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3Úvodem

 sluníčko konečně začíná příjemně hřát, led na chodnících i silnicích pomalu roztál a najednou se znovu objevily díry 

a boule, které nás všechny tak štvou. Ale zdá se, že se blýská na lepší časy. Naše jednání na Magistrátu vedla až 

ke slibu, že se pro naši městskou část najdou fi nance alespoň na ty nejhorší závady. Už jsme vypracovali dva seznamy 

potřebných oprav, ten první obsahuje komunikace magistrátní, které bude opravovat Praha sama, v tom druhém jsou pak 

ty naše problémy, na jejichž opravy máme slíbené dotace.

Protože pod slunečními paprsky zmizela i sněhová pokrývka na trávnících, přestalo být našim očím skryto množství nepěkných hromádek. 

Zdá se mně, že jich nějak přibývá. Na procházkách s naší Netty vídávám starší dámy, jak pečlivě odstraňují „broky“ po svých malých 

miláčcích, ale ty velké hromady zůstávají. Nepřipadá vám to hloupé, vy většinou mladší majitelé velkých psů? Vám ten nepořádek opravdu 

nevadí?

Raději se vrátím k tomu, co chystáme. Opět ve spolupráci s Magistrátem se rozjíždí příprava na výstavbu dopravního hřiště pro naše děti, 

zadáváme zpracování studií na výstavbu jedno až dvoupatrových nástaveb na třech veřejných parkovištích, díky jimž by mělo vzniknout 

několik set nových parkovacích míst, a už se také rozběhla rekonstrukce školy v Schulhoff ově ulici. Hotova by měla být v letošním září.

Práce se nám na radnici začíná dařit, ale smutno mně je z příspěvků některých členů zastupitelstva v Klíči. Všichni jsou z jednoho klubu 

a jejich příspěvky se vyznačují nejen nepěkným slovníkem, ale také tím, že jsou plné nepravdivých informací. Mnoho lidí se mě ptá, proč 

tenhle „hnůj“ uveřejňujeme. Bohužel s tím nemůžeme mnoho dělat, jelikož zastupitelé mají ze zákona právo na zveřejnění svých názorů 

v radničním zpravodaji. Zda musejí být pravdivé, už ale zákon neříká. Tak jsme alespoň zkrátili délku článku na 1250 znaků.

Závěrem ještě dvě informace. My jsme spustili jihoměstský instagram. Zkuste se podívat na adresu instagram.com/mcpraha11. 

A v březnu by konečně měla být otevřena pošta v Centru Chodov!

Mějte se fajn!

Váš Petr Jirava, starosta

Vážení čtenáři,

Obsah

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.
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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. března 2017. Nevyžádané rukopisy, fotografi e 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 26, 27, 28 je v souladu s ust. § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání peri-

odického 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.
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4 Únorové zprávy z Rady MČ

Instagram Prahy 11
Sociální sítě hýbou internetem a vedle 

dlouho fungujících služeb typu Facebook 

či Twitter se objevuje i mladší „konkuren-

ce“, v níž má zejména mezi mladou ge-

nerací silné postavení Instagram. Založili 

jsme proto pro vás i instagramový účet 

Prahy 11. Ano, pro vás. Zasílejte nám 

prosím své fotky Prahy 11 či okolí (nej-

lépe na e-mailovou adresu instagram@

praha11.cz) a my je rádi zveřejníme na 

našem níže uvedeném účtu. Každý mě-

síc vybereme nejlepší fotku a tu budeme 

publikovat v Klíči. Těšíme se na vaše pří-

spěvky! :)

https://www.instagram.com/mcpraha11/

Praha 11 má nového starostu
Do uzávěrky únorového čísla se nám již 

bohužel nepodařilo zpracovat informa-

ci z  lednového zasedání zastupitelstva, 

proto ji přinášíme nyní. Novým staros-

tou Prahy 11 se stal Ing. Petr Jirava, kte-

rý dosud působil jako zástupce starosty. 

Na volné pozice 1. a 2. zástupce starosty 

zastupitelstvo zvolilo radní Petra Lukeše 

a Ing. Oldřicha Balíka. Dosavadní kompe-

tence všech třech jmenovaných zůstá-

vají beze změny, celé složení rady včet-

ně gescí najdete samozřejmě na  webu 

praha11.cz.

Obstrukce Hnutí pro Prahu 11 umí
Znovu jsme byli překvapeni chováním 

některých členů klubu Hnutí pro Pra-

hu 11 na  zastupitelstvu městské čás-

ti dne 16. 2. Musíme se ohradit pře-

devším proti slovníku, který při diskusi 

používají. Stačí si pustit kousek zázna-

mu ze zastupitelstva a uvidíte i uslyší-

te to sami. Obstrukce členů klubu HPP 

11 při schvalování programu zastupitel-

stva (navrhli postupně 57 nových bodů 

do  programu a  při jejich zdlouhavém 

zdůvodňování využili i více než 100 tzv. 

technických poznámek) protáhly jedná-

ní téměř o 4 hodiny. Do programu ale 

nakonec nebyl zařazen ani jeden z na-

vrhovaných bodů, především proto, že 

nebyly podloženy žádnými materiály, 

o  kterých by se dalo jednat. Zajímavé 

ale je, že na grémiu předsedů zastupi-

telských klubů, jež se koná vždy několik 

dní před zastupitelstvem, předseda klu-

bu HPP 11 avizoval pouze jedinou změ-

nu programu. Proč asi?

 Ing. Petr Jirava, starosta 

Otevření nové České pošty
Máme pro vás skvělou zprávu – přibliž-

ně za  měsíc již nebudete muset čekat 

ve frontách na improvizované České poš-

tě v ulici Hráského. Bude otevřena nová 

pošta, a to v Obchodním centru Chodov, 

kde nutná zařizování budou zcela určitě 

příjemnější. Developer Unibail-Rodamco 

nám sdělil, že předběžné otevření pošty 

je stanoveno na 20. března.

Informace pro návštěvníky bazénu 
Jedenáctka VS
Rádi bychom vás informovali, že bazén 

a  wellness bude pro veřejnost uzavřen 

ve dnech 25. 3. a 22. 4. 2017. Uzavře-

ní je z  důvodu konání dětských závodů 

a mistrovství ČR v aquatlonu. Tato uza-

vírka je v souladu s usnesením rady, kdy 

je bazén možné pro tento typ akcí vyblo-

kovat pouze čtyřikrát ročně, děkujeme 

za pochopení. 

Prodej nových bytových jednotek
Porada vedení MČ 6. 2. projednala aktu-

ální situaci s postupem prací na přebírání, 

oceňování a přípravě bytových jednotek 

pro prodej. Potvrdila záměr prodej rea-

lizovat formou e-aukce. První nabízený 

blok bytových jednotek se předpokládá 

v  počtu třinácti jednotek a  měl by být 

nabídnut k prodeji ve 2. čtvrtletí. Nabí-

zené bytové jednotky budou zahrno-

vat všechny dostupné velikosti. K  by-

tovým jednotkám budou nabídnuta 

i  parkovací stání. Pro aktuální informa-

ce nadále sledujte prosím Klíč a  web 

MČ Praha 11.

Michal Kopenec, tiskový mluvčí

Zveme vás na setkání
s vedením MČ Praha 11
22. 3. 2017 od 18 hodin

v ZŠ K Milíčovu.  
Těšíme se na vaše dotazy 

a podněty.

e vás na Návštěvní den Jakuba Lepše
Na vaše podněty se tentokrát budu tě-

šit 30. 3. 2017, 16.00 – 18.00, jako 

obvykle v mé kanceláři v sekci C radni-
ce Prahy 11 v Ocelíkově ulici.

Mgr. Jakub Lepš, 

zástupce starosty (TOP 09)

Návštěvní den starosty Ing. Petra Jira-

vy se zcela výjimečně v březnu nekoná, 

v příštím Klíči bude oznámeno dubno-

vé datum.

ní den Jaku

Hledáme správce sportovního 
hřiště v ul. Křejpského
Hledáme občany, kteří by se 

rádi ujali celoroční služby zamyká-

ní a  odemykání hřiště, půjčování spor-

tovních potřeb, popř. dalšího vybavení. 

Správce hřiště by nadále zajišťoval do-

hled nad dodržováním návštěvního řádu 

a veřejného pořádku. Bydliště v nejbliž-

ším sousedství velkou výhodou. 

V případě zájmu o doplňující informace 

prosím kontaktujte: 

Ing. Jaroslav Nedvěd, tel.: 267 902 356, 

e-mail: nedvedj@praha11.cz. 

Stručný životopis s  kontakty prosím 

zašlete na adresu Úřadu MČ Praha 11 

nebo e-mailem: podatelna@praha11.cz, 

předmět „správce hřišť“.

Hledáme nového ředitele/ředitelku
V souvislosti s odchodem současné ře-

ditelky ZŠ K  Milíčovu do  ředitelského 

důchodu Rada MČ Praha 11 vyhlašuje 

konkursní řízení na funkci ředitele/ředi-

telky této základní školy s  rozšířenou 

výukou jazyků.  

Termín nástupu do  funkce je 1. srpen 
2017. Veškeré podrobnosti naleznete 

na webu www.praha11.cz, a to v sekci 

„úřední deska“. 

Nejzazším termínem pro podání přihlá-

šek je 31. březen 2017. Víte o  vhod-

ném kandidátovi či kandidátce? Pak 

budeme moc rádi, pokud je na toto vý-

běrové řízení upozorníte. Děkujeme.

NABÍDKA 

PRÁCE

Za první instagramové foto děkujeme jihoměstskému fotografovi 
Jiřímu Matouškovi (BlackBeephotography)
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PRODEJ NEMOVITOSTÍ 
z majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11
formou výběrového ř ízení  s  elektronickou aukcí

Adresa Dispozice Zastavěná plocha Pozemek celkem Minimální cena Kauce

Stachova čp. 187, Háje rodinný dům 198 m2 580 m2 4.470.000 Kč 200.000 Kč

Dunovského čp. 824,825, Chodov dva činžovní domy 418 m2 2094 m2 23.530.000 Kč 600.000 Kč

Prohlídky: Stachova č.p. 187: 22. 3. a 30. 3. 2017 od 17.00 do 18.00

 Dunovského č.p. 824, 825: 22. 3. a 30. 3. 2017 od 15.30 do 16.30
Popř. v jiném termínu předem dohodnutém s organizátorem AKCE
Uzávěrka přihlášek 5. 4. 2017
Elektronická aukce proběhne na www.internetove-drazby.cz 
Podrobné informace o nemovitostech včetně Podmínek výběrového řízení jsou uvedeny: 
• na www.internetove-drazby.cz  nebo u organizátora aukce GAVLAS, spol. s r. o., 
• na  777 721 506, 777 721 509 

Organizátor aukce:

800 522 222
www.internetove-drazby.cz
Praha 1, Politických vězňů 21

Za podpory MČ Praha 11 se konají JARNÍ JEDNODENNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  
pro jihoměstské děti v době jarních prázdnin od 13. 3. do 17. 3. 2017.

Tábory jsou určeny pro děti od 6 do 15 

let. Na  základě poptávkového říze-

ní byly vybrány 2 subjekty, které bu-

dou tyto tábory během jarních prázdnin 

organizovat.  

Dům dětí a mládeže Jižní Město 
• Specifi kace tábora: Škola čar a kouzel 

(DDM JM – Šalounova 2024) a Po sto-

pách Leonarda (DDM JM – Květnového 

vít. 2126).

• Termín konání: 13. 3. 2017 – 17. 3. 

2017 (vždy od 7 do 18 hod.) 

• Místo konání: Dům dětí a mládeže Již-

ní Město – Šalounova 2024 a Květnové-

ho vít. 2126       

• Kontakty: 

• tel.: Škola čar a kouzel (272 929 545), 

Po stopách Leonarda (272 911 520)

• e-mail: Škola čar a  kouzel (kumpero-

va@ddmjm.cz), Po  stopách Leonarda 

(semberova.barbora@ddmjm.cz)

• kontaktní osoba: Škola čar a  kouzel 

(Mgr.  Marie Kumperová), Po  stopách 

Leonarda (BcA. Barbora Šemberová)

• www.ddmjm.cz

Dotovaná cena za 1 dítě činí 150 Kč/den 

Sportlines, s. r. o. 
• Specifi kace tábora: zimní tematika – 

Po stopách yettiho 

• Termín konání: 13. 3. 2017 – 17. 3. 

2017 (vždy od 7 do 18 hod.) 

• Místo konání: ZŠ Mikulova, Mikulova 

1594

• Kontakty: 
• tel.: 602 245 755

• e-mail: pt@sportlines.cz

• kontaktní osoba: Gabriela Končitíková

• www.sportlines, www.primestske-ta-

bory-praha11.cz

Dotovaná cena za 1 dítě činí 190 Kč/den. 

V  ceně je zahrnuta dopolední i  odpo-

lední svačina, oběd a  pitný režim bě-

hem celého dne. Radnice Prahy 11 při-

spívá  na  příměstské tábory částkou 

100 Kč / den / 1 dítě. Více informací k tá-

borům najdete na  webu MČ Praha 11 

(www.praha 11.cz).  
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Vyhlášení Ceny Miloslava Švandrlíka
Obec spisovatelů ČR, Městská část Pra-

ha 11 a  Umělecké sdružení ARTES vy-

hlašují další ročník Ceny Miloslava Švan-

drlíka pro nejlepší humoristickou knihu 

českého autora v uplynulém kalendářním 

roce 2016.

Návrhy na udělení Ceny Miloslava Švan-
drlíka lze posílat do konce března 2017.

Pravidla:

• Cena se udílí za nejlepší humoristickou 

knihu českého autora vydanou v  roce 

2016, podle vročení v  tiráži. Literatura 

pro mladé čtenáře není vyloučena.

• Cenu obdrží autor (autoři) knihy.

• Navržená kniha může být společným 

dílem dvou či tří tvůrců, nikoliv antologií.

• Návrhy na  udělení ceny mohou po-

dávat občané a  subjekty v  ČR s  krát-

kým zdůvodněním nominace do  konce 

března 2017 na  následující mailové ad-

resy:  slechtovam@praha11.cz  anebo 

obecspis@volny.cz.

• S návrhem je třeba dodat jeden exem-

plář navrhované publikace nejlépe v elek-

tronické podobě na  mailovou adresu 

svandrlik@praha11.cz. Pokud navrhova-

tel může dodat knihu pouze v tištěné po-

době, pošle ji na adresu Obec spisovate-

lů ČR, Viktorka – Herecký dům, Ratibořice 

12, 552 03 Česká Skalice; výtisk zůstane 

v majetku organizátora. 

• O udělení Ceny rozhoduje šestičlenná 

porota složena ze dvou zástupců Měst-

ské části Praha 11, ze dvou zástupců 

Obce spisovatelů ČR a dvou nezávislých 

odborníků. Porota může k  posuzování 

děl přizvat další odborníky z oblasti lite-

ratury s hlasem poradním.

• Cena je spojena s  fi nančním, případ-

ně i věcným darem a diplomem. Porota 

může navrhnout udělení čestného uznání 

i dalším autorům.

• Cenu uděluje představitel Obce spi-

sovatelů ČR, představitel MČ Praha 11 

a představitel ARTES v září 2017 v rámci 

oslav Dny Prahy 11. 

Za Obec spisovatelů

PhDr. Olga Nytrová 

a PhDr. Františka Vrbenská

Za Městskou část Praha 11

Bc. Markéta Šlechtová, 

OŠK ÚMČ Praha 11

Za Umělecké sdružení ARTES

Václav Junek, předseda

MČ Praha 11 vyhlašuje

VIII. ročník 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O ZLATÝ KLÍČ
pod záštitou Mgr. Jakuba Lepše, M.A.

zástupce starosty MČ Praha 11

Soutěž je určena obyvatelům a příznivcům Jižního Města a vyhlašuje se v těchto věkových kategoriích: 

• do 15 let       • nad 15 let neomezeně

Téma: U nás na Jižním Městě

Žánr: bez omezení, např. fejeton, pohádka, báseň, povídka (i sci-fi  či fantasy)

V každé kategorii budou vyhlášeni autoři nejlepších prací bez ohledu na žánr. Podmínkou pro zařazení do soutěže je, aby přihlá-

šené literární dílo bylo původní, dosud nepublikované, napsané čitelně, maximální rozsah díla – 3 normostrany. 

Své práce posílejte pouze v elektronické podobě ve formátech pdf, doc, docx na adresu zlatyklic@praha11.cz. Nezapomeňte 

uvést jméno, mailovou adresu, adresu bydliště a věk, případně telefonický kontakt, u žáků a studentů i adresu školy. 

Termín uzávěrky: 30. 6. 2017

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne v rámci Dnů Prahy 11 

a nejlepší práce budou zveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 11. 

Lokalita  Datum (Čas)
Exnárova – Otická 20. 5. (13–16)

Komárkova – Hněvkovská (u sportovní haly) 21. 5. (9–12)

Kryštofova – Kazimírova 25. 3. (9–12), 29. 4. (13–16), 27. 5. (9–12)

Lažanského – 7. května 21. 5. (13–16)

Mokrá – Zimákova 1. 4. (13–16), 7. 5. (9–12), 3. 6. (13–16)

Rujanská – Donovalská 25. 3. (13–16), 29. 4. (9–12), 20. 5. (9–12), 18. 6. (13–16)

Stachova – V Hájích (u trafostanice) 9. 4. (9–12), 27. 5. (13–16)

Výstavní – K Jezeru (parkoviště u TJ Háje) 7. 5. (9–12), 11. 6. (13–16)

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 

11 oznamuje, že velkoobjemové kon-

tejnery na bioodpad (BIO VOK) budou 

v 1. pololetí 2017 přistaveny na Jižním 

Městě v  níže uvedených termínech. 

Službu organizuje a hradí ze svého roz-

počtu hl. m. Praha. Do BIO VOK mohou 

občané hl. m. Prahy zdarma odkládat 

biologicky rozložitelný odpad (biood-

pad) rostlinného původu ze zahrad (lis-

tí, tráva, větve, neznečištěná zemina 

apod.), případně kuchyňský bioodpad 

rostlinného původu. Vysbíraný biood-

pad bude materiálově využit (kompos-

tování apod.). BIO VOK budou přista-

veny ve  stanovený termín na  dobu 3 

hodin (9–12 nebo 13–16 hod.). Po-

kud bude BIO VOK naplněn ještě před 

uplynutím stanovené doby přistavení, 

bude vyměněn za nový. Po celou dobu 

přistavení je přítomna obsluha, která 

dohlíží na průběh sběru. Podmínky při-

stavení i počet BIO VOK stanovuje Ma-

gistrát hl. m. Prahy.

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – 1. pololetí 2017
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Výstavba nové tělocvičny a ateliéru schválena!
Dne 16. února rada Prahy 11 mým pro-

střednictvím předložila jihoměstskému 

zastupitelstvu návrh usnesení s dlouhým 

názvem „Smlouva o zřízení práva stavby 

k pozemku parc. č. 2014/39 v k.ú. Cho-

dov pro stavebníka Střední odbornou 

školu multimediální a  propagační tvor-

by, s. r. o., IČ 27185753“. Zastupitelstvo 

toto usnesení přijalo. 

Praha 11 a zmiňovaná střední škola, též 

známá jako EDUSO, tímto krokem do-

vršují vzájemnou dohodu. V  jejím rámci 

městská část poskytuje za úplatu škole 

na 40 let právo stavby na obecním po-

zemku na  rohu ulic Jurkovičova a  No-

vomeského, hned vedle budovy školy. 

EDUSO na  tomto pozemku zainvestuje 

výstavbu budovy, která bude sloužit jako 

tělocvična a  multimediální ateliér. Tě-

žit z této spolupráce budou obě strany. 

Studenti školy získají kvalitnější zázemí 

pro svoje vzdělávání. Praha 11 dále získá 

nový prostor, který si v době mimo vyučo-

vací hodiny budou moci pronajímat spor-

tovní oddíly z Prahy 11, k čemuž se ško-

la ve smlouvě zavazuje. Tak snad se nové 

tělocvičny a ateliéru již brzy dočkáme.

Kultura dále na vzestupu 
S  novým rokem jsme uzavřeli konečná 

čísla prodeje vstupenek na kulturní pořa-

dy, které skrz radniční organizaci Kultur-

ní Jižní Město, o. p. s., pořádáme v KC 

Zahrada a  Chodovské tvrzi. Zatímco 

v roce 2014 koncerty, divadelní předsta-

vení, pohádky apod. navštívilo 13  247 

platících diváků, v  roce 2015 to bylo 

16 300 návštěvníků a vloni se na  tyto 

pořady prodalo celkem 24 384 vstupe-

nek. V tomto počtu samozřejmě nejsou 

započítány další tisíce diváků, kteří se 

zúčastnili akcí zdarma typu Dny Prahy 

11 (vloni mj. skvělý Olympic), Den dětí, 

čarodějnice apod. 

Získali jsme přes 3 mil. Kč na MAP
V poslední době patří mezi jedno z nej-

častěji diskutovaných slov v  pražském 

školství slovní spojení „Místní akční plán“ 

neboli MAP, což je Evropskou unií podpo-

rovaný program na  rozvoj školství. Vlo-

ni na  podzim jsme prostřednictvím Od-

boru školství a kultury Prahy 11 zažádali 

o  dotaci a  následně pro naši městskou 

část získali fi nanční prostředky z  evrop-

ských fondů v  objemu 3,35 milionů Kč. 

Spoluúčast Prahy 11 činí pouhých 5 %, 

tudíž cca 150 tisíc korun, které již byly 

schváleny v rámci jihoměstského rozpoč-

tu na rok 2017.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

(MAP) je dokument, který bude prioritně 

zaměřen na rozvoj vzdělávání dětí a žáků 

do 15 let. Zahrnuje oblasti předškolního 

a základního vzdělávání, zájmového a ne-

formálního vzdělávání. Do  tohoto plánu 

vzdělávání je zahrnuto celé území správ-

ního obvodu Prahy 11, tedy i  Křeslice, 

Újezd a Šeberov.

Nyní je zpracováván tzv. Strategický rá-

mec vzdělávání včetně přehledu inves-

tičních záměrů z celého území Praha 11, 

a to od všech zřizovatelů škol zde půso-

bících, ať již jen sídlem, či fyzicky. Tento 

strategický rámec bude koncem letošní-

ho března zveřejněn na webových strán-

kách MČ Praha 11. Při posuzování pro-

jektů fi nancovaných z  fondů EU budou 

hodnotitelé kontrolovat soulad s přehle-

dem investičních záměrů.

 

Aktuální informace o  tomto organizač-

ně opravdu obsáhlém projektu bude-

me v  následujících měsících samozřej-

mě dále zveřejňovat zde v časopise Klíč 

i na webu MČ Praha 11.

Mgr. Jakub Lepš
(TOP 09)

Zástupce starosty

pro školství,

kulturu a sport
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AREÁL LEDOVÝCH SPORTŮ – příležitost 

sportovat pro děti a mládež Prahy 11

Položili jsme několik otá-

zek panu Tomáši Kučero-

vi, statutárnímu zástup-

ci společnosti AR delta, 

s. r. o. Tato společnost 

bude realizovat výstavbu 

Areálu ledových sportů na pozemku zá-

kladní školy Ke  Kateřinkám. Jeho stav-

ba by měla být zahájena v první polovi-

ně roku 2017 a dokončení je plánováno 

na rok 2018. Jedná se o dvě ledové plo-

chy přímo propojené s budovou základ-

ní školy, na  kterých budou děti, mládež 

a  občané Prahy 11 moci bruslit, kraso-

bruslit nebo hrát hokej či curling. Krom 

toho investor revitalizuje všechna stáva-

jící venkovní sportoviště včetně výstavby 

nové běžecké rovinky. 

Není to příliš rozsáhlý projekt pro 
školní areál?
Rozhodně nikoli. Celková plocha řeše-

ného území v rámci druhé etapy výstav-

by, tj. poté co bude dokončena komplet-

ní revitalizace a rekonstrukce venkovních 

sportovišť spojená s výstavbou běžecké 

dráhy a doskočiště, činí 11.079 m2. Za-

stavěná plocha výstavbou je 4.270 m2, 

což činí pouze cca 38 % dotčeného úze-

mí. První etapa výstavby do značné míry 

kopíruje současnou zastavěnost plochy 

sportovními hřišti a  nemá takřka žádné 

nároky na  území navíc. Projekt ALS je 

celkově pátým záměrem vystavět pro 

Základní školu Ke Kateřinkám sportovní 

areál zaměřený na zimní (ledové) sporty. 

Ze všech, které zatím jiní investoři dříve 

předložili, je tento k  rozloze zastavěné 

plochy daleko nejšetrnější a nejskromněj-

ší. Současný projekt nemá nic společné-

ho s předchozími záměry, a  to ani kon-

cepčně, a ani personálně.

Kolik se do objektu vejde diváků 
a jakou očekáváte maximální 
návštěvnost?
Maximální návštěvnost očekáváme při 

veřejném bruslení, kdy náš odhad, zalo-

žený na informacích z podobných objek-

tů, je cca 180 – 250 osob. Nejméně po-

lovina, pravděpodobně však více budou 

žáci škol, jejich rodiče a občané z nejbliž-

šího okolí. Nároky na logistiku jsou tedy 

zanedbatelné. Počet diváků v  hledištích 

je dán kapacitami míst v  objektu ledo-

vých ploch, a ta činí u bruslení 92 osob. 

Klubová restaurace s  odpočinkovou zó-

nou, spolu s hledištěm na curling, pojme 

cca 150 osob při úplném zaplnění. Sou-

běh maximálních kapacit je však neprav-

děpodobný a rovněž nežádoucí.

Jaký vliv na již teď hustou dopravu 
v oblasti Opatovská – Ke Kateřinkám 
bude mít výstavba a provoz ALS?
Návštěvníci se do objektu ALS budou do-

stávat několika způsoby:

• pěšky (žáci školy, studenti, místní 

obyvatelé),

• na kole (žáci, studenti, obyvatelé z blíz-

kého okolí),

• MHD (žáci, obyvatelé městské části, 

zájemci o aktivní sport),

• autem (nedefi novatelná skupina osob).

Vzhledem k  tomu, že odhadovaný ku-

mulovaný maximální počet návštěvníků 

v  ALS za  jeden den (16 provozních ho-

din) je 1.280, vychází to v průměru na 80 

osob za  jednu hodinu. Podle výpočtu 

TSK bude tedy zatížení osobními auto-

mobily v  předmětné oblasti provozem 

ALS představovat nárůst cca 13 až 15 

automobilů za  hodinu. Stávající doprav-

ní situaci v oblasti je však rovněž možné 

korigovat úpravou začátků jednotlivých 

provozních/tréninkových hodin tak, aby 

došlo k  prakticky nulovému nárůstu vy-

volané dopravy v  ranní dopravní špičce 

(7.45 – 8.30). Spolu s  výhodnou nabíd-

kou na využití ranních a dopoledních ho-

din ZŠ Ke Kateřinkám, gymnáziem Evo-

lution a  MŠ Jažlovická vytváříme stav, 

ve  kterém nedochází ke  zhoršení do-

pravní situace v dané oblasti. Navíc bu-

deme pokládat tzv. „tichý asfalt“, což je 

významné protihlukové opatření, které 

ve svém důsledku sníží hlučnost silniční-

ho provozu pod stávající úroveň.

Kolik parkovacích míst vytvoříte 
v rámci areálu a budou pro provoz 
stačit?
V rámci areálu je naplánováno 67 parko-

vacích stání. Podle stávajících platných 

předpisů, tzv. OTP, je požadovaný počet 

57. Rozhodli jsme se počet stání navýšit 

o 10 míst, abychom rozptýlili obavu míst-

ních obyvatel ze zaplňování současných 

parkovacích míst v oblasti. Výsledný po-

čet je dobrým kompromisem mezi nároky 

na bilanci dopravy v klidu a snahou neza-

tížit zbytečně životní prostředí zabíráním 

zelené plochy, případně kácením vzrost-

lých stromů. Porovnáním plánované ka-

pacity ALS a jiných srovnatelných zaříze-

ní v hl. m. Praze docházíme k závěru, že 

uvedený počet stání s rezervou postaču-

je pro bezproblémový provoz.

S jakým projektem by se dal ten váš 
porovnat?
Složení sportovišť a dispoziční řešení ce-

lého Areálu ledových sportů je zcela ori-

ginální a umožňuje provozovat prakticky 

veškeré ledové sporty. Částečně srov-

natelný je nově zrekonstruovaný zimní 

stadion v  Říčanech, který byl za  velké-

ho zájmu města a  jeho obyvatel nedáv-

no otevřen. Jistou podobu má rovněž 

projekt výstavby dvou ledových ploch 

na  Praze 10, který za  necelý rok získal 

veškerá potřebná povolení a již se začíná 

stavět. Je zřejmé, že ledové plochy jsou 

v Praze a okolí žádaným artiklem.

Michal Kopenec, tiskový mluvčí



MČ Praha-Újezd informuje

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 25. 1. 2017   
SCHVALUJE:
  rozpočet na rok 2017 v hlavní činnosti, 

vedlejší hospodářské činnosti, statut 

sociálního fondu

  rozpočtový výhled na roky 

2018–2022

  uzavřít s fi rmou Hřiště hrou, s. r. o., 

smlouvu na revize a údržbu dětského 

hřiště

  uzavřít s fi rmou PREdistribuce, a. s., 

smlouvu o zřízení věcného břemene 

na parc. č. 265/389 a 265/395

  uzavřít s fi rmou PREdistribuce, a. s., 

smlouvu o zřízení věcného břemene 

na parc. č. 299 a 622

  podat žádost na MHMP o svěření po-

zemků pod komunikací K Motelu

  podat žádost na MHMP o svěření po-

zemků pod Milíčovskými kopci, které 

jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy

  plán priorit investičních akcí plánova-

ných v městské části

  připojit se k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“

Úplné znění textů je vyvěšeno na Úřed-

ní desce, informačních vývěskách a  na 

webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva
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sál vodnická
Vodnická 531/44, Praha 4 – Újezd

www.praha-ujezd.cz

program
Klub Vodnická, o. s. (www.klubvodnicka.cz nebo 

tel. 603 222 589):

Pondělí 9.45–10.45: Cvičení pro seniory
Pondělí 10.50–11.50:  Cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (5-12 let) 

Pondělí 18.00–19.00:  Power jóga 
Pondělí 19.00–20.00:  Power jóga
Pondělí 18.00–19.00: Zdravá záda (MŠ)

Pondělí 19.00–20.00: Pilates (MŠ)

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: Cvičení pro seniory
Středa 17.00–18.00: Jóga, tanec, bubnování 
(děti 5-12 let)

Středa 19.00–20.00: Pilates  
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 13.00–14.30: Předškolák

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

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

Klub seniorů
První čtvrtek v únoru od 17.00 hod.

MČ Praha-Újezd informuje

Plánované investiční akce v městské části
Starosta Václav Drahorád 

předložil seznam plá-

novaných investičních 

akcí, které zastupitel-

stvo městské části 

na svém zasedání dne 

25. 1. 2017 schválilo 

a stanovilo jejich priority:

Priorita č. 1: Rekonstrukce komunikací 
v sídlišti Kateřinky
Jedná se o rekonstrukce komunikací v uli-

cích Vodnická, Krajanská a Proutěná. Ob-

sahem zadávací dokumentace je rekon-

strukce vozovek a  přilehlých chodníků. 

Dále dokumentace řeší kompletní odvod-

nění zpevněných ploch, odstavné plochy 

a parkovací stání v dotčených ulicích.

Priorita č. 2: Rozšíření komunikace 
Formanská
Jedná se o rozšíření komunikace Forman-

ská v úseku mezi Kateřinkami a Újezdem.  

Předmětem akce je rekonstrukce povrchu 

komunikace, stavba chodníků včetně ve-

řejného osvětlení, umístění autobusových 

zastávek a realizace dešťové kanalizace. 

Priorita č. 3: Stavební úprava komunika-
ce Ke Mlýnu
Jedná se o stavební úpravu místní komu-

nikace v úseku od lávky přes Botič k vjez-

du do  Dendrologické zahrady. Součástí 

stavby bude i veřejné osvětlení.

Priorita č. 4: Dostavba a rozšíření čistič-
ky odpadních vod
Akce se týká rozšíření stávající lokální čis-

tírny odpadních vod v Újezdu, jejíž kapa-

cita je již vyčerpána a správce nedovoluje 

žádné další připojení. Městská část po-

važuje tuto investici za základní pro další 

rozvoj obce.

Priorita č. 5: Odvedení dešťových vod 
v ulici Formanská
Jedná se o  odvodnění ulice Formanská 

v úseku od ulice U Močálu směrem k uli-

ci U Louky.

Priorita č. 6: Prodloužení ulice K Motelu
Jedná se o rekonstrukci části ulice K Mo-

telu směrem do Průhonic. Tuto část vyu-

žívají občané pro příjezd k zahrádkám, pro 

průchod do Průhonic a je zde vedena cyk-

listická stezka.

Schválený rozpočet na rok 2017
Zastupitelé městské části na svém zasedání dne 25. ledna 2017 schválili rozpočet 

na rok 2017: V hlavní činnosti výši příjmů 17 058 000 Kč,  výši nákladů 22 058 000 Kč 

a plánovaný schodek ve výši 5 000 000 Kč, který je kryt tř. 8 (zůstatek r. 2016)

Příjmy:           
neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 14 599 600 Kč

dotace na správu ze SR 78 000 Kč

daň z nemovitosti 2 206 000 Kč

správní poplatky 64 400 Kč

poplatky ze psů 100 000 Kč

úroky  10 000 Kč

zůstatek z roku 2016 5 000 000 Kč

Výdaje:
Kapitola 02 –  městská infrastruktura (svoz odpadu, péče o zeleň, 

nové osvětlení některých ulic, údržba ÚTUMu) 1 340 000 Kč

Kapitola 04 – příspěvek zřizovatele – MŠ Vodnická 989 600 Kč

 příspěvek zřizovatele – MŠ Formanská 2 000 000 Kč

kultura a sport 623 850 Kč

Kapitola 06 – tisk Klíče a Zpravodaje 210 000 Kč

Kapitola 07 – Sbor dobrovolných hasičů – dovybavení 200 000 Kč

Kapitola 09 – vnitřní správa včetně investic 16 694 550 Kč 

Nejdůležitější investice:
- pořízení nových strojů 330 000 Kč

- dům seniorů 1 000 000 Kč

- nová hasičská zbrojnice 681 550 Kč

- revitalizace rybníků  700 000 Kč

- nákup pozemků pod hasičskou zbrojnicí 4 040 000 Kč

Lenka Lorencová, odbor ekonomický

Priorita č. 1.
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Jihoměstská sociální, a. s., 

vás zve na tyto akce

Symbolické sedmičky pro štěstí

Symbolické sedmičky charakterizu-

jí životní jubileum paní Kamily, seniorky 

z domu s pečovatelskou službou, která 

slaví nádherné 97. narozeniny. Je drob-

ná, nenápadná, ale přitom má ener-

gie na rozdávání. Stále pravidelně cvičí, 

dochází na obědy, zúčastňuje se všech 

akcí, hrátek s pamětí, kde s přehledem 

strčí do kapsy i o 20 let mladší seniorky, 

jezdí na zahraniční dovolenou, venčí pej-

ska rodině, pomáhá s  hlídáním pravnu-

ků a dalo by se ještě pokračovat dále. 

Je prostě skvělá a  všichni na  „DéPéS-

ce“ ji máme rádi. Do dalších let bychom 

jí chtěli popřát především pevné zdraví 

a ať ji elán a úsměv na tváři neopouští.

Co připravujeme na duben: 

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU

Velikonoce se blíží a s nimi svátky jara. 

Přijďte podpořit lidové tradice a  při-

neste s  sebou doma upečeného be-

ránka, vlastnoručně ozdobenou krasli-

ci či jarní dekoraci a zapojte se s nimi 

do soutěže.

Kdy: 11. dubna (úterý) od  14.00 

do 18.00

Kde: ve stravovacím centru, ul. Křejp-

ského 1502/8

Cena: 160,- Kč

Co Vás čeká: občerstvení v ceně (jar-

ní nádivka s  bramborovou kaší, ma-

zanec, párek chléb a  hořčice, hudba, 

tanec 

V případě zájmu kontaktujte do 3. 4. 

2017 Bc.  Janu Holubovou, tel. číslo: 

267 990 162, 724 603 317 k objed-

nání a úhradě vstupenek na akci (Dům 

s  pečovatelskou službou, Šalounova 

ul. 2025/7, 1. patro).

TURISTICKOU VYCHÁZKU PRO SENIORY 

– „DO ŘEP ZA BABINSKÝM“  

Dne: 21. března (úterý) 2017   

Sraz: 9.30 hodin na nástupišti stanice 

metra „B“  Zličín 

Délka trasy: cca 10 km

Co nás čeká: Uvidíme klášter v  Ře-

pích, zastavíme se u  hrobu 

loupežníka Babinského, u  pa-

mátníku bitvy na  Bílé hoře 

a oborou Hvězda dojdeme 

na Petřiny.        

Trasu připravila a prová-

zet vás bude paní Jitka 

Kukačková.

V případě dotazů kontak-

tujte: Bc.  Janu Holubo-

vou, tel.: 267 990 162, 

724 603 317

PŘEDNÁŠKU „CO VÍ LIDÉ O DLOUHOVĚKOSTI“

Kdy: 16. března (čtvrtek) od 14.30 hodin

Kde: Stravovací centrum, ul. Křejpského 

1502/8

Přednášející: Bc.  Klára Mlýnková 

a Ing. Zdeněk Svoboda

Obsah přednášky: Ústředním tématem 

přednášky je hledání odpovědi na otáz-

ky typu, co člověk může dělat pro to, 

aby se dožil vyššího věku? Jaké látky 

a  potraviny opravdu ovlivňují dlouho-

věkost? Co ukazují aktuální studie jako 

doporučení pro zdravější život? Rozsah 

přednášky včetně prostoru na  dotazy 

je cca 60 minut. Přednáška je bezplat-

ná a zcela otevřená pro všechny, které 

toto téma zaujalo.

TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE

Máte chuť si zatančit při hudbě, na-

vázat nové kontakty nebo se jen vy-

trhnout z  reality všedního dne a  zažít 

zpestření? Přidejte se k nám. 

Kdy: 14. března (úterý) od  14.00 

do 17.00

Kde: ve  stravovacím centru, ul. Křejp-

ského 1502/8

Cena: za občerstvení 80 Kč

Co vás čeká: občerstvení v  ceně (chle-

bíčky, zákusek, káva, voda), taneční 

vystoupení souboru Marietta, hudba 

Color Club Josef Šrám, tanec 

V  případě zájmu kontaktuj-

te do 10. 3. 2017 Bc. Janu 

Holubovou, tel. číslo: 

267 990 162, 724 603 317 

k  objednání a  úhradě vstu-

penek na  akci (Dům s  pe-

čovatelskou službou, 

Šalounova ul. 2025/7, 

1. patro).

PŘEDNÁŠKU „BOJ PROTI KRIMINALITĚ PÁCHANÉ NA SENIORECH A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANECH“

Kdy: 6. dubna (čtvrtek) od 14.00 hodin

Kde: Stravovací centrum, ul. Křejpského 

1502/8

Přednášející: Lenka Hofmanová, DiS., 

oddělení prevence Městské policie 

Praha 

Obsah přednášky: Cílem přednášky je 

předat srozumitelnou formou informa-

ce zaměřené na  ochranu života, zdra-

ví a  majetku. Přednáška je zaměřena 

na  preventivní chování doma, na  ulici, 

v dopravním prostředku, doporučení, jak 

zabezpečit dům, byt, auto. Přednášejí-

cí upozorní na nebezpečné situace a tri-

ky podvodníků. Přednáška je doplněn in-

struktážním fi lmem. Rozsah přednášky 

včetně prostoru na  dotazy cca 60–80 

minut. Přednáška je bezplatná.

Účastníci přednášky obdrží dárek 

od MPP – osobní alarm, který motivuje 

k dodržování osobního bezpečí.

PROCHÁZKY PRO SENIORY NEJEN S NORDIC WALKING VŽDY V ÚTERÝ

Přijďte s námi sdílet radost z po-

hybu při společné procház-

ce, navázat nové kontakty, 

protáhnout si tělo  nebo si jen 

popovídat a zahnat tak samo-

tu. Můžete se k  nám připojit 

kdykoliv i bez objednání.

Kdy: 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3. 

2017

Kde: sraz před objektem Cen-

tra FILIPOVKA, Filipova 2013/1, Chodov

Sraz: vždy v 10.00 hodin    

Spojení – bus č. 135 do zastávky Dědino-

va, objekt se nachází poblíž ŽS na Pošep-

ného náměstí na Jižním Městě II.

Na  vaši návštěvu se opět těší paní 

Vl. Kittlerová. V  případě dotazů vyu-

žijte uvedený kontakt: 267  990  162, 

724  603  317, e-mail: poradenstvi@

jmsoc.cz
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MASOPUSTNÍ ZÁBAVA PRO SENIORY

Veselí, smích, pohoda a nápadité maš-

karní masky vypovídaly o vydařené ma-

sopustní zábavě. Senioři opět přesvěd-

čili nejen o svém smyslu pro humor, ale 

především o své nápaditosti a kreativi-

tě. Porota ocenila nejen první tři umís-

těné jednotlivce či dvojice, ale věcnou 

pozornost obdrželi všichni maskova-

ní senioři a  seniorky, kteří prokázali, 

že jsou stále mladí duchem a bavit se 

opravdu umí. Neopomenutelnou sou-

částí celé akce bylo samozřejmě vyni-

kající občerstvení a skvělá obsluha.

MEZI DOMY navštívil pan Král

Novinkou tohoto roku jsou prodloužené 

páteční kulturní večery, kdy má kavárna 

v Komunitním centru MEZI DOMY ote-

vřeno až do  22.00 hod. V  lednu jsme 

v  jeden takový večer ve  spolupráci se 

spolkem Cesta ven uspořádali besedu 

s designérem Svatoplukem Králem, což 

je neuvěřitelně čilý 91letý pán. Pan Král 

se třicet let věnoval průmyslovému de-

signu a v 90. letech začal vyrábět hrač-

ky a další předměty pro nevidomé děti. 

První věc, kterou nám o svém životě pro-

zradil, byla informace, že je absolutně 

zdravý, nic mu není, nic ho nebolí, nepo-

třebuje žádné prášky a také že to bude 

nejspíš tím, že nikdy v životě nebyl smut-

ný. Diskuze s  panem Králem měla fan-

tastickou atmosféru, bavil nás a dojímal 

historkami ze svého osobního i profes-

ního života, překvapoval nás svými ná-

pady a projekty. Jako bonus nám promí-

tl dokument o své tvorbě, který natočila 

Česká televize. Byl to opravdu kouzelný 

večer, děkujeme všem, kteří byli s námi.

Další neobyčejný páteční večer jsme pro-

žili ve společnosti integrovaného divadla 

Verva. Publiku se představili se staro-

francouzskou rozvernou galantní poe-

zií a písněmi „Když si povídají paní o lás-

ce a milování“. Svým úžasně zábavným 

přednesem a opravdu krásným zpěvem 

nás nejen pobavili, ale také přesvědčili, 

že tělesný hendikep nemusí vždy zna-

menat jen omezení, právě naopak. Jejich 

pozitivní energie, radost z  přítomného 

momentu a muzikální talent nás fascino-

valy a dojímaly. 

Lukáš Pavlásek, jak jej neznáte

Herec Lukáš Pavlásek debutoval jako 

komik v  roce 2005 v pořadu Na stojá-

ka, a od té doby patří mezi přední před-

stavitele české standup comedy. Známe 

ho z televizní reklamy, prorazil v taneční 

soutěži StarDance, všichni o něm víme, 

že je to „šašek“. Málokdo však o  něm 

ví, že je také velice úspěšným autorem 

a ilustrátorem dětských knížek. Jeho po-

slední dílko „Ve tmě jako v ranci jdou dva 

počůránci“ vyšlo v  listopadu minulého 

roku. O této knížce aneb o tom, co hle-

dá chobotnice v lednici, proč se náš tělo-

cvikář vyhýbá tělocviku, co dělají žraloci, 

když mají žízeň, a proč psi jedí vysvěd-

čení... si budeme s Lukášem povídat 7. 

března 2017 od 17.30 v kavárně MEZI 

DOMY. Zveme všechny děti, rodiče i pra-

rodiče! Místa si rezervujte osobně u ob-

sluhy kavárny, telefonicky 777 485 939, 

nebo e-mailem: jana.vernerova@mezi-

-domy.cz. Vstupné dobrovolné.

Dámy a pánové,

již téměř dva roky je 

na  Jižním Městě posky-

továno bezplatné právní 

poradenství osamělým ro-

dičům s dětmi, rozvádějícím 

se rodičům a vůbec všem, kteří 

se ocitli ve složité životní situaci a potře-

bují právní pomoc, sluší se tedy bilanco-

vat. Lze říci, že o právní poradenství je 

trvalý zájem ze strany občanů Prahy 11, 

i občanů jiných městských částí, kteří zde 

mají rodinné vazby. Nejvíce řeším otázky 

související s vyživovací povinností, s roz-

vodem či s  rozchodem rodičů nezletilé-

ho dítěte, s  určováním a  popíráním ot-

covství, a  v neposlední řadě s děděním 

v případě, že se na základě závěti nebo 

zákona stane dědicem nezletilé dítě. 

V  roce 2016 mě v mé kanceláři navští-

vilo 78 klientů, kteří potřebovali poradit, 

nebo pomoci se sepsáním podání k sou-

du, a bohužel nejvíce bylo případů, které 

se týkaly výživného. Časté jsou případy, 

kdy povinný rodič dojde po rozvodu k zá-

věru, že se rozvedl nejen se svým partne-

rem, ale i s potomkem, a končí tím veške-

ré jeho povinnosti včetně vyživovací, což 

by potvrdili i kolegové z Asociace neúpl-

ných rodin, kteří provozují webové strán-

ky VašeVýživné.cz a s nimiž jsme navá-

zali nedávno spolupráci. Zejména zde 

platí zásada, pocházející již z  doby sta-

rého Říma: „Právo přeje bdělým, ne spí-

cím“, a velmi záleží na tom, kam a jakou 

formou se člověk obrátí. Exekutorská ko-

mora uvádí, že na výživném Češi dluží 13 

miliard korun, půl milionu dětí žije v neú-

plných rodinách, z toho třetina na hranici 

chudoby. Podle Asociace je hlavním dů-

vodem tak astronomického dluhu nein-

formovanost nejen rodičů, ale i státních 

úřadů a  institucí; podle jejich průzkumu 

se na státní instituce obrací pouze každý 

desátý rodič. Proto bude i letos pokračo-

vat každou poslední středu v měsíci bez-

platná právní poradna na  OSVZ na  zá-

kladě telefonického objednání na  čísle 

267  902  110, a  pomoc mohou rodiče 

nalézt mj. na www.vasevyzivne.cz.

Mgr. Gabriela Hostomská, 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

sociální 

sloupek

Akciová společnost jako poskytovatel sociálních služeb? 

V lednovém čísle bulletinu Klíč se objevi-

ly výhrady vůči Jihoměstské sociální akci-

ové společnosti (JMS) jako poskytovate-

li sociálních služeb. Novým navrhovaným 

řešením bylo převedení JMS na  formu 

tzv. zapsaného ústavu. Takový krok je 

jistě možný, otázkou je, zda by skuteč-

ně přinesl lepší podmínky pro poskytová-

ní registrovaných i neregistrovaných so-

ciálních služeb. 

Je pravda, že akciová společnost není 

běžnou právní formou pro poskytování 

sociálních služeb. Je také pravda, že za-

ložení JMS v roce 2007 vzbuzuje aprior-

ní podezření z  vytvoření netransparent-

ního prostředí, které brání řádné veřejné 

kontrole. Na druhou stranu se JMS  sta-

la řádným registrovaným poskytovatelem 

sociálních služeb, který už prošel různý-

mi fázemi svého „dospívání“. Od založení 

proběhly v JMS státní inspekce, několike-

ré změny vedení, reorganizace a  perso-

nální výměny. Není také úplně známou in-

formací, že akciová společnost JMS byla 

založena za  jiným účelem než podnikání, 

resp. dosažení zisku. Už od počátku tedy 

bylo jasné, že nepůjde o  subjekt, který 

bude generovat zisk. Konec konců, i proto 

ji MČ Praha 11 vždy dofi nancovávala. Po-

kud by měla být JMS zisková, musela by 

opustit rámec registrovaných služeb, aby 

mohla zvýšit ceny za  své aktivity. Dnes 

JMS poskytuje registrované služby jako 

kterýkoli jiný poskytovatel a  potýká se 

– stejně jako jiní poskytovatelé – s pod-

fi nancovanými stáními zdroji, které vy-

žadují dofi nancování služeb z  rozpočtu 

MČ Praha 11. Čelit konkurenci lépe pla-

cených profesí vyžaduje možnost odmě-

ňovat potřebné pracovníky nad rámec ta-

bulkových platů, což je z pozice akciové 

společnosti možné. 

Zapsaný ústav není častým jevem mezi 

samosprávnými poskytovateli, v  Pra-

ze této formy nevyužila žádná městská 

část. Důvodem je zřejmě složitý mecha-

nismus řízení.  

Hlavní výhradou vůči akciové společ-

nosti tedy zůstává podezření na  mož-

né netransparentní chování – např. vy-

plácení odměn členům orgánů JMS, kteří 

ve  skutečnosti pro akciovou společnost 

nepracují.  

Myslím, že není žádný důvod, aby byly in-

formace o fi nančních tocích v JMS neve-

řejné. Tím spíše, že ve zmíněných orgá-

nech JMS pracují členové zastupitelstva, 

kteří mohou o situaci v JMS informovat 

na každém jednání zastupitelstva. Je zá-

jmem všech, aby byl vztah mezi veřejnos-

tí a JMS založen na důvěře a spolupráci.    

Ing. Radka Soukupová
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Komplexní

blízkosti na Praze 11

Majerského

Šustova

Opatovská

Příklady cen: 
Sako 135,-
Kalhoty 130,- 
Košile 35,-
Flaušový kabát 175,-

Těšíme se na Vás!

Otevřeli jsme pro Vás novou čistírnu oděvů. 
Vše vyčistíme, vypereme, vymandlujeme.

Tel.: 603 143 332, Hviezdoslavova 1026/13a, naproti modré škole, 

www.cistirnaperola.cz, otevírací doba po – pá – 8.00-19.00, so – 9.00-15.00



13Inzerce

s mnohaletou zkušeností 

s prodeji, pronájmy a výměnami 

bytů na Jižním Městě

Česká realitní kancelář

T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na stejných adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11

Konzultace je ZCELA ZDARMA 
a nezavazuje Vás ke spolupráci s námi.

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

PRODEJ BYTU 4+1/L
Mladenovova, Modřany

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
78 m2, v DV s převodem do 
OV. Bytová jednotka se na-
chází v 8. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Dědinova, Chodov

Prodej bytové jednotky 4+1, 
užitná plocha jednotky 70 m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 1. pod-
laží z 13.

PRODEJ BYTU 4+1
Brandlova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 73 m2, v DV s převodem 
do OV. Bytová jednotka se 
nachází v 1. podlaží z 4.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Vejvanovského, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 41 m2, 
v družstevním vlastnictví. By-
tová jednotka se nachází v 3. 
podlaží z 13.

PRODEJ BYTU 2+kk
Doubravická, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 46 m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 7. pod-
laží z 12.

PRODEJ BYTU 2+kk
Dědinova, Chodov

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

PRODEJ BYTU 4+1/L
Radimovická, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
77 m2, v družstevním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází v 1. podlaží ze 7.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Květnového vítězství, Chodov

prodeje, pronájmy a výměny

odborné ocenění nemovitosti
pro účely prodeje, pronájmu,
výměny - ZDARMA

odborné ocenění nemovitosti za účely
dědického řízení - ZDARMA

řešíme i nemovitosti s dluhy, zástavami,
věcnými břemeny a exekucemi
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Mám tři babičky, jedna má dědu, jedna mi trhá 
zuby a jednu mám v Domově… 
…o setkávání dvou různých a přesto podobných světů

V minulém čísle časopisu jsme v rozhovoru s Lindou Obertelovou, 
spoluzakladatelkou Mezi námi, o.p.s., otevřeli téma mezigeneračního setkávání. 
Projektu, do kterého je už nějaký čas zapojena také mateřinka v Křejpského ulici. 

Ředitelka školy Věra Bokrová je z něho 

nadšená stejně jako děti a babičky i dě-

dečkové z Domova pro seniory Háje. 

„Už jsou to tři roky, kdy mě oslovila An-

dulka Bízková z Mezi námi, o. p. s., a na-

bídla nám v  rámci mezigeneračních se-

tkávání možnost navštěvovat seniory 

v  DS Háje. Bez váhání jsem souhlasila 

a nelituji, právě naopak. Společné setká-

vání skupiny dětí z  naší školky a  starší 

generace nám všem přináší radost, obo-

hacení a nové zážitky,“ říká.

A  tak se každý druhý čtvrtek v  měsí-

ci s dětmi vydávají za  svými babičkami 

a dědečky, aby společně tvořili, povídali 

si, smáli se a zpívali. Každé z dětí už má 

svého oblíbence a pokaždé se na sebe 

moc těší.

„Přála bych vám vidět tu radost ze se-

tkání, to nadšené povídání o  tom, co 

prožili. Při společných aktivitách nevadí, 

když něco nejde. Jsou na  to dva a po-

můžou si. Na  letošní květen chystáme 

v DS Háje společnou výstavu prací dětí 

a seniorů.“

Je radost vidět úžasné propojení dvou – 

od sebe desítky let – vzdálených světů. 

A je radost slyšet dětsky upřímné ohla-

sy od kluků a holčiček.

Napadá tě, proč navštěvujete babičky 
a dědečky v domově?
Filip – aby nebyli smutný 

Vanesska – protože pak mají radost 

Terezka – abysme je potěšili 

Karolína – aby nebyli samy 

Viktorka –  protože už jsou starý a musí-

me jim trochu pomáhat 

Deniska – pomáháme jim vyrábět

A jací jsou dědečkové a babičky?
Terezka – strááášně moc hodný 

Verča – a taky hezký 

Viktorka – mají jiný vlasy 

O čem si spolu povídáte?
Kryštof –  s dědou o fotbale, on ho taky 

hrál

Terezka –  o tom, že se máme hodně 

rádi 

Dianka –  já svojí babičce říkám, co 

dělám ve školce 

Patrik –  já dědečkovi povídám, co dělám 

doma 

Verča – o bráškovi 

V čem jsou tyhle babičky a dědečkové 
jiní než ti tví?
Natálka –  mám tři babičky – jedna má 

dědu, jedna mi trhá zuby 

a jednu mám v Domově 

Deniska – myslím, že jsou stejný 

Terezka –  jsou jiný, víc starý, občas 

s námi nevyrábějí, a to je 

trošku divný 

Verča – jsou trochu starý 

Adélka –  jsou na vozíčku a mají 

zlomenou ruku. Moje babička 

může tleskat jen jednou

Čím myslíš, že jim uděláš radost? 
Kryštof – když za nimi přijdeme 

Viktorka –  že si pomáháme a že jim 

něco namalujeme 

Nela – kdybysme chodili každý den 

Viktorka –  že když už nemají maminku, 

tak jim v Domově pomůžou 

různý tety a my 

Míša – když si povídáme

A copak dělá radost tobě?
Terezka – že nás mají rádi 

Kryštof – že spolu něco vyrábíme 

Natálka – že si povídáme 

Adélka – když spolu zpíváme

A je něco, co by ti udělalo úplně 
největší radost? 
Viktorka – že by byla naše babička

Kryštof –  chtěl bych s ním hrát fotbal, 

kdyby byl děda mladší. Chtělo 

by to kouzelné sluchátko 

Terezka –  udělat dobrodružství a jet 

na výlet 

Natálka – že bysme byli spolu

Myslíš, že něčemu nerozumí, nebo něco 
neumí? 
Viktorka –  neuměj moc malovat, už jsou 

totiž v důchodě 

Kryštof – nemyslím 

Terezka –  neumějí moc kreslit, mají 

starý ruce 

Nela – všemu rozumí 

Adélka – moc neslyší 

Doufejme, že vás odpovědi kluků a holči-

ček předškolního věku pobavily. 

Mezigenerační setkávání přináší všem zú-

častněným radost, hezkou energii a nad-

šení. Ty nejmenší učí úctě k lidem všech 

generací a takový projekt má smysl. 

Dana Foučková

Deniska

Adélka

Filip

VerčaKryštofKarolína

Život na Jižním Městě
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Doporučení MČ Praha 11 k zápisům dětí k povinné školní docházce
Při zápisu dítěte k povinné školní docház-

ce je zakotveno právo na svobodnou vol-

bu školy, a  je proto na  rozhodnutí zá-

konných zástupců, zda zvolí spádovou 

školu či jinou základní školu dle vlastní-

ho výběru.

Rodič může zvolit jeden z  níže uvede-
ných způsobů:
• Rodič dítě zapíše ve spádové škole – 

v  tomto případě bude dítě vždy přijato 

do naplnění kapacity: ředitel školy je po-

vinen přednostně přijmout děti s místem 

trvalého pobytu ve  školském obvodu 

spádové školy. Ředitel školy je tak opráv-

něn rozhodnout o  nepřijetí těchto dětí 

pouze z kapacitních důvodů.

• Rodič dítě zapíše do jiné než spádové 

školy a také ve spádové škole – v tom-

to případě bude mít v  případě nepřijetí 

v  nespádové škole jistotu přijetí dítěte 

ve spádové škole do naplnění kapacity.

• Rodič dítě zapíše do jiné než spádové 

školy – ředitel školy je oprávněn rozhod-

nout o nepřijetí těchto dětí nejen z kapa-

citních důvodů, ale též z důvodu stanove-

ných kritérii k přijetí.

MČ Praha 11 doporučuje, aby rodič pre-

feroval zapsání dítěte do spádové školy, 

a to i v případu výběru školy nespádové.

Ivana Guthová, OŠK

Natoč a vyzpovídej svého pamětníka…
Příběhy našich sousedů je název vzdělávacího projektu neziskové organizace Post 
Bellum, určeného žákům osmých a devátých tříd, kteří se na několik měsíců stanou 
rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.

Jejich úkolem je prozkou-

mat archivy, vyzpovídat 

pamětníka z dané lokali-

ty a natočit vzpomínko-

vý dokument. Kreativitě 

se meze nekladou, a  tak 

někteří kreslí podle příběhu 

komiks, jiní vytvoří zajímavou prezentaci 

pro spolužáky. Výstupem může být i roz-

hlasová, či televizní reportáž. Tu na  zá-

věr představí veřejnosti a odborné poro-

tě, která ohodnotí výsledky jejich práce. 

Anna Königsmarková je koordinátorkou 

projektu pro Prahu 11. 

Kdy vznikla myšlenka projektu POST 
BELLUM – Příběhy našich sousedů?
Projekt vznikl před pěti lety a  za  dobu 

jeho trvání se do něj zapojily stovky zá-

kladních škol z celé České republiky. Žáci 

z osmých a devátých tříd mají za úkol vy-

zpovídat pamětníka ze svého okolí a na-

psat pak o něm povídku nebo třeba na-

točit reportáž. Věříme, že předávání 

zkušeností mezi generacemi je nejpřiro-

zenější způsob vzdělávání. Když se děti 

osobně dozvědí od konkrétního člověka, 

jaké to bylo žít za války nebo v době to-

tality, zjistí toho víc než z  učebnice dě-

jepisu. Historická fakta jsou důležitá, my 

k tomu dodáváme skutečný lidský příběh.

Jak funfuje projekt tady na Jedenáctce?
V Praze 11 je projekt Příběhy našich souse-

dů poprvé. Od září 2016 běží v ZŠ Mende-

lova, ZŠ Květnového vítězství, ZŠ Donoval-

ská, Střední škole a Gymnáziu EDUCAnet 

a Scio škole Praha 11. Jeden tým tvoří 3 

až 5 dětí. Zpravidla jsou to žáci 8. – 9. tříd, 

ale zapojit se můžou i o něco mladší nebo 

starší. Součástí týmu je i pedagog, nejčas-

těji učitel dějepisu nebo občanky, který se 

snaží děti usměrňovat a pomáhat jim třeba 

v případě historických neznalostí. Zároveň 

by ale měl nechat dětem volnou ruku a ne-

dělat práci za ně.

Jaká je atmosféra při setkáních?  

Téměř ve  všech případech jsou jak pa-

mětníci, tak děti před samotným setká-

ním hodně nervózní. Děti se bojí, že bu-

dou vypadat trapně, starší lidé zase mají 

strach, že zapomenou, co chtěli vlastně 

říct. Když ale pamětník začne vyprávět, 

a kolikrát to nejsou úplně veselé zážitky, 

děti zpozorní, ptají se a nakonec rozho-

vor trvá třeba i dvě hodiny. Je to oboha-

cení pro všechny. Děti doma jdou a ptají 

se svých prarodičů, jak žili a jací byli, když 

byli mladí. Pamětníci jsou zase rádi, že se 

jejich životní příběh neztratil a můžou ho 

uchovat zase pro svoji rodinu.

Děkuji vám, Anno, za  příjemné povídání 

o skvělém projektu, který se díky našemu 

povídání dostane i ke čtenářům.

Dana Foučková

KC Zahrada 28. 3. od 16 hodin závě-
rečná prezentace projektu Příběhy 
našich sousedů. Projekt organizuje 
společnost Post Bellum za podpory 

Městské části Praha 11.

28 3 d28 3 d

Zápis do základních škol
V letošním roce se změnou legislativy posunuly zápisy do základních škol z ledna 
na duben. Abychom rodičům budoucích prvňáčků co nejvíce usnadnili orientaci, kam 
dítě zapsat, přinášíme některé základní informace a přehled všech základních škol 
v Praze 11 s jejich charakteristikami.

Jedná se celkem o 15 škol, z toho jsou 

čtyři soukromé a dvě speciální. Každá ze 

škol má svá specifi cká zaměření, mnoho 

školních a mimoškolních aktivit. Vyhláš-

kou hlavního města Prahy jsou stano-

veny spádové obvody jednotlivých škol 

(najdete na  webových stránkách MČ 

Praha 11 – http://www.praha11.cz/cs/

skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-

-zs.html). Ředitel spádové školy je povi-

nen přednostně přijmout žáky s místem 

trvalého pobytu v příslušném školském 

obvodu. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit 

dítě k zápisu k povinné školní docházce, 

a to v době od 1. dubna do 30. dubna 

kalendářního roku, v  němž má dítě za-

hájit povinnou školní docházku. Do  zá-

kladní školy se zapisují děti, které před 

začátkem školního roku (nejpozději 31. 

srpna) dovrší šestý rok věku. Na žádost 

zákonných zástupců lze výjimečně za-

psat i děti, které dovrší šesti let v době 

od září do konce června příslušného škol-

ního roku, ale pouze jsou-li přiměřeně tě-

lesně i duševně zralé. Podmínkou přije-

tí dítěte narozeného v  období od  září 

do  konce prosince je také doporučující 

vyjádření školského poradenského za-

řízení, podmínkou přijetí dítěte naroze-

ného od ledna do konce června doporu-

čující vyjádření školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře, která k žá-

dosti přiloží zákonný zástupce. Ředitel 

školy může na  základě doporučení pří-

slušného školského poradenského zaří-

zení a  odborného lékaře nebo klinické-

ho psychologa odložit začátek povinné 

školní docházky o jeden rok u dětí, kte-

ré nejsou tělesně či duševně vyspělé. 

I s těmito dětmi se ale musí rodiče do-

stavit k zápisu. K zápisu vezměte průkaz 

totožnosti a rodný list dítěte.

V  případě odkladu školní docházky je 

možné využít přípravných tříd, které jsou 

od roku 2015 otevřeny v těchto základ-

ních školách zřizovaných MČ Praha 11: 

ZŠ Ke Kateřinkám 1400, ZŠ Květnového 

vítězství 1554, ZŠ Mikulova 1594 a ZŠ 

Pošepného nám. 2022. Přípravné třídy 

vzhledem k nižšímu počtu dětí ve  třídě 

(maximálně 15) pomáhají vyrovnat vý-

voj dětí v potřebných oblastech tak, aby 

vstup do základní školy v dalším roce byl 

pro dítě co možná bezproblémový. 

V tomto čísle Klíče jsme se snažili podat 

souhrnné informace týkající se zápisu 

do  základních škol. Veškeré další dota-

zy vám zodpoví vedení jednotlivých škol 

i  odbor školství a  kultury Úřadu Prahy 

11 (tel. 267 902 324).

pokračování na straně 16 >>>

15



16

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty • Tel.: 222 366 517, 518 • Ředitelka: Mgr. Lenka Derková, MBA 

• E-mail: central@campanus.cz • www adresa: www.campanus.cz • Vzdělávací program: „Vzdělávání, tolerance, integrace“ 

s podtitulem „Škola není cíl, škola je cesta.“ – partnerské, klidné a tvůrčí prostředí, důraz je kladen na osobnostní rozvoj každé-

ho žáka, na rozvoj jeho talentu a zájmů; výuka anglického jazyka od 1. třídy s rodilým mluvčím; od 6. ročníku možnost profi lování 

žáků na základě rozšířené nabídky vzdělávacího programu • Počet žáků celkem: 937 • Třídy celkem: 34 • Kroužky na škole: dra-

matický, výtvarný, hudební, keramický, mladý zdravotník, fl orbalový, atletický, taneční… • Školní družina a školní klub: od 6.30 

do 17.30, pro žáky 1. stupně • Dny otevřených dveří: 9. března 2017 od 8.00 do 16.00 hodin • Akce pro předškoláčky: „Před-

školák“ aneb „My se školy nebojíme“ – každý čtvrtek od 15.15 do 16.15 hodin • Zápis do 1. tříd: 4. a 5. dubna 2017 od 14.00 

do 17.30 hodin. K zápisu je možné si předem zarezervovat konkrétní čas, rezervační čísla je nutné si vyzvednout osobně v kance-

lářích ZŠ mezi 28. a 31. březnem od 8.00 do 16.00 hodin.

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594

Tel.: 226 805 711 • Ředitelka: Mgr. Lipertová Michaela • E-mail: lipertova@zsmikulova.cz • www adresa: www.zsmikulova.cz • Škol-
ní vzdělávací program IVP – Výchova, Inspirace, Porozumění. Průměrný počet žáků ve třídě: 25. Vyučování zážitkovou formou, projek-

tové vyučování, zdravé a pozitivní klima, spolupráce s rodiči, zkušený kolektiv. Třídy vybaveny PC, některé s projekčními obrazovkami, 

nebo interaktivní tabulí. Jedna třída v ročníku na I. stupni sportovní – navýšený počet hodin TV. Pro budoucí prvňáčky od 9. 2. v 16.00 

hod. Hra na školu – příprava formou her, děti poznávají prostředí školy. II. stupeň – zaměření na matematiku a přírodovědu nebo jazy-

ky (český jazyk, angličtina, němčina). Moderně zařízené učebny matematiky, jazykové, dvě PC učebny, zrcadlový sál, relaxační místnost, 

pěkné sportovní hřiště. Jsme otevřená škola, zapojena do programu RODIČE VÍTÁNI, ZDRAVÁ ŠKOLA, OVOCE DO ŠKOL. • Počet žáků 
celkem: 667 • Třídy celkem: 27, máme také přípravnou třídu. • Kroužky: otevíráme dle zájmu, např.: specifi cké poruchy učení, výtvar-

ný, sportovní, atletika, kopaná, zdravověda, základy robotiky, Chytré hlavy, příprava na SŠ z ČJ a M, házená, šachy, věda nás baví, on-line 

brusle. • Školní družina i školní klub: 6.15 – 18.00 hodin (klub do 15.45 hod.), 350 Kč/měsíčně • Den otevřených dveří: 8. 3. 2017 

v 9.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 hodin • Zápis do 1. tříd: 4. 4. 2017 ve 14.00 – 18.00 hodin a 5. 4. 2017 ve 14.00 – 16.00 hodin • 

Přípravná třída: plánujeme otevřít opět jednu přípravnou třídu

Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57

Tel.: 222 365 075 • Ředitel: RNDr. Jan Hovorka • E-mail: chodov@zskv.cz • www adresa: www.zskv.cz • Školní vzdělávací program: 
Rozum a cit. Pro nadané žáky na 1. stupni je školní vzdělávací program obohacen o rozšiřující učivo. • Počet žáků celkem: 480 • Třídy 
celkem: 19 • Kroužky na škole: keramika, fl orbal, informatika, rytmická gymnastika, lehká atletika, miniházená, sportovní hry, jazyky, 

šachový, hra na kytaru a na fl étnu, kroužek výtvarný, fotografi cký, šikulů, vaření, příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého 

jazyka. Zájemci o angličtinu v součinnosti s Cambridge English skládají certifi kované zkoušky. • Školní družina: od 6.30 do 18.00, pro 

žáky 1.– 4. ročníku. • Dny otevřených dveří jako samostatná akce není organizován. Celoročně probíhá program Škola nanečisto, který 

je určen budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Akce probíhá jednou měsíčně, vždy ve středu odpoledne od 15.30 do 17.00 hodin. Přes-

né termíny naleznete na www.zskv.cz. • Diagnostický den zaměřený na diagnostiku školního nadání organizuje přímo ve škole Centrum 

nadání (viz www.centrumnadani.cz), proběhne ve druhé polovině února 2017. • Zápis do 1. tříd: 4. 4. 2017 v 15.00 –18.00 hod., 5. 4. 

2017 v 15.00 – 17.00 hod., zájemci se hlásí pomocí rezervačního systému, abychom předešli blokacím a hromadění.

Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554, detašované pracoviště Schulhoff ova 844

Tel.: 267227500, 267227511 • Ředitel: Mgr. Pavel Kopečný • E-mail: info@kvetnak.cz • www adresa: www.kvetnak.cz • Vzdě-
lávací program: OTEVŘENÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA nabízí pohodu prostředí a vstřícné klima (poradenský tým, pravidelné třídnické 

hodiny, zapojení do projektu Škola pro demokracii), výuku na základě konstruktivistického učení směřující k aktivní roli žáka při po-

znávání (nové metody výuky, společné vzdělávání s aktivním zapojením asistentů pedagoga, spolupráce s Mensou pro nadané 

děti) a otevřené partnerství (program Rodiče vítáni, rodičovské kavárny, spolupráce s mnoha institucemi a externími organizace-

mi podporujícími strategii školy) • Nově ve školním roce 2017/2018 v rámci projektu Květňák – Schulhoff ova bude otevřena v 1. 

ročníku: třída s Montessori výukou a třída s dvojjazyčnou výukou (Čj-Aj) metodou CLIL • Počet žáků celkem: 633 • Třídy celkem: 
26 • Kroužky ve škole: fotbal, lehká atletika, AJ s rodilým mluvčím, ŠJ, sborový zpěv, modelář • Školní družina: 6.30 – 17.30, pro 

žáky 1. – 4. ročníků • Školní klub: 11.30 – 15.30, pro žáky 5. – 9. ročníků • Dny otevřených dveří: 15. 2. a 22. 3. 2017 • Zápis 
do 1. tříd: 4. a 5. 4. 2017 (viz www.kvetnak.cz) • Přípravná třída: plánujeme otevřít opět jednu přípravnou třídu

Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

Tel.: 272 926 315 • Ředitel: Mgr. Dagmar Havlíčková • E-mail: skola@zsposepneho.cz • www adresa: www.

zsposepneho.cz • Vzdělávací program: Škola pro 3. tisíciletí je nastaven tak, aby vyhovoval všem dětem, naší 

prioritou jsou cizí jazyky, informatika, atletika a tenis. Angličtinu a informatiku vyučujeme od 1. ročníku, druhý ja-

zyk – španělštinu a francouzštinu – od 7. ročníku. Od 1. ročníku zaměření na atletiku a tenis. Součástí vzdělávání 

jsou i zahraniční zájezdy a školy v přírodě, které korespondují se ŠVP. • Počet žáků celkem: 442 • Třídy celkem: 21

Kroužky ve škole: atletika, sportovní gymnastika, fl orbal, futsal, bojové sporty a sebeobrana, hip-hop, výtvarná výcho-

va, keramika, fl étna, šachy, angličtina, věda nás baví, počítače a internet, latinsko-americké tance, robotický kroužek. • Škol-
ní družina: od 6.30 do 17.30 pro žáky 1. – 3. ročníku • Školní klub je od letošního roku otevřen pro žáky 4. a 5. ročníku.

Zápis do 1. tříd: 4. 4. 2017 ve 14.00 – 17.30 hodin a 5. 4. 2017 ve 14.00 – 16.30 hodin. • Den otevřených dveří: 29. 3. 2017 

od 8.00 do 12.00, kdy uvítáme rodiče ve výuce. Od 16.00 do 17.00 hodin zveme každý první čtvrtek v měsíci naše budoucí prv-

ňáčky do Pošepňácké školičky. Předškolní příprava probíhá již tradičně od listopadu a je otevřena všem zájemcům z řad MŠ. • Pří-
pravná třída: plánujeme otevřít opět jednu přípravnou třídu. Zřizuje se pro žáky s odkladem povinné školní docházky v posledním 

roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením škol-

ského poradenského zařízení. Činnost pedagoga je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v ZŠ. Cílem 

je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, sociálních dovedností).

Školství

přehled 

základních škol 

v Praze 11
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Škola Můj Projekt – Jižní Město, Chomutovická 1443/4

Tel.: 608 948 311 • Ředitelka: Mgr. Iveta Jonášová • E-mail: iveta.jonasova@smp-jm.cz; pro zápis: skola@smp-jm.cz • www adre-
sa: www.smp-jm.cz • facebook: https://www.facebook.com/skolamujprojekt.jiznimesto/ • Termíny prezentací výukové koncepce:  
17. 1. a 7. 3. 2017 v 17.00 hod. • Termíny zápisů: 2. a 3. 4. 2017

ScioŠkola – základní škola, s. r. o., Pošepného nám. 2022

Tel.: 608  012  117, 222  200  000 • Ředitel: Mgr.  Jiří Hokeš • E-mail: praha11@scioskola.cz • www adresa: 
www.scioskola.cz • Termíny zápisových pohovorů: od 10. 4. 2017 na základě vyplněné elektronické přihlášky

EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha, s. r. o., Roztylská 1

Tel.: 776 276 456 • Ředitelka: Mgr. Veronika Bartošová • E-mail: Veronika.bartosova@seznam.cz; pro zápis: vanda.

habermannova@educanet.cz • www adresa: zs.educanet.cz • Dny otevřených dveří: individuálně – možnost osobní 

schůzky, nahlédnutí do výuky • Termíny zápisů: 4. 4., 5. 4., 19. 4. 2017

Základní škola Klíček, Donovalská 1863, 149 00 Praha 4 Chodov

Fakultní škola Univerzity Karlovy • Tel.: 272  922  133, 602  483  221, 724  862  176 • Ředitel: Mgr.  David Havelka • E-mail: 
klicek@klicek.cz, reditel@klicek.cz • www adresa: www.klicek.cz • Termíny zápisů: 3. – 5. 4. 2017

Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

Tel.: 226 809 711 • Ředitelka: Mgr. Blanka Janečková • E-mail: skola@zskaterinky.cz, www adresa: www.zskaterinky.cz • Vzdě-
lávací program: „Tvořivá škola Kateřinka“ – vlastní vzdělávací program • Výuka: angličtina od 1. tř., němčina nebo ruština od 8. tř., 

informatika od 2. tř., v 9. tř. výuka fi nanční gramotnosti. Škola v síti Tvořivých škol. • Počet žáků celkem: 816 • Třídy celkem: 34 • 
Kroužky na škole: výtvarné, hudební, pěvecký sbor, sportovní, jazykové a další (celkem zhruba 20 kroužků) • Školní družina: od 6.30 

do 17.30, pro žáky 1. – 3. ročníku • Školní klub: pro žáky 4. – 6. ročníku (12.30 – 16.00) • Dny otevřených dveří: 1. 3. 2017 (8.00 – 

10.00) • Tvořivá škola Kateřinka nanečisto – pravidelná akce pro předškolní děti, každá první středa v měsíci (16.00 – 17.00), v břez-

nu: 1. a 8. 3. 2017 • Zápis do 1. tříd: 4. 4. 2017 od 13.00 do 17.30 hod. (pro spádovou oblast); 5. 4. 2016 od 14.00 do 15.30 hod. 

(pro nespádové oblasti) • Přípravná třída: plánujeme otevřít opět jednu přípravnou třídu

Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684

Tel.: 272 927 911, 272 934 191 • Ředitel: Mgr. Pavel Dittrich • E-mail: info@donovalskazs.cz • www adresa: www.donovalskazs.cz 

• Vzdělávací program ve školním roce 2016/2017: ŠVP – „Mosty k vědění“ – je zaměřený především na výuku cizích jazyků, informa-

tiky a tělesné výchovy. V 1. třídách je učební plán přizpůsoben plynulému přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Na prvním stupni probíhá výuka 

bez zvonění, je proložena oddechovými prvky pohybové výchovy a estetické výchovy.  Některé 1. třídy mají k dispozici kromě klasické 

učebny ještě hernu. V 1. až 3. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na tenis (tenisová škola TSD). 

Na II. stupni jsou žáci systematicky připravováni ke studiu na středních školách. • Počet žáků celkem: 673 • Počet tříd školy celkem: 
29, průměrný počet žáků v 1. třídách – 23 až 25 dětí • Kroužky na škole: košíková, počítačové, fl orbal, tenis, atletika, stolní tenis, ša-

chy • Školní družina: pro žáky 1. – 3. ročníku. Kroužky ve školní družině – výtvarný, keramický, hudební, sportovní hry, rukodělný, krou-

žek vaření. • Jednotný zápis do 1. tříd: 4. a 5. dubna 2017 od 15.00 do 17.00 hodin, formou netradičního zápisu. Více informací na: 

www.donovalskazs.cz

Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576

Tel.: 272 916 650, 272 950 889,736 155 338 • Ředitel: PhDr. Karel Kaprálek • E-mail: skola@modraskola.cz • www adresa: www.

modraskola.cz • Termíny zápisů: od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017. K zápisu je třeba se individuálně objednat telefonicky nebo e-mailem.

Školství

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674

Tel.: 272 910 516, 226 807 223 • Ředitel: Mgr. Věra Jarolímová • E-mail: zsrvj@zsmilicov.cz • www adresa: www.zsmilicov.cz • 
Vzdělávací program: Škola pro vzájemné porozumění 0309/2007. Bilingva – 1. – 5. třída bilingvní česko-německá výuka podporovaná 

programem partnerské školy – Partner der Zukunft. Fakultní škola UK, držitel ocenění Label, Deutsche Partnerschule, škola s právem 

jazykové zkoušky DSD B1 pro německý jazyk, zapojení do projektů Erasmus+, eTwinning, Aktivní škola, Rodiče vítáni, Pilotní škola Kin-

-ballu a Česko sportuje • Počet žáků celkem: 853 • Třídy celkem: 37 • Školní družina: od 6.30 do 17.30 • Školní družina: 13 pro žáky 

1. – 3. ročníku a školní klub pro žáky 4. ročníku – široká možnost zájmové činnosti v krásném prostředí • Zápis do 1. tříd: 4. 4. 2017 

a 5. 4. 2017, 14.00 – 17.00 • Předškoláček: úterky v květnu – 2., 9., 16., 23. a 30. 5. 2017 vždy od 14.00 do 14.45 hodin14
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Základní škola a střední škola waldorfská, Křejpského 1501

Tel.: 272 930 617, 272 915 619 • Ředitelka: Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová • E-mail: info@waldorfska.cz • www adresa: 
www.waldorfska.cz • Termíny zápisů: 3. 4., 4. 4. 2017 a 18. 4. 2017

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550

Tel.: 272 088 211, 602 270 472 • Ředitel: PhDr. Mgr. Martina � umsová • E-mail: skola@zsmendelova.cz • www adresa: www.

zsmendelova.cz • Vzdělávací program: ŠKOLA ÚSPĚŠNÉHO ŽIVOTA – všestranný rozvoj žáka, respektování jeho osobnosti, inten-

zivní spolupráce s rodiči, efektivní vyučovací strategie, důraz na komunikační dovednosti a kritické myšlení, výchova k osobní zodpo-

vědnosti, výuka cizích jazyků od 1. ročníku, vyšší dotace hodin v matematice a informatice, kulturní, sociální a sportovní programy • 
Počet žáků celkem: 690 • Třídy celkem: 25 • Kroužky ve škole: zájmové aktivity rozvíjející kreativitu, vědomosti, tělesnou zdatnost, 

praktické dovednosti • Školní družina: 1. – 3. ročník od 6.30 do 18.00, příjemné zázemí pro využití volného času • Školní klub: 4. – 

9. ročník od 12.00 – 18.00, široké spektrum činností žáků • Dny otevřených dveří: 28. března 2017 od 8.30 do 16.00 hodin. Od 19. 

dubna 2017 • „Příprava na školu hrou“ pro všechny předškoláky. • Zápis do 1. tříd: 4. a 5. dubna 2017 od 13.00 do 18.00 hodin.

Přehled 

základních škol 

jiných zřizovatelů 

na Jižním Městě
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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 BŘEZEN 2017

NIC NENÍ PROBLÉM...!

Otevírací doba: pondělí až pátek 700 – 1800 hod.

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

Vepřová plec s kostí 94,90  89,90 Kč
Kuřecí prsa s kostí 109,90  89,90 Kč
Párky vídeňské 134,90 114,90 Kč
Anglická slanina 154,90 134,90 Kč
Turistický salám 144,90 124,90 Kč
Paštika s medvědím česnekem 99,90  79,90 Kč

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

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

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

Samozřejmostí je odborná úprava podkladu

AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku 
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění s.t.k. • 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 

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN
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kc zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Malenická 1784
 148 00  Praha 11
 Tel.: 271 910 246 
 www.kczahrada.cz

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

program
 KONCERTY 

9. 3. Poutníci – od 20.00. Mix bluegrassu, coun-
try a dalších stylů.  
23. 3. JAVORY – začátek ve 20.00. Hana 
a Petr Ulrychovi. 

 DIVADLO  
2. 3. Vinetú, Vinetúúú! – od 19.00. Světová 
premiéra souboru Ochotníci Jižní Město. Pro se-
niory opakujeme 10. dubna.  
8. 3. To všechno ona: Duel Ljuby Krbové a Jana 
Battěka – začátek v 19.00. Matka a syn tra-
gicky nesou ztrátu hlavy rodiny. Zachráncem se 
stává monitor počítače... 

 FILM 
KINO ZAHRADA 
6. 3. MOONLIGHT – od 19.00. Nadčasový pří-
běh dospívání a hledání sebe sama. Od 12 let.
13. 3. PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI – 
od 19.00. Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh roc-
kové hvězdy 70. let, která zmizela. Švédsko, VB, 
2012, 86 minut.
20. 3. Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho 
– od 19.00. Léto 1962. Okouzlující debut podle 
skutečného příběhu získal v Cannes nejvyšší 
cenu v kategorii Un Certain Regard. Finsko, čes-
ká premiéra 16. 3. 2017, 92 minut.
22. 3. Ocelová cesta /Turksib/ – od 19.00. Nej-
známější dílo Viktora Turina, ve kterém zachytil 
výstavbu turkmensko-sibiřské železnice. SSSR, 
1929, 57 minut.
27. 3. Nechte zpívat Mišíka – od 19.00. Životní 
příběh vynikajícího muzikanta a člověka. ČR, pre-
miéra 7. 3. 2017, 100 minut. 
KINO MAMAS&PAPAS:
Speciální projekce se sníženou hladinou zvuku 
a částečným osvětlením nabízejí útulnou atmo-
sféru pro děti, ale zároveň dávají rodičům pro-
stor věnovat se jak fi lmu, tak dětem.
6. 3. MOONLIGHT – od 10.00 
13. 3. PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI 
– od 10.00 
20. 3. NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ OLLIHO 
MÄKIHO – od 10.00 
27. 3. NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA – od 10.00 

 DĚTEM 
1. 3. Pověsti české – od 14.30. V pohádce 
Divadla Toymachine se dozvíte, jaké to bylo žít 
v dobách Praotce Čecha. Pro děti od 5 let. 
4. 3. Vietnamská sobota v rámci projektu Po-
dej mi ruku – od 14.00. Tradiční dětská dílna 
– výroba fi gurek z rýžové mouky aj., od 15.00 
povídání o oslavách nového roku, svátcích Tet, 
lekce vietnamštiny, závěrečný kvíz pro děti.
8. 3. Nezbedná pohádka o Koblížkovi – 
od 14.30. Pohádka o neposedném Koblížkovi, 
kterak se vydal na cestu do světa. Hraje Nezá-
vislé divadlo.
11. 3. Houpací pohádky – od 15.00. Pohádka 
Studia Damúza o malém růžovém velblouďátku 
a jeho dobrodružství. Od 4 let.
18. 3. Kouzla skřítků – od 15.00. Pohádka Di-
vadla na větvi o tom, jak skřítčí kluci poznávají 
velký svět lidí. Od 3 let.
29. 3. Storytelling: Pohádky vodácké – 
od 14.30. Zábavné autorské pohádky, kde 
je ústředním prvkem voda, vodní živočichové 
a kouzelné vodní bytosti.
DEN VIETNAMSKÉ KULTURY: PODEJ MI 
RUKU – Dialog kultur, sobota 4. 3. 14.00–
18.00 hod.
14.00 Workshop Tradiční dětská dílna, výroba 

fi gurek z rýžové mouky aj.
15.00 Povídání o oslavách Nového roku, svát-
cích Tet, lekce vietnamštiny, závěrečný kvíz pro 
děti.
16.00 Představení vietnamské kuchyně spoje-
ná s ochutnávkou zdarma
17.00 Promítání fi lmu Mat Goc, beseda s reži-
sérem snímku Dužanem Duongem
Součástí programu bude výstava fotografi í ze 
života národnostních menšin Vietnamu autorů 
Evy Pechové a Miroslava Pecha. Výstava před-
staví Vietnam, jak ho neznáte. 

 PRO SENIORY 
6. 3. Ivan Mládek – od 14.30. Pořad z cyklu Se-
tkání se zpěváky. Pořádá Klub aktivního stáří.
12. 3. 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. 
14. 3. Pražský salonní orchestr: Od Bacha 
po Vlacha – od 14.30. Koncert pro všechny příz-
nivce swingové hudby.  
21. 3. Nejslavnější melodie 1. republiky – 
od 14.30. Pořad pro seniory.
26. 3. Taneční odpoledne k tanci a poslechu – 
nejen pro seniory – od 14.00. K tanci i poslechu 
zahrají Color club. 
27. 3. Big Band Pražského salonního orchestru 
pro generaci swingem posedlou – od 14.30. 
Pořádá Klub aktivního stáří. Koncert je určen pro 
seniorskou veřejnost.

 VÝSTAVA 
1. 3. - 31. 3. Vojtěch Luhan: Výstava fotografi í. 
Vstup volný.  

 DALŠÍ AKCE 
7. 3. DRUM CIRCLE – od 17.30 a 18.30. Bub-
nování pro rodiče s malými dětmi, od 18.30. 
Veřejné bubnování pro všechny.
11. 3. Sobotní výtvarná dílna: Výroba masky – 
od 10.00. Tradiční tvořivá dílnička pro děti.
25. 3. Sobotní výtvarná dílna: Velikonoční zajíc 
ze sena – od 10.00. Tradiční tvořivá dílnička 
pro děti.

 KURZY A DÍLNY 
Každé PONDĚLÍ 
Výtvarný ateliér – od 15.00 a 16.30. Kreslení, 
malování pro malé i velké.
Každé ÚTERÝ
Jóga pro rodiče s dětmi – od 9.00. Harmonie, 
protažení i odpočinek s dětmi od 2 do 5 let. 
Výtvarný ateliér: Předškoláček – od 15.00. 
Kurz malování pro předškoláky.  
Divadelní studio Přípravka – od 15.00. Drama-
tický kroužek pro předškoláky.
Divadelní studio Zahrádka – od 16.00. Tvořivá 
dramatika pomáhá rozvíjet tvořivou a vnímavou 
osobnost. Kurz pro děti a mládež.
Výtvarný ateliér: Oděvní návrhářství – 
od 16.30. Navrhování, kresba postavy, různé 
textilní techniky, základy šití podle střihu 
Jemná jóga – od 19.00. Naše kurzy jógy nejsou 
omezeny věkem a jsou určeny pro všechny. 
Každou STŘEDU
Jemná jóga – od 9.00. Cvičení jógy pro seniory. 
Vítáme ale všechny věkové kategorie! 
Keramická dílna – od 16.00, 17.00. Kurz kera-
miky pro starší děti nebo rodiče s dětmi.  
Zpěv – práce s hlasem a dechem. Individuální 
výuka, vede Monika Obermajerová. Info www.
hlasdokoran.blogspot.cz nebo na recepci KCZ.
Každý ČTVRTEK 
Výtvarný ateliér – od 14.00, 15.30 a 17.00. 
Streetdance – od 17.30. Kurz moderních taneč-
ních stylů pro děti a mládež. 
Každou NEDĚLI Kurzy společenského tance: 
Taneční škola Marietty a Dobromila Nováčko-
vých – od 17.30. Pravidelné kurzy pro začáteč-
níky, mírně i více pokročilé.
Každou DRUHOU NEDĚLI Hooping/Hoop 
dance/ – neděle 12. a 26.3., od 17.00 pro děti 
– pravidelné workshopy zábavného cvičení s ob-
ručí (hulá hoop), neděle 12. a 26.3., od 18.00 
(hulá hoop) pro dospělé.
Každé 1. ÚTERÝ v měsíci Skupinové bubno-
vání DRUM CIRCLE – od 17.30 rodiče s dětmi, 
od 18.30 veřejné bubnování pro všechny. 

Nejbližší termíny: 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6. 2017.  
 DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA 

Bližší informace na webu www.kczahrada.cz

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

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

program
 KONCERTY 

3. 3. Barrett and Lewis – od 19.00. Bluesové 
duo z Los Angeles zahraje osobitým způsobem 
jazzové a bluesové evergreeny. 
11. 3. Jedenáctého na „Jedenáctce“ – 
od 19.30. V rámci pravidelného koncertního cyk-
lu vystoupí Pavel Obermajer a Anna Cibulová. 
15. 3. Šansony na tvrzi – od 18.00. Pravidelná 
šansonová setkání každou třetí středu na Cho-
dovské tvrzi s J. Rychterovou, F. Sychrou a R. 
Linhartem.  
29. 3. Pavol Praženica – klavírní koncert – 
od 19.00. Vystoupení mladého talentovaného 
klavíristy. Vstupné dobrovolné.
31. 3. Jana Štěrbová – Pletky paní Operetky 
– od 19.00.  

 POHÁDKY 
5. 3. Jak se hledají princezny – od 15.00. Lout-
ková pohádka s maňásky, herci a muzikou, zpra-
cována podle pohádky „Dlouhý, Široký a Bystro-
zraký”. Divadlo Bořivoj.
26. 3. Sousedská pohádka – od 15.00. Pohád-
kový příběh dvou sousedů s písničkami Petra 
Skoumala. Spolek MIM, o. s. 

 OSTATNÍ/KURZY/DÍLNY 
Dovedeme – výtvarné kurzy
1. 3. Info a rezervace www.dovedeme.cz; Dove-
deme@email.cz či na tel. 720 213 120.
14. 3. Radkin Honzák – MUDrování na Chodov-
ské tvrzi – od 18.00. Návod známého psychiatra 
MUDr. Radkina Honzáka, jak přežít současnost. 

 VÝSTAVY 
23. 2. – 5. 3. Malá galerie: Malování bez hranic. 
Výstava prací frekventantů Ateliéru Chodovské 
tvrze – Dovedeme, z. s. Vstup zdarma.
10. 3. – 9. 4. Malá galerie: Lucie Sunková – 
Zastavené obrazy. Výstava originálních maleb 
z krátkého animovaného fi lmu Strom výtvarnice 
a režisérky Lucie Sunkové. V rámci výstavy pro-
běhne také autorské čtení spojené s výtvarnou 
dílnou 30. 3. od 18.00. Vstup zdarma
1. 2. – 5. 3. Velká galerie: František Tichý – 
Kresby a grafi ka. Prodejní výstava kreseb a gra-
fi k světově uznávaného a mezi sběrateli velmi 
ceněného autora Františka Tichého. 
9. 3. – 31. 3. Velká galerie: Čáry, čmáry, malo-
vání V. Pátý jubilejní ročník výstavy výtvarných 
prací žáků základních a středních škol Prahy 11. 
Vstup zdarma.

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 9.00 – 12.00 hod., úterý–pátek, 
v úterý též od 16.15 do 17.30 za 20 Kč.

program
Pondělí 8.00 – 12.00: Školička Sluníčko, pravi-
delný program pro děti od 2 let bez účasti rodičů.
Úterý 10.00: Čas na besedy a přednášky
Středa 10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší 
(do 18 m.)

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.
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Čtvrtek 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi 
(děti od 18 m.)
Pátek 10.00: Čas na pohádku, od 10.30: Šiku-
lové – tvořivá dílnička pro děti za pomoci rodičů 
či prarodičů
Nabízíme tyto besedy, přednášky a kurzy:
Čtvrtek 2. 3. od 19.00 do 21.00: Manipulace, 
co na mě platí a jak jí odolávat.  
Čtvrtek 9. 3. od 18.30 do 20.30: Manželství 
jako umělecké dílo.  
Úterý 14. 3. od 10.00 do 12.00: Agrese a ne-
klid u dětí.  
Čtvrtek 16. 3. od 18.30 do 20.30: Kurz 1. 
pomoci pro děti do 3 let. Přihlášky na e-mailu: 
info@fi tmami.cz
Úterý 21. 3. od 10.00 do 12.00: Dětský vzdor. 
Jak předcházet vzdoru u dětí a jak reagovat? Po-
zvání přijala PhDr. Ilona Špaňhelová.  
Pátek 17. 3. od 15.30 do 16.30: Malý vědec 
– sůl nad zlato. Věda pro děti od 5 do 9 let.  
Přihlašování a platba předem na e-mailu: mcdo-
mecek@praha.ymca.cz
Pravidelné akce:
Stále volná místa:
Setkání Klubu 50+ každé 1. a 3. pondělí v mě-
síci.  Kontakt na koordinátorku klubu Danielu je: 
777 604 775.
PILATES: každé pondělí od 11.30 do 12.20 
a úterý 11.00 – 11.50: Cvičení pro všechny věko-
vé kategorie, možnost zaplatit si permanentku.
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), čtvr-
tek 17.00 – 17.45 (6–7let).
Angličtina pro dospělé: pokročilí 17.30 – 18.30.
POZOR! NOVÝ KURZ: Angličtina pro věčné 
začátečníky a mírně pokročilé: každé pondělí 
od 18.15 do 19.15. (začátek 28. února, přihláše-
ní předem).
Povídání v němčině a oživení gramatiky. Kaž-
dou středu od 16.45 do 18.15.
PORADNY:
Po 9.00 – 10.00: Laktační poradna (nutno ob-
jednat na tel. 604 572 712 )
Út 9.30 – 11.00: Poradna efektivního rodičov-
ství (nutno objednat na tel. 608 708 786)
St 18.00 – 19.30: Poradna přirozeného plá-
nování rodičovství (nutno objednat na tel.: 
777 200 431), zdarma
Čt 11.00 – 12.00 Poradna těhotenství a porod 
– MUDr. Hana Belošovičová, PhD. (nutno objed-
nat předem na e-mailu: poradnamcdomecek@
seznam.cz), zdarma
Na objednání – Výchovné poradenství – Mgr. Ka-
teřina Neubauerová (e-mail: mcdomecek@praha.
ymca.cz) zdarma
Na objednání – Vývojová psychologie – Ing. Jana 
Lokvencová (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 
1. 3., 18.00 – POPELEČNÍ STŘEDA – mše sva-
tá s udílením popelce (KCMT)
5. 3., 16.00 – 18.00 Keramická dílna – JARO 
V KVĚTNÍKU. Rezervace nutná: janadomsova@
gmail.com, www.jana-domsova.cz 
5. 3. – 7. 3. – BURZA ŠATSTVA, příjem čistého 
oblečení (ne 11.00–13.00, po 16.00–21.00), 
možnost výběru před odvozem na projekt chari-
ty (út 15.00 – 18.00). Info web. Farní sál u kos-
tela sv. Františka
13. 3., 16.00 – Pražská arcidiecéze – Přednáš-
ka SKS – P. Ondřej Pávek
16. 3., 18.00 – ZMT: „Potřebuje současné křes-
ťanství reformovat? – 4 roky pontifi kátu papeže 

Františka“. Přednáška prof. PhDr. Tomáše Halíka 
� .D., sál KCMT, vstupné dobrovolné. 
20. 3., 14.30 – KAROLÍNA SVĚTLÁ – divadlo 
jednoho herce, hraje Stáňa Hošková. 
25. 3., 18.00 – Ježíšův příběh – folkrockové pa-
šije – více info na webu (KCMT)
26. 3., 16.00 – Keramická dílna – JAK NA SO-
CHU; Rezervace nutná: janadomsova@gmail.
com, www.jana-domsova.cz 
28. 3., 18.45 – Večer chval – společné chvály, 
promluva, agapé na faře,  kostel sv. Františka
29. 3., 17.00 – předvelikonoční zpověď pro děti 
(KCMT) 
30. 3., 18.00 – vernisáž výstavy Jakuba Černého 
Tváří tvář životu – postní duchovní obnova vždy 
ve středu 8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3., 12. 4. 
od 18.45 (ve středu 5. 4. nebude obnova, ale 
příležitost ke svátosti smíření). Obnovu povede: 
P. Michal Prívara a P. Václav Ventura.
Protahovací cvičení – pondělí 10.30 – 11.30  
a středa 19.00 – 20.00 pod odborným vedením 
fyzioterapeutky. Bližší informace na fried@kcmt.
cz nebo na www.kcmt.cz. 
Pilates – pondělí 11.40 – 12.30, úterý 11.00, 
přihlášky na: mcdomecek@praha.ymca.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
Tel: 775 060 042, 777 471 802, 775 883 982
Otevírací doba:
pondělí až středa 14.00–19.00 
čtvrtek 14.00–15.30 klub, 15.30–19.00 indivi-
duální konzultace

program
Téma: Subkultury
7. 3. Malování typických představitelů subkultur
14. 3. Co víš o subkulturách? 
22. 3. Film o subkulturách 
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
Březen:
2. 3. Čt – 20.00: Continue (CZ), Greybeards (al-
ternative rock, SWE), Northern Ladies (alterna-
tive rock, SWE), Mass Diversity (jazz rock, SWE)
3. 3. Pá – 20.00: One Night: Zkouška zvuku, 
WHG & Friends (electro, acid, techno)
8. 3. St – 20.00: Ørefi k (stoner rock/hardrock, 
Swiss)
9. 3. Čt – 20.00: EDM party: One ZOO music
10. 3. Pá – 20.00: Chemical Tail +Tridian
16. 3. Čt – 20.00: Gently Yours (rock, France), 
Initial Data (rock-alternaive, France)
17. 3. Pá – 20.00: = e Other.s
18. 3. So – 20.00: Save the Emotion
19. 3. Ne – 20.00: Riviéra Playboyz (CZ), Hot 
Running Blood (stoner rock’n roll, Swiss), Ox 
(post grunge, Germany)
20. 3. Po – 20.00: LAURA a její tygři
21. 3. Út – 20.00: Heavy Demons (death/
thrash metal, Swiss)
25. 3. So – 20.00: FO3
31. 3. Pá – 20.00: Iron Maiden Revival Brno
Duben:
7. 4. Pá – 20.00: Howlin’ King Snake + Dead 
Daniels
13. 4. Pá – 21.00: Southern Vision

21. 4. Pá – 20.00: STO ZVÍŘAT
27. 4. Čt – 20.00: Colossus Fall + Attack Vertical
28. 4. Pá – 20.00: Staré Pušky a Houba + Louty
Květen:
11. 5. Čt – 20.00: VLTAVA

církev #eskobratrská 
evangelická – jižní mXsto
Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) nebo 
Benkova (154, 170, 197)
E-mail: jizni-mesto@evangnet.cz
Web: jizni-mesto.evangnet.cz

program
Bohoslužby: každou neděli od 9.30
Ekumenické bohoslužby: každou 3. neděli v mě-
síci od 18.00 hodin
Biblická hodina: každé úterý od 18.00 hodin
Program pro děti: každý čtvrtek od 17.00 hodin
 

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

program
Akce
17. – 21. 7. 2017 Sportovní příměstský tábor 
v Benjamin klubu pro děti 5–10 let
MŠ BENJAMINEK
ZÁPISY proběhnou 15. – 17. května 2017 
Info na 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 od 3 
do 7 let, úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5 – 7 let, 8 – 11 
let, po a st 17.00, 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4 – 6 let, 
čt 16.00.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16.00 – 18.00 hod. 
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00 
a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, 
út, čt 18.00.
Info: http://benjaminklub.webnode.cz

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

program
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, boho-
služba 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.
LEGO klub: pro všechny holky a kluky. Zváni 
jsou též hraví rodiče. Pátek jednou měsíčně 
od 17.00 do 19.00
Angličtina: letní semestr 6. 2. 2016 – 26. 5. 
2017: zápis on-line nebo telefonicky.  
Pevnost Boyard – velká soutěž pro děti, sobota 
25. 3. v Kostelně
Připravujeme:
Divadlo Víti Marčíka – Velikonoční pašie, 6. 4.
Narnie – letní stanový tábor pro děti, Poušť 
u Bechyně, 29. 7. – 5. 8.
Více na www.cb.cz/jizni.mesto
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Ljuba Krbová a Jan Battěk: 

TO VŠECHNO ONA

středa 8. 3. 2017 od 19.00
Duel Ljuby Krbové a Jana Battěka v ko-

morním dramatu mladého Bělorusa, 

který proniká do  citového života dvou 

osamělých lidí. 

Fantastický zvířecí koncert

9. 3. 2017 v 10.00 (pro 1. stupeň ZŠ), 10. 3. 2017 v 19.00 (pro veřejnost)
Skutečná i neskutečná zvířata v hudbě Camille Saint-Saënse. Fantazie a imaginativní 

hudba. A komentáře hudebníků, dirigenta i publika. Interaktivní koncert s průvodním 

slovem a nečekanými hudebními ukázkami.

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

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

POUTNÍCI

čtvrtek 9. 3. 2017 od 20.00
Kapela působí na hudební scéně již 46 

let a v Zahradě pro vás zahrají to úpl-

ně nejlepší ze své tvorby! 

JAVORY

čtvrtek 23. 3.2017 od 20.00
Hana a  Petr Ulrychovi společně hrají 

a  zpívají více než padesát let a  také 

v  Zahradě vám zahrají své chytla-

vé a  nápadité melodie! Přijďte si je 

do Zahrady poslechnout naživo!

DDM Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4

tel.: 272 929 545, 

272 917 077

sal@ddmjm.cz

pobočka: 
Květnového vítězství 2126, Praha 4

tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

program březen: 
Vyhlašujeme soutěž KRAŤAS: 2. roč-

ník soutěže krátkého animovaného 

fi lmu. Uzávěrka přihlášek: do 30. 4. 

2017.

Vyhlašujeme 10. ročník výtvarné 
soutěže: V ŘÍŠI DIVŮ. Uzávěrka při-

hlášek: do 12. 4. 2017.

4. 3., 9.00 – 14.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu – rodinné dvojice. Pro děti 

ve věku od 6 do 18 let a rodinné pří-

slušníky. DDM JM, Šalounova.

4. 3., 09.00 – 12.30: Keramická 
dílna – Velikonoční I. Pro děti od 6 

let, mládež a dospělé. DDM JM, 

Šalounova.

4. 3., 13.30 – 17.00: Keramická 
dílna – Velikonoční II. Pro děti od 6 

let, mládež a dospělé. DDM JM, 

Šalounova.

4. 3., 9.00 – 14.00: Kurz animace IV.  
Pro děti ve věku od 8 do 18 let. DDM 

JM, Šalounova.

13. 3. – 17. 3.,  7.00 – 18.00: 
Po stopách Leonarda. Jarní pří-

městský tábor pro děti ve věku od 6 

do 15 let. DDM JM, Květnového 

vítězství.

13. 3. – 17. 3.,  7.00 – 18.00: Škola 
čar a kouzel. Jarní příměstský tábor 

pro děti ve věku od 6 do 15 let. DDM 

JM, Šalounova.

25. 3., 14.30 – 18.00: Tvořivá dílna 
– Drátovaný strom/vážka. Pro děti 

od 7 let, mládež a dospělé. DDM JM, 

Šalounova.

1. 4., 9.00 – 14.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu – jednotlivci. Pro děti 

a mládež ve věku od 6 do 20 let. 

DDM JM, Šalounova.

1. 4., 10.00 – 16.00: Tvořivá dílna 
– Velikonoční pletení z pedigu. Pro 

děti od 10 let, mládež a dospělé. 

DDM JM, Šalounova.

Info www.ddmjm.cz. DDM JM si vy-

hrazuje právo na změnu programu.

VÝSTAVA NA RADNICI

„Pastely”
Vystavující: Klára Koldová

3. 3. – 31. 3. 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.

Dialog kultur – Vietnam
První ze série setkání s menšinami, které žijí 
na Jižním Městě v sobotu 4. 3. od 14.00 v KC Zahrada

První ze série pravidelných sobotních se-

tkání pro nejširší veřejnost (od  nejmen-

ších až po seniory), jejichž cílem je před-

stavit kulturu, jazyk, zvyky či gastronomii 

cizinců, kteří žijí v naší městské části. 

Jako první se v bohatém programu před-
stavuje Vietnam. 
14.00
Workshop pro děti: výroba fi gurek z rýžo-

vé mouky

Workshop pro děti i dospělé: výroba jar-

ních závitků

15.00
Povídání o oslavách Nového roku, svát-

cích Tet, lekce vietnamštiny, závěrečný 

kvíz pro děti

16.00
Představení vietnamské kuchyně

17.00
Promítání fi lmu Mat goc (2014), beseda 

s režisérem snímku Dužanem Duongem

Součástí programu je výstava fotografi í 

ze života národnostních menšin Vietnamu 

autorů Evy Laurinové a Miroslava Pecha 

a prezentace odborných publikací s danou 

tematikou. Vstupné zdarma. Workshop 

40 Kč/osobu. Kapacita omezena. Rezer-

vace na telefonním čísle 271 910 246 (KC 

Zahrada). Projekt byl podpořen dotací Mi-

nisterstva vnitra v rámci programu „Inte-

grace cizinců 2017“.

Adresa a kontakt: 
KC Zahrada

Malenická 1784, Praha 4 – Chodov

www.kczahrada.cz
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Čáry, čmáry, malování V   

9. 3. – 31. 3.
Výstava „Čáry, čmáry, malování V.“ po-

řádá ZUŠ Jižní Město a slaví v letošním 

roce malé jubileum – páté výročí vzniku. 

Základní myšlenkou je zmapování tvorby 

žáků při hodinách výtvarné výchovy. Jsou 

osloveny všechny základní i střední školy 

v regionu Prahy 11 a jejich účast je vždy 

skoro stoprocentní.  

Jedenáctého na „Jedenáctce“ aneb Pavel Obermajer a Anna Cibulová duo

11. 3. v 19.30 hodin
P.  Obermajer (kytara, zpěv) a  A. Cibu-

lová (piano, zpěv) zahrají své autorské 

písně i  coververze slavných – ale ně-

kdy i méně známých – písní světových 

autorů v  žánrech na  pomezích jazzu, 

blues, popu i folku. Jejich styl bývá čas-

to označován jako „jemný soul okoře-

něný jazzem“. 

„MUDrování na Chodovské tvrzi“ s Radkinem Honzákem

14. 3. v 18.00 hodin
Renomovaný a  moudrý psychia-

tr a  psychoterapeut se často zamýš-

lí nad stavem společnosti, v  níž du-

chovní rozvoj výrazně pokulhává 

za technickým. 

Pavol Praženica – Když „promluví“ talent…

29. 3. v 19.00 hodin
Talent je to, co charakterizuje vystoupení mladého hu-

debníka Pavla Praženici, rodící se hvězdy mezi českými 

klavíristy. Jeho hra, při níž se zaměřuje na  interpretaci 

klasické hudby, vyniká technickou dokonalostí a rytmic-

kou přesností. 

Pozvánky do Chodovské tvrze

Přednášky v rámci uni-

verzity pro tři generace

I v  letošním roce bychom vás rádi po-

zvali na přednášky určené široké veřej-

nosti, které spolupořádáme společně 

s  Městskou částí Praha 11 a  Komisí 

seniorů Prahy 11. Přednášky se kona-

jí úterní odpoledne od 16.00 v budově 

Gymnázia GEVO v Tererově ulici 17.

Přednášky se uskuteční v těchto 
termínech: 
• 14. února – Bazilika sv. Petra 

ve Vatikánu

• 28. února – Mrakodrapy New Yorku

• 7. března – Pražský místopis aneb 

Praha známá i neznámá

• 28. března – Srí Lanka: Slza v Indic-

kém oceánu

• 11. dubna – Periodické společenství 

aneb objevy nových prvků v chemii

• 25. dubna – Pražský místopis aneb 

Praha známá i neznámá 

• 29. května – Co kvete a roste na Již-

ním Městě – procházka

• 23. května – Les jako kulturní feno-

mén (prezentace školního projektu)

• 6. června – Akustika aneb Proč hudba 

zní tak, jak zní

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

Pitva knih
V březnu se ve foyer opatovské 

knihovny představí výtvarník Michal 

Cihlář  (*1960).  Grafi k, ilustrátor 

a fotograf, od roku 1981 se 

systematicky zabývá technikou 

linorytu. 

   

od 27. 2. do 1. 4. 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

Školní muzikál Židle v kruhu v Divadle Broadway
Studenti a učitelé Gymnázia GEVO nastu-

dovali autorský muzikál Židle v kruhu. Děj 

se odehrává v prostředí psychiatrické lé-

čebny, kde se ocitl ředitel školy kvůli stu-

dentské vzpouře. Více jak dvouhodinové 

představení nás provází příběhem vzpou-

ry a jejími důsledky. V muzikálu zaznělo 15 

autorských písní.  Na jevišti se vystřídalo 

více než 60 účinkujících. Hra se vtipným 

způsobem pokusila nahlédnout do školní-

ho prostředí, a to tak, jak ho vidí dospělí, 

ale i jak ho vnímají studenti. Každý si mohl 

během představení zavzpomínat na  svá 

školní léta. Vždyť studentské i  učitelské 

problémy se v  průběhu let moc nemě-

ní a škola je prostředí, které nás všechny 

hodně formovalo. A možná jsme si všichni 

občas připadali jako v blázinci. 

Součástí muzikálu byla i kampaň #davam-

zidlidokruhu, kterou jsme chtěli upozornit 

na problematiku duševního zdraví a tabu-

izování duševních nemocí. Do  kampaně, 

kterou vedeme především na  sociálních 

sítích, se nám podařilo získat tisíce fotek 

od lidí z celého světa. Ze známých osob-

ností České republiky akci podpořili na-

příklad Cyril Höschl, Zdeněk Svěrák, Olga 

Šípková, Jan Ruml, Aleš Háma a mnoho 

dalších.  Do kampaně se stále můžete při-

dat i vy. Stačí jen přidat fotku židle na soci-

ální sítě s popiskem #davamzidlidokruhu. 

M. Blíža, Gymnázium GEVO

  jubilea na Chodovské tvrzi  

Paní Marie 

Tomášková 

oslavila v lednu 

101. narozeniny. 



24 Život na Jižním Městě

Kronikářova ohlédnutí. Tentokrát na začátek roku 2007

Nemusíme se vždy vracet o století, abychom narazili na zajímavé, a přesto již 
zapomínané okamžiky a příhody. Stačí desetiletí. 

Vozy pražského metra 15. února popr-

vé projely v rámci technické jízdy na nově 

stavěný úsek IV C2 Ládví – Letňany. Tra-

sa  metra C s jedním koncem v Hájích  tak 

dostala nadlouho a  možná navždy ko-

nečnou podobu. Výstavba byla zahájena 

v létě roku 2004, náklady se pohybovaly 

kolem 15,5 miliardy korun, ale nebyl ještě 

konec. Asi 4,5 kilometru dlouhá trasa se 

třemi novými stanicemi byla dokončována 

v prvním pololetí roku 2008.

Ať rok neochudíme o  leden: Litoval jsem 

tehdy po  silvestrovské noci čtyřnožce, 

protože jsme v  rodině výjimečně dosta-

li na  ty dny péči o  kocoura Járu. Hned 

po  prvních výbuších kdesi zmizel a  byl 

opět viděn teprve po páté hodině ranní. 

Dosud žije a  bez zjevných následků, ale 

ne u  nás. Po  polovině ledna v  republice 

řádil orkán Kyrill. Škody způsobené větr-

nou smrští jen na stromech ve správě Pra-

hy 11 byly vyčísleny částkou tehdejších 

610  663 korun, celkem 45 vyvrácených 

nebo nevratně poškozených stromů. Nej-

vyšší tabulkovou hodnotu měl jeřáb obec-

ný v Brandlově ulici. 

Na  území Prahy 11 úředně žilo v  31. 

prosinci 2006 celkem 78  772 obyvatel. 

Z  toho bylo 40  816 žen. Průměrný věk 

obyvatel činil 41,4 roku. Dětí ve věku od 0 

do 14 let bylo 11 procent, 77,4 procenta 

obyvatel bylo ve věku 15 – 64 let. Oby-

vatelé nad 64 let věku tehdy tvořili skupi-

nu jen 11,6 procenta z celkového počtu. 

Praha 11 držela 6. příčku v počtu obyvatel 

v 57 městských částech metropole. 

Nejmenované obchodní centrum spo-

lu s Národním muzeem v Praze pořáda-

lo od  1. února 2007 poutavou výstavu, 

volně přístupnou. Veřejnost měla mož-

nost vidět unikátní kostry dinosaurů z ar-

gentinské Patagonie. Hlavní součástí byly 

trojrozměrné modely koster dinosau-

rů a dalších fosilií. Expozice byla k vidění 

půldruhého měsíce a na exkurzi prý přišlo 

i  přes třicet škol. Nad schodištěm tvrze 

jsme si připomínali proměny Jižního Měs-

ta. Zastupitelstvo Prahy 11 schválilo 15. 

března poskytnutí fi nančního daru pro ob-

vodní výbor Praha 4 Českého svazu bo-

jovníků za svobodu na zájezdy školní mlá-

deže do Lidic a Terezína.

Jiří Bartoň 

Když se spojí vize, vstřícnost a spolupráce – funguje to!

Škola Můj Projekt – Jižní Město patřící 

do sítě Škol Můj Projekt již třetím rokem 

realizuje vzdělávání s  originální českou 

vzdělávací koncepcí Škola Můj Projekt, 

mezi jejíž autory patří pedagogičtí od-

borníci s  dlouholetou praxí v  oblasti 

inovativního vzdělávání. „Děti vnímáme 

jako tvůrce vlastního života a vlastní je-

dinečné cesty vzděláváním. Pomáháme 

jim objevovat a  rozvíjet silné stránky, 

podporujeme jejich víru ve vlastní schop-

nosti a aktivní přístup k životu,“ říká Ive-

ta Jonášová, ředitelka školy.

Školy Můj Projekt kombinují předměto-

vou výuku v  integrovaně tematických 

blocích a výuku v projektech, která dává 

žákům velkou míru svobodné volby té-

matu i  jeho zpracování, ale také odpo-

vědnost za  vlastní práci. „Od  první tří-

dy si žáci osvojují základy projektového 

řízení, jehož znalosti a  využití se rok 

od roku prohlubují. Prostřednictvím pro-

jektů žáci vytváří okolní svět lepším mís-

tem k životu a naplňují moto školy – Náš 

svět je i můj projekt,“ dodává spoluzřizo-

vatelka školy Dana Stariatová, která je 

také zřizovatelkou Gymnázia, ZŠ a  MŠ 

Mánesova v  Sokolově (od  roku 1999), 

uplatňujících tutéž koncepci.

V roce 2016 škola z důvodu končící ná-

jemní smlouvy hledala nové prostory. Ře-

šení přišlo jako na  zavolanou. Městská 

část nabídla ve výběrovém řízení budovu 

se zahradou v Chomutovické ulici, kterou 

se podařilo škole získat. „Odstartoval tím 

nový školní projekt s cílem přeměny dlou-

ho neužívaných prostor v inspirující místo 

pro děti naší školy,“ vysvětluje Petr Jo-

náš spoluzřizovatel školy, pro kterého je 

škola srdeční záležitostí.

Během pouhých dvou měsíců se po-

dařilo téměř nemožné. Uvést prostory 

do  stavu, aby v  září mohli plynule po-

kračovat ve výuce. „Podařilo se to díky 

vstřícnosti a  spolupráci Městské části 

Praha 11, společnosti Jihoměstská ma-

jetková, a. s., a vlastním fi nancím zřizo-

vatelů školy. Nepoužívané budově jsme 

společnými silami vdechli nový život 

a  vytvořili z  ní smysluplné místo,“ sho-

dují se Petr, Dana a Iveta.

Když se spojí správná vize, vstřícnost 

a spolupráce – funguje to!

Dana Foučková

Nad schodištěm tvrze.  Foto: Jiří Bartoň 
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Společně jsme rozsvítili Jižní Město
Díky sportovnímu klubu FC Háje Jižní 

Město se uskutečnila ke konci roku pří-

jemná sportovní akce s  charitativním 

podtextem. Tou byl první ročník běhu, 

jehož výtěžek byl předán dětskému do-

movu Charlotty Masarykové ve Zbrasla-

vi, který se stará o děti do 6 let. Cha-

ritativní akce se zúčastnilo 141 běžců 

a společně se podařilo vybrat sedmnáct 

tisíc korun. Se samým začátkem akce 

bylo totiž spojené vybírání dobrovolné-

ho startovného. Do  kasičky vhazova-

li peníze nejen rodiče a příchozí dospě-

lí, ale i děti ze svého „prasátka“. Všem 

patří velký dík, že se k této akci připojili, 

a pomohli tak vybrat krásnou částku pro 

děti v dětském domově. Zástupci klubu 

FC Háje předali dětskému domovu Char-

lotty Masarykové vybrané peníze a od-

měnou jim bylo vřelé přivítání a velká ra-

dost. Ředitelka domova okomentovala 

atmosféru předávání slovy: „Je úžasné, 

když se v této době sejde takové množ-

ství lidí a podpoří svým během a peně-

zi dobrou věc. Moc děkujeme a vážíme 

si takového daru.“ Poděkování tak patří 

nejen všem účastníkům, kteří se zapojili, 

ale hlavně těm, kteří tuhle hezkou myš-

lenku zrealizovali a  Fotbalovému klubu 

FC Háje Jižní Město. O. Mansour

Pohár starosty Jižního Města 2016 má své vítěze
Oblíbený cyklus obvodních kol sportovních soutěží pro školy s názvem Pohár 
starosty JM pořádá každoročně Dům dětí a mládeže Jižní Město. Jde o seriál 
školních sportovních soutěží na pokračování, které probíhají kromě letních 
prázdnin po celý rok.

Soutěžit se začíná v lednu házenou a ha-

lovým fotbalovým turnajem Kop cup, únor 

patří volejbalu, březen basketbalu a pře-

hazované, duben vybíjené a  McDonalds 

cupu. V květnu probíhá atletika – Pohár 

rozhlasu, červen je ve  znamení vybíjené 

a cyklistiky. Přes léto si děti užívají prázd-

niny a v září už je čeká další atletika, ten-

tokrát Atletický čtyřboj a minifotbal. Říjen 

patří přespolnímu běhu a stolnímu tenisu, 

v  listopadu se střídá basketbal a fl orbal 

všech kategorií, který trvá až do prosince. 

Všechny školy se soutěžení na úrovni ob-

vodního kola Prahy 11 mohou zúčastnit. 

Za každou účast a umístění získávají body 

a  součet pak určí celkové pořadí škol. 

V roce 2016 si zasoutěžilo přes 2 200 zá-

vodníků. Těmi aktuálními úspěšnými jsou 

ZŠ Donovalská, ZŠ Campanus a ZŠ K Mi-

líčovu. Vítězové obvodních kol jednotli-

vých soutěží postupují do  krajských kol 

a bojují o Pohár primátora hlavního měs-

ta Prahy, ti nejlepší pak mohou reprezen-

tovat svůj obvod až v  celorepublikovém 

fi nále dané soutěže. Loni se toto podaři-

lo ZŠ Donovalské v basketbalu a ve fi nále 

ČR získali krásné 2. místo. Všem jim patří 

velká gratulace s přáním hodně sil a ener-

gie v celopražských kolech.

Foto, video i výsledky jednotlivých soutě-

ží 2016 a informace o sportovních akcích 

2017 najdete na www.ddmjm.cz.

red

FLORBAL CHODOV

jeden z favoritů
Březen a  duben jsou každý rok měsí-

ce, kdy se fl orbalové týmy perou v play 

off  o  účast v  Superfi nále fl orbalu, kte-

rým v  plné O2 Areně vrcholí fl orbalová 

sezóna. Praha 11 je fl orbalovou baštou 

a všechny tři zdejší týmy obhajují medai-

le z  loňské sezóny. Tu nejcennější pak 

muži FLORBAL CHODOV, kteří opět bu-

dou vstupovat do play off  v roli jednoho 

z favoritů.

Chodovští muži vkročí do vyřazovací fáze 

11. a 12. března na domácí půdě ve Spor-

tovní hale Jižní Město. Kdo bude soupe-

řem, se dozvíme těsně předtím na zákla-

dě výsledků základní části. Jasné však je, 

že FLORBAL CHODOV bude v tomto mě-

ření sil favoritem. 

Ještě o  týden dříve, tedy o  víkendu 4. 

a 5. března, vstoupí do play off  obhájkyně 

stříbra z  ženské Extraligy, hráčky FLOR-

BAL CHODOV, a obhájkyně bronzu, hráč-

ky Herbadent FK Jižní Město. Oba týmy 

se představí také na domácí půdě, tedy 

v  jihoměstských halách SH Jižní Město 

a Jedenáctka VS.

Pro aktuální informace o zápasech sleduj-

te web www.fl orbalchodov.cz, kde nalez-

nete časy zápasů i další novinky.

Campanus pořádá Republikové fi nále 

ve fl orbalu – dojde až na vrchol?
Vrchol školního fl orbalu se blíží. A odehra-

je se v Praze. Pořadatelem akce pro kate-

gorii III., tedy pro žáky druhého stupně zá-

kladních škol, je ZŠ Campanus z Prahy 11. 

Na Jižní Město přijedou školy z celé země, 

aby se utkaly 21. a 22. března o titul nej-

lepšího fl orbalového týmu v republice. Re-

publikové fi nále se odehraje v hale Jede-

náctka VS a ve Sportovní hale Jižní Město, 

kde se utká šest nejlepších týmů v kate-

gorii chlapců i  dívek a  zabojují o  celkové 

vítězství. Prvním jistým účastníkem je ZŠ 

Campanus, další týmy si musí účast vybo-

jovat v kvalifi kaci, která probíhá až do kon-

ce února. Campanus je tradičním pořada-

telem sportovních soutěží, Republikové 

fi nále ale pořádá poprvé. „Takovouto akci 

jsme ještě nepořádali, o to více se na ni 

chceme připravit a všem účastníkům zajis-

tit co nejlepší podmínky k tomu, aby vše 

proběhlo hladce a my viděli ty nejzajíma-

vější zápasy,“ říká ředitelka pořádající ZŠ 

Campanus Lenka Derková. ZŠ Campanus 

není ve  fl orbalových soutěžích žádným 

nováčkem, chlapce sice čeká první velká 

akce, dívky mají ale za sebou hned něko-

lik úspěchů. Ten největší je z roku 2010, 

kdy Campanus senzačně ovládl kategorii 

dívek v  Uherském Brodě. Také v  loňské 

sezoně nechyběly dívky na Republikovém 

fi nále v Benešově, kde nakonec skončily 

těsně pod stupni vítězů na čtvrté pozici. 

„Když jsme vyhrály v  Uherském Brodě, 

bylo to pro nás velké překvapení. Radost 

z vítězství byla veliká a my doufáme, že 

bychom se něčeho podobného mohli do-

čkat i tentokrát, “ dodává Derková. 

Jakub Borovský, PR ZŠ Campanus

Život na Jižním Městě
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Quo vadis, Jižní Město?
Kdo mne zná osobně, dobře ví, že ra-

ději něco dělám, tvořím, posouvám věci 

dopředu, než třeba píši. Otočím pořadí 

a podělím se s vámi o zkušenost, kterou 

je více než dvouletá práce pro naši MČ. 

Prakticky se setkávám s  bojem o  moc 

a  postavení, se soubojem dobra a  zla, 

závistí a  přejícností, pochopením a  ne-

pochopením. Nejzajímavější místo k této 

přehlídce je nesporně jednání Zastupi-

telstva městské části, které se koná mi-

nimálně každý měsíc. Na  jedné straně 

lidé, které v minulosti ovlivnily moc a pe-

níze a  končící zapojením do praktik od-

klánění veřejných fi nančních prostředků, 

a  na  straně druhé lidé slušní a  poctiví, 

kteří spravují věci veřejné podle svého 

nejlepšího vědomí a svědomí. V HPP 11 

se v roce 2014 podařilo nevídané spoje-

ní lidí, kteří mají Jižní Město rádi a mají 

společný cíl – prosazovat a  chránit to 

dobré a  výhodné pro obyvatele v  rám-

ci platných zákonných pravidel. Může se 

to zdát málo, ale opak je pravdou. Jedná 

se o jednu z nejtěžších povinností, jakou 

nyní máme. A  jak to vidíte vy, občané 

Jižního Města, s naší společnou budouc-

ností? Já osobně mám v  této věci jas-

no :-)

Jiří Dohnal, HPP 11

Pražský okruh
Pražský okruh, stavba, kterou všichni 

nutně potřebujeme, aby ubylo doprav-

ních zácp, smogu i hluku na JM a v jeho 

okolí, nebude dostavěna možná nikdy. 

Proč? Příčin je hned několik. Především 

starý stavební zákon. Není možné, aby 

stavba celonárodního významu neby-

la zahájena ani po  dvaceti letech. Sta-

čí k  tomu občanská sdružení, která nej-

častěji zakládají občané bydlící v blízkosti 

plánované stavby, podporovaná populis-

tickými politiky. Zákon jim to umožňuje, 

a pokud se v něm nestanoví trestní od-

povědnost právě takových populistických 

občanských sdružení, bude se to neustá-

le opakovat. My jsme se opravdu snažili 

na problém chybějícího okruhu upozornit. 

Sbírali jsme podpisy pod naši petici, za-

stavili jsme dopravu v Uhříněvsi nebo de-

monstrovali pochodem na  Spořilovské, 

kde se nás sešlo opravdu mnoho. Nejvíc 

našemu snažení ublížil dnes již odvolaný 

starosta Štyler HPP 11, který v rozporu 

s usnesením zastupitelů MČ P 11 zaslal 

dopis do  Bruselu, ve  kterém dostavbu 

PO 511 zpochybňuje. I díky jeho aktivitě 

proti svým vlastním občanům P 11 nako-

nec Evropská komise stavbu 511 vyřadi-

la z prioritních staveb. My se však odradit 

nedáme a budeme pokračovat ve sbírání 

podpisů pod naši petici. Brzy nás v ulicích 

JM opět uvidíte.

Petr Sýkora, JMND

Názory zastupitelů

Proč jsem hlasoval pro pořízení územní studie
Zastupitelstvo hl. m. Prahy 26. 1. 2017 

zamítlo pořízení tzv. regulačního plánu 

pro lokalitu Opatov, o kterou žádala  MČ 

P11. Nebyl jsem zastáncem pořízení re-

gulačního plánu už v době jeho vymyšle-

ní. Na  ZMČ P11 jsem pro jeho pořízení 

nehlasoval. Poctivě jsem se ale účastnil 

tvorby požadavků pro jeho zadání. Vní-

mal jsem to jako byrokratickou snahu 

zablokovat nadlouho dané území. Koru-

nu tomu nasadil A. Kulhánek, HPP 11, 

předseda komise pro strategické územ-

ní rozhodování, jenž ODMÍTL pozvat 

na  projednávání zadání regulačního plá-

nu vlastníky pozemků. Na  Opatově NE-

PATŘÍ MČ P11 téměř žádné pozemky, 

90 % patří restituentům nebo hl. m. Pra-

ze. Technicky to probíhalo jako za minu-

lého režimu. Lidé nemající k  pozemkům 

vlastnický vztah diskutují bez možnos-

ti vyjádření vlastníků, co na daném úze-

mí smí a nesmí být, nad rámec platného 

územního plánu. Reálně hrozilo znehod-

nocení investic a  majetku soukromých 

osob. Jsem rád, že náměstkyně Kolínská 

(SZ) nechtěla regulační plán pořídit s tím, 

že za daných podmínek je téměř nepro-

jednatelný. Práce lidí na P11 nepřijde vni-

več. Schválili jsme tvorbu územní studie, 

která je 1) levnější na pořízení, 2) rychleji 

projednatelná.

Ing. O. Prokop, 

zastupitel hl. m. Praha, MČ P11

Změna ÚPn 2797, Regulační plán Opatov – Na Jelenách, Metropolitní 

plán, a z toho plynoucí „Občanská revolta“
Tento myšlenkový pochod, obsaže-

ný v dále uvedeném článku zastupitele 

Kulhánka z  HPP 11, jej vede k  závěru, 

že když se  územně plánovací nástro-

je nevyvíjejí dle jeho představ, je potře-

ba přistoupit k  občanské neposlušnos-

ti. Na tento nebezpečný závěr a posun 

v  myšlení představitele HPP 11 je tře-

ba důrazně upozornit a  distancovat se 

od něj. 

Návrh změny ÚPn č. Z2797 s  výstav-

bou administrativního komplexu v těsné 

blízkosti nejfrekventovanější křižovatky 

v ČR (Jižní spojky a 5. května) na Rozty-

lech v místě brownfi eldu po Interlovu má 

zjevně více pozitiv než negativ a zaslouží 

šanci na další rozpracování.

Zmiňovaný návrh na  pořízení regulač-

ního plánu byl odmítnut ZHMP s  odů-

vodněním rozsáhlostí dotčeného území. 

Měl však již od počátku další vadu, a to, 

že nebyl v  této fázi zadání projednáván 

s vlastníky pozemků, jimž patří cca 80 % 

řešeného území. 

Do  třetice, nevhodnost nedávného per-

sonálního zásahu do  autorského týmu 

metropolitního plánu snad již byla dosta-

tečně prokázána. 

Závěr s  občanskou revoltou by si voli-

či měli zapamatovat, sledovat další po-

čínání autora a  jeho radikálního spolku 

i v nadcházejícím předvolebním období. 

Stanislav Urbánek, TOP 09

Koho zajímají problémy občanů Jižního Města? 
Především by to měli být všichni zastu-

pitelé naší městské části. A skutečnost? 

Představu si občan může utvořit sledo-

váním jednotlivých jednání zastupitelstev 

MČ11, nebo tak, že si přečte příspěvky za-

stupitelů v periodiku Klíč. A co se občan 

užitečného doví? Žádná sláva to asi ne-

bude, neboť se například nedoví, jak by se 

měla řešit problematika spojená s parko-

váním v různých lokalitách Jižního Města 

a jaký bude další rozvoj naší městské čás-

ti. Nedoví se také, jak se (ne)řeší lokální 

problémy, např. problém s  rušením noč-

ního klidu v  ul. Krištofova z  nedalekého 

podniku, nebo jak zabránit autům, aby ne-

jezdila po chodnících v ul. Jurkovičova. Na-

místo toho občané sledují lítý boj politic-

kých stran a hnutí, který svým stylem tak 

trochu připomíná „wrestling“. Tedy hod-

ně křiku, vyhrožování, kňourání a  efekt-

ních podpásovek. Troufnu si říci, že tento 

boj nikoho moc nezajímá. Formát rubriky 

„Názory zastupitelů“ by se proto měl co 

nejdříve změnit tak, aby byl užitečný pře-

devším pro občany JM. Například by se 

zastupitelé z jednotlivých politických stran 

a hnutí, mohli vyjadřovat ke společným té-

matům, která zajímají občany JM. Třeba 

k jednomu z výše uvedených problémů.

R. Korbel, JMND
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Jihoměstské Palermo – hlavní role Jiří Štyler
Panu Štylerovi se očividně zastesklo 

pozornosti médií a opět zaperlil. Tento-

krát doslova přestřelil :-) Na zastupitel-

stvu MČ sdělil, že bude chodit na  jed-

nání se zastupiteli s  pistolí. Následně 

jsme se dozvěděli, že je to u  něj běž-

né. Tehdejší koalici v  roce 2014 doha-

doval s pistolí na stole. Jestli si po jejím 

rozpadu vzpomněl na staré osvědčené 

metody práce, nebo tím sledoval něco 

jiného, ví už jen on sám. Důsledkem je 

zase mediální ostuda a  další střípek 

do  zákulisí fungování HPP 11. Vychá-

zí tak najevo, jaké metody jednání pan 

Štyler používá. Svou kariéru postavil 

na  jím vymyšleném scénáři Jihoměst-

ské Palermo. Avšak postupem času se 

objevují skutečnosti, které nasvědču-

jí tomu, že se jako mafi án chová právě 

on sám. Od italské mafi e se asi hodně 

inspiroval včetně až přehnané prezen-

tace sebe sama jako bohabojného ka-

tolíka. Vzpomeňme si na  zastírání pů-

vodu peněz na volební kampaň HPP 11 

v roce 2014. Z HPP 11 se stává obsku-

rní sekta, které se nikdo nesmí postavit 

do cesty, natož ji kritizovat a nesouhla-

sit s  jejími metodami. Ti, kteří se toho 

odváží, jsou zastrašováni a veřejně po-

mlouváni, čehož si naposledy vrchova-

tě užili jejich bývalí členové, pánové Frej 

a Lukeš...

Klub zastupitelů ČSSD 

Okruhový populismus – 511
Členství v  Evropské unii přineslo nové 

předpisy. Ne všechny je možné považo-

vat za dobré. V oblasti životního prostře-

dí jsou rozhodně evropské normy příno-

sem. Je tomu tak i v posuzování velkých 

staveb. Evropské normy žádají posu-

zování více variant. Na  to máme v  Če-

chách řešení. Například 20 let nic nedě-

lat, a  hned máte nulovou variantu. Tou 

další pak je „jediná realistická“ a nikdy ji-

nak. Občané, vidíte, posuzujeme výběr ze 

dvou variant, evropské normy jsme splni-

li. Starý režim nám byl nepříjemný jak po-

trhaný špinavý kabát. I na to máme v Če-

chách řešení: prekabátiť. Lícem dovnitř, 

rubem navrch – a nový řád je tu. 

Dálnice stavět umíme, jde o  to, aby to 

bylo rychle, občané na to slyší. A tak byla 

rychle postavena D8 přes Středohoří. Co 

na tom, že byla nutná výjimka z ochrany 

prostředí. Stavěli jsme prý rychle a levně. 

Co na  tom, že geologičtí odborníci říka-

jí, že problémy budou stále. Odpovědný 

přece není nikdo, může za to zlá geolo-

gie. Obdobně je potřeba rychle postavit 

stavbu 511 pražského okruhu, občané 

na  to slyší. Co na  tom, že postup není 

v souladu s po letech přijatými normami.

Strany jako ANO, TOP 09, ODS a podob-

né přece zlikvidovaly ten starý kabát, ob-

čané na to slyší.

Nevolte populisty.

Jiří Krautwurm, HPP 11

Proč ANO prosazuje v centru JM na stanici metra Opatov 1000 parko-

vacích míst pro mimopražské občany s komerční zástavbou???
Náměstí, obchody, pošta, zeleň… jsou 

typické pro centra měst. Dnes vypadá 

okolí metra odpudivě, protože vlastníci 

a nájemci se řádně nestarají o svůj ma-

jetek a  ani o  čistotu. Do  centra 80tisí-

cového Jižního Města nepatří parkoviš-

tě, to patří na periférii. Stejně do centra 

nepatří komerční kanceláře, ale funkce, 

které může využívat více občanů. Proč 

by na Opatově nemohlo vyrůst i  kultur-

ní centrum, které by svojí nabídkou moh-

lo být atraktivní i  pro ostatní Pražany? 

Proto žádáme, aby Praha jako odpověd-

ná obec zpracovala pro centrum Opatov 

Regulační plán, který zpřesňuje Územ-

ní plán a  je stejně vymahatelný. 26. 1. 

2017 schválilo zastupitelstvo HMP ne-

přijetí pořízení Regulačního plánu, a  to 

i hlasy zastupitelů ANO, včetně těch, kte-

ří byli voleni za  Jižní Město. Záměr po-

řízení Regulačního plánu nepřišel obhá-

jit ani starosta za ANO Jirava, ani radní 

zodpovědný za  ÚR Urbánek z  TOP 09, 

přestože předtím záměr schválilo Zastu-

pitelstvo Prahy 11. Regulační plány má 

Vídeň, měla je i Praha za první republiky, 

protože byl zájem na tom, aby se Praha 

rozvíjela ve prospěch občanů, obce a ne 

jenom developerů.

RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

Zastupitelé ANO a TOP 09 popřeli sami sebe
„CO SE DĚLO V MINULÉM OBDOBÍ, NE-

VÍM,  POLITICE JSEM SE NEVĚNOVAL,“ 

prohlásil před svým zvolením kandidát 

na  nového starostu Prahy 11 Petr Ji-

rava (ANO) na  námitku, že bude zvolen 

hlasy exstarosty Mlejnského, komunis-

tů a dalších postaviček z časů „Jihoměst-

ského Palerma“. Z doby, kdy byli političtí 

oponenti sledováni fy ABL a přepadává-

ni na  ulici nebo jim byl ničen majetek. 

Co způsobilo jeho náhlou ztrátu paměti, 

když se ještě před dvěma lety, v průbě-

hu kampaně vůči těmto lidem ostře vy-

mezoval? Ať jsou jeho temné pohnutky 

jakékoli – člověk, který si NECHCE pama-

tovat nedávnou minulost, by NEMĚL být 

starostou.

K  podobnému „zatmění“ mysli došlo 

i  u  zastupitelů TOP 09. Strana, jejímž 

hlavním programem je kritika KSČM, se 

nechá ve  vedení P11 podporovat hlasy 

komunistů. Je to pokrytectví, nebo pře-

tvářka? Asi obojí, a navíc chladný, vypo-

čítavý kalkul, jak se dostat k moci. A že 

přitom členové TOP 09 popřou všechny 

zásady, které hlásají? Asi jim to nevadí, 

co je doma, to se počítá.

Vážení občané, jak se asi budou chovat 

ANO a  TOP 09 ve  velké politice, když 

i  na  komunální úrovni popřou všechny 

své zásady? Pamatujte si tyto skuteč-

nosti, až půjdete na podzim k volbám.

Ing. Ladislav Kos, HPP 11, senátor

Aktuální návrh Metropolitního plánu = Klondike pro developery
Jeden občan se mne dotázal, jak je 

možné, aby po  všech připomínkách 

městských částí P11, P4 a  veřejnosti 

k  aktuálně pořizované změně územní-

ho plánu Z2797 (admin. komplex spol. 

Passerinvest na  Roztylech) byla tako-

vá předimenzovaná stavba povolena? 

Zřejmě stejným způsobem, jakým led-

nové zastupitelstvo hl. m. Prahy (vč. 

našeho zastupitele za  ANO pana Pro-

kopa) zrušilo pořizování regulačního 

plánu (RP) Opatov – Na Jelenách, kte-

rý nám byl původně Magistrátem přislí-

ben. Jedná se o facku všem, kteří na RP 

pracovali, i  lidem, kteří v  této lokalitě 

žijí. „Rozvoj“ Opatova bude tedy dále 

chaotický, odvislý od  dohod develope-

rů s vedením radnice P11. Asi stejným 

způsobem, jakým pražská ANO a ČSSD 

instalovaly zpět do  funkce arch. Kouc-

kého, hl. tvůrce metropolitního plánu 

(MÚP), který byl vyhozen za nekomuni-

kaci s veřejností, městskými částmi, do-

konce i radními hl. m. Prahy. Jeho návrh 

MÚP prakticky ruší regulativy výstavby, 

a z Prahy tak dělá dobývací prostor pro 

developery. Na P11 mimo jiné na všech 

stanicích metra Roztyly – Háje navrhuje 

27podlažní mrakodrapy. Je nejvyšší čas 

na  občanskou revoltu – vzepřeme se 

politikům, nenechme si zaprodat naše 

zdraví a životní prostředí!   

Aleš Kulhánek, HPP 11

pokračování na straně 28>>>
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K čemu potřebujeme regulační plán?
Pražské zastupitelstvo neschválilo poříze-

ní regulačního plánu (RP), který měl řešit 

charakter nové zástavby okolí metra Opa-

tov. RP, zjednodušeně řečeno, vymezuje 

plochy, kde je možné stavět, jak velké mo-

hou stavby být a jaký mají mít charakter. 

Konkrétně popisuje, co lze na  pozemku 

postavit, a vytváří tak pro stavebníky sta-

bilní prostředí, které není závislé na mo-

mentální politické situaci. Velice pěkně ho 

má zpracovaný např. Vídeň.

Pražský územní plán je bohužel velice 

obecný a konkrétní zástavba se řeší pří-

pad od  případu. Obvykle developer za-

koupí pozemek a  chce ho maximálně 

využít bez ohledu na zájmy okolních oby-

vatel. Předkládá samosprávě studie zá-

stavby, smlouvá a  zkoumá míru vstříc-

nosti jejích nejvlivnějších představitelů. 

Takový postup zjevně není dobrý. Zastu-

pitelstvo Prahy 11 před rokem ve  spo-

lupráci s  Prahou věnovalo mnoho času 

přípravě zadání RP tohoto významného 

území a dokázalo se na něm shodnout. 

Poslední krok hlavního města bohužel 

vrací odborné téma na  politické kolbiš-

tě. Z nedávné doby známe řadu až hrů-

zostrašných studií na zástavbu Opatova. 

Pan inženýr Jirava říká, že neví, co se 

tady před rokem 2014 dělo. Tak nám asi 

moc nepomůže.

Je to na nás, občané!

Ing, Václav Šmrha, HPP 11/KDU-ČSL

Chci být starosta ANO, tak zvládnu i ztrátu paměti
„Co se dělo v  minulém období, nevím.” 

Tak pravil 19. 1. 2017 před svou vol-

bou do křesla starosty Prahy 11 P. Jirava 

(ANO). Ale, copak se nám to stalo s pa-

mětí? Před volbami 2014 bojovalo ANO 

P11 před voliči s kmotry, s ex-starostou 

Mlejnským, kritizovalo jeho praktiky při 

správě městských fi nancí a majetku. Ne-

trvalo ani rok a půl a ANO se spojilo právě 

s těmi. J. Říčař (místopředseda pražského 

ANO) a P. Jirava (starosta v letech 1994–

2002) viditelně změnili svoji rétoriku, vy-

měnili koaliční partnery (původně HPP 11) 

a nyní si již na radnici developeři a Mlejn-

ského lidé opět dveře podávají. TOP 09 

v čele s pražským místopředsedou J. Lep-

šem je samozřejmě u toho. Ing. Jirava byl 

zvolen starostou hlasy trestně stíhaných, 

obviněných a KSČM. HPP 11 se volby ne-

účastnilo. Spojení ANO P11 s Mlejnským 

představuje pokračování neblahých hos-

podářských aktivit, podporu developerů, 

likvidaci hřišť základních škol ve prospěch 

podnikatelů ve  sportu a  zametení kauz 

z  let 2006 až 2014 pod koberec. ANO 

P11 i p. Jirava se tak zpronevěřili voleb-

nímu programu, důvěře voličů i  veškeré 

politické slušnosti. Klub ANO kvůli tomu 

na P11 opustili již dva zastupitelé.

PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Tramvaj na Jižní Město, ano či ne?
Podporujeme prodloužení tramvajové 

tratě ze Spořilova na  Jižní Město. Po-

važujeme výstavbu tramvajové tratě 

za  „městotvornou“ a  pro rozvoj Jižního 

Města důležitou dopravní stavbu, srov-

natelnou s výstavbou metra.  

Koncept tramvajové trati zajišťující více 

než pouhé spojení k metru navrhovaný 

na Jižním Městě není nový v Praze ani 

ve světě. Zcela běžně tak fungují napří-

klad tramvaje v  nedaleké Vídni, zcela 

nově se k  tramvajím vrací Paříž a  roz-

voj současné sítě tramvají dospěl v po-

sledních letech i  do  Varšavy. V  Praze 

lze uvést příklad úspěchu novou tram-

vajovou trať na  Barrandov provozova-

nou od  roku 2003. Ukázkou existence 

lokality obsloužené ve  směru do  cent-

ra metrem a  v  dalších směrech tram-

vajemi jsou Dejvice, odkud do  cent-

ra jede metro A, na Prahu 5 a Prahu 7 

však kvalitní a rychlou dopravu zajišťu-

jí tramvaje. Podobným způsobem, byť 

v jiném měřítku, bude fungovat i tram-

vajová trať na Jižní Město, pokud se ve-

dení hl. m. Prahy i MČ Praha 11 shodne 

na  realizaci tohoto záměru trvale udr-

žitelného rozvoje lokality i její dopravní 

obslužnosti.

Dalibor Mlejnský, JMND

Práce HPP 11 se chválí sama
Na ZMČ zaznělo, že si svými projevy dě-

láme reklamu. Zrovna jsme hájili oby-

vatele ul. Bachova, kteří přišli vyjádřit 

nesouhlas s výstavbou 12p. domu přile-

peného na dům stávající. Autor výroku, 

p. Sýkora z Mlejnského JMND, si dosud 

nevšiml, jak HPP 11 již deset let pracuje: 

problémy obyvatel si bere za své, aktiv-

ně se jimi zabývá, aniž z toho plyne zisk. 

Vzešli jsme z  ulic, většina z  nás je čle-

ny výborů SVJ/BD, ve svých domech ko-

náme ve prospěch společenství, za ne-

vděčnou činnost pobíráme skromné 

odměny. Naší prioritou je práce, nikoliv 

zisk, což přenášíme do funkce zastupite-

le. A  jsme úspěšní: uchránění Litochleb 

od 90m věžáku, podpora občanů mno-

ha lokalit v  kauzách zastavění volných 

parkovišť mega-garážemi, zrušení BD 

Benkova, Prašná či DPS Hviezdoslavova 

přímo u  autostrády, výstavby na  Pod-

javorinské. Kritika 165 tis. HPP vari-

anty Nového Opatova a  obcházení EU 

ve  věci dostavby SOKP. Soudní stopka 

pro developera na Roztylech, kauza Mi-

líčova a další, týkající se obyvatel zasa-

žených lokalit. Žádáme rozkrytí nákla-

dů „mlejnského bazénku” za  700 mil., 

na kterém pracoval náš radní Lukeš, než 

přeběhl k  ANO/TOP 09! Práci HPP 11 

nelze zpochybnit. Nejsme obvinění, vy-

šetřovaní. Nepotřebujeme reklamu.

M. Farmačka, HPP 11
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BYDLENÍ
• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM 

jako doma! Prodáme, pronajmeme, vy-

měníme vaši nemovitost, vyřešíme dlu-

hy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 

ZDARMA poradit do  našich kanceláří: 

Krejnická 2021/1 a Opatovská 1753/12 

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

jihomestskereality.cz

• Sháním s  dcerou byt na  JM. Prodala 

jsem dům za Prahou. Nevadí mi družstvo. 

Mám hotovost. RK nevadí, solidní jednání. 

Tel.: 704 134 306

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušenos-

tí a  možností. Jsme ryze česká realitní 

kancelář, člen ARK ČR. Máme databázi 

zájemců, zavedený realitní i právní servis. 

Nabízíme poradenství a odhady cen bytů. 

Vestibul metra Opatov, tel.: 272 927 497, 

732 237 741, www.hlousekreality.cz

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

plikované případy. Výkup bytu i s věcným 

břemenem na dožití možný. Děkuji za na-

bídku, tel.: 777 211 671

• 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 vystěho-

vání nespěchám. Platba hotově, pomůžu 

vyplatit dluhy, exekuce nebo uhradím pri-

vatizaci. 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

• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro ma-

nažery fi rem s  rodinami hledáme pěkné 

byty v  Praze. Garantujeme bezproblé-

mový průběh nájmu. BEZ PROVIZE! Tel.: 

734 319 304

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

kuji za nabídku, tel.: 777 211 671

• Nekuřácký pár hledá nájem menšího 
bytu u  MHD. Nejlépe 1+kk až 2+1. Na-

stěhování po  dohodě, nejlépe po  část. 

rekonstrukci. Na zařízení nezáleží. Děkuji. 

775 088 498

• Poptávám byt pro rodinu v Praze nebo 
okolí (do  20 minut), můžeme se stěho-
vat ihned, ale ani nespěcháme. Ideálně 

na 2 roky nebo i více. 2+1 až 3+1 do 16 

tisíc vč. pop. Výhodou lodžie nebo balkon. 

605 845 088

• Hledám ke  koupi byt 3+kk a  větší, 
na Praze 11. Družstevní nebo OV. Původ-

ní 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

• Pro vážného klienta hledám ke  koupi 
garáž na Jižním Městě. Ing. Hloušek, tel.: 

732 237 741

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 bytových i  nebytových 
prostor. Realizujeme dlažby, obklady, ma-

lování, štukování, bytová jádra, pokládku 

podlah a jiné práce. Kvalita a spolehlivost. 

Tel.: +420 608 217 581, 602 658 911, 

e-mail: rekonstrukce.mv@seznam.cz

• Instalatérské práce, topení, zednické 
práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek 

–Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• ELEKTRIKÁŘ – rekonstrukce bytů vč. 

revize, montáž světel a  led pásků, zapo-

jení elektro spotřebičů (trouba, var. deska, 

atd.). Údržba a  kontrola starší elektrické 

instalace. Drobné opravy. Spolehlivost 

a  rozumná cena samozřejmostí. Tel.: 

608 637 784, e-mail: novak.t@centrum.cz 

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-

ny. 100 % bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 

Sami odvezeme a  přivezeme ZDARMA. 

Tel.: 606 312 174, www.cistirnaperi.cz

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

bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a  od-

vezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 

Volejte: 773 484 056

• Zednické práce, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a  bourací práce, odvoz 
suti, elektro. Rekonstrukce jader, dom-

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

603  538  738, e-mail: marti.dvorak@

centrum.cz 

• Elektrikářské práce Erben. Opravy 

malé, velké i  rekonstrukce, světla, zásuv-

ky, jističe, dotažení spojů, vedení k novým 

kuchyním, zasekání i v lištách, www.elekt-

rikarerben.cz, tel.: 604 516 344

• Servis plastových oken. Okna je nutno 

jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 

jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-

nému poškození. Oprava a  prodej žalu-

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

e-mail: jirasek.servis@seznam.cz

• Instalatér – oprava: voda, odpad, plyn, 

montáž. Tel.: 603 771 808

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TA-
PET, štukování, malířské a lakýrnické prá-

ce a  jiné úpravy bytů provede Miroslav 

Rychlý. Tel.: 604 517 565, www.stukmal-

ba.cz, e-mail: mirekrychly@seznam.cz

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

seznam.cz

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

a konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285, 

www.interierservisgroup.cz

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

prodlouží jejich životnost. Dod. předokenní 

sušáky prádla. Tel.: 603 715 285

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

strukce bytů. Zaměření zdarma. Kvalitně. 

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

seznam.cz

• Instalatérské práce – voda, plyn, ka-

nalizace, topení. Výměna plynových spo-

třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. 

Jan Horyna – telefon: 603  554  550, 

271 912 323

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 

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

7–22 hod. Prodej nových a odvoz starých 

chladniček.

• Sekáme trávu včetně odvozu, stříhá-
me živé ploty a  keře, provádíme jarní 
vertikutaci čili provzdušnění trávníku. 
Čistíme zarostlé pozemky. Máme vlastní 

motorovou techniku. Tel.: 724  006  275, 

www.pvj-group.cz

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

15 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

Inzerce
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• Čištění koberců a čalouněného nábytku 

strojem vlhkou extrakční metodou. Mytí 

oken včetně rámů a žaluzií. Rychlá reakce, 

slušné jednání. Úklidová fi rma PVJ GROUP. 

Tel.: 724 006 275, www.pvj-group.cz

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výmě-

ny a  opravy baterií (záruční a  pozáruční 

servis dodaných baterií), WC, připojení 

praček, myček, montáže a  opravy rozvo-

dů. Tel.: 737 384 001, e-mail: fort.mirek@

seznam.cz

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, vinyl, 

koberce, plovoucí podlahy. Návštěva 

se vzorky, zaměření a  cenová kalkulace 

ZDARMA. Kontakt: 604 623 052, e-mail: 

blahapodlahy@seznam.cz

• SÁDROKARTON OSKAR – Provádíme 

sádrokartonářské práce (příčky, stropy, 

předstěny, půdní vestavby, akustické od-

hlučení, bytová jádra), zednické a malířské 

práce. Tel.: 774 042 960, SADROKARTO-

NOSKAR@email.cz

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 

Tel.: 737 202 354

• Spouštěcí garnýže dodáváme s  mon-

táží a  5% slevou po  předložení tohoto 

inzerátu. Potom můžete záclony v  klidu 

pověsit vsedě. Telefon: 605  284  288, 

603 442 626 

• Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. 

prostor. Malířské, bourací práce, štuko-

vání, obklad, dlažba. Elektroinstalace, 

instalatérství. Tel.: 775  690  435, e-mail: 

peta.sitner@gmail.com

• Matrace na míru do 3 dnů. Čalounictví. 

Obchod, molitany + drť, koženky, kůže, 

juta, 900 druhů potahových látek, popru-

hy, rouna, plátna, ozdobné hřeby a jiné. P4 

– Pankrác, Na Veselí 2 – za rohem domu. 

Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz

• Odhlučnění bytů, domů a  nebytových 

prostor. Zvuková izolace stěn, stropů 

i podlah proti pronikání hluku od sousedů 

a naopak. Úpravy akustiky. www.zvukova-

-izolace.cz, tel.: 605 295 180

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

a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. 

www.123malovani.cz, tel.: 603 475 667. 

Člen cechu malířů a lakýrníků ČR

• 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, vě-

šení obrazů, konzolí. Miroslav Novák: 

miroslavnovak333@gmail.com

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

ky, komody, koše, svítidla atd. ve slušném 

stavu Vám odvezeme zdarma, zbytek dle 

dohody. Tel.: 777 207 227

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová – Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 732 803 835

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Rozvody 

vody, instalace a opravy baterií, WC, od-

pady. Rekonstrukce rozvodů. Kvalitně, 

levně se zárukou. VČETNĚ VÍKENDŮ. 

Instalace a připojení myček, praček. Tel.: 

602 377 213

• Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 
mokrou metodou na  profi  stroji. Ručně 

čistíme kožený nábytek, myjeme okna. Kva-

litně a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 

777 717 818, www.cistimekoberce.cz

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuzana 
Šemlová – opravy, úpravy oděvů a byto-
vého textilu. Zdiměřická 1446, Praha – 

Jižní Město. Otevřeno po-čt 10.00–18.00, 

pá 10.00–15.00. Tel.: 734 487 143

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, video, 

DVD, HiFi věže, počítače, PC monito-

ry, videokamery. Rozumné ceny. AVC 

– SERVIS, telefon: 222  361  720, mobil: 

602 390 630

• Nabízíme strojové čištění koberců 
a čalounění, mytí oken. Zkušenost, kva-

lita, osobní přístup. Tel.: 773 540 170, 

e-mail: info@dbuklid.cz

• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE 

– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH 

VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALAR-

MY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚTLA, 

ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHOVAČ-

KY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.: 

777 832 938, Praha 4 – Šeberov

• Reklamace Vás budou bavit :-). Ne-

ztrácejte čas, nervy a  nechte starosti 

na nás. Reklamace už nemůže být snaz-

ší. Vyzvedneme, vyřídíme, informujeme 

a dovezeme.www.snadnereklamace.cz 

PRÁCE
• Návod, jak na  internetu vydělávat 50 
USD každý den! Přivýdělek vhodný pro 

všechny, kteří mají trpělivost, počítač 

a  internet. OVĚŘENO. Vše se dozvíte 

na www.BalikPenez.eu

• Botanický ústav AV ČR, v.v.i. – Správa 

Průhonického parku přijme do pracovního 

poměru zahradníky/zahradnice, vyučení 

v oboru výhodou. Nabízíme možnost uby-

tování pro svobodné, 28 dní dovolené, za-

městnanecké benefi ty (stravenky, sociální 

fond, příspěvek na  penzijní připojištění). 

Nástup březen 2017. Nabídky zasílejte 

na  adresu Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 

Správa Průhonického parku, Zámek 1, 

252 43 Průhonice, nebo e-mailem na ad-

resu park@ibot.cas.cz 

• Prodavačka 63 let hledá práci i na zkrá-
cený úvazek, spolehlivost, praxe, tel.: 

721 773 174, e-mail: damox@volny.cz

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

lace WiFi, internetu, notebooků, výuka 

s  trpělivým učitelem. Doprava zdarma. 

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

daro.cz, www.daro.cz

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

tofonu. Servis malých domácích elektro-

spotřebičů. mobil: 739 049 499, krizjiri@

volny.cz

• PC kámoš – Počítačový servis. Vyčiště-

ní a  zrychlení PC, oprava PC, odvirování, 

záchrana dat, přeinstalace Windows, Wi-Fi 

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

NOVÉ ČÍSLO: 737 020 332

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

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

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

www.nubis.cz
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• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řeše-

ní webu s  internetovým marketingem. 

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

centrum.cz 

• Renovované náplně: Pg510xl – 299 Kč, 

Pg540xl – 349 Kč, HP21xl – 289 Kč, 

HP56xl – 269 Kč, HP301xl – 339 Kč, 

HP336xl – 289 Kč, HP350xl – 279 Kč 

... a  další na  www.SuperNakup.com, 

605 956 552

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

fi rmy –zastupování u soudu, rozvody, vý-

živné, SJM, vymáhání pohledávek, smlou-

vy, trestní právo, dědictví, exekuce, bytová 

problematika, převody bytů do os. vlast., 

atd. Tel.: 606 125 069, causa@cmail.cz

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-

NÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVI-

DENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ. 

VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSO-

NALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA  ÚŘA-

DECH. TEL.: 604 618 298, 222 364 018, 

WWW.ADMIS-UCTO.CZ

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA Anny Drabíko-
vé 534, P4 – Háje. Pojištění úrazu, ma-

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

hypotéky. Servis, platby i  kartou. Mob.: 

723  277  777, www.ceskapojistovna.cz/

poradce?jiri.fanta2

• OBTĚŽUJE VÁS ÚČETNICTVÍ? Nás 

baví. Vedeme daňovou evidenci, účetnic-

tví, zpracujeme mzdy, podáme daňová 

přiznání, zastoupíme na úřadech. ZKUS-

TE TO S  NÁMI! www.ahave.cz, tel.: 

732 113 453

• Advokátka JUDr.  Svatava Grivalská 

(sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhání 

pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo 

rodinné, občanské, obchodní, pracovní. 

Právní služby pro bytová družstva a SVJ 

včetně převodů bytů do  os. vlastnic-

tví, likvidace, insolvenční řízení, osobní 

bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.: 

603 823 260, e-mail: offi  ce@grivalska.cz, 

www.grivalska.cz

VZDĚLÁNÍ
• Nabízím překlady AJ a NJ, i se soudním 
ověřením, fi rmám a soukromým osobám. 
Těším se na spolupráci. Mgr. Pavla Pavli-

štíková, Tel.: 728 063 620, e-mail: ppr@

seznam.cz

• VÝTVARNÝ ATELIÉR s  individuálním 

přístupem nabízí Kurzy Kresby a  Malby 

pro děti, mládež a  dospělé. Inspirativní 

prostředí. Otevřeno každý den v  týdnu. 

Příměstské tábory. Workshopy. Oslavy na-

rozenin. Dopolední Klubík pro Radost pro 

předškolní děti. Veškeré informace najde-

te na www.atelierproradost.cz

• ANGLIČTINA. PROF. V PENZI (překlada-

tel, teoretik angl. 6 let soukr. výuka) může 

přijmout 2 žáky. Doplněk ke šk. výuce, pří-

pr. na  SŠ, k  matur., dospělí studenti. 60 

min/250 Kč, 90 min/300 Kč. P11 – Háje, 

ul. Za rybářstvím, tel.: 774 299 549

SEZNÁMENÍ
• Čaroděj Gargamel hledá svojí něžnou 
šmoulinku...nejen na šmoulání, ale i  spo-

lečnou cestu životem. Věkem i  duchem 

žádná zřícenina ani nový panelák, většinou 

je se mnou psina, roztává i sněhulák. Vy mi 

pište, odpovím příště. 777 170 372 

ZDRAVÍ A KRÁSA
• VÝŽIVOVÁ PORADNA AKCE BŘEZEN, 

nezávazná Vstupní nutriční konzultace 

390 Kč + zdarma převážení po 4 týdnech 

na  InBody, Poliklinika Šustova, rezervace 

na tel.: 736 681 403, www.mojejidlo-mo-

jezdravi.cz

• BOLÍ VÁS ZÁDA? Zbavíme Vás boles-

ti pomocí rehabilitace páteře a naučíme 

vhodným cvikům v Centru Su Jok na Cho-

dově. www.rehabilitacepatere.cz nebo 

tel.: 608 876 250

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

v  práci... Profesionální služby za  rozum-

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

www.kadernice-do-domu.cz

• Suchá medicinální pedikúra, rovnátka 

zarostlých nehtů, odstranění bradavic, 

refl exní masáž nohou, objednání na  tel.: 

777 685 639, Kupeckého 4, Praha 11

• REHABILITACE, Rehaterap, s. r. o. Na-

bízíme: KRÁTKÉ OBJEDNÁVACÍ LHŮTY, 

bez čekání, bez poplatků, bez krácení va-

šich předepsaných procedur. Nejdete nás: 

chůzí 5 minut od metra I. P. Pavlova (Ka-

teřinská 34, tel.: 734 263 263) a U Ply-

nárny Michle, tel.: 734 264 264 (pět mi-

nut chůze od Kaufl andu). Máme smlouvy 

s pojišťovnami, www.rehaterap.cz

• ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
MUDR.  MARIE SIMKOVÁ, PRAHA 4, 

HVIEZDOSLAVOVA 1600/6, POLIKLI-

NIKA LITOCHLEBY, 1. PATRO, PŘÍJÍ-

MÁ K  REGISTRACI NOVÉ PACIENTY, 

SMLOUVY S  POJIŠŤOVNAMI MÁME. 

TEL.: 267 914 143

OSTATNÍ
• Vyhotovení odborného odhadu nemovi-
tostí i pro dědická řízení, konzultace pro 
prodej nemovitostí. Rychlé zpracování za-

ručeno. Tel.: 777 211 671

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 
480 Kč/AUTO. Pevná konečná cena bez 

poplatků za čekání a nástup, max. 4 pa-

sažéři, snadné objednávání, spolehlivost. 

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

608 553 080

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

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

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

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výro-

ba klíčů, opravy obuvi, brašen, kabelek, 

deštníků, oděvů, bund, ortopedické opra-

vy. Provádíme gravírování, broušení nožů 

a  nůžek. OC Opatov, vestibul metra. 

www.opravyobuvi.cz

• NABÍZÍME PRONÁJEM NEBYTOVÉHO 
PROSTORU – přízemní místnost o ploše 

34,8 m2 v domě Nechvílova 1843 na Cho-

dově. Nájemné 4.400 Kč/měsíc. Kontakt: 

M. Krejčiřík, tel.: 702 009 795

• BAZAR ZASTAVÁRNA NA JIŽNÍM MĚS-
TĚ. Zastavujeme, vykupujeme, prodává-

me. Adresa: V jezírkách 1540/6 – naproti 

kulturnímu domu Opatov. E-mail: fl ashba-

zarek@seznam.cz, tel.: 604 55 66 88 
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I
Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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