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SUVerén

pro každou příležitost
Nová Suzuki Vitara
Nepřekonatelná ve městě

Suverénní v terénu

RBS (systém nouzového brzdění)
LED světlomety
7× airbag
vestavěná navigace
parkovací senzory a kamera
www.suzuki.cz

inteligentní pohon 4×4 AllGrip
asistent sjíždění svahu
asistent rozjezdu do kopce
prvky chránící karoserii
adaptivní tempomat

od

386.700 Kč

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Suzuki Vitara 1.6 DDiS: emise CO2 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,0 l/100 km.
Fotografie je pouze ilustrativní.
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Úvodem

Vážení přátelé,
je Zelený čtvrtek a já, jako vždy na poslední chvíli, začínám psát svůj pravidelný sloupek. Začínají největší katolické
i židovské svátky a před námi jsou čtyři volné dny. Budu je moci strávit v rodinném kruhu, beze spěchu, bez telefonátů,
bez jednání… Už se moc těším.
Ve svém minulém sloupku jsem se zmínil o dotacích z Prahy. Dnes se k nim vrátím podrobněji. Na posledním jednání naší
rady jsme měli radostnou povinnost – schválit několik navýšení rozpočtu Prahy 11. Celkem to bylo téměř 140 milionů korun. Tyto dotace
nám, na základě našich žádostí a mnohých následných jednání s pražskými radními, pražské zastupitelstvo schválilo na rekonstrukci
pavilonu tělocvičen v ZŠ K Milíčovu, na výstavbu sportovní haly u ZŠ Campanus, na generální opravu varny v ZŠ Pošepného náměstí,
na rekonstrukci vnitrobloku Stříbrského, Sulanského, Cyprichova, na obnovu parku Mejstříkova, Křtinská, Mnichovická a na hasičské auto
a úpravu hasičské zbrojnice pro chodovský sbor dobrovolných hasičů.
A na základě naší opakované žádosti bylo konečně rozhodnuto už i o tom, že se Praha ještě letos pustí do rekonstrukce další velké části
Centrálního parku. Samé dobré zprávy, co říkáte?
V květnu nás čekají i dvě důležitá výročí. Pietní akt k 72. výročí ukončení druhé světové války se bude konat 9. května na Chodovském
hřbitově a v druhé polovině května bude farnost slavit deset let od otevření Komunitního centra Matky Terezy. A to už je pro dnešek vše.
Užívejte si jaro!
Váš Petr Jirava, starosta
P.S. Je Velikonoční pondělí večer a my se právě vrátili z O2 arény, kde se Jižní Město stalo hlavním městem ﬂorbalu. V bouřlivé atmosféře
superﬁnále před více než 11 tisíci diváků získali mistrovský titul nejdříve ženy Herbadent FK Jižní Město a poté i muži Fat Pipe Florbal
Chodov. Blahopřeji a děkuji všem, kteří se o tento obrovský úspěch zasloužili!
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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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Zprávy z Rady MČ

Tóny Chodovské tvrze 2017
Zastupitelstvo Prahy 11 na svém zasedání 23. března schválilo dotaci pro již
14. ročník hudebního festivalu Tóny Chodovské tvrze, na který se můžete těšit
v polovině letošního července. Detaily
k programu, předplatnému apod. budou
včas uveřejněny v Klíči a dalších radničních médiích.

Zveme
e vás na setkání
s vedením MČ Praha 11
25. 5. 2017 od 18 hodin
v ZŠ Mendelova.
Těšíme se na vaše dotazy
a podněty.

Výbory Zastupitelstva Prahy 11
Na základě hlasování zastupitelů došlo
k převolbě členů všech tří výborů neboli poradních orgánů Zastupitelstva Prahy 11. V řadách členů těchto výborů se
nyní nacházejí zástupci všech politických subjektů zvolených do jihoměstského zastupitelstva. Předsedy výborů
zůstávají zástupci tří nejsilnějších zastupitelských klubů, konkrétně Ing. Jiří
Krautwurm, Ph.D. (Hnutí pro Prahu 11)
v kontrolním výboru, Ing. Michal Pluta
(ANO) ve ﬁnančním výboru a Bc. Jan Mareš (TOP 09) ve výboru pro územní rozvoj a životní prostřední.

Dotační programy v oblasti sociálních
a zdravotních služeb, protidrogové
politiky a školství
Jihoměstské zastupitelstvo schválilo dotace na podporu projektů v oblasti sociálních a zdravotních služeb poskytovaných
občanům MČ Praha 11, celkem se jedná
o 74 projektů v sociální oblasti v celkové
výši 1 200 tis. Kč a 7 projektů ve zdravotní oblasti v celkové výši 145 tis. Kč.
V oblasti protidrogové politiky se jedná
o 4 projekty v celkové výši 55 tis. Kč.
V rámci školství půjdou dotace ve výši
149 tis. Kč na podporu jazykového vzdělávání (anglický jazyk) a vzdělávání pedagogických pracovníků a asistentů.

Připomínky naší historie
Rada MČ Praha 11 schválila dotaci
ve výši 50 tis. Kč na poznávací zájezdy
žáků základních škol Prahy 11 do Lidic,
Terezína a návštěvy muzeí v roce 2017,
a to pro organizaci Český svaz bojovníků za svobodu – Obvodní výbor Praha 4,
která tyto akce organizuje.

Dotace pro jihoměstský sport
I letos podporujeme činnost jihoměstských sportovců, v první řadě našich dětí
a mládeže. V prvním kole dotací pro rok
2017 byla březnovým zastupitelstvem
schválena částka 3 245 000 Kč pro program „Celoroční činnost nestátních ne-

ziskových organizací“ působících v oblasti sportu a 1 807 000 Kč pro programy
„Jednorázové sportovní akce na území MČ Praha 11“ a „Volnočasové aktivity“. Seznam všech podpořených subjektů a akcí najdete na webových stránkách
Prahy 11 a to v sekci „Radnice“ / „Zastupitelstvo MČ“ / „Podklady pro jednání
a výstupy z jednání ZMČ“.

Přístavba ZŠ Chodov
Vedení Prahy 11 zadalo úkol Odboru správy majetku upravit projektovou dokumentaci na rozšíření ZŠ Chodov. Cílem je mít
projekt, na který bude možné získat dostatek ﬁnancí. V současné podobě by evropské dotace mohly pokrýt pouze necelých 40 % odhadovaných nákladů, proto je
nutné zvýšit podíl tzv. uznatelných nákladů (tedy např. zvětšit poměr kmenových
tříd v plánované budově oproti jiným typům prostor). Po úpravě projektové dokumentace plánuje Praha 11 zažádat o EU
dotace v příští dotační výzvě.

Návštěvní den
Petra Jiravy a Jakuba Lepše
Tentokrát nám můžete své názory
a podněty sdělit 25. 5., 15.30 – 17.30,
jako obvykle v našich kancelářích v sekci C radnice Prahy 11 v Ocelíkově ulici.
Ing. Petr Jirava, starosta (ANO)
Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty
pro školství, kulturu a sport (TOP 09)

Vzpomínkový pietní akt k 72. výročí vítězství protifašistické koalice
nad nacistickým Německem a osvobození Československa
Srdečně vás zveme na vzpomínkový pietní akt. Pietní akt se uskuteční v úterý dne 9. května 2017 v 9 hodin na Chodovském hřbitově. Bude uctěna památka zde pohřbených 263 rudoarmějců padlých v pražské operaci a 31 padlých pražských povstalců z Chodova a okolí. Český svaz bojovníků za svobodu za podpory MČ Praha 11 jsou přesvědčeni, že tato
pamětní akce kladně působí na přítomnou mládež, která v doprovodu svých pedagogů nebo rodičů se tím učí vzdávat
úctu hrdinům, padlým v poslední velké bitvě nejkrutější války v dějinách lidstva, kdy byl náš národ nepřítelem dokonce
předem odsouzen k smrti.

Oblíbené Farmářské
trhy na Hájích

INSTAGRAM
Prahy 11

Fotbalový klub
Jižní Město Chodov

foto měsíce

Zasílejte nám své fotky Prahy 11 či okolí na e-mail instagram@praha11.cz a my je rádi zveřejníme.

Aktuálně

Rekonstrukce úřadu
v ulici Ocelíkova

Neobvyklý demoliční postup
použitý na Jižním Městě
V nedávné době se městská část Praha 11 dostala opět do hledáčků hlavních
médií. Nebylo to tentokrát z důvodu exstarostenských hrátek s odtržením městské
části od hl. m. Prahy, ani pro senátorskou manipulaci s cizím hlasovacím zařízením
při jednání zastupitelstva, ale byl to neobvyklý technologický postup použitý při
demolici komína bývalé plynové kotelny.
Přechodem Jižního Města na teplo z mělnického přivaděče se staly bývalé blokové kotelny a komíny nepotřebnými. Zatímco objekty kotelen našly více či méně
vhodné využití jako pneuservis na Opatovské nebo Jihoměstský pivovar, tak
s komíny je situace složitější. Zatímco
montované komíny se dají s použitím přiměřené jeřábové techniky demontovat,
u komínů z litého armovaného betonu je
situace složitější. Tato situace se může
ještě zkomplikovat blízkostí sousedních
objektů, jako se stalo v křížení ulic Benkova a Matúškova, a to v těsné blízkosti centra Blankyt. Firma zvolila postupnou demolici pomocí hydraulických nůžek
umístěných na rameni malého bagru Ku-

bota. Tento „mobilní“ bagr byl – jak je vidět, na sousedním obrázku – umístěn
na trvale zavěšené plošině, postupně
a střídavě spouštěné na jednotlivé tubusy komína, aby mohl následně odstřihávat sousední tubusy po malých částech.
Obnažené armovací dráty pracovníci demoliční ﬁrmy pak z plošiny odřezávali autogenem. Tato technologie tak zaujala
pracovníky médií, že se její uplatnění objevilo téměř ve všech hlavních sdělovacích prostředcích.
Ing. Stanislav
Urbánek, CSc.
radní pro územní rozvoj

Vážení občané, třetí etapa rekonstrukce objektu Úřadu městské části Praha 11 se bude týkat pavilonu
D. Vzhledem k tomu, že v době uzavírky zpravodaje není znám termín
přestěhování, sledujte oznámení
na úřední desce, webových stránkách a vrátnicích úřadu městské
části Praha 11.
Stávající pracoviště budou z pavilonu D přesunuta do náhradních prostor takto:
• Odbor kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy a správa
hřbitova, budou přemístěny do objektu Jurkovičova 988.
Úřední hodiny zůstávají:
po 8.00 – 17.30
út 8.00 – 11.20
st 8.00 – 17.30
Příjem podání i nadále zajišťuje podatelna v objektu Ocelíkova.
Všichni zaměstnanci budou mít zachovány stávající telefonní linky.
• Tajemník úřadu a jeho sekretariát
se přesouvají do pavilonu C v objektu Ocelíkova.
• Právní oddělení bude nově umístěno v pavilonu A č. dveří 19.
Děkujeme za trpělivost.

Projekt „Integrace cizinců v MČ Praha 11“
Ráda bych vás informovala, že se v loňském roce naše městská část Praha 11
zapojila do lokální úrovně tvorby a realizace politiky integrace cizinců. Za tímto
účelem iniciovalo Ministerstvo vnitra ČR realizaci emergentních projektů obcí
(s charakterem komplexní podpory), které ﬁnancuje převážně ze svých dotací.
Projekt „Integrace cizinců v MČ Praha
11“ byl pilotním projektem v zaměření
na integraci cizinců a sestaven byl z podprojektů, které byly stanoveny na základě doporučení a zkušeností jiných městských částí a také poptávky ze strany
organizací v MČ Praha 11, které se s cizinci v praxi setkávají. První logický krok
vedl ke zjištění situace v této oblasti, a to
pomocí analýzy stavu – Cizinci na území
MČ Praha 11. Cílem bylo zpracovat analýzu shrnující demograﬁcké údaje o cizincích, popsat problémové i pozitivní
stránky soužití cizinců s majoritou a získat doporučení pro ÚMČ Praha 11 plynoucí z výzkumu. Největším problémem
při integraci je samozřejmě jazyková bariéra, proto městská část zorganizovala
ve spolupráci s Integračním centrem Pra-

ha, o. p. s., i dva kurzy českého jazyka
pro úplné začátečníky, migranty ze zemí
mimo EU. Celkem se kurzů zúčastnilo
30 studentů, z čehož 22 studentů kurzy i úspěšně absolvovalo. Pro lepší integraci dětí jsme využili projekty věnované
vzdělávání na ZŠ a MŠ v MČ Praha 11,
a sice výuku českého jazyka a volnočasový kroužek Cizinci jsou kamarádi. Pomocí nadstandardní výuky českého jazyka došlo téměř u všech dětí k pokroku
a zlepšení úrovně jazykových schopností. Po skončení kurzu jsou děti hovornější, méně se stydí, rychleji reagují a lépe
se zapojují do konverzace. Lépe se daří
začleňovat žáky, kteří nastoupí do školy
v září poprvé.
I kultura by měla hrát velmi důležitou úlohu v oblasti integrace cizinců, neboť svý-

mi prostředky může nenásilně a zábavnou formou bourat vzniklé bariéry. Proto
nám Kulturní Jižní Město, o. p. s., zrealizovala program na Mezinárodním dnu cizinců v rámci oslav Dny Prahy 11. Zhodnocení se již objevilo v Klíči v loňském
roce.
Veškeré aktivity se zdařily, přinesly očekávané výsledky a splnily stanovené cíle.
Především je to snazší integrace cizinců
zde žijících do majoritní společnosti, snaha předcházet vzniku xenofobních nálad
ve společnosti a snaha zabránit sociálnímu vyloučení cizinců. Z těchto prvních
kroků směrem k integraci vyplynuly důležité podněty k dalšímu rozvoji. I v letošním roce získala městská část Praha
11 dotační podporu Ministerstva vnitra ČR a může v projektech integrace
pokračovat.
Ing. Ivana Dekařová
koordinátor rozvoje sociálních služeb,
externích dotací a práce s cizinci
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Život na Jižním Městě

Projekt invakuace pro základní školy
Jak vypadá cvičná invakuace na základních školách z pohledu jednotlivých žáků
i fungování samotné školy? Jaký je rozdíl mezi dobře známou evakuací a naopak
dosud nepříliš známou invakuací? Jak se do českého prostředí etabloval tento nový
bezpečnostní prvek i pojem?
To je jen malý dílek ze společného projektu oddělení krizového řízení ÚMČ Praha
11 a humanitární jednotky Českého červeného kříže Praha 1, který se vám budeme nyní snažit alespoň částečně poodkrýt a blíže představit.

Výsledkem výše uvedených minulých
i současných aktivit ČČK Praha 1 v součinnosti s OKŘ Praha 11 vznikla metodika vhodného postupu pro jednotlivé
školy. Obdobný projekt již velmi dobře
funguje též např. na Praze 6. V nejbližší

Invakuační box

ha 11, a to jak v rámci teoretické přípravy, tak odborné instruktáže týkající se
možných zdravotních komplikací.
Hlavní prioritou bylo v tomto ohledu prezentovat vedení a pedagogickému sboru
škol jednoduchý a osvědčený postup, jak
reagovat na situace, které mohou v okolí
jejich školy či na území MČ nastat.

Práce štábu v rámci invakuace

Zlomovým rokem byl v tomto ohledu
květen 2012, kdy se nám podařilo realizovat na ZŠ Mikulova rozsáhlé a ojedinělé první oﬁciální cvičení v ČR zaměřené právě na procvičení jednotlivých
principů souvisejících s možnou invakuací objektu školy. Na samotné výše zmíněné cvičení navázalo v květnu 2015
školení jednotlivých zástupců a ředitelů
všech MŠ a ZŠ na Jižním Městě. Koncem roku 2016 se již realizovala první
cvičení na jednotlivých základních školách, která byla právě nedávno úspěšně završena.
O tom, že invakuace není pouhým opakem evakuace, svědčí i fakt, že invakuace
zásadně mění dosud zažité postupy i celkový přístup k dané problematice včetně
běžně realizovaných opatření.
Samotný pojem invakuace vymezuje
zejména situace, kdy nebezpečí není
uvnitř objektu (případ evakuace), ale
naopak v bezprostředním okolí budovy. Z těchto důvodů tak není bezpečné pouštět nikoho jak mimo budovu,
tak do budovy, která musí zůstat hermeticky uzavřena. V danou chvíli je tak
potřeba bezpečně ukrýt a postarat se
o všechny, kdo se v danou chvíli nachází uvnitř objektu. Kritickou dobou tak
může být jakkoliv dlouhý časový úsek,
až do doby, dokud nebezpečí nepomine.

Podklady ČČK Praha 1 pro jednotlivé ZŠ

době bude též ve spolupráci s MHMP realizován na dalších vzdělávacích zařízeních, kterých se invakuace může v reálné
situaci týkat. Paralelní postup byl realizován i v případě všech základních škol,
u nichž je zřizovatelem městská část Pra-

Z tohoto pohledu se může jednat o dvě
základní úrovně:
• první – nebezpečí zasahuje širokou oblast (např. část katastrálního území
nebo celé území)
• druhá – ohrožena je přímo budova
školy.
Na teoretický základ navázala posléze
již vlastní cvičná invakuace pod drobnohledem zástupců ČČK a pracovníků krizového řízení. Vlastní cvičení probíhalo
díky naučeným postupům již velmi rychle a nezabralo tak díky důkladné přípravě
více než 25 minut. Prvotní minuty jsou
vždy nejdůležitější a díky naučenému postupu se tak jednotlivé školy dokáží velmi rychle přepnout z běžného klidového
režimu do režimu krizového a adekvátně
tak reagovat na vývoj možné mimořádné
situace. Všechny školy obdržely po absolvování školení i cvičení mimo oﬁciálního certiﬁkátu i tzv. invakuační box, který
může pomoci při řešení nastalých situací.
Na konec nezbývá než poděkovat jak kolegům z humanitární jednotky ČČK Praha
1, tak všem základním školám za spolupráci na tomto velmi zajímavém a přínosném projektu.
Oddělení krizového řízení MČ Praha 11

Příklady možných scénářů, kdy je místo evakuace vhodná invakuce

Život na Jižním Městě

Strategický rámec rozvoje vzdělávání do roku 2023 pro Prahu 11 schválen
Dne 28. 3. 2017 jsme v Řídícím výboru
Prahy 11 projektu MAP (Místní akční plán
rozvoje vzdělávání) schválili Strategický
rámec rozvoje vzdělávání do roku 2023
pro území správního obvodu městské
části Praha 11.
Jedná se o klíčový dokument celého projektu MAP a rozvoje formálního i neformálního vzdělávání dětí do 15 let v našem školském obvodu. Strategický
rámec určuje prioritní oblasti a cíle, kterých se společně ve školství pokusíme
dosáhnout, nastavuje indikátory, pomocí kterých budeme naplňování těchto cílů

sledovat, a jeho součástí je rovněž seznam investičních a neinvestičních priorit našich subjektů ve vzdělávání. Jedná
se o živý dokument, u kterého se počítá s tím, že se bude postupně vyvíjet,
a proto je možné jej každých 6 měsíců
upravovat. Celý dokument je zveřejněn
na webových stránkách Prahy 11 v sekci „Školství“ / „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání pro Prahu 11“ / „Strategické
dokumenty“.
Jedním ze smyslů tvorby MAPu je podpora vzájemné diskuze mezi jednotlivými
aktéry ve vzdělávání (zřizovateli, posky-

tovateli a veřejností). Tato diskuze byla
nedílnou součástí práce na Strategickém
rámci (a její detaily jsou v tomto dokumentu popsány), a proto budeme velmi
rádi, pokud nám i Vy napíšete své postřehy a připomínky na e-mailovou adresu map_pripominky@praha11.cz. Na sestavení Strategického rámce se podíleli
představitelé čtyř radnic, desítky expertů, členů pracovních skupin a Řídícího výboru. Jim všem chci za jejich dosavadní
práci poděkovat a těším se na další spolupráci v rámci MAPu, která přijetím Strategického rámce zdaleka nekončí.

„Příběhy našich sousedů“ na Praze 11 poprvé
K naší nedávné i o něco starší historii se
vztahuje projekt „Příběhy našich sousedů“ (aneb „Příběhy, které v učebnicích nenajdete“), který za podpory naší městské
části organizovala společnost Post Bellum. Závěrečná část projektu se uskutečnila v úterý 28. března na slavnostním
podvečeru v KC Zahrada. Přítomná porota ohodnotila všech devět zúčastněných
týmů zastupujících pět jihoměstských
škol. Na prvním místě nakonec skončil
tým ze ZŠ Květnového vítězství, který
natáčel o paní Ludmile Tůmové, pochvala
za skvělou práci však náleží všem týmům
a organizátorům. Výstupy všech devíti
týmů, v nichž není nouze o emocionálně
velmi silné momenty, můžete sami posoudit na webu www.pribehynasichsousedu.cz/praha-11/praha-11-20162017.
Mgr. Jakub Lepš
(TOP 09)
Zástupce starosty
pro školství,
kulturu a sport
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Holubi na Jižním Městě
Zvýšený výskyt holubů ve městech je velkým problémem nejen v České republice,
ale i v ostatních evropských velkoměstech – a ani MČ Praha 11 tedy není výjimkou.
Zkušenosti z jiných městských částí
a měst v ČR ukazují, že vynaložené ﬁnanční prostředky na odchyt holubů
do klecí a jejich následné odborné zneškodnění se ve většině případů míjí účinkem, neboť holubi se do vyčištěných míst
zakrátko nastěhují znovu. Používání otrávených návnad zase není možné kvůli tomu, že by na tento způsob likvidace
mohla doplatit jiná zvířata. Rovněž odstřel holubů je ve velkoměstech nerealizovatelný z bezpečnostních důvodů, navíc proti veškerým podobným aktivitám
protestují ochránci zvířat. Na základě
výše uvedeného MČ Praha 11 v současné době neuvažuje o plošné eliminaci holubích populací.

zumí i krmení zvířat, tedy i holubů. Za porušení uvedené povinnosti může být
strážníkem Městské policie hl. m. Prahy
v případě prokázání přestupku dané osobě na místě uložena bloková pokuta až
do výše 5000 Kč.
Vhodným způsobem jak omezit výskyt
holubů v určité lokalitě je zabránit jejich usedání na fasády domů a balkony,
osvědčila se instalace sítí či drátěných
pásů s hroty. Tato opatření také pomáhají ochránit nemovitosti proti poškozová-

ní holubím trusem. Je však třeba podotknout, že instalace ochranných prvků proti
usedání holubů není levnou záležitostí
a současně nezaručí stoprocentní ochranu, jelikož někteří jedinci dokážou i tyto
ochranné prostředky překonat a např. zahnízdit přímo na hrotových pásech, které mají bránit jejich usedání. Městská část
v minulosti zajistila instalaci sítí a hrotů na některých frekventovaných místech v majetku MČ Praha 11, ale ochrana
ostatních nemovitostí (panelových domů
atp.) je pouze na vlastnících konkrétních
nemovitostí.
Ing. Michal Vyskočil
vedoucí odboru životního prostředí

K nárůstu holubí populace však v mnoha případech přispívají také sami občané
a vlastníci nemovitostí, a to tím, že holuby často krmí, nebo jim poskytují vhodné
prostory k úkrytu a hnízdění na neudržovaných objektech, případně nevyužívaných lodžiích u bytových domů. V této
souvislosti upozorňujeme občany, že krmení holubů na veřejných prostranstvích
a ulicích je v rozporu s obecně závaznou
vyhláškou č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy,
o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě). Podle této vyhlášky je každý povinen
chovat se tak, aby nezpůsobil znečištění
ulic a jiných veřejných prostranství, přičemž tímto znečištěním se mimo jiné ro-

Očkování proti vzteklině
Jižní Město I
ve čtvrtek 18. května 2017
9 –12 a 13–17 hod.
Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ Praha 11
Jižní Město II
ve čtvrtek 25. května 2017
9–12 a 13–17 hod.
objekt Hráského ul. 1902 – jednopatrová
budova naproti řadě panelových domů
č.p. 1908 a 1909
Po dohodě je možné provést i trvalé
označení psa mikročipem, který odpovídá
ISO standardu vydanému Evropskou unií.
Trvalé označení psa staršího šesti měsíců, chovaného na území hlavního města
Prahy, je povinné dle ustanovení obecně
závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP,
o místním poplatku ze psů. Čipování je
hrazeno chovatelem v plné výši. Chovatel má nárok na úlevu od poplatku vždy
ve dvou následujících letech po očipování (vždy 350 Kč/rok), poživatelé invalidní-

ho či starobního důchodu neplatí v uvedených letech poplatek žádný.
Další možností, jak trvale označit psa,
je tetování odborně způsobilou osobou,

které však v rámci hromadného očkování prováděno nebude. V případě označení
tetováním není přiznáván nárok na úlevu
od poplatku.
Upozornění:
• Ochranné očkování proti vzteklině
je na území ČR povinné pro psy starší tří měsíců dle ustanovení zákona č.
166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění. Provádí se 1x ročně, případně
v jiném intervalu dle doby účinnosti předchozí použité očkovací látky a je hrazeno
chovatelem.
• Možnost očkování i proti dalším infekčním chorobám (kombinovaná vakcína).
• Pokud majitel psa nevyužije této hromadné akce, má možnost nechat si naočkovat zvíře u kteréhokoliv veterinárního lékaře.
• Bližší informace podá OŽP na tel. č.
267 902 362.
Ing. Marie Smékalová
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

MČ
MČPraha-Újezd
Praha-Újezd informuje
informuje

Čisté kopce

Májová veselice, spojená s kácením
a dražením májky, se tradičně uskuteční
na újezdském náměstí, a to v sobotu 27.
května 2017 od 13.00 hodin.
Celou akci bude uvádět Jiří Votava. Odpo-

Úřad městské části Praha – Újezd spolu s místními občany pořádá již od roku
2007 veřejnou úklidovou akci s názvem
„Čisté kopce“ týkající se očisty kopců u Milíčovského lesa a jejich okolí.
V neděli 2. dubna 2017 se uskutečnil již
jedenáctý ročník této jarní akce. Úklidu se
zúčastnilo přibližně 90 dobrovolníků nejen
z naší městské části, ale i z Jižního Města.
Milíčovské kopce nejvíce znečisťují bezdomovci, kteří se v této lokalitě zdržují. Z důvodu zvýšení viditelnosti a snížení množství černých skládek provádí městská část
prořezávky stromů a vytváří průseky pro
nové cesty. Pro přítomné byly zajištěny ochranné rukavice, pytle a kontejner
na odvoz nasbíraných odpadků. Zároveň
pro ně bylo připraveno malé občerstvení
a upomínkový předmět.
Děkujeme všem zúčastněným dobrovolníkům, kterým není lhostejné životní prostředí, ve kterém žijeme.
Václav Drahorád, starosta

ledne bude určené dětem, které se mohou
těšit na vystoupení kouzelníka, loutkové
divadlo nebo soutěž ve zpěvu. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů si
budou moci vyzkoušet hasičskou proudnicí kropit hladinu Návesního rybníku. Večerní program zaplní hudební vystoupení.
Program Májové veselice
13.00 hodin: Zahájení Májové veselice
14.10 hodin: Loutkové divadlo – pohádka
15.00 hodin: Dětská pěvecká soutěž
15.30 hodin: Vystoupení kouzelníka Jakuba Bílka
16.00 hodin: RAIN – rock
17.30 hodin: Niky – sportovní aerobik
18.00 hodin: Kácení a vydražení májky
18.30 hodin: Maky – sólový zpěv
21.00 hodin: Horváth Band – rozmanitost
hudebních žánrů a stylů
Václav Drahorád, starosta

Zápis do mateřských škol
Městská část Praha – Újezd je zřizovatelem dvou mateřských škol, do kterých se
zápisy budou konat 9. května a 10. května. Pro dítě, které dosáhne ve školním
roce 2017–2018 šestého roku věku, je
předškolní vzdělávání povinné.
O přijetí a nepřijetí dítěte do mateřské
školy rozhoduje ředitelka MŠ v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb. a dále postupuje podle kritérií pro přijetí dítěte předem
projednaných se zřizovatelem.
K zápisu do mateřské školy je nutné mít
s sebou: rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, lékařem potvrzený Evidenční list, vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ, doklad
o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem ČR.
Zápis do Mateřské školy Vodnická, Vodnická 530/42

Výdej formulářů: 2. 5. – 5. 5. 2017
od 7.00 do 9.00 a od 15.00 do 17.00 hodin a v rámci informační schůzky, nebo je
ke stažení na www.msvodnicka.cz
Informační schůzka: 9. 5. 2017 v 16.00
hodin
Příjem formulářů: 9. 5. a 10. 5. 2017
od 7.30 do 12.30 a od 13.00 do 17.00
hodin.
Zápis do Mateřské školy Formanská,
Na Vojtěšce 188
Výdej formulářů: 2. 5. a 4. 5. 2017
od 15.00 do 17.00 hodin, 3. 5. 2017
od 7.00 do 9.00 hodin a v rámci informační schůzky
Informační schůzka: 4. 5. 2017 v 17.00
hodin
Příjem formulářů: 9. 5. a 10. 5. 2017
od 7.30 do 12.00 hodin a od 13.00
do 17.00 hodin
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Likvidace odpadů
Přistavení kontejnerů na bioodpad
Sobota 27. května 2017 od 13.00
do 16.00 hodin
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
• ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
• Formanská u Návesního rybníku
• Na Vojtěšce
Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel,
zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní
štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel
(tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny
a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Sběr nebezpečných odpadů
Čtvrtek 25. května od 19.30 do 19.50
hodin
• ulice Formanská u Návesního rybníku
V rámci organizovaného mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané
prostřednictvím obsluhy vozidla bezplatně odevzdat k odstranění následující druhy nebezpečných odpadů:
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů,
mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky), ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky),
fotochemikálie, pesticidy (přípravky na
hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Očkování psů proti
vzteklině
V letošním roce proběhne v naší městské
části očkování psů proti vzteklině v pondělí 15. května. V Újezdu u Návesního rybníku u autobusové zastávky od 16.00 hodin
do 17.00 hodin. V Kateřinkách na křižovatce ulic Na Křtině a Vodnická od 17.30
hodin do 18.00 hodin.
MVDr. Chvátal bude očkovat psy proti
vzteklině i proti dalším infekčním chorobám (kombinovaná vakcína).

Chcete mít
přehled o dění
a novinkách
v městské
části?
Stáhněte
si mobilní
aplikaci
do svého
mobilu.

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

Pozvánka na Májovou veselici
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Jihoměstská sociální, a. s.,
vás srdečně zve na následující akce:
PROCHÁZKY PRO SENIORY NEJEN S NORDIC WALKING VŽDY V ÚTERÝ
Přijďte s námi sdílet radost z pohybu při společné procházce,
navázat nové kontakty, protáhnout si tělo nebo si jen popovídat a zahnat tak samotu.
Můžete se k nám připojit kdykoliv i bez objednání, s holemi
i bez. Hole na Nordic walking
vlastní, nemáme možnost
zapůjčení.
Kdy: 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5.
Kde: sraz před objektem Centra FILIPOVKA, Filipova 2013/1, Chodov
Sraz: vždy v 10.00 hodin
Spojení – bus č. 135 do zastávky Dědinova, objekt se nachází poblíž ŽS na Pošepného náměstí na Jižním Městě II.
Na vaši návštěvu se opět těší pí. Vl. Kittlerová. V případě dotazů využijte uvedený
kontakt: 267 990 162, 724 603 317,
e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

Přednáška: „PŘÍBĚHY LÉKŮ“
Kdy: 4. května (čtvrtek) od 14.30 hodin
Kde: Stravovací centrum v Křejpského
1502/8
Přednášející: Pavla Holasová Petříková, farmaceutická asistentka
Obsah přednášky: Dozvíte se, jak užívat léky, jaké doplňky stravy jsou vhodné, jaké nežádoucí účinky nás mohou
překvapit a mnoho dalšího. Samozřejmostí bude prostor pro dotazy. Přednáška je doplněna prezentací.
Rozsah přednášky včetně prostoru
na dotazy cca 60 – 80 minut. Přednáška je bezplatná.

TURISTICKÁ VYCHÁZKA PRO SENIORY:
„DO DIVOKÉ ŠÁRKY“

XIX. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ
Kdy: 1. června (čtvrtek) od 9.30
do 18.00 hodin
Kde: ve Stravovacím centru, ul. Křejpského 1502/8

Ing. Petr Jirava. Pro soutěžící i diváky je
připraveno občerstvení. Budete vítáni,
ať již přijdete sportovat, fandit soutěžícím nebo se jen pobavit.

Soutěžní disciplíny: ruské kuželky –
pouze pro tříčlenná družstva, slalom
vozíčkářů, hod míčem na cíl, hod na koš,
nejdelší okrájená jablečná slupka, šipky,
střelba na branku a driblování s míčem.
Většina disciplín je připravena nejen
pro seniory, ale i pro vozíčkáře. Každý
účastník se může přihlásit maximálně
ke třem disciplínám + do soutěže družstev v ruských kuželkách.
Záštitu převzal starosta MČ Praha 11

Uzávěrka přihlášek je 11. 5. 2017
V případě zájmu vyplňte do 11. 5.
2017 přihlášku, kterou získáte na adrese: Dům s pečovatelskou službou,
Šalounova ul. 2025/7, 1. patro nebo
3. patro (sekretariát), nebo je ke stažení na webových stránkách: www.
jmsoc.cz, kontakt Bc. J. Holubová,
tel.: 267 990 162, 724 603 317,
e-mail: poradenství@jmsoc.cz, jana.holubova@jmsoc.cz,

Dne: 16. května (úterý) 2017
Sraz: v 9.00 hodin na stanici metra
A Veleslavín v podchodu
Délka trasy: cca 10 – 12 km
Trasa: Začneme vyhlídkovou cestou přes Dívčí skok a bývalé hradiště. Odtud sejdeme k přehradní hrázi
a budeme pokračovat podle potoka na Jenerálku, případně až
na Bořislavku k metru.
Trasu připravila a provázet vás bude pí. Jitka
Kukačková.
V případě dotazů kontaktujte: Bc. Janu Holubovou, tel.: 267 990 162,
724 603 317, e-mail:
poradenstvi@jmsoc.cz

PROKRASTINACE NENÍ LENOST
To a mnohem více jsme se dozvěděli
v rámci přednášky pro seniory, kterou pro
nás připravili lektoři Ing. Zdeněk Svoboda
a Klára Mlýnková z institutu GrowJOB.
Poučili nás, co si máme pod tímto moderním a dnes tak často skloňovaným
označením přestavit. Ujistili nás, že nejde o lenost, ale pouze o naši neschopnost přemluvit sami sebe k činnostem,
které bychom chtěli, anebo měli dělat,
ale místo toho je odsouváme. Prokrastinace je navíc historicky známou záležitostí, které však dnešní doba nahrává.

Lektoři nás vtipnou formou, doplněnou
prezentací, seznámili s jednoduchými
nástroji při jejím překonávání. Vysvětlili
nám, že při odsouvání povinností nastává rozpor mezi mozkem, který „chce“,
ale naše „emoce“ se tomu brání. Tuto situaci přirovnali k jízdě „racionálního jezdce na divokém slonovi“.
A co s tím dělat? Jak obrazně překonat
„vzpouzejícího se slona“ a jak se vnitřně motivovat, i když se ocitáme v záplavě nabídky exkluzivnějších činností, než
kterým bychom se měli věnovat?

Samozřejmě vše je jen o nás samotných,
o naší motivaci, o tréninku, o osvojování si nových návyků, ale i naší schopnosti jít za svým cílem. Ujistili nás, že nad
prokrastinací může zvítězit opravdu každý. Nebude to zprvu lehké, ale pokud
se nevzdáme, máme prý šanci, že nás
postupně zaplaví pozitivní emoce a spokojenost s tím, že se naučíme prožívat
každý den smysluplně a naplno. A to je
výzva…
Hodně štěstí při tréninku sebekázně
vám přeje
Jana Holubová

Život na Jižním Městě

MĚSÍC POHYBU A ZDRAVÍ MEZI DOMY
Pohybem a dobrou náladou ke zdraví!
Jedinečnou příležitost potkat se s přáteli a malinko si zasportovat, to je Mezigenerační turnaj v pétanque, který společně organizují Jihoměstská sociální,
a. s., a Komunitní centrum MEZI DOMY,
z. ú., dne 10. května 2017 od 14.00
do 17.00 hod. v zahradě kavárny a stravovacího centra v Křejpského ulici 8.
Jednotlivci i tříčlenná družstva se mohou přihlásit u p. Jany Holubové (724
603 317, poradenstvi@jmsoc.cz), a to
nejpozději do 5. 5. 2017. Vlastní sada
pétanque vítána. Pro účastníky soutěže nealko nápoj zcela zdarma. Těšíme
se na vás!
Při příležitosti Mezinárodního dne hypertenze si každý návštěvník kavárny
MEZI DOMY v Křejpského ulici 8 může
nechat zdarma vyšetřit krevní tlak, a to
17. května v čase od 10.00 do 18.00
hod. Nenechte si ujít navazující přednášku od 18.00 hod. na téma prevence hypertenze a její léčení přírodními prostředky, která se koná v prostorách našeho
komunitního centra. Pro posluchače
máme připravenou zdravou ochutnávku. Svou účast, prosím, nahlaste včas:
777 485 939, info@mezi-domy.cz.
Víte co přesně je pánevní dno? Máte
tušení, jak jeho svaly významně souvisí s inkontinencí, bolestivou menstru-

ací, podrážděností a dlouhodobou neschopností otěhotnět? Že ne? Máte
jedinečnou příležitost dozvědět se více
a také začít řešit své problémy cvičením
pánevního dna metodou 3 x 3 (tělo –
emoce – energie). Komunitní centrum
MEZI DOMY hostí instruktorku školy pánevního dna Mgr. Michaelu Hronovou, celodenní kurz proběhne v našich prostorách v sobotu 20. května.
Informace a přihlášky přímo u lektorky:
777 543 222.
Toužíte po možnosti prohánět se ulicí na skateboardu, ale chybí vám technika, odvaha, nebo dokonce talent?
Máme pro vás řešení – intenzivní kurz
Základy skateboardingu aneb sobotní workshop s Honzou Sušou na kolečkách, který proběhne dne 27. května
2017 od 15.00 do 18.00 hod. V čem
je Honza Suša jako „skejťácký“ lektor
výjimečný? Mimo to, že umí bezvadně
na skatu, je také výtvarníkem a uměleckým řezbářem. Máte tedy jistotu, že
po lekci s ním budete na skateboardu
nejen jezdit, ale i dobře vypadat. A také
umí pracovat s každým dřevem… Kurz
je vhodný pro účastníky od 6 do 99
let. Kapacita pouze 6 míst, cena kurzu 240 Kč. Rezervace: 777 485 939,
info@mezi-domy.cz.

SOBOTNÍ TVŮRČÍ VYŽITÍ MEZI DOMY
Dovolujeme si vás pozvat na další pokračování mezigeneračního keramikování s instruktorkou Janou Kalinovou, které se koná 13. května a 3. června 2017
vždy od 10.00 do 12.00 hod. v komunitním centru s kavárnou MEZI DOMY.
Dílna je přístupná pro všechny bez ohledu na věk a míru invence či talentu, a to
za poplatek 50 Kč na osobu (platí se
na místě).

Pro veliký úspěch otevíráme také další workshop malování na sklo, rovněž s naší milou Janou Kalinovou,
dne 3. června od 13.00. Vstupenka
na dílnu 50 Kč plus sklo. Rezervace:
777 485 939, info@mezi-domy.cz. Těšíme se na vás!
Za Komunitní centrum MEZI DOMY,
z. ú., s přáním krásných jarních dní
Mgr. Jana Vernerová

CO PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
PLAVBU PARNÍKEM PO VLTAVĚ PRO
SENIORY
Sledujte červnové číslo Klíče č. 6
a webové stránky městské části, kde
naleznete bližší informace o termínu prodeje vstupenek na plánovanou
dvouhodinovou plavbu na lodi Hamburg, ze které budete mít příležitost
zhlédnout všechna atraktivní místa lemující břehy Vltavy.

Vážené dámy,
vážení pánové,

sociální

dobrovolnictví se v sousloupek
časné době v ČR postupně stává praxí v soukromých ﬁrmách, které jej
využívají ke zlepšení efektivity, interní organizační kultury a rozvoji
kompetencí zaměstnanců. Veřejná správa jako největší český zaměstnavatel
jej však podporuje spíše ojediněle. Důvodem je neznalost pozitivních dopadů
nebo způsobů, jak jej jednoduše zavést
v současných legislativních mantinelech.
Městská část Praha 11 však dostala ojedinělou příležitost se do dobrovolnických
aktivit zapojit, když byla Fondem dalšího
vzdělávání MPSV požádána o spolupráci v rámci pilotního projektu dobrovolnictví ve veřejné správě.
Nejlépe dobrovolnictví vystihují slova Sally Koch: „Velké příležitosti, jak pomoci
ostatním, přicházejí zřídka, ale ty malé
nás obklopují každý den.” Prostřednictvím projektu dobrovolnictví bude tedy
ve spolupráci Fondu dalšího vzdělávání
a městských částí podpořen rozvoj dobrovolnických programů pro zaměstnance
veřejné správy. Projekt pomůže zapojeným subjektům veřejné správy v rozvoji dobrovolnických aktivit, které nastaví
na míru potřebám zaměstnanců a dané
komunity. Cílovou skupinou jsou poskytovatelé sociálních, zdravotních a jiných
služeb, zaměstnanci veřejné správy
a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace.
Rada městské části Praha 11 dne
4. 4. 2017 tedy schválila účast Prahy 11 na projektu dobrovolnictví ve veřejné správě a schválila i Memorandum
o spolupráci mezi městskou částí a Fondem dalšího vzdělávání při realizaci tohoto projektu. Prakticky to bude znamenat předávání informací tak, aby byli
zaměstnanci Úřadu městské části Praha 11 informování o možnosti zapojení do dobrovolnických aktivit v Praze 11
a koordinátor projektu informován o zájmu zaměstnanců o konkrétní dobrovolnické aktivity.
Mgr. Gabriela Hostomská,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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15% SLEVA
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Ceny ubytování od 575 Kč / noc + snídaně
Více na:
www.hotelkrakonos.cz nebo na tel.: 603 155 874
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Prodáme, pronajmeme. Jako by byl náš vlastní.
Kompletní servis a poradenství v oblasti
prodeje a pronájmu vašeho bytu, domu
či nebytového prostoru.
Postaráme se o:
nafocení a atraktivní inzerát vaší nemovitosti,
inzerci na portálech, na kterých zájemci hledají,
prohlídky se zájemci,
perfektní právní servis, který vás skutečně
ochrání a minimalizuje všechna možná rizika,
• veškeré papírování a komunikaci s úřady.
Vždy se skutečně osobním přístupem.
Po celou dobu se Vám bude věnovat Váš osobní makléř.
•
•
•
•

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

Inzerce

Přijďte nás navštívit,

jsme tu pro Vás

Opatovská 1753/12, 149 00 Praha 11

Krejnická 2021/1, 148 00 Praha 11

mezi drogerií a lékarnou na opatovské pavlači

vedle vstupu do Alberta

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

PRODEJ BYTU 3+kk
Kloknerova, Chodov

PRODEJ BYTU 2+kk
Michnova, Chodov

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Plickova, Háje

PRODEJ BYTU 3+1/L
Leopoldova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk
(původně 4+kk), užitná plocha jednotky 90 m2, v DV s
převodem do OV, v 4. podlaží
z 6.

Prodej bytové jednotky 2+kk,
užitná plocha jednotky 43 m2,
v osobním vlastnictví. Bytová
jednotka se nachází v 5. podlaží z 8.

Prodej bytové jednotky 2+kk
s lodžií, užitná plocha jednotky 49 m2, v osobním vlastnictví. Bytová jednotka se nachází v 11. podlaží z 12.

Prodej bytové jednotky 3+1 s
lodžií, užitná plocha jednotky
78 m2, v DV s převodem do
OV. Bytová jednotka se nachází v 11. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Ke Kateřinkám, Chodov

PRODEJ BYTU 1+kk/T
Sedlčanská, Michle

PRODEJ BYTU 2+kk
Nad přehradou, H. Měcholupy

PRODEJ BYTU 1+1/L
Steinerova, Háje

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

Prodej bytové jednotky 1+kk
s terasou, užitná plocha jednotky 50 m2, v osobním vlastnictví. Bytová jednotka se nachází v 5. podlaží ze 5.

Prodej bytové jednotky 2+kk,
užitná plocha jednotky 43 m2,
v osobním vlastnictví. Bytová
jednotka se nachází v 1. podlaží ze 12.

Prodej bytové jednotky 1+1 s
lodžií, užitná plocha jednotky
41 m2, v družstevním vlastnictví. Bytová jednotka se nachází v 6. podlaží ze 13.

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

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11

T 607 00 11 88, 271 00 11 88
E info@jihomestskereality.cz
W www.jihomestskereality.cz
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Jak to chodí u chodovských hasičů
Sympatický velitel chodovských hasičů Pavel Jůna mě přivítal hned
u vchodu své domovské hasičské stanice. Ta sídlí v ulici Květnového
vítězství od poloviny 80. let. U hasičského záchranného sboru
hlavního města Prahy je označena jako číslo 4. Kdysi tady kromě
hasičů měla sídlo obvodní vojenská správa. Dnes už je všechno jinak
a v této budově sídlí hasiči sami.
Pavle, řekněte mi, jak vlastně probíhají
směny u vás – hasičů?
Na každé směně je nás 17 a jsme rozděleni na směny A, B, C. Kluci slouží čtyřiadvacítky. Já jediný jsem – jako velitel
stanice – denní pracovník, takže dohromady je nás na stanici 52. Směny začínají vždy v 7 hodin ráno, a to s každodenní pravidelností včetně víkendů,
svátků a ostatních volných dnů.
S každým začátkem směny souvisí přebírání a pečlivá kontrola výjezdové techniky. Znamená to také zkoušku
funkčnosti světelných a hlavně zvukových výstražných zařízení vozidel, takže o nás tady v blízkém okolí rozhodně vědí...
Jak si vede chodovská stanice, co se
týká počtu výjezdů?
Naše stanice (HS4) měla za rok 2016
celkem 756 výjezdů, z toho na území
Prahy 11 jich byla více než polovina,
konkrétně 390.
Objevuje se v hasičské práci nějaká zajímavá pravidelnost?
Z mého pohledu jde o zajímavosti v rámci výjezdů všech stanic – největší počet
událostí totiž vzniká mezi 15. a 18. hodinou. Největší množství požárů vzniklo
vloni v květnu a nejhorším dnem podle
počtu událostí bylo úterý. Jinak, pokud
jde o počet v rámci celé metropole, řadíme se mezi stanice s menším počtem
výjezdů.

O kterém loňském požáru se hodně
mluvilo?
Vloni byl jeden z největších ten, při kterém hořely na konci srpna ﬁlmové kulisy v barrandovských ateliérech. Zasaho-

valo při něm 8 profesionálních jednotek
požární ochrany a 17 jednotek sboru
dobrovolných hasičů, samozřejmě včetně těch našich, chodovských.
Je něco, na co byste rád upozornil čtenáře časopisu?
Určitě bych rád zmínil, že naše jednotka
je pouze výjezdová (represivní) a že oddělení prevence pro Prahu 11 a 4 sídlí
na hasičské stanici Krč (HS 6), Na krčské
stráni 1336, kam se mohou obyvatelé
obracet se svými žádostmi o přestavbu,
nástavbu či jinou úpravu bytových i nebytových prostor. Neznajíce to, volají k nám
na stanici a radu žádají.
Pořádáte akce pro veřejnost? Dny otevřených dveří jsou hodně oblíbenou
událostí hlavně pro děti a tatínky... ☺
Ano, pořádáme v průběhu roku různé
dny otevřených dveří. V únoru v rámci výročí čísla 112, v červnu v rámci Dne dětí
a v září se zúčastňujeme dnů Prahy 11.
Tyto akce jsou rozděleny mezi všechny

Aktuálně

pražské stanice, takže není pravidlem, že
každý rok to na nás vyjde. Ročně máme
okolo čtyřiceti exkurzí mateřských a základních škol na naší stanici. Děti se
účastní ukázek požární techniky, prohlídnou si stanici a dozvědí se něco více ze
života hasičů.
Máte ještě něco, co byste rád zmínil?
Určitě. Chtěl bych poděkovat za spolupráci naší městské části, která nám každoročně i ﬁnančně vypomáhá. Také
máme skvělou spolupráci s oddělením
krizového řízení tady na jedenáctce, díky
nimž vlastně ta spolupráce funguje tak
dokonale. Rád bych také zmínil spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Prahy
11, kteří se u nás na stanici zúčastňují
čtyřiadvacetihodinových stáží a pomáhají nám při zásazích a ty jednodušší řeší
sami v rámci své kompetence.
Díky za příjemné povídání a ať hoří co
nejméně! ☺
Dana Foučková
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Tísňové linky
Víte, jak správně využívat tísňové linky? Víte, jak nahlásit konkrétní událost či co
vás čeká po přihlášení operátora?
Linky tísňového volání jsou v nepřetržitém provozu určeny široké veřejnosti pro
telefonická oznámení, která mají charakter tísňových výzev. Po vytočení tísňového čísla se dovoláte na operační středisko dané složky IZS, většinou v krajském
městě.

Namístě je upozornit, že na bezplatnou tísňovou linku voláme, pokud je
ohrožen:
ŽIVOT ČI ZDRAVÍ, MAJETEK,
VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Tísňová linka není v žádném případě
telefonní ústředna sloužící k přepojování hovorů.

Po přihlášení operátora sdělíte, co se
stalo a jakého rozsahu událost je (popis
události, co je ohroženo nebo zasaženo,
jaký je počet postižených), kde přesně se
událost stala (např. adresa – okres, obec,
ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo
číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu), své
jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
a místo odkud voláte, dále odpovídejte
na další dotazy a držte se instrukcí operátora tísňové linky. Po ukončení hovoru
může být uskutečněn zpětný hovor pro
ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy.
Poslední dobou se bohužel rozmohl též
nešvar v podobě zneužívání tísňových linek složek IZS. Jedná se např. o nahlášení umístění bomby ve škole žáky, kteří

112 – jednotné evropské číslo tísňového volání – Hasičský záchranný sbor ČR
150 – Hasičský záchranný sbor ČR
155 – Zdravotnická záchranná služba
hl. m. Prahy
158 – Policie ČR.
156 – Městská policie hl. m. Prahy
mají strach ze zkoušení či písemky. Dále
se může jednat např. o opilé občany, kteří sprostě nadávají operátorům tísňových
linek a snaží si tak vybít vztek. V neposlední řadě se jedná o občany, kteří se
nudí a touží pouze po tom, vidět na vlastní oči zásah záchranářů či policistů u události, která se vlastně vůbec nestala.
Nahlášení události na tísňovou linku je
možné pouze telefonicky!!! V případě, že
občan nahlásí nějakou událost na tísňovou linku pomocí e-mailu, může se stát,
že se tato informace nedostane včas odpovědnému operátorovi a událost tak zůstane v danou chvíli opomenuta.
Než zavoláte na tísňovou linku, vždy
zvažte, zda je to opravdu nezbytné.
Na druhé straně linky čekají vyškolení
a připravení operátoři, kteří vám budou
pečlivě naslouchat a pomáhat. Pamatujte však též na to, že zneužití tísňové linky je nejen trestné, ale může ve svém důsledku vést až k tomu, že bude některá
ze složek IZS díky planému výjezdu chybět jinde, kde by byla opravdu potřebná.
Oddělení krizového řízení MČ Praha 11
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Život na Jižním Městě
Je asi málokdo, kdo by neznal moderní církevní komplex, ležící nedaleko stanice
metra Háje, patřící však zajímavě do katastrálního území Chodov. Pokud hádáte, že
jde o Komunitní centrum Matky Terezy, pak hádáte správně. Právě teď v květnu to
bude 10 let, co ho slavnostně vysvětil pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk.
Do roku 1938 chodili chodovští do farního kostela v Hostivaři nebo do Kunratic, od roku 1935 na Spořilov. Svůj kostel
sv. Františka z r. 1938 s 96 místy k sezení a s ojedinělým vnitřním vybavením
z doby „rozvinutého socialismu“ se jim

menického centra. EC mělo umožnit několika křesťanským církvím vybudovat si
vlastní část areálu a část sdílet s ostatními. Hlavní shromažďovací prostor by členěním i kapacitou odpovídal dnešnímu víceúčelovému sálu s kaplí KCMT.

osob. Stan sv. Pavla umístěný na parkovišti naproti kostelu, sloužil jako další bohoslužebný prostor pět let. A postupně
se i on stával nedostačujícím. Na podzim
1997 stan strhl vichr a nastalo roční období hledání řešení, co a kam dál? To se
naskytlo. Obec nabídla k užívání objekt
po bývalé Církevní mateřské škole v Modletické ulici, kde vznikla z jednoho oddělení MŠ kaple sv. Ludmily. Ostatní prostory

Komunitní centrum Matky Ter
během výstavby Jižního Města podařilo
zachránit před demolicí. V dubnu 1989
byla zřízena samostatná farnost Chodov.
Rozšířením Chodova o JM se malý kostelík sv. Františka stal nedostačujícím. Věřící to většinou řešili dojížděním do jiných
částí Prahy.

využívaly nízkoprahové kluby a mateřské
centrum Domeček, ale i jiná křesťanská
společenství.

Myšlenka stavby dalšího, nového kostela
byla poprvé veřejně vyslovena po komunálních volbách v listopadu 1990 a o rok
později vznikl Spolek pro výstavbu Eku-

Od prosince 1991 se každý měsíc konaly
ekumenické bohoslužby v prostoru školní
jídelny. Hledání deﬁnitivního pozemku se
však protahovalo a dvě církve se rozhodly pro samostatný postup: V Šeberově
vznikl areál Církve Bratrské se zahradou
a Českobratrská církev evangelická dokončila v roce 2006 u Chodovské tvrze
kostel Jana Milíče z Kroměříže.
Katolická farnost volila dočasná řešení:
V roce 1993 získala od armády nafukovací vojenský stan s kapacitou pro 300

Položení základního kamene 27. 8. 2005

Začíná se stavět... 12. 10. 2005

Zima 18. 12. 2005

Časem se majetkoprávní otázky vyřešily a kardinál Vlk rozhodl, že arcidiecéze
prodá jiné nemovitosti a výstavbu centra
zařadí mezi své priority. Byla schválena
koncepce komunitního centra, to znamená, že vybudované prostory budou sloužit nejenom věřícím farnosti, ale i ostatním obyvatelům.

Bezplatné doučování v knihovně Opatov
Pro všechny žáky základních škol, kteří
chtějí využít možnosti bezplatného doučování, je připraven program Společně
v knihovně. V rámci něj jsou pravidelně
1x týdně v úterý mezi 15.00 a 17.00
v prostorách pobočky Městské knihovny Opatov (Opatovská 14) přítomni proškolení dobrovolníci. Děti, které budou
chtít využít jejich pomoci, mohou přijít
kdykoli v průběhu této doby. Dobrovolníci jim individuálně pomohou s čímkoli,

co budou potřebovat. Děti nemusí docházet pravidelně, není potřeba žádná
přihláška, nabídku mohou využít kdykoli i bez předchozí domluvy. Tato nabídka se týká všech dětí, které budou mít
zájem, cílová skupina není nijak omezena. Nabídka je rozšířena i o specializovanou pomoc dětem s odlišným mateřským jazykem. „Dobrovolníci se skládají
ze studentů, kteří procházejí školením,
jak těmto dětem efektivně pomáhat

i s tím, s čím jim nemohou pomoci doma.
Na doučování budou v průběhu školního roku navazovat další volnočasové
aktivity,“ říká vedoucí programu Společně v knihovně Michal Kryl. Program
organizuje Nová škola, o. p. s., společně s místní pobočkou Opatov Městské knihovny v Praze. Bližší informace
o programu na Praze 11 je možné najít na stránkách www.novaskolaops.cz/
praha-11-opatov

Život na Jižním Městě

V současné době nabízí KCMT pestrou
nabídku kulturních programů. Koordinaci programů má na starosti paní Vlasta Hamalová, pro kterou je centrum srdeční záležitostí.
Jak byste výstižně popsala aktivity
v komunitním centru?
Komunitní centrum Matky Terezy je
v současnosti plné života a místem

lávacím akcím. Prostory využívají školy,
úřady, ﬁrmy, spolky i jednotlivci. Sídlí tu
Charita pro Prahu 4, 11 a 12 a Mateřské centrum Domeček. A velkým lákadlem je zatím jen občasně otevřená útulná CaféTerézie.
Desáté narozeniny, to už je pořádný důvod ke slavení?
To ano, ráda bych pozvala všechny čte-

www.kcmt.cz. Komunitní centrum je tu
pro nás pro všechny.
Trocha z historie vzniku Komunitního
centra Matky Terezy
• Vítězný návrh Ateliéru Dům a město
byl vybrán na jaře 2002 z 10 studií.
• Územní rozhodnutí získal projekt v červenci 2003 a stavební povolení v listopadu 2004.

rezy oslaví 10 let
milých setkávání. Máme zde pravidelné bohoslužby (v neděli tu bývá kolem
800 návštěvníků – 2x naplněná kapacita
kaple a sálu, navíc dál slouží i kostel sv.
Františka), výuku náboženství, kroužky
pro děti, duchovní i další zajímavé přednášky. Oblíbené jsou adventní koncerty
a divadelní představení. Probíhají u nás
zkoušky sborů, výuky hry na hudební nástroje a zdravotní cvičení. Setkávají se
tady senioři. Pravidelně i jednorázově
slouží centrum ke společenským i vzdě-

náře, aby s námi přišli oslavit 10. výročí v neděli 28. května. A také bych ráda
všechny pozvala na každoroční hezkou akci Noc kostelů 9. června. Aktuální akce si můžete vybírat z našeho webu
Před dokončením 27. 12. 2006

Stavba v plném proudu 2. 8. 2006

• V červenci 2005 byl vybrán dodavatel
stavby – Metrostav, a. s.
• 27. srpna 2005, v den 95. narozenin
Matky Terezy, byl slavnostně položen základní kámen.
• Komunitní centrum Matky Terezy vysvětil pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk 26. května 2007.
• První zmínka v Klíči se objevila v úvodníku vánočního čísla roku 1993.
Dana Foučková ve spolupráci
s Farností Chodov, Jižní Město
Vysvěcení v květnu 2007

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 přihlášené 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, e-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.
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Inzerce

HAKO
PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ

DALŠÍ SLUŽBY

• malé přívěsy
• bržděné přívěsy 1t
• bržděné přívěsy 2t
• přepravníky aut
• přívěsy na motorku
• přívěsy na lodě
• obytné přívěsy
• přepravní boxy

• autobazar
• převody a přihlašování vozidel
• zajištění STK vozidel a emisních zkoušek
• prověření původu vozidla, provádění
VINTESTU ﬁrmy Cebia
• odhady motorových vozidel

cká

KONTAKT

Horňáte

18

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

OTEVÍRACÍ DOBA
po – čt:
pá:
so:

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

Inzerce
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%     




 
 !"# $ $% 
"! 
"  


ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNİ
SÍTÜ PROTI HMYZU
SUŠÁKY, ŽALUZIE
+420 739 034 488
www.bydlenijerabek.cz

 
 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Hledáme pracovníky se zájmem o poctivou práci do výroby a konstrukce do trvalého pracovního poměru v oboru výroby nerezového
nábytku. Předcházející zkušenosti ze stejného (zámečník, chlaďař,
svařeč) nebo příbuzného (např. truhlář, elektrikář) oboru jsou vítány,
ale nejsou podmínkou. Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově dostupné linkami MHD č. 326, 332, 335, 337, 339.
Odměna dle výkonu a dovedností,
po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy.
Nástup ihned nebo dle dohody.
Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz
tel. +420 602 653 157
www.nerez-skorpa.cz

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 KVĚTEN 2017
Vepřové koleno zadní
Kuřecí prsa s kostí
Turistický salám
Párky debrecínské
Paštika provensálská
Gothajský salám

89,90 69,90 Kč
109,90 89,90 Kč
144,90 124,90 Kč
134,90 114,90 Kč
89,90 69,90 Kč
94,90 74,90 Kč

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

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

NIC NENÍ PROBLÉM...!
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Kulturní přehled květen 2017
kc zahrada
Kulturní Jižní Město, o. p. s.
Malenická 1784
148 00 Praha 11
Tel.: 271 910 246
www.kczahrada.cz
Spojení: Metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníkova, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 122,
177 – zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut
chůze. Od Centra Chodov 10 minut chůze.

program
X KONCERTY W
11. 5. Petr Vondráček & Knezaplacení −
od 20.00. Dvojkoncert vynikajícího klavíristy Petra Vondráčka, který s rokenrolem a s Elvisem doslova vyrostl, a folkovou skupinou Knezaplacení,
kteří hrají prostě vše, co je k nezaplacení!
18. 5. Vlasta Redl s kapelou − začátek
ve 20.00. Osobitý folk-rockový písničkář, jehož
uznávají pravověrní bigbíťáci i zarytí folkaři,
s Naší novou kapelou zahraje v Zahradě.
X DIVADLO W
24. 5. S tvojí dcerou ne − od 19.00. Komedie
plná krkolomných situací, trapasů a slovního
humoru. Jubilejní 300. repríza představení. Hrají:
P. Nárožný, N. Konvalinková, Z. Slavíková a další.
X FILM W
KINO ZAHRADA
15. 5. Poslední rodina − od 19.00. Životopisný
ﬁlm o slavném polském malíři Zdzislawu Beksińském sleduje osudy jeho rodiny v průběhu třiceti let. Polsko, 2016, premiéra 11. 5. 2017.
22. 5. Naprostí cizinci − od 19.00. Komediální
drama o skupině přátel, kteří se o sobě během
jediné večeře dozvědí víc, než za celý dosavadní
život. Itálie, 2016, česká premiéra 20. 4. 2017.
Nevhodné do 12 let.
24. 5. Muž z Aranu − od 19.00. Snímek zachycuje každodenní boj rybářů s mořem a kamenitou půdou, jež skýtají jen tu nejskromnější
obživu.
29. 5. Glory − od 19.00. Když zaměstnanec
železnic najde na kolejích obrovské množství
peněz, rozhodne se celý obnos vrátit na policii.
Netuší však, jak fatální soukolí událostí tímto
bohulibým činem dává do pohybu. Bulharsko,
Řecko, 2016. Nevhodné do 12 let.
KINO MAMAS&PAPAS:
Speciální „dospělácké” projekce se sníženou
hladinou zvuku a částečným osvětlením umožňují rodičům věnovat se jak filmu, tak dětem.
Do sálu je možný vstup s kočárkem.
15. 5. − od 10.00 Poslední rodina
22. 5. − od 10.00 Naprostí cizinci
29. 5. − od 10.00 Glory
X DĚTEM W
3. 5. Pohádka s refrénem − od 14.30. Léto si
nedokážeme představit bez pořádného výletu.
Pohádka s mnoha písničkami v podání Divadélka
Kůzle.
13. 5. Medvědí princ − od 15.00. Co se stane
pohádkám, když se dlouho nevypráví? To se dozvíte v představení Studia Damúza.
17. 5. Malá mořská víla − od 14.30. Pohádkový
příběh Divadla Lokvar o touze, lásce a obětavosti v nádherném podmořském království.
20. 5. Zvířátka a loupežníci − od 15.00. Klasická pohádka o tom, že když kamarádi drží
za všech okolností při sobě, tak jim to společně
nejlépe ladí. Hraje Divadlo U staré herečky.
27. 5. Malá mořská pohádka − od 15.00.
O touze jedné malé mořské víly, o moři, krásném
princi a nesmrtelné duši... Hraje Divadlo t601.
X PRO SENIORY W
14. 5. 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.
15. 5. Věra Nerušilová − od 14.30. Koncert české zpěvačky, šansoniérky a herečky. Pořádá Klub
aktivního stáří.
21. 5. Koty Swing Band − od 14.00. Hrajeme

pro radost, rozezpíváme a roztančíme každou
společnost! Tři hodiny plné tance a zábavy.
28. 5. 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.
29. 5. Promenádní koncert Pražského salonního orchestru − od 14.30 koncert swingového
orchestru.
X VÝSTAVA W
2. – 30. 5. Výstava kreslených vtipů Pavla
Kantorka. Pavel Kantorek je český přírodovědec, profesor fyzikálních věd na univerzitě v Torontu. Kreslené vtipy publikoval již před rokem
1968 v té době známém satirickém časopise
Dikobraz.
X DALŠÍ AKCE W
2. 5. Drum circle − od 17.30 bubnování pro
rodiče s malými dětmi a od 18.30 veřejné bubnování pro všechny
13. 5. Sobotní výtvarná dílna: Srdíčka plněná
bylinkami − od 10.00. Tradiční tvořivá dílnička
pro děti.
14. 5. a 28. 5. Hoop dance − od 17.00 pro děti
(od 6 let) – zábavné cvičení s obručí (hula hoop),
od 18.00 pro dospělé.
23. 5. Představení Divadelního studia Zahrádka (děti 6 −10 let) − od 17.00. Kolik podob má
metr? Pan Míček a další trosečníci. Ema a František. Autorské představení, složené z etud
a divadelní hry.
X PŘIPRAVUJEME W
6. 6. ASONANCE − začátek ve 20.00. Čekají
na vás irské a skotské lidové balady, písně a instrumentální skladby!
14. 6. PRAGUE DOLLS − začátek v 19.00.
Trombon, saxofon, klarinet, basklarinet a vibrafon, od gospelu přes jazz až po muzikálové melodie, rozezní pětice výborných instrumentalistů
a zpěvaček, které si říkají Prague Dolls.
22. 6. PANGEA − THE BEATLES REVIVAL −
začátek ve 20.00. Hudba z celého tvůrčího
období e Beatles 1962 − 1970. Špička české
revivalové scény používá na svých vystoupeních
stylové kostýmy a dobové nástroje.
X KURZY A DÍLNY W
Každé PONDĚLÍ
Výtvarný ateliér – od 15.00 a 16.30. Kreslení,
malování pro malé i velké.
Každé ÚTERÝ
Výtvarný ateliér: Předškoláček – od 15.00.
Kurz malování pro předškoláky.
Divadelní studio Přípravka – od 15.00. Dramatický 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 keramiky 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 tanečních stylů pro děti a mládež.
Každou DRUHOU NEDĚLI Hooping/Hoop dance/ − neděle 14. a 28. 5., od 17.00 pro děti
− pravidelné workshopy zábavného cvičení s obručí (hula hoop), neděle 14. a 28. 5., od 18.00
(hula hoop) pro dospělé – pravidelné workshopy zábavného cvičení s obručí.
Každé 1. ÚTERÝ v měsíci Skupinové bubnování DRUM CIRCLE – od 17.30 rodiče s dětmi,
od 18.30 veřejné bubnování pro všechny.
Nejbližší termíny: 2. 5., 6. 6. 2017.
X DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA W
Bližší informace na webu www.kczahrada.cz

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

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

program
X KONCERTY W
10. 5. Petra Brabencová trio – od 19.00. Jazzovou zpěvačku nastupující generace doprovodí klavírista Stanislav Mácha a kontrabasista
Tomáš Baroš.
11. 5. Quasi Trio – od 19.30. Pravidelný koncertní cyklus vážné hudby a jazzu „Jedenáctého
na Jedenáctce“.
17. 5. Koncert žáků ZUŠ Jižní Město –
od 18.30. Absolventský koncert. Vstup zdarma.
18. 5. Koncert žáků ZUŠ Jižní Město –
od 18.30. Absolventský koncert. Vstup zdarma.
23. 5. Koncert žáků ZUŠ Jižní Město –
od 18.30. Absolventský koncert. Vstup zdarma.
24. 5. Šansony na tvrzi – od 18.00. Pravidelná
šansonová setkání na Chodovské tvrzi.
25. 5. Retro projekt – od 20.00. Šanson, jazz,
gypsy-swing nebo blues, zkrátka ty nejlepší kusy
z 30. až 60. let 20. století patří do repertoáru
skupiny Retro projekt.
30. 5. Tabasker – od 19.00. Živé a chytlavé melodie ve stylu klezmer – gypsy – world folklore.
Představení pod širým nebem na nádvoří Chodovské tvrze.
X OSTATNÍ/KURZY/DÍLNY W
Dovedeme – výtvarné kurzy
2. 5. V květnu opět probíhají v Ateliéru Chodovské tvrze v 1. p. kurzy malby, kresby a výtvarné
dílny pro děti i dospělé. Informace a rezervace
na www.dovedeme.cz; Dovedeme@email.cz či
na tel. 720 213 120.
X VÝSTAVY W
13. 4. − 13. 5. Malá galerie: Naslepo − Starý
zákon v umění rukama nevidomých sochařů.
Výstava reliéfů a soch ze šamotové hlíny od nevidomých výtvarnic B. Přikrylové, A. Horné, L.
Petrašové a dalších, tematicky sjednocená a inspirovaná Starým zákonem.
6. 4. − 13. 5. Velká galerie: Dřevěná výstava
Martina Patřičného. Interaktivní a hapticky přístupná výstava objektů ze dřeva od známého
výtvarníka M. Patřičného.
11. 5. Velká galerie: Dřevěné odpoledne s Martinem Patřičným − od 17.00. Komentovaná
prohlídka k výstavě − povídání o dřevě. Vstupné
50/30 Kč.
17. 5. - 17. 6. Velká a Malá galerie: TŘILAMŘI
− Aleš/Hanuš/Jan. Rodinná výstava představující dvě generace výtvarníků rodiny Lamrů, Aleše
Lamra a jeho dvou synů, Jana a Hanuše.

mc domeek 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, pravidelný 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.)
Čtvrtek 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi
(děti od 18 m.)

Kulturní přehled květen 2017
Pátek 10.00: Čas na pohádku, od 10.30: Šikulové – tvořivá dílnička pro děti s rodiči a prarodiči
Nabízíme tyto besedy, přednášky a kurzy:
Středa 3. 5. od 10.00 do 12.00: Cvičení a správný pohybový vývoj dětí od 1 do 2 let. Vývoj dítěte v období od 1 do 2 let. Jak správně podporovat zdravý pohybový vývoj.
Úterý 9. 5. od 10.00 do 12.00: Pevné objetí
jako cesta k posílení rodičovské sebejistoty.
Terapie pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny
Prekopové.
Čtvrtek 11. 5. od 18.30 do 20.30: Děti a média.
Jak v dětech rozvíjet vztah k technologiím? Jak
nenechat děti spadnout do závislosti na obrazovkách a tabletech?
Neděle 14. 5. od 14 hodin: Květinová slavnost
ke Dni matek. Masérka, kosmetičky, kadeřnice,
výroba květin z ovoce a zeleniny, soutěž v ořezávání slupky od jablek, od 16 hodin divadlo: Sněhurka a sedm trpaslíků
Čtvrtek 18. 5. od 19.00 do 21.00: Sebejistá
máma: realita nebo ﬁkce? Jak si udržet sebejistotu na rodičovské dovolené i po ní? Přijďte to zjistit
na seminář s Denisou!
Úterý 23. 5. od 10.00 do 12.00: Vhodný čas odložit plenky. Jak můžeme řešit období postupného přechodu dítěte z plenek na nočník či toaletu?
Pátek 26. 5. od 15.30 do 16.30: Malý vědec.
Věda pro děti od 5 do 9 let. Info: www.mc-domecek.cz, e-mail: mcdomecek@praha.ymca.cz, fb.
Pravidelné akce (stále volná místa)
Setkání Klubu 50+ každé 1. a 3. pondělí v měsíci. Kontakt na koordinátorku klubu Danielu je
777 604 775.
PILATES: každé pondělí od 11.30 do 12.20:
Cvičení pro všechny věkové kategorie, možnost
zaplatit si permanentku.
NOVÝ KURZ: Angličtina pro věčné začátečníky a mírně pokročilé: každé pondělí od 18.15
do 19.15.; přihlášení předem.
PORADNY:
Po 9.00 – 10.00: Laktační poradna (nutno objednat na tel. 604 572 712)
Út 9.30 – 11.00: Poradna efektivního rodičovství (nutno objednat na tel. 608 708 786 )
St 18.00 – 19.30: Poradna přirozeného plánování rodičovství (nutno objednat na tel.:
777 200 431)
Čt 11.00 – 12.00 Poradna těhotenství a porod
objednání předem: e-mail: poradnamcdomecek@
seznam.cz)
Na objednání – Výchovné poradenství – objednání na e-mailu: mcdomecek@praha.ymca.cz)
Na objednání – Vývojová psychologie – objednání
na e-mailu: lokvencova.jana@seznam.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
Příklubový terén: pondělí – čtvrtek 14.00–15.00
(pracovnice v ulicích Jižního Města v případě, že
na klubu nikdo není)

program
Téma: Vztahy a komunikace
ČT 11. 5. Hraní scének: Komunikace
ÚT 23. 5. Workshop: Ideální partner
ST 31. 5. Diskuse: Jak se ne/hádat?
Změna programu vyhrazena.

kcmt

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

program
11. 5., 19.00 – Zastavení u Matky Terezy:
P. Miloš SZABÓ – Zpověď? NE! (anebo ANO?)
14. 5., 14.00–17.00 – Květinová oslava DNE
MATEK – program pro celou rodinu, ale hlavně
hodně milých překvapení pro maminky.
14. 5., zájezd farnosti. Navštívíme Slaný (klášter bosých karmelitánů), Louny, Žatec, Liběšice
a Dolní Ročov. Odjezd z parkoviště u Komunitního centra na Hájích v 7.00. Info: Ing. Irena Řivnáčová, tel. 774 877 495.
15. 5., 16.00 – České zdravotnictví a senioři –
beseda s MUDr. Tomem Philippem, Ph.D., MBA
v rámci setkání Sdružení křesťanských seniorů
21. 5., 15.00 – Pouť u kapličky sv. Jana Nepomuckého na Hájích
25. 5.. 18.00 – Slavnost Nanebevzetí Páně
(kostel sv. Františka)
28. 5. 10. výročí posvěcení KOMUNITNÍHO
CENTRA MATKY TEREZY. 10.00 mše svatá, následuje společné agapé, 13.00 divadlo pro děti,
19.00 koncert chval ASAF
Výstava:
Duben – květen – Jakub ČERNÝ – malby
a rytiny
Květen – srpen – „Od jatek přes kostel, stan,
školku ke komunitnímu centru“
Jarní cyklus seminářů ABY DOMA BYLO PRIMA. Vždy v úterý (18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16.
5., 23. 5.) v čase od 18.00 do 21.00 v klubovně KCMT. Info: mama.tata2@centrum.cz nebo
na tel 602 972 887.

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
Květen:
5. 5. Pá – 20.00: Soustrast
5. 5. Pá – 20.15: MS v hokeji 2017 Česko
– Kanada
5. 5. So – 20.15: MS v hokeji 2017 Bělorusko
– Česko
8. 5. Po – 20.15: MS v hokeji 2017 Finsko Česko
11. 5. Čt – 16.15: Česko – Norsko
11. 5. Čt – 20.00: VLTAVA
12. 5. Pá – 16.15: Česko – Slovinsko
12. 5. Pá – 20.00: FO3 Praha
13.5. So – 20.00: To Age – 2H
14. 5. Ne – 16.15: MS v hokeji 2017 Francie
– Česko
16. 5. Út – 16.15: MS v hokeji 2017 Česko
– Švýcarsko
21. 5. Ne – 20.00: Fabe Vega (acoustic rock,
Swiss) + 1st choice (rock, CZ)
26. 5. Pá – 20.00: Jižák Session: Miscue, Šebestián Keliš, Jan Senft
27. 5. So – 20.00: Kolosseance vol. 3: KOLOSS + DAMNATION DEFACED + SHAMPOON
KILLER
5. − 21. 5. MS v hokeji 2017 Přijďte fandit národnímu týmu na MS v hokeji 2017! Promítáme
na velkoplošném plátně v HD kvalitě všechny
zápasy české a slovenské reprezentace. Každý
fanoušek, který přijde v dresu našeho národního
týmu, má u nás 1 pivo zdarma! O přestávkách si
s námi můžete zasoutěžit v různých znalostních
i sportovních disciplínách. Vstup zdarma
Červen:
1. 6. Čt – 20.00: Nežfaleš – křest alba
15. 6. Čt – 20.00: We.come

16. 6. Pá – 20.00: EDM párty
20. 6. Út – 20.00: Johan Solo (one man, acoustic blues, Denmark); Christian Brock (ﬁngerstyle
guitarist, Denmark), Lucie Elšíková (folk, CZ)
24. 6. So – 20.00: Deliver, Fancy Foxx, *e
Agony

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

program
Bohoslužby: každou neděli od 9.30 hod.
Ekumenické bohoslužby: každou 3. neděli v měsíci od 18.00 hod.
Biblická hodina: každé úterý od 18.15 hod.
Program pro děti: každý čtvrtek od 17.00 hod.

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
2. 6. Sportovní dětský den v Benjaminu
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 ﬂétnu pro děti od 3 let,
po od 16.00 do 18 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, cvičení
podporující protažení zatěžovaných svalových
skupin, prevence bolestí zad a relaxace pro dobrou psychickou pohodu, út, čt 18.00.
Info: http://benjaminklub.webnode.cz

Církev bratrská
v Praze X Jižní M>sto
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám
e-mail: jizni.mesto@cb.cz, www.cb.cz/jizni.mesto

program
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba pro všechny generace. Program pro děti
zajištěn.
Čtvrtek 17.00 – 19.00: Dorost, program pro
děti 9 až14 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, kteří si
chtějí hrát se stavebnicí LEGO. Zváni jsou též
hraví rodiče. Pátek 19. 5. od 17 do 19 hod.
Narnie – letní stanový tábor pro děti, Poušť
u Bechyně, 29. 7. – 5. 8.
Více na www.cb.cz/jizni.mesto
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Aktuálně
Pozvánky do KC Zahrada

PETR VONDRÁČEK & KNEZAPLACENÍ
čtvrtek 11. 5. 2017 od 20.00 hodin
Dvojkoncert folkových Knezaplacení a vynikajícího klavíristy Petra Vondráčka.
Z televize známý populární zpěvák, klavírista a moderátor Petr Vondráček, který
s rokenrolem a s Elvisem doslova vyrostl, a folková skupina Knezaplacení, kteří se
prezentují v pětičlenné sestavě a hrají prostě vše, co je k nezaplacení. Dopřejte si
skvělý kulturní zážitek!

VLASTA REDL S KAPELOU
čtvrtek 18. 5. 2017 od 20.00 hodin
Osobitý folk-rockový písničkář, jehož uznávají pravověrní bigbíťáci i zarytí folkaři, se
v KC Zahrada představí po téměř 5 letech. Jeho hudební tvorba je žánrově nevyhraněná a proto těžko deﬁnovatelná, snadno rozpoznatelný je ale jeho osobitý autorsko-aranžerský rukopis, který často kombinuje tradiční melodické a harmonické linie
moravského a slovenského folklóru s progresivními prvky současných hudebních
směrů (rock, r&b, jazz, funky, blues). Vlasta Redl na koncertě zahraje společnou tvorbu se skupinou Naše nová kapela, se kterou také vystupuje, a ochuzeni samozřejmě nebudete ani o písničky, které už u nás zlidověly (Husličky, Sbohem galánečko).

S TVOJÍ DCEROU NE
středa 24. 5. 2017 od 19.00 hodin
Komedie o tom, jak snadno spadnout
do manželské krize a jak těžko z ní ven...
Čeká vás příběh plný krkolomných situací,
trapasů a slovního humoru v podání skvělého hereckého obsazení!
Jubilejní 300. repríza představení.
Osoby a obsazení: Sandra: Týna Průchová,
Luboš: Petr Nárožný, Libuše: Naďa Konvalinková, Alice: Zuzana Slavíková nebo Dagmar Novotná, Rudla: Pavel Kikinčuk nebo Martin Zahálka, Česťa: Antonín Procházka
nebo Viktor Limr nebo Antonín Procházka ml., Robin: Vilém Dubnička
Vstupenky na tel. 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz
nebo online: www.webticket.cz/program/kcz.

Zábavné
odpoledne

NedÝle 21.5.2017
15.00 – 18.00
místo konání:
Park u Chodovské tvrze
Start pɬed kostelem
Jana MilíȬe z Kromȸɬíže
V pɬípadȸ trvalého deštȸ
se celá akce ruší.

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

Typochondr
V květnu se ve foyer opatovské
knihovny představí graﬁk Petr Palma
(*1957).
od 6. 5. do 3. 6. 2017
Knihovna Opatov – Artotéka
Opatovská 1754, Praha 11
Otevírací doba:
Po až Pá 9.00 – 19.00 hod.; So 9.00
– 15.00 hod., tel.: 272 918 759

DDM Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4
tel.: 272 929 545,
272 917 077
sal@ddmjm.cz
pobočka:
Květnového vítězství 2126, Praha 4
tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz
program květen:
13. 5., 9.00–11.00: Turnaj ve stolním tenisu – jednotlivci. Pro děti
od 6 do 12 let. DDM JM, Šalounova.
13. 5., 11.00–13.00: Turnaj ve stolním tenisu – jednotlivci. Pro děti
a mládež od 13 do 20 let. DDM JM,
Šalounova.
20. 5., 7.50–18.00: Výprava za poznáním – Farmapark Soběhrdy. Poznávací turistický výlet. Pro děti od 6
let a mládež. Zámek Loučeň.
26.–28. 5., 10.00–18.00: Keramicko-výtvarná výstava – Cesta kolem
světa. Toulcův dvůr, Kubatova.
28. 5., 8.00–18.00: Chodovské berušky. Soutěž v aerobiku a tancích.
Hala TJ Chodov, Mírového hnutí.
29. 5.–2. 6., 14.00–18.00: Keramicko-výtvarná výstava – Cesta kolem
světa. DDM JM, Šalounova.
Info www.ddmjm.cz. DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

VÝSTAVA NA RADNICI

Aktivity jak pro dÝti, tak pro rodiÏe, babiÏky, dÝdeÏky...

hry, kvízy, skákací hrad, malování na obliÏej, tvoěivý koutek, salón krásy hlavnÝ
pro maminky, vynikající open air kavárna FlatWhite Coffee, adrenalinová atrakce a další
Poěádá:
Eden – inspirace pro život
Církev bez hranic Praha – Jižní MÝsto
www.edenprozivot.cz | www.jinacirkev.cz

Jarní pohlazení
(fotograﬁe) Vystavující: Jiří Durdík
3. 5. – 31. 5. 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.

Aktuálně
Pozvánky do Chodovské tvrze

jubilea na Chodovské tvrzi

Quasi Trio
11. 5. v 19.30 hodin
Jako již tradičně každého jedenáctého se i tento měsíc můžete těšit na vystoupení talentovaných hudebníků – tentokráte
z Tria Quasi. Roman Hranička (housle), Kateřina Ochmanová (klavír) a Judita Škodová (violoncello) vám zprostředkují to nejlepší
z Brahmse, Mozarta či Šostakoviče.

Retro projekt aneb swingová stálice chodovské scény
25. 5. v 20.00 hodin
Swingová hudba poslední dobou zažívá velký comeback
a s ní i další žánry první poloviny 20. století. Pokud jste fanoušky nové retro vlny, čtvrteční večer 25. 5. s kapelou Retro projekt byste si neměli nechat ujít. Kapela na Chodovské
tvrzi zahraje již po čtvrté, a to s obohaceným repertoárem,
kdy vám představí svoje nové CD. Čtveřice hudebníků podává známé klasiky akusticky v čele s hlasem charizmatické
zpěvačky Markéty Bínové. Uslyšíte francouzské, české i anglické písně třicátých až
šedesátých let minulého století. Také současné písně gypsy-jazzové až popové scény i autorské písně kapely v obdobných stylech. A samozřejmě nebude chybět ani
nezbytný šanson.

Tabasker
30. 5. v 19.00 hodin
Příchod jara a teplého počasí oslavíme prvním
koncertem pod širým nebem v tomto roce –
a sice v úterý 30. května, kdy od 19.00 vystoupí skupina Tabasker. Teno ryze mužský ansámbl
zahraje výraznou taneční „skočnou“ hudbu židovských, slovanských i cikánských kořenů, ovšem
protkanou vlastní tvorbou.

TŘILAMŘI
17. 5. – 17. 6.
Přijměte pozvání na dvougenerační výstavu rodiny Lamrů. Setkání Aleše Lamra, známého malíře a sochaře se svými syny, šperkařem Hanušem a graﬁkem Janem, navazuje na dlouhodobější koncepci pořádání rodinných výstav
na Chodovské tvrzi. Vzájemná inspirace vystopovatelná
v tvorbě každého z nich – především v barevnosti u syna
Jana a fascinace přírodou v niterném díle šperkaře Hanuše –
tak vynikne ještě výrazněji v rámci této zajímavé instalace.

Zlatá svatba manželů Hany a Otakara
Černých

Žil tu s námi
V loňském roce 13. května zemřel
ve věku 91 let vynikající fotograf Vladimír Uher. První výročí jeho smrti
nás přimělo nenechat jeho celoživotní fotograﬁcké dílo bez povšimnutí,
přimělo nás vzpomenout na člověka,
obdařeného zvláštním viděním a následným ztvárněním architektury, ponejvíce české barokní. V roce 1974
vznikla obdivuhodná kniha spoluautorů Milana Pavlíka a Vladimíra Uhra Dialog tvarů, převratná z celosvětového
hlediska. Své tvůrčí estetické vnímání řádu rovněž prokázal v monograﬁi
o Janu Blažeji Santinim Aichelovi, která vyšla v roce 1998 a byla oceněna
jako nejlepší česká kniha roku v oblasti humanitních věd. Neméně zajímavá
je i kniha Chvála tvarů z jeho osobní
tvorby. Ve třiceti letech byl Dobroslavem Líbalem, dnes již legendární osobností dějin české architektury, přizván
do SURPMU (Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů), kde ve skromných podmínkách
během let vybudoval špičkové fotograﬁcké pracoviště. Za jeho činnosti
zde vzniklo bezmála 500 tisíc snímků
historických a architektonických děl.
Odešel vzácný člověk, vnímavý k řadě
věcí a tvarů, žijící láskou k ﬁlozoﬁi, poezii, literatuře a hudbě.
S úctou a láskou vzpomínající přátelé

Petra Brabencová Trio – Chodovská tvrz 10. 5. 19 hodin
Patří mezi talentované zpěvačky nastupující generace. V rodných Karlových Varech si hudební dovednosti rozšiřovala
na uměleckých školách a studiem gymnázia s estetickou výchovou, zaměřenou
na hudební obor. V roce 2014 úspěšně
absolvovala na Vyšší odborné škole při
Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze –
obor jazzový zpěv. Zpívala ve školním
bigbandu významného saxofonisty Milana Krajíce, se kterým spolupracuje dodnes. Vděčí mu za jazzové základy, smysl
pro frázování a obecné vnímání jazzové
muziky. Jako zpěvačka působí v profesionální kapele M. K. Collective, jejíž tvorba
je postavena na originálních kompozicích
Milana Krajíce bez žánrového omezení,

což Petře v současné době nejvíce vyhovuje (jazz, rock, soul, hip-hop). Kapelu můžeme slyšet v pražských jazzových
klubech (Reduta, U Malého Glena, Jazz
Dock). M. K. Collective tvoří základ dalšího projektu – bigbandu Jazz Fancies –
doplněného o přední hráče české jazzové scény. Petra se tu prosazuje i autorsky
psaním textů v kompozicích a aranžích M.
Krajíce. Působí ve stálých projektech Famous swing melodies a Ray Charles tribute v pravidelných koncertech v pražském
jazzovém klubu Reduta. Založila vlastní akustický quartet (P. BrabencováQuartet), věnujícího se výhradně interpretaci
slavných jazzových standardů i slavných
songů Johna Lennona či Michaela Jackso-

na za doprovodu výborných muzikantů
nově nastupující české jazzové generace.
Na Chodovské tvrzi Petru uslyšíme v triu
s klavíristou Stanislavem Máchou a kontrabasistou Tomášem Barošem.
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Život na Jižním Městě

Blesk a hrom nad Blaníkem
V první dubnovou neděli pět minut
po osmé, ovšem zpropadeného letního
času, zasvitl záblesk i ve vnitřních, dosud potemnělých prostorách jihoměstských domů. Pokud ovšem jsou nějak
otevřeny k jihu. Po dramatické pauze se
ozvala detonace jedna radost. Ne, žádný dobře pojištěný velkosklad neukončil
existenci. To první dubnový blesk a hrom
nemohl zůstat nepovšimnut. Když jsem
pak po obědě na chvíli zavíral oči, dostavila se otázka, nad kterou částí Čechie
to blýsklo nejsilněji, nejkolměji. A vzápětí jsem už viděl na vrcholu jedné zalesně-

Paní Ing. Růžena Hronová

né hory starého rytíře, jak s rozvahou vystupuje na dřevěnou hlásku. Krunýř měl
zepředu jakž takž lesklý, zato na zádech
byla na lopatkách vidět i rez. Na vyhlídce se kovem oděný muž rozhlédl a pro
sebe mumlal: „Zase nic. Bouří jen na nejvyšších místech. Na zemi, kam dohlédnu, zdá se klid. Podivné, hajdy rychle dolů

do Veřejky, podej hlášení a pak zas...“ Ta
vidina mu jakoby dodávala křídla… Pak
se vše zešeřilo.
O dvaasedmdesát let dřív bylo v územně
oškubaných Čechách a sesterské Moravě určitě hůř. O tom se žertovat nehodí.
V dubnu 1945 už věřil ve vítězství nacistické říše snad jen tamní ministr propagandy. Sám její „Vůdce do pekel“ ji tam
předběhl jako ubytovací poddůstojník.
V sobotu 5. května se Praha postavila
na vlastní nohy. Se všemi riziky následných kroků. S každou hodinou narůstala víra a nadšení. Mnozí z tehdejších
obyvatel území dnešního Jižního Města
také nezůstali stranou. Ti nejodvážnější v pondělí 7. května čelili nepoměrné
přesile nacistické armády. Postupovala
od Benešova na Prahu a zajišťovala si
boční křídla. Mezi padlými povstalci byl
i Alois Křejpský z Hájů. Sympatický muž,
zřízenec města Prahy, živící se prací rukou. Spolu s dalšími byl 11. května uložen do hrobu na opatovském poli, kolem
kterého byl už připravován a pak vyrostl
hřbitov. Vedle dalších místních pohřbů se
stal na žádost Magistrátu místem dvou
hromadných hrobů sovětských vojáků,
kteří dožili v omayerově nemocnici.
Ještě letos ležel sníh, když mě na hřbitově, dnes mezi domy Opatova, zaujala starší paní. Obešla a upravila dva hroby, přešla k pohřebišti obětí Květnového
povstání 1945 a očistila povrch kamene se jménem Křejpský Alois. Seznámili jsme se. Inženýrka Růžena Hronová je
jednou z dcer tohoto padlého, po němž
nyní nese jméno blízká ulice. Na otcovu
památku je právem hrdá. Díky jí se mů-

Alois Křejpský s manželkou

žeme podívat na opravdu kvalitní, dosud
nezveřejňovanou fotograﬁi Aloise Křejpského s manželkou.
Vzpomeňme alespoň v tomhle měsíci nejenom na jednoho, ale na všechny oběti 2. světové války. Na ty ve vojenských
a v jiných stejnokrojích i bez nich, ale se
zbraní v ruce, na ty v oblečení trestanců, odsouzenců, na lidi s potupnými nášivkami, stejně jako na lidi tenkrát stojící
zdánlivě mimo, v ulicích a v polích, za prahem a ve dvorech domů. Od malých dětí
po nejstarší jich byly desítky milionů. Každý měl svůj příběh, navždy předčasně
přervaný.
Jiří Bartoň

Úspěšná fotogra a na ZŠ a MŠ Chodov
V letošním školním roce
byl na ZŠ a MŠ Chodov
nově otevřen kroužek
Umělecké fotograﬁe. Cílem kroužku je seznámit
žáky s fungováním fotoaparátu a základními principy fotograﬁe.
Dále využívají poznatky k fotograﬁckému experimentu, jako je hra se světlem a stínem, vyvolávání ﬁlmu, pohyb
ve fotograﬁi.
Dne 21. března 2017 se v Novoměstské radnici konalo slavnostní vyhlášení
5. ročníku celostátní soutěže PHOTOCONTEST, která je součástí rozsáhlého vzdělávacího projektu PHOTOBASE.
Celkově bylo do soutěže přihlášeno 507
studentů z 63 středních a základních

škol z celé republiky. Odborná porota
měla za úkol ohodnotit 1742 soutěžních
fotograﬁí v šesti kategoriích (Dialog, Čas
a Kontrasty pro ZŠ a SŠ).
Na druhém místě se v kategorii Dialog
ZŠ umístila Tereza Hrubá z 9. A se svou
fotograﬁí Podívej. Autorka popsala svou
fotograﬁi: „Tato fotka vznikla, když jsme
jeli na krátký výlet k rybníku s mojí sestřenkou a bráškou.“ Porota ohodnotila
především pohotovost autorky a kompozici využívající zásad zlatého řezu.
Člen poroty Adolf Zika o snímku řekl:
„Pohodový rodinný snímek cvaknutý
v ten pravý okamžik. Moment, kdy chlapec ukazuje do vody, navozuje fantazii,
o čem vedou v tomto krásném místě
dialog.“ Všechny přihlášené fotograﬁe

žáků ZŠ a MŠ Chodov budou vystaveny
v budově školy „mezi patry“.

Život na Jižním Městě

Další zlato ﬂorbalistů Chodov a ﬂorbalistek Herbadentu
• Florbal Chodov
Na Velikonoční pondělí před více než 11
tisíci diváky pozvedl kapitán Tomáš Sýkora podruhé za sebou nad hlavu pohár pro
mistra Tipsport Superligy. Chodovští borci zdolali favorizovanou Mladou Boleslav
3:1 a stali se druhým týmem v éře Superﬁnále, který obhájil titul.

kora a pečeť na druhou mistrovskou korunovaci přidal do prázdné branky Patrik
Dóža, který tak symbolicky dočasně uzavřel svou chodovskou kapitolu.

V oboustranně opatrném a takticky svázaném zápase byl po brankách Curenyho a Pražana dlouho stav 1:1, který
rozsekl až chodovský kapitán Tomáš Sý-

Velký dík patří všem fanouškům, kteří tým podporovali, ať již v hale nebo
kdekoliv jinde. Titul je i váš, protože
#wearechodov

Chodov se tak může těšit na další sezónu v roli obhájce titulu a také na Champions Cup ve Finsku.

• Herbadent FK Jižní Město
Hráčky si pro vítězství šly kolektivním výkonem již od první třetiny, a když přečkaly
nápor soupeřek na začátku druhé a třetí
třetiny, tak si výsledek celkem v klidu pohlídaly. Tentokrát se jim podařilo vedení
udržet i proti Vítkovicím, kterým tímto zabránily obhájit titul v Superﬁnále, a jsou
tak nadále jediným celkem, kterým se to
podařilo.
Hvězdou utkání se stala Dominika Kubišová, která vstřelila historický hattrick.

Jarní cyklokros

Děvčata ze ZŠ Campanus mají bronz
Ve dnech 21. a 22. března proběhlo
v Praze Republikové ﬁnále ve ﬂorbalu
kategorie III druhého stupně základních
škol. Pořadatelství se zhostila ZŠ Campanus z Prahy 11 a turnaj uspořádala
v halách Jedenáctka VS a Sportovní hala
Jižní Město. Za odměnu pak děvčata domácího týmu vybojovala před skvělým
publikem bronzové medaile, když v souboji o třetí místo porazila Uherský Brod
9:5. Chlapci z Campanusu skončili šestí.
Akce se zúčastnilo téměř 200 dětí ze
všech koutů republiky, zlato nakonec obhájili chlapci z Uherského Brodu, kteří
ve ﬁnále porazili Plzeň 11:0. Mezi děvčaty slavil titul Benešov po výhře 7:2 nad
Mariánskými Lázněmi.

Děvčata z Campanusu byla po základní skupině druhá, když nejprve porazila
Jaroměř a následně prohrála s budoucími vítězkami z Benešova. Do boje o třetí
místo je poslala porážka 2:4 s Mariánskými Lázněmi. Následný zápas o bronz ale
zahnal veškerý smutek a děvčata s nadšením převzala bronzové medaile. Chlapecký tým doplatil na nezkušenost a nervozitu a v prvním utkání podlehl Kladnu.
Ve druhém utkání už Campanus předvedl výborný výkon, který sice na výhru
nestačil, přesto prohra 4:5 s budoucím
ﬁnalistou z Plzně byla velmi dobrým výsledkem. Turnaj zakončili domácí hráči
porážkou s Brnem.
Kuba Borovský, ZŠ Campanus

Zima je konečně za námi a čeká nás krásné jarní počasí, proto neváhejte a vytáhněte svá kola na již 22. jarní cyklokros,
který si pro vás připravil cykloturistický
oddíl UFO ve spolupráci s MČ Praha 11
a cyklosportem KERN. Přijďte si s námi
zajezdit ve středu 10. května na 800 metrů dlouhém okruhu v Centrálním parku
Opatov. Závod je určen pro amatérské
závodníky od šesti do osmnácti let, kdy
danou trasu pojedete jednou až desetkrát, podle věkové kategorie. Mimo individuální závody pořádáme i Rodinnou
štafetu, kde si můžete zazávodit spolu
se svými dětmi či kamarády a vytvořit si
svůj tým. Čekají na vás i krásné ceny, proto neváhejte, připravte si kola!
Pro bližší informace se můžete podívat
na: www.oddilufo.cz, kde dále naleznete
i propozice.
Těšíme se na vás a na viděnou!
Johy Hanušová
Pionýr, z. s. – 213. Pionýrská skupina Ufo
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Názory zastupitelů
• Jižní Město – náš domov podpořil projekt výstavby areálu ledních sportů
Na březnovém zastupitelstvu podpořili zastupitelé strany Jižní Město – náš domov (JM-ND)
projekt výstavby areálu ledních sportů na nevyužívaném pozemku základní školy Ke Kateřinkám. Projekt, který byl zahájen za starosty
Mlejnského, je unikátní tím, že veškeré ﬁnanční
prostředky potřebné pro výstavbu, bude hradit soukromý investor. Městská část Praha 11
projekt podporuje mimo jiné tím, že investoro-

vi odsouhlasila pronájem pozemku na 40 let.
V rámci výstavby areálu ledových sportů soukromý investor opraví pro školu zdarma stávající sportoviště a vybuduje dostatečný počet
parkovacích míst. Jsme rádi, že po realizaci víceúčelové sportovní haly na pozemku základní
školy Květnového vítězství 1554 a sportovního areálu Jedenáctka VS v ul. Mírového hnutí,
vznikne na naší městské části další sportovní

centrum. Rozšíří se tak nabídka pro sportování široké veřejnosti a především dětí a mládeže. ZŠ Ke Kateřinkám bude mít smluvně garantovanou jednu hodinu využívání haly denně
zdarma. Nutno dodat, že v dopoledních hodinách budou mít i ostatní děti z Jižního Města
možnost využívat areál ledových sportů v rámci sportovní výuky.
Rostislav Korbel, JMND

byl přistižen při podvodném hlasování, kterým
jednoznačně porušil zákon. O této skutečnosti
natočila reportáž i TV Nova. Nejprve si nemohl vzpomenout a po konfrontaci s důkazy svůj
čin bagatelizoval. To nebylo poprvé. Jen připomenu kauzu korupční nabídky radnímu z TOP
09, která vyplavala na povrch na jednání ZMČ
před rokem při jeho odvolávání z funkce radního. Když k tomu připojíme skryté ﬁnancování

volební kampaně HPP 11, nemůžeme se divit,
že na ZMČ zaznělo na adresu p. Kose „Kmotr“
a že jedním z utajovaných sponzorů (či podporovatelů) HPP 11 je developer, který dostavuje
největší Obchodní centrum v ČR – OC Chodov.
Jak by nazval své jednání „pan morálka“ Kos,
kdyby se jednalo o někoho jiného? Klientelismus, korupce, pokrytectví, maﬁe?
Josef Belaník, ČSSD

skému zaměření Ing. Urbánka. Územní rozvoj
je v nejvyšším zájmu developerů. Hned po odstranění Hnutí pro Prahu 11 z radnice si začali
developeři na radnici dveře podávat a souhlasná stanoviska samosprávy dostává jedna kontroverzní stavba za druhou. Téměř dva roky se
nám, HPP 11, úspěšně dařilo developery držet
od Prahy 11 dál, povedlo se nám pozastavit některé kontroverzní záměry. Nyní začíná opět pra-

vý Klondike. Namátkou megalomanské záměry,
které pod vedením ANO/TOP/Mlejnský ožívají:
Nový Opatov, BD Bachova, Nové Roztyly, Alitex – Jurkovičova, administrativní komplex u Krčského lesa, zástavba školních hřišť K Milíčovu
a Ke Kateřinkám komerčními stavbami. D. Mlejnský Jižní Město pod cenou rozprodal a co nestihl
zastavět, dotáhnou nyní s Ing. Urbánkem.
JUDr. Václav Kuchař, HPP 11

• Kmotr Kos?
Na jednání ZMČ 23. 3. 2017 jsme byli svědky
divadla v režii HPP 11. Členové HPP 11 přišli
s jediným, a to jednat podle hesla „čím hůře,
tím lépe.“ Předložili několik desítek návrhů
na program s cílem blokovat jednání ZMČ a vyvolat konﬂikt. Štafetu hlavní hvězdy zastupitelstva převzal po panu Štylerovi „ctihodný“ senátor Kos. Ano, ten který hlásal před volbami,
jak je čestný a nazývá věci pravými jmény. Ten

• Kozel zahradníkem
Po likvidaci HPP 11 z radnice na konci loňského roku 2016 byl koalicí ANO / TOP 09 / KSČM
/ Mlejnského JMND / ODS / ČSSD zvolen jako
radní pro územní rozvoj Ing. S. Urbánek (TOP
09). Ing. Urbánek je součástí jihoměstské politiky desítky let, stihl vyměnit pár kabátů (OF,
ODS, TOP 09), desítky funkcí a vypudit z politiky mnoho slušných lidí. Poslední funkce je mimořádně povedená a odpovídá prodeveloper-

• Radnice Prahy 11 „ukrývá“ 200 nových bytů a hlásá, že jich má nedostatek
Neřešme, zda se v Praze staví málo bytů nebo
zda nízké sazby hypotečních úvěrů spolu s minimem jiných investičních příležitostí zafungovaly pro trh s byty jako anabolikum. A opravdu
nejsou v Praze volné byty?
Jsme na Jižním Městě. Tady, několik desítek
metrů od stanice metra Opatov, stojí bytový
dům se dvěma sty novými volnými byty patřící,
světe div se, MČ Praha 11.

Asi se také divíte, že v době „hladu po bytech“
radnice Prahy 11 nechává svůj majetek zahálet.
A abyste se divili ještě více, pak vězte, že radnice do dnešního dne neupřesnila svůj záměr
byty prodat, neučinila veřejnou nabídku, neinzeruje, prostě dělá, jako že 200 bytů neexistuje.
Přitom čas pomalu ukrajuje ze záručních podmínek, radnice musí hradit ostrahu i temperování
objektu, což nás stojí 120 tis. Kč/měs. S nečin-

ností starosty Jiravy (ANO) při nakládání s bytovým domem Zahrady Opatov ostře rozporuje
jeho vyjádření do médií, kde prohlašuje, že Praha 11 potřebuje stavět byty pro mladé. Sami
jistě cítíte velkou dávku pokrytectví v jeho sdělení, které má zřejmě sloužit jako signál pro developery, že na radnici Prahy 11 mají s „novým“
starostou už zase dveře otevřené.
Ing. Jiří Štyler, HPP11

úspěchu novou tramvajovou trať na Barrandov
provozovanou od roku 2003. Ukázkou existence lokality obsloužené ve směru do centra metrem a v dalších směrech tramvajemi jsou Dejvice, odkud do centra jede metro A, na Prahu
5 a Prahu 7 však kvalitní a rychlou dopravu zajišťují tramvaje. Podobným způsobem, byť v jiném měřítku, bude fungovat i tramvajová trať
na Jižní Město, pokud se vedení hl. m. Prahy

i MČ Praha 11 shodne na realizaci tohoto záměru trvale udržitelného rozvoje lokality i její dopravní obslužnosti. Vnímáme tento projekt převážně pozitivně pro občany Jižního Města, přes
negativa, která je potřeba dále minimalizovat.
Značný význam představuje projekt také z pohledu celkového rozvoje dopravy v Praze, především v celé její jihovýchodní části.
Dalibor Mlejnský, JM-ND

zakládali Koalici Trojmezí, zřizovali webovou
stránku www.trojmezi.info a informovali veřejnost, co se na ně chystá – zástavba lokality
na rozhraní Prahy 10, 11 a 15 s rozlohou okolo 200 hektarů.

obyvatelé našeho Jižního Města, rozumět situaci, že lidé, kteří byli součástí těchto praktik,
jsou nyní opět v poradních orgánech radnice
(výbory ZMČ a komise Rady MČ)? Pravděpodobně se tak jedná o politické dohody, bez kterých by současné vedení MČ Praha 11 nebylo
schopno řídit a spravovat věci veřejné – radnici
Prahy 11. A co, milí občané, jak se líbí vám současná situace na Praze 11?
Jiří Dohnal, HPP11

• Tramvaj na Jižní Město. Ano či ne?
Projekt tramvajové tratě ze Spořilova na Jižní Město na Opatov a dále pak v jedné větvi
přes Háje do Petrovic a Hostivaře a v druhé větvi přes Kunratice na budoucí konečnou metra
trasy D do Písnice je projekt, který je připravován již několik desítek let. Koncept tramvajové
trati zajišťující více než pouhé spojení k metru
navrhovaný na Jižním Městě není nový v Praze ani ve světě. V Praze lze uvést jako příklad

• Maﬁe v Praze (11)
Udělal jsem si čas na přečtení knihy. Autorem
je Michal Viewegh, vyšla před šesti lety. Maﬁe
v Praze. Její název a obsah vyplynul ze skutečností, které se skutečně odehrály. Je plná
Mordů, lobistů nejen ze Zadaru, násilí, kmotrů a jiných lotrů z politiky, kteří v době minulé ovlivňovali správu věcí veřejných. I ﬁnanční
toky místních samospráv a Hl. města Prahy.
Vzpomínám, jak jsme s Renatou Chmelovou
(nyní senátorka za Prahu 10) na jaře 2009

Cílem byla nová čtvrť pro cca 20 000 obyvatel
na úkor zeleně a ploch využívaných k rekreaci. Petici podepsalo více než 16 000 obyvatel,
záměr kmotrů se nezdařil. Jak pak máme my,

• Zastupitelstvo odmítá dotazy občanů Prahy 11 a Klíč opět mlčí
Na únorovém i březnovém ZMČ navrhlo HPP 11
k projednání mnoho bodů, leč přijat nebyl jediný. Osopovali se na nás, že jednání zdržujeme
a jen utrácíme obecní peníze, ovšem vzhledem
k povaze návrhů šlo o témata nepříjemná pro
Radu ANO / TOP a jejich koaliční partnery JMND
/ ČSSD / ODS / KSČM. Prezentovali jsme dotazy občanů na záměry výstavby, neboť zvolením
p. Jiravy starostou mnohé z nich, pozastaveny

HPP 11, dostaly zelenou a usilovně se na nich
pracuje. Jde např. o kancelářské komplexy, komerční sportovní haly na školních pozemcích,
P+R parking pro 1000 aut u domu seniorů. Zároveň se v Klíči setkáváme s informačním embargem na téma výstavby jako za časů garnitury
ODS, kdy ačkoliv se rozprodávaly pozemky MČ
developerům, na volných parkovištích připravovaly 20 m vysoké garážové či bytové domy, titul-

ka Klíče 3/2012 prezentovala starostu Mlejnského, kterak rozdává dětem hračky. Dnešní Klíč je
stejný a čtenáře uspává. Žádáme debatu s občany PŘED rozhodováním Rady MČ Praha 11. MČ
by měla jednat v souladu s potřebami obyvatel,
zatímco nyní je informuje ex post, že se s developery již domluvila. Mnozí občané, oslovující HPP
11, opět nemají informace!
Martin Farmačka, HPP 11

Názory zastupitelů
• Omyl, nebo podvod
V pondělí 27. 3. 2017 odvysílala TV Nova
v hlavním zpravodajském bloku informaci,
která otevřena na zasedání ZMČ P11 dne
23. 3. 2017 o způsobu hlasování zastupitele Ladislava Kose. Oﬁciálně pořizovaný
záznam z průběhu předchozího jednání zastupitelstva jasně prokazoval, že zastupitel
L. Kos hlasoval za zastupitelku Š. Zdeňkovou. Pozornost médií zřejmě upoutal fakt, že
jmenovaný je zároveň čerstvě zvoleným se-

nátorem za náš obvod č.19. Tvrzení přistiženého v mediích, že se jednalo o omyl, není
příliš důvěryhodné s ohledem na řadu podobných a také odsouzeníhodných jednání, jím
učiněných v minulosti, která následně vedla k jeho odvolání z postu zástupce starosty
MČ Praha 11. Jednalo se například o neplnění usnesení zastupitelstva, ze kterého pro
jmenovaného jasně plynuly úkoly, manipulaci
s výsledkem vyhodnocení záměru pronájmu

parkoviště Gregorova, manipulaci s návrhem rozpočtu 2016, kdy v deﬁnitivní, předkládané verzi přesunul svévolně na položku
kolegyně Zdeňkové 6 milionů Kč. Takovéto
a další kroky svědčí spíše o druhé možnosti,
neboť podvod s hlasováním (tj. porušování
zákona) je dle názoru autora spíše otázkou
osobních morálních zásad, než náhodného
omylu.
Ing. Stanislav Urbánek, CSc., TOP 09

na z mých volebních priorit. Sněmovna v březnu
„vykostila“ zákon tak, že téměř postrádá svůj
původní smysl. Až 70 % subjektů s účastí státu
by nemuselo zveřejňovat své smlouvy. Na Praze 11 by tak zůstalo skryté hospodaření např.
Jihoměstské majetkové, a. s. Takové výjimky
považuji za nesystémové a budu se snažit přesvědčit kolegy senátory o vrácení novely do původní podoby. Dnes schválila Sněmovna nove-

lu stavebního zákona. Sloučí tři řízení – o vlivu
stavby na životní prostředí (EIA), územní a stavební a omezí účast veřejnosti při projednávání
stavebních záměrů. Ze své praxe na Praze 11
považuji vyloučení veřejnosti za cestu do pekel.
Půjde postavit dům nebo kapacitní komunikaci před vašimi okny, aniž byste mohli reagovat.
V květnu budu hlasovat proti této novele.
Ing. Ladislav Kos, HPP 11

ložila, a tyto společnosti takzvaně s oním
majetkem „podnikají“. Čítankový příklad spojených právnických osob z pohledu daňové problematiky. Lidově vyjádřeno: jedno
politické vedení ovládá oba konce, tj. chod
městské části a zároveň akciové společnosti, které s jejím majetkem podnikají. Kontrolní výbor opakovaně více než ¾ roku žádá
o podklady z Jihoměstské akciovky. Za užití
různých kliček vždy s negativním výsledkem.

Posledním tahem vedení MČ byla výměna
většiny členů Kontrolního výboru za nové,
chápavější. Kontrolovaný má totiž politickou moc nad kontrolorem. Bez legislativních
změn zákona o hlavním městě Praze zůstane role Kontrolního výboru podobná fíkovému listu. Jako v dobách předsedy JUDr. F.
Hoﬀmana z KSČM, jehož práci vystihovalo
Kalouskovo 11. přikázání. Neprokážeš.
Jiří Krautwurm, HPP 11

• Co je nového v Senátu?
Včera (příspěvek píši 5. 4.) skončil legislativní
pouť zákon o národních parcích (NP). Zde sehrál
Senát negativní roli, těsnou většinou schválil návrh, který by popřel samotnou podstatu NP. Naštěstí Poslanecká sněmovna Senát i veto prezidenta přehlasovala, zákon umožní zvýšit podíl
netknuté přírody v NP. V dubnu bude v Senátu
novela zákona o tzv. Registru smluv. Průhledné hospodaření subjektů s účastí státu byla jed-

• Kontrola! Jaké má vlastně možnosti?
„My můžeme jen naznačovat,“ parafrázoval jsem známou cimrmanovskou myšlenku. Tato skepse vychází z osobní zkušenosti
předsedy Kontrolního výboru zastupitelstva.
Ten musí být zřízen vždy podle zákona. Výklad pravomocí je však nejasný, vymahatelnost v případě odmítnutí spolupráce problematická. Příklad: městská část pečuje
o nemalý veřejný majetek, zároveň je jediným akcionářem společností, které sama za-

• Kdy už konečně přestane nová koalice bránit občanům vystoupit se svými připomínkami na veřejném Zastupitelstvu Prahy 11,
když mají na své vystoupení právo ze zákona?
Občané mají právo na Zastupitelstvu vystoupit se svými potřebami a podněty. Bohužel
od zvolení nové Rady ANO a TOP 09 za podpory pana exstarosty Mlejnského, ČSSD,
KSČM se neprojednávají na Zastupitelstvu desítky nahromaděných bodů, které je nutno řešit a před jejichž veřejným projednáním se koalice schovává.
V minulém Klíči jsem psal, jak jsem navrhl

na Zastupitelstvu projednání Schválení záměru výstavby Alitex Radou. Záměr zastíní stávající byty v Stříbrského a přinese nadlimitní hluk.
Redakční rada, ve složení pan Ing. Ondřej Prokop z ANO a Mgr. Jakub Lepš z TOP 09, nepravdivě napsala pod můj článek, že bod nebyl
projednán z procedurálních důvodů stanovení
pevného času. Redakce otiskla nepravdivou
informaci, protože o mém návrhu na zařazení

bodu se hlasovalo 2x, a kdyby návrh koalice
podpořila, tak shromáždění občané mohli dostat slovo.
Myslím si, že byste se nemuseli napříště schovávat za redakci jako anonymové a mohli se
pod své osobní názory podepsat. Kdy tedy
v koalici umožníte na Zastupitelstvu s občany
projednat Alitex-Jurkovičova?
RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

na ně došla řada, ztratil zájem a odešel. HPP 11
již nevládnou, proto se chovají jako trucující děti.
Urážejí a dehonestují. To vše v zájmu občanů! Je
dobré poukazovat na špatné věci ve svém okolí. HPP 11 tak však nečiní čistě z altruismu. Mají
pocit ohrožení víry v to, že jsou dobré a morální lidské bytosti. Což se projevuje jejich hněvem
a touhou potrestat ostatní. Čekejme, že každé
další zasedání zastupitelstva bude přehlídkou

rozhněvaných mužů a žen z HPP 11 kvůli jejich
touze zapomenout na vlastní díl odpovědnosti
za chod města. Závěrem něco pozitivního. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří zaslali podněty k mé
iniciativně na opravu chodníků. Byl jsem překvapen velkým zájmem občanů. Celkem jsem získal
přes čtyřicet podnětů a doufám, že brzy budou
zařazeny do plánu oprav.
Petr Štefek, ČSSD

• Debatní klub
Zase proběhlo zasedání zastupitelstva (březnové). Bylo to zasedání orgánu, kde mělo probíhat
schvalování a rozhodování? Ne, byl to debatní
klub! Pan Kvítek v každém projednávaném bodě
popisoval své konspirační teorie. Paní Zdeňková
zase vyprávěla o svých pocitech a dožadovala se
potvrzení svých domněnek, aby nakonec chtěla,
aby se všichni mimo HPP 11 styděli. Pan senátor Kos chtěl projednat svých 50 bodů, a když

• Občan se může zúčastnit jednání výborů a zastupitelstva, může tam i vystupovat
Důležité záměry, ke kterým je třeba vyjádření
městské části, projednávají odborné komise –
bohužel, stejně jako rada, neveřejně.
Veřejně jednají výbory. Zájmové sdružení
stran, které v nedávných měsících převzalo
na JM moc, sice představuje 60 % zvolených
zastupitelů, ale ve výborech si odhlasovalo
převahu proti HPP 11, KDU-ČSL a Pirátům

v poměru 8:1 (v Radě je tento poměr 8:0). Pro
občany, kteří chtějí zasáhnout do řešení některého problému, je mimořádně důležité, aby se
jednání výborů nebo samotného zastupitelstva zúčastnili. Na veřejném jednání si ani radní většinou nedovolí hlasovat proti svým voličům. Na radě ale rádi zapomínají, co slíbili,
a hlasují jinak. Potom zbývá jediná možnost:

na jednání ZMČ jim připomenout, čí zájmy se
zavázali chránit. Zastupitelstvo je nejvyšším
orgánem městské části. Jednání je přenášeno
přímým přenosem a záznam archivován. Kozla na zahradníka sice ani tam nepředěláme, ale
tváří v tvář kamerám a veřejnosti se i otrlý šíbr
chová jinak, než v bezpečí kanceláře.
Václav Šmrha (KDU-ČSL), klub HPP 11

• Dostavba Pražského okruhu 511 – priorita JM-ND
V minulosti jsme se potkávali při podepisování naší petice za dostavbu okruhu 511, kterou
podepsalo téměř 4000 občanů. Snažili jsme
se vysvětlit, jak je pro naši obec dokončení
PO důležité, protože pro nás znamená méně
hluku, prachu i dopravních zácp. Nezůstalo
pouze u podpisů a postupně jsme zorganizovali demonstrace v Uhříněvsi a na Spořilově.
Cílem bylo upozornit na problém chybějícího
okruhu. Naše snažení bylo odměněno. Dostal

jsem pozvánku od primátorky Krnáčové na setkání věnované aktuálnímu vývoji dostavby
Pražského okruhu, na kterém jsem se dověděl,
že všichni starostové městských částí jsou pro
dostavbu PO.
Zároveň bylo výzkumem ČVUT zjištěno to, co
jsme celou dobu tvrdili a prosazovali, že jediná
správná varianta je tzv. 511. Během pár dní
bude hotova nová EIA, která bude předána
MŽP. Vše tedy běží a konečně je vůle dotáh-

nout vše do úspěšného konce. Na této schůzce jsme se s primátorkou dohodli, že je zapotřebí vytvořit protiváhu negativním dopisům
adresovaným do Bruselu, které jsou proti dostavbě PO.
Proto se budeme opět brzy potkávat v ulicích
JM, kde vás budeme opět žádat o vaši podporu. Uděláme vše, aby se, i s vaší pomocí,
PO dostavěl.
Petr Sýkora, JM-ND
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• Chtějí nás opět umlčet. Radnice ANO / TOP 09 změnou jednacího řádu brání řádnému výkonu funkce a práv zastupitele
Na jednání zastupitelstva 23. 3. 2017 došlo podle našeho názoru k porušení zákona
č. 131/2000 Sb. při výkonu funkce a práv zastupitele. Zastupitelům bylo prakticky znemožněno zákonem garantované právo navrhovat
doplnění programu jednání dalšími body. Při
projednávání programu ZMČ navrhl totiž radní Říčař (ANO), že „od této chvíle” bude možné
zdůvodňovat a hlasovat návrhy (pouze písem-

ně podaných) bodů až po projednání původního programu jednání ZMČ v bodě Dotazy
a připomínky na konci jednání ZMČ. Tento náhubkový návrh byl evidentně připraven dopředu. Přestože bylo HPP 11, vítěz voleb 2014,
odvoláno z rady MČ, má nadále od voličů mandát hájit a řešit jejich zájmy a zastupitelstvo je
k tomu vhodnou příležitostí. Činíme tak k velké nelibosti koalice ANO / TOP 09 / Mlejnské-

ho JM-ND / KSČM / ČSSD / ODS. V době přítomnosti HPP 11 na radnici se názory občanů
snadno dostávaly na jednání Rady MČ a řádný program ZMČ. Dnes HPP 11 nezbývá, než
názory a připomínky občanů prezentovat přímo na jednání zastupitelstva. Dne 23. 3. 2017
bylo HPP 11 umlčeno způsobem, který vedl
k podání stížnosti.
Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

• Čistky na Praze 11 pokračují, Mlejnský a jeho lidé obsazují orgány MČ
Společné dílo Jiravy (ANO) a Mlejnského (býv.
ODS, nyní JM-ND), zlikvidovat ve volbách vítězné HPP 11 ze všech orgánů radnice, pokračuje. Po odvolání všech radních HPP 11, vč.
starosty v loňském roce, pokračovaly na jaře
čistky v komisích a výborech MČ. Komise a výbory MČ Praha 11 obsadili 7. 2. a 23. 3. 2017
Mlejnského lidé, mnozí aktivní zastupitelé
z éry nedávného tzv. jihoměstského Palerma.

D. Mlejnský byl zvolen do Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, přestože je od 7.
10. 2014 trestně stíhán za nakládání s městskými pozemky. Nově najdeme v komisích takové odborníky na správu veřejného majetku
jako jsou obvinění: J. Gabriel, býv. ODS, J. Belaník, předseda obvodní ČSSD, J. Semela, KSČM
atd. Zastupitel P. Hrabal (ČSSD) to již nestihl,
byl pravomocně odsouzen 22. 3. 2017 a vzdal

se mandátu. Osvědčené kádry doplnily nové
tváře z kandidátky Mlejnského JM-ND. Společné dílo nové koalice ANO, TOP 09 a Mlejnského stran je téměř u konce. Pak se může nová
koalice plně soustředit na kamarády z řad developerů, kteří museli dva roky po volbách čekat, než bude radnice od Hnutí pro Prahu 11
očištěna.
PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

Inzerce
BYDLENÍ
• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM
jako doma! Prodáme, pronajmeme, vyměníme vaši nemovitost, vyřešíme dluhy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi
ZDARMA poradit do našich kanceláří:
Krejnická 2021/1 a Opatovská 1753/12
na tel.: 607 00 11 88, na e-mailu: info@
jihomestskereality.cz
• Sháním s dcerou byt na JM. Prodala jsem
dům za Prahou. Nevadí mi družstvo. Mám
hotovost. RK nevadí, solidní jednání. Tel.:
704 134 306
• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum Jižní
Město hledá pro své klienty byty k prodeji
a výměně v Praze 11 a okolí. Využijte našich dlouhodobých zkušeností a možností.
Jsme ryze česká realitní kancelář, člen ARK
ČR. Máme databázi zájemců, zavedený
realitní i právní servis. Nabízíme poraden-

ství a odhady cen bytů. Vestibul metra
Opatov, tel.: 272 927 497, 732 237 741,
www.hlousekreality.cz
• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11
a v nejbližším okolí jako budoucí investici
pro moje děti. Nevadí i právně komplikované případy. Výkup bytu i s věcným břemenem na dožití možný. Děkuji za nabídku,
tel.: 777 211 671
• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro
manažery ﬁrem s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!
Tel.: 734 319 304
• Hledáme byt na Praze 4 nebo do 30
minut od této lokality, a to gars. až 2+kk,
nejlépe v panelovém domě, ale nemusí být.
V bytě budeme 2 osoby v páru, bez zvířat,
nekuřáci. Cena do 13 tisíc – dle velikosti.
Moc děkuji! Tel.: 605 845 088
• Poptávám byt pro rodinu s jedním dí-

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO
Ing. Zbyněk Hloušek - certiﬁkovaný makléř - 15
11LET
LET
TRADICE
V PRAZE
11
TRADICE
NA JIŽNÍM
MĚSTĚ
MÍSTNÍ SPECIALISTA NA
PRODEJ
KOUPI
VÝMĚNU BYTŮ

732 237 741
272 927 497
www.HLOUSEKREALITY.cz
NAJDETE NÁS VE VESTIBULU STANICE METRA “C“ OPATOV
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tětem, ihned možné se stěhovat, ale nespěcháme. Ideálně na 2 roky nebo i více.
2+1 až 3+1 do 15 tisíc vč. pop. Výhodou
lodžie nebo balkon, ale není to nutnost. Tel.:
603 789 381
• Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy v dobrém i špatném stavu. Děkuji za nabídku, tel.: 777 211 671
• Hledám ke koupi byt 3+kk a větší v Praze
11. Družstevní nebo OV. Původní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.: 721 606 214
• Koupím menší byt na Jižním Městě
o velikosti 1+kk až 2+kk. Družstevní nebo
osobní vlastnictví. Nabídněte prosím na tel.:
723 410 514
• Urgentně hledám ke koupi byt 2+kk
až 3+kk/L na Jižním Městě pro vážné
kupce s hotovostí. Může být i družstevní
vlastnictví, výtah nutný. Ing. Hloušek, tel.:
732 237 741

CESTOVNÍ AGENTURA
Dovolená 2017 – LAST MINUTE zájezdy a ubytování
Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří.
Nabídka LAST MINUTE a včasný nákup, garance nejnižší ceny.

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

Tel.: 777 755 714
222 365 747

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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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
• ELEKTRIKÁŘ – rekonstrukce bytů vč. revize, montáž světel a LED pásků, zapojení
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 zhotovuje péřové deky a polštáře z naší sypkoviny. 100 % bavlna. Zhotovujeme do 24 hod.
Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.:
606 312 174, www.cistirnaperi.cz
•!! Odvoz starého nábytku na skládku.
Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů,
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu.
Volejte: 773 484 056
• Zednické práce, štukování, obklad, dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz suti,
elektro. Rekonstrukce jader, domků, nebyt.
prostor. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738,
e-mail: marti.dvorak@centrum.cz
• Elektrikářské práce Erben. Opravy malé,
velké i rekonstrukce, světla, zásuvky, jističe,
dotažení spojů, vedení k novým kuchyním,
zasekání i v lištách, www.elektrikarerben.cz,
tel.: 604 516 344
• Servis plastových oken. Okna je nutno
jednou za dva roky seřídit a promazat, jinak
neplní svou funkci a dochází k vážnému poškození. Oprava a prodej žaluzií. Sítě proti
hmyzu. Tel.: 601 236 957, e-mail: jirasek.
servis@seznam.cz
• Instalatér – opravář: voda, odpad, plyn,
montáž. Tel.: 603 771 808
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET,
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tel.:
604 517 565, www.stukmalba.cz, e-mail:
mirekrychly@seznam.cz
• Malířské práce, štuky, laky, stěrka +
návštěva zdarma! 606 227 390, jsaifrt@
seznam.cz

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí garnýže, 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, MALÍŘSKÉ PRÁCE, stropní kazety, rekonstrukce bytů. Zaměření zdarma. Kvalitně. Tel.:
603 494 330, e-mail: ivan.lafek@seznam.cz
• Instalatérské práce – voda, plyn, kanalizace, topení. Výměna plynových spotřebičů. Rekonstrukce bytového jádra.
Jan Horyna – telefon: 603 554 550,
271 912 323

• Potřebujete pravidelně sekat trávu?
Chcete nechat ostříhat živý plot nebo keře?
Zarostl Vám pozemek vysokou trávou? Volejte nám. Máme vlastní motorovou techniku. Tel.: 724 006 275, www.pvj-group.cz
• Čištění koberců a čalouněného nábytku
strojem vlhkou extrakční metodou. Mytí
oken včetně rámů a žaluzií. Rychlá reakce,
slušné jednání. Úklidová ﬁrma PVJ GROUP.
Tel.: 724 006 275, www.pvj-group.cz
•

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

–

výmě-

ny a opravy baterií (záruční a pozáruční
servis dodaných baterii), WC, připojení
praček, myček, montáže a opravy rozvodů. Tel.: 737 384 001, e-mail: fort.mirek@
seznam.cz
• Rekonstrukce bytových i nebytových

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678, 7-22
hod. Prodej nových a odvoz starých chladniček.

prostor. Realizujeme dlažby, obklady, malo-

• Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. prostor. Malířské a bourací práce, štukování,
obklad, dlažba. Elektroinstalace, instalatérství. Tel.: 775 690 435, e-mail: peta.sitner@
gmail.com

rekonstrukce.mv@seznam.cz

• Matrace na míru do 3 dnů. Čalounictví.
Obchod, molitany + drť, koženky, kůže,
juta, 900 druhů potahových látek, popruhy, rouna, plátna, ozdobné hřeby a jiné. P4
Pankrác, Na Veselí 2 – za rohem domu. Tel.:
241 402 270, www.molitany.cz
• 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
• Instalatérské práce, topení, zednické
práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek –
Jižní Město. Tel.: 602 649 359
• Provádíme veškeré stěhovací a vyklízecí
služby. Prohlídka technikem ZDARMA, KM
po Praze ZDARMA. Tel.: 727 943 277
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE. Rozvody vody, instalace a opravy baterií, WC,
Odpady. Rekonstrukce rozvodů. Kvalitně, levně se zárukou. VČETNĚ VÍKENDŮ. Instalace a připojení myček, praček.
Tel.: 602 377 213

vání, štukování, bytová jádra, pokládku podlah a jiné práce. Kvalita a spolehlivost. Tel.:
+420 608 217 581, 602 658 911, e-mail:
• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna
skel, seřízení kování, žaluzie a parapety. Tel.:
737 202 354
• Snadná výměna záclon – spouštěcí
garnýže, sítě proti hmyzu, rolety, žaluzie
všech typů, montáže, opravy. Pavel Vlk,
tel.: 222 351 996, 602 371 996, e-mail:
vlkpavel@sendme.cz
•

ZEDNÍK – OBKLADAČ, ŠTUKATÉR

STĚN, MALÍŘ HLEDÁ ZAKÁZKY PO PRAZE A BLÍZKÉM OKOLÍ. JSEM SPOLEHLIVÝ A PRACOVITÝ NEKUŘÁK S VLASTNÍM
NÁŘADÍM. DĚKUJI ZA SERIÓZNÍ NABÍDKY
PRÁCE. JINDRA, Tel.: 739 613 488, e-mail:
jin60jir@seznam.cz

FINANCE A PRÁVO
• Advokátní kancelář u metra Háje, Praha
4 – právní služby pro občany, družstva, ﬁrmy
– zastupování u soudu, rozvody, výživné,
SJM, vymáhání pohledávek, smlouvy, trestní právo, dědictví, exekuce, bytová problematika, převody bytů do os. vlast. atd. Tel.:
606 125 069, causa@cmail.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
Vzorkovna:
Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4
Tel.: 272 913 518, 602 224 745, 736 533 313
nykl@propostudio.cz • paulin@propostudio.cz

Provozní doba:
Po–Čt 9:00–12:00, 14:00–17:00, Pá 9:00–14:00
www.propostudio.cz
člen obchodní sítě 1ﬂoor • www.1ﬂoor.cz
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• Advokátka JUDr. Svatava Grivalská (sídlem u metra Háje). Spory, vymáhání pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo rodinné,
občanské, obchodní, pracovní. Právní služby
pro bytová družstva a SVJ včetně převodů
bytů do os. vlastnictví, likvidace, insolvenční
řízení, osobní bankroty. Kontakt: Horčičkova
548, tel.: 603 823 260, e-mail: oﬃce@grivalska.cz, www.grivalska.cz
• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ.
VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSONALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. TEL.: 604 618 298, 222 364 018,
WWW.ADMIS-UCTO.CZ

PRÁCE
• Servisní středisko Canon na P11 přijme
technicko-administrativní pracovnici. Příjem a výdej zakázek, dispečink, administrativa, fakturace. Kontakt na tel.: 603 444 687
nebo cjs@canonservis.cz
• Přijmeme pracovníka pro výkon ostrahy
vrátnice v prům. areálu Praha – Uhříněves. Práce na směny, vhodné pro důchodce
jako přivýdělek. Pro bližší informace volejte
pondělí-pátek (od 8.00 do 14.00 hod.), tel.:
723 809 133
• Hospodyně/babička – úklid, vaření, žehlení, péče o děti i seniory nabízí vzděl. žena
stř. věku, řidička, s praxí, spolehlivá, loajální,
reference. SMS na tel.: 603 286 748

VZDĚLÁNÍ
• ANGLIČTINA. PROF. V PENZI (překladatel, teoretik angl., 6 let soukr. výuka) může
přijmout 1–2 žáky. Doplněk ke školní výuce, přípr. na SŠ, k matur., dospělí studenti.
60 min/300 Kč, 90 min/350 Kč. P 11 –
Háje, ul. Za rybářstvím, tel.: 774 299 549

POČÍTAČE
PC kámoš – počítačový servis. Vyčištění
a zrychlení PC, oprava PC, odvirování, záchrana dat, přeinstalace Windows, Wi-Fi atd.
Praha 4. www.pckamos.cz, POZOR, NOVÉ
ČÍSLO: 737 020 332
• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Nabízím:
školení MS Oﬃce, servis Vašeho PC, výběr
hardware a komplexní řešení webu s internetovým marketingem. Tel.: 733 731 892,
e-mail: david.simko@centrum.cz

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

SLUŽBY
• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ MALEČEK. Kompletní malířské práce, štukování
stěn a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. www.123malovani.cz, telefon:
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, věšení obrazů, konzolí.
Miroslav Novák, tel.: 605 740 880, e-mail:
miroslavnovak333@gmail.com
• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuzana
Šemlová – opravy, úpravy oděvů a bytového textilu. Zdiměřická 1446, Praha – Jižní
Město. Otevřeno po–čt 10.00–18.00, pá
10.00–15.00. Tel.: 734 487 143
• Ušetřete na vyklízení! Potřebujete vyklidit byt, sklep apod.? Funkční malé skříňky,
komody, koše, svítidla atd. ve slušném stavu Vám odvezeme zdarma, zbytek dle dohody. Tel.: 777 207 227
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití,
opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová – Zakouřilova 94, Chodov. Tel.: 732 803 835
• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, video,
DVD, Hiﬁ věže, počítače, PC monitory, videokamery. Rozumné ceny. AVC SERVIS –
telefon: 222 361 720, mobil: 602 390 630
• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE
– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH
VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALARMY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚTLA,
ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHOVAČKY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.:
777 832 938, Praha 4 – Šeberov
• Nabízíme strojové čištění koberců a čalounění, mytí oken. Zkušenost, kvalita,
osobní přístup. Tel.: 773 540 170, e-mail:
info@dbuklid.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově

• Čistíme koberce, sedačky, židle, matrace
ap. mokrou metodou proﬁ strojem Kärcher
v domácnostech i ﬁrmách. Ručně čistíme
kožený nábytek, myjeme okna. Zbavíme
Vás prachu, roztočů, alergenů a skvrn různého původu. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818,
www.cistimekoberce.cz

ZDRAVÍ A KRÁSA
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u vás doma,
v práci... Profesionální služby za rozumné ceny. Pí Jenšíková, tel.: 777 285 669,
www.kadernice-do-domu.cz
• Masérka do domu! Přijedu k vám domů
nebo do ﬁrmy, poskytuji regenerační masáže. Praxe 20 let, ceny velmi přijatelné. Tel.:
603 440 480
• ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
SOCRATES MEDICAL – PRAHA 4, HVIEZDOSLAVOVA 1600/6, POLIKLINIKA
LITOCHLEBY, 1. PATRO, PŘÍJÍMÁ K REGISTRACI NOVÉ PACIENTY, SMLOUVY S POJIŠŤOVNAMI MÁME. TEL.:
267 914 143

OSTATNÍ
• Vyhotovení odborného odhadu nemovitostí i pro dědická řízení, konzultace pro
prodej nemovitostí. Rychlé zpracování zaručeno. Tel.: 777 211 671
• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ - 480
Kč/AUTO. Pevná konečná cena bez poplatků za čekání a nástup, max. 4 pasažéři, snadné objednávání, spolehlivost.
www.mrtransfer.cz, tel.: 603 431 716 /
608 553 080
• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFIKY i celé knižní pozůstalosti. Pohlednice pouze do roku 1950. Nabídněte. Tel.:
603 247 819, e-mail: centrums.t@post.cz
• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a výroba
klíčů, opravy obuvi, brašen, kabelek, deštníků, oděvů, bund, ortopedické opravy.
Provádíme gravírování, broušení nožů
a nůžek. OC Opatov – vestibul metra.
www.opravyobuvi.cz
• Zdravotní matrace ve 4 tuhostech, válendy s úložným prostorem – možno i vyšší
verzi, vše ihned k odběru. Přijďte si vyzkoušet ve st a čt 14–18 hod., Praha 4 – Konstantinova 1482. Tel.: 724 235 546

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
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