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Vážení sousedé,
když jsem před čtrnácti
llety
t naposledy
l d psall ttento
t
sloupek, byl jsem jako starosta v čele
funkční rady, která se za své působení nemusela stydět. Dnes jsem v pozici zástupce a vedu neúplnou, krizovou
radu, která se po určité rekonstruk-

Jihoměstské prosincové střípky

ci chystá ve zbytku volebního obdo-

Zápisy do základních
škol

bí udělat co nejvíc pro vás, obyvatele
Prahy 11. A co je našimi prioritami, si
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můžete přečíst v našem akčním plánu
„11 bodů pro Prahu 11“.
Je nám jasné, že to nebudeme mít lehké. V Klíči můžete již dlouho číst příspěvky bývalých kolegů, které jsou
plné lží, urážek, pomluv a nenávisti.

Jak jsme čerty převezli
a Mikuláše překvapili

Objevil Lucku Bílou, vařil
Tomu Springﬁeldovi a má
rád bydlení v paneláku…

Okénko z Toulcova dvora
– místa, kde se vrátíte
v čase

Zřejmě budou vycházet i dál, ale s tím
nemůžeme nic dělat. Sami jistě víte,
že bránit se proti pomluvě je téměř nemožné. Prostě nad tím musíme máv-

22
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nout rukou a svými výsledky dokázat,
že nemají pravdu.
Jako menšinová rada hledáme podporu pro naplnění našich cílů u pražských
radních i napříč naším zastupitelstvem

Pozvánky do KC Zahrada

Počátek kotrmelcování
novým rokem

Mistrovství České
republiky v taekwondu
ITF

mezi všemi rozumnými zastupiteli.
Protože přicházíme s dobrými záměry, např. s opravou kuchyně v ZŠ Pošepného náměstí, na kterou už jsme
z Prahy získali ﬁnance, nebo opravou
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chodníků, na které máme dotaci přislíbenou, či dokončení rekonstrukce Centrálního parku, která je také na dobré
cestě, věřím, že pro ně podporu většiny zastupitelstva získáme. A doufám,

Měsíčník KLÍČ. Reg. č.: MK ČRE 13187. Vydavatel a redakce: městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41
Praha 415, IČO: 00231126, tel. ústředna: 267 902 111, redakce tel.: 267 902 217, tel./fax: 267 902 493,
e-mail: klic@praha11.cz. Odpovědný redaktor: Dana Foučková. Výroba časopisu: BRANDBAKERS, s. r. o. Distribuce: Česká pošta, s. p., pro občany Prahy 11 bezplatně. Produkce: BRANDBAKERS, s. r. o. Náklad: 41 000
výtisků. Předáno do tisku: 20. prosince 2016. Nevyžádané rukopisy, fotograﬁe apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce. Inzerce: volejte 734 259 340, pište na inzerce@casopisklic.cz, informujte se na
www.casopisklic.cz. Strana 27 a 28 je v souladu s ust. § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), vyhrazena pro sdělení, která vyjadřují názory členů zastupitelstva městské části Praha 11, týkající se městské části Praha 11. Uveřejněná
sdělení nevyjadřují názor vydavatele, ale jednotlivých zastupitelů městské části Praha 11.
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p.
Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek nebo byl pohozen na zemi, napište nám prosím na
e-mail: Ulovec.Libor@cpost.cz, Pribylova.Sarka@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné.

že tak postupně získáme i důvěru většiny vás, obyvatel Prahy 11.
Přeji vám do nového roku 2017 jen
vše dobré, pohodu, co nejvíce důvodů
k úsměvům a hlavně pevné zdraví!
Petr Jirava,

zástupce starosty

3

4

Prosincové zprávy z Rady MČ

Koncepce rozvoje sociálních služeb
Dne 16. listopadu 2016 byla Zastupitelstvem Městské části Praha 11 schválena
Koncepce rozvoje sociálních a návazných
služeb na území městské části Praha 11
v letech 2016–2020.
Dokument je zpracován s cílem a snahou
o rozvoj sociálních služeb na území Městské části Praha 11 tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům a potřebám obyvatel a zároveň byl v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Záměry a priority v oblasti sociálních a návazných služeb, uvedené v této koncepci, nevznikaly nahodile. Odrážejí potřeby
občanů, jejichž zástupci byli přímými aktivními účastníky přípravy této Koncepce
SNS P11, a zkušenosti klientů služeb, poskytovatelů sociálních a návazných služeb
a vedení MČ Praha 11. Koncepce obsahuje i tzv. akční plán, kdy podle jednotlivých
cílových skupin popisuje jednotlivá opatření, tj. návrhy na projekty, kroky ke změnám, činnosti.

last sportu a volného času na rok 2016
– II. kolo (1. program) v celkové výši
2 998 000 Kč a (2. + 3. program) v celkové výši 1 988 000 Kč.

Bytový dům Zahrady Opatov
Dne 16. 11. 2016 zastupitelstvo městské části schválilo uzavření smlouvy
o převodu nemovitosti mezi společností Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., a Městskou částí Praha 11. Smlouva o převodu
nemovitosti byla podepsána dne 21. 11.
2016. Celková kupní cena nemovitosti je 524 196 329 Kč plus DPH ve výši
78 571 549,35 Kč. Stavba bytového domu „Zahrady Opatov“ byla dokončena
v souladu se Smlouvou o smlouvě budoucí dne 29. 4. 2016. V bytovém domě se
nachází 194 bytů, 4 komerční prostory
a 201 parkovací místo.

Zveme
e vás na ssetkání
s vedením MČ Praha 11
10. 1. 2017 od 18 hodin
v ZŠ Květnového vítězství 1554.
Zeptejte se nás na vše,
co vás zajímá.

Dotace na sport schváleny
Zastupitelstvo Městské části Praha 11
dne 16. 11. 2016 schválilo poskytnutí dotací z oddílu 34 – tělovýchova a zájmová
činnost vybraným subjektům v rámci vyhlášeného Dotačního programu pro ob-

Návštěvní
ávštěvní d
den
Petra Jiravy a Jakuba Lepše
Tentokrát nám můžete své názory a podněty sdělit 26. 1. 2017,
16.00 – 18.00, jako obvykle v našich
kancelářích v sekci C radnice Prahy 11
v Ocelíkově ulici.
Ing. Petr Jirava, zástupce starosty
pro sociální věci a zdravotnictví (ANO)
Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty
pro školství, kulturu a sport (TOP 09)

Schválili jsme dotační program v oblasti
životního prostředí pro rok 2017
MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2017 dotační program životního prostředí s následujícími programy: Osvětová činnost
a ekologická výchova, aktivity ve volném čase dětí a mládeže, osvětové akce
pro mládež a dospělé; Zlepšení stavu životního prostředí na území MČ Praha
11 (např. úprava předzahrádek, balkonů
apod.); Soužití lidí a zvířat ve městě: a)
zvířata chovaná v městských bytech a b)
volně žijící zvířata ve městě a jeho okolí.
Termín pro podání žádosti o dotace pro
rok 2017 je od 2. 1. 2016 do 3. 3. 2016.
A předpokládaný objem ﬁnančních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 11 činí 50 000 Kč.
Mgr. Pavlína Kšandová

Zápisy do základních škol
Vážení rodiče, v lednovém čísle časopisu Klíč jste byli zvyklí nacházet přehled
základních škol a informace k zápisu
do prvních tříd ZŠ. Změnou legislativy
byl posunut termín zápisů až na duben
2017. V základních školách zřizovaných MČ Praha 11 se zápisy uskuteční
ve dnech 4. a 5. dubna 2017.
Sledujte prosím časopis Klíč, kde bu-

dou v příštích číslech uveřejněny základní informace k zápisu do prvních
tříd ZŠ. Také doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých škol,
kde jsou již nyní zveřejněny informace
k zápisu i k aktivitám, které ZŠ pořádají pro předškoláky.
Ivana Guthová,
odbor školství a kultury ÚMČ

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu
ČP

Prostor

m2

Hviezdoslavova

520

210

70

ortodoncie

1500

Hviezdoslavova

520

211

59

ortodoncie

1500

Hviezdoslavova

520

215

37

stomatologie

1500

Hviezdoslavova

520

218

49

stomatologie

1500

Modletická

1389

501

56

provozovna manikúra a pedikúra

1000

Modletická

1390

503

42

prodejna textilu a obuvi a sběrna čistírny

Křejpského

1508

586

46

výtvarný ateliér

1200

Tererova

1551

509

100

regenerační studio

1500

Podjavorinské

1601

607

46

kadeřnictví a kosmetika

1000

Podjavorinské

1601

608

45

kancelář (poradenství v oblasti výživy) a konzultační činnost

1500

Láskova

1818

81

18

prodejna tabákových výrobků, tisku a nealkoholických nápojů

Majerského

2039

208

82

praktický lékař

Ulice

Typ prostoru

nabídková min. cena m2/rok

800

800
1500

Datum a čas prohlídky je možno dohodnout na správní ﬁrmě Jihoměstská majetková a. s.,Tererova 1356, Praha 4.
Další informace obdržíte na telefonních číslech 267 902 268, 267 902 285, 267 902 267.

Zprávy z Rady MČ

Změny v radě
a „11 bodů pro Prahu 11“

Nové složení rady Prahy 11

Na prosincovém zastupitelstvu, které schválilo rozpočet městské části na příští rok,
byl uvolněn Ing. Stanislav Urbánek, CSc. pro výkon funkce (dosud byl neuvolněným
radním bez gesce) a zvolen Ing. Jan Frey novým radním.
Ve zbývající části tohoto volebního období chceme navázat na to, co se nám v uplynulých dvou letech podařilo a co nejintenzivněji se zaměřit na zlepšování života v naší městské části podle následujících „11 bodů pro Prahu 11“, které vám tímto předkládáme:
1

Co nejrychlejší rekonstrukce školského objektu Schulhoﬀova č. p. 844 v roce 2017.

2

Zahájení prodeje bytových jednotek v obytném souboru „Zahrady Opatov“ v ulici
Horynova 2389 na základě předem jasně stanovených pravidel (např. formou elektronické aukce atd.) včetně následného smysluplného využití takto získaných ﬁnancí
především pro investiční potřeby MČ Praha 11.

3

Zajištění maximální podpory co nejrychlejší dostavby Pražského okruhu ve stopě
511 a snižování deﬁcitu parkovacích míst v Praze 11, např. formou výstavby nízkopodlažních parkovacích domů.

4

Vylepšení vztahů s Magistrátem hlavního města Prahy, konstruktivní jednání s restituenty pozemků nacházejících se na území Jižního Města, zavedení nového způsobu
setkávání vedení radnice s občany, obnovení akcí „Setkání s podnikateli“, „Setkání
s řediteli škol“ a dalších.

5

zástupce starosty pověřený vedením
Prahy 11; bezpečnost, ﬁnance, sociální politika a zdravotnictví (ANO)

Mgr.
Jakub Lepš
zástupce starosty; školství, kultura
a sport (TOP 09)

Ing.
Oldřich Balík
uvolněný radní; správa majetku (ANO)

Podpora urychlené výstavby Areálu ledových sportů v zahradě ZŠ Ke Kateřinkám
1400, sportovní haly u ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí 1782 a sportovního areálu
společně s atletickou halou u ZŠ K Milíčovu 674.

6

Zahájení rekonstrukce a následné dostavby Domova seniorů v Janouchově ulici 670
s cílem navýšení kapacity lůžek a vybudování nového Odlehčovacího centra v uvolněném objektu Vejvanovského 1610 s denním stacionářem.

7

Úpravy prostor Komunitního centra Mezi domy v Křejpského ulici 1502 a revitalizace
zahrady (hřiště na pétanque, hřiště pro cvičení seniorů, hřiště pro děti).

8

Rozpracování projektu kulturně-sportovního areálu „Stará pošta“ při ulici Mikulova
u Centrálního parku a úprava KC Zahrada v ulici Malenická 1784 (elevace, větrání apod.).

9

Podpora dokončení rekonstrukce Centrálního parku a postupné úpravy dalších parků
a vnitrobloků, opravy chodníků, zkulturnění nevzhledných zákoutí a obnovení projektu „Jižní Město – místo pro život“.

10

Co nejrychlejší dokončení vyklizení neoprávněně užívaných prostor v objektu MČ Praha 11 „Sandra“, Nad Opatovem 2140, jeho postupná regenerace a následné rozumné využití, například pro sociální služby, školská zařízení, kanceláře apod.

11

Ing.
Petr Jirava

Ing.
Jan Frey
uvolněný radní; investice (bez politické
příslušnosti)

Petr Lukeš
uvolněný radní; audit, životní prostředí a doprava (bez politické příslušnosti)

Ing.
Stanislav Urbánek,
CSc.
uvolněný radní; územní rozvoj (TOP 09)

Zlepšení informovanosti občanů prostřednictvím měsíčníku Klíč, webových stránek,
Facebooku a nově i Instagramu MČ Praha 11.

S podrobnostmi vás budeme nadále seznamovat v dalších číslech Klíče a při pravidelných setkáních vedení radnice s občany.
Přejeme vám vše nejlepší v roce 2017!
Rada MČ Praha 11

Jan Říčař,
MBA
neuvolněný radní (ANO)

Rozpočet pro letošní rok 2017 je schválený
Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo na svém jednání 15. prosince 2016
rozpočet městské části na rok 2017 se
schodkem ve výši 102 617 tis. Kč, který
je vyrovnán přebytky ﬁnančních prostřed-

ků vytvořených v minulých letech. Celkový
objem očekávaných příjmů činí 351 884
tis. Kč, tj. o 197 701 tis. Kč méně oproti schválenému rozpočtu na rok 2016.
Celkový objem očekávaných výdajů činí

454 501 tis. Kč, tj. o 156 595 tis. Kč
méně oproti schválenému rozpočtu
na rok 2016.
Podrobněji se rozpočtu budeme věnovat
v příštím čísle časopisu.
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Vánoční výstava
Ladovská zima
MŠ Křejpského
prosincová Výstava
keramiky dětí
z MŠ Janouchova

jak tráví vánoce děti
z mŠ mírového hnutí
a donovalská
Tradiční mikulášský
průvod jižním městem
kc zahrada
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NABÍDKA
PRÁCE

Úspěšný a šťastný
nový rok 2017
přeje vedení radnice
Městské části Praha 11

Výběrové řízení na služební
místo na pracovní poměr
na dobu určitou (zástup
za mateřskou dovolenou)

FÚ pro hl. m. Prahu, ÚzP pro PrahuJižní Město se sídlem Opatovská
964/18, Praha 11 přijme:
pracovníka na kontrolní oddělení
právnických osob
Požadujeme:
Vyšší odborné vzdělání nebo
bakalářský studijní program, aktivní
znalost práce s PC, dobrý písemný
i ústní projev, občanská bezúhonnost,
psychická odolnost, analytické
myšlení, schopnost samostatné
práce, minimálně základní znalost
účetnictví, orientace v daňové
legislativě a právní oblasti, praxe
výhodou, ﬂexibilita, pečlivost.
Nabízíme:
stabilní zaměstnání ve státní správě,
pět týdnů dovolené, pružná pracovní
doba, možnost zvyšování odborné
kvaliﬁkace, zaměstnanecké beneﬁty.
Předpokládaný nástup: 1. 2. 2017
Na vyžádání zašleme podrobnější
informace (e-mail: podatelna2011@
fs.mfcr.cz ).

Nabídka zaměstnání
Základní škola, Praha 4, Donovalská
1684 přijme:
UČITELKU, UČITELE pro I. stupeň.
Podmínkou je VŠ pedagogického
směru. Pedagogická praxe vítána.
Strukturovaný životopis zasílejte na
adresu: zemanovas@donovalskazs.cz
uklízečku na hlavní pracovní poměr
Nástup ihned.
Životopisy zasílejte na adresu:
zemanovas@donovalskazs.cz

PŘÍRODA
A CIVILIZACE
Fotografické obrazy Libora Teplého
z Vily Tugendhat
3. 12. 2016 – 28. 2. 2017
Galerie Natura
Zámek 1, Průhonice
Otevírací doba: 8.00–17.00 hodin
Vstup na výstavu v ceně vstupenky
do Průhonického parku

www.pruhonickypark.cz

libor.teply@worldonline.cz

MČ
MČPraha-Újezd
Praha-Újezd informuje
informuje

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

pf 2017
Zastupitelé městské části a zaměstnanci
Úřadu městské části Praha – Újezd
Vám přejí klidné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví
a úspěchů v novém roce !

Oznámení o změně úředních dnů
Od ledna 2017 bude změna úředních dnů
pro veřejnost na Úřadu městské části
Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1.
Ke změně úředních dnů dojde následujícím způsobem:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00–12.00
13.00–17.00
již nebude úředním dnem
8.00–12.00
13.00–17.00
již nebude úředním dnem
není úřední den

Finanční odměna za dopadení sprejerů
Městská část již několikrát nechala vymalovat autobusovou zastávku „Kateřinky“.
Bohužel vždy byla ve velmi krátké době
poničena sprejery, stejně tak i nedaleko
stojící informační vývěska úřadu. Zastupi-

telstvo městské části se rozhodlo proti tomuto vandalismu bojovat a vypsalo odměnu ve výši 4 000 Kč za jakékoliv informace
vedoucí k dopadení a usvědčení pachatele.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Pražané mohou odevzdávat použité
potravinářské oleje a tuky
Praha zavádí nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Použitý olej budou
moci občané odevzdávat ve všech sběr-

ných dvorech na území hl. m. Prahy. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných plastových obalech, nejlépe v PET lahvích.

Důležitá usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd
dne 23. 11. 2016
SCHVALUJE:
úpravu rozpočtu k 11/2016,
prominutí pohledávky na nájemném
a odpis smluvní pokuty,
záměr vypsání veřejné zakázky na poskytovatele sociálních služeb v domě
seniorů,
ﬁrmu Kapela, spol. s r. o., jako dodavatele stavebních prací na akci „ÚTUM –
revitalizace poškozených a nevhodně
využívaných zelených ploch“,
uzavřít s ﬁrmou Fine Dream, s. r. o.,
kupní a směnou smlouvu,
uzavřít s ﬁrmou PREdistribuce, a. s.,
smlouvu o zřízení věcného břemene
na parc. č. 74/1, 74/2, 74/3, 74/6,

156/1 a 265/379,
Organizační řád Úřadu městské části
Praha-Újezd,
vydání knihy o městské části,
plán zimní údržby komunikací a chodníků na rok 2016/2017,
plánované kulturní a sportovní akce
na I. pololetí 2017.
NESOUHLASÍ:
s navýšením kapacity stávajícího vedení 400 kV,
se vstupem městské části do Sdružení
místních samospráv ČR.
Úplné znění textů je vyvěšeno na Úřední desce, informačních vývěskách
a na webových stránkách úřadu.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty
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V naléhavých případech nebo po předchozí telefonické domluvě budou zaměstnanci úřadu k dispozici. Děkujeme za pochopení a respektování nové situace.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

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

program
Klub Vodnická, o. s. (www.klubvodnicka.cz nebo
tel. 603 222 589):
Pondělí 9.45–10.45: Cvičení pro seniory
Pondělí 10.50–11.50: Cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (5–12 let)
Pondělí 18.00–19.00: Power jóga (současně
19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 19.00–20.00: Zdravotní pilates
Úterý 18.00–19.00: Pilates
Úterý 19.00–20.00: Power jóga
Úterý 20.00–21.00: Power jóga
Středa 9.00–10.00: Power jóga
Středa 10.15–11.15: Zdravotní cvičení pro
seniory
Středa 13.00–14.30: Předškolák
Středa 17.00–18.00: Jóga, tanec, bubnování
Středa 19.00–20.00: Pilates
Čtvrtek 19.00–20.00: Naam jóga
Čtvrtek 9.00–13.00: Komunitní setkání rodičů
s dětmi – KOMETA
Pátek 8.30–9.30: Power jóga
Pátek 9.45–10.45: Cvičení pro seniory
Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00–15.45: Pohybový kroužek
Středa 13.00: Předškolák
Sbor Křesťanské společenství Praha
(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Neděle 10.00–12.00 Shromáždění
(mimo 1. neděle v měsíci)
Klub seniorů
První čtvrtek v prosinci od 16.00 hod.
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Jihoměstská sociální, a. s.,
vás v měsíci lednu zve na tyto akce
PROCHÁZKY PRO SENIORY NEJEN S NORDIC WALKING POKRAČUJÍ I V ROCE 2017
Vstupujete do nového roku
s předsevzetím udělat něco
pro své zdraví, udržet si svoji kondici, sdílet radost z pohybu, najít si nové přátele?
Pak se k nám přidejte…
Kdy: 3.1., 10.1., 17.1., 24.1.,
31.1. 2017
Kde: Centrum FILIPOVKA, Filipova 2013/1, Chodov
Sraz: vždy v 10.00 hodin

V případě nepřízně počasí využijeme zázemí Centra Filipovka.
Spojení – bus č. 135 do zastávky Dědinova, objekt se nachází poblíž ŽS na Pošepného náměstí na Jižním Městě II.
V případě značné nepřízně počasí využijeme zázemí Komunitního centra Filipovka.
Na vaši návštěvu se těší pí. Vl. Kittlerová.
V případě dotazů využijte uvedený kontakt: 267 990 162, 724 603 317, e-mail:
poradenstvi@jmsoc.cz

TURISTICKOU VYCHÁZKU PRO SENIORY – Z PÍSNICE DO BRANÍKA
Dne: 10. ledna 2017 (úterý)
Sraz: vestibul metra Kačerov v 9.25
hod., společně odjezd linkou č. 113
do Písnice
Délka trasy: cca 10 km
Co nás čeká – cesta údolím potoků přes
Modřanskou rokli, les Kamýk a Hodkovičky. Trasa může být upravena s ohledem na klimatické podmínky. Trasu pro

Vás připravila a bude
Vás provázet paní Jitka
Kukačková.
V případě dotazů kontaktujte Janu Holubovou,
Jihoměstská
sociální,
a. s., tel.: 267 990 162,
724 603 317.

NOVÝ ROK JE SPOJEN S BILANCOVÁNÍM ROKU PŘEDCHOZÍHO
Jihoměstská sociální v roce 2016 připravila řadu akcí, kurzů či programů
pro seniory směřujících k aktivnímu naplnění volného času. Na jaře i na podzim se uskutečnily seniorské kurzy
výuky PC dovedností, angličtiny, cvičení a jógy, která je seniory stále velmi
vyhledávána.
Nabídli jsme šachové kurzy pro začátečníky i pokročilé pod vedením mistryně v šachu, pí. Květy Eretové, která
v loňském roce oslavila 90. narozeniny
a sama je stále velmi vitální.
Každý měsíc vyráží na zajímavé procházky v Praze nebo jejím blízkém
okolí turističtí nadšenci s paní Jitkou
Kukačkovou. Každé úterý vychází skupinka s Nordic Walking na procházku
do Kunratického lesa s paní Vladimírou
Kittlerovou. Velmi oblíbená jsou cvičení
pro seniory a plavání.
Příznivci společenských akcí se sešli
na řadě akcí v Křejpského ul., např. při
oslavách Masopustu, Velikonoc apod.
Ani tentokrát nebyli senioři ochuzeni
o sportovní klání či projížďku po Vltavě.
Novinkou letošního roku byl den propa-

gující zdravý životní styl spojený s přednáškou, ochutnávkou zdravé stravy
a nácvikem chůze s holemi Nordic Walking. Významnou potom byla osobní návštěva kardinála Duky v nově otevřeném komunitním centru nebo strom
splněných přání pro seniory v Domově
na Jižním Městě instalovaný v Obchodním centru Chodov.
V závěru roku jsme se sešli při příležitosti Mikulášské zábavy, kterou si myslím všichni užili a 28. prosince jsme se
společně rozloučili s rokem starým, abychom se ocitli na prahu nového roku.
Tímto bych chtěla jménem společnosti poděkovat všem, kteří s námi v loňském roce spolupracovali, podpořili nás
nebo nám nezištně pomáhali.
I v novém roce bychom chtěli opět přispět ke zprostředkování příjemných
zážitků a podpořit vaše odhodlání připojit se ke klubovým setkáváním, cvičením či kurzům. Věřte, že příjemné
prožitky a chvíle strávené ve společnosti dalších lidí mohou výrazně obohatit váš život a poskytnout prostor
pro osobní rozvoj.

MASOPUSTNÍ ZÁBAVA PRO SENIORY
Kdy: 31. 1. 2017 od 14.00 do 18.00
Kde: ve stravovacím centru Křejpského 1502/8
Cena: 160 Kč
Co Vás čeká: hudba, tanec, občerstvení, rej masek
Využijte příležitost vyvětrat komickou
masku a přitom se pobavit.
Zájemci o vstupenky z řad seniorské
veřejnosti (tj. ti, kteří nedochází do klubů seniorů) se individuálně přihlásí
a uhradí vstupenku do 16. 1.
2017 po předchozí domluvě
u pí. Jany Holubové na adrese:
Dům s pečovatelskou službou,
Šalounova ul. 2025/7, 1. patro, tel. číslo: 267 990 162,
724 603 317.
Vážení a milí,
v uplynulém měsíci mě
hodně potěšila Mikulášsociální
ská zábava pro seniosloupek
ry v Komunitním centru
Mezi domy. Sešlo se tam
140 spokojených seniorů,
kteří překypovali dobrou náladou a na tanečním parketu předváděli,
že ze svého tanečního umění pranic nezapomněli. A protože jsem měl tu čest
popřát jim coby Mikuláš, byly mé zážitky
o to silnější. S ráznou čerticí a půvabnou
andělkou jsme popřáli i všem obyvatelům
Domova seniorů v Janouchově ulici. A nadšený jsem i z nápadu ředitele Jihoměstské sociální uspořádat Strom splněných
přání. Společně s OC Chodov v letošním
roce poprvé realizují báječnou myšlenku obdarování seniorů, kteří tráví vánoční svátky v Domově pro seniory o Odlehčovacím centru Jižní Město. Každý ze
seniorů, kteří v zařízení pobývají, vyslovil
přání, jaký dárek by ho letos potěšil pod
stromečkem. Od 5. prosince stojí v OC
Chodov Strom splněných vánočních přání, na kterém je zavěšeno 82 přání. Většinou se jedná o drobnosti, které však
dokážou potěšit. Nakupující si mohou
utrhnout přáníčko, koupit dárek a předat
jej do úschovy v Obchodním centru Chodov. Mám informace, že většina přání už
je splněna. K předávání dárků pak dojde
těsně před Vánoci. Není to bezvadný nápad? Je! Díky, pane řediteli!
Jen vše dobré a hlavně pevné zdraví
do nového roku přeje váš
Petr Jirava
zástupce starosty
pro sociální věci
a zdravotnictví
hnutí ANO
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PODPOŘTE KOMUNITNÍ CENTRUM MEZI DOMY DOBRÝM SLOVEM
Kavárně s komunitním centrem MEZI
DOMY v Křejpského ulici jsou tři měsíce. Za tuto krátkou dobu se nám povedlo
uspořádat několik velmi zajímavých akcí,
diskuzí a přednášek, rozběhli jsme úspěšně kurzy, kreativní dílny a workshopy.
Prostor kavárny využívají obyvatelé Prahy 11 s velkou oblibou k rodinným oslavám a setkáním.
Důvodem vzniku naší organizace bylo vytvořit vlídný prostor pro komunitní setkávání s takovým programem, který oboha-

tí kulturní a tvůrčí život na Jižním Městě
a bude přístupný úplně všem bez ohledu
na věk, sociální status, politické a náboženské smýšlení. Z tohoto důvodu neúčtujeme občanům, neziskovým organizacím a institucím Prahy 11 pronájem a také
všechny kurzy, přednášky a akce nabízíme
za symbolické vstupné 30 až 50 Kč.
Abychom mohli být i v dalším roce takto
vstřícní, neobejdeme se bez podpory veřejnosti a dotací ze strany městské části a dalších potenciálních donátorů. V ka-

várně MEZI DOMY máme knihu „dobrého
slova“, do které sbíráme vaše názory, jak
vnímáte naše působení na Jižním Městě,
zda jsme podle vás pro občany důležití,
a co hezkého jste s námi zažili. S vaší referencí se nám bude potřeba existence
a ﬁnanční podpory projektu MEZI DOMY
prokazovat snadno a transparentně.
Svůj názor nám můžete poslat i emailem
na adresu jana.vernerova@mezi-domy.
cz, my ho vytiskneme a do knihy nalepíme. Děkujeme.

JAK JSME ČERTY PŘEVEZLI A MIKULÁŠE PŘEKVAPILI
4. prosince se v komunitním centru MEZI
DOMY povedla neuvěřitelná věc. Vyzráli jsme na čerty! Mikulášská neděle
měla tuze promyšlený plán – nenechat
se čerty zastrašit. Nejdřív jsme si s výtvarníkem Honzou Sušou vyrobili důmyslné masky na obličej v podobě různých
zvířátek, lesních příšer a záhadných bytostí. Poté jsme s tanečnicí Míšou Sušou a za doprovodu hudebníka Martina
Zbrožka nacvičili „čertyzahánějící“ a „mikulášskoděkovný“ tanec. Když dorazil
Mikuláš, předvedli jsme mu opravdu parádní představení (kvůli čertům v bezpečí
svých masek) a každý z nás si tak vysloužil sladkou odměnu. A příští rok vymyslíme další lest… My se čertů nebojíme!

POZVÁNKA K ZÁPISU DO KURZŮ, DÍLEN A WORKSHOPŮ MEZI DOMY
Pro veliký úspěch a zájem veřejnosti o sobotní dílny keramiky, úterní
workshopy výrazového tance a akrobacie pro rodiče s dětmi, či cvičení
pilates, jsme se rozhodli jmenované
kurzy opět otevřít i v roce 2017. Nabídku rozšiřujeme o workshop malování na sklo, kreativní šicí dílnu, quillingové tvoření z papíru, kurzy skládání
origami, dílny sezónních vazeb, jedinečný autorský cyklus divadla masek
a bude toho ještě mnohem více. Také
budeme otevírat dopolední KLUBÍK

MEZI DOMY pro maminky s nejmenšími, jehož součástí budou kurzy a přednášky na téma masáže miminek, zdravého vaření, vázání šátků atp. Sledujte
pozorně náš facebook a webové stránky www.mezi-domy.cz. Zápis do kurzů proběhne od 3. 1. 2017 do 14. 1.
2017 v kavárně MEZI DOMY v Křejpského ulici 8. Těšíme se na vás!
Za Komunitní centrum Mezi Domy, z. ú.,
s přáním úspěšného roku 2017
Mgr. Jana Vernerová

Rehabilitační cvičení pro seniory ve Fitcentru Chrpa pokračuje
Také v novém roce pořádá Městská část
Praha 11 ve spolupráci s Fitcentrem
Chrpa rehabilitační cvičení pro seniory.
Kurzy začínají již 9. ledna 2017.
Cena jedné hodiny je 80 Kč. Cvičenec
platí pouze 50 Kč/hodinu a MČ Praha
11 přispívá 30 Kč/hod.
• Cvičení seniorů probíhá v nově klimatizovaném sále pod dohledem zkušených
fyzioterapeutů nebo odborných cvičitelů
v prostorách Fitcentra Chrpa, Krejnická
2021, Chodov-Roztyly.
• Zájemci mohou využít výživovou poradkyni a diagnostiku, stejně tak i kon-

zultovat své pohybové potíže u certiﬁkované fyzioterapeutky.
• Cvičení je určeno pro všechny obyvatele Prahy 11 – Jižní Město, kteří mají
zájem pravidelně systematicky udržovat
svou fyzickou a duševní kondici v seniorském věku.

11.15 hodin a od 11.30 do 12.30 hodin.
• Kapacita sálu, který je vybaven všemi
potřebnými pomůckami, je maximálně
20 cvičenců.
• Po přihlášení a úhradě celého kurzovného obdrží cvičenec permanentku na
celý kurz.

Cvičení probíhá vždy v šestitýdenních
(300 Kč) nebo dvanáctitýdenních (600
Kč) kurzech. Cvičební hodiny jsou stanoveny v pondělí od 13.00 do 14.00 a od
14.00 do 15.00 hodin, ve středu od 9.00
do 10.00 hodin a v pátek od 10.15 do

Přihlásit se můžete osobně na recepci
Fitcentra Chrpa, Krejnická 2021, Praha
4 – Roztyly nebo se telefonicky informovat na tel.: 272 927 332, nebo 272 934
855. E-mail: info@chrpasport.cz, více na
www.chrpasport.cz.
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a. s.
Termíny přistavení:
tavení:
dne 3. 2. 17 od 8.00 do 12.00 hod.
dne 10. 3. 17 od 8.00 do 12.00 hod.
dne 28. 4. 17 od 8.00 do 12.00 hod.
dne 2. 6. 17 od 8.00 do 12.00 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném na veřejném parkovišti ulice

Černockého (u komunitního centra matky
Terezy). Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., a ÚMČ
Praha 11 nabízí odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní obchodní
kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,
a. s., mohou vyřídit záležitosti, související
s odběrem zemního plynu bez návštěvy
kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména

následující služby: zahájení, převod
a ukončení odběru zemního plynu • změny smluvního vztahu (způsobu placení,
zasílací adresy, jména atd.) • převzetí reklamace • výměna, kontrola a zaplombování plynoměru • informace k otázkám
souvisejícím s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury. Služeb
mobilní kanceláře mohou využít i občané
přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší informace na tel. 267 175 366 a 267 175 202,
www.ppas.cz

Inzerce

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

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

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

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

CESTOVNÍ AGENTURA

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

• Široká nabídka uzenin a masných výrobků
z vlastní výrobny.
• Maso pro Vás bouráme denně čerstvé,
výhradně z českých chovů.
AKCE LEDEN 2017
Vepřové ocásky
Kuřecí prsa s kostí
Vinná klobása
Krůtí šunka z prsou
Pálivý paprikový salám
Debrecínská pečeně

99,90 79,90 Kč
109,90 89,90 Kč
93,90 73,90 Kč
142,90 122,90 Kč
129,90 109,90 Kč
149,90 129,90 Kč

Léto 2017 – děti zdarma – slevy za včasný nákup.

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

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

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

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

Tel.: 777 755 714
222 365 747

NIC NENÍ PROBLÉM...!

Inzerce

I v letošním roce jsme
Vaším partnerem
ve světě realit.
Jste majitel nemovitosti? Chcete svoji nemovitost
jen inzerovat nebo ji chcete skutečně prodat, pronajmout?
Realitní kancelář není od toho, aby Vám nabídla
inzerci na mnoha realitních portálech, ale proto,
aby Vám přivedla skutečného zájemce. Máte byt
na Jižním Městě? Pak jsme tu pro Vás právě my.
Zabýváme se prodeji, pronájmy a výměnami
bytů na Jižním Městě již více jak 7 let.

CE
ULTA
KONZ
A

M
ZDAR

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

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Zlešická, Chodov

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Sulanského, Chodov

PRODEJ BYTU 3+1/L
Majerského, Chodov

PRODEJ BYTU 3+1/L
Boháčova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+kk
s lodžií, užitná plocha jednotky 66 m2, v osobním vlastnictví. Bytová jednotka se nachází v 7. podlaží z 12.

Prodej bytové jednotky 3+kk
s lodžií, užitná plocha jednotky 72 m2, v družstevním vlastnictví. Bytová jednotka se nachází v 2. podlaží z 4.

Prodej bytové jednotky 3+1 s
lodžií, užitná plocha jednotky
82 m2, v osobním vlastnictví.
Bytová jednotka se nachází v
7. podlaží z 9.

Prodej bytové jednotky 3+1 s
lodžií, užitná plocha jednotky
76 m2, v osobním vlastnictví.
Bytová jednotka se nachází v
5. podlaží z 9.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Zdiměřická, Chodov

PRODEJ BYTU 2+kk
Šalounova, Chodov

NÁJEM BYTU 3+kk/L
Kosmická, Háje

NÁJEM NEBYTU 5+kk
Divišovská, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk
s lodžií, užitná plocha jednotky 65 m2, v družstevním
vlastnictví. Bytová jednotka
se nachází v 7. podlaží z 9.

Prodej bytové jednotky 2+kk,
užitná plocha jednotky 41 m2,
v osobním vlastnictví. Bytová
jednotka se nachází v 6. podlaží z 8.

Nájem bytové jednotky 3+kk
s lodžií, užitná plocha jednotky 81 m2. Bytová jednotka se
nachází v 7. podlaží z 13.

Nájem nebytové jednotky
5+kk, užitná plocha jednotky
130 m2. Nebytová jednotka
se nachází v 1. podlaží z 5.

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

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11

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

tru Černockou a Jitku Zelenkovou. Po návratu to pak byla škála objevů budoucích
hvězd, třeba Jana Kratochvílová, Vítězslav Vávra, Stanislav Procházka ml., Lucie
Bílá, Jakub Smolík a další.
Je jeden z mála významných umělců, který se přiznává k tomu, že má rád bydlení v paneláku. Proto si koupil malý byt
na Jižním Městě ve Štichově ulici. Říká, že
když člověk bydlí ve svém domě, s nikým
se nepotkává. Ovšem ve výtahu si člověk
popovídá se sousedy a je to tak trochu
jako ve vesnici na návsi. Sídliště má tak
rád, že když letos slavil sedmdesáté narozeniny, tak vynechal obvyklou Solidní nejistotu či jiná oblíbená narozeninová místa a hvězdy Lucie Bílá, Petra Černocká či
Jakub Smolík přijely za ním do příjemné
hospůdky na Chodově.

Objevil Lucku Bílou, vařil Tomu Springﬁeldovi
a má rád bydlení v paneláku…
Petr Hannig, hudební skladatel, producent a zpěvák, se narodil v Neštěmicích,
které jsou dnes součástí Ústí nad Labem. Vyrůstal na břehu velké řeky v Krásném
Březně. Petrův tatínek pracoval na stavbě jako dělník a maminka byla pradlenou
u dráhy. Muzikální byl od dětství, od osmi let hrával na harmoniku, za kterou jako
malý kluk nebyl vidět, zato však jeho chlapecká ﬁstule rozléhající se na svatbách
ve Valdaufově písni „Až si jinou budeš brát“, uváděla svatebčany v upřímný smích.
Od dvanácti let byl „profesionálním“ varhaníkem v menších kostelích v Krásném
Březně, Mojžíři a okolí Ústí nad Labem. Ve třinácti měl kapelu hrající tehdejší hity
jako „Tulipány z Amsterdamu.“
I když všichni Petra posílali na konzervatoř, se svou vrozenou skromností se na to
necítil a chtěl se vyučit nějakému řemeslu.
Jeho třídní učitelka vzhledem k tomu, že
měl výborný prospěch, však přesvědčila
rodiče, ať jde synek studovat něco mezi
tím. Aby měl řemeslo i maturitu. A tak se
ocitl v Turnově, kde na střední umělecké škole vystudoval obor umělecký kovář. Svou profesi náležitě využil v Anglii,
kde svá díla prodával slavným muzikantům a zpěvákům. Jako jeden z mála uměl
psát jak pro rokenrolové kapely, tak pro
„symfoňák“. V Londýně psal aranžmá pro
nejvýznamnější umělce té doby. Zároveň
měl dílnu poblíž Richmondu, kde vyráběl
různé svícny a ozdobné krbové mříže pro
uměleckou smetánku, se kterou se znal
z hudební branže.
S kamarádem Frankem si koupili ke konci pobytu ve Spojeném království dokonce automobil Rolls Royce. V září 1969 se
vrátil do Československa navštívit rodiče.
Ale v noci z 30. září na 1. října se zavřely
naše hranice a celá práce v Londýně včetně luxusní limuzíny zůstaly v nedohlednu.
Doma však nelenil. Vytvořil s Michalem

Prokopem první světové artrockové album Město Er na text básníka Kainara.
Už před anglickým pobytem pro svůj první orchestr Pastýři, kde hrál na baskytaru Karel Vágner, jehož byl Petr Hannig
prvním kapelníkem, objevil zpěvačky Pe-

Jak jste se dostal v Anglii k tomu, že
jste spolupracoval s velkými hvězdami
té doby?
Rád jsem jezdil autostopem po světě. A tak jsem se v srpnu 1968 octnul
ve Skotsku u jedné z mých tehdejších kamarádek. Když jsem se nad ránem 21.
srpna dozvěděl, že nás přepadla vojska
Varšavské smlouvy, tak jsem dostal horečku. Po vyléčení jsem se vrátil do Londýna, kde na Ladbroke Square bylo české
komunitní centrum, které bylo útočištěm
nás, kteří jsme se ocitli za hranicemi okupovaného Československa.
Tam jsme dostávali nabídky k práci a já

Život na Jižním Městě

jsem začal umývat nádobí v umělecké
čtvrti Soho. Měl jsem za úkol také dělat
omelety. A jednou se tam na jídle stavil
slavný a bohatý Tom Springﬁeld, kterému
má omeleta náramně zachutnala. Ptal se,
kdopak ji tak skvěle připravil. A majitelka
mu odpověděla, že nějaký mladý skladatel
z Československa. Seznámil se se mnou
a nabídl mi práci svého osobního hudebního tajemníka. A tak jsem vyměnil utěrku
na nádobí opět za tužku a notový papír,
na což jsem byl zvyklý už z domova.
Jak vás napadlo dát svému objevu
jméno Lucie Bílá?
Pro tehdejší Hanu Zaňákovou jsem složil
Neposlušné tenisky. Jenže tehdy už byla
také Hana, ovšem Zagorová, hvězdou, tak
jsem byl postaven před úkol něco vymyslet. Majitelka jednoho z nejlepších hlasů
na světě zpívala na tancovačkách s amatérskou hudební skupinou Rockautomat
píseň Satanika. Tak jsem si říkal: Satan,
Belzebub, Lucifer a už bylo na světě jméno Lucie. Původně jsem myslel, že by se
měla jmenovat Lucie Černá, protože měla
černé kudrnaté vlasy. Ovšem, když jsem
to říkal v kanceláři kolegovi dechovkáři Finkovi, vrtěl hlavou, že to je blbý. Že Lucie je
dobrý, ale Černá je mdlý. A teď se historie
rozchází. Já jsem mu na to řekl: „Tak se
bude jmenovat Bílá!" A on na to: „V Rokycanech je romský rod Bílých a to jsou dobří muzikanti (později se z toho rodu vyklubala slavná Věra Bílá). To se bude hodit.“
To je má verze. A jeho verze je, že to Bílá
vymyslel on a já to schválil. Už se o tom
hádáme nejméně deset let.
Máte osobní vztah k nějaké písničce,
kterou jste složil a kterou zpíváte?
Ano, je to písnička, kterou jsem složil pro
svou maminku „Domů k mámě“.
Naše čtenáře by určitě zajímalo něco
z vašeho soukromí?
Jsem už dlouhá léta vdovec. Syn je profesorem statistiky na prestižní univerzitě v USA a mám dvě vnoučata Klárku
a Declana. Vidíme se občas, synova rodina za mnou přijela na mé sedmdesátiny,
takže mi udělali radost.
Jste autorem úspěšné knížky „Jak jsem
objevoval hvězdy“, takže jste i trochu
spisovatel…
Píši fejetony o životě do mnoha okresních
novin, jsem též vcelku úspěšným blogerem na iDNES a napsal jsem také spoustu textů, například Přívětivý pán... Mé
písně, to jsou vlastně moje děti, což je
vlastně můj hudební životopis…
Ať vám vaše tvůrčí období vydrží co
nejdéle… Díky za příjemné povídání.
Já také děkuji a rád bych za sebe popřál
čtenářům časopisu do nového roku hodně pohody a hezkých zážitků.
Dana Foučková

Okénko z Toulcova dvora – místa,
kde se vrátíte v čase
Starobylý statek se rozkládá kousek
od hranice Prahy 11 s pražskou Hostivaří. Zaujme vás díky farmě a přírodnímu areálu, ale i souborem památkově
chráněných budov, jejichž historie sahá
až do středověku. První písemná zmínka o dvoru v Hostivaři pochází z roku
1362. Tehdy jej dostal do zástavy spolu i s celou vsí rychtář Petřík z Lešťan
od sázavského opata Vojtěcha. Následně Hostivař připadla nejvyššímu purkrabství a spravovali ji stavové Království českého.
Posledním zemědělsky hospodařícím
nájemcem byl pan František Toulec.
Byl to moudrý hospodář a velmi laskavý člověk, a snad právě proto nese dvůr
jeho jméno dodnes. V 60. letech dvacátého století získal dvůr do správy Státní statek Praha. Zřídil zde výrobnu krmných směsí a bývalé stodoly přestavěl
na průmyslový objekt. Tři roky po sametové revoluci vyčlenila vláda tento areál
pro neziskové organizace, jež zde zřídily
Středisko ekologické výchovy.

Hlavní myšlenkou Toulcova dvora, který
v současné době tvoří čtyři neziskové
organizace, je environmentální výchova.
Tuto myšlenku a poslání na statek přinesla Emilie Strejčková, česká pedagožka a environmentalistka, jež byla v roce
1997 za celoživotní práci v této oblasti odměněna Cenou ministra životního
prostředí. Dvůr, který i s přilehlými pozemky dosahuje téměř 10 hektarů, je
obklopen řadou přírodních zajímavostí.
V areálu naleznete louky, step, mokřad,
dokonce i lužní les. Jeho nedílnou součástí je také farma se spoustou domácích zvířat, jež představují zástupce původních českých plemen. Areál můžete
navštívit denně po celý rok. Koná se
zde mnoho tematických výukových programů, seminářů, komentovaných setkání se zvířaty či nejrůznější akce pro
veřejnost. V budovách statku najdete
hostel, zdravou jídelnu, která každý den
připravuje menu z čerstvých surovin, rukodělnou dílnu nebo obchůdek se zdravou výživou či dekoracemi.

Od kravičky k sýru
Středa 18. 1. 2017
16.00–17.30
Jak vzniká mléko? Dozvíte se překvapivé informace o jeho produkci, zapotíte
se u dojícího trenažéru a zažijete výrobu sýra. Pohladíte si naše české čer-

vinky, krávy Jitku a Fidorku, a zjistíte,
proč je důležité tohle vzácné plemeno
zachránit.
Vstupné: 60 Kč dospělí, 40 Kč děti.
Vhodné pro rodiny s dětmi a další
zájemce.

Zimní hosté na Vltavě
Sobota 28. 1. 2017
od 10.00
Vycházka na ptačí zimoviště k Vltavě
vám nabídne možnost nejen pozorovat vodní ptáky naše i hosty ze severu, ale také se o nich mnoho zajímavého dozvědět. Vycházka se koná
u příležitosti Světového dne mokřadů

ve spolupráci s Českou společností
ornitologickou.
Upozornění: Sejdeme se u autobusu
číslo 112 na konečné stanici zoo.
S sebou: Oblečení do terénu,
dalekohled.
Vstupné: Zdarma.
Vhodné pro všechny zájemce od 4 let.

KROUŽKY
Jarní včelařský kroužek pro děti
(od 7 do 15 let)
První setkání s úvodním slovem pro rodiče proběhne 28. 2. 2017. Budeme se
setkávat každé úterý po dobu osmnácti
týdnů v sadu Toulcova dvora. Poslední

setkání bude 27. 6. 2017.
Schůzky: Úterý 16.30–18.00.
Cena: 1980 Kč / 18 setkání.
Nahlašování: Barbora Michková,
michkova@toulcuvdvur.cz,
tel.: 773 838 499
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Velkoobjemové kontejnery – 1. čtvrtletí 2017
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoobjemové
kontejnery na objemný odpad (VOK)
budou v 1. čtvrtletí 2017 přistaveny
na Jižním Městě v níže uvedených termínech. Službu VOK organizuje a hradí
ze svého rozpočtu hl. m. Praha, VOK
přistavuje svozová společnost Pražské
služby, a. s., na základě smlouvy s hl.
m. Prahou. OŽP upozorňuje, že VOK
jsou určeny pouze pro objemný odpad
z domácností (nábytek, sportovní náčiní, koberce a podlahové PVC, umy-

vadla a záchodové mísy apod.), který
nelze ukládat do běžných kontejnerů,
nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK nelze odkládat
stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky apod.),
vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače
apod.), biologicky rozložitelný odpad
ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené
druhy odpadu lze odložit ve sběrných
dvorech hl. m. Prahy (nejbližší je v ul.

Jižní Město I
A. Malé–Hviezdoslavova
2. 2. (16–20), 20. 3. (14–18)
Bachova–Mikulova
9. 1. (14–18), 28. 2. (16–20)
Benkova 1691 (parkoviště)
20. 2. (16–20)
Blažimská–Klapálkova
23. 3. (14–18)
Brandlova 1641 (za Startem)
25. 1. (16–20), 13. 3. (14–18)
Brodského 1671
30. 3. (14–18)
Doubravická–Bohúňova
5. 1. (16–20), 24. 3. (14–18)
Hekrova 853 (parkoviště)
7. 3. (14–18)
Hlavatého–Mejstříkova
5. 1. (14–18), 8. 2. (16–20), 14. 3. (14–18)
Hněvkovského 1374
6. 2. (16–20), 21. 3. (14–18)
Chomutovická
31. 1. (16–20), 15. 3. (14–18)
Klapálkova–Čenětická
19. 1. (16–20)
Konstantinova–Metodějova
11. 1. (16–20), 2. 3. (14–18)
Kosmická–Anny Drabíkové
29. 3. (14–18)
Kryštofova–Kazimírova
15. 2. (14–18), 28. 3. (16–20)
Křejpského 1514
3. 1. (14–18), 22. 2. (16–20), 22. 3. (14–18)
Ledvinova (u Chodovské tvrze)
7. 2. (14–18), 22. 3. (16–20)
Majerského–Samohelova
19. 1. (14–18)
Matúškova 831 (u Blankytu)
1. 2. (14–18), 16. 3. (16–20)
Metodějova (parkoviště)
31. 3. (14–18)
Michnova–Podjavorinské
23. 1. (14–18), 9. 3. (14–18)
Mnichovická–Tatarkova
31. 1. (14–18), 20. 3. (16–20)
Modletická 1390 (vnitroblok)
16. 2. (14–18)

Bartůňkova u stanice metra Opatov).
VOK jsou přistaveny ve stanovený den
pouze po dobu 4 hodin, konkrétní čas
přistavení (buď od 14.00 do 18.00
nebo od 16.00 do 20.00 hod.) je uveden u každého termínu. Po celou dobu
přistavení VOK je přítomna obsluha,
která koordinuje ukládání odpadů.
Bližší informace získáte na odboru životního prostředí ÚMČ Praha
11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.:
267 902 367, 267 902 320 nebo
267 902 514.

Mokrá–Zimákova
Novomeského 690 (parkoviště)
Plickova 880
Radimovická 1424 (parkoviště)
Rujanská–Donovalská (u TS)
Schulhoﬀova 794
Stachova–V Hájích
Štichova 640 (parkoviště)
Tererova (u ZŠ)
Valentova (parkoviště proti čp. 1737)
Ženíškova–Květnového vítězství
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova
Gregorova–Hrudičkova
Hráského–Jarníkova
Hrdličkova–Blatenská
K Dubu
Kloboukova 2230 (parkoviště)
Krejnická 2021 (za Chrpou)
Láskova–Malenická
Nechvílova 1826–29
Petýrkova 1953
Vojtíškova 1783

27. 3. (14–18)
6. 3. (14–18)
3. 1. (16–20), 22. 2. (14–18)
8. 2. (14–18), 30. 3. (16–20)
16. 2. (16–20)
23. 2. (14–18)
8. 3. (16–20)
17. 1. (14–18), 6. 3. (16–20)
1. 3. (14–18)
17. 1. (16–20)
6. 2. (14–18)

23. 1. (16–20), 8. 3. (14–18)
25. 1. (14–18)
9. 1. (16–20), 28. 2. (14–18)
26. 1. (14–18), 14. 3. (16–20)
11. 1. (14–18), 2. 3. (16–20)
20. 2. (14–18)
14. 2. (14–18)
10. 1. (14–18), 1. 3. (16–20)
16. 3. (14–18)
14. 2. (16–20), 28. 3. (14–18)
2. 2. (14–18)

Pražané mohou odevzdávat použité potravinářské oleje a tuky
Praha zavádí nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Použitý olej budou
moci občané odevzdávat ve všech sběrných dvorech. Podmínkou je, aby byly
v uzavíratelných plastových obalech, nejlépe v PET lahvích.
Hlavní město uzavřelo smlouvu se společností Viking group, s. r. o., která bude
zajišťovat ve všech 20 sběrných dvorech
hl. m. Prahy sběr použitých potravinářských olejů a tuků.
Co s olejem z fritovacího hrnce?
Na každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou označující, že jde
o nádoby určené k odkládání použitých
kuchyňských olejů z domácností.
Jak sbírat kuchyňský olej?
Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků
jídla byly v uzavíratelných obalech, avšak
v žádném případě ne skleněných, ale
pouze v plastových obalech: PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo kanystrech.

Co z toho bude mít občan?
Ušetří své peníze a hlavně životní prostředí. Sběr a přistavení nádob je ze strany Viking group, s. r. o. totiž realizován
zdarma a město navíc získá ﬁnanční odměnu dle vysbíraného množství, kterou může investovat do dalšího rozvoje
městského odpadového systému.
Proč sbírat a nevylévat olej do kanálu?
Sbíráním tohoto odpadu je šetřena kanalizační síť před nežádoucím
zanesením.
A co na to hlodavci?
Čisté kanály a stoupačky se nebudou určitě líbit hlodavcům! Jejich kolonie sužují život občanů Prahy a zvyšují náklady
na deratizaci.

Jedinečná možnost a pět much jednou
ranou!
Nyní mají Pražané možnost se preventivně bránit ucpané stoupačce, mastnému
kanálu, spokojeným hlodavcům, loužím
tuku u popelnic – to vše na straně jedné a na straně druhé poskytnout použitý
olej pro další ekologické využití. Váš olej
je zpracován a transformován na celou
škálu ekologicky šetrných výrobků, které
odlehčují přírodě a našemu městu od zamoření ropnými produkty.
Pojďme šetřit!
Ušetřete svoje a společné kanalizační
systémy, svoje peníze a přispějte svým
kuchyňským olejem ke zlepšení kvality životního prostředí ve vašem městě.
Tato služba je na území hl. m. Prahy novinkou a doufáme, že ji občané budou
hojně využívat. Děkujeme vám všem, že
třídíte.

Život na Jižním Městě

Znovu obnoven
sběr hliníku
a dalších kovů
na Toulcově dvoře
Na třídění plastů i papíru si už většina
z nás zvykla. Umělé láhve vhazujeme
do žlutého kontejneru, krabice od pizzy
zase do modrého. Věděli jste, že podobným způsobem můžete ale třídit i víčka
od jogurtů, obaly od paštik či konzervy
od luncheon meatu? Pokud ano, bude
tohle pro vás dobrá zpráva. Opět byl
na Toulcově dvoře totiž doplněn kontejner na kovy. Patří do něj nejen hliník, ale
i další kovový odpad. Následné třídění
a zpracování zajistí odborná ﬁrma.
„Například recyklace hliníku, který v běžných domácnostech najdete především
ve formě víček od jogurtů, je velmi výhod-

Anketa: Jak využíváte Hostivařskou
přehradu pro sport a rekreaci?
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy zpracovává koncepci
využití vodní plochy a nábřeží Hostivařské přehrady pro sport a rekreaci. V rámci
průzkumů se vás chceme zeptat na váš názor a zjistit potřeby návštěvníků přehrady
a navrhnout rozvoj sportovního a rekreačního využití přehrady.
Předpokládá se rozvoj sportovních a rekreačních aktivit ve vodě (např. koupání,
potápění, sportovní rybolov…), na vodě
(např. jízda na loďce, šlapadle, vodních
lyžích, jiných bezmotorových plavidlech,
motorovém člunu…), přímo na břehu přehrady (např. sportovní rybolov, cvičení, míčové sporty, běh, jízda na kole a koloběž-

ce, opalování…). Anketa bude využita
jako podklad pro budoucí rozhodování
magistrátu hlavního města, jak lépe využít vodní plochu přehrady pro sport a vodní rekreaci.
Chceme vás jako návštěvníky přehrady požádat do 15. 1. 2017 o odpovědi
na 10 anketních otázek:

1. Jaký je váš věk? *
do 15 let
15 až 30 let
31 až 50 let
51 až 65 let
více než 65 let

2. Jak často přehradu navštěvujete?
velmi často, téměř každý týden
v roce
často, více než 10x za rok
občas, maximálně 10x za rok
výjimečně, nepravidelně, maximálně
2x za rok

3. Ve které ulici v Praze bydlíte? Pokud mimo Prahu, uveďte město, kde bydlíte.
.........................................................................................................................................................
4. Využíváte přehradu jen v letní
sezoně, nebo celoročně?
jen v letní sezoně
celoročně
Jiné:
................................................................

5. Jakým způsobem se k přehradě
dopravujete? *
autem
MHD
na kole
pěšky
kombinovaně

6. Kolik času vám zabere cesta
k přehradě? *
do 15 minut
do 30 minut
do 60 minut
přes 60 minut
ná a šetrná k životnímu prostředí. V rámci
recyklace a následné výroby nového hliníku je potřeba vytříděný kov pouze přetavit. Tento proces je o celých 95 % šetrnější než energeticky náročná výroba hliníku
z bauxitu,“ říká Lenka Skoupá, předsedkyně Toulcova dvora.
Pokud jste se ještě stále nepustili do třídění kovů, možná byste mohli právě začít. Zabere vám to opravdu minimum
času a významně tím přispějete k ochraně životního prostředí. „S tříděním kovů
začínáme mít dobré zkušenosti. Stačí jeden aktivní člověk v domě a jde to. Většinou si pořídí nějakou větší krabici ke vchodu, kam tento tříděný kov všichni z domu
dávají a jednou za čas nám jej přivezou
do kontejneru. Velmi si takové aktivity ceníme,“ dodává Skoupá.
Se vstupem do nového roku 2017 by se
toto jednoduché třídění a tudíž i ochrana
přírody mohly stát jedním z našich splnitelných předsevzetí. Co vy na to?
Zuzana Hanušová, Toulcův dvůr

7. Jakým sportovním nebo rekreačním aktivitám se na přehradě věnujete? *
.........................................................................................................................................................
8. Jakým sportovním aktivitám byste se na přehradě rádi věnovali, ale nemůžete,
nejsou pro to podmínky? Vyjmenujte.
.........................................................................................................................................................
9. Jak byste vylepšili či rozšířili stávající sportoviště? Uveďte příklady.
.........................................................................................................................................................
10. Mají současná sportoviště z vašeho pohledu nějaká negativa? Uveďte jaká
(např. zázemí, parkování, jsou daleko, hluk, chybí osvětlení…).
.........................................................................................................................................................
*Povinné pole
Děkuji vám za spolupráci a cenné informace. Za tým zpracovatelů Viktor Drobný, Sportovní projekty, s. r. o. Odpovědi můžete odevzdat na podatelně městského úřadu Praha
11, Praha 15 a Praha Petrovice, nebo vyfotit mobilem a poslat e-mailem přímo na adresu zpracovatele info@sportovniprojekty.cz a do předmětu zprávy dát „Anketa Hostivař“.
Anketu je možné také vyplnit na internetu: http://www.praha-priroda.cz/aktuality/?id=58
Anketa je anonymní.
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Ceny ubytování od 575 Kč / noc + snídaně
Více na:
www.hotelkrakonos.cz nebo na tel.: 603 155 874
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ZASKLÍVÁNÍ
BALKONp A LODŽIÍ
ŽALUZIE | ROLETY | MARKÝZY | BEZPENOSTNÍ DVE\E
BALKONOVÁ ZÁBRADLÍ | VESTAV NÉ SK\ÍN NA MÍRU
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Kulturní přehled leden 2017
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
17. 1. Luboš Pospíšil a 5P – od 20.00.
26. 1. Ivo Jahelka a Miroslav Paleček –
od 20.00 průřez společnou tvorbou a nejznámější vlastní písně nabídne lednový koncert
dvou písničkářů, které spojuje vášeň pro tenis.
X DIVADLO W
25. 1. Alois Švehlík a Stanislav Zindulka: Ředitelská lóže – od 19.00 tragikomický příběh
o přátelství dvou starých herců.
X FILM W
KINO ZAHRADA
16. 1. Paterson – od 19.00 příběh řidiče autobusu, který píše básně. USA, 2016, 118 minut.
18. 1. Berlin, symfonie velkoměsta – od 19.00
černobílá dokumentární symfonie zachycující
pulzující rytmus Berlína. Vstup volný.
23. 1. Nebe a led – od 19.00 Celovečerní dokument oscarového režiséra vás minimálně
znejistí. Francie, 2015, 89 minut. Po projekci
následuje beseda s polárními badateli manželi
Klempířovými.
30. 1. Strnadovi – od 19.00 nový celovečerní
dokument Heleny Třeštíkové o 35letém soužití
manželů Strnadových, známých z časosběrného
cyklu Manželské etudy, ukazuje překvapivé zvraty, které život přinesl. ČR, 2016, 102 minut.
KINO MAMAS&PAPAS:
Speciální projekce se sníženou hladinou zvuku
a částečným osvětlením nabízejí útulnou atmosféru pro děti, ale zároveň dávají rodičům prostor věnovat se jak ﬁlmu, tak dětem.
16. 1. Paterson – začátek v 10.00.
23. 1. Nebe a led – začátek v 10.00.
30. 1. Strnadovi – začátek v 10.00.
X DĚTEM W
8. 1. Ples princů a princezen – od 16.00 taneční
veselí pro malé i velké princezny, prince i rytíře.
Rezervace nutná na info@rcbabocka.cz nebo
na tel. 777 945 049
11. 1. Vodnická pohádka – od 14.30 Pohádkový příběh Vodníka Hromajzlíka a Vodnice Bublinky zahraje Divadélko Romaneto.
14. 1. Čertův švagr – od 15.00 výtvarná loutkovo-činoherní pohádka v podání Divadla ANPU.
18. 1. Sněhurka – od 14.30 pohádka Divadla Lokvar. Kdo je krásnější? Královna nebo
Sněhurka?
21. 1. Výlet na Říp – od 15.00 akční loutkovou
jízdu ranými českými dějinami představí Loutky
bez hranic.
25. 1. Cukrové Tintilivintili – od 14.30 pohádka Divadélka Kůzle o tom, co se stane, když se
v cukrárně objeví strašidlo.
X PRO SENIORY W
9. 1. Milan Černohouz – od 14.30 pořad z cyklu
Setkání se zpěváky. Pořádá Klub aktivního stáří.
15. 1. Taneční odpoledne k tanci a poslechu –
nejen pro seniory – od 14.00 k tanci i poslechu
zahrají Color club – taneční orchestr s kapelníkem
Josefem Šrámem.
17. 1. Big Band Pražského salonního orchestru: Vivat Glenn Miller – od 14.30 koncert pro
všechny příznivce swingové hudby.
23. 1. Karel Štedrý – od 14.30 koncert zakládajícího člena Divadla Semafor.
29. 1. Taneční odpoledne k tanci a poslechu –
nejen pro seniory – od 14.00 k tanci i poslechu
zahrají Color club.
30. 1. Big Band Pražského salonního orchestru pro generaci swingem posledlou – začátek

ve 14.30. Pořádá Klub aktivního stáří. Koncert je
určen pro seniorskou veřejnost.
X VÝSTAVA W
3. 1. – 30. 1. Petra Podzemská: Prodejní výstava originálně ručně malovaných obrázků – obrázky na www.pruhovanakocka.cz. Vstup volný.
X DALŠÍ AKCE W
3. 1. DRUM CIRCLE – od 17.30 a 18.30 bubnování pro rodiče s malými dětmi, od 18.30 veřejné bubnování pro všechny
14. 1. Sobotní výtvarná dílna: Ještěrka – dekorace na stěnu – od 10.00 tradiční tvořivá
dílnička pro děti.
X PŘIPRAVUJEME W
2. 12. QUEENIE – WORLD QUEEN TRIBUTE
BAND. Náhradní termín za neuskutečněný
koncert této úspěšné Queen revivalové skupiny z 1. 12. 2016. Původní vstupenky zůstávají
v platnosti!
3. 2. Country bál s kapelou KNOKAUT –
od 20.00 večer country a trampských písní v podání kapely KNOKAUT.
9. 2. WABI DANĚK – od 20.00 koncert českého
folkového písničkáře a trampského barda.
17. 2. e Led Farmers – od 20.00 irská kapela poprvé v ČR! Oslavme s předstihem svátek
svatého Patrika! Přijďte na skvělou muziku, irské
pivo a whisky!
23. 2. JABLKOŇ – od 20.00 koncert ryze české
alternativní hudební skupiny, která se s nevšedním nadhledem pohybuje na hranicích moderní
vážné hudby a popu.
OD LEDNA KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE
– TANEČNÍ ŠKOLA MARIETTY A DOBROMILA
NOVÁČKOVÝCH
Přihlášky a informace v KC Zahrada – tel.
271 910 246, nebo přímo u pana Nováčka, tel.
603 232 116, dance.novacek@volny.cz.
X KURZY A DÍLNY W
Každé pondělí
Výtvarný ateliér – od 15.00 a 16.30.
Každé úterý
Výtvarný ateliér: Předškoláček – od 15.00.
Divadelní studio Přípravka – od 15.00.
Divadelní studio Zahrádka – od 16.00.
Výtvarný ateliér: Oděvní návrhářství
– od 16.30.
Jemná jóga – od 19.00.
Každou středu
Jemná jóga – od 9.00.
Muzikálová školička – od 16.00.
Keramická dílna – od 16.00, 17.00.
Zpěv – práce s hlasem a dechem.
Každý čtvrtek Výtvarný ateliér – od 14.00,
15.30 a 17.00.
Hooping /Hoop dance/ – od 16.00 zábavné
cvičení s obručí (hula hoop) pro děti 5-14 let.
Hooping /Hoop dance/ – od 17.30 zábavné
cvičení s obručí (hula hoop) pro dospělé.
Streetdance – od 17.30.
Každé 1. úterý v měsíci Skupinové bubnování DRUM CIRCLE – od 17.30 rodiče s dětmi,
od 18.30 veřejné bubnování pro všechny.
Nejbližší termíny: 3. 1., 7. 2., 7. 3. 2017.
X DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA W
RODINNÉ CENTRUM BABOČKA od pondělí
do pátku 9 – 18 hod. Info: www.rcbabocka.cz
nebo tel.: 777 945 049.
OSTATNÍ:
Pondělí:
15.30 Baby Dance Praha – tanečky pro nejmenší; 16.30 Baby Dance Praha – tanečky pro
nejmenší; 16.30 Cheer Academy – Peewees;
17.00 Květiny Babeta – kurzy aranžování květin (říjen – prosinec, únor – květen); 17.00 Dětský folklórní soubor Vrbina; 17.30 Cheer Academy – Peewees; 18.00 NOYA – břišní tance;
19.00 Aerobic studio Jitka: Zdravotní cvičení
Úterý:
15.45 Taneční škola InDance: taneční kroužek
(děti 3-12 let); 17.00 DDM Jižní Město: Dance
aerobic (děti 6-12 let); Středa: 9.00 Centrum
přírodní léčby: Relaxačně-meditační cvičení pro
ženy; 10.00 Senior ﬁtness – www.seniorﬁtnes.
cz; 11.00 Senior ﬁtness – www.seniorﬁtnes.cz;
15.30 DDM Jižní Město: Rock'n'roll (děti 6-12

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

let); 16.45 Cheer Academy – Minnies
Čtvrtek:
15.30 Baletní škola Attitude: baletní lekce
v KC Zahrada pro děti již od 4 let; 16.30 Baletní škola Attitude: baletní lekce v KC Zahrada
pro děti již od 4 let; 16.30 Taneční škola InDance: taneční kroužek (děti 3-12 let); 17.00
Aerobic studio Jitka: Seniorské cvičení; 18.00
Aerobic studio Jitka: Kondiční cvičení (míče, Fitness Board aj.)
Pátek:
9.30 TAI-CHI CHUAN – pokročilí; 17.00 Květiny
Babeta – kurzy aranžování květin (říjen – prosinec, únor - květen)
Pondělí – Pátek: Jazyková škola GLOSSA –
Kurzy angličtiny všech jazykových úrovní
Pondělí – Pátek: Centrum celoživotního vzdělávání – pravidelné kurzy pro seniory
KOKOZA: Veřejná zahrada pro každého
Připojte se ke komunitní zahradě v KC Zahrada.
Bližší informace na webu www.kokoza.cz

chodovská tvrz
Kulturní Jižní Město, o. p. s.
Praha 4, Ledvinova 9
tel.: 267 914 831,
267 915 444
www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 13.00–
19.00 hod. Pokladna – Otevřena pondělí 10.00–
17.00; od úterý do pátku 10.00–19.00 a sobota,
neděle 13.00–19.00 hod. Spojení: Autobusem č.
125, 136, 213, 293 – zastávka Chodovská tvrz,
pak 3 minuty chůze. Metrem C – stanice Chodov,
pak 10 minut chůze podle šipek.

program
X KONCERTY W
11. 1. DUO Nuages aneb jedenáctého na Jedenáctce – od 19.30. Již potřetí na Chodovské tvrzi uslyšíte skvělé duo houslisty Marka Ference
a kytaristy Adama Pavlíčka zvané NUAGES.
18. 1. Šansony na tvrzi – od 18.00. Pravidelná
šansonová setkání každou třetí středu na Chodovské tvrzi s Janou Rychterovou, Filipem Sychrou a za klavírního doprovodu Radima Linharta.
Jako host přijde František Novotný – básník,
spisovatel a moderátor ČRo Dvojka.
24. 1. Josef Klíma a Na vlastní uši band –
od 19.30. Známý televizní reportér a hudebník.
25. 1. Petra Černocká a Jiří Pracný – od 15.00.
V komorním recitálu s kytaristou Jiřím Pracným.
X POHÁDKY W
22. 1. O princezně, která se ničeho nebála –
od 15.00. Divadlo Tondy Novotného.
29. 1. Pošťácká pohádka – od 15.00. Hraje
spolek MIM o. s.
X OSTATNÍ/KURZY/DÍLNY W
Dovedeme – výtvarné kurzy
1. 1. V lednu opět probíhají v Ateliéru Chodovské
tvrze v 1. p. kurzy malby, kresby a výtvarné dílny
pro děti i dospělé. Info: www.dovedeme.cz; Dovedeme@email.cz či na tel. 720 213 120.
26. 1. Naděje pro Esperanzu – od 18.00. Povídání o jihoamerických indiánech českého původu
v Paraguayi.
X VÝSTAVY W
7. 12. 2016 – 8. 1. 2017 Malá galerie: Kamil
Lhoták – Obrazy, kresby, graﬁka. Prodejní výstava děl vysoce oceňovaného umělce s tematikou poetických krajin, horkovzdušných balónů,
vzducholodí a starých automobilů.
10. 11. 2016 – 8. 1. 2017 Velká galerie: Emma
Srncová – Litograﬁe a plakáty. Výstava litograﬁí
naivně snových obrázků Emmy Srncové. Zcela
poprvé zde autorka vystavuje také své originální
plakáty.
11. 1. 2016 – 29. 1. 2017 Malá galerie: Malá
dramata Ivana Marka. Výstava ukazuje ručně
domalované fotograﬁe – tzv. fotograﬁky – doplněné často básněmi a texty.
12. 1. 2016 – 19. 2. 2017 Velká galerie: Zašitá
krása. Výstava vyšívaných quiltů a netradičně
pojatého patchworku v kombinaci zajímavých

Kulturní přehled leden 2017
barev a textilních struktur od autorské skupiny
Ten to Twelve.

mc dome$ek ymca praha
Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 1, Praha 11, tel.: 773 993 985
e-mail: mcdomecek@praha.ymca.cz
www.mc-domecek.cz
Herna otevřena od 9 do 12 hod., úterý–pátek,
v úterý též od 16.15 do 17.30 za 20 Kč.

program
Pondělí 8.00 – 12.00: Školička Sluníčko, pravidelný program pro děti od 2 let bez účasti
rodičů.
Úterý od 10.00: Čas na besedy a přednášky
Středa od 9.30 a od 10.30: Pohybové hrátky
pro nejmenší (do 18 měsíců)
Čtvrtek od 10.00: Pohybové hry pro rodiče
s dětmi (děti od 18 měsíců)
Pátek od 10.00: Čas na pohádku, od 10.30:
Šikulové – tvořivá dílnička pro děti za pomoci
rodičů či prarodičů
Nabízíme tyto besedy a přednášky:
Úterý 10. 1. od 10.00 do 12.00: Dítě a hudba.
Jak vést děti ve věku 0 až 6 let k hudbě.
Úterý 17. 1. od 10.00 do 12.00: Jak připravit
předškoláka na čtení. Trénink jazykových schopností metodou dle D. B. Elkonina.
Pondělí 23. 1. od 19.00 do 21.00: Úvod
do Montessori pedagogiky. Přihlašování předem
na e-mailu: lokvencova.jana@seznam.cz
Úterý 24. 1. od 10.00 do 12.00: Proč děti
odmítají hranice. Přednáška s Mgr. Katkou
Neubauerovou s možností domluvit individuální
konzultaci po skončení programu.
Čtvrtek 26. 1. od 18.30 do 20.30: Design
workshop. Pojďme společně tvořit pokojíček pro
Vaše děti. Info: www.mc-domecek.cz, e-mail:
mcdomecek@praha.ymca.cz.
Pravidelné akce:
Setkání Klubu 50+ každé 1. a 3. pondělí v měsíci. Kontakt na koordinátorku klubu Danielu je
777 604 775.
Každé pondělí od 11.30 do 12.20 a úterý
11.00 – 11.50: Pilates, cvičení pro všechny věkové kategorie.
Angličtina pro děti: úterý 14.15 – 15.00 ( 8-10
let), 15.15 – 16.00 ( 11-12 let), 16.30 – 17.15
(4-6 let) a čtvrtek 16.10 – 16.40 (4-6 let), čtvrtek
17.00 – 17.45 (6-7let).
Každou středu od 16.45 do 18.15: Povídání
v němčině a oživení gramatiky.
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
Čt 11.00 – 12.00 Poradna těhotenství a porod
– MUDr. Hana Belošovičová, Ph.D. (nutno objednat předem na e-mailu: poradnamcdomecek@
seznam.cz), zdarma
Na objednání – Výchovné poradenství –
Mgr. Kateřina Neubauerová (objednání na e-mail:
mcdomecek@praha.ymca.cz), zdarma
Na objednání – Vývojová psychologie –
Ing. Jana Lokvencová (objednání na e-mail:
lokvencova.jana@seznam.cz), zdarma

kcmt

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

program
6. 1., 19.00 – Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby – koncertní provedení, KCMT, Vstupné
dobrovolné.
13. 1., 20.00 – 01.00 – Farní ples – k tanci
a poslechu hraje skupina REPETE. Vstupenky
v kanceláři KCMT
16. 1., 14.30 Božena Němcová – divadlo jednoho herce v podání Stáni Hoškové. Z cyklu „Velké
ženy českého národního obrození“. Organizuje
„Klub aktivního stáří“ Vstupné 50 Kč lze koupit
na místě.
26. 1., 19.00 – EKONOMIE a krize rodiny –
přednáška z cyklu Zastavení u Matky Terezy
s Prof. Ing. Lubomírem Mlčochem, CSc. Vstupné
dobrovolné.
16. 1. – 15. 2. Výstava – sdružení CESTA 121
2. 1. – 9. 1. Tříkrálová sbírka na podporu projektů CHARITY.
Zdravotní cvičení (nejen) pro seniory – pondělí
9.30 nebo středa 19.00. KCMT vchod C. Informace a přihlášky fried@kcmt.cz.
Taneční pro dospělé
Pondělí 18.30 – 20.15 základní kurz
Pondělí 20.15. – 22.00 pokročilí – 6. semestr
Úterý 18.30 – 20.15 velmi mírně pokročilí
Úterý 20.15. – 22.00 středně pokročilí –
4. semestr
Zahájení 9. 1. a 10. 1. Přihlášky: info@astra-praha.cz nebo 722941890. www.astra-praha.cz.

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

program
Téma: Graﬃti
11. 1. Navrhni si svoje grá=o + výroba šablon
18. 1. Sprejujeme legálně
24. 1. Filmujeme a debatujeme o sprejování
31. 1. Posezení na téma: Trest za graﬃti?
Změna programu vyhrazena.

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

program
Leden
5. 1. – 20.00: Frozen Inﬁnity (DE) +Inner
Sanctum (DE)
6. 1. – 20.00: E!E + Zputnik
7. 1. – 20.00: Hemeroid Revival Band
10. 1. – 17.00: Turnaj ve fotbálku
13. 1. – 20.00: Pink Floyd Revival
15. 1. – 20.00: Solity (rock, SWE)
20. 1. – 20.00: e Boom + no-do-x
26. 1. – 20.00: Xavier Baumaxa
27. 1. – 21.00: Southern Vision
28. 1. – 19.00: Vidím ČernoBíle – Vernisáž výstavy fotograﬁí Robina Lupače + doprovodný
hudební program
30. 1. – 20.00: Defueld (thrash melodic, SWE),
Orange Club (rock ’n roll, SWE)
Připravujeme na únor:
1. 2. – 20.00: We Are Interview (rock, Swiss)
3. 2. – 20.00: Do řady + Face Tigers
4. 2. – 20.00: Monograss (rock pop, SWE)
11. 2. – 17.00: DJ.lab narozeniny – Open Set

for All Djs
14. 2. – 17.00: Turnaj ve fotbálku
16. 2. – 20.00: Mycelia (progressive djent,
SWISS)
17. – 19. 2. Liberty Fest
23. 2. – 20.00: DEBUSTROL + Agony
24. 2. – 21.00: Go-On | DNB Peace

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

program
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění. Bohoslužba pro všechny generace. Program pro děti
zajištěn.
Čtvrtek 17.00–19.00: Dorost. Program pro děti
9–14 let: hry, písně a krátké zamyšlení.
Pátek 9.30–11.30: Klub seniorů. Povídání při
kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání
pro seniory nejen z Jižního Města.
Pátek 13. 1. od 17 do 19 hod. LEGO klub: Pro
všechny holky a kluky, kteří si chtějí hrát se stavebnicí LEGO. Zváni jsou též hraví rodiče.
Angličtina: Zápis na 2. pololetí od 2. 1. 2017.
Novoroční bohoslužba: neděle 1. 1. 2017.
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

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

program
Zápisy do kurzů na další pololetí proběhnou
ve středu 4. 1. od 10.00 do 12.00 a od 16.00
do 18.00 hod.
Akce
22. 1. v 10.00: Pilates a kondiční posilování
s Janou.
30. 1. v 15.00: Nedělní cvičení s Luckou, Port
de bras, pilates.
MŠ BENJAMINEK
Info: http://msbenjaminek.webnode.cz.
Čas být spolu: Cvičení pro rodiče s dětmi od 9
měsíců do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé
dopoledne.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
Tanečně pohybové studio pro holčičky 3–7 let,
úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let,
po a st 17.00 a 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt
16.00.
Zdravé pískání na ﬂétnu pro děti od 3 let,
po od 16.00 do 18.00 hod.
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00
a st, čt, pá 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, út a čt
18.00.
Info: http://benjaminklub.webnode.cz

VÝSTAVA NA RADNICI

To všechno odnesl čas
Bohumil Dobrovolský – fotograﬁe
4. 1. – 31. 1. 2017
Budova radnice ÚMČ Praha 11
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: Po a St 8.00 – 17.30 hod.
Út a Čt 8.00 – 15.30 hod.
Pá 8.00 – 14.00 hod.
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Aktuálně

LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
úterý 17. 1. 2017 od 20.00
Zveme vás na koncert matadora české
hudební scény s nezaměnitelným hlasem s jeho energickou mladou kapelou.
Luboš Pospíšil koncertuje s obnovenou
kapelou 5P.
Kapelu tvoří kytarista Mirek Linhart
(Yo Yo band, Žáha…) a o generaci
mladší muzikanti: klávesista a kapelník Ondřej Fencl (též Schodiště, Hromosvod, V. Merta, Marsyas…), bubenice Pája Táboříková (též Payanoia,
Jasná páka) a baskytarista Martin
Štec (ex-Vltava).
Vstupné 250/200 Kč (studenti, senioři)

IVO JAHELKA & MIROSLAV PALEČEK
čtvrtek 26. 1. 2017 od 20.00
Průřez společnou tvorbou a nejznámější vlastní písně nabídne lednový koncert dvou písničkářů: zpívajícího právníka Ivo Jahelky a také
Miroslava Palečka, které spojuje vášeň pro
tenis. Přijďte si poslechnout jejich písně, kterým nechybí melodičnost, humor a svérázný
pohled na svět!
Vstupné na koncert je 190/140 Kč (studenti, senioři).

Alois Švehlík a Stanislav Zindulka: ŘEDITELSKÁ LÓŽE
středa 25. 1. 2017 od 19.00
Tragikomický příběh o přátelství dvou starých a zapomenutých herců, kteří spolu tráví
čas ve starobinci, kde vzpomínají na své lásky,
úspěchy i prohry, nenaplněné sny a na prchavý svět divadelního života.
Vstupné na představení je 250/190 Kč (studenti, senioři).
Vstupenky můžete objednávat na tel. 271 910 246, e-mailové adrese zahrada@
kczahrada.cz nebo zakoupit online na www.webticket.cz/program/kcz.

KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE
od 15. 1. 2017 opět v KC Zahrada!
• Každou neděli 17.30–19.15: Základní kurz (začátečníci).
10 lekcí / 3 800 Kč za taneční pár.
Začátek kurzu 15. 1. 2017.
• Každou neděli 19.15–21.00: Mírně pokročilí.
10 lekcí / 3 800 Kč za taneční pár.
Začátek kurzu 15. 1. 2017.
• Každou neděli od 21.15: Více pokročilí.
10 lekcí / 3 800 Kč za taneční pár.
Začátek kurzu 15. 1. 2017
Vyučovat budou:
Dobromil a Marietta Nováčkovi
(28násobní mistři ČR, 2násobní ﬁnalisté mistrovství světa, vicemistři Evropy v argentinském tangu)
Přihlášky na recepci KC Zahrada, hlásit do kurzů se můžete i na tel. 271 910 246, e-mailem na zahrada@
kczahrada.cz.

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

Česká
meziválečná
avantgarda
Literární avantgarda, knižní
graﬁka, fotograﬁe, divadelní scéna,
architektura.
V lednu se ve foyer opatovské
knihovny představí Česká meziválečná
avantgarda z fondu oddělení vzácných
tisků Městské knihovny v Praze.
od 3. 1. do 28. 1. 2017
Knihovna Opatov – Artotéka
Opatovská 1754, Praha 11
Otevírací doba:
Po až Pá 9.00 – 19.00 hod.; So 9.00
– 15.00 hod., tel.: 272 918 759

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 leden:
7. 1., od 9.00 do 12.30: Keramická
dílna – Zimní I. Pro děti od 7 let a dospělé. DDM JM, Šalounova.
7. 1., od 13.30 do 17.00: Keramická
dílna – Zimní II. Pro děti od 7 let a dospělé. DDM JM, Šalounova.
14. 1., od 9.00 do 14.00: Turnaj ve
stolním tenisu. Týmová soutěž dětských dvojic. DDM JM, Šalounova.
14. 1., od 10.00 do 16.00: Tvořivá
dílna – Košík z pedigu. Pro děti od 10
let a dospělé. DDM JM, Šalounova.
21. 1., od 15.00 do 17.00: Den s pohádkou. Maškarní rej, výtvarná dílna a
pohádka v provedení divadélka Romaneto „Námořnická pohádka z Kampy“.
DDM JM, Květnového vítězství.
21. 1., od 8.15 do 18.15: Výprava za
poznáním. Návštěva výstav Má plast
a Fenomén Merkur. Plzeň.
28. 1., od 11.00 do 19.00: Poločas.
Tři bloky podiových vystoupení účastníků ze zájmových kroužků DDM JM.
KC Zahrada.
Info www.ddmjm.cz. DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

Aktuálně
Pozvánky do Chodovské tvrze

jubilea na Chodovské tvrzi

Josef Klíma a Na vlastní uši band
24. 1. v 19.30 hodin
Josefa Klímu známe především jako televizního
reportéra z pořadu Na vlastní oči. Je však zároveň úspěšným literárním autorem – vydal více než
dvě desítky knih. Spolu s Andy Seidlem a Pavlem
Půtou se návštěvníkům Chodovské tvrze představí také jako zdatný hudebník a skladatel. Přijměte pozvání na ojedinělý „investigativní” koncert –
bezpochyby se totiž dostane nejenom na otázky
z publika, ale také na zasvěcené odpovědi! Vstupné 200/140 Kč.

Zdeňka a František Jarolímovi oslavili
11. listopadu 2016 smaragdovou
svatbu. Gratulujeme.

Petra Černocká & Jiří Pracný
25.1. v 15.00 hodin
Jedinečný komorní recitál známé zpěvačky
a herečky Petry Černocké s kytaristou Jiřím
Pracným. Zazní písničky nové, ale i ty které si
posluchači již oblíbili.
Pořad tradičně vychází též z vtipné konverzace s publikem.
Vstupné 220/150 Kč.
Foto: Marie Votavová

Naděje pro Esperanzu
26. 1. v 18.00 hodin
Poutavé vyprávění Yvonny Fričové o jihoamerických indiánech českého původu
v Paraguayi.
V roce 2004 se potomci cestovatele A. V. Friče (1882–1944) zcela náhodou dověděli, že
mezi jihoamerickými indiány kmene Čamakoko, v paraguayské vesnici Puerto Esperanza
(Přístav Naděje), žije skoro stoletá Fričova
dcera Hermínie, jejíž široká rodina dnes čítá
více než dvě stě lidí. Na to vzniklo občanské
sdružení s exotickým názvem Checomacoco,
které od té doby pomáhá „Fričovým” indiánům. O tom všem se více dovíte z vyprávění
Yvonny Fričové, doprovázeného projekcí „světelných obrazů”, které v Paraguayi
pořídil její manžel Pavel Frič, vnuk cestovatele A. V. Friče. Vstupné 60/40 Kč.

Zašitá krása – patchwork
12. 1. 2016 – 19. 2. 2017
Ten to Twelve - skupina deseti někdy dvanácti dam, které si svým nadšením pro patchwork
a jedinečným výtvarným cítěním pro materiál otevřely cestu do celého světa. Vystavují v Itálii, Anglii, Japonsku a v dalších zemích.
Netradičně pojatý patchwork v kombinaci zajímavých barev a textilních struktur může i vám
přinést novou inspiraci pro vlastní tvorbu. K vidění budou nové práce z roku 2016. (V příštím roce připravujeme na Chodovské tvrzi kurzy patchwork.) Vstupné 50/30 Kč.

Barbora Voříšková oslavila 18.
listopadu 2016 sté narozeniny.

Přecevzetí
do nového roku
Na konci každého roku hodnotíme své
dosavadní životní aktivity a děláme si
plány, co všechno budeme v novém roce
dělat lépe. Jedním z nejčastějších plánů
je zvýšit tělesnou aktivitu a zlepšit tak fyzickou kondici a ztratit přebytečná kila,
a to nejen u sebe, ale i u svých dětí.
Hledáme proto sport, kterému se budeme moci věnovat pravidelně po celý rok
a který nebude ﬁnančně příliš náročný.
Na Jižním Městě působí již 23 let oddíl
karate Sport clubu K3. Cvičí v něm pravidelně děti i se svými rodiči. Trénink nespočívá v krvavých soubojích, ale v účelové gymnastce umožňující zvládnutí
technik karate. Na trénincích panuje přísná disciplína, kterou často ve školách postrádáme. Děti se učí plně se soustředit
na trénink, což se projeví potom i ve škole, kde se lépe učí. Karate bylo přijato
mezi Olympijské sporty. Je na rodičích,
aby zvážili, jestli je lépe pro děti koukat
do mobilů, nebo se věnovat sportu.
INFO. www.sportklubk3.wz.cz

Křížovka z čísla
sla 12
Správné znění: ...ale s kým je trávíš
Výherci: Jiří Chuděra, Alena Svítěrová, Karel Malota, Ondřej Pura, Jana
Baková
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Počátek kotrmelcování novým rokem
Dobový snímek z pražského nádraží. Reprofota: Jiří Bartoň

kud ovšem na krámě zbude.
Nábožensko – folklórní napodobeniny biblických tří králů z prvních lednových dnů
možná pozorovatelům navodily myšlenku,
že by všichni ti současní králové a potentáti už mohli dostat rozum. Že konečně
zarazí ty hrůzy, kterým dnes učebnicově říkáme 1. světová válka. Bojovalo se
a mrzlo v zákopech kdesi daleko. Kdyby
Znak s orlem v klenotu.

Začátek roku 2017 nás přivádí do souvislostí, které budeme moci posoudit až
zase za rok nebo později. Stačí si vzpomenout, co všechno kolem nás nebo někde
na obzoru prošlo v roce právě uplynulém, aniž bychom to na jeho prahu očekávali.
Kronikář a publicista si uvědomuje, kolikrát za tu poměrně krátkou dobu doplňoval
i korigoval svůj stručný výčet předních událostí a jevů oněch dvanácti měsíců.
O „pouhé“ století dříve, počátkem roku
1917, měli lidé také vážné, ba ještě o hodně vážnější starosti. Na první povrchní pohled dosud nemusely být plně patrné.
Ve znacích a v heraldických „klenotech“
našich měst se stále ještě hrdě vypínal
dvouhlavý orel. Kdysi tam byl vkládán jako
symbol Svaté říše římské, na jejíž trůn se
postupně natrvalo prosadil rod Habsburků. Nyní orel reprezentoval Rakouské císařství. Tomu vládl císař z rodu Lotrinků,
co byli pouhým právnickým výnosem prohlášeni za Habsburky – Lotrinky a po čase
jim někteří zas začali říkat Habsburci.
Češi ve městech a vesnicích se po znacích
moc neohlíželi. Spíš sledovali, kdy před
místní „koloniál“ nebo „konzum“, skromné předchůdce dnešních supermarketů,
konečně přijede povoz s chlebem. Pak se

Právě stoleté lístky na chléb.

rychle řadili do narůstající fronty na jeho
prodej. Samozřejmě s „lístky“ – chlebenkami v kapse. Ty byly předpokladem, že
si lidé mohou to či ono zboží zakoupit, po-

však byla válka ukončena, zlepšilo by se
nejenom zásobování. Na pražská nádraží
by nedojížděly vlaky se zraněnými „hrdiny“. Z válečných front by přestala docházet ta studená oznámení, že se odtamtud
zas někdo další už nikdy nevrátí. U konce by byly stresy odrůstajících dětí, kterým nezadržitelně táhlo na „vojenský“ věk.
Nemluvě ani o tísni vyléčených vojáků,
zbývajících starých mužů a „štáckriplů,“
uznaných za schopné umírat za císaře.
Počátky nových roků tedy bývaly různé.
Těšme se na hezké dny a měsíce toho
našeho.
Jiří Bartoň

Projekt Záhony pro školky
Naše mateřská škola – Internátní mateřská škola Stachova – se zapojila do projektu „Záhony pro školky“ Cílem projektu
je pozorování záhonu na školní zahradě
a dění kolem něho.
Díky úvodnímu workshopu u záhonu se
děti hravou formou dozvěděly, co je to
půda, co se v ní odehrává, jak probíhá koloběh živin a jak vzniká kompost, jaký je život semínka a k čemu jsou užitečné žížaly.
Lektorka seznámila děti s vyvýšeným záhonem, povídali si o tom, co je potřeba

k založení záhonku, co rostlinky potřebují k životu. Děti si hrály na semínka v různých ročních obdobích a také „na žížaly“.
Velmi zajímavá a zábavná část programu
byla stavba domečku pro žížaly. Děti nosily do velké sklenice písek, zeminu a listí, aby se novým nájemníkům – žížalám
Julii a Honzíkovi v novém domečku líbilo.
Děti prožily velmi poučné hravé a zábavné dopoledne.
Naďa Wenzlová, koordinátor projektu
„Záhony pro školky“
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Obrovský úspěch
našich boxerů

Mistrovství České republiky
v taekwondu ITF
Ke konci roku v brněnské městské sportovní hale Vodova proběhl vrchol závodní sezony, Mistrovství České republiky
2016 v taekwondu ITF. V Brně se shromáždilo rekordních 491 závodníků z 28
taekwondo škol z celé České republiky.
Jako škola jsme dokázali nasbírat velké množství medailí, které nás dokázalo udržet v prvenství největšího počtu
medailí, a to již počtvrté v řadě. I přes
obrovskou konkurenci se všem našim
závodníkům podařilo předvést skvělé
výkony. Tímto všem gratulujeme a zároveň jim chceme poděkovat za hezkou reprezentaci školy.
Lukáš Boček získal bronzovou medaili
z technických sestav. Petr Novotný získal zlatou medaili ze sportovního boje
a bronzovou z technických sestav. Petr
i Lukáš jako členové juniorského týmu
dále získali dvě zlaté a jednu bronzo-

vou. Petra Hřebíčková získala bronzovou medaili ze sportovního boje. Pavel
Hálek získal bronzovou medaili z technických sestav. Munkbaatar Munkhtaivan získal zlatou medaili z technických
sestav a bronzovou medaili ze sportovního boje. Martin Münch získal stříbrnou
medaili v kategorii týmových sebeobran
a spolu s Munkbaatarem jako členové
seniorského týmu získali jednu bronzovou a jednu stříbrnou medaili.
Všichni zájemci o taekwondo jsou srdečně zváni na tréninky, které pravidelně probíhají každý den v našem Taekwondo centru v Praze 11 na Základní
škole Campanus. Hlavním instruktorem
je mistr Martin Zámečník, VII. dan, tel.:
603 302 739.
Info o naší škole Ge-Baek Hosin Sool:
www.tkd.cz, email: info@tkd.cz.
Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool

Chceš hrát basketbal?
Staň se Jižním Supem!
Jižní Supi jsou jediným mládežnickým
basketbalovým klubem pro chlapce
na Jižním Městě. Náš klub jsme založili již v roce 2009 a hned od první sezony pravidelně sbíráme medaile z pražských přeborů. Letos jsme se již pošesté
v řadě účastnili vrcholné republikové
akce a získali zlaté medaile na festivalu starších minižáků. Aktuálně bojujeme
o účast v extralize mladších žáků i kadetů. Ovšem především děláme basketbal pro radost, všechny nás baví a vý-

borná parta hráčů i rodičů je náš největší
úspěch!
Rádi mezi sebou přivítáme šikovné chlapce ročníků narození 2003 až 2008. Náborové tréninky probíhají celoročně, kdykoliv jste vítáni! Rozpis tréninků a další
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!

V prosinci se v Brandýse nad Labem
uskutečnilo Mistrovství České republiky
v boxu, které se pořádá ve dvanácti váhových kategoriích – 4 váhové kategorie
jsou ženy, 8 váhových kategorií jsou muži.
Mistrovství se účastnilo celkem 10 boxerů a členů Pražského rohovníku, kteří se
připravují v naší tělocvičně na Opatově:
Úspěchy:
Kateřina Humlová – 1. místo
Lenka Kardová – 1. místo
Erik Huliev – 1. místo
Štěpán Pitra – 3. místo
Zdeněk Chládek – 1. místo
Jan Klabeneš
Michal Vodárek – 3. místo
Vitaliy Boyko – 1. místo
Martin Podlucký – 1. místo
Nikola Mráček
Šest z těchto deseti borců se dostalo do ﬁnále mistrovství ČR a všech šest boxerů
získalo titul „Mistr ČR“. Další dva z celkového počtu skončili na třetím místě. Je to pro
nás obrovský úspěch, že z celé České republiky ve 12 váhových kategoriích, vyhráli
naši svěřenci 8 medailí! Naše tělocvična vychovává špičku českého boxu.
Rádi uvítáme nové členy jakéhokoliv
věku. Přijďte se k nám podívat a zatrénovat. Jste srdečně zvání.
Michal Soukup, www.prazskyrohovnik.cz

Zimní tábor
s Koltem
11. – 18. 3. 2017
(jarní prázdniny Prahy 1–5)
Občanské sdružení KOLT pořádá již
tradičně zimní dětský tábor pro všechny kluky a holky ve věku od 6 do 15
let v Albrechticích v Jizerských horách.
Můžete se těšit na lyžování na svazích
Tanvaldského Špičáku, na malou celotáborovou hru „Lichožrouti“, na bobování a spoustu legrace na sněhu, stavění sněhuláků, hokej ve vypuštěném
venkovním bazénu a spoustu dalších
zajímavých věcí. V závislosti na sněhových podmínkách upravujeme program pro děti a rozhodně se snažíme,
aby nezůstalo jen u klasického lyžařského výcviku. Děti si s sebou mohou
vzít kromě lyží i sáňky, boby, lopaty,
hokejky a podobně. Nebudeme se ale
věnovat jen zimním sportům; čekají nás i deskové a jiné hry, soutěže či
diskotéka.
V případě zájmu kontaktujte prosím
Lukáše Bezděka na tel.: 604 604 604
nebo na e-mail: lukmen@kolt.cz; podrobnější info: www.kolt.cz.
Těšíme se na vás!
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Názory zastupitelů

Proč jsme odvolali starostu Štylera
Na ZMČ byl dne 16. 11. 2016 odvolám
většinou zastupitelů starosta Štyler.
Neblaze se proslavil množstvím kauz,
které poškozovaly Jižní Město. Připomeneme jen ty největší. Neprůhledné ﬁnancování volební kampaně HPP 11. Pokus
o přetvoření Jižního Města v samostatnou obec, blokování rychlé dostavby obchvatu Jižního Města a nakonec téměř
symbolicky Památeční kříž na Chodovském hřbitově, kde si zajistil za obec-

ní peníze doslova pomník se svým jménem. Jako starosta odešel do opozice,
ale vzdát se funkce a platu se několik
měsíců pozapomněl, podle hesla ‚‚co
je doma, to se počítá“. Je to v historii
naší MČ první odvolaný starosta a doufejme, že se již tato nedůstojná situace
nebude opakovat. Představitelé HPP 11
opět hledají vinu jen na druhých a odmítají si připustit jakékoliv pochybení, podle hesla ‚‚1000x opakovaná lež stává

se pravdou“. Na ZMČ se ani netají úmysly co nejvíce poškodit MČ a blokují přijetí i těch naprosto nepolitických návrhů,
jako jsou granty a dotace ve prospěch
našich obyvatel. Jednají podle hesla
‚‚čím hůře – tím lépe“. ČSSD bude přesto, že je v opozici, podporovat všechny
návrhy, které budou ku prospěchu občanů a nebude se podílet na negativistické
politice HPP 11.
Klub zastupitelů za ČSSD

Skvělá zpráva – Ing. Ladislav Kos se stal naším senátorem
V polovině října proběhly na P11 senátní volby. Volební obvod č. 19 zahrnuje Prahu 11, 15, 22 a menší sousední
městské části. Ing. Kos zahajoval senátní volby v nelehké situaci jako odvolaný
místostarosta Prahy 11. Rok a půl byl
svým hospodárným přístupem k městským ﬁnancím trnem v oku jak opozici,
tak později se ukázavší nové radniční koalici, usilující o návrat starých nehospodárných pořádků. Jsme velmi potěšeni,

že kampaň, která se vedla napříč politickým spektrem proti Ing. Kosovi a dalším
zástupcům HPP 11, neměla vliv na důvěru voličů.
Mnoha lidem se může zdát práce v Senátu (a Senát celý) zbytečná, přesto je
tam zastoupeno čím dál více regionálně oblíbených osobností, které se bez
ohledu na stranické kandidátky a přímou volbou svých občanů dostanou
k možnosti podílet se na nejvyšší po-

litice a vracet zkušenost zpět do svých
regionů. Velmi si přejeme, aby lidé jako
Ing. Kos jednou ukončili na P11 éru starých struktur, jejichž pojetí správy věcí
veřejných pluje v postkomunistických
praktikách a kteří jsou pro trvalou poctivou správu JM tou největší překážkou.
Ing. Kos by svoji práci v Senátu rád pravidelně představoval v Klíči v „Senátním okénku“.
Klub Hnutí pro Prahu 11

Jak je to s Jihoměstskou sociální, a. s.
Členkou správní rady jsem se stala
po volbách 2014 a překvapilo mne, jak
JMS mohla fungovat. Bývalý ředitel a zastupitel ODS Gabriel hlásá, jak za něj vše
perfektně fungovalo. Na jaře 2015 kontrola z MPSV zjistila, že byly nedostatky v řízení celé společnosti. Snažili jsme
se dát vše do pořádku. V září 2016 byl
RMČ odvolán předseda představenstva
Murčo (býv. ANO) z důvodů politické ne-

pohodlnosti. K jeho práci nebyly žádné
výhrady, naopak. Na podzim 2016 odešla na vlastní žádost náměstkyně pro sociální péči, která celý systém vykazování
a vedení služeb dávala do pořádku. Rovněž se našly nedostatky ve vykazování
zdravotním pojišťovnám, což má za následek obrovské dluhy. Pan Gabriel byl
ředitelem 5 let a zřejmě nekompetentní
k řízení sociálních služeb, zato byl poli-

ticky spolehlivý. Pracuji v sociálních službách přes 30 let, zakládala jsem neziskovou organizaci a 22 let jsem byla její
předsedkyní. Poskytovali jsme 24 hod.
osobní asistence těžce tělesně postiženým a dotýká se mě výrok p. Gabriela,
že členové správní rady nejsou odborníci
v sociálních službách.
A. Šafránková, zastupitelka HPP 11,
místopředsedkyně představenstva JMS, a. s.

Zastupitelé Prahy 11 odvolali starostu Jiřího Štylera – celá Praha si oddechla
Potvrzení výše uvedeného je ve většině
titulků z médií:
• Skandály proslulý starosta na Praze
11 Jiří Štyler končí (Echo 24)
• Po dlouhodobé kritice končí kontroverzní starosta Prahy 11 (Pražský deník)
• Pro odvolání starosty Štylera bylo několik důvodů (Parlamentní listy)
Také uvádím Mladou frontu DNES: „Štyler jako starosta Prahy 11 skončil. Zastupitelé jej odvolali.“ Článek obsahuje

hlavní důvody pro jeho odvolání: „Bez jakéhokoliv mandátu začal prosazovat nesmyslný plán na odtržení Jižního Města od Prahy, v Evropské unii aktivně
sabotoval dostavbu Pražského okruhu
na jihovýchodě Prahy (511) a dále si utrhl ostudu vyrytím svého jména do kříže
na Chodovském hřbitově.“ Pro objektivitu zmiňuji pozdější články konspirativního
typu, jako „Jiří Štyler možná stál v cestě
developerům“ (Pražský deník), ve kterém

sám autor článku Štylerovo absurdní tvrzení shazuje, když konstatuje: „Konkrétní developerské skupiny ale nejmenoval.“
Návrh na odvolání členů rady byl reakcí na opakovaná tvrzení Štylerova HPP
11: „Rada nemá důvěru zastupitelstva.“
Jak se však ukázalo v tajném hlasování,
důvěru zastupitelstva ztratil pouze starosta Štyler.
Ing. Stanislav Urbánek, CSc.
radní MČ Praha 11

Hnutí pro Prahu 11 – kdo a proč jsme
Založit politické hnutí samostatné a nesvázané s žádnou tradiční stranou nebyl prvotní cíl, ale východisko z nouze. Motorem bylo hluboké zklamání
ze stran, které si říkají demokratické,
a ve větší míře i z těch, kterým je říkáno nedemokratické. Praxe ukazuje, že
metody jedněch i druhých se ve výsledku podobají jako vejce vejci. Důsledek je
potom prostý, když jde o „TO“, domluví
se hladce. Vzletně to pak nazývají „na-

příč politickým spektrem“. Napříč spektrem fungují zájmy na zaplacení svých
lidí, například účelově placenými posty,
napříč spektrem jde kalkul za uchopení
moci.
Jste-li svým způsobem idealista, máte
v politice problém. Bez stranického začlenění nemůžete ani kandidovat. Řeknou vám posměšně: „Tak si vytvořte
svoji stranu.“ A tak jsme si ji vytvořili.
V politickém zápolení však nesmíte za-

pomínat, že nejde jen o ta věcná témata, musíte si moc i udržet, abyste pak
svoje cíle realizovali. Vždy si však můžete pomyslet: Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píli. A když vám ten idealismus
stále vydrží, tak věřím, že nakonec se
podaří prosadit i věcné cíle, otevřenost,
poctivost. Jsme hnutím normálních lidí,
občanů, sousedů.
Jiří Krautwurm
předseda zastupitelského klubu HPP 11
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Odvolali starostu Štylera, puč ANO a TOP 09 dokončen
Na radnici P11 se vrací D. Mlejnský. Nejde sám a hlavními dveřmi (zatím). Pro
návrat k moci má zdatné pomocníky,
kteří nejprve potřebovali zařídit jediné –
dostat z radnice r. 2014 vítězné Hnutí
pro Prahu 11 (HPP 11). Pět radních ANO
a TOP 09 sedí v torzu Rady MČ, ze které
pomocí Mlejnského stran postupně letos odstranili HPP 11, včetně starosty.
Nová koalice na Praze 11 je tak od 16.
11. 2016 na světě: ANO/TOP 09/

Mlejnského JM-ND/KSČM/ČSSD/ODS.
Odvolání starosty J. Štylera proběhlo tajnou volbou, kterou si odhlasovali taktéž společně. HPP 11 požadovalo
veřejné hlasování, aby bylo veřejnosti
pěkně viditelné spojenectví ANO/TOP
09 a Mlejnského opozice. Procesu předcházel pokus o zabránění pořízení občanského videozáznamu (p. Kováčem
z ANO), který HPP 11 roky pořizuje pro
obyvatele Prahy 11. Pod záminkou, že

se s HPP 11 nedá spolupracovat, se během posledních měsíců ukázal skutečný cíl postupného odvolávání zástupců
HPP 11 z vedení radnice. Puč byl dlouho připravovaný návrat starých pořádků
před rok 2014. ANO a TOP 09 na Praze
11 se spojenectvím s trestně stíhaným
Mlejnským veřejně zpronevěřily svým
volebním programům a důvěře voličů.
PhDr. Šárka Zdeňková
zastupitelka Hnutí pro Prahu 11

Reakce na článek paní PhDr. Šárky Zdeňkové
Chtěl bych tímto reagovat na nepravdivé tvrzení paní Zdeňkové v jejím příspěvku, že jsem se pokusil o zabránění vysílání
občanského záznamu z jednání zastupitelstva MČ Prahy 11 dne 16. 11. 2016,
které pořizovalo HPP 11. Dotázal jsem se
jen předsedajícího shromáždění, kdo tento záznam pořizuje a zda je pro něj podle Jednacího řádu Zastupitelstva (cituji:

„Pořizovat obrazové a zvukové záznamy
z jednání Zastupitelstva lze pouze v souladu se zákonem. Osoba pořizující obrazový nebo zvukový záznam je povinna uvést
v prezenční listině své jméno, příjmení
a účel pořizování záznamu. Pořizovat záznamy lze pouze z prostorů k tomu vyhrazených nebo určených předsedajícím.“) vyhrazeno místo a dále jsem požádal, aby

se tato soukromá kamera posunula dále
do zadních prostor, kde sedí hosté a nesledovala mi přímo zblízka monitor mého
notebooku. Podotýkám dále, že přímý
přenos je vždy pořizován oﬁciálně městskou částí Praha 11 a vysílán pro občany
on-line na jejích webových stránkách.
Ing. Tibor Kováč
zastupitel za hnutí ANO

Proč nezajišťuje sociální služby na Jižním Městě neziskový ústav,
ale akciovka zřízená za účelem zisku?
Proč nová radniční koalice ANO a spol.
na listopadovém zastupitelstvu neschválila rozšířit „Koncepci sociálních služeb“
o „Analýzu výhod/nevýhod poskytování
sociálních služeb Ústavem oproti dnešní
Akciovce – Jihoměstské sociální, a. s.“?
Návrh jsem podal proto, aby Ústav transparentně a efektivně zajišťoval sociální služby jako svoji hlavní činnost. Ústav
je na rozdíl od Akciovky ze zákona zří-

zen za účelem provozování společensky
užitečné činnosti, a proto je vhodný pro
poskytování sociálních služeb. Výsledky
činnosti Ústavu musí být ze zákona každému rovnocenně dostupné podle předem stanovených podmínek. Ústav jako
veřejně prospěšný poplatník umožňuje
ziskové podnikání jen jako vedlejší činnost, a to za předpokladu, že tato činnost není na újmu jakosti, rozsahu a do-

stupnosti hlavních služeb.
Zákonem garantovaná transparentnost
Ústavu umožňuje efektivnější poskytování sociálních služeb občanům včetně vícezdrojového získávání prostředků z veřejně
prospěšných grantů. Na fungování managementu by bylo lépe vidět a byl by méně
početný. To koalice ANO a spol. nepřipustí, protože by ztratila posty pro své kádry.
RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

Bývalá ODS opět pohromadě
S kým do koalice po volbách v roce
2014? Pro vítěze voleb, HPP 11, to byla
jen zdánlivě jednoduchá otázka. Přece
s těmi, kdo na Jižním Městě v předchozích osmi letech nevládli.
Kde ale takové lidi hledat?
V dobách konjunktury ODS se její představitelé průběžně kočkovali a poražení
si nacházeli uplatnění v „nových“ strukturách, dokud sama ODS svou zdejší organizaci nezrušila. S. Urbánek (dnes TOP

09) kdysi jako předseda vypudil z ODS
otce zakladatele P. Jiravu (dnes ANO).
Teď chtěli společně převézt své bývalé
spolustraníky D. Mlejnského (dnes JMND)
a J. Gabriela (dnes bezpartijní). Nám zvoleným za HPP 11, KDU-ČSL a Piráty byly
tyhle souvislosti známé, ale nebyla jiná
možnost, než koalici s TOP 09 a ANO
uzavřít. ČSSD a KSČM se totiž na bývalé
správě obce podílely zcela otevřeně. Pánové Urbánek a Jirava za dva roky pro-

kázali, že jejich „koaliční potenciál“ nemá
omezení, a postupně vytlačili HPP 11
se 40 % mandátů do opozice. Nebylo to
těžké, stačilo zapomenout na staré spory a přitisknout k hrudi bývalé kamarády
z Bémovy éry. Vždyť nakonec ani nepotřebují být o tolik jiní než oni...
Přál bych nám všem, i těm, kdo mají pověření, ODS v Praze 11 znovu vybudovat, aby oni jiní být chtěli.
Václav Šmrha (KDU-ČSL, klub HPP 11)

Touha po moci jim zatemnila rozum i čest aneb Jak odvolat starostu
Mé odvolání je toho důkazem. Předložil ho p. Lepš z TOP 09 a schválil všehoschopný p. Jirava z ANO 2011. Zahodili svoji čest, spojili se s trestně
stíhanými, odsouzeným a estébákem.
Jen proto, že jsem nelhal, neposlouchal
jejich skvělé rady, neohnul hřbet a dále
bránil zabetonování Prahy 11. Jimi uváděné důvody k mému odvolání jsou zástupné, bylo třeba, bez ohledu na výsledky voleb 2014 a 2016, uchopit moc.

Nejsou-li důvody k odvolání, vyrobíme
je. To je přece dávná i nedávná minulost
naučila. Údajné odtržení Prahy 11 je jejich lež. Nikdy jsem nic takového neřekl
ani nedělal.
Údajné bránění výstavbě silničního
okruhu je jejich lež. Vyžadoval jsem
„jen“ dodržení platné legislativy ČR
– na rozdíl od jmenovaných. Spojí se
mravním marasmem v zastupitelstvu
a odvolávají. Spolupracují přece „jen“

s trestně stíhanými, odsouzeným a estébákem. Jak a kam to povedou dál, čas
ukáže. Navracejí se k jihoměstskému
Palermu. Z důvodu cenzury zavedené
p. Lepšem z TOP 09 a schválené p. Jiravou z ANO 2011 jsem omezen v textu na pouhých 1250 úhozů včetně mezer. Mé podrobné vysvětlení naleznete
na www.hpp11.cz.
Ing. Jiří Štyler
zastupitel za Hnutí pro Prahu 11
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BYDLENÍ
• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM
jako doma! Prodáme, pronajmeme, vyměníme vaši nemovitost, vyřešíme dluhy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi
ZDARMA poradit do našich kanceláří:
Krejnická 2021/1 a Opatovská 1753/12
na tel.: 607 00 11 88, na e-mailu: info@
jihomestskereality.cz
• Sháním s dcerou byt na JM. Prodala
jsem dům za Prahou. Nevadí mi družstvo.
Mám hotovost. RK nevadí, solidní jednání.
Tel.: 704 134 306
• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum
Jižní Město hledá pro své klienty byty
k prodeji a výměně v Praze 11 a okolí.
Využijte našich dlouhodobých zkušeností
a možností. Jsme ryze česká realitní 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
• Přímý zájemce koupí dva byty v Praze
a okolí. Menší byt pro dceru 1-2+1 a větší
pro sebe 3-4+1. Lze i zvlášť, na vystěhování nespěchám. Platba hotově, pomůžu
vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím privatizaci. Tel.: 608 661 664
• 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
• Pronajmu částečně vybavený a zrekonstruovaný byt 2+kk v ul. Štichova,
6. patro. Jižní strana, výhled na Milíčovský
les. Cena včetně poplatků 11 500 Kč. Tel.:
739 077 020

• Nekuřácký pár hledá pronájem menšího čistého bytu v Praze u MHD. Nejlépe
1+kk do 11 tisíc, 2+kk nebo 2+1 do 13
tisíc. Nastěhování nejpozději do měsíce. Za případnou nabídku děkuji. Tel.:
605 845 088
• Hledám byt 3+kk nebo 3+1 do ceny
16 tisíc i s poplatky, celkem pro 3 osoby, nekuřáky. Zařízení na dohodě, výhodou
lodžie, ale nemusí být, preferujeme dobrý
a čistý stav. Děkujeme. Tel.: 603 789 381
• Výměna! 3+kk s oknem, OV, 8 min. metro Opatov, u centrál. parku, rozměrný ob.
pokoj + kk 27 m, pokoje 12 m a 8 m, předsíň 12 m, přízemí, bez balkonu, po část.
rekonstrukci za podobný pro 1 osobu
nad 33 m2, v docház. vzdálenosti metra
Háje, Opatov, Chodov, nejlépe v těsné
blízkosti, přízemí vítáno. Jen OV. E-mail:
Platejznicka@seznam.cz

PRO DŮM
A DOMÁCNOST
• ELEKTRIKÁŘ – Byty / domy. Rozumná dohoda i ceny. Od žárovky až po nové
rozvody. Instalace spotřebičů. P. Štol, tel.:
776 893 128, e-mail: info@100EL.cz,
www.100EL.cz
• Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. prostor. Malířské, bourací práce, štukování,
obklad, dlažba. Elektroinstalace, instalatérství. Tel.: 775 690 435, e-mail.: peta.
sitner@gmail.com
• Bytová jádra na klíč od 99 tis., rekonstrukce bytů a veškeré stavební práce,
spolehlivost a zkušenost zaručena. Tel.:
608 709 716, www.rakovec.cz
• Matrace na míru do 3 dnů. Čalounictví.
Obchod, molitany + drť, koženky, kůže,
juta, 900 druhů potahových látek, popruhy, rouna, plátna, ozdobné hřeby a jiné.
P4, Pankrác, Na Veselí 2 – za rohem domu.
Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz
• Instalatérské práce, topení, zednické
práce. Výměna kuchyňských desek a dřezů. Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359
• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhotovuje péřové deky a polštáře z naší
sypkoviny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.: 606 312 174,
www.cistirnaperi.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově

•!! 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
• Zednické práce, štukování, obklad,
dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz
suti, elektro. Rekonstrukce jader, domků, nebyt. prostor. Rozumné ceny. Tel.:
603 538 738, e-mail: marti.dvorak@
centrum.cz
• HÁJEK – ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ.
Provádím veškeré zednické, obkladačské,
malířské, podlahářské a bourací práce. Odvoz suti zajištěn. Kompletní rekonstrukce
bytů, domů, nebytových prostorů. Tel.:
777 670 326
• Elektrikářské práce Erben. Opravy
malé, velké i rekonstrukce, světla, zásuvky, jističe, dotažení spojů, vedení
k novým kuchyním, zasekání i v lištách,
www.elektrikarerben.cz, tel.: 604 516 344
• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna
skel, seřízení kování, žaluzie a parapety.
Tel.: 737 202 354
• 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
• Rekonstrukce bytových i nebytových
prostor. Realizujeme dlažby, obklady, malování, štukování, bytová jádra, pokládku
podlah a jiné práce. Kvalita a spolehlivost.
Tel.: 608 217 581, 602 658 911, e-mail:
rekonstrukce.mv@seznam.cz
• Instalatér oprava voda, odpad, plyn,
montáž. Tel.: 603 771 808
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výměny a opravy baterií (záruční a pozáruční
servis dodaných baterii), WC, připojení
praček, myček, montáže a opravy rozvodů. Tel.: 737 384 001, e-mail: fort.mirek@
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
• Malířské práce, štuky, laky, stěrka +
návštěva zdarma! 606 227 390, jsaifrt@
seznam.cz

Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika
• Opravy bouraček, jednání s pojišťovnou • Pneuservis
Mobil: 731 208 823, 272 937 482
Praha 11 – Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

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

Inzerce

• Mytí oken včetně rámů a žaluzií,
strojové čištění koberců a čalouněného nábytku vlhkou extrakční metodou.
Rychlá reakce, slušné jednání. Úklidová
ﬁrma PVJ GROUP. Tel.: 602 877 566,
www.pvj-group.cz

SLUŽBY
• Drobné opravy, instalatérské práce,
montáž a demontáž nábytku, elektro,
demontáž a montáž světel, malířské
a lakýrnické práce. Seřízení netěsnících
oken, výměna silikonu u kuchyňských
desek a koupelnového vybavení, věšení obrazů, konzolí. Miroslav Novák, tel.:
605 740 880, e-mail: miroslavnovak333@
gmail.com
• Ušetřete na vyklízení! Potřebujete vyklidit byt, sklep apod.? Funkční malé skříňky, komody, koše, svítidla atd. ve slušném
stavu Vám odvezeme zdarma, zbytek dle
dohody. Tel.: 777 207 227
• 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
• Kompletní nová elektroinstalace bytů
+ revize, montáž — demontáž světel a led
pásků, zapojení elektro spotřebičů. Údržba
a kontrola starší elektrické instalace. Tel.:
608 637 784, e-mail: novak.t@centrum.cz
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Rozvody
vody, instalace a opravy baterií, WC, odpady. Kvalitně, levně se zárukou. VČETNĚ VÍKENDŮ. Profesionální strojové čištění koberců. Tel.: 602 377 213

PRÁCE
• Rozšiřujeme tým o nové operátory
— jednoduché informační tel. hovory, záznamy do informačního systému. Práce
na HPP/DPP/DPČ, ﬂexibilní plánování
směn — denní i noční, ﬁxní mzda + bonusy + beneﬁty. Tel.: 604 239 960, e-mail:
pavla.domorakova@jablotron.cz
• Studio Pilates&Harmony, zaměřené
na cvičení pilates na strojích, hledá instruktora. Bližší informace na telefonu
603 567 154, www.pilates.evaznamen.cz

PRÁVO A FINANCE
• 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,
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
• OBTĚŽUJE VÁS ÚČETNICTVÍ? Nás
baví. Vedeme daňovou evidenci, účetnictví, zpracujeme mzdy, podáme daňová
přiznání, zastoupíme na úřadech. ZKUSTE TO S NÁMI! www.ahave.cz, mob.:
732 113 453

POČÍTAČE
• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRODEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, instalace WiFi, internetu, notebooků, výuka
s trpělivým učitelem. Doprava zdarma.
mob.: 604 806 516 (i SMS), e-mail: daro@
daro.cz, www.daro.cz
• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE TV,
satelitu, set-top boxu, DVD, radiomagnetofonu. Servis malých domácích elektrospotřebičů. mob.: 739 049 499, e-mail:
krizjiri@volny.cz

ZDRAVÍ A KRÁSA
• KADEŘNICTVÍ HANA + KOSMETIKA A PORADENSTVÍ, OSOBNÍ PŘÍSTUP, PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, ZDIMĚŘICKÁ 1442/2, PRAHA 4 – CHODOV,
OTEVŘENO PO–PÁ, 8.00–19.00, TEL.:
272 937 418, 608 700 237
• AKCE leden VÁŽENÍ, SLOŽENÍ TĚLA
na InBody — tuky, svaly, voda, metabolismus, váha... Cena 150 Kč. Kde: poliklinika
Šustova, rezervace na tel.: 736 681 403,
www.mojejidlo-mojezdravi.cz
• ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
MUDR. MARIE SIMKOVÁ, PRAHA 4,
HVIEZDOSLAVOVA 1600/6, POLIKLINIKA LITOCHLEBY, 1. PATRO, PŘIJÍMÁ K REGISTRACI NOVÉ PACIENTY.
SMLOUVY S POJIŠŤOVNAMI MÁME.
TEL.: 267 914 143

• Jediné cvičení pilates na strojích na Jižním Městě. Studio je plně vybavené stroji
pro skupinové lekce (max. 2 osoby) a dále
individuální lekce řešící momentální potřeby klienta. Zaměřujeme se na zpevnění
a vytvarování postavy, odstranění bolestí zad a kloubů, úlevu od bolestí nohou,
zlepšení klenby a postavení chodidla.
Více na www.pilates.evaznamen.cz nebo
na telefonu 603 567 154

VZDĚLÁNÍ
• AJ, NJ — nabízím individuální výuku, efektivní a aktivní, se zaměřením na schopnost
dorozumět se v běžných životních situacích, (začátečníkům i pokročilým, bez omezení věku). Výhodné pro výuku ve ﬁrmách.
Zkušená lektorka, tel.: 605 828 292,
272 918 126
• VÝUKA ANGLIČTINY Zkušená lektorka
nabízí individuální výuku AJ. Studijní pobyt
v Anglii, v USA. Praxe v jazykové škole.
Doučování i příprava na zkoušky. Kontakt:
summerenglish@centrum.cz

OSTATNÍ
• 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
• Zdravotní matrace ve 4 tuhostech, válendy s úložným prostorem možno i vyšší
verzi, vše ihned k odběru. Přijďte si vyzkoušet ve st a čt 14–18 hod., Praha 4 —
Konstantinova 1482. Tel.: 724 235 546
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ — zakázkové šití,
opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová —
Zakouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597
• BAZAR ZASTAVÁRNA NA JM. VYKUPUJEME – PRODÁVÁME: ZLATO, ŠPERKY, NÁŘADÍ, ELEKTRONIKU, TV, MOBILY,
PC, HRACÍ KONZOLE, HRY, SPORTOVNÍ
POTŘEBY, A JINÉ. V JEZÍRKÁCH 1540/6,
200 metrů od Penny. HNED VEDLE POLIKLINIKY.

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

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

Provozní doba:
Po–Čt 9:00–12:00, 14:00–17:00, Pá 9:00–14:00
www.propostudio.cz
člen obchodní sítě 1ﬂoor • www.1ﬂoor.cz
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Prodáme, pronajmeme. Jako by byl náš vlastní.
Kompletní servis a poradenství v oblasti
prodeje a pronájmu vašeho bytu, domu
či nebytového prostoru.
Postaráme se o:
nafocení a atraktivní inzerát vaší nemovitosti,
inzerci na portálech, na kterých zájemci hledají,
prohlídky se zájemci,
perfektní právní servis, který vás skutečně
ochrání a minimalizuje všechna možná rizika,
• veškeré papírování a komunikaci s úřady.
Vždy se skutečně osobním přístupem.
Po celou dobu se Vám bude věnovat Váš osobní makléř.
•
•
•
•

Naše práce pro nás není jen o penězích. Je to zábava,
radost ze skvěle odvedené práce a spokojenosti klienta.
Zavolejte, napište a nezávazně se optejte.
Těšíme se na Vás.
Lenka Sandmannová
E-mail: maklerka@volny.cz
Tel.: (+420) 603 174 822

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

Inzerce

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

cká

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

Horňáte

po – čt:
pá:
so:
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COMFORT CARE
Spolehlivý partner pro vaše zdraví
Moderní a profesionální poliklinika přijímá nové pacienty.

Interna, endokrinologie
Neurologie
EEG laboratoř
Angiologie
Diabetologie
Gynekologie

Oftalmologie
Stomatologie
SONO – ultrazvuk
Psychiatrie
Infuzní ambulance
Praktický lékař

Centrum ambulantní péče a poliklinika Comfort Care
Kloknerova 1245/1, Praha 11 (budova MediCentrum Praha)
T: 224 826 573, 224 826 169 E: recepce@comfortcare.cz
Ordinační hodiny: 7.30–17.00 hod. (čtvrtek do 18.00 hod.)

Staňte se naším klientem, postaráme se o vás!
Více na www.comfortcare.cz
Péče hrazená ze zdravotního pojištění.
Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven, vyjma ZPMV ČR – 211.
Ošetřujeme také pojištěnce MAXIMA Pojišťovny, a.s. a komerční pojišťovny VZP, a.s.

