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Panadol® Novum
500 mg

24 tablet

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

běžná cena

33 Kč

cena s Klientskou kartou

Majerského

NÍZKÉ
CENY

24 Kč

ODBORNÉ
PORADENSTVÍ

cenová
bomba

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje paracetamol

Pro získání slevy předložte kupon
v lékárně. Platnost 1. 6.–31. 7. 2016

*Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správné použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem.
Akce platí od 1. 6. do 31. 7. 2016 pro držitele Klientské karty 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. Výši slevy lze ověřit na účtence. Více informací v lékárně nebo na www.medifin.eu
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Drazí přátelé,
pomalu

začíná

přibývat

letních

dnů a blíží se konec školního roku.
roku
Z prvňáčků, které jsem v loňském
roce přivítal ve školních lavicích, se
stávají druháci, pro deváťáky je letošní
rok posledním na našich základních
školách. Doufám a přeji jim, aby si
správně zvolili další kroky v životě.
Přijímací řízení do mateřských a základních škol

Mateřská škola
Janouchova prošla
proměnou

Cesta to už nebude tak snadná jako
dosud, ale věřím, že ve školních
lavicích je dobře připravili na další
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životní etapu. Abychom mohli připravit
více vašich dětí, otevíráme v září další
třídu v základních školách Donovalská
a Ke Kateřinkám.
Rád

bych

vám

málo

k

oslavám

prozradil

i

Jižního

něco
Města.

Podařilo se nám na Dny Prahy 11
Červnová příroda
Milíčova

Předprodej na Tóny
Chodovské tvrze je
v plném proudu

Pálení čarodějnic 2016

získat

legendární

která

v

kapelu

rámci

Olympic,

připravovaného

programu vystoupí na pódiu v areálu
u Chodovské tvrze. Pozvání neodmítla

14
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22

ani skupina Hradišťan. Celý program
vám představíme v dvojčísle vydání
prázdninového Klíče. Věřím, že si
vybere každý.
Stále probíhá sekání trávy po celém
území Jižního Města a postupně
opravujeme lavičky v místech, kde

Elfové v chorvatském
Bjelovaru

Beneﬁční běh Ramaton
v hostivařském lesoparku

14 x zlato pro české
taekwon-do

je jejich poškození největší. Také
průběžně doplňujeme a obnovujeme
herní prvky na dětských hřištích. Je
těžké zvolit konkrétní lokalitu, která
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se má opravovat přednostně. Některá
místa jsou v zanedbaném stavu několik
let. Regenerace některých zákoutí je
doslova během na dlouhou trať.
Jistě jste si všimli, že torza zastávek
Na Jelenách jsou opravená a zastávky
opět září novotou po dlouhých 15
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letech.

Přesně

tak

dlouho

trvalo

prosadit opravení přístřešků. Přislíbenu
máme i rozsáhlou opravu stanice
metra Opatov. Ale o tom až v dalších
číslech Klíče.
Přeji vám jen slunné dny
Váš starosta
Jiří Štyler
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Zprávy z Rady MČ

Květnové zprávy z Rady
Administrativní budova U Nové dálnice
– sídlo ﬁrmy Trango, s. r. o.
Rada MČ Praha 11 odsouhlasila záměr
výstavby třípodlažní administrativní budovy v ulici U Nové Dálnice jako budoucího sídla ﬁrmy Trango, s. r. o.

Areál ledových sportů dospěl
do další fáze
Společnost AR DELTA, s. r. o., která je
investorem záměru, předložila městské
části upravenou projektovou dokumentaci pro územní řízení na stavbu dvou
ledových hal „Areál ledových sportů“
ve školním areálu ZŠ Ke Kateřinkám, tzv.
Etapa II. S deﬁnitivním vyjádřením k záměru čeká Rada MČ až po ukončení závěrečné fáze procesu EIA, která by měla
proběhnout v druhé polovině roku 2016.
Současně investor požádal u odboru výstavby ÚMČ Praha 11 jako příslušného
stavebního úřadu o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení na revitalizaci venkovních hřišť
v areálu školy – tzv. Etapa I.

Více prvňáčků do našich škol
Pro školní rok 2016/17 v níže uvedených
školách dojde k navýšení počtu prvních
tříd s naplněností do maximálního počtu
žáků ve třídě daného vyhláškou:
• ZŠ, Praha 4, Donovalská 1684, zvýšení
počtu ze 4 na 5 prvních tříd
• ZŠ, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400, zvýšení počtu ze 4 na 5 prvních tříd
Více info k zápisům na straně 16.

Odvolání radní Šárky Zdeňkové
Dne 19. 5. 2016 na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 přednesl zastupitel P. Hrabal (ČSSD) po projednání bodu
o dostavbě Pražského okruhu (v 16.25
hodin) návrh na zařazení bodu odvolání
radní PhDr. Š. Zdeňkové (HPP 11). Bod
byl hlasováním na jednání ZMČ zařazen
a krátce před pátou hodinou došlo k hlasování o odvolání Š. Zdeňkové z funkce uvolněné radní Rady MČ Praha 11.
Hlasy TOP 09, ANO Praha 11 a všech
opozičních zastupitelů byla radní Šárka
Zdeňková (HPP 11) odvolána. Do diskuse se následně přihlásil Ing. Marian Murčo (bez PP), který navrhl zařadit do programu bod na odvolání celé Rady MČ.
Tento bod nebyl po několika přestávkách odhlasován. Zastupitelé HPP 11
následně na protest opustili jednací sál.
Zbývající program ZMČ byl projednán
podle schváleného harmonogramu.

Vážení obyvatelé
vatelé Již
Jižního Města,
červnové setkání se starostou
a vedením MČ Praha 11 se bude
konat
ve středu 15. 6. 2016
v ZŠ Pošepného od 18.00.
Hlavní téma:
Zástavba Alborg podél ul.
Ryšavého.
Nový zájemce o výstavbu
v území ﬁrma CRESCON, a. s.,
bude představovat svoji vizi
zástavby území „Alborg“
u metra Roztyly.
Přijďte se seznámit s tímto
projektem a vyjádřit svůj názor.

Kultura na Jižním Městě s naší podporou
RMČ souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se společností Kulturní Jižní Město, o. p. s.,
ve výši 400 tisíc Kč. Účelem dotace, která je již uvedena ve schváleném rozpočtu městské části na letošní rok, bude
organizačně-technické zajištění každoročního festivalu Tóny Chodovské tvrze
2016 (zejména na honoráře umělců, náklady na vytvoření dramaturgie, technické a produkční zajištění). Dotaci dne 19.
5. 2016 schválilo na svém zasedání zastupitelstvo MČ. Více info o Tónech Chodovské tvrze strana 8 a v příštím čísle
časopisu.

Návštěvní
ávštěvní d
den
Petra Jiravy a Jakuba Lepše

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu
Předmětem plnění veřejné zakázky je
dodávka mobilní aplikace – oboustranné informační platformy včetně licencí
pro realizaci projektu „Mobilní aplikace
Praha 11“. Součástí dodávky musí být
dokumentace vývoje, graﬁcký návrh, dodávka mobilní aplikace, licence pro realizaci projektu a závazek technické podpory na období 2 let. Platforma bude
zpřístupněna prostřednictvím nově vytvořených aplikací pro nejpoužívanější
operační systémy v tzv. chytrých mobilních přístrojích, tj. Android, iOS a Windows. Aplikace bude dostupná všem
uživatelům zdarma z obvyklých zdrojů.

Farmářské trhy u Komunitního centra Matky Terezy již probíhají dle plánované provozní doby, a to v pondělí a ve středu (mimo státní svátky)
od 8 do 18 hodin.
Děkujeme za Vaši trpělivost.

Dostavba pražského okruhu – stavba 511
Rada MČ schválila dne 3. 5. 2016 usnesení, kterým deklaruje podporu urychlené
a prioritní dostavby Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy – stavba
511. Podpora dostavby Pražského okruhu – stavba 511 byla následně dne 19. 5.
2016 schválena zastupitelstvem MČ.

Tentokrát nám můžete své názory a podněty sdělit ve čtvrtek 23. 6.
2016 mezi 16.00 a 18.00, jako obvykle v našich kancelářích v sekci C radnice Prahy 11 v Ocelíkově ulici.
Ing. Petr Jirava, zástupce starosty
pro sociální věci a zdravotnictví (ANO)
Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty
pro školství, kulturu a sport (TOP 09)

Dotační programy
Souhlasili jsme s návrhy dvou dotačních
programů. Jeden v oblasti sociální a zdravotní politiky (1,6 mil. Kč), druhý v oblasti
protidrogové politiky (35 tis. Kč). Návrhy
byly předloženy k projednání na zastupitelstvu MČ dne 19. 5. 2016, které je
podpořilo.
Miroslav Dvořák,
tiskový mluvčí MČ Praha 11
Možnost podnájmu parkovacích
míst pro osobní automobily v areálu
objektu Hrabákova 2001
Dne 30. 6. 2016 končí stávající podnájemní smlouvy parkovacích míst v areálu Hrabákova 2001, Praha 4. Parkovací
místa jsou situována v oploceném areálu objektu s kamerovým systémem,
avšak parkoviště není fyzicky hlídáno.
Společnost Jihoměstská majetková,
a. s., která má objekt ve správě a nájmu, bude vypisovat v průběhu června
výběrové řízení na tato parkovací místa pro občany.
Případní zájemci se mohou hlásit na
e-mail: starek@jihomestska.cz

Zprávy z Rady MČ

Jižní Město slaví 40 let

14. – 18. září 2016
Park u Chodovské tvrze

Olympic, Allstar Reúdží Band, Hradišťan
Pískomil se vrací, Tančírna pod hvězdami, Multimediální výstava 40 let Jižního Města,
Program pro děti, Ochutnávka mezinárodní kuchyně, Přehlídka bezpečnostních složek,
Sobota plná pohybu, Běh Prahy 11

Sledujte nás na

a na webu Dny.Praha11.cz

Praha_11_plakat_A5_TISK.indd 1

16.5.2016 14:44:28

Mateřská škola Janouchova prošla proměnou
Symbolické přestříhnutí pásky s logem Prahy 11 a mateřská škola Janouchova
může sloužit dalším dětem…

Novotou zářící pavilony, ve kterých se
za krátký čas rozezní dětské hlásky, si přišli prohlédnout starosta, radní i někteří
zastupitelé. Všichni, kteří měli na opravě
zásluhu, se nemohli dočkat, až uvidí výsledek své práce.

Nelze ale zapomenout na ty, pro které
je školka určena. Ti nejmenší. Děti z části, kde již rekonstrukce proběhla, připravily, společně s učitelkami, pásmo tanečků
a zazpívaly několik písniček. Odměnou jim
byl téměř nekončící potlesk. Děti ale ce-

lou dobu pošilhávaly po šlapacích traktorech, které pro ně připravil jako překvapení stavitel. Jakmile skončila oﬁciální část,
rozeběhly se k nim a traktůrky čekal první
zátěžový test – za povzdechu ředitelky:
„Kam je dáme? Budeme na ně muset koupit nějaký přístřešek.“ Během slavnostního odpoledne se přítomní vydali prohlédnout prostory po rekonstrukci, která
se podle slov, jež zaznívala, velice vydařila. Úplně nová sociální zařízení, plastová okna, nebo veselé barvy obkladů, ty si
podle slov ředitelky mohli trochu i vybírat.
Třídy zatím ještě nebyly vybavené, ale to
je otázkou pár dní.
Snažíme se, aby těchto svátečních dnů
bylo více – a kde jinde začít, než u budoucí generace. Podrobněji k MŠ Janouchova
na straně 16.
Miroslav Dvořák
tiskový mluvčí MČ Praha 11
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Zprávy z Rady MČ

Zprávy z životního prostředí a dopravy
životní prostředí a doprava

Bezbariérový přístup ve stanici metra Opatov a modernizace technologických zařízení
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., má
záměr provést modernizaci stanice metra Opatov v části při východní straně Chilské ulice. Jedná se o nutnou modernizaci v převážně pro cestující nepřístupných
technických prostorách.

osvětlení, sdělovacích zařízení a stavebních úprav. V rámci stavebních úprav se
ve veřejné části počítá s výměnou podhledů, opravou obkladů stěn, dlažeb, výstupů a dále stavebních úprav souvisejících s výše uvedenou činností.

Modernizace se týká normálního a nouzového osvětlení veřejných a služebních
prostor, rozvaděčů, zásuvkových vývodů
napájených z rozvaděčů osvětlení, modernizace napájení informačního systému a reklamních panelů, řídícího systému

Na úrovni terénu bude obnažen strop
stanice metra v rozsahu, aby bylo možné
obnovit hydroizolační souvrství, současně s tím bude provedena oprava opěrné stěny podél příjezdové komunikace
k vestibulu metra. Součástí je i vybudo-

Jasan z Chodova do soutěže Strom roku
Na základě vyhlášení 15. ročníku ankety Strom roku městská část Praha 11
do uvedené ankety přihlašuje níže popsaný strom, který je jedním z největších
a nejstarších stromů rostoucích na území zdejší městské části a je tedy význam-

Milí spoluobčané,
přišlo krásné jarní období, máme nový
elán a chuť vyrazit do přírody a možná
i předsevzetí více se pohybovat. Zajímala
jsem se o to, zda a kde jsou na území naší
MČ venkovní hřiště pro rekreační cvičení
a posilování. Zjistila jsem, že taková hřiště jsou dvě. První se nachází v ul. Jažlovická, dole pod objektem ÚMČ ve Vidimově
ul. směrem do parku při vedení vysokého napětí mezi JM a Kateřinkami. Druhé je v areálu parku u Chodovské tvrze.
Jejich užívání je zdarma. V parku u Chodovské tvrze je navíc hřiště pro minigolf
(též možno hrát zadarmo), potřebné náčiní vám zapůjčí nový správce parku, kterého naleznete v Chodovské tvrzi v rámci
provozovny restaurace Mischel Catering.
Správce zahájil nově tuto činnost od 1. 4.
2016. Rovněž si zde můžete zkusit zahrát discgolf, jsou zde v parku rozmístěny
„koše“. Discgolf je zábavná pohybová aktivita pro každého. Po aktivním pobytu na
čerstvém vzduchu můžete zajít do nově

ným svědkem historie, vývoje a proměn
Jižního Města.
Jedná se o vzrostlého a impozantního jedince druhu jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior L.), který je navíc součástí významné skupiny stromů stejného druhu, která byla orgánem ochrany přírody
v roce 2007 vyhlášena za památnou pod
názvem „Jasanová alej v Chodově“. Základní údaje o navrhovaném stromu:
• Druh: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) • Lokalita: ul. Starochodovská, Praha 4 (pozemky parc. č. 391/1
a 251/5, k. ú. Chodov) • GPS souřadnice: 50.0340542N, 14.4967831E • Stáří
stromu: cca 100 – 120 let • Výška stromu: cca 20 m • Obvod kmene: 254 cm
(ve 130 cm nad zemí)
Ing. Lukáš Vláčil
vedoucí oddělení ochrany přírody
ÚMČ Praha 11

otevřené restaurace v Chodovské tvrzi.
Chtěla bych, aby míst s venkovním ﬁtness bylo víc, a pokusím se pro to něco
udělat ještě v tomto volebním období.

vání bezbariérového přístupu do stanice
metra včetně všech navazujících profesí. Bezbariérový přístup je tvořen dvojicí
osobních výtahů – jeden z nástupiště metra do úrovně vestibulu a druhý z úrovně
vestibulu na úroveň zastávek autobusu
na ulici Chilská. V současné době je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a zajišťují se potřebná
stanoviska a vyjádření dotčených orgánů
a dalších subjektů. Výstavba se plánuje
v roce 2017, doba trvání stavby se předpokládá šest měsíců.

Úklid a údržba zeleně
na Praze 11 od 1. 5. 2016
Na základě žádosti o ukončení spolupráce ze strany dodavatele úklidu a údržby zeleně AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., byla k 30.
4. 2016 po pouhých sedmi měsících
ukončena spolupráce mezi MČ Praha
11 a AVE CZ. Dodavatel právně rozporoval způsob určení výše odměny
za provádění zimní údržby, MČ Praha
11 zase čelila problematické kvalitě
dodávaných služeb (úklid, řezy keřů).
Péči o celé území Prahy 11 převzalo
od 1. 5. 2016 Středisko zeleně Jihoměstské majetkové, a. s., které postupně personálně a technicky posiluje své kapacity pro následující náročné
jarní a letní období.

Přeji krásné jaro s pobytem na sluníčku
a s dobrou náladou.
Za komisi seniorů Ing. Irena Řivnáčová,
zastupitelka za KDU-ČSL v rámci HPP 11

Zprávy z Rady MČ
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Náhradní výsadba za pokácené dřeviny
dy, kterým je odbor životního prostředí
ÚMČ Praha 11. Kácely se pouze stromy zhoršeného zdravotního stavu či nevhodného stanoviště.
Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin byla uložena náhradní výsadba 35 ks vzrostlých ale-

Obnovený přístřešek Na Jelenách, sobota 30. 4. 2016

jových stromů a 88 ks keřů. Realizaci
náhradních výsadeb zajišťuje pro MČ
Praha 11 Středisko zeleně JMM, a. s.,
s týmem pod vedením kolegy R.
Gajdošíka.
Ing. Michal Vyskočil
vedoucí odboru životního prostředí
ÚMČ Praha 11

Bylo mým velkým zá
zájmem zařídit
pro cestující a místní obyvatele nové
přístřešky zastávek Na Jelenách.
Jejich dlouholetý vysklený vzhled
nebyl hodný civilizované části města. Již před rokem jsme podali žádost na MHMP o obnovu přístřešků, po několika urgencích jsme se
v březnu obrátili přímo na Dopravní
podnik hl. m. Prahy, a. s., a s podporou MHMP se podařilo obnovení přístřešků realizovat.
Původně v DPP uvažovali pouze
o opravě nátěru torza tyčí. S potěšením jsem se v sobotu 30. dubna
zúčastnila zahájení opravy druhého
přístřešku ve směru na Šeberov. Podle mých zpráv se přístřešky opravovaly naposledy před patnácti lety.
Děkujeme a doufám, že zastávky vydrží co nejdéle, byť jsou bohužel pro
vandaly jedny z nejoblíbenějších.

1 000 výtisků brožury Průvodce přírodou Milíčovského lesa a okolí
Díky obrovskému zájmu občanů o Průvodce přírodou Milíčovského lesa a okolí schválila Rada MČ Praha 11 dotisk
brožur. Předpokládaný termín pro vyzvednutí je od poloviny měsíce června. Dalších

1 000 výtisků brožury bude opětovně k dispozici zdarma na Odboru životního prostředí v ulici Vidimova č. p. 1324 (kancelář č.
216) a nově i v Informačních kancelářích
MČ Praha 11 v Ocelíkově a Šustově ulici.

Červnová příroda Milíčova
Botanická a zoologická exkurze
proběhne v Přírodní památce Milíčovský
les a rybníky ve středu 22. června 2016.
Sraz v 17 hodin před ZŠ K Milíčovu
(K Milíčovu 674/2, Praha 11).
Exkurze je určena všem zájemcům bez
rozdílu věku a navazuje na loňskou zářijovou exkurzi. Botanickou část opět povede RNDr. Petr Petřík, Ph.D., z Botanického ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích
a zoologickou část RNDr. Martin Šandera,
Ph.D., z organizace HERPETA. Trasa exkurze se zastávkami je naplánována kolem retenční nádrže (rybníčku) jižně od základní školy, z jihu kolem Milíčovského
rybníka a rybníku Homolka. Je možné se
připojit i v průběhu akce. Předpokládaný
konec mezi 19. a 20. hodinou.
RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

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

životní prostředí a doprava

V průběhu posledního období vegetačního klidu, tj. v období od listopadu 2015
do března 2016, bylo provedeno kácení celkem 42 ks stromů a 116 m2 keřových porostů rostoucích na pozemcích
ve správě MČ Praha 11. Kácení dřevin
bylo realizováno na základě pravomocných rozhodnutí orgánu ochrany příro-

8

Aktuálně

Předprodej na Tóny Chodovské
tvrze je v plném proudu
Letní hudební festival, odehrávající se na nádvoří Chodovské tvrze za významné
podpory Městské části Praha 11, se stal neodmyslitelnou součástí kulturního života
metropole. Letos už je deﬁnitivně přichystán jeho 13. ročník, který se uskuteční
ve dnech 12. až 20. července.

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený, stěžejní organizátor, interpret a dramaturg
v jedné osobě, považuje v tomto případě třináctku za rozhodně šťastné číslo.
Festival znovu přivede na pódium špičkové hudebníky i herecké osobnosti. Žánrové rozpětí pěti koncertů zahrnuje
nejenom světově proslulou hudbu v podání komorních sólistů, ale také přesahy k šansonu, romské
hudbě, dokonce i k uměleckému přednesu. Návštěvníkům

festivalu se letos představí
mj. komorní soubor Virtuosi
Pragenses, pěvecká a herecká legenda Soňa Červená, barytonista Filip Bandžak, sopranistka Markéta
Mátlová, proslulý slovenský
orchestr Cigánski Diabli, herci Hana Maciuchová a Alfréd
Strejček, houslistka Julie Svěcená, špičkoví akordeonisté Ladislav Horák a Markéta Laštovičková a další umělci.
Sympatickou novinkou letošních Tónů Chodovské
tvrze je pak jejich doprovodný program. I v něm
se představí hudební tělesa zvučných jmen: jubilující
Spirituál Kvintet, Petr Kroutil

Orchestra a vynikající vokální
soubor Yellow Sisters, který
navíc na nedělní odpoledne
17. července od 14 hodin
chystá přitažlivý program
pro rodiče s dětmi. Dodejme, že všechny večerní koncerty začínají na nádvoří Chodovské tvrze ve 20 hodin.
Předprodej vstupenek:
• KC ZAHRADA
Malenická 1784/2,
148 00 Praha 4 – Chodov
tel: 271 910 246,
www.kczahrada.cz
• CHODOVSKÁ TVRZ
Ledvinova 9,
148 00 Praha 4 – Chodov
tel: 267 915 444
www.chodovskatvrz.cz
https://www.webticket.cz/program/kcz

Jižní Město slaví
narozeniny
Stále můžete posílat historické fotograﬁe
Městská část Praha 11 připomene čtyřicet let Jižního Města výstavou fotograﬁí z dob jeho výstavby. Kromě snímků z archivu městské části a Archivu hl. města Prahy rádi
na výstavě zveřejníme i zajímavé snímky od vás, obyvatel
Jižního Města. Budeme rádi za každou fotograﬁi. Ty naskenujeme a vrátíme.
Pokud je máte v elektronické podobě, zašlete je na e-mail
dvorakm@praha11.cz. Snímky je možné také poslat
na adresu: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova
672/1, 149 00 Praha 4, nebo osobně přinést do redakce
časopisu Klíč v Ocelíkově 672/1, číslo dveří 21.

Poštovní pohled z roku 1938 s názvem - Pozdrav z Hájů
Na prostřední části pohledu je zachycena ulice Květnového vítězství od ulice Výstavní směrem k ulici Prašná.
Děkujeme za něj našemu čtenáři, který nám tento poklad osobně zanesl do redakce časopisu.

MČ Praha-Újezd informuje

Vážení spoluobčané,
výstavba Mateřské školy Formanská
se blíží do ﬁnále. V průběhu června
bude probíhat kolaudace stavby. Zápis do mateřských škol na území naší
městské části je ukončen. Novou školku
zaplníme zřejmě jen z jedné poloviny,
to znamená, že do školky bude docházet cca 28 dětí. MČ chtěla nejprve nabídnout volná místa okolním městským
částem nebo obcím. Po dlouhé diskuzi se vedení MČ spolu s paní ředitelkou
MŠ rozhodlo jednu třídu ponechat jako
rezervu pro děti, které v příštím školním roce dovrší požadovaný věk pro
přijetí. Volná třída bude ve školním roce
2016/2017 využita pro školní a mimoškolní zájmovou činnost. Paní ředitelka
se v současné době soustředí na interiérové vybavení a organizuje pohovory
s budoucími zaměstnanci.

V letošním Zpravodaji MČ Praha-Újezd
jsem informoval rodiče o možnosti přístavby tzv. smíšené základní školy prvního stupně, která by vznikla jako druhé
nadzemní podlaží současné MŠ Formanská. Na základě dispozičního řešení
by vznikly tři třídy. Byl jsem překvapen,
že na anketu oﬁciálně reagovaly jen dvě
maminky. Jedna záporně a druhá kladně. V průběhu několika následujících
dnů jsem ale zaznamenal pozitivní reakce na realizaci základní školy. Velice si
cením pozitivních názorů, ale ty nestačí
k přesvědčení příslušné paní radní hl. m.
Prahy o zájmu rodičů umístit své dítě
do smíšené základní školy. Maminky
se rozhodly sepsat petici a oslovit rodiče dětí, které teprve půjdou k zápisu
do prvních tříd, a rodiče těch, co docházejí na první stupeň základní školy, aby
svým podpisem podpořili realizaci Základní školy Formanská. Tato petice by
sloužila jako základ k jednání s Magistrátem hl. m. Prahy k poskytnutí ﬁnančních prostředků.
Václav Drahorád, starosta

Jako každý rok byla 30. 4. postavena na
újezdském náměstí májka a u Botiče proběhlo „pálení čarodějnic“ – viz fotograﬁe.

Rekonstrukce ulice Nad Statkem
V současné době probíhá rekonstrukce
ulice Nad Statkem. Vozovka bude mít
nový asfaltový povrch a plynule naváže
na dříve vybudovaná parkovací místa při
areálu tenisových kurtů a SK Újezd. Bude
zde také nové veřejné osvětlení.
Tato ulice bude dopravními značkami řešena jako obytná zóna, kde je nejvyšší

povolená rychlost pro motorová vozidla
20 km/h. Chodci smějí používat celou šířku komunikace. Navíc si v obytné zóně
mohou hrát děti. Až budete z obytné
zóny vyjíždět, vždy platí, že musíte dát
přednost vozidlům jedoucím na hlavní komunikaci, a to i v případě, že výjezd není
označen dopravní značkou.
Pavel Staněk, investiční odbor

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

program

Důležitá usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd
dne 20. 4. 2016
SCHVALUJE:
požadavky na kvalitu Územního plánu
hl. m. Prahy zpracované Svazem městských částí hl. m. Prahy,
název nové ulice Na Vojtěšce,
úpravy rozpočtu k dubnu 2016,
podání námitky městské části
k nedodrženým koeﬁcientům

stavby Viladomy Kateřinky.
NESCHVALUJE:
jakékoliv navýšení daně z nemovitosti
na území městské části Praha-Újezd,
účast na zpracování studie rozvoje
dopravy.
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 jóga
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
Čtvrtek 20.00–21.00 Jóga
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 18.00 hod.

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

Pálení čarodějnic
Slovo
Slovo
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městské části
Praha-Újezd
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Život na Jižním Městě

TURISTICKÁ VYCHÁZKA PRO SENIORY
+*)0.«454,
SOCIÁLNÍ

Přírodou ze Stránčic až k Sázavě

• Kdy: 7. 6. 2016 (úterý) • Odjezd: Odjezd vlakem z nádr. Horní Měcholupy v 8.55 hodin, od metra Háje (zastávka pod lávkou)
bus č. 183 v 8.42 hodin • Trasa: Stránčice – Mnichovice – Mirošovice – Senohraby – Zlenice – Čtyřkoly
• Délka trasy: 14 km. V Mirošovicích zastávka na občerstvení.
Trasu připravila a bude vás provázet paní Jitka Kukačková.
V případě dotazů kontaktujte Bc. Janu Holubovou, Jihoměstská sociální, a. s., tel.: 267 990 162.

Chůze zlepšuje nejen kondici, ale i náladu – přijďte se přesvědčit mezi nás

Procházky pro seniory nejen s Nordic Walking
• Kdy: vždy v úterý (Termíny: 14. 6., 21. 6., 28. 6.), vždy v 10.00 hodin
• Kde: Centrum FILIPOVKA (Filipova 2013/1, Chodov) • Spojení: bus č. 135 do zastávky Dědinova, poblíž ŽS na Pošepného
náměstí na Jižním Městě II. Na vaši návštěvu se těší pí Vl. Kittlerová.
V případě dotazů se obraťte na pí Janu Holubovou, sociální pracovnici
Jihoměstské sociální, a. s., tel.: 267 990 162, 724 603 317.

Pomozte nám splnit přání
Hudba má zázračné účinky na náladu pacientů v každém věku. V Domově
pro seniory Jižní Město, v Janouchově ulici, by si rádi takovou léčebnou kúru
ordinovali sami. Přáli by si pianino.

Mnoho seniorů na klávesy hrát umí, ti
ostatní se těší, že si budou moci alespoň zazpívat a poslechnout krásnou

hudbu. A v neposlední řadě v domově
přibude další středobod kulturně společenského života. Podpořte nás libovolnou částkou v projektu „Plníme přání
seniorům“ a společnost Sodexo váš příspěvek zdvojnásobí. Potřebujeme nasbírat 40 000 korun. Více informací se
dozvíte na webových stránkách www.
plnime-prani-seniorum.cz, naše přání se
skrývá pod titulem Hudební dýchánek
u pianina. Děkujeme!
Jana Holubová,
Jihoměstská sociální, a. s.

Jóga v denním životě pro seniory
Kurz pro velmi mírně pokročilé proběhne v termínu od 15. 9. do 27. 10. 2016
(7 lekcí, 1 setkání v rozsahu 1,5 hodiny) v ZŠ Donovalská, cena kurzu je 420 Kč.
Zájemci o kurz se mohou přihlásit 15. 6.
(středa) na adrese: Jihoměstská sociální,
a. s., Šalounova 2025/7, 1. patro v rozmezí 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,

tel.: 267 990 162. Další cyklus cvičení
jógy proběhne v termínu od 3. 11. (7 lekcí) – informace k zápisu na tento kurz naleznete v zářijovém čísle Klíče.

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

BEZPEČNOST SENIORŮ V PROVOZU

• Kdy: 13. 6. 2016 od 15.00 hodin • Kde: Stravovací centrum Křejpského 1502/8
• Přednášející: Irenej Štalmach, krajský koordinátor BESIP • Obsah přednášky:
Víte, že novou povinností pro chodce je mít na sobě mimo obec za snížené
viditelnosti prvky z reﬂexního materiálu?
To a další důležité informace se dozvíte, pokud přijdete…
Právě novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (z. č. 361/2000 Sb.)
přinesla změny nejen pro řidiče, ale také pro chodce. Ve spolupráci s BESIPem se
uskuteční preventivně zaměřená přednáška. Reﬂexní pásky mějte u sebe, pokud
přijdete, můžete je získat. Přednáška je bezplatná.

Vážení a milí,

sociální

právě jsem se vrátil
sloupek
z Křejpského, kde probíhá seniorský turnaj v pétanque (víte, že už je to
sport uznaný Mezinárodním
olympijským výborem?). Více než 40 borců se tam náramně baví a to je moc dobře. Když jsem se tak na ně díval, napadlo mě, že by se alespoň dvě hřiště dala
udělat přímo zde v zahradě. A další třeba v Centrálním parku. Když to jde i na jiných městských částech, proč ne u nás.
Říká se, že pétanque je hra pro borce
od pěti do sta let, takže hřiště by jistě
byla stále plná. Co vy na to?
To jsou ale zatím jen plány. Určitě však
opět v červnu vypluje parník pro seniory (bohužel už je prý vyprodán, a tak
se pokusím zajistit ještě jeden na podzim). I po prázdninách budou pokračovat oblíbené přednášky v Gymnáziu
GEVO, jak jsem se právě domluvil s panem ředitelem. Jsem rád, že činnost
zahájilo Komunitní centrum Filipovka.
A další by mělo vzniknout i v Křejpského. Těším se na výsledky jejich činnosti.
A nezapomeňte – už 2. června budou
Sportovní hry seniorů!
Na konec jsem si tentokrát nechal dobrou zprávu pro DPS. Už je na jednání
rady připravena objednávka na zabezpečení vstupů prostřednictvím kamer Multifunkčního dohledového centra. Na dálku
tak bude možné v noci otevřít např. lékařům ze záchranky.

Váš Petr Jirava
zástupce starosty
pro sociální věci
a zdravotnictví
hnutí ANO

Život na Jižním Městě

Pálení čarodějnic 2016

NOC KOSTELŮ

Po roce se sešli senioři na tradiční čarodějnické veselici v Křejpského ul. Přestože nás nepřízeň chladného počasí vyhnala ze zahrady do prostoru jídelny, sešlo
se téměř sto padesát příznivců tohoto lidového zvyku. Na veselici nechyběly ani
čarodějnice s nezbytnými doplňky.
Odpoledne nám zpříjemnili lidovou hudbou František Čajka za doprovodu harmoniky a zpěvu doc. Jaroslava Kobra,
trampské písničky zahrál na kytaru Jiří
Jakl a seniory rozparádili na parketu Žaludi s Jardou Ryskou.
Celkovou atmosféru odpoledne dokreslil čarodějnický oheň na zahradě, v jehož
plamenech shořela jedna z čarodějnic,
v jídelně potom symbolický improvizovaný oheň a nechybělo ani občerstvení. Na každého čekala grilovaná klobása
a k tomu nemohl chybět ani pohárek dob-

V pátek 10. června se otevřou brány
kostelů. Duchovní a umělecké bohatství
křesťanských chrámů během této
tradiční akce každoročně přitahuje
pozornost tisíců návštěvníků. V pražské
arcidiecézi se letos k Noci kostelů se
svým programem přihlásil rekordní
počet kostelů. Zajímavý program bude
připraven ve 312 kostelech.

rého moku, každému podle jeho gusta…
Ze spokojených tváří návštěvníků šlo vyčíst, že letošní pálení čarodějnic se vydařilo. Děkujeme všem, kteří přišli a strávili
s námi příjemné odpoledne. Poděkování patří také všem, kteří se na přípravě
a vlastní realizaci akce podíleli. Nezbývá
než se těšit na rej čarodějnic za rok.

I letos můžete přijít pobýt do chrámů,
které jsou na Jižním Městě. Do Komunitního centra Matky Terezy, kostela sv.
Františka, „kostelny“ církve bratrské, kostela Jana Milíče z Kroměříže církve evangelické. Více informací o programech naleznete na www.nockostelů.cz v rubrice
kostely.

A přednášky v GEVO pokračují ….
Díky rozhodnutí MČ Praha 11 pokračuje i v letošním roce cyklus přednášek
University 1, 2, 3 v budově Gymnázia GEVO v Tererově ulici, kde si tato akce již
našla stálý okruh posluchačů.
Tak jsme se hned v lednu mohli těšit z pokračování velmi oblíbeného tématu „Pražské ostrovy“ v podání PhDr. Dudáka, dále
téma Propagandy v podání PhDr. Formánka nám připomnělo nadčasovost tohoto tématu a také, že nemá vždy jen
negativní konotace. Ve výčtu mohu pokračovat ze zcela jiné oblasti, kdy nás
pan Mgr. Pánek krátce uvedl do chemického světa, aby nám pak posléze v krásné chemické laboratoři gymnázia předvedl deset zajímavých chemických pokusů.
Pak následovala hojně navštívená přednáška o Poslední večeři Páně v podání
pana magistra Kučery a bylo to opravdu krásné a zajímavé povídání. Největší-

mu tématu letošních oslav 700. výročí
narození Karla IV. byla věnována skvěle pojatá přednáška PhDr. Formánka. Sál
byl zcela zaplněn a lidé odcházeli s pocitem, že slyšeli opravdu ucelený obraz
o našem velikánovi. S ukázkami života
ve městech i na vesnicích té doby, architektury a divadla, a také s dalšími souvislostmi a detaily, ke kterým se jinak lze
jen těžko dostat. Závěrem bych chtěla
všem čtenářům Klíče vřele doporučit jakoukoli přednášku tohoto výborného
cyklu a lze si jen přát, aby MČ i nadále tuto akci podporovala k poučení a radosti obyvatel Jižního Města.
Věra Grandeová, komise seniorů

„Jeho brány zůstanou
ve dne otevřené, NOC tam
už nebude.“ (z knihy Zjevení)
Starosta naší městské části Jiří Štyler
napsal k podpoře této akce toto: „Velice rád vzpomínám na loňskou Noc kostelů 2015, kterou jsem spolu s vámi prožil
v kostele sv. Františka. Byl to nezapomenutelným zážitek, naplněný nejen
krásnou hudbou, ale i vzájemnou úctou
a porozuměním.
I letos budeme mít možnost společně
prožít zcela nevšední večer naplněný kulturním a poznávacím programem. Podíváme se do míst, která nás osloví svým
sakrálním, ale i kulturním významem. Zdi
kostelů k nám promluví o lásce a víře.“
Jsme rádi za jeho podporu této významné akce.
Těšíme se na každého příchozího.
Přípravné týmy Noci kostelů
na Jižním Městě

Proč je tolik potřebná rekonstrukce Ošetřovatelského centra?
MČ Praha 11 pro rok 2016 zahájila přípravu rekonstrukce a dostavby
Ošetřovatelského centra a Domova seniorů v Janouchově ulici, kde Jihoměstská
sociální, a. s., poskytuje sociální služby pro seniory službu.
Nyní je třeba položit si otázku, proč
se městská část rozhodla investovat
do objektu, který relativně před krátkou dobou prošel stavebními úpravami. Odpověď je poměrně jednoduchá.
Stávající zázemí neodpovídá požadavkům dnešní doby, což se např. odrazilo
i v inspekční zprávě Ministerstva práce
a sociálních věcí z roku 2015. V objektu chybí odpovídající prostory pro provádění fyzioterapie, či ergoterapie, které jsou pro uživatele služeb naprosto
nezbytné. Taktéž chybí koutky pro návštěvy, potřebné sklady pro materiál
a kompenzační pomůcky. Samostatným tématem je vytvoření zázemí pro

zaměstnance, na které se při předchozí
přístavbě zřejmě zapomnělo. Vzhledem
k požadavkům dnešní doby se také
soustředíme na snížení kapacity některých pokojů tak, aby většina z nich byla
po rekonstrukci jednolůžková a ostatní
maximálně dvojlůžkové.
Jak tedy probíhá příprava rekonstrukce? V roce 2015 nechala městská část
zpracovat studii zaměřenou na možnosti rozšíření stávajícího areálu. Po převzetí
studie pak Ing. Frey a vedení JMS, a. s.,
vyhodnotili všechny náměty k dopracování této studie a poté připravili její zadání. V dubnu letošního roku rada MČ

na základě návrhu odboru správy majetku schválila objednávku na dopracování
studie. Podle jejích výsledků pak bude zadáno vypracování projektové dokumentace. A pak už bude na řadě stavební
řízení.
Budeme se maximálně snažit, abychom
na tuto nákladnou, nicméně nezbytnou
akci získali ﬁnanční prostředky i z dalších
zdrojů, a to např. z programu MPSV ČR
zaměřeného na obnovu materiálně technické základny sociálních služeb. Považujeme za svoji povinnost poskytnout
důstojné podmínky pro život uživatelům našich služeb, ale také odpovídající
pracovní podmínky zaměstnancům Jihoměstské sociální, a. s.
Mgr. Ivan Černovský
ředitel Jihoměstská sociální, a. s.
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PRÁZDNINOVÉ CENY





POŠLETE DĚTI NA TÁBOR A VYMĚŇÍME VÁM PODLAHY V KLIDU!

OKOJ

AKCE PANELÁK

AKCE DĚTSKÝ P

Vinylová podlaha
s pokládkou

Laminátová
podlaha
s pokládkou

(na výběr z více atraktivních dekorů)
V CENĚ BALÍČKU:

(na výběr z více atraktivních dekorů)

vinylová
y
podlaha Floor Forever
llepidlo PCI, montáž

JEN ZA
,-/m2

520

V CENĚ BALÍČKU:

NAVÍC:

MOP +

S TÍMT ČISTIČ
O LETÁ
KE
K POKL M
ÁDCE

ZDARM
A

bez DPH

ProParket
PODLAHY - DVEŘE - PRAHA

laminátová
lam
la
am
podlaha Quality floors
+ MDF lišta + kročejová izolace
+ pokládka + záruka 10 let

JEN ZA
,-/m2

490

PODLAHOVÉ STUDIO: NUSELSKÁ 532/108,
PRAHA 4 - MICHLE, TEL.: +420 272 659 135

www.proparket.cz
oparke

Dubová dřevěná podlaha

JEN ZA

1090,-/m

bez DPH

ZA SU
PER C
ENU

2

bez DPH

✓ lepidlo
✓ podlaha

✓ lišty
✓ montáž

Odolná podlaha,
která vydrží každou zátěž
klic.indd 1

20.05.16 9:01

Inzerce

Pravý čas k prodeji
nebo výměně
nemovitosti
Díky nízkým úrokovým sazbám u hypotečních úvěrů
rapidně vzrůstá zájem o koupi nebo výměnu nemovitostí.
To je jeden z hlavních důvodů, proč je v současné době k prodeji
mnohem méně nemovitostí, než je obvyklé. Čím méně nemovitostí,
tím více vzrůstá zájem o ně a tudíž roste i jejich cena.
Ceny nemovitostí jsou nyní na historickém maximu a je jen otázkou
času, kdy začnou opět klesat. Nečekejte až ceny opět klesnou,
přijďte se k nám poradit nad šálkem dobré kávy.

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

PRODÁNO 3 800 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Bohúňova, Chodov

PRODEJ BYTU 3+1/L
Babákova, Chodov

PRODEJ BYTU 1+1
Valentova, Chodov

PRODEJ BYTU 3+1/L
Valentova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk
s lodžií, užitná plocha jednotky 63 m2, v osobním vlastnictví. Bytová jednotka se nachází v 7. podlaží z 11.

Prodej bytové jednotky 3+1 s
lodžií, užitná plocha jednotky
86 m2, v DV s převodem do
OV. Bytová jednotka se nachází v 6. podlaží z 6.

Prodej bytové jednotky 1+1,
užitná plocha jednotky 30
m2, v družstevním vlastnictví.
Bytová jednotka se nachází v
7. podlaží z 8.

Prodej bytové jednotky 3+1 s
lodžií, užitná plocha jednotky
72 m2, v osobním vlastnictví.
Bytová jednotka se nachází v
3. podlaží z 11.

PRODÁNO 2 600 000 Kč

PRODÁNO 3 850 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+kk
Nechvílova, Chodov

PRODEJ BYTU 2+1/L
Topolová, Záběhlice

PRODEJ BYTU 3+1/L
Láskova, Chodov

PRODEJ BYTU 4+kk
Gregorova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk,
užitná plocha jednotky 43 m2,
v osobním vlastnictví. Bytová
jednotka se nachází v 7. podlaží z 8.

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

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

Prodej bytové jednotky 4+kk,
užitná plocha jednotky 91 m2,
v osobním vlastnictví. Bytová
jednotka se nachází v 3. podlaží z 8.

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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Život na Jižním Městě
jako ve snu. Prošli jsme to tam „křížem
krážem“ po takových úzkých dřevěných
cestičkách pod vodopády. Našel jsem si
spoustu nových kamarádů, musel bych
mít minimálně 3 papíry, abych popsal
úplně všechno.
Matyáš F., 6. B

Elfové v chorvatském Bjelovaru
Na ZŠ s RVJ K Milíčovu probíhá evropský projekt ERASMUS+ s názvem ELF
(English Learning Friends). Od září si žáci
mohli vyzkoušet spoustu nových aktivit,
např. tvorbu maskota či loga, psaní a ilustrování příběhů, vytváření 3D knížky, volbu nejlepšího kostýmu v rámci tzv. Elf´s
week nebo komunikaci s žáky z partnerských škol během videokonferencí. Naši
žáci tak mají možnost pracovat s dětmi
z Finska, Chorvatska, Itálie, Polska, Řecka a Turecka. Ti nejaktivnější byli za odměnu vybráni na týdenní projektové setkání. A jak se jim tam líbilo?

Na naší elfí výpravě jsme navštívili také
Záhřeb. Průvodce nás zavedl do katedrály, na jejíž zdi byl zachován nápis z hlaholice a nejstarší sluneční hodiny města.
Nejzajímavější byla nejkratší projížďka lanovkou na světě, zapsaná v Guinessově
knize rekordů, protože jízda trvá jen 64
vteřin.
Jakub S., 6. A

Skoro celý týden jsme chodili do školy
a mohli jsme navštívit chorvatské třídy,
také jsme chodili na workshopy zaměřené na tradice a zvyky. Rodiny, u kterých
jsme bydleli, byly fajn a dobře se o nás
postaraly. Moc se nám tam líbilo!
Adéla Š., 6. A
Lenka Mejdřická, ZŠ K Milíčovu

Na projektovém setkání jsem si to moc
užil. Všichni byli moc milí a rodina, u které jsem bydlel, byla také úžasná. Navštívili jsme národní park Plitvice, kde to bylo

Co je to ten Jižní pól
aneb O nízkoprahovém klubu na Jižním Městě
V roce 2000 vznikl na Jižním Městě klub,
nikoli však hudební. Jednalo se totiž
o nízkoprahový klub určený dětem a mládeži, který se v průběhu let různě utvářel a měnil, ale jeho základ zůstal dodnes
stejný: Být tu k dispozici jako zázemí pro
mladé lidi, kteří potřebují pomoci při řešení různých životních situací, a zároveň
být bezpečným prostorem pro trávení jejich volného času.
Klub Jižní pól je součástí organizace Proxima Sociale, o. p. s. Sídlí na adrese Brandlova 1639/6 (zastávka Mikulova, patro
nad Tescem) a je tu pro mladé lidi ve věku
13–19 let. Služby poskytujeme zdarma
a nabízíme možnost vystupovat anonymně. Účast na programu je dobrovolná.
V klubu probíhají různé sportovní (bowling, kola, šipky, stolní fotbálek, XBOX

kinect) a tvořivé aktivity (graﬃti workshop,
různé vyrábění), k dispozici je PC, wi-ﬁ
a zkušebna. Dále pořádáme i akce většího
formátu jako Čarodějnice na Jižáku, což
je komunitní akce pro lidi z Jižního Města, nebo Dobytí Jižního pólu, které v sobě
spojuje hiphopovou hudbu s legální graﬃti
výzdobou okolí klubu. Klub i všechny jeho
akce fungují bez alkoholu, drog a agrese.
Službu zajišťují kvaliﬁkované pracovnice, které jsou mládeži schopny pomoct
s různými situacemi z oblasti školy, vztahů, brigád a práce nebo trávení volného
času. Nebojí se ani témat jako dluhy, experimenty s návykovými látkami a různé
sociální a trestně právní věci. S klienty
na těchto a mnohých dalších tématech
pracují individuálně i formou zážitkových
skupinových aktivit.

Do klubu se není potřeba registrovat,
stačí se jen přijít seznámit.
Otvírací doba:
po, út, čt: 14–19 h. (každou první hodinu
klubu pracovnice v ulicích JM)
st: 14–16 h.
Více informací u pracovnic klubu:
• Bc. Tereza Mašitová, DiS.
vedoucí klubu, sociální pracovnice
masitova@proximasociale.cz
tel.: 775 060 042
• Eva Kašáková, DiS.
sociální pracovnice, autorka článku
kasakova@proximaslociale.cz
tel.: 777 471 802
www.proximasociale.cz

Příměstské tábory s angličtinou v Praze
Tradiční příměstské tábory s angličtinou nabídne letos v létě již 9 pražských mateřských škol, mezi
nimi i MŠ Blatenská ve dvou
turnusech a MŠ Jažlovická.
Přihlásit se na ně mohou děti
ve věku od 5 do 10 let. Tábory jsou organizovány jazykovou
společností Wattsenglish, jejíž lek-

toři mají s výukou malých dětí mnohaleté zkušenosti. Táborníci se
letos vydají na prázdniny s veselým Britem Stevem a jeho
zlobivou strakou Maggie. Den
bude plný her a soutěží v angličtině, navíc se děti mohou těšit na speciální táborovou knížku
a DVD. Týdenní tábor od pondělí

do pátku vyjde na 2 900 Kč. Online přihlášky a veškeré další informace včetně fotek a videí z minulých let najdete na stránkách www.wattsenglish.cz.
V případě dotazů se neváhejte obrátit
na e-mailovou adresu:
tabory@wattsenglish.com
Kristina Rudišová
Wattsenglish

Život na Jižním Městě

Beneﬁční běh Ramaton v hostivařském lesoparku
V hostivařském lesoparku se v úterý 21. června 2016 v podvečerních hodinách
uskuteční beneﬁční běh pro Ramus – mladou organizaci, která pořádá volnočasové
aktivity pro mladé lidi s postižením i bez něj.

Stopnito.cz) bude na místě také příležitost poznat samotný Ramus. Ať již formou infostánku, který nabídne fotograﬁe
z akcí i knihu deníků, či pomocí Rambaru – mobilního stánku plného limonádového i kofeinového osvěžení, ve kterém
vás obslouží lidé s postižením i bez něj.
Ramaton je pořádán ve spolupráci se
Zkušebnami Praha, které v tento den
nabídnou dětské sportovní odpoledne u fontány obchodního domu Blankyt
a večer pak koncert legendárních kapel
Znouzectnost a Zuby Nehty.
Běh bude odstartován v 19.00, od 18.00
se bude na louce za myslivnou v hostivařském lesoparku možné registrovat.
Startovné činí 150 Kč či více, za 250 Kč
pořídíte startovné spolu se vstupem
na zmíněný koncert ve Zkušebnách.
Více informací o celé akci najdete na
webových stránkách www.ramaton.cz

Pro Jižní Město bude Ramaton premiérou, na poli běžeckých závodů však Ramaton žádným nováčkem není – letošní
ročník je v pořadí již čtvrtý. Do Hostivaře
se přemisťuje poté, co již úspěšně otes-

toval Stromovku i Divokou Šárku.
Na co se můžete těšit? Kromě možnosti změřit své běžecké schopnosti s ostatními (přesnou časomíru zajistí parta ze

MČ Praha 11 tančí

Přehlídka
TANEČNÍHO KLUBU

SPARTA PRAHA
20. června 2016 v 17 hodin

sál Komunitního centra Matky Terezy, Praha 11

Dětská vystoupení
standardních
a latinsko-amerických
tanců
Ukázky mistrovských
párů České republiky
Akrobatický duet
Kouzelník Martin
Vstupné:
dospělí 100 Kč
děti do 12-ti let
zdarma

Tato akce proběhne
za podpory MČ Prahy 11

Chceš hrát basketbal?
Přidej se k Jižním Supům!
Jsme Jižní Supi, nejlepší mládežnický basketbalový klub na Jižním Městě. Pravidelně sbíráme medaile z pražských přeborů, letos jsme se již pošesté v řadě účastnili vrcholné republikové akce
a ovládli festival starších minižáků. A hlavně děláme basketbal
pro radost a všechny nás baví. Kluci mají mezi sebou výbornou
partu a to je náš největší úspěch!
Rádi mezi sebou přivítáme šikovné chlapce ročníků narození
2003 až 2008. Náborové tréninky pořádáme v červnu 2016 každé pondělí a středu od 16.30 do 18.00 na ZŠ Chodov. Uvítáme děcka z celé Prahy 11 a přilehlých obcí (Újezd, Hrnčíře, Šeberov, Uhříněves, Jesenice či Říčany). Podrobnosti zjistíte na webu
www.jiznisupi.cz či na telefonu 604 983 100.
Děláš už jiný sport? Nevadí, přijď si basket alespoň vyzkoušet,
třeba tě chytí za srdíčko. První měsíc trénuje každý nový zájemce zcela zdarma!
Heartcoach Jižních Supů Vojtěch Svoboda
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Aktuálně

Přijímací řízení do mateřských
a základních škol
děti. V neposlední řadě nám tento trend
umožnil uzavřít detašované pracoviště
MŠ Jažlovická (2 třídy, celkem 40 dětí),
které ještě do léta funguje v ZŠ Ke Kateřinkám. Tento krok jsme učinili velmi
neradi, nicméně povinnost zajistit dostatek míst pro děti ze spádové oblasti
ZŠ Ke Kateřinkám nám v zásadě nedal
jinou možnost. Na druhou stranu došlo
k navýšení kapacity mateřských škol díky
dokončení rekonstrukce MŠ Janouchova,
a to o 4 třídy pro 112 dětí (více viz níže).

Demograﬁcká prognóza říká, že se Praha 11 nachází uprostřed značného nárůstu
poptávky po místech v našich základních školách a zároveň relativně pomalého
poklesu počtu dětí, které se hlásí do našich mateřských škol. Letošní přijímací
řízení do našich škol tento trend plně potvrzují.

Základní školy
V roce 2015 do prvních tříd našich základních škol nastoupilo 946 žáků, v letošním roce se má dokonce jednat
o 974 žáků. Toto číslo výrazně převyšuje počet žáků, kteří z našich ZŠ odcházejí na střední školy. I proto rada městské
části dodatečně povolovala některým
z našich škol otevřít více prvních tříd,
než bylo počátkem roku plánováno. Samozřejmě všichni přihlášení prvňáčci budou mít v září připravenu svoji třídu tak,
jak je městská část povinna zajistit. Vět-

Mateřské školy
Vloni naše mateřské školy obdržely
1305 přihlášek. V září 2015 jsme mohli
s uspokojením konstatovat, že nabízíme
dostatek míst ve školkách pro všechny jihoměstské děti starší 3 let. Letos na jaře
naše mateřské školy obdržely 1231 přihlášek, což znamená pokles o 5,7 %.
Díky tomu se v některých třídách našich školek o něco sníží maximální počet
dětí, což samozřejmě znamená menší zátěž pro paní učitelky a větší komfort pro

Oprava Schulhoﬀovy a dokončení
rekonstrukce MŠ Janouchova
Vzhledem k nutnosti zajistit dostatek
míst v našich školách se nadále držíme plánu rekonstruovat budovu Schulhoﬀova (letos v létě v ní skončí nájem
soukromé střední škole). Cílem je její
opětovné přičlenění k našim základním školám. V budově do léta působí
i detašované pracoviště naší mateřské školy Stachova, které se po dobu
oprav bohužel musí vystěhovat. Opravy jsou plánovány na období 2016 –
2017, následně by se mateřská škola
měla do budovy opět vrátit s tím, že
získá navíc 1 třídu (kapacita 25 dětí)
a rozšířené zázemí (např. samostatnou
jídelnu pro děti ze školky). A kam budou chodit v příštím školním roce děti
z této detašované školky? Ty starší

odcházejí do základních škol a některé
jejich rodiče přihlásili do jiných mateřských škol. Hlavně však – jak jste se
již mohli dočíst na str. 5 – došlo v dubnu k slavnostnímu předání posledního
zrekonstruovaného pavilonu MŠ Janouchova. Díky tomu od letošního září
kapacita této školky naroste o 4 třídy. A právě část těchto krásně opravených prostor bude dočasně využívat
výše zmíněná školka z budovy v Schulhoﬀově. V této souvislosti chci zejména poděkovat paním ředitelkám a jejich
týmům z MŠ Janouchova a MŠ Stachova, které mají s přípravou nově rekonstruovaného pavilonu v MŠ Janouchova mnoho práce, kterou ovšem zvládají
na pomyslnou jedničku.

ší počet tříd se podařilo zajistit mj. díky
zmenšení prostor, které si v některých
našich školských objektech pronajímají
soukromé školy. Nadále platí, že poptávka po místech ve školách je v rámci Prahy
11 rozmístěna nerovnoměrně, s nižšími
počty dětí v oblasti nad metrem Roztyly
a naopak velkým nárůstem dětí zejména
v oblasti Jižního Města I.
Mgr. Jakub Lepš
(TOP 09)
Zástupce starosty
pro školství,
kulturu a sport

Život na Jižním Městě

Příměstské tábory
pro jihoměstské děti
Za podpory MČ Praha 11 se konají i letos letní jednodenní
příměstské tábory pro jihoměstské děti v době letních
prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2016.
Tábory jsou určeny pro děti převážně od
6 do 15 let.
Na základě poptávkového řízení byli vybráni 4 organizátoři, kteří budou tyto tábory během letních prázdnin organizovat.

Kontakty:
tel.: 272 929 545
e-mail: lala@ddmjm.cz
kontaktní osoba: Zbyněk Lála
www.ddmjm.cz
Cena pro rodiče za 1 dítě činí 150 Kč/den.

Dům dětí a mládeže Jižní Město
Sportlines, s. r. o.
Speciﬁkace tábora:
Každý týden se bude konat tábor na jiné
téma: taneční tábor, turistický tábor, léto
v Praze, výtvarně zaměřený tábor, tábor
na téma Harry Potter a tajemná Praha,
cesta do pravěku, hrátky s animací, tábor
zaměřený na sport atd.
Termín konání:
1. 7. 2016 – 31. 8. 2016
(vždy od 7 do 18 hod.)
Místo konání:
Dům dětí a mládeže Jižní Město – Šalounova 2024 a Květnového vítězství 2126

Speciﬁkace tábora:
každý týden se bude konat tábor na jiné
téma: Na pirátské vlně, Eko týden, Pod
pěti kruhy, Cesta kolem světa atd. Těšit
se můžete na tematické dobrodružné
hry, netradiční sporty a zajímavé výlety
Termín konání:
1. 7. 2016 – 31. 8. 2016
(vždy od 7 do 18 hod.)
Místo konání:
ZŠ Mikulova, Mikulova 1594, Praha 4
Kontakty:
tel.: 602 245 755
e-mail: pt@sportlines.cz
kontaktní osoba: Marie Brichová
http://www.primestske-tabory-praha11.cz/
Cena pro rodiče za 1 dítě činí 190 Kč/den.

JS FAN tábory, s. r. o.
Speciﬁkace tábora:
Tábor spojený s výukou angličtiny
Termín konání:
1. 8. 2016 – 19. 8. 2016
(vždy od 7 do 18 hod.)
Místo konání:
budova MŠ Květnového vítěz. 1738/14
Kontakty:
tel.: 776 723 036
e-mail: lucie.prokopova@jsfan.cz
kontaktní osoba: Lucie Prokopová
www.jsfan.cz
Cena pro rodiče za 1 dítě činí 290 Kč/den.

Kroužky, o. p. s.
Speciﬁkace tábora:
tábor je určen i pro předškoláky. Nechte
svoje děti prožít zábavný týden pod dozorem zkušených lektorů a ve společnosti dvojice Chip a Dale. Celotáborová hra,
výlet, střelecké odpoledne a další aktivity.
Termín konání:
11. 7. 2016 – 19. 8. 2016
(vždy od 7 do 18 hod.)
Místo konání:
budova ZŠ Květnového vítězství 1554
Kontakty:
tel.: 728 956 045, 776 764 434
e-mail: primestsky.praha@krouzky.cz;
jakub.vlach@krouzky.cz
kontaktní osoba: Jakub Vlach, Tereza Čílová
www.krouzky.cz/
primestsky-tabor-pobocky-praha
Cena pro rodiče za 1 dítě činí 230 Kč/den.

V ceně je zahrnuta dopolední i odpolední svačina, oběd a pitný režim během celého dne. MČ Prahy 11 přispívá na tábory částkou
100 Kč / den / 1 dítě. Více informací k táborům najdete na webu MČ Praha 11 (www.praha 11.cz).

Příměstský tábor LETEM SVĚTEM o prázdninách v KC Zahrada
Děti hravou formou procestují celý svět.
Podíváme se, jak se na jednotlivých kontinentech žije a jaké tam mají tradice. Budeme tvořit, čeká nás taneční karneval z Ria,
proměníme se v indiány a budeme stopovat zvěř v lese, navštívíme Toulcův dvůr
a prozkoumáme chov zvířat v zajetí, postavíme iglú z cukru a nebudou chybět ani
pokusy. Děti si domů odnesou spoustu
pracovních materiálů.
Rezervace místa na táboře Letem světem
na info@rcbabocka.cz nebo také na tel.:

777 945 049. Program pro KC Zahrada
zajišťují lektorky z Rodinného centra Babočka. Více informací na www.rcbabocka.
cz a www.kczahrada.cz.
termín 1: 15. – 19. 8. 2016
termín 2: 22. – 26. 8. 2016
věk: cca 5–10 let
cena za týden: 1 800 Kč (cena zahrnuje:
celodenní stravování a pitný režim, edukačně interaktivní program, pestrý výtvarný materiál, výchovný dozor, odměny).
platba: převodem do 15. 6. 2016
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HAKO
PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• přívěsy na motorku
• přívěsy na lodě
• obytné přívěsy
• přepravní boxy

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

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar
• převody a přihlašování
vozidel
• zajištění STK vozidel
a emisních zkoušek

• prověření původu
vozidla, provádění
VINTESTU ﬁrmy Cebia
• odhady motorových
vozidel

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

OTEVÍRACÍ DOBA
8,30 – 18,00 hod.
8,30 – 16,00 hod.
9,00 – 16,00 hod.

cká

po – čt:
pá:
so:

Horňáte
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
KLÁRA SAMKOVÁ, s. r. o.
Specialista na spletité případy
 Akční rádius po celé ČR
 Nebojíme se
 Nepodléháme lokálním
sítím a jejich zájmům
 Osobní vhled
www.lawyers.cz

klara.samkova@lawyers.cz

Praha - Tel.: 224 211 816

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
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Kulturní přehled červen 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
7. 6. Závěrečné vystoupení studentů Akademie umění a kultury 55+ ze ZUŠ Jižní Město –
19.00. Vstup volný
8. 6. Závěrečné vystoupení literárně dramatického oddělení ZUŠ Jižní Město – 19.00. Vstup
volný
16. 6. FAST FOOD ORCHESTRA – 20.00
koncert populární pražské ska kapely. Vstupné
190/160 Kč.
23. 6. Country večer u ohně s kapelou Knokaut
– 19.00. Buřty možné zakoupit na místě. Vstup
volný.
X DĚTEM W
22. 6. Hurá prázdniny + představení našich
kurzů – 17.00 rozloučení dětí se školním rokem.
Vstup volný.
X FILM W
15. 6. Svět ticha /Le Monde du silence/ –
19.00 projekce francouzského dokumentárního
ﬁlmu o životě pod hladinou moře, Francie/Itálie,
1956, 86 minut. Vstupné dobrovolné.
X VÝSTAVA W
1. 6. – 30. 6. Výstava ZŠ Campanus – výstava
prací žáků ze ZŠ Campanus. Vstup volný.
X DALŠÍ AKCE W
1. 6. 1. 6. DEN DĚTÍ U CHODOVSKÉ TVRZE
– 15.00 bohatý program pro děti, tentokrát
na téma „milujeme cirkus“. Přijďte si vyzkoušet závěsnou akrobacii, hula hoop, žonglování,
vyhrát v soutěžních disciplínách a užít si den.
Vstup volný.
7. 6. DRUM CIRCLE – 17.30 a 18.30 skupinové
bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 200 Kč.
11. 6. Sobotní výtvarná dílna: Květinová dílnička – 10.00 tradiční tvořivá dílnička pro děti.
Vstupné 50 Kč.
15. 6. Přednáška: Psychomotorický vývoj dětí
– 16.00 pro rodiče a miminka od 0 do 12 měsíců. Podložku/karimatku s sebou. Rezervace
na recepci KC Zahrada. Vstup volný.
15. 6. Přednáška: Zdravá záda – 18.00 pro
všechny, kteří chtějí mít zdravá záda. Vezměte
s sebou drobné cvičební pomůcky, které běžně
při cvičení používáte (over ball…). Rezervace
na recepci KC Zahrada. Vstup volný.
21. 6. Bard Breien: Kurz negativního myšlení –
18.00 divadelní adaptace amatérského souboru
ZŠ Campanus. Vstupné 100 Kč, děti a studenti
50 Kč.
X PŘIPRAVUJEME W
Příměstský tábor LETEM SVĚTEM
termín 1: 15. – 19. 8. 2016
termín 2: 22. – 26. 8. 2016
věk: cca 5–10 let
cena za týden: 1800 Kč
Rezervace místa na Letem světem na info@
rcbabocka.cz nebo na tel.: 777 945 049. Program pro KC Zahrada zajišťují lektorky z Rodinného centra Babočka. Více informací na www.
rcbabocka.cz a www.kczahrada.cz.
X KURZY A DÍLNY W
Každé pondělí Výtvarný ateliér – 15.00
a 16.30 kurz malování pro školáky.
Každé úterý Výtvarný ateliér: Předškoláček –
15.00 kurz malování pro předškoláky.
Každé úterý Výtvarný ateliér: Oděvní návrhářství – 16.30 kurz pro kreativní školáky.
Každé úterý Divadelní studio Zahrada – 16.00
tvořivá dramatika pomáhá rozvíjet tvořivou
a vnímavou osobnost. Kurz pro děti a mládež.

Každé úterý Jemná jóga – 19.30 cvičení jógy
pro dospělé.
Každou středu Muzikálová školička – 16.00
tanec, recitace, zpěv, divadlo. Kurz pro děti
a mládež.
Každou středu Keramická dílna – 16.00,
17.00 kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče
s dětmi.
Každý čtvrtek Výtvarný ateliér – 14.00, 15.30
a 17.00 kurz malování pro školáky.
Každý čtvrtek Jemná jóga – 9.00 cvičení
jógy pro seniory. Vítáme ale všechny věkové
kategorie!
Každý čtvrtek Streetdance – 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.
RODINNÉ CENTRUM BABOČKA
Nabídka rozmanitých KURZŮ PRO DĚTI od 6
měsíců do 8 let a ŠKOLIČKY pro děti od 2 do 5
let. Více informací na www.rcbabocka.cz nebo
tel.: 777 945 049.
X DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA W
Pondělí: 15.30 DDM Jižní Město: Dance aerobic
(děti 5–7 let); 16.30 Cheer Academy – Peewees;
17.30 Cheer Academy – Peewees; 18.00
NOYA – břišní tance; 18.30 Centrum přírodní léčby: Cvičení pro dvojice či partnerské páry; 19.00
Aerobic studio Jitka: Zdravotní cvičení
Úterý: 16.00 Pohybové studio DaFi: Cvičení rodičů a dětí; 15.45 Taneční škola InDance: Taneční
kroužek (děti 3–12 let)
Středa: 9.00 Centrum přírodní léčby: Relaxačně
meditační cvičení pro ženy; 9.30 TAI-CHI CHUAN
– začátečníci; 10.00 Senior ﬁtness; 11.00 Senior
ﬁtness www.seniorﬁtnes.cz; 15.30 DDM Jižní
Město: Dance aerobic, rock'n'roll (děti 6–12 let);
16.45 Cheer Academy – Minnies
Čtvrtek: 16.30 Taneční škola InDance: Taneční
kroužek (děti 3–12 let); 17.00 Aerobic studio Jitka: Seniorské cvičení; 18.00 Aerobic studio Jitka:
Kondiční cvičení (míče, Fitness Board aj.)
Pátek: 9.30 TAI-CHI CHUAN – pokročilí
Pondělí – Pátek: Jazyková škola GLOSSA – Kurzy angličtiny
Pondělí – Pátek: Centrum celoživotního vzdělávání – pravidelné kurzy pro seniory
KOKOZA: Veřejná zahrada pro každého
Chtěli byste mít vlastní ředkvičky, kedlubny nebo
salát? Připojte se ke komunitní zahradě v KC Zahrada. www.kokoza.cz

chodovská tvrz
Kulturní Jižní Město, o. p. s.
Praha 4, Ledvinova 9
tel.: 267 914 831,
267 915 444
www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle –
13.00–19.00 hod. Vstupné 50/30 Kč.
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 213, 293 –
zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty chůze.
Metrem C – stanice Chodov, pak 10 minut chůze podle šipek.
Restaurace otevřena denně 11.00–23.00 hod.

program
X KONCERTY W
8. 6. Šansony na tvrzi – od 18.00 Pravidelná
šansonová setkání na tvrzi. (ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!) Vstupné 130/100 Kč.
11. 6. Pražská kantiléna a hosté – od 16.00
na nádvoří Chodovské tvrze se rozezní malebné Otvírání studánek od B. Martinů v podání
známého pěveckého sboru Pražská kantiléna.
Vstupné dobrovolné.
11. 6. Anežka Ferencová (viola) a Stanislav Gallin (klavír) – od 19.30 zahraje mladá talentovaná hudební dvojice díla Schumanna, Bartóka
a Hindemitha. Vstupné 150/100 Kč.
16. 6. Bella campanula & Marie Hrušková ad.-

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

od 18.30 absolventský koncert amatérského
smíšeného komorního sboru. Zazní skladby K.
Bendla, G. Bizeta, B. Martinů, ale i písně J. Suchého a J. Šlitra. Vstupné dobrovolné.
X OSTATNÍ/KURZY/DÍLNY W
Dovedeme – výtvarné kurzy
Od června opět probíhají v Ateliéru Chodovské
tvrze v 1. p. kurzy malby, kresby a výtvarné dílny
pro děti i dospělé. www.dovedeme.cz; Dovedeme@email.cz či na tel. 720 213 120.
1. 6. Den dětí u Chodovské tvrze – od 15.00.
Pro děti jsou připravené pohádky, Cirkus TeTy, výtvarná dílna. Účast zdarma.
22. 6. Spisovatelé zblízka a nahlas: Daniela Kovářová – od 18.00. Autorské čtení jedné
z loňských laureátek Ceny Miloslava Švandrlíka
a bývalé ministryně spravedlnosti v jedné osobě.
Vstup 60/40 Kč.
23. 6. Je důležité míti Filipa? – od 19.00. Divadelní inscenaci na motivy hry Oscara Wilda
představí na nádvoří Chodovské tvrze divadelní
soubor Hamlet při ZŠ Ke Kateřinkám. Vstupné
dobrovolné.
25. 6. Storytelling – od 15.00. Příběhy z Jižního Města a Chodovské tvrze. Ideální pro rodiny
s dětmi. Účast zdarma.
X VÝSTAVY W
1. 6. – 24. 6. Malá galerie: Martin Mareček –
Tisíc a jedna stopa nad zemí – výstava fotograﬁí
z ptačí perspektivy. Vstupné 50/30 Kč.
1. 6. – 17. 6. Velká galerie: František Koudelka
– Reminiscence – retrospektivní výstava obrazů
autorovy čtyřicetileté tvorby. Vstupné 50/30 Kč.
21. 6 – 26.6. Velká galerie: Už jsme se vylíhli
a vylétáme, přijďte nás podpořit! Výstava absolventských prací Soukromé vyšší odborné školy
umění a reklamy, s. r. o., Orange Factory. Vstupné 50/30 Kč.
X PŘIPRAVUJEME W
12. 7. – 20. 7. Tóny Chodovské tvrze – Letos
nově též s bohatým doprovodným programem.
Pozor! Předprodej na letní hudební festival je již
v plném proudu (https://www.webticket.cz/program/kcz). Každý návštěvník, který zakoupí vstupenky na tři a více rozdílných koncertů festivalu,
obdrží CD či DVD Jaroslava Svěceného v rámci
bonusového programu. Více na www.chodovskatvrz.cz v sekci program.

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
Dodatečné zápisy do MŠ proběhnou 9. 6.
2016, více podrobností na našich stránkách.
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
do 7 let, úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let,
po a st 17.00, 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let,
čt 16.00.
Zdravé pískání na ﬂétnu pro děti od 3 let,
po 16.00–18.00 hod.
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00
a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – zdravotní cvičení podporující protažení a posílení nej-

Kulturní přehled červen 2016
více zatěžovaných svalových skupin, 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
7. 6., úterý 10.00–12.00: Beseda: Agrese a
neklid v dětském věku. Lektor: Kateřina Neubauerová. Přihlašování předem. Vstupné 80 Kč
včetně herny.
5. 6. neděle 14.00–17.00: Balónková oslava
ke Dni dětí. Venkovní akce pro celou rodinu ve
spolupráci s KCMT. Soutěže pro děti, pohádka
od 16 h. Vstup: dospělí 20 Kč, děti 30 Kč.
14. 6., úterý 10.00–12. 00: Beseda o dětských, ale i dospělých nožkách, chůzi a obutí.
Lektor: Lucie Chlupová. Vstup je v rámci herny.
15. 6. středa 16.00–17.30: Československé
odpoledne. Bez přihlašování
18. 6. sobota 9.00–13.00: Vracím se a sladím.
Seminář o tom, jak se připravit na návrat
do práce po rodičovské dovolené. Dotovaná
cena 120 Kč. Přihlášení předem nutné.
Setkání Klubu 50+: pondělí 6. 6. a 20. 6.
14.00–16.00. Více informací o přednáškách
a kurzech na: www.mc-domecek.cz a na facebooku, přihlášky na: mcdomecek@praha.ymca.cz
• Otevírací doba během prázdnin: 11. 7. až 14.
8. každé úterý a čtvrtek 9.30–12.00 hodin.
• Během září plánujeme otevřít pondělky pro
hlídání dětí od 2 let. Bližší informace budou na
webu a facebooku.
• Nově také v průběhu září začneme cvičit Pilates (úterý od 11.00 hod., s možností hlídání
dětí). Přihlášení předem.
Hlaste se už od června na angličtinu pro děti:
út 14.15–16.00, 8–10 let; 15.15–16.00, 11–12
let; 16.30–17.15, 4–6 let; čtvrtek 16.00–16.45,
6–7 let
HERNA v červnu:
pondělí – pátek 9.00–12.00
v úterý rovněž 16.00–17.30 (Každé první úterý
v měsíci 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
Čt 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi
Pá 10.00: Čas na pohádku
Pá cca 10.30: Šikulové – tvořivá dílna pro děti
PORADNY
Po 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno objednat na tel. 604 572 712), poplatek 100 Kč
Út 9.30–11.00: Poradna efektivního rodičovství (nutno objednat na tel. 608 708 786),
zdarma.
St 18.00–19.30: Poradna přirozeného plánování rodičovství (nutno objednat na tel.:
777 200 431), zdarma.

kcmt

DIVADLO STUDNA, vstupné 30 Kč.
7. 6. 18.00–20.00 Jak vychovávat kluky a nepřijít o rozum – seminář pro rodiče pod vedením
Mgr. Vlaďky Bartákové. Vstupné: 150 Kč jednotlivec; 200 Kč pár. Přihlášky na mama.tata21@
guick.cz nebo na tel. 602 972 887
8. 6. 19.30 Zastavení u Matky Terezy s P. Ludvíkem Armbrusterem, jezuitou, dlouholetým misionářem v Japonsku, bývalým děkanem pražské
teologické fakulty.
28. 6. 18.45 VEČER CHVAL v kostele sv. Františka na Chodově.
10. 6. 18.00–24.00 – NOC KOSTELŮ
Kostel sv. Františka
18.00–18.35 Mše svatá
18.45–19.05 Jaké je to na věži?
19.15–20.00 Koncert dětského sboru MENDY
20.30–21.00 Komentovaná prohlídka
21.00–22.00 Worship – modlitba chval
22.15–22.30 Co se děje na věži?
22.30–22.45 Komentovaná prohlídka
23.00–24.00 Worship – modlitba chval
Komunitní centrum Matky Terezy
18.00–18.40 Hudební zastavení – vystoupení
žáků ZUŠ Křtinská
18.00–18.05 Zvonění zvonů
19.00–19.25 Komentovaná prohlídka
19.30–19.55 Hudební zastavení II.
20.00–20.30 Čtení ze Starého zákona se zpěvy
s Taizé; Je Bůh ve SZ milosrdný?
20.30–20.50 Komentovaná prohlídka II.
21.00–21.30 Čtení z Nového zákona se zpěvy
s Taizé; „Náš Bůh je láska“ – o milosrdném Bohu
21.30–21.50 Komentovaná prohlídka III.
22.00–22.30 Tweety papeže Františka – Hymnus k Roku Milosrdenstvi
23.00–24.00 Možnost tiché modlitby
Během noci kostelů možnost rozhovoru s knězem, v KCMT otevřený knižní obchůdek, otevřená kavárna jako prostor pro setkání.

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, Út, Čt – 14.00–19.00, St – 14.00–16.00
(út, st – 14.00–15.00: klubový terén)

program
Téma: Zdravý životní styl
3. 5. – Výzdoba klubu k tématu
5. 5. – X BOX
10. 5. – Míčové hry
12. 5. – Tematické křížovky
16. 5. – Cvičení v klubu
17. 5. – Zdravé vaření
24. 5. – Film k preventivnímu tématu
26. 5. – Graﬃti Jam
31. 5. – Beseda o zdravém životním stylu
Změna programu vyhrazena.

YMKÁRIUM
Nízkoprahový klub pro děti a mládež a terénní
program od 6 do 26 let
Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11
Otevírací doba klubu:
Pondělí–středa: 13.00–18.00
Čtvrtek: 14.00–19.00
Provozní doba terénního programu:
Pondělí–středa: 14.00–17.00 terén
Pondělí–středa: 17.00–19.00 street klub
Čtvrtek: 14.00–19.00

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

program
5. 6. 14.00–17.00 Balonková oslava dne dětí.
Zábavné odpoledne pro děti od 2 do 11 let.
5. 6. 16.00 Pyšná princezna – pohádka pro děti,

Pondělí: 17.00–18.00 sportovní činnost
Úterý: 17.00–18.00 výtvarná činnost
Středa: 17.00–18.00 labyrint facebook
2. 6. Oslava Mezinárodního dne dětí
9. 6. Sportovní odpoledne
16. 6. Výtvarná dílna – malování na sklo
23. 6. Piknik v Hostivaři
25. 6. Celodenní výlet z Prahy

Změna programu vyhrazena.
Sledujte náš facebook NZDM YMCA PRAHA
a Klub Ymkárium

sbor cb jižní mQsto
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).
Čtvrtek 17.00–19.00: Dorost. Program pro děti
od 9 do 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 10. 6. od 17 do 19 hod.
Noc kostelů: 10. 6. od 17 do 22 hod: LEGO
klub. Duchovní zamyšlení a slovo o sboru. Prohlídka prostor. Společenské hry. Večer chval a
uctívání.
Připravujeme: 10. 6. Noc kostelů. 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

Zkušebny Praha
& klub Kantýna

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

program
21. 5. 2016, Znouzectnost + Zuby Nehty
(20.30) + beneﬁční běh Ramaton (19.00) + dětský den (16.00–19.00) – Přijďte si zasportovat,
nechat vyřádit své ratolesti a večer se pobavit
na afterpárty s kapelami Znouzectnost a Zuby
Nehty! Předprodej vstupenek na koncert: v klubu Zkušebny Praha 100 Kč; na goout.cz 100
Kč + poplatky; na místě 150 Kč; kombinované
vstupné: 150 Kč běh + 100 Kč koncert
10. 6. – 10. 7. 2016, ME ve fotbale 2016 –
Přijďte fandit národnímu týmu na ME ve fotbale 2016 a zažijte jedinečnou atmosféru plného
fandícího klubu! Každý fanoušek, který přijde
v dresu našeho národního týmu, má u nás
1 pivo zdarma! Vstup zdarma.

VÝSTAVA NA RADNICI

Tenkrát na západě
příroda západní části Severní Ameriky
(fotograﬁe)
Ivana Frolíková
2. 6. – 27. 6. 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.

21

22

Aktuálně

FAST FOOD ORCHESTRA
čtvrtek 16. 6. od 20.00
Kulturní centrum Zahrada vás zve
na koncert populární pražské kapely

FFO, stálice české ska scény. Přijďte se podívat na jejich
energií nabité vystoupení!
Fast Food za více než deset let aktivního vystupování se svým repertoárem
objeli téměř celou Českou republiku
a opakovaně se také objevili na podiích
zahraničních klubů a festivalů. K příležitosti vydání své poslední desky absolvovala kapela koncertní turné po Brazílii a následně koncertní šňůru po Evropě
po boku amerických Qe Toasters.

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.

14 x zlato pro české taekwon-do
Letošní Mistrovství Evropy v moderním korejském bojovém umění Taekwon-Do ITF
proběhlo v dubnu v řecké Soluni a již tradičně dorazila i výprava z České republiky.
čtvrtém místě. Dohromady česká výprava vybojovala 14 bronzových, 13 stříbrných a skvělých 14 zlatých medailí! Na
vynikajícím úspěchu se z velké míry podíleli i závodníci ze školy Ge-Baek Hosin
Sool. Konkrétně obrovská gratulace patří Kateřině Zimmermannové, která získala bronzovou medaili ve sportovním boji
týmů juniorek, zlatou medaili ve speciálních technikách týmů juniorek a úžasnou
stříbrnou medaili za individuální sportovní boj. Dalším členem výpravy za Ge-Baek
Hosin Sool byl Petr Novotný, který získal
bronzovou medaili v týmové sebeobraně.
Je skvělé mít takové talenty v naší škole,
srdečně blahopřejeme!

Kačka a Petr na Mistrovství Evropy
(Řecko; 2016)

Kvalitně připravená výprava byla složená
ze 43 závodníků a trenérů. Česká reprezentace uspěla v konkurenci 703 závodníků. Z 31 států se umístila na celkovém

NABÍDKA
PRÁCE

Pro doplnění ochotnického
divadelního souboru
Jižní kříž, který má základnu
v KC Zahrada,
hledáme muže a mládence,
kteří by rádi uplatnili svoje herecké
(a také pěvecké) nadšení a dosud
neměli kde.
Zájemci, kontaktujte Barboru
Adolfovou e-mailem barbora.
adolfova@kczahrada.cz nebo
telefonicky 608 957 317.

Kačka i Petr pravidelně trénují na Základní škole Campanus (Praha 11) pod vedením Martina Zámečníka (6. dan, předseda, hlavní instruktor a prezident Českého
svazu TKD ITF).
Všichni zájemci o Taekwon-Do ITF jsou
na kterémkoliv tréninku vítáni. Více info:
www.tkd.cz.
Aneta Poklopová
Ge-Baek Hosin Sool

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE,
POBOČKA OPATOV,
vás zve na přednášku

Psychické příčiny
nemocí
– jak psychika ovlivňuje naše zdraví.
Přednášku povedou Marie Chalupová
a Eva Maratová.
Středa 8. 6. 2016, MK Opatov,
Opatovská 14, tel.: 272 918 759

DDM Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4
tel.: 272 929 545,
272 917 077
sal@ddmjm.cz
pobočka:
Květnového vítězství 2126, Praha 4
tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz
program červen
8. 6., 14.00–19.00: Hurá prázdniny!
Zahradní slavnost na závěr školního
roku. Pro širokou veřejnost. DDM JM,
Šalounova.
10. 6., 16.30–20.00: Závěrečný koncert pro rodiče. Vystoupení dětí z hudebních kroužků. Pro širokou veřejnost. DDM JM, Květnového vítězství.
11. 6., 9.00–11.00: Turnaj ve stolním tenisu – jednotlivci. Pro děti ve
věku od 6 do 12 let a rodinné příslušníky. DDM JM, Šalounova.
11. 6., 11.00–13.00: Turnaj ve
stolním tenisu – jednotlivci. Pro
děti a mládež ve věku od 13 do 18
let a rodinné příslušníky. DDM JM,
Šalounova.
12. 6., 15.00–17.00: Jolaniny hvězdy. Tradiční hudební a pěvecké vystoupení, letos již podvanácté. Pro
širokou veřejnost. Divadlo Dobeška,
Jasná I 1181/6.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu
programu. Info na www.ddmjm.cz

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

Postřehy
z Londýna

V červnu se ve foyer opatovské
knihovny svými malbami, kresbami
a kolážemi inspirovanými životem
v Londýně představí Miroslava
Ondráčková.
od 30. 5. do 25. 6. 2016
Knihovna Opatov – Artotéka
Opatovská 1754, Praha 11
Otevírací doba:
Po až Pá 9.00 – 19.00 hod.; So 9.00
– 15.00 hod., tel.: 272 918 759

Aktuálně
Pozvánky do Chodovské tvrze

Den dětí u Chodovské tvrze aneb cirkus nás baví!
1. června od 15 hodin
Pro děti jsou připravené pohádky, Cirkus
TeTy s představením Tety v zápletu, výtvarná dílna, relaxační zóna RC Babočka, zahradničení s Kokozou a cirkuso-

jubilea na Chodovské tvrzi

vé workshopy jako závěsná akrobacie,
žonglování nebo hula hoop. Vše si děti
mohou vyzkoušet na vlastní kůži a zapojit i rodiče. Vstup zdarma.

Pražská kantiléna a hosté
11. června od 16 hodin
Na nádvoří Chodovské tvrze zazpívá tento dnes již legendární pěvecký
sbor pod vedením Moniky Novákové.
Ve spojení s dalšími hudebníky a recitátorem společně představí krásné dílo
Bohuslava Martinů – Otvírání studánek.
Pražská kantiléna působí při Základní umělecké škole Jižní Město od roku

1991. Sbor pracuje ve 3 přípravných
a 2 koncertních odděleních s více než
450 dětmi a studenty. Nejvyspělejší
oddělení Pražské kantilény – Dívčí sbor
– se věnuje interpretaci skladeb široké
škály hudebních stylů a žánrů. Těžiště
jejich repertoáru tvoří skladby autorů
20. století a skladby inspirované lidovou písní.

Anežka Ferencová a Stanislav Gallin – mladé hvězdy hudebního nebe
11. června od 19.30 hodin
Anežka Ferencová v současné době studuje na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber v Drážďanech, přičemž
se aktivně věnuje komorní hře a dlouho-

době též spolupracuje na vzdělávacích
programech České ﬁlharmonie. S klavíristou Stanislavem Gallinem se představí se skladbami B. Bartóka, R. Schumanna a P. Hindemitha.

Spisovatelé zblízka a nahlas: Daniela Kovářová
22. června od 18 hodin
Literárně neobyčejně činorodá advokátka, která do čtivé knižní podoby dokázala
převést i své působení ve funkci ministryně spravedlnosti (Můj ﬂirt s politikou aneb

Příručka pro ministryně, 2010), představí
zejména své povídky a fejetony (mj. Minutové povídky, Jak se dělá štěstí). Nepochybně dojde i na texty nejčerstvější,
které si cestu ke čtenářům teprve najdou.

Storytelling, to je poutavé i poučné vyprávění zároveň
25. 6. od 15 hodin
Trochu divadlo, mystika, historie, improvizace i zábava. Že to vše nejde dohromady? Přesvědčte se sami u Chodovské tvrze. Uslyšíte příběh o Jižním

Městě a třeba se konečně dozvíte, proč
uprostřed panelového sídliště stojí tato
tajemná vodní tvrz. A ještě k tomu bez
vody.

Tisíc a jedna stopa nad zemí
1. – 24. 6. 13–19 hodin
Výstava fotograﬁí Martina Marečka.
Autor absolvoval kybernetiku na ČVUT
a technika ho tak nejen živí, ale i provází ve volných chvílích. Snaží se kombinovat medium fotograﬁe k zaznamenání

pomíjivých okamžiků a letadlo poskytující volnost a nadhled. Většina vystavovaných fotograﬁí vznikla spontánně během autorových letů a každá z nich má
svůj příběh.

k novodobé gotice panelových sídlišť.
Poslední práce jsou spíše abstraktního
charakteru.
František Koudelka je malíř a příležitostný sochař, člen výtvarné skupiny Brány, který pravidelně vystavuje u nás
i v zahraničí.

Už jsme se vylíhli a vylétáme, přijďte nás podpořit!
21. – 26. 6. 13–19 hodin
Pozvánka na výstavu absolventských
prací mladých talentů ze Soukromé

NABÍDKA
PRÁCE

Výběrové řízení
na služební místo:
FÚ pro hl. m. Praha, ÚzP pro
Prahu-Jižní Město se sídlem
Opatovská 964/18, Praha 11, přijme
pracovníka do vyměřovacího
oddělení fyzických osob.
Požadujeme:
minimálně středoškolské vzdělání,
aktivní znalost práce s PC, dobrý
písemný i ústní projev, občanskou
bezúhonnost, psychickou odolnost,
analytické myšlení, schopnost
samostatné práce, znalost platné
daňové legislativy v oblasti DPH, daně
z příjmů fyzických osob a silniční daně
výhodou, ﬂexibilitu, pečlivost.
Nabízíme:
stabilní zaměstnání ve státní správě,
pět týdnů dovolené, pružnou pracovní
dobu, možnost zvyšování odborné
kvaliﬁkace, zaměstnanecké beneﬁty.
Předpokládaný nástup: 1. 7. 2016
Na vyžádání zašleme podrobnější
informace (e-mail: podatelna2011@
fs.mfcr.cz ).
Základní škola, Donovalská 1684,
Praha 4, přijme
vyučenou kuchařku
na hlavní pracovní poměr.
Nástup od 1. 9. 2016.
Životopisy zasílejte na adresu:
jidelna@donovalskazs.cz.

Akce pro děti
Co kde s dětmi

Reminiscence
1. – 17. 6. 13–19 hodin
Retrospektivní výstava tvořená výběrem obrazů ze čtyřicetileté tvorby
Františka Koudelky. Výstava je rozdělena do pěti úseků jeho jednotlivých výtvarných období. Od krajinných motivů k ﬁgurálním a od gotických chrámů

Diamantovou svatbu oslavili manželé
Marie a Jiří Burešovi.

vyšší odborné školy umění a reklamy,
s. r. o., Orange Factory, která sídlí na Jižním Městě.

Přijďte se podívat na akci "Co kde s
dětmi aneb dětský den s prezentací
volnočasových aktivit" a užijte si den
plný zábavy! Děti se mohou těšit na
spoustu úkolů a zábavy a rodiče získají
na místě informace o možnostech volnočasových aktivit pro děti v Praze.
Akce se koná dne 18. 6. 2016 od 10
do 18 hodin na travnaté ploše u Chodovské tvrze. Akce se koná za podpory MČ Prahy 11. Vstupné 50 Kč/osoba.
Děti do 3 let zdarma.
Info: www.cokdesdetmi.webnode.cz
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Život na Jižním Městě

Krásný den v parku
V první květnový den jsme s manželkou
zase vyrazili do městské přírody. Byla rozjásaná, slunce hřálo, větřík si jemně pohrával s listovím keřů i stromů. Jen při
pohledu na mladé platany v Centrálním
parku málem zamrazilo, zelenily se pouze některé. Dnešní jihoměstští senioři se
nedočkají aleje srovnatelné třeba s tou
v Londýně vedle Buckinghamského paláce, kde zestárla tamní královna, ale přejeme si potkávat v našem parku zdravé
stromy s budoucností. Dnes se již platany
v parku určitě zelenají všechny.
Vydali jsme se okruhem kolem sportovní
haly ke krytému bazénu. Kvetlo, co mohlo, keře a stromy v ulicích a parčících. Je
to hvězdný čas Jižního Města, které vždy
chtělo být spjato se zelení. Proti toku
potoka – stoky jsme dorazili do severního parku u Tvrze. Ohlašoval se dětským
hlaholem a ruchem. Kde se dalo v parku
hrát s připravenými systémy, tam byly využity. Na rozlehlých svěže zelených plochách se zas uplatňovaly pomůcky vlastní, donesené. V pozadí se bělal památník
a lavičky hostily návštěvníky. Sneslo by se

jich i víc. Na cestách míjeli chodce cyklisté, koloběžkáři i uživatelé jiných nástrojů na zrychlení přesunu a rozhýbání těla.
Prostě pohoda a už se ani nehodí vzpomínat na trapný, dlouho přežívající stav,
předcházející vzniku parku. Před časem
jsme popsali spokojenou vycházku na Milíčovské vrchy, nyní poskytl stejné potěšení málem opačný konec naší sympatické
městské části Prahy (o významném Archivním areálu, Top Hotelu, okolních ulicích a Chodovci zaklíněném do Spořilova
ale dobře víme).
Jméno Milíčov připomíná, že v sobotu 11.
června půjdou do tamního lesa někteří
z přátel jihu Prahy otevírat léto. Již podevatenácté! Komu se to hodí, přijďte. Někdy nás bývá hrstka, jindy docela dost,
žádný rok jsme ale nevynechali. Letos
zase jednou vyjdeme z Formanské ulice
v Kateřinkách. Sraz je ve 13 hodin na zastávce autobusu MHD č. 363 Ke Smrčině. Z Opatova autobus vyjíždí ve 12.45
hodin, v ulici Ke Kateřinkám, kousek pod
Billou, staví snad o tři minuty později. Kdo
ale zná zdejší ulice, dobře ví, že pěšky je

Pamětní lístek z prvního Otevírání léta v r.
1997. Archiv autora.

až do cíle také pohodlná procházka. Projdeme se pak společně lesem, zavzpomínáme, někdo třeba řekne nějaké moudro
a snad to léto nezapomeneme otevřít.
A možná někteří přijdete i ve čtvrtek 30.
června v 10 hodin ke Staroměstské věži
Karlova mostu. Odtud se vydáme dokonce již posedmadvacáté, abychom v průběhu dopoledne složili hold staré Praze
a připomněli si památku našich historických velikánů.
Jiří Bartoň

Volejbalistky SKŠ ZŠ Mikulova patří mezi nejlepší týmy v republice
Starším žákyním volejbalového oddílu
z Mikulovky se letošní sezona nadmíru
povedla. V Přeboru Prahy získaly holky bronzové medaile, v Českém poháru, celorepublikové dlouhodobé soutěži, pak v konkurenci 52 družstev skončily
na 11. místě. Bonbónkem za celou letošní sezonou byla účast na Mistrovství
ČR starších žákyň. Nejprve si třetím místem na kvaliﬁkačním turnaji v Novém Ji-

číně zajistily účast na ﬁnálovém turnaji
pro nejlepších 16 družstev v celé ČR. To
se konalo v Karlových Varech a družstvo
na něm skončilo na 13. místě a potvrdily
tak skvělou reprezentaci Hlavního města
i Městské části Praha 11.
Úspěšná byla letos i další družstva tohoto oddílu. Nejmladší hráčky obsadili
v Přeboru Prahy v minivolejbale 5. místo (v soutěži bylo 48 družstev). Juniorky

byly v celostátní lize juniorek na 8. místě a kadetky v lize kadetek na 10. místě.
Oddíl stále přijímá nové zájemkyně o volejbal. Tréninky nejmenších jsou Po+St
15.30–16.45 na ZŠ Mikulova.
Info: www.mikulovka.estranky.cz.
Staňte se součástí našeho úspěšného
klubu a přijďte si s námi zatrénovat!!
Martin Lepič, šéftrenér žákyň
Jan Gabriel, trenér

více než...
20. výročí ČAA

Co je nového v dívčím Hanballclubu
Háje? Úspěšná sezona vrcholí!

Česká asociace aikidó (ČAA), člen mezinárodních organizací Evropská federace aikidó (EAF) a Mezinárodní federace aikidó
(IAF), pořádá ve dnech 17. – 19. 6. 2016
ve sportovní hale Jedenáctka VS v Praze
jako oslavu víc než dvacetileté tradice cvičení aikidó v Čechách stáž pravnuka zakladatele aikidó pana Mitsuteru Ueshiby
(Waka senseie) a dalších významných učitelů aikidó. Lákadlem nejenom pro veřejnost bude Embukai (ukázka aikidó) v podání členů ČAA (včetně dětí) a završena
vystoupením učitelů.
Rozhovor s prezidentem ČAA Miroslavem Kodymem (6. dan Aikikai) o této
akci si můžete přečíst na stránkách BudoNews.cz.
Více na:
www.waka2016.cz/www.aikikai.cz

Tým mladších dorostenek se může pochlubit obrovským úspěchem. V první
lize mladších dorostenek západ jsme vybojovali 2. místo, což zároveň znamená
možnost bojovat o třetí příčku v celorepublikové soutěži a titul nejúspěšnějšího
pražského týmu v této věkové kategorii. Za vynikající reprezentaci klubu i naší
městské části děvčatům moc děkujeme.
Ostatní žákovská družstva se během sezony účastnila mnoha turnajů a také nezklamala. Naše nejmenší naděje z družstva přípravky se na velkou házenou
teprve chystaly. Účastnily se turnajů v miniházené 4+1, která se hraje na malém
hřišti, s malými brankami a s měkkým gumovým míčem. Hlavním cílem sportovních
klání v této věkové kategorii je především
zábava a radost ze hry a z pohybu.

Každé červnové pondělí, středu a pátek
probíhají ukázkové nezávazné tréninky, na
kterých rádi přivítáme nové hráčky, dívky
narozené v letech 2005 až 2010. Bližší informace najdete na www.hchaje.cz

Názory zastupitelů

Reakce na článek o hospodaření MČ Praha 11 v roce 2016
Dovolte mi, abych se jako zastupitel
ČSSD vyjádřil k článku, který vyšel v březnovém Klíči. Jde o příspěvek s názvem
Jak bude MČ Praha 11 hospodařit v roce
2016? V úvodu se hovoří o rozpočtu mírně schodkovém a následně o pár odstavců dál už je napsáno, že se jedná o vyvážený rozpočet.
Ano, rozpočet je skutečně vyrovnaný. Vyrovnaný je však díky ﬁnančním prostředkům, které zbyly z minulých let. Jedná se
o ﬁnanční přebytky ve výši 61,511 milionu Kč. Kde se tyto peníze objevily, kde
se vzaly? Vždyť městská pokladna měla
být totálně vyjedená, jak tvrdí radní pro

ekonomiku Ladislav Kos! Není to rozpor
v tvrzení? Radní přes ekonomiku snad
neví, co bylo v kase?
Ano, rozpočet obce má být vyrovnaný.
Vedení obce má hospodařit tak, aby se
městská část rozvíjela a zajistila svým
obyvatelům kvalitní služby i bydlení. Jenže místo toho ideologicky slyšíme, že je
nutné zamezit mrhání a odstranit korupci! Bohužel zatím však dochází k selhání! Šetří se na výdajích za údržbu zeleně, což způsobuje děsivé problémy všem
alergikům.
Je tu záměr rozprodat nově dokončené
obecní byty a výtěžek z prodeje těch-

to nemovitostí vrhnout na opravy vnitrobloků, sportovišť a škol, tedy se projí.
Navíc je to další příležitost ke zneužívání a korupci. Pak bude pokladna opravdu
prázdná!
Zatím vedení radnice předvádí pokrytectví, jejich slova neodpovídají činům.
ČSSD je zásadně pro snižování neproduktivních nákladů. Máme však naprosto odlišný pohled na strukturu ﬁnancování, chceme zajistit prosperitu Prahy 11.
ČSSD je odhodlána prosazovat zájmy
obyvatel Jižního Města za pomoci zdravého rozumu a tím získat jejich důvěru.
Ing. Petr Štefek, ČSSD

Přidělování dotací pro sport
Dubnové zastupitelstvo schválilo 1. kolo
dotací pro oblast sportu nejtěsnější většinou 23 hlasů. Zvolili jsme do něj skutečně jen tak málo hodných strýčků (a tet),
kteří chápou potřebu dětí sportovat?
Nejprve musím upřesnit, že dotace městské části nejsou přidělovány přímo dětem, ale těm, kdo jim sportování různými formami organizují. Někdy jsou to
sportovní nadšenci, někdy spíš komerčně zdatní přepronajímatelé obecního majetku, tělocvičen a hřišť. Při schvalování
dotací není problém v jejich celkové výši,
ta už byla schválena v rozpočtu městské
části, ale v jejich spravedlivém a efektivním rozdělení mezi konkrétní žadatele.
Na jedno dítě školního věku vyčlenila
městská část na rok 2016 něco přes tisíc korun. Věnuje-li se sportu v některé
organizaci zhruba čtvrtina žáků, mělo by
z obecních prostředků na jednoho připadnout 4 000–5 000 Kč. Odpovídá taková

částka, zvýšená o příspěvek rodičů a případně jiných sponzorů, službám, které
má vaše dítě k dispozici?
Pro rozdělení dotací potřebujeme pokud
možno objektivní a průhledná pravidla. Ta
současná budí v řadě zastupitelů značné
rozpaky.
Radní pro sport Jakub Lepš předložil zastupitelstvu ke schválení návrh, který
bral uvedená pravidla za hotovou věc.
Samozřejmě není možné, aby se každý
člen zastupitelstva detailně seznámil se
všemi žádostmi, a proto je předem vyhodnocuje odborná komise. Zastupitelstvo ale odpovídá za deﬁnitivní přidělení
dotací, a proto by se mělo na stanovení obecných, spravedlivých a průhledných
pravidel předem domluvit.
Na poradě zastupitelů HPP 11 jsme
se shodli, že způsob, kterým se dospělo k předloženému návrhu, není ideální
a jako kompromis jsme navrhli doplnění

usnesení zastupitelstva: dotace by pro
tento případ byly schváleny v předložené podobě a předkladatel by dostal úkol
předložit za dva měsíce zásady pro přidělování příštích dotací zastupitelstvu
ke schválení.
Tento návrh, kterým by navržené dotace byly v nezměněné podobě schváleny,
ale pan Lepš za podpory opozičních stran
odmítl. Těsnou většinou, která by se neobešla bez přispění několika zastupitelů
HPP 11, byl nakonec schválen původní
návrh, který předkladateli nic neukládá.
Vstřícnost, kterou někteří kolegové prokázali, byla motivována snahou nekomplikovat přístup poctivých žadatelů k potřebným prostředkům. Je třeba si ale
otevřeně říci, že to byla vstřícnost za hranou kompromisu, jakou pan radní nemůže do budoucna vždy očekávat.
Ing. Václav Šmrha (KDU-ČSL),
člen klubu HPP 11

Podpora sportu s velkým otazníkem
I letos Praha 11 přiděluje sportovní dotace, kterými podporujeme sportovní aktivity, a to primárně dětí a mládeže do 18
let. Sportovní komise 16. března schválila návrh letošního I. kola těchto dotací,
následně tento návrh 11. dubna schválila
i rada městské části. Proto bylo pro nás
obrovským překvapením, když na zasedá-

ní zastupitelstva městské časti 21. dubna pro ten samý návrh dotací zvedli ruku
pouze čtyři z celkového počtu 18 zastupitelů za Hnutí pro Prahu 11! Návrh dotací
proto prošel jen nejtěsnější možnou většinou 23 hlasů, všichni přítomní zastupitelé za ANO a TOP 09 pro něj samozřejmě
hlasovali. Postoj té většiny zastupitelů za

Hnutí pro Prahu 11, kteří dotace pro jihoměstské sportovce nepodpořili, naprosto
nechápeme, neboť podpora sportu byla
obsažena jak ve volebním programu HPP
11, tak v Programovém prohlášení Rady
městské části Praha 11.
Za Kluby TOP 09 a ANO 2011
Mgr. Jan Stárek a Ing. Petr Jirava

Bossing radní z Jižáku vyhnal oblíbenou ředitelku, rodiče se bouří
Školství a vzdělání v naší Praze 11 utrpělo další těžkou ránu: Výsledkem několikaměsíční šikany a bossingu ze strany
nechvalně proslulé radní Jižního Města
Šárky Zdeňkové (HPP 11) je odchod oblíbené ředitelky MŠ Blatenská paní Vaníčkové. Ta svůj záměr odejít do jiné městské části oznámila včera rodičům ze tří
školek, které vedla. Rodiče více než dvou
stovek dětí jsou z tohoto jejího vynuceného kroku nyní rozčilení a naštvaní, protože již dříve na podporu ředitelky podepsali mnozí z nich petici.
Radní Zdeňková kvůli svým osobním an-

tipatiím vůči ředitelce mateřské školky
exemplárně zneužívala svého postavení
na radnici, přestože její oblast působnosti není školství, nýbrž v současnosti velmi špatně spravované životní prostředí
a doprava. Ani to jí ale nezabránilo v tom,
aby se svoji snahu ředitelku nechat odvolat snažila podpořit zadáváním dalších
a dalších auditů a posudků za desetitisíce korun z obecních peněz a hanobením
ředitelky na veřejnosti i na zastupitelstvu. Na stranu šikanované ředitelky se
přitom opakovaně postavila Česká školní
inspekce a žádné závady nezjistily ani au-

dity, které zadala radní Zdeňková.
Podle nás je takové chování radní městské části Praha 11 nejen ostudné, ale
především lidsky odporné až inkviziční.
Radní Zdeňková by měla sebrat poslední
zbytky sebereﬂexe a rezignovat na svoji funkci dobrovolně. Protože v kombinaci s její naprostou nekompetentností
a nečinností v oblasti životního prostředí
i dopravy je pro nás požadavek na její odvolání na dalším zasedání zastupitelstva
naprosto nevyhnutelný.
V Praze dne 28. 4. 2016
Klub JM-ND
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Vyjádření radní Šárky Zdeňkové k rezignaci ředitelky MŠ Blatenská
Vzhledem k pokračujícím politickým útokům na moji osobu v souvislosti s rezignací ředitelky mateřské školy Blatenská
mi nezbývá, než na tyto výpady reagovat a uvést věci na pravou míru. MČ Praha 11 zjistila v loňském roce porušení pracovních povinností na straně ředitelky MŠ
Blatenská. Rada MČ tato porušení důkladně projednala a ředitelce MŠ vytkla. Zároveň Rada rozhodla o provedení interního
auditu, který není k dnešnímu dni oﬁciálně ukončen, pracovníci MČ jsou proto stále vázáni povinností mlčenlivosti. Jako rodič jsem byla několik let v bezprostřední
zkušenosti s problémy ve školce. Rodiče
a zástupci klubu rodičů opakovaně žádali
o pomoc v problematických záležitostech

– vynucené odchody oblíbených učitelek, nakládání s ﬁnancemi rodičů, vyhlášení povinné angličtiny, předražená a nezákonná pergola a další. Je nepochybně
ve stejném zájmu jak rodičů, tak městské části, objektivně prověřit vzniklé pochybnosti. Přesto mé upozornění na možné závažné nedostatky v MŠ v polovině
roku 2015 poškodilo moji osobu jako rodiče i jako veřejného činitele. Jsem přesvědčena, že řádné nakládání s veřejnými prostředky a zejména pak zdraví našich dětí
je třeba chránit. Z věcné záležitosti se díky
opozici stala bohužel záležitost politická.
Před školkou před pár měsíci agitoval D.
Mlejnský (JM-ND), v pátek 29. 4. jsem při
vyzvedávání syna ze školky byla osobně

svědkem, jak zástupkyně ředitelky a zároveň učitelka mé dcery rozvěšuje (údajně
na pokyn odcházející ředitelky) v šatnách
letáky JM-ND se zobrazením mé fotograﬁe s nějakým křížem a poškozující mou
osobu. Máme o své děti ve školce nyní
obavu a rozhodli jsme se s manželem, že
alespoň dcera bude nějaký čas u prarodičů. Mimochodem o protestech či bouři rodičů nemůže být řeč, naopak je ve školce
atmosféra klidná, a zejména v pobočkách
MŠ Pošepného a MŠ Blatenská rezignaci
ředitelky Mgr. Vaníčkové rodiče otevřeně
uvítali. A troufám si říci, že se ulevilo i některým učitelkám.
PhDr. Šárka Zdeňková,
radní MČ Praha 11, Hnutí pro Prahu 11

Proč má TOP 09 blízko k Mlejnského opozici
a proč nechceme Ing. Urbánka v Radě MČ
Po nedávných událostech v zastupitelstvu Prahy 11 (např. odvolání místostarosty Kose výměnou za peníze pro fotbalový klub Dukla) ve mně sílí dojem, že strany
HAD 09 a NE (líp už bylo), jmenovitě pánové Urbánek a Jirava, museli již před volbami býti domluveni s nynější oﬁciální opozicí
(JMND, ČSSD) na tom, že postupně odstaví vítěznou stranu (HPP 11) od rozhodujícího vlivu na dění na Praze 11. Jako jediný
spojující prvek dnešní faktické koalice proti HPP 11 se mi – kromě toho, že všichni zúčastnění jsou ex-ODS – nepříliš překvapivě jeví peníze. Peníze z prodeje bytů
v Zahradách Opatov, peníze pro fotbalové
kluby, možné „postranní provize“ od develovepřů. Vzhledem k porušování základních bodů Programového prohlášení RMČ
P11 a usnesení ZMČ P11 o veřejném
zájmu nepovažujeme setrvání TOP 09
v Radě MČ za přínosné. Naopak. Na jaře

2015 podporoval Ing. Urbánek osm tzv.
výjimečně přípustných staveb na území
JM. Následně podmiňoval zrušení tzv. výjimečné přípustnosti výměnou za podporu problematické varianty 511 pražského
okruhu. V květnu 2015 osobním nátlakem
z pozice člena Rady donutil zástupce Jihoměstské, a. s., proplatit jisté ﬁnance jedné
z mateřských škol. Ing. Urbánek je členem
několika komisí a výborů, kde dlouhodobě jedná zejména destrukčně a přináší tři
hlavní témata – diskriminace fotbalového
klubu FC Háje, lobbing za podporu okruhu 511, lobbing za monstrózní administrativní výstavbu Nový Opatov. V úzkém
spojení s ČSSD je zapojen do sportovní
lobby, která je spojena zejména se zastupiteli oﬁciální opozice (ex-ODS) a společně
vědomě pokračují v neprůhledném rozdělování sportovních grantů. Aktuálně podporuje změnu územního plánu u Kunra-

tického lesa z území nezastavitelného
na zastavitelné, zahušťování JM bytovou
a administrativní výstavbou (Alborg, tzv.
Nový Opatov, bytový dům Donovalská,
výstavba na louce U staré pošty a další).
Je proti narovnání nevýhodných ﬁnančních vztahů mezi městskou částí a Jihoměstskou majetkovou, a. s. Své působení
ve vedení MČ završil tím, že sám sobě navrhl a společně s opozicí si nechal schválit
zvýšení náhrad za činnost neuvolněného
radního bez kompetencí, přičemž nedoložil, zda je aktivní OSVČ, což je základní
podmínka pro výplatu náhrad, které požaduje. Ing. Stanislav Urbánek je svým jednáním a ovlivňováním členů Rady v rozporu s Programovým prohlášením Rady
považován za hlavního strůjce rozpadu
koalice na P11.
Filip Miler (Piráti)
zastupitel MČ Praha 11

HPP 11 prosazuje ﬁnančně podporovat sportovními granty přímo
školáky ZŠ, kteří si budou moci s dotací zvolit sportovní klub
Koalice HPP 11, ANO a TOP 09 si vytyčila za cíl podporovat svými sportovními
granty na Jižním Městě děti a mládež.
Očekávali jsme, že granty budou motivovat sportovní kluby k tomu, aby přitáhly
ke sportování všechny mladé, tedy i tu
mládež, která dosud aktivně nesportuje a nemá dostatečnou podporu ke sportu od svého okolí. Bohužel ani pro sportovní granty 2016 v gesci TOP 09 nebyla
Zastupitelstvu předložena ke schválení
nová grantová kritéria již před vlastním
výběrem sportovních klubů. Stávající návrh hodnotících kritérií sportovních grantů je nevhodný, protože kritéria plnění
takového grantu nelze prakticky zkontrolovat. Ze 40 procent vychází nový systém
z počtu členské základny mládeže jednotlivých klubů, dalších 40 procent hodnotících bodů charakterizuje počet vypsaných

sportovních hodin a 20 procent je volné
kritérium, které nemá žádná kritéria. Různé kluby a sdružení tak mohou získat pro
stejné členy násobné dotace jen vrstvením na jednom sportovišti stejné členské
základny. Na tato rizika upozornil i Kontrolní výbor při projednávání kauz kolem
zastupitele a činovníka klubů na ZŠ Mikulova pana Sýkory z tlupy pana Mlejnského, ale TOP 09 a ANO problém neřešily,
aby získaly spojence k odvolání radního
Kose. Navíc nelze prakticky zkontrolovat,
zda deklarované sportovní člověkohodiny
jsou prakticky mládeží konzumované. Občané upozorňují na to, že v době určené
pro sport mládeže z grantů ve skutečnosti sportují komerční sportovci.
Za této netransparentní situace požadujeme grantové peníze MČ přidělit přímo
školákům základních škol, respektive je-

jich rodičům. Školáci by pak mohli danou
poukázku v nominální hodnotě 1000 Kč
nabídnout přímo sportovním klubům, které by uzpůsobily svoji nabídku podle poptávky. Školáci se svými rodiči určitě nejlépe vědí, jaký sport v jakém klubu je pro
ně nejvýhodnější a budou si sami s rodiči
kontrolovat, aby ﬁnanční prostředky byly
účelně v klubech vynaložené. Jasná kritéria zprůhlední a odpolitizují grantovou politiku MČ. V dnešní situaci, kdy sportuje
¼ žáků, by bylo možno rozdělit úměrně
dokonce 4000 Kč na žáka, aby stávající
grantový rozpočet byl vyčerpán. Věříme,
že podpora výkonnostního sportu žáků
je dobrou investicí do budoucna, protože
upevňuje práci v týmu a je základem pro
sport pro zdraví na celý život.
RNDr. Zděnek Kvítek,
zastupitel za HPP 11

Názory zastupitelů

Že by cenzura paní radní?
Na dubnovém zastupitelstvu opět projevila své „nezpochybnitelné kvality“ radní
Šárka Zdeňková, a to v bodu, kde se diskutovalo o cenzorských praktikách, které
panovaly v časopisu Klíč až do odvolání
L. Kose z rady MČ. Tato členka redakční rady Klíče napřed důrazně popřela jakoukoliv cenzuru (nezveřejňování příspěvků zastupitelů z opozice) v tomto
časopise. Po předložení důkazů a výčtu
nezveřejněných příspěvků například odpověděla, že článek nenechala zveřejnit
kvůli tomu, že se vyjadřoval o ní samotné
způsobem, který se jí nezamlouval. Ano,
sama se usvědčila v přímém přenosu ze
lži přímo na jednání zastupitelstva, což je
bohužel pro některé zastupitele HPP 11
v poslední době typické. Radní Zdeňková

se aktivně postavila i proti zveřejňování jí
nepohodlných názorů i v dubnovém Klíči,
kde dokonce prostřednictvím písemného
materiálu vyhrožovala radním městské
části milionovými sankcemi, pokud budou zveřejněny články, které kritizují odvolaného radního Kose. Bohužel takto
se projevuje i v dalších oblastech. Za vše
mluví kauza šikanózních útoků, které vedla proti ředitelce mateřské školy Blatenská. Ta nakonec kvůli radní Zdeňkové
odešla pečovat o nejmenší děti na jinou
městskou část, kde její nesporné kvality
ocenili (vyhrála konkurz na ředitelku mateřské školy v jiné MČ). Hlavní doménou
radní Zdeňkové je však péče o zeleň, kde
naše zelená aktivistka naprosto selhala
a celá údržba zeleně se musí v součas-

nosti od základu předělat. Je tedy otázkou, proč tuto dle našeho názoru naprosto neschopnou radní neodvolá samotné
HPP 11. Bude to muset zase s ostudou udělat zastupitelstvo MČ jako v případě bývalého místostarosty Kose? Dokáže se HPP 11 podívat pravdě do očí,
nebo bude zase hledat chyby jen v ostatních? Poklesne HPP 11 opět na úroveň,
kdy bude vynášet své neschopné (či všehoschopné) radní do nebes? Nebo budou
muset nakonec rozhodnout až občané
prostřednictvím voleb za dva roky…
Za klub ČSSD – Petr Hrabal, DiS.,
Mgr. Soňa Jindráková, Ing. Drahoslav
Matonoha, Ing. Petr Štefek
Radní Šárka Zdeňková byla dne 19. 5.
2016 zastupitelstvem odvolána z funkce.

O činnosti Kontrolního výboru (KV)
KV se zpočátku tohoto volebního období
zabýval především zhodnocením některých akcí či aktivit z minulosti. Poznatky
shrnuté do řady usnesení lze charakterizovat několika slovy: nehospodárnost,
tajnůstkářství a neexistence dokladů.
Otázkou zůstalo, zda v projednávaných
podnětech lze vysledovat i něco více nežli jen politickou odpovědnost. Jmenujme
namátkou: placené funkce předsedy, asistentky a poradců, objednávky činností
bez zjevné potřebnosti pro úřad či městskou část (MČ) nebo jejich tzv. outsourcing, tj. jejich vyvedení z odpovědnosti
úřadu na externí ﬁrmu. Zlatým hřebem
snad můžeme nazvat tzv. „Protikorupční program“, který byl diskreditován
sám svými neprokazatelnými výsledky
(tedy ve smyslu boje proti korupci, v odlivu peněz z rozpočtu MČ je jeho stopa
nezanedbatelná).
Z minulosti však vychází i řada „živých“

kauz, kterými se KV zabývá. Jedním z velkých témat jsou dotace sportovním klubům a s nimi související poměry v provozování jihoměstských sportovišť. S touto
otázkou je úzce propojená snaha o personální změny ve složení KV. Těžko je
pro mne představitelné, že by KV předsedal zastupitel P. Sýkora, který je přes
správu areálu Mikulka propojen s policií
označeným korupčníkem panem La\em
a který byl ve sporu s rozhodnutím zastupitelstva ve zde medializované kauze
„dotací pro Duklu“. KV se snaží pochopit
také fungování sportoviště Schulhoﬀka, a proto požádal zastupitele Sýkoru
o předání faktur, které od správce areálu obdržel jím vedený klub. Kolega Sýkora nic nepředal, ani se KV nijak k tomuto
požadavku nevyjádřil, požadavek KV jednoduše zcela ignoroval. Takové chování
odpovídá střetu zájmů. A přesto (nebo
právě proto) jej opozice na funkci předse-

dy KV navrhovala a tento návrh v prosinci kupodivu příznivě rezonoval i u koaličních partnerů HPP11!
V činnosti KV za mého předsednictví
se snažíme dodržovat tři výchozí zásady: jednání KV jsou přístupná veřejnosti,
podněty jsou projednávány věcně, nikoliv
pouze formálně, podklady jsou přehledně
dohledatelné. Ad 1) V poslední době se
vyskytují požadavky, aby některé body
byly projednávány neveřejně, s poukazem na množství citlivých informací. Spíše se však projednávaná témata mohou
dotýkat aktérů MČ. Ad 2) Důraz je kladen
na doložení dostatečnými podklady, převážně v písemné formě. Ad 3) Z podkladů přístupných členům KV lze usuzovat,
jak KV ke svému usnesení došel. Pro podrobnosti odkazuji na webové stránky
Prahy 11: Radnice → zastupitelstvo MČ
→ Výbory ZMČ → Zápisy.
Ing. Jiří Krautwurm, Ph.D, HPP 11 / bez PP

Opozice, styď se, jestli to ovšem umíš!
Dlouho jsem se rozmýšlel, zda mám odpovídat na snůšku nesmyslů, které se
snaží předkládat opozice nejen zastupitelům MČ Praha 11, ale i celé naší veřejnosti – občanům Jižního Města.
Abych byl konkrétní, tak pomluvy z oblasti činnosti Jihoměstské majetkové,
a. s. (dále JMM), jejímž jediným akcionářem je městská část Praha 11. Byla založena se zaměřením na správu majetku
bytového a nebytového fondu ve vlastnictví MČ Praha 11. Postupem času
JMM rozšiřovala své služby mj. i do oblasti zeleně, tedy oblasti, které rozumí
především zastupitelé p. Hrabal a p. Gabriel, v nemalé míře i bývalý starosta
Mlejnský. I když si zcela určitě uvědomují, že nelze dělat zázraky, že během 24
hodin nelze posekat trávu po celém Jižním Městě, přesto obligátní vystoupení
každého z nich na zastupitelstvech MČ

Praha 11 se vždy minimálně jednou větou dotýkalo seče – tam a tam není posekáno, jsou z toho alergie apod.
Ano, některá místa skutečně nebyla posekána, ale vzal si někdo z nich do ruky
katastrální mapu Prahy 11? Na území
MČ Praha 11 je více správců veřejné zeleně. Podíval se někdo z kritizujících, co
má JMM sekat? Vždyť na území Prahy
11 spousta pozemků patří soukromníkům, kteří jsou rovněž „povinni“ sekat
trávníky! Ale opozici to nic neříká, za zeleň odpovídá OŽP Praha 11, potažmo
JMM. Proto, aby nedocházelo ze strany opozice k nějakým nejasnostem, byla
vydána OŽP MČ Praha 11 mapa pozemků, resp. podrobná mapa veřejné zeleně, která zobrazuje největší vlastníky
a je k nahlédnutí na webu MČ Praha 11.
Zeleň je pro opozici v tomto směru
vděčné téma i v zimním období. Přesto-

že jí bylo určitě známo, že JMM odpovídá pouze za délku cca 40 km, opozice ji
peskovala i za neuklizené zbývající části
Prahy 11, jejichž údržbu má zajišťovat
TSK HMP nebo URBIA, a. s. Podle jejich bezdůvodného rozhodnutí na nich
však není zimní úklid zajišťován. V případě naléhavé potřeby v kalamitním
období na těchto plochách v nezbytně
nutném rozsahu zajišťuje úklid na své
náklady MČ Praha 11 – cestou JMM.
Pláč ze strany opozice by ale měl vycházet z reálně zjištěných skutečností,
tj. než vypustím pomluvu, zjistím si holou pravdu.
A ještě k opozici – kontakty na JMM jsou
na webu JMM i MČ Praha 11, osmiletý
vnuk mi to zjišťoval.
JUDr. Václav Kuchař
zastupitel za HPP 11
a předseda představenstva JMM
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• Koupíme 2 byty na Hájích nebo Chodově. Menší pro starší osobu, větší pro rodinu. Může být i samostatně. Prodali jsme
RD, máme hotovost. Tel.: 704 134 306
• Sháním s dcerou byt na JM. Prodala
jsem dům za Prahou. Nevadí mi družstvo.
Mám hotovost. RK nevadí, solidní jednání.
Tel: 704 167 388.
• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum
Jižní Město hledá pro své klienty byty
k prodeji a výměně v Praze 11 a okolí.
Využijte našich dlouhodobých zkušeností
a možností. Jsme ryze česká realitní kancelář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců,
zavedený realitní i právní servis. Nabízíme
i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra
Opatov, tel.: 272 927 497, 732 237 741,
www.hlousekreality.cz
• Hledám ke koupi byt 3 + kk a větší
v Praze 11. Družstevní nebo OV. Původní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.:
721 606 214
• Koupím menší byt na Jižním Městě
o velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní
nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím
na tel.: 723 410 514
• Zprivatizovali jste byt a máte vysoké
splátky? Přímý zájemce od vás odkoupí
byt v Praze a okolí na investici pro své děti
a seniorům nabízí, že je nechá v bytě dožít
za menší nájemné. Tel.: 608 661 665
• Přímý zájemce koupí dva byty v Praze
a okolí. Menší byt pro dceru 1-2+1 a větší
pro sebe 3-4+1 m. Lze i zvlášť, na vystěhování nespěchám. Platba hotově, pomůžu vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím
privatizaci. Tel.: 608 661 664
• Hledáme pronájem bytu o velikosti
gars. až 2+1 do 12 000 Kč včetně poplatků nebo 3+kk až 4+1 do 16 000 Kč včetně
poplatků, kdekoliv v Praze a okolí. Volejte
nebo pište prosím na tel.: 603 257 202.
• Hledáme byt na Praze 4 nebo v blízkém
okolí do 20 minut a to gars. až 1+1 do
11 tisíc nebo 2+kk až 2+1 do 14 tisíc.
V bytě budeme 2 osoby bez dětí i zvířat.
Lodžie výhodou, ale není podmínkou. Děkujeme. Tel.: 603 789 381
• Hledám byt v udržovaném stavu 2+1
až 3+1 pro 3 osoby, nejlépe Praha 4 nebo
Praha 10 nebo také kdekoliv na metru
C. Cena do 16 tisíc. Děkuji mockrát. Tel.:
605 845 088

• Advokátní kancelář u metra Háje, Praha 4 – právní služby pro občany, družstva,
ﬁrmy – zastupování u soudu, rozvody, výživné, SJM, vymáhání pohledávek, smlouvy, trestní právo, dědictví, exekuce, bytová
probl., převody bytů do os. vlast. atd. Tel.:
606 125 069, causa@cmail.cz
• Advokátka JUDr. Svatava Grivalská
(sídlem u metra Háje). Spory, vymáhání
pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo
rodinné, občanské, obchodní, pracovní.
Právní služby pro bytová družstva a SVJ
včetně převodů bytů do os. vlastnictví, likvidace, insolvenční řízení, osobní
bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.
603 823 260,, e-mail: oﬃce@grivalska.cz,
www.grivalska.cz
• 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.
• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ.
VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSONALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. TEL.: 604 618 298, 222 364 018.
na WWW.ADMIS-UCTO.CZ
• ČESKÁ POJIŠŤOVNA Anny Drabíkové
534, P4 Háje. Pojištění úrazu, majetku, aut,
cestovní, psů, penze, úvěry, hypotéky.Servis,
platby i kartou. Mob. 723 277 777, www.
ceskapojistovna.cz/poradce?jiri.fanta2
• ADVOKÁT JIHOMĚŠŤAN: Advokát
narozen na Jižním Městě nabízí služby ve všech oblastech. Žije tu s Vámi
a zná Vaše problémy. Osobní a lidský
přístup. Jasná řešení těžkých situací. Tel.
728 265 288, www.akzika.cz
• HYPOTEČNÍ MAKLÉŘ, Jiří Mazúch –
hypotéky na koupi, výstavbu, rekonstrukci, reﬁnancování, úvěry na vybavení bytu
– poradenství, zprostředkování, zajištění,
tel. 602 291 385, www.jirimazuch.cz
• Vedení účetnictví a úkony s tím spojené pro SV a BD za nízké ceny. Tel.:
608 110 101

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

Ing. Zbyněk Hloušek - certiﬁkovaný makléř - 14
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• ELEKTRIKÁŘ – Byty/domy. Rozumná
dohoda i ceny. Od žárovky až po nové
rozvody. Instalace spotřebičů. Tel. p. Štol:
776 893 128, e-mail: info@100EL.cz,
www.100EL.cz
• Servis plastových oken. Okna je nutno
jednou za dva roky seřídit a promazat,
jinak neplní svou funkci a dochází k vážnému poškození. Oprava a prodej žaluzií. Sítě proti hmyzu. Tel. 601 236 957,
e-mail: jirasek.servis@seznam.cz
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET,
štukování, malířské a lakýrnické práce
a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tel.: 604 517 565, www.stukmalba.cz,
e-mail: mirekrychly@seznam.cz
• Instalatérské 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
• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE – NA KLÍČ. ZÁRUKA 5 LET! Jádro
od 88 000 Kč. RENO-NOVOTNÝ, renonovotny@atlas.cz, www.reno.wbs.cz, tel.:
602 292 812, 272 912 326
• Malování – NOVOTNÝ MALOVÁNÍ –
Novotný – tel.: 606 556 547 – malování, lakování, štukování, fasády, zaměření
zdarma, práce i o víkendu. www.malovani-novotny.cz, e-mail: malovani. novotny@
seznam.cz
• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad,
dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz
suti. Rekonstrukce jader, domů, nebyt. prostor. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738,
e-mail: marti.dvorak@centrum.cz.
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytech i SO+NE. Tel. 602 719 678
v 7-22 hod. Prodej nových a odvoz starých chladniček.
• Malířské práce, štuky, laky, stěrka +
návštěva zdarma! 606 227 390, jsaifrt@
seznam.cz

PRO DŮM
A DOMÁCNOST

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK
kompletní malířské práce, štukování stěn
a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny.
www.123malovani.cz, tel.: 603 475 667,
člen Cechu malířů a lakýrníků ČR

• 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

Prague Aesthetic Clinic
dermatologie, stomatologie, plastická chirurgie
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
Letní akce: zubní implantát včetně korunky: 17 000 Kč
botox a kyselina hyaluronová: sleva 20%
Višňová 1957/25, Praha 4 Krč, tel.: 241 090 040, pragueclinic.cz

Inzerce

• 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
• 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 elektronika,
LCD monitory a počítače. Rozumné ceny.
AVC servis – tel.: 222 361 720, a mobil:
602 390 630
• Instalatér oprava voda, odpad, plyn,
montáž. Tel.: 603 77 18 08
• Nabízíme strojové čištění koberců
a čalounění, mytí oken. Zkušenost, kvalita, osobní přístup. Tel.: 773 540 170,
e-mail: info@dbuklid.cz
• Matrace na míru do 3 dnů. Čalounictví.
Obchod, molitany + drť, koženky, kůže,
juta, 900 druhů potahových látek, popruhy, rouna, plátna, ozd. hřeby a jiné. P4,
Pankrác, Na Veselí 2 – za rohem domu.
Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz
• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE TV, satelitu, set-top boxu, DVD, radiomagnetofonu. Servis malých domácích eletrospotřebičů. M: 739 049 499, krizjiri@volny.cz
• TV SERVIS Kůs opravy televizorů a jiné
elektroniky u vás doma. Měření signálu,
ladění a instalace TV atd. Prodej, dovoz
a instalace nových TV, odvoz a likvidace
starých přístrojů. Tel.: 602 832 751
• Truhlář – kuchyně, vestavěné skříně,
atypický nábytek. Tel.: 775 565 481,
rada.no.1@seznam.cz
• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna
skel, seřízení kování, žaluzie a parapety.
Tel.: 737 202 354
• Čištění koberců, sedaček a dalšího čalouněného nábytku extrakční (mokrou)
metodou proﬁ strojem. Dlouholetá praxe.
Také o víkendech. Doprava po Praze zdar-

ma. Rozumné ceny. Dále provádíme pravidelné úklidy společných prostor domů
a úklidy kanceláří. Tel.: 737 566 189
• Mytí oken včetně rámů a žaluzií, strojové čištění koberců a čalouněného nábytku. Sekání trávy včetně odvozu, stříhání
živých plotů motorovými nůžkami. 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 spolehlivost.
Tel.: +420 608 217 581, 602 658 911.
E-mail: rekonstrukce.mv@seznam.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

ZDRAVÍ A KRÁSA
• Ordinace praktického lékaře MUDr. Miloslava Kramného ordinuje nově na Poliklinice Chomutovická 1444/2. Přijímáme
nové pacienty. Kontakt: 272 936 446,
733 132 244.
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u vás doma,
v práci... Profesionální služby za rozumné ceny. Pí. Jenšíková, tel.: 777 285 669,
www.kadernice-do-domu.cz
• Toužíte po profesionální kosmetické
péči? Salon Sen je tu pro Vás! Nachází se
v Mikulově ulici, Praha 11, 149 00. Kompletní informace na www.salon-sen.cz, objednávky telefonicky na 602 544 312
• NOVĚ OTEVŘENÝ MASÁŽNÍ SALÓN-MALVÍNA. PRAHA 4, KE STÁČÍRNĚ
607/2. NABÍZÍME VEŠKERÉ MASÁŽE.
OTVÍRACÍ DOBA DLE TELEFONICKÝCH
OBJEDNÁVEK. TEL.: 777 971 873.
WWW.MASAZE-MALVINA.WEBNODE.CZ
• PEDIKÚRA Holušická 1, 7. patro, objednat možno na tel. 728 325 152 nebo SMS
zprávou

• 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

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

• Muž 52 let, štíhlý, 181 cm vys., sport.
typ, žijící v Praze, vl. zázemí, vyřešená minulost, spolehlivý, ﬁnančně gramotný, rek.
sport. Hl. štíhl. ženu do 49 let, také nekuřačku, sport. založenou, pro vážný vztah.
Že by paní z Jižního Města? 722 009 148
(Pozn. inz. odd.: v min. vydání bylo uvedeno špatné tel. číslo v tomto inzerátu)

PRÁCE
• Přijmeme fyzioterapeuty na HPP i DPP,
na celý i zkrácený úvazek, možno důchodce i ženy na MD. Dobré ﬁnanční ohodnocení a ﬂexibilní pracovní doba. Kontakt:
736 623 797, matejckova@poliklinikapraha.cz. Poliklinika Michnova.
• Hledáme paní na úklid většího rodinného domu a žehlení v Praze 4, tři minuty
od metra Háje. Spolehlivou, pracovitou, jen
dlouhodobě. Životopis a reference nutné.
Dobře zaplatíme. Tel.: 602 224 451
• Přijmu nové zaměstnance do restaurace na Praze 4-Chodov na pozici: Samostatný kuchař – požadujeme praxi v oboru, kvalitu, spolehlivost, čistotu. Nabízíme
dobré ﬁnanční ohodnocení, příjemné prostředí. Pracovní doba krátký-dlouhý týden
8.00–22.30 hod. Pomocná kuchařka – požadujeme praxi v oboru. Pracovní doba
krátký-dlouhý týden 10.30–22.30 hod.
Nástup možný ihned. Tel.: 604 635 747
• Přijmeme prodavačku do úseku lahůdek a bufetu na metru Opatov. Tel.:
776 699 492.

PŘÁNÍ
• MVDr. Karel Svoboda, slaví 16. 6. kulatých 80 let. Celá jeho rodina mu přeje
k významnému životnímu jubileu vše nejlepší, pevné zdraví a hodně dalších společně strávených, spokojených chvil.

OSTATNÍ

POČÍTAČE

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

SEZNÁMENÍ
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• 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
• 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

Z A S K L Í VÁ N Í L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách
Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner ﬁrmy OPTIMI
tel.: 272 931 863, 603 501 672
hrbek-tomas@seznam.cz, www.zasklenalodzie.cz

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU
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• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFIKY i celé knižní pozůstalosti. Pohlednice pouze do roku 1950. Nabídněte. Tel.:
603 247 819, e-mail: centrums.t@post.cz
• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuzana Šemlová – opravy, úpravy oděvů a bytového
textilu. Zdiměřická 1446, Praha – Jižní
Město. Otevřeno po – čt 10.00 – 18.00,

pá 10.00 – 15.00. Tel.: 734 487 143.
• 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

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

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

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

Tel.: 777 755 714
222 365 747

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

Maso – uzeniny Miloš Křeček KK

Na Sádce 659/24, Praha 4 (u zastávky MHD),
tel.: 724 861 443, otevírací doba: po – pá 700 – 1800 hod.

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

AKČNÍ NABÍDKA ČERVEN
Vepřová plec s kostí
Kuřecí stehna
Uzené ocásky
Učňovské párky
Paštika brusnice
Gothajský salám

94,90
54,90
99,90
129,90
89,90
89,90

84,90 Kč
39,90 Kč
79,90 Kč
109,90 Kč
69,90 Kč
69,90 Kč

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

NIC NENÍ PROBLÉM...!
Amonit Klic 88x60 2016.indd 1
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k. z. Průhonice – Čestlice

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

75 l

10 l

1 kg

98,-

248,-

139,-

Zahradnický
univerzální substrát
75 l
vhodný pro všechny
rostliny a plodiny

Lazura na ploty
10 l
pro exteriéry, hnědá,
vodouředitelná

Bazénová chemie
pH plus 1 kg
pro zvýšení hodnot
PH vody v bazénu

od

19,-

25 kg

65,-

Zahradní obrubník

Beton B20

systém pero-drážka usnadňující zabudování,
barva: šedá, červená, písková,
tl. 50 mm, rozměry: 500 x 200 mm,
1000 x 200 mm, 1000 x 250 mm

25 kg, 20 MPa,
pro všechny
od 1 pal. 59,zahradní
betonářské práce

25 kg

Zdicí malta

49,-

25 kg,
zrnitost 4 mm, od 1 pal. 42,pro běžné zdění

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1.6. do vyprodání zásob, nejdéle však do 30.6.2016.Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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VÝHODNÝ
SERVIS

Výhodná nabídka servisu jen za 499 Kč
Servisní nabídka obsahuje:
test tlumičů test brzd kontrolu geometrie

seřízení světel

Nabídka platí do 30. 6. 2016 a pouze pro vozy ŠKODA.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO JAROV Kunratice
Vídeňská 126, 148 00 Praha 4
Tel.: 251 002 803, www.autojarov-kunratice.cz

základní diagnostiku vozidla

