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Páteřní sportoviště Prahy 11 jsou 
v dobrých rukách stabilní společnosti 
Jihoměstská majetková

Významná  
ocenění jihoměstské  
školy

Jižní Město má školu,  
která je vidět a slyšet  
až ve vesmíru

Úřadující mistři z Jižního 
Města mají za sebou 
polovinu sezóny
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2 Inzerce

*Sleva až 50 % na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Slevu z doplatku lze 
poskytnout až do výše povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Výši slevy lze ověřit na účtence. 
Akce platí pro držitele Klientské karty do odvolání, v běžnou pracovní dobu. Půjčovna kojeneckých 
potřeb není k dispozici na Pobočce Majerského. Více informací v lékárně nebo na www.medifin.eu 

Majerského

Šustova

Opatovská

 slevy 
 výhOdy 
pOradenství

Aktuální akční nabídku najdete na www.medifin.eu

Přejeme 
bezstarostnou

jízdu rokem 2018.
vaše lékárny 

Medifin.

RV
17

02
11

4/
01

RV
17

01
50

7/
03



3Slovo starosty
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vánoční strom Jižního Města byl letos poprvé rozsvícen 5. prosince před zraky mnoha dětí a jejich rodičů, několika 

Mikulášů, andělů a čertů, prostě účastníků tradičního Mikulášského průvodu. Když se přesně v 18 hodin za zvuků 

fanfár strom před Komunitním centrem Matky Terezy rozzářil a pak zazněl potlesk, bylo mně moc hezky. Byl to 

dobrý nápad a třeba vznikla nová jihoměstská tradice.

 Vánoce za dveřmi a za pár dní bude končit rok 2017. Je čas trochu bilancovat. Podařilo se nám získat poměrně vysoké 

dotace z pražského rozpočtu a díky nim jsme zahájili rekonstrukci pavilonu tělocvičen v ZŠ K Milíčovu, dokončili kompletní 

rekonstrukci základní školy, původně Schulhoffova, dnes Květnového vítězství II. V příštím roce chceme začít s dostavbou 

západního křídla starochodovské školy a některých hřišť.

 Zahájili jsme rekonstrukci zanedbaného parku za budovou radnice v Ocelíkově ulici a také začínáme s revitalizací 

vnitrobloků a veřejných prostranství, které po tom už dlouho volají. V tzv. pasportu pobytových a veřejných prostranství na území 

MČ Praha 11 vhodných k regeneraci, jehož tvůrcem je odbor územního rozvoje, je už 46 lokalit a stále přibývají další. A to i díky 

Vám, protože nám posíláte své tipy na místa, která je potřeba zkrášlit či opravit.

 Pravidelně pořádáme i setkání s Vámi, obyvateli Prahy 11, díky kterým získáváme nezbytnou zpětnou vazbu a podněty, 

jež se snažíme realizovat. V příštím roce chceme spustit i další novinku - participativní rozpočet. Získáte tak možnost navrhovat 

vlastní projekty, přicházet s nápady, jak život u nás na Jižním Městě zlepšit. Ty nejlepší nápady budou realizovány.

 V roce 2018 oslaví naše republika 100 let. Toto velké výročí se chystáme důstojně oslavit. O tom ale až příště. 

 Jubilejní rok 2018 začne už za 12 dní. Je tedy nejvyšší čas popřát Vám všem do nového roku jen vše dobré, hodně zdraví 

a také pevné nervy. Ať se vám vše daří, ať máte co nejvíc důvodů k radosti, ať se můžete co nejvíce usmívat. Je přece příjemnější 

potkávat lidi, co se usmívají, než ty, kteří se mračí.

Váš Petr Jirava, starosta

Vážení a milí,

05 Setkání vedení Pediatrické kliniky  
Thomayerovy nemocnice s významnými sponzory

06 Představení našeho nejnovějšího střediska  
– Provozování a správy sportovišť

11 Velké vánoční tvoření MEZI DOMY

14 Hlavní je, aby měl učitel žáky rád

15 Hravé odpoledne pro UNICEF

17 Výuce jazyků dávám ZELENOU,  
říká Alena Červená, ředitelka ZŠ K Milíčovu

24 Úřadující mistři z Jižního Města mají za sebou polovinu sezóny

25 Úspěšná soutěž pro páry z Tanečního klubu SPARTA Praha

25 FC Háje JM má za sebou první půlrok v lize a divizi žáků



4 Zprávy z Rady MČ

Jak se u nás peklo cukroví, nejmenší kluci a holčičky MŠ Mírového hnutí

Kácení vybraných vzrostlých dřevin 
na Jižním Městě
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 
připravuje kácení vybraných vzrostlých 
stromů rostoucích na území Jižního 
Města, a to z důvodu zajištění provoz-
ní bezpečnosti. Ke kácení bude přistou-
peno na základě výsledků odborného 
znaleckého posudku vypracovaného 
Agenturou ochrany přírody a krajiny 
ČR v lednu loňského roku. Jedná se 
o dřeviny rostoucí v lokalitách se zvý-
šenou frekvencí pohybu osob nebo 
v blízkosti dopravního provozu, u kte-
rých aktuálně hrozí riziko jejich static-
kého selhání v důsledku zhoršeného 

stavu a s ním spojené stability. Káce-
ní bude realizováno prostřednictvím 
servisní organizace Jihoměstská majet-
ková, a. s., v současném období vege-
tačního klidu, tzn. nejpozději do konce 
března 2018. Ke kompenzaci ekologic-
ké újmy vzniklé pokácením dřevin bude 
následně ve vhodném agrotechnickém 
termínu realizována náhradní výsad-
ba. Bližší informace budou k dispozici 
na webových stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz v sekci Životní pro-
středí – Veřejná zeleň, případně je mo-
hou poskytnout pracovníci odboru.

Praha 11 získala od města milionové 
dotace na rekonstrukci sportovních hřišť
Po rozsáhlé rekonstrukci multifunkční-
ho sportoviště při ZŠ Ke Kateřinkám se 
na opravená hřiště mohou těšit i děti 
z dalších jihoměstských škol. Rada hl. m. 
Prahy totiž 21. listopadu rozhodla, že 
mimořádnými investičními dotacemi po-

Srdečně vás zveme na  
35. zasedání Zastupitelstva  

MČ Praha 11, které se uskuteční 
ve čtvrtek 18. 1. 2018 od  

9.00 hod. v zasedacím sále 
Centra pohybové medicíny, 

Pyšelská 2361/4,  
Praha 4 – Chodov.

Srdečně zveme zástupce 
společenství vlastníků 

jednotek a bytových družstev 
na informativní setkání, které 

proběhne 24. 1. 2018 od 18.00 
hod. v KC Zahrada, Malenická 
1784/2 Praha 11. Setkání se 

bude týkat spolupráce SVJ a BD 
s městskou částí, programů 

na zvýšení bezpečnosti, 
antigraffiti agendy a dalších 

témat.

Návštěvní dny členů  
rady v lednu 2018 

Ing. Petr. Jirava, starosta (ANO 2011)  
  16. 1. v 15:30–17:30

Petr Lukeš, zástupce starosty (BEZPP)  
  17. 1. v 15:30–17:30 

Ing. Oldřich Balík, zástupce starosty  
(ANO 2011) 8. 1.  v 16:00–18:00 

Mgr. Jakub Lepš, M.A.,  
zástupce starosty (TOP 09)  
 25. 1. v 15:30–17:30

Ing. Stanislav Urbánek, CSc.,  
uvolněný člen rady (TOP 09) 

 17. 1. v 16:00–18:00

Ing. Jan Frey, uvolněný člen rady  
(BEZPP)  26. 1. v 8:00–10:00

Jan Říčař, MBA, neuvolněný  
člen rady (ANO 2011)  
 8. 1. v 18:00–20:00

v kancelářích jednotlivých radních,  
sekce C Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 
672/1, Praha 11 

může městským částem s odstraněním 
havarijních stavů a rekonstrukcí místních 
sportovišť. Přes 10 milionů Kč tak půjde 
i na opravu sportovišť a hřišť jedenácté 
městské části, zejména těch sloužících 
dětem:
„O potřebě vést děti ke sportu dnes 
pochybuje málokdo, často se však 

Za podpory MČ Praha 11 se ko-
nají  tradiční jarní jednodenní pří-
městské tábory pro jihoměstské 
děti v době jarních prázdnin od 5. 2. 
do 9. 2. 2018. Organizátoři zajistí 
pro děti zajímavý sportovní, kulturní 
či volnočasový program. V rámci tá-
bora bude pro děti připraven  oběd, 
2 x svačina a pitný režim. Tábory 
jsou určeny zpravidla pro děti od  
6 do 15 let. Více informací najdete 
během ledna na webových strán-
kách: www.tabory.praha11.cz

INSTAGRAM 

Prahy 11
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Setkání vedení Pediatrické kliniky Thomayerovy nemocnice s významnými sponzory

„Všem z vás patří velké poděkování 
a moc si vašich příspěvků vážíme,“ řek-
la zástupcům sponzorů v úvodu setkání 
přednostka kliniky s tím, že hovoří nejen 
za dětské pacienty, ale také za zdravot-
nický personál, kterého je nedostatek 
a bez něhož nelze udržet současnou úro-
veň našeho zdravotnictví.

Setkání se zúčastnili za městskou část 
Praha 4 místostarostka Mgr. Kotvová, 
za Komisi zdravotně sociální předseda 
Ing. Svoboda a Mgr. Pešlová, za Prahu 11 
pak starosta Ing. Petr Jirava. Dále zá-
stupci obce Říčany, radní Ing. Michalička 
a vedoucí kanceláře starosty Mgr. Žilko-
vá, a zástupci soukromých společností 
CALEUM, KTTP a další.

„Na závěr vrchní sestra Pechová proved-
la hosty klinikou a ukázala klimatizační 
jednotky, na které byly použity finanční 
dary,“ dodává Mgr. Libuše Pešlová, OIK.

Před koncem roku se na Pediatrické klinice Thomayerovy nemocnice uskutečnilo 
neformální setkání přednostky doc. MUDr. Houšťkové, primáře MUDr. Kabíčka 
a vrchní sestry Pechové s významnými sponzory, kteří přispěli finanční částkou 
na zkvalitnění a zpříjemnění pobytu malým pacientům. 

Srdečně vás zveme na setkání s vede-
ním městské části Praha 11. Přijďte se 
zeptat na vše, co vás zajímá, či podělit 

se o své podněty a nápady. 

Kdy: 31. 1. 2018 od 18.00 hod.

Kde: ZŠ Ke Kateřinkám, Ke Kateřin-
kám 1400, Praha 11

Těšíme se na vás!

Volba prezidenta 
republiky – informace 
občanům městské části 
Praha 11
Volba prezidenta republiky se 
koná v pátek 12. ledna 2018 
od 14.00 hodin do 22.00 ho-
din a v sobotu 13. ledna 2018 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě, že žádný z kandidá-
tů nezíská nadpoloviční větši-
nu z celkového počtu platných 
hlasů oprávněných voličů, kteří 
se zúčastnili volby a odevzdali 
platný hlas, bude se v pátek 
26. ledna 2018 od 14.00 ho-
din do 22.00 hodin a v sobotu 
27. ledna 2018 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin konat druhé 
kolo volby prezidenta.

Pro každého zaregistrovaného 
kandidáta na prezidenta repub-
liky jsou tištěny samostatné 
hlasovací lístky. Kompletní sady 
hlasovacích lístků společně s in-
formací o způsobu hlasování 
a uvedení konkrétní adresy vo-
lební místnosti a číslo svého vo-
lebního okrsku obdržíte nejpoz-
ději tři dny před konáním voleb. 

Z důvodu předcházení problé-
mům při doručování hlasova-
cích lístků se na vás obracíme 
s žádostí o řádné označení 
vašich poštovních schránek.

Info: www.praha11.cz
267 902 391, p. Henychová

zapomíná na první krok – tedy vytvo-
ření vhodných podmínek. Na základní 
úrovni, kdy se děti se sportem teprve 
seznamují, je proto zásadní, aby měly 
k dispozici hezká a funkční školní hřiště 
a blízko u domu alespoň menší sporto-
viště, kam by si s kamarády mohly jít 
po škole třeba ,začutat‘. Mám velkou 
radost, že se nám v Praze 11 daří 
tyto podmínky pro děti dlouhodobě 
vytvářet a zajišťovat pro ně dostatek 
příležitostí pro aktivní trávení volného 
času. Přijetí zmíněného usnesení rady 
předcházely dlouhé hodiny jednání, na-
konec se nám však od města podařilo 
získat více než 10 milionů Kč: díky těm-
to mimořádným dotacím tak budeme 
moci opravit hned několik hřišť na ma-
lou kopanou, a to v ulicích Hrabákova, 
V Jezírkách, Konstantinova a Brech-
tova, atletický ovál u ZŠ Campanus, 
rekonstruovat hřiště u ZŠ Mendelova 
nebo sociální zázemí ve sportovním 
areálu Mikulovka. Z dalších prostředků 
od hl. m. Prahy pak bude financována 
i kompletní oprava víceúčelového hřiš-
tě v areálu ZŠ Donovalská 1684, včet-
ně přilehlého hřiště na florbal a atletic-
kého oválu,“ uvedl zastupitel MČ Praha 
11 a hl. m. Prahy Ing. Ondřej Prokop.

Rada městské části s výstavbou Bytové-
ho domu Ovčárna nesouhlasí
Radní MČ Praha 11 po prostudování 
studie k záměru Bytový dům Ovčárna 
a související petice tento záměr od-
mítli a usnesením č. 1253/43/R/2017  
z 28. 11. 2017 k němu přijali nesouhlas-
né stanovisko.
Hlavním důvodem pro tento postoj rady je 
nepřiměřená výška bytového domu, a to ze-
jména ve vztahu k okolní zástavbě. Další infor-
mace včetně popisu záměru naleznete na ná-
sledujícím odkazu http://bit.ly/2AGf0OB

Revitalizace parku Křtinská, Mejstříko-
va, K Milíčovu – Letzelova se úspěšně 
rozběhla
Rozlehlý park o celkové výměře 11 940 m² 
čekají velké změny. V závěru loňského 
roku byly totiž zahájeny práce na jeho 
celkové revitalizaci, díky níž v parku při-
bude například fitness hřiště vybavené 
deseti cvičebními stroji a pítkem, dvě 
sezení přizpůsobená ke grilování či hřiš-
tě na pétanque včetně laviček pro divá-
ky. Rekonstrukce čeká i oba amfiteátry 
v severní části parku, u severozápadního 
navíc bude vybudovaná zpevněná plocha 
umožňující instalaci mobilního jeviště pro 
pořádání kulturních akcí.
Návrh regenerace rovněž počítá s opravou 
oplocení, technického vybavení v severní 
části parku a s odstraněním jak nefunkčních 
či rozbitých stavebních prvků (zídek, dlažby, 
bazénku), tak nevyhovujících laviček.
V současné době jsou dokončovány sta-
vební a bourací práce, v novém kabátě 
by pak měl park přivítat návštěvníky za-
čátkem června.
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BYTOVÝ AREÁL ZAHRADY OPATOV 

Předpokládaný termín zahájení 
pronájmu leden 2018  

 n 194 bytových jednotek  
v kategorii 1+kk až 3+kk

 n 4 komerční prostory
 n 201 parkovacích stání

 Pronájem zajišťuje 
Jihoměstská majetková a. s. 

 
Pro předběžné zájemce je připravený

 registrační formulář na adrese:
jihomestska.cz/poptavka

Spojovatelka tel.: + 420 226 801 200
pronajem@jihomestska.cz

Páteřní sportoviště Prahy 11 jsou v dobrých rukách stabilní 
společnosti Jihoměstská majetková

Naše společnost se při přebírání správy 
a provozu předmětných sportovišť před-

ně zavázala, že budou využívány primár-
ně sportovními oddíly z Jižního Města. 

Jsme proto velmi rádi, že tento hlavní cíl 
se nám daří dlouhodobě plnit. Obě haly 
jsou tak využívány zejména domácími 
oddíly nebo místními základními školami, 
a to vysoko nad 90% obsazenost. Tato 
skutečnost nás velmi těší a i v budoucnu 
se chceme ubírat touto cestou.

Další naší snahou je udržet variabilitu 
sportovních aktivit, které na halách pro-
bíhají. Vedle nyní dominujícího florbalu 
tak můžeme na sportovní ploše vidět 
stále v místních podmínkách trochu 
exotický sport lakros, ale i tradiční fot-
bal a futsal a často také moderní gym-
nastky, a to téměř ve všech věkových 
kategoriích. Příležitostně pak i hokej-
bal, inlinehokej či bojové sporty hlav-
ně ve formě turnajů karate či aikida. 
Ve venkovním areálu pak hostíme ze-
jména jihoměstské atlety.

Správní společnost Jihoměstská majetková, a. s., má ve své gesci nejnověji i sportov-
ní haly ve vlastnictví městské části Praha 11. Konkrétně jde o starší sportovní halu 
Jižní Město u ZŠ Květnového vítězství a novou multifunkční halu Jedenáctka VS v uli-
ci Mírového hnutí situovanou vedle plaveckého bazénu. Zároveň se stará i o venkovní 
sportovní areál Hrabákova, který převzala po Sportovním Jižním Městu o.p.s. 

Představení našeho nejnovějšího střediska  
– Provozování a správy sportovišť

Obě haly mají výbornou dopravní do-
stupnost a disponují vlastním parkoviš-
těm. Do jejich vybavení mimo jiné patří 
ozvučení hal, výsledková tabule, Wi-Fi 
připojení, vlastní branky na řadu sportů 
a mantinely pro florbal. Plochu haly Je-
denáctka VS je možno rozdělit na hlav-
ní a vedlejší pomocí dělicí clony. Mezi 
hlavní sporty, které můžete na našich 
halách provozovat, patří zejména flor-

bal, badminton, fotbal, futsal, lakros, 
basketbal, volejbal, stolní tenis, ale 
i řada dalších, včetně bojových kontakt-
ních sportů.

Dále pod správu Jihoměstské majetko-
vé a.s. spadá i provoz venkovního spor-
tovního areálu Hrabákova 2001, který 
je vhodný jak pro velký fotbal či malou 
kopanou, tak pro tréninky atletických 

oddílů. Plochu hřiště lze využít celou 
nebo jako tři samostatná hřiště na malý 
fotbal. K dispozici je v areálu i beachvo-
lejbalové hřiště a tartanová dráha.

Všechna sportoviště jsou vhodná jak pro 
pravidelné tréninky, příležitostné spor-
tovce, tak i pro teambuildingové firem-
ní akce a disponují moderním zázemím 
včetně šaten se sociálním a hygienickým 
zázemím.

Za celý tým správců sportovišť,
Mgr. Jan Stárek - vedoucí střediska

Nejnověji Jihoměstská majetková, a. s., zajišťuje i provoz dvou multifunkčních spor-
tovních hal na Jižním Městě, a to Jedenáctku VS na ulici Mírového hnutí a halu Jižní 
Město na ulici Květnového vítězství. 
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Diskusi, která se v této podobě v Pra-
ze 11 uskutečnila vůbec poprvé, zor-
ganizovala pracovní skupina pro před-
školní vzdělání v rámci MAP (Místního 
akčního plánu) pro vzdělávání. Více než 
čtyři desítky účastníků z řad ředitelů 
a učitelů MŠ a ZŠ Prahy 11 včetně lo-
gopedů a zástupců místní Pedagogic-
ko-psychologické poradny si vyslechly 
poutavé prezentace od osmi lektorů. 

Renomované odbornice na problema-
tiku SPUCH, např. Doc. PaedDr. Olga 
Zelinková, Mgr. Pavla Bubeníčková, 
PaeDr. Dana Kutálková, Mgr. Marja Vo-
lemanová a další, seznámily účastníky 
s neurobiologickými příčinami těchto 
poruch a nejnovějšími nástroji, které 
mají učitelé MŠ či prvního stupně ZŠ 
pro práci s dětmi vykazujícími některé 
symptomy v současné době k dispozi-

ci. Diskuse byla zpestřena praktickými 
ukázkami, takže věříme, že komplexní 
informace, které zde zazněly (přede-
vším význam práce učitelů v mateřské 
škole pro předcházení SPUCH), pove-
dou ke zlepšení klíčových kompetencí 
dětí, což je ostatně jedním z cílů MAP. 
Touto cestou děkujeme Mgr. Lence Der-
kové za poskytnutí prostor a zázemí ZŠ 
Campanus pro diskusi a celé pracovní 
skupině pracující ve složení Mgr. Renáta 
Klíčová, Mgr. Věra Bokrová, Mgr. Len-
ka Zábranská a Mgr. Petra Poláková 
za zdařilou organizaci celé diskuse.

Dne 21.11. 2017 proběhla na ZŠ Campanus panelová diskuse na téma Prevence 
specifických poruch učení a chování (SPUCH) – význam včasné detekce v před-
školním věku. 

Panelová diskuse ohledně  
prevence poruch chování a učení úspěšně proběhla

Škola tak byla odměněna za excelentní 
výsledky ve vzdělávání, podpoře znevý-
hodněných žáků, transparentní komuni-
kaci nad rámec legislativních požadavků, 
spolupráci s výrobními organizacemi ve-
doucí k 100% zaměstnanosti absolventů 
či v ochraně životního prostředí. Hodno-
ticí schéma bylo postaveno na deseti 
základních principech OSN (UN Global 
Compact). 
Obě ceny převzal 28. 11. 2017 ve Špa-
nělském sále Pražského hradu ředitel 
školy Mgr. Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.
Gratulujeme!

Střední odborná škola multimediální 
a propagační tvorby (EDUSO) z Prahy 11 
obdržela hned dvě prestižní ocenění: 
Národní cenu ČR za společenskou 
zodpovědnost a udržitelný rozvoj (CSR) 
a cenu společenské odpovědnosti 
od Evropské nadace pro management 
kvality (EFQM). 

Významná ocenění jihoměstské školy



27. 1. 2018
10.00 VÝROBA MASEK 

– Výtvarný ateliér KC Zahrada

14.00 MASOPUSTNÍ PRŮVOD S MASKAMI 
– Start u metra Opatov

14.45 HERNÍ ODPOLEDNE 
– okolí a prostory Komunitního centra Matky Terezy

16.00 POHÁDKA 

– v Komunitním centru Matky Terezy

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu

Ulice ČP Prostor m2 Prostor kolaudován pro:
Nabídková min. cena (v Kč) 

m2/rok

Hviezdoslavova 519 216 76 ordinace klinické psychologie 1500

Hviezdoslavova 520 210 70 ortodoncie 1500

Anny Drabíkové 534 208 68 dětský praktický lékař 1500

Steinerova 735 205 99 archiv 400

Modletická 1389 501 56 provozovna manikúra a pedikúra 1000

Tererova 1551 509 100 regenerační studio 1500

Podjavorinské 1601 511 43 kancelář 1500

Podjavorinské 1601 607 46 kadeřnictví a kosmetika 1000

Podjavorinské 1601 608 45 kancelář (poradenství v oblasti výživy) a konzultační místnost 1500

Brandlova 1641 503 44 kancelář 1500

Láskova 1818 81 18 prodejna tabákových výrobků, tisku a nealkoholických nápojů 800

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

NABÍZÍME
nástupní mzda 22 000 Kč, osobní ohodnocení po zkušební době až do výše 2 000 Kč, 
progresivní růst mzdy, čtvrtletní odměny, mimořádné odměny, 5 týdnů dovolené,  
zaměstnanecké benefity včetně obědů za 20 Kč.

STRAVOVACÍ CENTRUM JIHOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ a. s.
v Křejpského ulici 1502/8, Praha 11

přijme ihned KUCHAŘE/KUCHAŘKU
POŽADUJEME
minimálně střední odborné vzdělání, vyučení a praxi v oboru, samostatnost a pečlivost, 
zájem o gastronomii, spolehlivost, schopnost týmové práce, pracovní doba od pondělí  
do pátku 5:00–13:30
UVÍTÁME
znalost a přípravu dietní kuchyně.

KONTAKT:
Jaroslava Zástěrová, personalistka, 

tel. 267 990 156,  
jaroslava.zasterova@jmsoc.cz
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Slovo starosty – Mateřská škola Vodnická
Dne 9. října 2017 rezignovala ze zdravot-
ních důvodů na funkci ředitelky Mateřské 
školy Vodnická paní Petra Martinovská. 
Působila zde již od založení školky, tj. 
téměř sedm let. S platností od 10. října 
2017 do doby jmenování nové ředitelky/
ředitele byla na doporučení odstupující 
ředitelky vedením pověřena paní Pavlína 
Dolejšová.
Na základě zjištěných faktů týkajících se 
chodu školky a po jejich důkladném prošet-
ření jsme se s kolegyní Janou Draštíkovou 
rozhodli, že paní Pavlíně Dolejšové dočasné 
vedení odebereme. Vedením MŠ Vodnická 
byla následně pověřena paní Jitka Svátko-

vá, současná ředitelka MŠ Formanská. Paní 
Pavlína Dolejšová odmítla přijmout místo 
zástupkyně ředitelky mateřské školy, které 
jí bylo nabídnuto, a podala výpověď. V této 
souvislosti současně podala výpověď i další 
učitelka.
Výše uvedené kroky ze strany městské části 
se u některých pedagogických pracovníků 
školky nesetkaly s pochopením. Ti pak podá-
vali rodičům mylné, až zavádějící informace 
týkající se uzavření mateřské školy z per-
sonálních důvodů. U rodičů toto vyvolalo 
znepokojení, u jedné z maminek vedoucí až 
k hysterii. Té jsem osobně vysvětlil důvody 
vedoucí k mému rozhodnutí, bohužel marně.

Cílem zřizovatele, městské části, je zajiš-
ťovat dostatečné množství finančních pro-
středků a vhodné podmínky předškolního 
vzdělávání pro děti. Není ale v jeho moci 
vyhledat a zaměstnat kvalitní pedagogický 
personál. Personální záležitosti má v plné 
kompetenci jmenovaná ředitelka. 
Závěrem bych chtěl poděkovat paní Jitce 
Svátkové, která je v současné době pověře-
na vedením MŠ Vodnická, že se 
zhostila tak nelehkého úko-
lu. Plně jí důvěřuji a přeji jí 
mnoho úspěchů v její práci.

Václav Drahorád,  
starosta

Volba prezidenta republiky 
Volba prezidenta České republiky se koná 
ve dvou dnech, a to v pátek 12. ledna 
2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 
13. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin. 
Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 
2018, dosáhl věku nejméně 18 let. 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská 
nadpoloviční většinu z celkového počtu 
platných hlasů oprávněných voličů, kte-
ří se zúčastnili voleb a odevzdali platný 
hlas, bude se v pátek 26. ledna 2018 od  
14 hodin do 22 hodin a v sobotu 27. ledna 
2018 od 8 hodin do 14 hodin konat druhé 
kolo volby prezidenta. Ve druhém kole vol-
by může volit i státní občan České republi-
ky, který alespoň druhý den 2. kola volby, tj.  
27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
V městské části Praha-Újezd jsou zřízeny  
3 volební okrsky:
n  volební okrsek č. 53001 se sídlem Na Voj-

těšce (Mateřská škola Formanská)
pro voliče bydlící v ulicích:
Formanská v Újezdu (od č. p. 199 níže + 
491), Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, 
K Motelu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Ke Splavu, 
Kocourkova, Meandrová, Na Formance, 
Na Vojtěšce, Nad Mlýnským rybníkem, 
Nad Náhonem, Nad Statkem, Nad Výpustí, 
Pod Formankou, Při Botiči, Ve Vilkách

n  volební okrsek č. 53002 se sídlem Kate-
řinské nám. 465/1 (budova úřadu MČ)

pro voliče bydlící v ulicích:
Formanská v Kateřinkách (od č. p. 200 
výše), Milíčovská, Na Cípu, Na Křtině, Ka-
teřinské nám., Ke Smrčině, Pastevců, Pod 
Napětím, Remízková, Studánková, Štítová, 
U Louky, U Močálu 
n  volební okrsek č. 53003 se sídlem Vod-

nická 531/44 (společenský sál v domě 
služeb)

pro voliče bydlící v ulicích:
Krajanská, Proutěná, U Pramene, Vodnická
Každý volič dostane do schránky hlasovací 
lístky společně s přesnou adresou sídla vo-
lebního okrsku, a to nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb. V případě, že dojde k jejich 
poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že 
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je 
možné požádat ve volební místnosti okrs-
kovou volební komisi o vydání nové kom-
pletní sady hlasovacích lístků.
Volič může požádat ze závažných (zejména 
zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise zří-
zena. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své členy s pře-

nosnou volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky.
Volič po příchodu do volební místnosti 
prokáže okrskové volební komisi svou to-
tožnost a státní občanství České repub-
liky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Voliči, který tak 
neučiní, nebude hlasování umožněno. Je 
tedy nezbytné, aby volič měl u sebe po-
třebné doklady.
Volič, který nebude moci volit ve voleb-
ním okrsku v místě svého trvalého poby-
tu, může požádat o vydání voličského 
průkazu. O voličský průkaz lze požádat 
písemně s ověřeným podpisem voliče 
(do 5. ledna 2018), datovou schránkou 
(do 5. ledna 2018) nebo osobně (do  
10. ledna 2018 do 16 hodin).
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do vý-
pisu ze zvláštního seznamu voličů pro 
volby prezidenta republiky ve dnech voleb 
v jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky i v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí zřízeném při 
zastupitelském a konzulárním úřadu ČR 
s výjimkou konzulárních úřadů vedených 
honorárními konzulárními úředníky.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Mladí hasiči
V sobotu 14. listopadu se naši mladí ha-
siči z SDH Praha-Újezd poprvé zúčastnili 
populárního závodu požární všestran-
nosti. Závod pořádalo městské sdružení 
hasičů v lokalitě Praha-Suchdol. Trasa 
měřila cca 3 km a byla doplněna několika 
dovednostními stanovišti. Z celkového 
počtu třiceti osmi zúčastněných družstev 
se naše děti umístily na 25. místě. Po na-
bytých zkušenostech v příštích závodech 
jistě zvítězíme. 
V listopadu se mladí hasiči zároveň pod-
robili u Městského sdružení hasičů hl. 
m. Prahy zkoušce z odborností mladých 
hasičů.  Všichni ji úspěšně složili a získali 
odznak odbornosti preventista.

Václav Drahorád
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KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S PRŮVODCEM: 
Putování ze Staroměstského náměstí ke sv. Jakubovi 

Dne: 17. ledna 2018 (středa)
Sraz: ve 14 hodin v hale stanice met-
ra Staroměstská (vyjet po pojízdných 
schodech do haly)
Na co se můžete těšit: Půjdeme 
společně ze Staroměstského, dříve 
Velkého nebo Velikého, náměstí přes 
Ungelt kolem kostela Matky Boží 
před Týnem (návštěva kostela zdar-
ma) ke Svatému Jakubovi. Vycház-
kou vás provede Mgr. Jelena Buria-

nová. Účast na 
bezplatné procház-
ce je na vlastní ne-
bezpečí, organizátor 
nepřebírá zodpověd-
nost za zdraví, život 
či majetkovou újmu. 
Kontakt pro dotazy: 
e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz, 
tel.: 267 990 162, 
724 603 317

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S PRŮVODCEM: 
Putování od kostela sv. Mikuláše k Valdštejnskému paláci 

Dne: 3. února 2018 (sobota) 
Sraz: ve 10:00 hodin před vchodem 
do stanice metra Malostranská
Na co se můžete těšit: 
Půjdeme společně od kostela svaté-
ho Mikuláše na Malé Straně kolem 
sv. Josefa a Tomáše k Albrechtovi 
z Valdštejna (Valdštejnský palác je 
přístupný zdarma, je to první víkend 
v měsíci). 

Vycházkou vás provede 
Mgr. Jelena Burianová. Účast 
na bezplatné procházce je 
na vlastní nebezpečí, organizá-
tor nepřebírá zodpovědnost 
za zdraví, život či majetko-
vou újmu. 
Kontakt pro dotazy: 
e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz, tel.: 
267 990 162, 724 603 317

Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

TURISTICKOU VYCHÁZKU PRO 
SENIORY: Do Průhonic jinudy

Dne: 16. ledna 2018 (úterý)
Sraz: v 9:30 hod. na zastávce MHD 
Chodov, zastávka Obch. centra Cho-
dov, směr z Prahy 
Délka trasy: cca 11 km
Trasa: Chodov – Kunratice – 
Hrnčíře – Průhonice
S sebou dobré obutí, svačinu 
a pití. Trasou vás provede 
pí Jitka Kukačková. Každý 
se účastní pochodu na vlastní 
nebezpečí, organizátor nepře-
bírá zodpovědnost za zdraví, 
život či majetkovou újmu 
účastníků.
Kontakt pro dotazy:  
poradenstvi@jmsoc.cz,  
tel.: 724 603 317

PROCHÁZKA PRO SENIORY NEJEN S NORDIC WALKING VŽDY V ÚTERÝ:

Přijďte si s námi vyjít již v novém roce, 
zahnat samotu, protáhnout si tělo 
a sdílet radost z pohybu. Můžete se 
k nám připojit kdykoliv i bez objednání, 
s holemi i bez. Hole na Nordic walking 
vlastní, nemáme možnost zapůjčení. 
Důležitá je dobrá obuv.
Kdy: 2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1. 2018
Kde: sraz před objektem Centra FILI-
POVKA, Filipova 2013/1, Chodov
Sraz: vždy v 10.00 hodin
Spojení – bus č. 135 do zastávky Dě-

dinova, na Jižním Městě II. Každý 
se účastní pochodu na vlastní ne-
bezpečí, organizátor nepřebírá 
zodpovědnost za zdraví, 
život či majetkovou újmu 
účastníků.
Na vaši návštěvu se opět 
těší pí Vl. Kittlerová. V pří-
padě dotazů využijte uvede-
ný kontakt: 267 990 162, 
724 603 317, e-mail:  
poradenstvi@jmsoc.cz

MASOPUSTNÍ zábava pro seniory

Kdy: 31. ledna 2018 (středa) 
od 13:30 hodin
Kde: Objekt Stravovacího centra 
v Křejpského 1502/8
Vstup: 160 Kč
Co vás čeká: Pohoštění: Vrabec 
se zelím a knedlík, káva, zákusek, 
voda, další občerstvení
Rej masek, hudební doprovod, tanec
Využijte příležitost vyvětrat komic-
kou masku a přitom se pobavit.
Připojte se k seniorům z domů 
s pečovatelskou službou, z klubů 
seniorů, z domova pro seniory.
V případě zájmu nás kontak-
tujte na tel. č.: 267 990 162, 
724 603 317. Vstupenku uhraďte 
na adrese: Jihoměstská sociální a.s., 
Šalounova 2025/7, Praha 4 
do 22. 1. 2018

Zápis do jarních kurzů pro seniory
I v novém roce bychom chtěli opět při-
spět ke zprostředkování příjemných zá-
žitků a podpořit vaše odhodlání připojit 
se ke klubovým setkáváním, cvičením či 
kurzům.
Věřte, že příjemné prožitky a chvíle 
strávené ve společnosti dalších lidí mo-
hou výrazně obohatit váš život a po-
skytnout prostor pro osobní rozvoj.
Zápis: 21. 2. 2018 9:00–12.00  
13:00–16:30 hod. 
Kde: Stravovací centrum Křejpského 

1502/8 
Zápis: 22. 2. 2018 9:00–12.00  
13:00–16:00 hod. 
Kde: Dům s pečovatelskou službou, Ša-
lounova 2025/7
Kurzy vedou: kvalifikovaní lektoři, peda-
gogové
Nabídka kurzů: 
Anglický jazyk – začátečníci, mírně po-
kročilí, pokročilí, Gymnázium GEVO, 
Tererova, ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Dono-
valská, DPS Šalounova

Počítačové kurzy – začátečníci, mírně po-
kročilí v ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Donovalská
Dějepisný seminář – ZŠ Ke Kateřinkám
Výrazový tanec – ZŠ Ke Kateřinkám
Podrobný rozpis termínů a náplň jed-
notlivých kurzů budou upřesněny u zá-
pisu do kurzů, na webových stránkách 
společnosti a MČ Prahy 11. Podmínkou 
zápisu do kurzu je vyplnění přihlášky 
a úhrada kurzovného ve výši 30 až  
40 Kč/lekci. Kurzy jsou koncipovány 
v rozsahu 10 lekcí.
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Poděkování všem milým dárcům

Srdečně děkujeme všem milým dár-
cům, kteří splnili vánoční sny oby-
vatel z Domova pro seniory Jižní 
Město, Ošetřovatelského centra 
a pečovatelské služby. Poděková-
ní patří také managementu Centra 
Chodov, které nám umožnilo umís-
tit v prostorách nákupního centra 
strom splněných přání. 
Atmosféra při odevzdávání dárků 
byla nesmírně dojemná – úsměvy 
na tvářích, nadšení a dojetí obdaro-
vaných. 
Velkým darem je však vědomí, že ko-
lem nás žije spousta lidí s otevřeným 
srdcem, ochotných podpořit dobrou 
věc a potěšit jiné. DĚKUJEME... 

Ing. Petr Dvořák, 
Jihoměstská sociální a.s.

Přednáška:  
Proč jsem tu ještě potřebný?
Kdy: 15. ledna 2018 (pondělí) 
od 15.00 hodin
Klub seniorů Křejpského 1502/8 – 
jídelna 
Vstup: ZDARMA
Přednáší Ing. Zdeněk Svoboda, 
CSc.
Co vás čeká: Otázka, která 
se vnucuje lidem úměrně 
s jejich klesající samostat-
ností a uplatněním. Jaká 
je role seniora ve společ-
nosti? Neklesá jeho význam 
s věkem? Jak se vyrovnat 
se zmenšující se výkonností 
a pohyblivostí? Citlivé a pro 
mnoho seniorů aktuální 
téma hledá uspokojivé od-
povědi vedoucí k pozitivní-
mu postoji k sobě i k naše-
mu okolí. 

VELKÉ VÁNOČNÍ TVOŘENÍ MEZI DOMY

V sobotu 2. prosince jsme se ladili vá-
nočně. Maraton tvořivých dílen od rána 
do večera přilákal desítky tvůrčích 
nadšenců. Dopoledne jsme vyrábě-
li z keramiky s Janou Kalinovou. Děti 
i dospělí s velkým zaujetím modelovali 
andílky, svícínky, ozdoby a mističky, ry-
bičky a postavičky… police v kavárně 
se jen prohýbaly pod tíhou všech těch 
nádherných uměleckých výtvorů. Od-
poledne se neslo v duchu velkého sou-

středění v několika menších skupinách, 
kdy jedni malovali na sklo, další vyráběli 
vánoční přáníčka s Danielou Viltovou, 
jiní se učili japonské vazbě knih s Lucií 
Beranovou a nakonec dvě desítky aran-
žérek tvořily adventní a štědrovečerní 
svícny pod vedením floristky Dáši Vol-
né. Na koho se nedostalo, ať nesmut-
ní, na jaro před Velikonocemi se u nás 
chystá další „celodenní tvůrčí šílenství“. 
Budeme se na vás těšit!

ADVENTNÍ NEDĚLE PRO CELOU RODINU

O první adventní neděli se jídelna Stra-
vovacího centra v Křejpského ulici pro-
měnila v opravdové tržiště plné krás-
ných výrobků od místních řemeslníků. 
Jarmark plný precizní ruční práce přilákal 
desítky návštěvníků. Děti mohly oči ne-
chat na tančících hračkách a vánočním 
cukroví. Obdivovali jsme dokonalé šper-
ky a vánoční ozdoby, polštářky, přáníčka 
a také malované truhličky a šperkovnič-

ky. Nechyběly ručně šité čepice a sukýn-
ky, tašky a dečky a samozřejmě vánoční 
svícny a adventní věnce. Zatímco zejmé-
na maminky korzovaly mezi stánky, je-
jich ratolesti s tatínky doslova leželi mezi 
tisíci kostiček v naší vánoční legoherně. 
Děkuji celému týmu MEZI DOMY za pří-
pravu fantastického vánočního menu 
a prvotřídní servis, díky kterému se 
u nás všichni návštěvníci cítili jako doma.

PROGRAM MEZI DOMY

Milí přátelé, i v novém roce vám naše 
komunitní centrum nabízí spoustu mož-
ností, jak smysluplně trávit čas, rozvíjet 
své dovednosti nebo se něčemu nové-
mu přiučit.

Už 9. ledna rozjíždíme pravidelné pohybo-
vé aktivity s Míšou Sušou, od 16:00 h PO-
HYBOVÉ HRY pro celou rodinu, od 17:15 h 
TANEČKY a v 18:30 h PILATES (6 lekcí 
360 Kč, jednorázový vstup 90 Kč).

Můžete se také těšit na nový turnus 
BABYJÓGY s Danou Parachinovou, 
začínáme 9. 1. od 9:30 h pro mimin-
ka 6–18 měsíců, od 10:30 h pro děti  
1,5–3 roky (6 lekcí 360 Kč, jednorázový 
vstup 90 Kč).

Novinkou tohoto roku je CVIČENÍ 
NA MÍČÍCH pro maminky s miminky 
pod vedením Kateřiny Prouzové, star-
tujeme 25. ledna od 9:30 h (5 lekcí 
300 Kč, jednorázový vstup 90 Kč).

Pro děti ve věku 5–7 let doporuču-
jeme LOGOPEDICKÉ HUDBOHRANÍ 
s Danou Parachinovou 22. ledna 
od 16:30 h (5 lekcí 300 Kč, jednorá-
zový vstup 90 Kč).

Své znalosti z angličtiny můžete vy-
lepšit u dobrého kafíčka v neformál-
ním prostředí díky kurzu ANGLIČTINA 
V KAVÁRNĚ s Lucií Asali. Od 5. úno-
ra otevíráme 3 skupiny vždy jen po  
6 účastnících, od 13:00 pro začáteč-
níky, od 14:15 pro mírně pokročilé 
a ty, kteří chtějí své vědomosti „oprá-
šit“, a od 15:30 konverzace (8 lekcí 
750 Kč).

SOBOTNÍ KERAMIKA PRO VŠECH-
NY GENERACE s Janou Kalinovou 
proběhne 13. 1. od 10:00 h. Těšíme 
se na vás!

Rezervace a bližší info: 777 485 939, 
info@mezi-domy.cz.
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I v letošním roce jsme 
Vaším partnerem 
ve světě realit.

KONZULTACE

ZDARMA

T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na známých adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11

Jste zájemce o nemovitost?
Chcete být první, koho oslovíme s nabídkou konkrétní 

nemovitosti,  dřív než bude kdekoliv inzerována?

Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi požadavky.

Jste majitel nemovitosti? Chcete svoji nemovitost

jen inzerovat nebo ji chcete skutečně prodat, pronajmout?

Realitní kancelář není od toho, aby Vám nabídla 

inzerci na mnoha realitních portálech, ale proto, 

aby Vám přivedla skutečného zájemce. Máte byt 

na Jižním Městě? Pak jsme tu pro Vás právě my.

Zabýváme se prodeji, pronájmy a výměnami

bytů na Jižním Městě již více jak 8 let.

Prodej bytové  jednotky 3+kk s 
lodžií, už itná  plocha jednotky 
64m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová  jednotka se nachá zí  v 
3. podlaž í  z 13.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Markušova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s balkonem, užitná plocha 
jednotky 53m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází ve 4. podlaží ze 7.

PRODEJ BYTU 2+kk/B
Rižská, Hostivař

Prodej rodinného domu 
4+kk s terasou, užitná plocha 
domu 100m2, užitná plocha 
pozemku 806m2. Dokončení 
červen 2018.

PRODEJ DOMU 4+kk/T
Předboř, Strančice

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 64m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází ve 12. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Nechvílova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 42m2, 
v družstevním vlastnictví. By-
tová jednotka se nachází v 8. 
podlaží z 9.

PRODEJ DOMU 2+kk
Markušova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 42m2, 
v osobním vlastnictví. Byto-
vá jednotka se nachází ve 9. 
podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 2+kk
Hněvkovského, Chodov 

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
78m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
4. podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Nechvílova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 67m2, v družstevním vlast-
nictví. Jednotka se nachází v 
3. podlaží z 9.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Jeřábkova, Chodov

I v letošním roce jsme 
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Narodila jste se v Kysuckém Novém 
Mestě, jak vzpomínáte na dětství?

Moje rodné město bylo kdysi velmi chu-
dé. V 50. letech se tam začala stavět 
továrna, která dala práci lidem z města 
i širokého okolí a přivedla vzdělané lidi, 
hlavně technického zaměření. Město se 
velmi změnilo a narostlo.

Ve škole jsem pak zjistila, že jsem „jiná“. 
Učitelé měli totiž povinnost zjistit dělnic-
ké, rolnické a jiné povolání. Otec pracoval 
ve službách a maminka byla do mých  
10 let doma, měla jsem ještě dvě mladší 
sestry. Díky tomu jsme spadli do škatul-
ky jiní. Byty v nových činžácích dostávali 
přednostně zaměstnanci továrny a ro-
diče se o bydlení museli postarat sami. 
Za pomoci celé rodiny postavili domek 
se zahradou, který stál na konci města. 
Za námi byly jen louky, vyrostla jsem 
mimo školku a dětský kolektiv.

Můj otec byl progresivní. Měli jsme první 
televizi v ulici a sousedé se k nám na ni 
chodili dívat. Když jsme si pořídili led-
ničku, dal si občas nějaký soused maso 
k nám. Díky tatínkovi jsme měli velmi 
brzo i telefon.

Jak jste prožívala rok 1968?

Ačkoliv mi bylo v roce 1968 patnáct let, 
tak jsem události velmi prožívala. Již za-
čátkem roku přišel otec ze stranické schů-
ze s tím, že se něco semele. Četla jsem, 
koukala na televizi a poslouchala Mikrofo-
rum, kde byly nejčerstvější zprávy. 

V srpnu jsem byla u dědy a cítili jsme, 
že se něco stane. V rozhlase hlásili, že 
jsou zde Rusové a že se mají odstraňo-
vat cestní ukazatele. Tehdy pro mne při-
jel otec, aby mě měli doma, a skutečně 
na rozcestnících byly strhané cedule.

1. září jsem nastoupila na Střední vše-
obecně vzdělávací školu, kde jsme dostali 
za úkol napsat slohovou práci, jak jsme 
strávili léto. Jedna dívka napsala, že v noci 
slyšela temný hukot. Byly to sovětské 
tanky jedoucí z Polska. Učitel jí tehdy řekl, 
aby takové věci již nikdy nepsala. 

Ale ještě bych se zmínila o mém dědo-
vi legionáři. Byl polosirotek a jako velmi 
mladého ještě za Rakouska-Uherska ho 
strýc odvezl do Německa do učení, kde 
se stal brusičem skla. Vytržený z koře-

nů, ale získal tam nadhled a poznal svět. 
Po návratu domů narukoval a byl vojá-
kem v 1. světové válce. Tak jako mnoho 
dalších Čechů a Slováků nechtěl bojovat 
za císaře a raději se nechal zajmout. Pra-
coval jako zajatec na ukrajinském statku. 
Na Masarykovu výzvu vstoupil do legií, 
domů se vrátil v roce 1920 přes Vladi-
vostok. Stal se zaměstnancem pošty 
a během 2. světové války schoval několik 

dopisů, které byly adresovány na gesta-
po. V dubnu 1945 k nám přišla Rudá ar-
máda a on vstoupil do strany. Jenže když 
viděl, že se moci chopili lidé, kterých si 
nevážil, prozřel a říkal, že by do strany již 
později nevstoupil.

Stala jste se učitelkou. Chtěla jste se to-
muto povolání vždy věnovat?

Měla jsem úžasnou učitelku dějepisu. Zají-
mala mne tehdy archeologie a později při-
šla do úvahy i učitelská profese. Neudělala 
jsem špatné rozhodnutí a jsem velmi ráda, 
že jsem toto povolání vykonávala. Je to 
práce velmi různorodá, spojuje racionálno, 
přesnost, kázeň, ale je to i divadlo, je krea-
tivní, můžete u toho sedět, chodit i běhat. 
A důležité je mít děti rád a to já je měla.

Kde jste během své učitelské kariéry 
působila?

Měla jsem štěstí, učila jsem na gym-
náziu, na základce i v malotřídce. Učila 
jsem ve východních Čechách a v Praze. 
25 let jsem učila němčinu na Gymnáziu 
Elišky Krásnohorské, kde od roku 2004 
pořádají žáci skvělý festival Jeden svět 
na Ohradní. 

Jste v kontaktu se svými žáky?

Ano. Před čtyřmi lety jsem odešla do dů-
chodu a se svými žáky jsem docela v kon-
taktu. Například moje spolupráce v projek-
tu Post Bellum začala tak, že se na mne 
obrátil bývalý student s tím, že jeho dcera 
je žákyně ze ScioŠkoly v Praze 11 a že hle-
dají nějakého pamětníka. Byla to zajímavá 
zkušenost a potkala jsem přitom zajímavé 
lidi. Podle mne je důležité, aby měl člověk 
kontakty mezi všemi generacemi.

Co se vám vybaví, když se řekne rok 1989?

Strašlivý zlom. Bála jsem se. Strach, co 
udělá společnost. Měla jsem v živé pa-
měti lidské osudy po roce 1968. Byly 
i obavy, aby nezasáhla armáda.

Můžete nám přiblížit své zájmy?

Ráda cestuji, ale nejlépe se i s manželem 
cítíme v zemích, kde si můžeme povídat 
s lidmi na ulici. Domluvíme se anglicky, 
německy, rusky a polsky. Líbí se nám, 
když jedeme např. po Německu a může-
me zde navázat kontakt s místními lidmi. 
Prostě poznávat zemi současně s obyva-
teli. Německo je moje srdeční záležitost.

Ráda (někdy z nutnosti) dělám různé ře-
meslné práce nebo se pokouším o „umě-
leckou tvorbu“. V důchodu jsem se přihlá-
sila na polštinu a chodím na klavír do ZUŠ 
v rámci projektu Akademie umĕní a kultu-
ry pro seniory 55+ hlavního města Prahy.

Děkuji za váš čas a za rozhovor.
Michal Ezechel

Hlavní je, aby měl učitel žáky rád
Paní Anna Fejglová přiblížila svůj život žákyním ze ScioŠkoly v Praze 11 v rámci 
projektu Příběhy našich sousedů, který za podpory MČ Praha 11 organizovala spo-
lečnost Post Bellum. Žáci ze škol na Jižním Městě se během půlroční práce zaměřili 
na pamětníky ze svého okolí. Příběh paní Anny Fejglové se dá dohledat na webových 
stránkách www.pribehynasichsousedu.cz. Paní Fejglovou jsme požádali o rozhovor, 
který vám nyní přinášíme.

Rozhovor14

Podle mne je
důležité, aby měl 

člověk kontakty mezi
všemi generacemi.

Anna Fejglová, třetí zleva



15

Iniciátorky celé akce přednesly svůj plán ro-
dičům i žákům 9. B s tím, že bychom moh-
li napéct nějaké buchty a koláče a pak je 
prodávat, z čehož by šel výdělek na vodní 
pumpu do Afriky. Zpočátku to vypadalo jako 
komorní akce, ale později se zapojila celá tří-
da a následně i škola s novými nápady. „Vý-
bor“, který vše dával dohromady, se skládal 
ze čtyř žákyň 9. B a tří maminek. Celá akce 
by se neobešla bez podpory pana ředitele 
P. Dittricha a pana Foltýnka z UNICEF. Vy-
myslely jsme různé aktivity, jako např. vý-
robu šperků, upomínkových předmětů, ka-
várničky, a hlavně plán sportovních soutěží 
pro děti. Chtěly jsme, aby se děti nejenom 
bavily, ale také se dozvěděly něco o Afri-
ce a o tom, jak je pro všechny z nás voda 
důležitá. Věřily jsme, že když to pochopí, 
pomůžou nám se svými rodiči získat tolik 

peněz, abychom mohly jednu vodní pumpu 
zaplatit. A ze všeho se rázem stala obrov-
ská akce, do které se zapojila nejenom celá  
9. B, další žáci, ale i učitelé, vychovatelé, děti 
z družiny, dokonce mnoho rodičů i sponzoři. 
Překvapilo nás, kolika lidem se nápad uspo-
řádat dobročinnou akci líbil, a bylo skvělé, 
kolik rodičů, dětí i učitelů přineslo koláče, 
dorty, buchty a další dobroty. Výběr v ka-
várničce byl opravdu veliký. Na akci si tak 
každý mohl nejenom dát moučník, ovoce, 
čaj, kávu, džus a samozřejmě vodu, ale 
hlavně děti zde nalezly sportovní disciplíny, 
vyluštily tajenku, za níž dostaly malý dárek 
a placku Unicef. Do kasiček s logem Unicef 
mohl každý přispět a jako poděkování do-
stal lístek do tomboly. I přes nepřízeň poča-
sí se dostavilo hodně lidí, v kavárničce měli 
s obsluhou plné ruce práce. Ta spousta jídla 

se prodala a každému chutnalo, o výrobky 
z družiny a hodin výtvarné výchovy, včetně 
šperků, které vyráběly žákyně z 9. B doma 
z pet lahví na vodu, byl velký zájem. Mno-
ho návštěvníků si díky paní vychovatelce 
z družiny odneslo na památku i kytičku – 
africkou fialku, kterou si sami na místě za-
sadili do malého květináčku. Každému se 
odpoled ne líbilo a také díky hudbě i výborné 
náladě všichni vydrželi až do tomboly, která 
byla vyvrcholením celé akce. Zájmem o naši 
akci jsme byli nadšeni, ale úplně nás dojalo, 
že se na akci vybralo 34 395 Kč, což jsou pe-
níze ne na jednu pumpu, ale na tři a k tomu 
ještě na speciální tablety, které čistí vodu. 
Byla to neuvěřitelná akce, všechny nás to 
bavilo a přitom jsme někomu pomohli, to je 
skvělý pocit a obrovská zkušenost.

Agáta Tvrdíková, 9. B, ZŠ Donovalská

Hravé odpoledne pro UNICEF

Ke konci roku se na školním hřišti ZŠ Donovalská konala hezká akce pod názvem 
„Hravé odpoledne pro Unicef “, které se zúčastnila velká část žáků naší školy i se 
svými rodiči. S nápadem uspořádat charitativní akci přišla žákyně 9. B Veronika 
Šafaříková. Spolu s maminkou oslovily pracovníky UNICEF a bylo jasné, jak nejlépe 
pomoci dětem v Africe – koupit pro ně vodní pumpu.

Paní Tůmovou zpovídaly žákyně ze ZŠ Květnového vítězství 1554

V listopadovém čísle časopisu Klíč bylo 
v rozhovoru s paní Ludmilou Tůmovou 
(str. 14) chybně uvedeno, že ji vyzpovídali 
v rámci projektu Příběhy našich sousedů 
žáci ZŠ Květnového povstání. Ve skuteč-
nosti se jednalo o žákyně ze ZŠ Květnové-
ho vítězství 1554, které pod vedením pana 
učitele Jaromíra Trunce v této soutěži škol 
Prahy 11 obsadily první místo. Na tomto 
místě bychom se vítěznému týmu, který 
tvořilo pět dívek ve složení Barbora Blíno-
vá, Xiana Gilová, Ksenia Mayorova, Natha-
lie Svobodníková a Barbora Veselá, rádi 
omluvili. Jen pro doplnění – projekt Příběhy 
našich sousedů organizovala společnost 
Post Bellum za podpory MČ Praha 11.

Redakce časopisu Klíč

Život na Jižním Městě
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Jižní Město má školu, která je vidět a slyšet až ve vesmíru

Matěji, vaše škola oslavila loni pěta-
dvacetiny, jaké máte po čtvrtstoletí 
působení vize do budoucna?

Rok 2017 byl pro nás v něčem přelo-
mový. Tradice 25 let zavazuje, málokdo 
by si pomyslel, když se gymná zium 
v roce 1992 zakládalo, že ten čas ute-
če jako voda. Škola stejně jako celá 
společnost hledá cestu ve světě, který 
se především v oblasti digitálních tech-
nologií zcela proměnil. Tradiční školství 
ztratilo svůj monopol na vzdělávání. 
Pracujeme na tom, abychom mohli na-
bídnout zájemcům takřka celou výuku 
i v angličtině a s přesahem na evropské 
univerzity. S tím ruku v ruce pracujeme 
na proměně školy, která využívá přístup 
k vědomostem skrze moderní technolo-
gie. Chceme vytvářet jasnou strukturu 
základních vědomostí, na kterou žáci 
doplňují své vlastní poznatky a studijní 
dovednosti, ale my jako učitelé musíme 
stále podporovat osobnostní, lidský 
rozvoj samotných žáků.

Dávám židli do kruhu je název vašeho 
školního projektu, kterému se za rok 
podařil neskutečný posun, zapojila se 
do něho spousta lidí, o co vlastně jde?

Je to přesně rok, co jsme na škole vymy-
sleli aktivitu „Dávám židli do kruhu“. Pro-
jekt vznikl jako doprovodná akce našeho 
školního muzikálu, který se odehrává 
v psychia trické nemocnici, kde se ocitl pro 
vzpouru studentů ředitel školy (pozvánka 
na straně 21). Časem kampaň přerostla 
ve zcela svébytný projekt. Na sociální sítě 
lidé přidali tisíce fotografií s židlí a popis-
kem #davamzidlidokruhu. Tímto aktem 
symbolicky židli podali někomu, komu 
dnes není dobře. Může se posadit a ně-
komu o svých problémech říct. Zkrátka jak 
praví české přísloví: „Sdílená starost je po-
loviční a sdílená radost je dvojnásobná.“ 
Studenti oslovili i známé mediální osob-
nosti, aby nám fotku do kampaně udělaly. 
Samy jsme byli zaskočeni, kolik lidí a or-
ganizací jsme získali. Například Zdeněk 
Svěrák, velvyslanci Velké Británie, Dánska 
a Nizozemí, Cyril Höschl, hokejisté z Třin-
ce, Kamil Střihavka, Janek Ledecký, Erik 
Tabery, Emanuele Ridi a mnoho dalších. 
Nejedná se však pouze o symbolickou po-
moc. Předali jsme více jak 200 000 Kč Ná-
rodnímu ústavu duševního zdraví na jeho 
destigmatizační aktivity. V letošním roce 
však jdeme ještě mnohem dál. Vyzvali 
jsme studenty napříč celou Českou re-
publikou, aby nám poslali jejich vlastní 

nápady na podporu duševního zdraví, 
a my jsme připraveni jejich akce podpořit 
částkou až 10 000 Kč na jeden projekt. 
Pokud nás budete chtít podpořit i vy, stačí 
na Facebook, Instagram či Twitter vyfotit 
jakoukoliv židli a přidat popisek #davam-
zidlidokruhu, případně v anglické variantě 
#iaddmychairtothecircle

Muzikál Židle v kruhu, název odkazuje 
na terapeutický kruh židlí, jsme sehráli 
v lednu 2017 s velkým úspěchem v Di-
vadle Broadway. Poslední představení 
bylo zcela vyprodáno. Rozhodli jsme se 
muzikál obnovit při příležitosti křtu CD. 
Jedná se o více jak dvouhodinovou show, 
ve které zazní 16 vlastních písniček. Ta-
nečníci předvedou choreografie nastudo-

vané pod vedením profesionála ze Státní 
opery. Dojde k projekci grotesky ze škol-
ního prostředí, na prknech vystupuje více 
jak 60 studentů a učitelů školy. Na mu-
zikál jste srdečně zváni. Hrajeme 15. až 
17. ledna v Divadle Broadway.

Na škole nežijete jenom kulturně-
-společenskými předměty, ale pokud 
vím, velký důraz kladete na přírodo-
vědné obory. 

Ano a právě v rámci nich jsme se zapojili 
do projektu „Česko volá na Mezinárod-
ní kosmickou stanici!!!“. Vůbec poprvé 
byl navázán přímý videohovor do ves-
míru z České republiky. Otázka, kterou 
vymyslel Ivo Bednář, byla vybrána, aby 
byla položena v přímém přenosu. Jižní 
Město zastupovalo společně s Berou-
nem celou zemi. V pondělí 4. prosince 
tak z budovy ČVUT v Praze putoval 
dotaz na nafukovací moduly BEAM vy-
víjené v NASA a právě jeden z nich je 
v těchto dnech testován na ISS. Celá 
akce byla mediálně sledována – studen-
ti a učitelé školy byli ve vysílání České-
ho rozhlasu, televize NOVA, v přímém 
vstupu na Seznamu a mnoha dalších 
českých médiích.

Matěji, na závěr vás poprosím už tra-
dičně, když je leden, o to, co si pro 
školu přejete v novém roce.

Do právě nastávajícího roku 2018 bych 
moc rád popřál škole, aby měla spoko-
jené studenty a učitele. Rádi bychom 
však i nadále nabízeli servis obyvate-

lům Jižního Města v podobě předná-
šek, docházení do domovů důchodců 
a pomoci v nich, úklidu Jižního Města. 
Zkrátka bychom chtěli, aby Jižní Město 
bylo hrdé, že má na svém území školu, 
která je vidět.

Já vám, Matěji, i jihoměstskému GEVU 
přeji úspěšný rok a hodně štěstí.

Dana Foučková

Gymnázium Gevo, jihoměstská škola, která má ráda aktivní studenty, kteří 
najdou ve škole téměř neomezený prostor k seberealizaci. Škola, která je zapoje-
na do mnoha mezinárodních projektů, pořádá výměnné pobyty ve všech čtyřech 
hlavních vyučovaných jazycích, produkuje vlastní muzikál a má kreativní pedagogy. 
Jedním z nich je Matěj Bíža, který spojil svůj pracovní život se školou už v roce 
2004 a nyní působí jako zástupce ředitele. Toho jsem stihla před koncem roku vy-
zpovídat, tak aby se zajímavosti z GEVA, které rozhodně stojí za to, dostali k vám 
čtenářům teď v lednovém čísle.  

Matěj Bíža (vlevo) prezentuje projekt Dej židli do kruhu v Českém rozhlase

Rozhovor
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Výuce jazyků dávám ZELENOU,  
říká Alena Červená, ředitelka ZŠ K Milíčovu

Jak vidíte vy jako pedagog pobyt dítě-
te ve škole? K čemu by podle vás měla 
škola děti směrovat? 

Často slýchám, že se ve škole děti při-
pravují na život. Jenže oni ten svůj život 
ve škole žijí právě teď. Zvlášť malé děti 
jsou často v ranní družině, ve třídě a pak 
v odpolední družině a ono to je dohroma-
dy třeba 10 hodin. A to je už pořádný kus 
dne. Velcí školáci si zase tvoří svoje posta-
vení mezi vrstevníky, svůj sociální status, 
vytvářejí si obraz o sobě o světě vůbec. 
A navíc období puberty je období velmi ná-
ročné. Někdy chodíme kolem dítěte skoro 
po špičkách, jindy je potřeba vytyčit velmi 
tvrdé hranice. V první řadě musí každé dítě 
zažívat pocit naprostého bezpečí. Pohodu 
školního prostředí nevytvoří krásné pro-
story samy o sobě, ale musí ji vytvářet 
lidé, kteří v tomto prostředí pracují a toto 
prostředí navštěvují. Žáci, učitelé i rodiče 
se musí vzájemně informovat, podpořit 
se navzájem ve svém snažení. Všem jde 
o stejné dítě, o stejný cíl. Vybavit dítě vě-
domostmi a vyvolat a rozvíjet schopnosti 
a dovednosti, které jim pomohou uplatnit 
se ve společnosti – tj. umění učit se, řešit 
problémy, komunikovat s ostatními, roz-
víjet sociální vztahy. Převedeno do praxe 
to znamená vzdělávat a vychovávat žáky 
tak, aby byli připraveni pro běžnou realitu 
všedního života. Zaměřit se na výchovu 
elementárních etických vlastností a sluš-
ného chování. Vést děti k toleranci a ohle-
duplnosti k jiným lidem, učit je žít společně 
s ostatními.

Vaše škola je známá díky rozšířené vý-
uce jazyků, co plánujete v této oblasti 
do budoucna?

Naše škola má na prvním stupni pět 
německých bilingvních tříd. Od prvního 
do pátého ročníku probíhá intenzivní 
výuka němčiny i v předmětech člověk 
a jeho svět, člověk a svět práce, člo-
věk a umění a informační technologie 
s rodilým mluvčím. Za vybudováním 
této větve je obrovský kus práce, který 
odvedla minulá ředitelka pí Jarolímová. 
Bilingvní výuku chci zachovat, jen pře-
mýšlíme, jak ještě zlepšit návaznost 

na druhý stupeň. V posledním roce zů-
stalo dost dětí na naší škole i po ab-
solvování bilingvní pětky. Připravujeme 
program, který by tyto děti dál maxi-
málně rozvíjel. 

Od páté třídy máme rozšířenou výuku 
angličtiny. Tento program je určen dě-
tem, které zvládnou jistou zátěž spo-
jenou se zvýšenou hodinovou dotací 
v kombinaci s druhým jazykem. I tento 

program zachováme v plné míře. Kva-
litní jazykové vzdělání je naší devízou, 
kterou chceme udržet a dále rozvíjet.

Zároveň budeme vytvářet prostor pro 
žáky se zvláštními vzdělávacími potřeba-
mi, tj. jednak žáky s poruchami učení či 
chování, tělesným nebo smyslovým posti-
žením či jiným znevýhodněním, ale i žáky 
mimořádně nadané. Uplatňovat speciálně 
pedagogické zřetele, metody a postupy. 
Snažit se dosahovat předpokládaných 
výsledků na úrovni individuálního maxima 
každého žáka v závislosti na jeho mož-
nostech a potřebách. Jako variantu k roz-
šířené výuce jazyků připravujeme sportov-
ní program. V naší škole vzniknou výborné 
podmínky. V příštím roce budou otevřeny 
nově zrekonstruované tělocvičny, a po vý-
stavbě sportovního areálu HAMR bude-
me mít možnost zdarma využívat další 
sportoviště v těsném okolí. 

Jaké jsou vaše hlavní plány pro příští 
rok?

Mým přáním je kvalitní a dobrou or-
ganizací vytvářet optimální podmínky 
pro úspěšné plnění poslání a cílů školy. 
Vytvořit co nejlepší pracovní podmín-
ky kaž dému učiteli. Zajistit pocit bez-
pečí všem zaměstnancům, podpořit 
týmového ducha ve sboru. Usilovat 
o maximální informovanost pedago-
gů, zaměstnanců školy a hlavně rodi-
čů. V neposlední řadě máme na příští 
školní rok v plánu zavedení elektronické 
žákovské knížky a zlepšení elektronické 
komunikace vůbec.

A co si do nového roku přejete vy osobně?

Hlavně hodně sil a zdraví nám všem!

Paní ředitelko, ať se vám i vaší „červené“ 
škole daří minimálně jako doposud. 

Dana Foučková

Červená škola, jak se občas mezi rodiči a žáky říká Základní škole 
K Milíčovu, disponuje nádhernými prostory uvnitř i vně areálu. Děti 
tady mají k dispozici pěkné hrací hřiště přímo ve vnitrobloku mezi 
učebnami, zahradu a atletické hřiště. V blízkosti školy najdete 
rybník, les i louky. Těžko si můžeme představit lepší prostředí pro 
výuku v přírodě, pro pořádání společných akcí, pro rozvoj komunit-

ního života školy a rodičů. Vtipné je to, že ji od srpna 2017 řídí žena 
s příznačným jménem, Mgr. Alena Červená.

Mgr. Alena Červená
Ve školství pracuje již čtvrt století. 
a  vystudovala PF-UK 
a  pracovala jako třídní učitelka 
a  vedoucí předmětové komise 
a  koordinátor při tvorbě školních 

vzdělávacích plánů
a  zástupce ředitele a nyní působí 

na pozici ředitelky ZŠ
a  absolvovala tři stupně výcviku 

ve Feursteinově metodě podpory 
rozvoje kognitivních funkcí u dětí

Svoji práci má ráda, je pro ni největ-
ším koníček. Je matkou dvou dospě-
lých dětí.

Důležité je vést 
děti k toleranci 
a ohleduplnosti 

k jiným lidem, učit 
je žít společně 

s ostatními.



Reprezentacní ples
mestské cásti

Praha 11
ˇ ˇ
ˇ

3. 3. 2018
v sobotu

19.00
Top hotel Praha

hraje Big band Vladislava Brože

Vstupenky k zakoupení od 1.1.2018 na pokladnách Chodovské tvrze a KC Zahrada, nebo on-line na www.kczahrada.cz

250 Kč
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KULTURNÍ JIŽNÍ 
MĚSTO o. p. s.
Malenická 1784
148 00 Praha 11
Tel.: 271 910 246 

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz

Spojení: Metro Chodov, bus 154, 197 – 
zast. Jarníkova, pak 3 minuty chůze.
Metro Opatov, bus 177 – zast. 
U Kunratického lesa, pak 7 minut chůze. 
Od Centra Chodov 10 minut chůze.
Otevřeno po–čt 8.00–21.00, pá 8.00–
18.00 nebo dle programu.
PROGRAM LEDEN 2018
KONCERTY:
 30. 1. Lenka Dusilová – Sólo – od 20.00 
Výjimečný sólový koncert nepřehlédnutelné 
zpěvačky fascinující stylovou otevřeností, 
hráčskou erudicí a nezaměnitelnými 
vokálními technikami. Vstupné 280/230 Kč.
KINO KLUB ZAHRADA:
 15. 1. Místo splněných přání – od 19.00 
Tajemný zákazník restaurace je připraven 
vyslechnout a vyplnit jakékoliv přání 
návštěvníků. Za to však požaduje splnění 
určitých úkolů. Kam až budou lidé ochotní 
zajít, aby si splnili svoje sny? Komedie, Itálie, 
2017, 105 min. 
 22. 1. Nemilovaní – od 19.00. Žeňa 
a Boris procházejí bolestným rozvodem 
a jejich syn Aljoša je pro ně spíš přítěží. 
Všechno se změní ve chvíli, kdy Aljoša zmizí. 
Cena poroty na festivalu v Cannes. Rusko, 
Francie, Belgie, Německo, 127 min. Česká 
premiéra 18. 1. 2018.
 29. 1. Nerodič – od 19.00. Kolik podob 
může mít dnešní rodina? Dokument ukazuje 
šest různých příběhů, šest názorů 
na rodičovství a s nimi šest různých forem 
rodin. ČR, 2017, 80 min.
KINO ZAHRADA MAMAS&PAPAS – 
POZOR ZMĚNA FORMÁTU, PROMÍTÁME 
POUZE JEDNOU MĚSÍČNĚ! NENECHTE 
SI UJÍT!
Speciální „dospělácké“ projekce ve velkém 
sále pro rodiče s miminky a malými dětmi 
umožňují rodičům věnovat se jak filmu, 
tak dětem. Snížená hladina zvuku, lehké 
osvětlení, dozor jedné dospělé osoby navíc 
zajištěn. Batolecí zóna pro děti, přebalovací 
pult. Do sálu je možný vstup s kočárkem. 
 29. 1. Nerodič – od 10.00. Dokument, 
ČR, 2017, 80 min.
DĚTEM:
 10. 1. Pásmo pohádek: To nejlepší 
z české animované tvorby – od 14.30. 
Hvězda betlémská – pásmo animovaných 
pohádek na vánoční téma
 13. 1. Zvířátka a loupežníci – od 15.00. 
Divadlo Kubko.

KC ZAHRADA
 17. 1. Zazpívejme notu pro křiklouna 
Otu – od 14.30. Divadélko Kůzle.
 20. 1. O dobrém jídle aneb když dobře 
baštíš – od 15.00. Divadlo Vocaď – Pocaď.
 24. 1. Pásmo pohádek: To nejlepší z české 
animované tvorby – od 14.30. A bylo zima – 
pásmo animovaných pohádek se zimní tematikou
 31. 1. Pohádka z Krkonoš – od 14.30. 
Pohádka Divadélka Romaneto o mocném 
a spravedlivém vládci hor panu Krakonošovi. 
PRO SENIORY:
 23. 1. Zlatá éra Semaforu aneb Jeden 
hit za druhým – od 14.30. Pořad mapující 
nejslavnější období divadla Semafor, 
účinkuje Magda Křížková (dnes Šebestová).
 29. 1. Václav a Jan Neckářovi – 
od 14.30. Český popový zpěvák a filmový 
herec Václav Neckář a jeho bratr Jan 
v pořadu Klubu aktivního stáří.
VÝSTAVY:
 2. 1.–31. 1. 2018
Petra Podzemská: Pruhovaná kočka – 
prodejní výstava obrázků z dílny  
www.pruhovanakocka.cz 
 Zima dětskýma očima: výstava dětských 
prací výtvarného a keramického ateliéru  
KC Zahrada
DALŠÍ AKCE:
 9. 1. Drum circle – od 17.30 skupinové 
bubnování pro rodiče s malými dětmi, 
od 18.30 veřejné bubnování pro všechny. 
 13. 1. Sobotní výtvarná dílna: sádrořez 
– jeho výroba a tisk – od 10.00. Tradiční 
tvořivá dílnička pro děti. 
 27. 1. Jihoměstský masopust – Zveme 
všechny, malé i velké, na masopustní veselí 
s kostýmovaným průvodem. 
PROGRAM:
 10.00 Výroba masek – Výtvarný ateliér  
KC Zahrada 
 14.00 Masopustní průvod s maskami – 
Start u metra Opatov 
 14.45 Herní odpoledne – okolí a prostory 
Komunitního centra Matky Terezy 
 16.00 Pohádka v Komunitním centru 
Matky Terezy
PŘIPRAVUJEME:
 8. 2. KAMELOT – od 20.00. Koncert kapely, 
která patří ke špičce domácí folkové scény. 
 14. 2. DIVADLO: Polib tetičku aneb 
nikdo není bez chyby – od 19.00. Brilantně 
napsaná anglická komedie. V hlavních rolích 
Jan Čenský a Miroslava Pleštilová.
 22. 2. Devítka & Knezaplacení – 
od 20.00. Již tradiční společný koncert dvou 
folkových kapel.
KURZY A DÍLNY:
I v novém pololetí přijímáme přihlášky 
na výtvarný ateliér (pondělí, úterý, čtvrtek), 
keramiku (středa), oděvní návrhářství (úterý), 
divadelní studio (úterý), hackřík (čtvrtek), 
zpěv – práce s hlasem a dechem (středa), 
jemnou jógu pro dospělé, rodiče s dětmi 
a seniory (úterý a – pozor změna – čtvrtek).

Další otevřené kurzy v KC Zahrada: Cheer 
Academy, dětský folklórní soubor Vrbina, 
taneční škola InDance, baletní škola 
Attitude, NOYA (břišní tance), Aerobic 
studio Jitka (zdravotní, seniorské a kondiční 
cvičení), Tai-Chi Chuan pro pokročilé, 
Centrum přírodní léčby (relaxačně- 
-meditační cvičení pro ženy), Senior fitness 
(zdravotní cvičení pro seniory), pilates, kurzy 
aranžování květin, Jazyková škola GLOSSA 
(kurzy angličtiny všech úrovní), Centrum 
celoživotního vzdělávání (pravidelné kurzy 
pro seniory). 
Bližší informace o všech kurzech najdete 
na www.kc.zahrada.cz
Rodinné centrum Babočka po–pá  
9–18 hod. KROUŽKY pro děti od 6 měsíců 
do 8 let a ŠKOLIČKA pro děti od 2 do  
5 let. Více info www.rcbabocka.cz  
tel.: 777 945 049.

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

K U L T U R A

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO 
o. p. s.
Praha 4, Ledvinova 9
Tel.: 267 914 831, 

info@chodovskatvrz.cz 
www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00 hod.
Pokladna – Otevřena: pondělí zavřeno; 
od úterý do pátku 10.00–19.00 a sobota, 
neděle 13.00–19.00 h.
Restaurace otevřena denně 11.30–22.30
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 203, 213 
– zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty 
chůze. Metrem C – stanice Chodov, pak  
10 minut chůze podle šipek.
KONCERTY:
 11. 1. Jedenáctého na „Jedenáctce“ aneb 
Chantet je víc než jen šanson – od 19.00
Chantet je jedinečný hudební projekt, který 
představuje jak světoznámé šansonové me-
lodie, tak i písně autorské v nové originální 
hudební úpravě. Šansoniérka Markéta Bure-
šová a klavíristka Petra Bílková tak vystoupí 
společně se smyčcovým kvartetem ve složení 
Anna Romanovská Fliegerová (housle), Lenka 
Malá (housle), Julie Goetzová (viola) a Jana 
Teimrová (violoncello). Vstupné 150/100 Kč.
 17. 1. Šansony na tvrzi – od 18.00
Pravidelná šansonová setkání každou 
třetí středu s Filipem Sychrou, Janou 
Rychterovou. Na klavír doprovodí vynikající 
Radim Linhart. Jako speciální host přijde 
historička Veronika Válková.
Vstupné 130/100 Kč.
 25. 1. Jaroslav Ježek věčně živý – 
komponovaný pořad – od 15.00 
Komponovaný hudební pořad věnovaný diva-
delní a taneční hudbě Jaroslava Ježka v podá-
ní členů operního orchestru Národního divadla 
Mgr. Tomáše Křoviny (zpěv) a Mgr. Martina 

CHODOVSKÁ TVRZ

Kulturní přehled leden–únor
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Šalounova 2024, 149 00 Praha 4
Telefon a fax: 778 473 546
E-mail: sal@ddmjm.cz
LEDEN:
 13. 1., 9.00–12.30: Keramická dílna – 
Zimní I. Pro děti od 7 let a dospělé. DDM 
JM, Šalounova.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

od 10.00: Hrátky s batolátky (do 18 m.) – 
bez přihlášení.
 ČT / 9.00–12.00 / Otevřená herna, 
od10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi 
(děti od 18 m.) – bez přihlášení.
 PÁ / 9.00–12.00 / Otevřená herna, 
od 10.00: Čas na pohádku, od 10.30: Ši-
kulové – tvořivá dílnička pro děti za pomoci 
rodičů či prarodičů – bez přihlášení.
NABÍZÍME TYTO BESEDY,  
PŘEDNÁŠKY A KURZY:
 15. 1. 2018 – První pomoc u miminek 
a dětí do tří let 18:00–20:00, cena: 350 Kč. Při-
hlášky a informace: 607 914 005, apechacko-
va@fitmami.cz, seminář vede zkušená lektorka 
kurzů první pomoci Lucie Poláchová, DiS.
Není-li uvedno jinak, přihlášení předem 
na e-mailu: mcdomecek@praha.ymca.cz.
Aktuální informace naleznete na webových 
stránkách a na Facebooku.
PRAVIDELNÉ KURZY:
 ANGLIČTINA pro děti / v úterý: 14.15–
15.00  10–11 let (4.–5. třída), 
 ANGLIČTINA pro děti/ ve čtvrtek:  
16.10–16.55 (4–6 let), 17.05–17.50 (6–8 let) 
 PILATES / každé pondělí od 12.05 do 12.55. 
Cvičení pro všechny věkové kategorie. Jednorá-
zové vstupné 100,- Kč, předplatné 85,- Kč. 
 NĚMČINA / každou středu od 16.45 do 
18.15 Povídání v němčině s oživením gramati-
ky, cena v předplatném 70,-, jednorázově 90,-
 ANGLIČTINA pro dospělé / Mírně po-
kročilí: každé pondělí od 18.15 do 19.15, 
středně pokročilí: každé úterý od 17.30 
do 18.30, konverzace: od 18.45 do 19.45. 
Cena za lekci 90,-, jednorázově 100,-
 MONTESSORI PRACOVNY pro rodiče 
s dětmi od 3 do 6 let / pátek 15.30–16.20 
(8.12.,12. 1., 26. 1.) cena za lekci 120,-
PORADNY:
 Po 9.00–10.00 / Laktační poradna 
(nutno objednat na tel. 604 572 712 nebo 
e-mail), poplatek 100 Kč.
 Út 9.30–11.00 / Poradna efektivní-
ho rodičovství (nutno objednat na tel. 
608 708 786 nebo e-mail), zdarma.
 St 18.00–19.30 / Poradna přirozeného 
plánování rodičovství (nutno objednat na tel. 
777 200 431 nebo e-mail ppr.por@seznam.cz), 
zdarma.
 Čt 11.00–12.00 / Poradna těhotenství 
a porod – MUDr. Hana Belošovičová, PhD. 
(nutno objednat předem na e-mailu: porad-
namcdomecek@seznam.cz), zdarma.
 Na objednání – Výchovné poradenství – 
Mgr. Kateřina Neubauerová, zdarma.
 Na objednání – Vývojová psychologie – 
Ing. Jana Lokvencová (objednání na e-mailu: 
lokvencova.jana@seznam.cz), zdarma.

MC Domeček YMCA Praha, o. s., 
www.mcdomecek.cz, tel. 773993985
e-mail: mc-domecek@praha.ymca.cz
U Modré školy 1, KCMT-Praha 4 – Háje

 PO / 8.00–12.00 / Školička Sluníčko, pra-
videlný program pro děti od 2 let bez účasti 
rodičů.
 ÚT / 9.00–12.00 / Otevřená herna, 
od 9.20 do 9.50 Pohybové hrátky pro rodiče 
s dětmi – možno bez přihlášení, od 10.00: 
Čas na besedy a přednášky a volná herna.
 ST / 9.00–12.00 / Otevřená herna, 

Levického (klavír). Moderuje prof. PhDr. Zdena 
Zvěřinová, DrSc. Vstupné: 130/100 Kč.
 26. 1. Jazz klub Tvrz – Stanislav Mácha 
trio – od 20.00 Stálice domácí jazzové scény 
a skvělý klavírista Stanislav Mácha vystoupí 
za doprovodu Radka Václavů (kytara) a Jana 
Kořínka (kontrabas). Vstupné 130/100 Kč.
POHÁDKY: jednotné vstupné 50 Kč
 14. 1. O Palečkovi – od 15.00
Na klasickém pohádkovém příběhu je dětem 
citlivě ukázáno, jak pevné je pouto mezi rodiči 
a dítětem. V pohádce pro dva herce je využito 
kombinace živého vystoupení a loutek. Řada 
písniček je doprovázena živě – kytara, zob-
cová flétna. Pro děti od tří do osmi let hraje 
Malé divadélko Praha.
 21. 1. Povídání o pejskovi a kočičce – 
od 15.00
Humorné příběhy na motivy knihy Josefa 
Čapka vyprávějí o pejskovi a kočičce, jak myli 
podlahu, našli panenku nebo jak pekli dort. 
Hraje Nezávislé divadlo.
 28. 1. Doktor ZOO – od 15.00
Roztržitý doktor ZOO učí děti, např. jak (ne)
používat teploměr, nebo s nimi společně kouzlí. 
To vše za vydatné asistence paní Kačaby, která 
není vlastně nic jiného než mluvící ponožka. 
Interaktivní zábavná kouzla se zvířecími pacienty 
vesele doplňují písničky o zvířátkách, u kterých 
se děti rozhodně nenudí. Hraje divadlo Absolon.
KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ:
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
 2. 1. Rovněž v lednu probíhají od úterý 
do čtvrtka od 14.00 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. 213 720 120.
 30. 1. „MUDrování na Chodovské tvrzi“  
s Radkinem Honzákem:
Duše v břiše – beseda – od 18.00 
Moudrý lékař a osobitý popularizátor, ale také 
glosátor domácího dění se na Chodovskou tvrz 
rád vrací. Tentokrát si vybral zajímavé, rozhodně 
neoposlouchané téma. Vstupné: 130/100 Kč.
VÝSTAVY: 
 9. 1.–10. 2.
Zašitá krása – výstava patchworku 
Autorská skupina „Ten to Twelve“ představí 
návštěvníkům Velké galerie Chodovské tvrze 
projekt společného přátelského šití – v patch-
workovém světě nazývaný „Round Robin“.
Vstupné 50/30 Kč.

MC DOMEČEK  
YMCA PRAHA

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

Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151
Z PROGRAMU NA LEDEN 2018:
Do nového roku 2018 přejeme všem radost 
ze společných chvil s rodinou, váš Benjamin 
klub
VÍKENDOVÁ CVIČENÍ PRO ŽENY
 21. 1. – nedělní pilates s Janou
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti 
od 2,5 do 7 let. Najdete u nás zdravou 
školku podporující pohybové aktivity, 
rozšířenou výtvarnou a dramatickou 
výchovu a přirozené vzdělávání dětí s prvky 
Montessori pedagogiky. Více informací 
na http://msbenjaminek.webnode.cz. 
Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi 
od 9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.

BENJAMIN KLUB

 13. 1., 13.30–17.00: Keramická dílna – 
Zimní II. Pro děti od 7 let a dospělé. DDM 
JM, Šalounova.
 20. 1., 9.00–14.00: Turnaj ve stolním 
tenisu. Týmová soutěž dětských dvojic. 
DDM JM, Šalounova.
 20. 1., 15.00–17.00: Den s pohádkou. 
Maškarní rej, výtvarná dílna a pohádka 
v provedení divadélka Romaneto „Jak 
pejsek a kočička šli do divadla“. DDM JM, 
Květnového vítězství.
 27. 1., 11.00–19.00: Poločas. Tři 
bloky pódiových vystoupení účastníků ze 
zájmových kroužků DDM JM. KC Zahrada.
 5.–9. 2., 7.00–18.00: Jarní příměstský 
tábor Doba ledová. DDM JM, Šalounova.
 5.–9. 2., 7.00–18.00: Jarní příměstský 
tábor Superhrdinové. DDM JM, Květnového 
vítězství.
Podrobné informace naleznete na 
www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

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
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
 Bohoslužby: každou neděli od 9,30
 Ekumenické bohoslužby: každou 3. nedě-
li v měsíci od 18 hodin
 Biblická hodina: každé úterý  
od 18,15 hodin
 Program pro děti: každou středu  
od 17 hodin
MIMOŘÁDNÝ PROGRAM V KOSTELE: 
 1. 1. 9,30 Novoroční bohoslužby s požeh-
náním do nového roku
 9. 1. 19,00 Koncert flétnového souboru 
SIRINGA (www.siringa.cz)
 21. 1. 11,00 Vernisáž výstavy obrazů 
Jiřiny Adamcové

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO
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Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1,  
149 00 Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz
LEDEN 2018
 8.1. 16.00 Turecko v současné 
době – Beseda s Tomášem Láně – 
českým turkologem, diplomatem a překlada-
telem. Působil jako první velvyslanec České 
republiky v Turecku. Zve Sdružení křesťan-
ských seniorů. (klubovna KCMT) 
 11. 1. 18.00 ZMT – Deprese z pohledu 
pacienta, beseda s diskuzí s Ludmilou 
Křivancovou (KCMT) 
 12. 1. 18.00 Vernisáž výstavy – Tváře Vysočiny 
 14. 1. 18.00 Česká mše vánoční J. J. Ryba – 
koncertní provedení – Koncert smíšených sborů
 22. 1. 10.30 Venkovní keramika, nádoba 
na bylinky či obal na květník – keramická 
dílna (nejen) pro seniory. Cena 100,-. Nutno 
se přihlásit (janadomsova@gmail.com nebo 
tel. 603 281 864). 
 26. 1. 20.00–01.00 Farní ples v sále 
KMCT. Vstupenky možno zakoupit 
v kanceláři KCMT.
 27. 1. 14.00–18.00 MASOPUST – pro 
malé i velké s masopustním průvodem 
od metra Opatov, soutěže pro děti, 
masopustní gulášek a koblížky. Na závěr 
divadlo pro děti. Tématem je „Staročeský 
masopust“. Bližší info na webu. 
Výstava: 10. 1.–10. 2. – Tváře Vysočiny – obra-
zy z letního plenéru – obrazy skupiny PLENÉR 

KCMT

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 

ZKUŠEBNY MC JIŽÁKCvičení 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 3–7 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.
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.
Více informací na  
http://benjaminklub.webnode.cz

Studenti a učitelé Gymnázia GEVO Vás zvou na obnovenou premiéru muzikálu Žid-
le v kruhu. Představení hrajeme v Divadle Broadway Na Příkopě v Praze 1 15., 16. 
a 17. ledna vždy od 19:00. Všechny příznivce muzikálů zveme na dvouhodinovou 
show. Ceny lístků jsou 250 Kč a 280 Kč a jsou k dostání v pokladně divadla nebo 
kanceláři školy gymnázia Tererova 2135/17.

Donovalská (bus č. 170, 177,181, 197, 
506, 556, 609) – 6 minut pěšky.
LEDEN:
 19. 1. Pá – 20.00: E!E + Zputnik

na http://msbenjaminek.webnode.cz.
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
 16. 2. Pá – 20.00: Palo Chodelka & 
Liquid boogie roll, Fourth Face, Barricade
 17. 2. So – 17.30: LION‘S LAW (Fr), 
AGGRESSIVE (De), PROI!EKT (Cz), 
CROSSCZECH (Cz)
 22. 2. Čt – 20.00: DEBUSTROL + KOLOSS

SENIORFITNES přeje všem svým příznivcům a aktivním seniorům hodně zdraví, pohody a elánu 
do roku 2018.
Přijďte se s námi po vánočních a novoročních svátcích rozhýbat, shodit přebytečné kilogramy 
a načerpat energii do nového roku.
Těšíme se na vás!
Cvičební místa Praha 11: Chodov kulturní centrum Zahrada - Malenická 1784/2
Zdravotní cvičení ST: 9:00–10:00 ; 10:00–11:00 (40 Kč)
Eva Ondríková, tel.: +420 732 367 056, e-mail: eva.ondrikova@seznam.cz

Vystavující: MŠ Sulanského
Název výstavy: „Krajina snů“
 4. 1.–30. 1. 2018
Budova radnice ÚMČ Praha 11,  
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: po a st: 8–17:30 hod., út,  
čt: 8–15:30, pá: 8–14:00

VÝSTAVA NA RADNICI
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Pozvánky do KC Zahrada

    KINO ZAHRADA 
15., 22. a 29. 1. 2018 od 19.00

Přijďte za filmovým zážitkem do naše-
ho klubového kina Zahrada. Od Nového 
roku disponujeme novou promítací tech-
nikou, která zvyšuje kvalitu promítání!

15. 1. Místo splněných přání  
Další skvělá komedie od režiséra filmu 
Naprostí cizinci, která trhala návštěvnické 
rekordy. Tentokrát je hrdinou stálý, ale ta-
jemný zákazník restaurace The Place, kte-
rý je připraven vyslechnout a vyplnit jaké-
koliv přání osmi návštěvníků. Za to však 
požaduje splnění určitých úkolů. Kam až 
budou lidé ochotní zajít, aby si splnili svo-
je sny? Itálie, 2017, 105 min. 

22. 1. Nemilovaní  
Žeňa a Boris procházejí bolestným rozvo-
dem a oba si zařizují nový život po svém. 
Žeňa si našla staršího bohatého muže, 
Boris čeká dítě s kolegyní z práce. Jejich 
dvanáctiletý syn Aljoša je spíš přítěží. Ne-
stojí o něj, jako by jim připomínal vlastní 

selhání. Všechno se změní ve chvíli, kdy 
Aljoša zmizí… Cena poroty na festivalu 
v Cannes. Rusko, Francie, Belgie, Němec-
ko, 127 min. Česká premiéra 18. 1. 2018.

29. 1. Nerodič 
Kolik podob může mít dnešní rodina? 
Dokument Jany Počtové ukazuje šest 
různých příběhů, šest názorů na rodi-
čovství a s nimi šest různých forem ro-
din. ČR, 2017, 80 min.

Tento film je rovněž zařazen do cyklu 
KINO ZAHRADA MAMAS AND PA-
PAS. Projekce se bude konat v pondělí 
29. 1. 2018 od 10 hodin a je určena 
dospělým divákům s malými dětmi. 
Do sálu je možný vstup s kočárkem, sál 
je vybaven batolecí zónou a přebalova-
cím pultem. Zajištěna navíc přítomnost 
jedné dospělé osoby jako asistence 
při hlídání dětí. V průběhu projekce je 
v sále lehké osvětlení a hladina zvuku 
je snížena. 

Výzva
Úřad městské části Prahy 11 se 
obrací na manželské páry s trvalým 
bydlištěm na území městské části 
Praha 11, které v roce 2018 oslaví 
50 let, 60 let, 65 let a 70 let spo-
lečného života, s prosbou, aby tuto 
významnou událost oznámily tele-
fonicky nebo písemně co nejdříve 
na adresu:
Úřad městské části Prahy 11
Odbor Kancelář starosty
Vidimova 1324
149 41 Praha 4
Paní Helena Majchráková, tel. 
267 902 353, 724 341 816 nebo 
osobně v kanceláři č. dveří 414

Slavnostní obřady se budou ko-
nat po dohodě s vámi v obřadní 
síni Chodovské tvrze, Ledvinova 9, 
149 00 Praha 4.

Občánek 
roku 2018

První občánek roku 2018 bude vy-
brán z těch novorozeňátek, jejichž 
rodiče se do konce měsíce února 
přihlásí na odboru Kancelář starosty 
Úřadu městské části Prahy 11, Vidi-
mova 1324, 149 41 Praha 4 (paní 
Helena Majchráková, kancelář č. dve-
ří 414, mobil 724 341 816). 

Prvního občánka roku 2018 přivíta-
jí do života představitelé radnice již 
tradičně v obřadní síni Chodovské 
tvrze a předají mu dárky.

LENKA DUSILOVÁ
30. 1. 2018 od 20.00
Ikona odvážného, novátorského popu 
a šestinásobná držitelka výročních 
hudebních cen Anděl v lednu na kon-
certě v Zahradě.
Lenka Dusilová je na české hudeb-
ní scéně pojem. Oplývá zabarveným 

hlasem plným kouzelných metafor 
a zároveň přirozenou jistotou. V sa-
mostatných sólových vystoupeních 
experimentuje s loop machine, sty-
lovou otevřeností, hráčskou erudicí 
a rozšířenými nezaměnitelnými vokál-
ními technikami.

Vstupenky můžete objednávat na tel. 271 910 246, e-mailové adrese  
zahrada@kczahrada.cz nebo zakoupit online na www.webticket.cz/program/kcz. 
Jednotné vstupné na všechna představení 100/90 Kč.

KC Zahrada připravilo pro děti program na období zimních prázdnin
Pondělí 5. 2.
Promítání animované pohádky Píseň 
moře – od 18 h 
V bájné krajině starých Keltů žije 
otec s dcerou a synem. Jejich život se 
obrátí vzhůru nohama, když se ukáže, 
že malá dcerka je poslední z tuleních 
víl. Jedině ona totiž může písní moře 
zachránit všechny pohádkové bytosti, 
které čarodějnice proměnila v kámen. 
Vstupné 80 Kč

Středa 7. 2.
Pásmo animovaných pohádek Povídání 
o pejskovi a kočičce – od 14:30 h
Deskohraní – přijďte se pobavit a zahrát 
si nejnovější společenské hry od 1 roku 
do 100 let – od 15:30 h. Vstupné zdarma

Sobota 10. 2.
Výtvarná dílna: ptáčci v zimě – od 10 h
Sobotní pohádka pro děti: Kocour v botách 
(Buchty a loutky) – od 15 h. Vstupné 50 Kč
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Jaroslav Ježek věčně živý – komponovaný hudební pořad
25. 1. v 15.00 hodin
Jaroslav Ježek, český skladatel a kla-
vírista  
20. století, dirigent orchestru Osvo-
bozeného divadla, spolupracovník 
světoznámé činoherecké dvojice Jiřího 
Voskovce a Jana Wericha a rovněž 
tvůrce české moderní taneční písně, 
seznamoval naši veřejnost s jazzem, 
který originálním způsobem přetvářel 
pro divadelní představení. Málokdo 
však ví, že Ježek též komponoval díla 
klavírní a komorní. Dnes lze říci, že 
jeho divadelní písně spolu s napros-
to virtuózní komikou Voskovcových 
a Werichových textů vytvořily skutečný 
základ naší populární hudby. Ježek 
navíc ve své době dokázal, že jazz je 
hudba pozoruhodných uměleckých 
kvalit a má bezesporu své právoplatné 
místo na koncertních pódiích.
Přijďte si poslechnout jeho nestárnou-
cí melodie během komponovaného 

hudebního pořadu „Jaroslav Ježek 
věčně živý“ v podání členů operního 
orchestru Národního divadla, pěvce 
Mgr. Tomáše Křoviny a klavíristy 
Mgr. Martina Levického. Pořad připra-
vila a moderuje znalkyně Ježkova díla 
prof. PhDr. Zdena Zvěřinová, DrSc.
Vstupné 120/90 Kč. 

Jazz klub Tvrz: Stanislav Mácha trio
26. 1. v 20.00 hodin  
(Restaurace Chodovská tvrz)

Klavírista Stanislav Mácha je stálicí čes-
ké jazzové scény již přes 20 let. Obecně 

je znám nejen svojí virtuozitou, ale i ne-
zaměnitelnou lyričností, která se u něho 
pojí s přirozeným bluesovým cítěním 
jako jedné z mnoha poloh jeho hudeb-
ního projevu. Výčet Máchovy karié ry 
by byl poměrně dlouhý. Kromě četných 
minulých i současných angažmá lze 
zmínit spolupráci s hvězdnými osob-
nostmi tuzemské a zahraniční jazzové 
scény (Dan Bárta, Robert Balzar, Felix 
Slováček, Yvonne Sanchez, Piotr Ba-
ron, John Abercrombie, Nicolas Simion 
a mnoho dalších). V restauraci Chodov-
ská tvrz vystoupí za doprovodu vynika-
jících muzikantů Radka Václavů (kytara) 
a Jana Kořínka (kontrabas). Vstupné 
130/100 Kč. 

Zašitá krása – výstava patchworku
od 9. 1. do 10. 2.  
v čase od 13:00 do 19:00
Na již čtvrté výstavě v Chodovské 
tvrzi autorská skupina „Ten to Twe-
lve“ představí návštěvníkům Vel-
ké galerie projekt společného šití 
– v patch workovém světě nazýva-
ný „Round Robin“. U nás tento typ 
tvorby získal od roku 2006 název 
„Chodí Pešek okolo“. Princip spočívá 
ve společné práci mezi domluvenou 
skupinou autorek, kdy postupně při-
bývají jednotlivé části díla, až vznik-
ne koletivní celek od všech účastnic. 
Charakter jednotlivých prací je dán 
návrhem a představami první autorky 
a ostatní se danému námětu, barev-
nosti či použitým technikám přizpů-
sobují. Kouzlo výsledné práce spočí-
vá v závěrečném předání hotového 
díla. Nově se skupina na této výstavě 

rozšíří o italské výtvarnice z Patch-
work idea Treviso. Jejich tvorba čerpá 
z motivů historických objektů, maleb, 
mozaikových dlažeb a dalších prvků 
italských měst. Vstupné 50/30 Kč.

Zlatá svatba manželů Jany a Bohu-
míra Šmejkalových – 10. listopadu 
2017 na Chodovské tvrzi, za účasti 
pana místostarosty Ing. Oldřicha 
Balíka

101. výročí na-
ro zení paní Bar-
borky Voříškové 
– 14. listopadu 
2017

Zlatá svatba manželů Blanky a Zdeň-
ka Hejcmanových – 24. listopadu 
2017 na Chodovské tvrzi, za účasti 
starosty MČ Praha 11

Životní 

jubilea 

Aktuálně

ZŠ a MŠ Chodov přijme uklízečku
ZŠ a MŠ Chodov hledá uklízečku 
do objektu MŠ na zkrácený úvazek  
(6 hod.) nástup dle dohody, nejpoz-
ději od 1. 2. 2018. 
Telefon: 222 365 075 pí Miškovská.

„MUDrování na Chodovské tvrzi“ 
s Radkinem Honzákem: Duše v břiše
Moudrý lékař a osobitý po-
pularizátor, ale také glosátor 
domácího dění se na Cho-
dovskou tvrz rád vrací. Ten-
tokrát si vybral zajímavé, roz-
hodně neoposlouchané téma. 
Kromě poutavého výkladu a vtipně for-
mulovaných obecných poznatků, po-
střehů a rad se posluchači opět dočkají 
také odpovědí na své zcela konkrétní do-
tazy. Nenechte si tento podvečer ujít, pa-
matujte však na předchozí telefonickou, 
případně mailovou rezervaci! 
(foto: archiv R. Honzáka)
Vstupné 130 / 100 Kč
Chodovská tvrz – úterý 30. ledna 2018 
– 18.00
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Úřadující mistři z Jižního Města mají za sebou polovinu sezóny

V dubnu 2017 zvedli muži Chodova nad 
hlavu pohár pro florbalového mistra ČR 
a obhájili tak titul z předchozí sezóny. 
Spolu s triumfem žen Herbadentu jasně 
ukázali, že českému florbalu vládne Pra-
ha 11. Aktuálně mají za sebou obě elitní 
soutěže polovinu základní části a je 
jasné, že všechny tři jihoměstské týmy 
budou opět usilovat o medaile. 

Muži FAT PIPE FLORBAL CHODOV mají 
za sebou náročný podzim. Kromě 14 zá-  
pasů v Tipsport Superlize absolvoval 
obhájce titulu podruhé za sebou také 
Champions Cup, kde reprezentoval Čes-
kou republiku. Ve finském Seinäjoki nej-
prve zdolali německého mistra Weissen-
fels a v semifinále pak svedli vyrovnanou 
bitvu s finským hegemonem Classic SC 
a po těsné prohře skončili na děleném  
3. místě. O hodnocení prestižní akce 
jsme poprosili hlavního trenéra Chodova 
Davida Podhráského. „V první řadě jsme 
rádi, že jsme se mohli Champions Cupu 
zúčastnit, za což patří velký dík Praze 11 
a Jihoměstské majetkové, bez jejichž 
podpory by to nešlo. K úplné spokoje-

nosti chyběl postup do finále, ale je nut-
né podotknout, že na zápasy podobné 
úrovně nejsme z domácí soutěže zvyklí 
a i přesto jsme s finským mistrem svedli 
vyrovnanou bitvu.“ 
I přes náročný program si muži Chodova 
drží vysoký standard výkonnosti a v do-
savadním průběhu sezóny prohráli pouze 
v jediném případě. V tabulce se drží na tře-
tím místě, ale mají odehráno o jeden zápas 
méně a v případě vítězství se bodově do-
táhnou na samé čelo soutěže.

Snad ještě lépe si vedou oba ženské týmy, 
které hrají své domácí zápasy ve Sportovní 
hale Jižní Město. Ženy Chodova po 12 ko-
lech vedou tabulku Extraligy žen a v závě-
su za nimi je s dvoubodovou ztrátou další 
jihoměstský tým TIGERS.
Z předchozích řádků je jasně patrné, že 
i v roce 2018 bude na Jižním Městě k vidě-
ní ten absolutně nejlepší florbal, a věřme, že 
se oba tituly nebudou stěhovat z Prahy 11. 
O tom, zda to tak opravdu bude, se rozhod-
ne v dubnu v tradičním Superfinále florbalu.

Třeba 6. ledna budou aktuální komentáře 
médií zřejmě především sledovat bobtnají-
cí atmosféru prezidentské volby. Tříkrálová 
deklarace, přijatá před sto roky v ten den, 
dávno odpočívá kdesi v tichu archivu. Dost 
možná ovšem právě nyní krátkodobě rozší-
řila poklady v expozici na Pražském hradě 
věnované jubileu republiky. Název deklarace 
dostala hned v roce 1918 podle tradičního 

svátku připomínaného v den jejího vzniku. 
Obsahem ale evokovala souvislost s jinými 
králi a některé pojmy, jež Češi už málem vy-
těsňovali z povědomí. Šlo totiž o prohlášení 
generálního sněmu českých poslanců Říš-
ské rady Rakouského císařství a zemských 
sněmů historických českých zemí, tedy Krá-
lovství českého, Markrabství moravského 
a Vévodství slezského. Přijato bylo za spo-

luúčasti představitelů české kultury. 
Slavnostní jednání českých předáků se teh-
dy konalo v pražském reprezentativním 
Obecním domě. Prohlášení představovalo 
odmítnutí projevu rakouského ministra hra-
běte Czernina. Ten krátce předtím odmítl 
široce založený návrh z revoltujícího Rus-
ka, prosazující právo na sebeurčení národů. 
Text Tříkrálové deklarace, přečtený a akla-
mativně přijatý, ale propagoval myšlenku 
svrchovanosti a tím i právo obhajovat ji 
na očekávaném mírovém kongresu. 
Shromáždění politiků z českého národa teh-
dy požadovalo autonomii pro Čechy a Slo-
váky a jejich spojení v jeden státní celek, byť 
v rámci Rakousko-Uherska. Zdá se to málo? 
Stále pokračovala válka a soudnictví za je-
jích časů osvětlují dobře, i když odlehčeně 
stránky Haškova Švejka. Mnozí si raději 
hráli na pštrosy… Deklarace představovala 
nový krok k úplné svébytnosti Čechů a další 
se rýsovaly – v zahraničí, kde již existoval 
otevřený odboj…
Na národ i Prahu čekala nová budoucnost. 
Strakova akademie ještě nesloužila naší vlá-
dě, ale také již ne vybrané mládeži. V průbě-
hu 1. světové války tam vznikla nemocnice 
s téměř pěti sty lůžky. Do Kramářovy vily 
se vrátil jako svobodný muž Karel Kramář, 
za války pro údajnou vlastizradu původ-
ně odsouzený na smrt, pak do žaláře, ale 
nedávno amnestovaný a, kdo by to tušil, 
budoucí první ministerský předseda. Tahle 
voda ale Vltavou již dávno odtekla...
O odrazu tehdejších událostí na území 
našeho dnešního správního obvodu Pra-
ha 11 nic podrobného nevíme. Hostivař-
ská pamětní kniha ale dokládá, že tehdej-
ší dění v Praze a v Obecním domě zdejší 
pozornosti neunikalo.

Jiří Bartoň

Budovy, které v našem státě získaly novou úlohu. Foto: Jiří Bartoň  

Už jsme zase šlápli do nového roku, nejenom slepice. Doufejme, že všichni lidé 
správnou nohou a rok 2018 bude příjemný. Čeká nás stejný počet dnů jako vloni, 
ale některé se zase budou zdát o pořádný kus delší než jiné. Nejenom proto, že 
Slunce už stoupá výš… tedy do poloviny června. Opět jistě budou vznikat politické 
gordické uzly a napětí. S mnohými dny a jejich daty v kalendáři bude letos také 
spjato stoleté výročí vzniku našeho moderního státu.

Na Nový rok o slepičí krok
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Výsledky vycházejí z vysoké členské zá-
kladny.
V současné době čítá počet mladých čle-
nů oddílu více než 400 ve věkovém roz-
pětí od pěti do šestnácti let a trenérsky 
se o ně stará už 18 trenérů. Tréninkové 
prostory v areálu Hrabákova na Chodově 
a školní areál ZŠ K Milíčovu na Hájích se 
začínají ukazovat jako nedostačující, avšak 
stále ne limitující pro dosahování námi 
stanovených cílů a těmi jsou navyšování 
členské základny k volnočasovému vyži-
tí jihoměstských dětí a mládeže a dobrá 
reprezentace regionu. Obojí se nám ob-
divuhodně daří, mladí atleti se prosazují 
do české mládežnické špičky. To proka-
zují výsledky let minulých včetně roku 
2017. V něm jsme získali nespočet titulů 
a medailí v Přeborech Prahy v katego-
riích mladšího žactva a především se o ně 
postarali naši dorostenci a dorostenky 
a mladí z kategorie žactva. Vyjmenovávat 
veškeré úspěšné výsledky přesahuje mož-

nosti rozsahu tohoto článku, tak alespoň 
některé z celorepublikové úrovně.
Na mistrovství ČR v hale, na dráze 
a v krosu 2017 sklízela medailové žně  
(14 zlatých, 10 stříbrných a 2 bronzové me-
daile) už zvučná jména české mládežnické 
atletiky, jako je dorostenka Anna Kerbacho-
vá s překonanými českými rekordy v hale 
na 60 m překážek a v pětiboji a se čtyřmi 
zlatými mistrovskými medailemi na krát-
kých překážkách, na 60 m, ve vícebojích 
a přidala stříbro v oštěpu. Stejný počet 
medailí získala na mistrovství ČR doros-
tenka Tereza Elena Šínová na 60 m, v dálce 
a ve vícebojích v hale a na dráze. Doslova 
zářivým meteorem na halovém mistrovství 
ČR se stal v žákovské kategorii Nico Bo-
ketta dvěma zlatými na středních tratích 
s českým rekordem na 1500 m. V průběhu 
sezóny přidal zlatou medaili na olympi-
ádě dětí a mládeže na 1500 m, na drá-
ze získal titul na 3000 m a přidal bronz 
na poloviční trati a úspěšnou sezónu koru-

noval stříbrem z republikového mistrovství 
v krosu. Atleticky všestranný dorostenec 
Jan Patka získal halové mistrovské zlato 
v sedmiboji a na dráze potom titul mistra 
ČR v hodu oštěpem, stříbro přidal ve skoku 
vysokém. Zlatou medaili v chůzi na 3000 m 
v hale mezi žákyněmi získala Kristýna Vej-
šická, v chůzi na 5000 m  se prosadil mezi 
dorostenci na stříbrný mistrovský stupínek 
v hale i na dráze Jan Švejda. Ve skoku da-
lekém na dráze se mohl radovat ze zisku 
mistrovského titulu mezi dorostenci Jan 
Jirásek. Oddílovou radost dovršili i sprinteři - 
-dorostenci ve štafetách, když po zisku 
stříbrné mistrovské medaile na 4 x 100 m  
získali mistrovský titul na 4 x 400 m.
V podzimní části sezóny 2017 excelovala 
na mistrovství ČR naše družstva, doros-
tenky získaly titul mistryň ČR a dorostenci 
skončili na stříbrné pozici, když jen málo sta-
čilo k získání historického doublu.
Na mistrovství ČR v krosu v závěru sezóny 
získala zlato Eliška Landsmannová. 
Mezi českou špičkou své kategorie se pro-
sazují další, jako jsou dorostenky Linda Duf-
ková, Adéla Nela Šínová, Iveta Dufková, 
Veronika Čižinská a dorostenci Petr Vacát-
ko, Viktor Kašák, Ondřej Horejš.
Potěšitelné je, že máme v početné členské 
základně zálohu dalších mladých atletů, kte-
ří mohou jít ve šlépějích těch ostřílenějších 
a o nichž v nejbližší době uslyšíme, ať už je 
to např. Dominik Gnip, Vojtěch Vejlupek, To-
mas Jarvinen, Lucie Žariková, Aneta Muzi-
kářová a celá řada dalších, kteří skýtají další 
naděje do budoucna.
Za všemi výsledky je dlouhodobá každoden-
ní mravenčí práce činovníků a trenérů oddílu.
Do půlkulatého výročí existence oddílu vstu-
pujeme s předsevzetím vyrovnat se i s pro-
blémy, které rozjetý atletický vlak na Jižním 
Městě přináší. O tom zase někdy příště.

S přáním hezkých dnů v roce 2018
Ladislav Kárský, předseda oddílu

Atletika na Jižním Městě na vzestupu i s problémy
V dubnu roku 2018 oslaví oddíl Atletika Jižní Město z.s. pět let od svého založení. 
Prošel si vývojem od prvních krůčků a s narůstající členskou základnou, vycházející 
z náborů dětí ze základních škol v Praze 11, na sebe úspěchy nedaly dlouho čekat. 
Jméno oddílu se stalo meteorem v českém atletickém prostředí a jihoměstský re-
gion může být na to právem hrdý.

Úspěšná soutěž pro páry z Tanečního klubu SPARTA Praha

Taneční klub SPARTA Praha, který síd-
lí na Praze 11, pořádal 3. 12. taneč-
ní soutěž ve sportovním tanci (stan-
dardní a latinskoamerické tance) pro 
dětské, dospělé i seniorské kategorie. 

Soutěžilo se celkem ve 26 katoriích. 
Do Prahy se sjely tančit páry z různých 
míst naší republiky, a dokonce zde 
byly i páry ze Slovenska. Pořádající 
klub SPARTA Praha si odvezl celkem  

20 medailí – osm zlatých, pět stříbrných  
a sedm bronzových. Všem úspěšným 
párům gratulujeme! 

www.tksparta.cz



 Bez regulačního plánu bude pořád chaos 
Největšími úkoly každého zastupitelstva jsou 
obecní finance a územní rozvoj. Na využití fi-
nancí dohlíží řada státních orgánů a jsou ob-
jektivně kontrolovatelné. V územním rozvoji 
je větší prostor pro subjektivní rozhodování. 
Proto vyspělá evropská města zpracovala 
regulační plány, které podrobně popisují, kde 
může jaký objekt vzniknout. Je to férové pro-
středí pro všechny. Investoři vědí, do čeho 

jdou, a občané se nemusí bát, že jim nové ve-
dení radnice přes noc změní kotelnu pod okny 
na dvanáctipatrový věžák.
Tahle praxe k nám ale zatím bohužel nepro-
nikla. Praha má sice územní plán, ale ten je 
velmi obecný. Navíc se stalo zvykem poklá-
dat ho za trhací kalendář a nejrůznější změny 
nebo úpravy byly ještě nedávno na denním 
pořádku. Developeři vytrvale bojují o přízeň 

politiků. Praha 11 se v minulosti několikrát 
pokusila o vytvoření koncepce rozvoje, ale 
přesto významné projekty, které zde vznikají 
nebo chtějí vzniknout, z oficiálních materiálů 
nevycházejí a často jsou s nimi v rozporu. 
Vzniká tak nekonečný prostor pro korupci 
a politické tahanice, které nás zdržují od pro-
spěšnější práce. 

Václav Šmrha, HPP11/ KDU-ČSL

 Milí čtenáři, vše nejlepší do nového roku! 
V letošním roce nás čekají dvojí, vždyť Vy víte co. 
Hagride, já o tom nesmím mluvit, on by na mne 
vletěl ani ne tak Voldemort, jako cenzor. Přeji Vám 
proto naplnění Vašich přání, vytrvalost pokud 
jste se snad sami zavázali k nějakým novoročním 
předsevzetím, a nakonec i tu prchavou a nezbyt-
nou dávku osobního štěstí.
Ve správě naší městské části máme mnoho co 
zlepšovat: neustále se objevují nové a nové pří-

ležitosti, jak využít existující infrastrukturu a bez 
ohledu na stávající obyvatele realizovat soukro-
mé stavební plány, téměř vždy se tak děje na úkor 
špatně chráněné zeleně; každým rokem se rozdě-
lují nemalé obecní peníze sportovním oddílům, jde 
o to najít spravedlivý mechanismus, který by vy-
loučil nadržování a osobní zájmy; obyvatelé si za-
slouží fungující sociální služby; v neposlední řadě 
je třeba pořešit situaci parkování, protože mnoho 

z nás nějaké to přibližovadlo touží vlastnit.
Jako předseda Kontrolního výboru musím kon-
statovat, že legislativa je pro účinnou kontrolu 
naprosto bezzubá, ale i tak se budu snažit dosáh-
nout to nejlepší. 
Na tomto místě na žádost redakční rady vyne-
chána věta zmiňující prezidenta republiky – pod 
hrozbou neuveřejnění článku. 
Cenzor se opět činil. Jiří Krautwurm, HPP11

Je patrné, jak velký rozdíl mezi pražskými 
a republikovými soutěžemi je. A to nejen 

ve sportovním výkonu, avšak i v chování 
hráčů a trenérů. Republikové soutěže se 

hrají ve větší rychlosti, ve větší dynamice, 
jsou důraznější a intenzivnější. To jsou prv-
ky, na které hráči nebyli zvyklí. První měsíc 
byl převážně o zvykání si na novou rychlost, 
na to, že když na chvíli „vypnete“, nepod-
stoupíte souboj, dojde k ohrožení brány. 

Poté, co si hráči zvykli na vyšší rychlostní 
stupeň, začal kromě zlepšeného herního 
výkonu přicházet i výsledkový posun. 
A to zejména u starších kategorií, žáků 
ročníku 2003, tedy nejstarších žáků. Ti 
jsou na 4. místě z 12. Starším žákům B, 
kteří hrají prvním rokem na celé hřiště, 
se podařilo vyhrát 3 utkání a jsou na  
10. místě z 12. V kategorii starších žáků 
se při remíze kopou po zápase penalty, 
které rozhodují o vítězi. Mladší žáci A jsou  
s 10 body 10. ze 13. Nejmladší žáci si 
pak zvykají na přechod na 7+1 a s jed-
nou výhrou jsou na posledním místě. 

Pro všechny v klubu je to velká zkuše-
nost a pracujeme na tom, abychom tyto 
soutěže hráli dlouhodobě a umožnilo se 
tak dětem nejen z JM růst v těchto sou-
těžích. Děkujeme všem, kteří se na na-
šem rozvoji podílejí.  Vedení FC Háje JM

V jednom z předešlých čísel bylo napsáno, že tradiční mládežnický fotbalový klub 
FC Háje postoupil o patro výše v soutěži žáků do republikových soutěží a v mlad-
ších žácích hraje žákovskou ligu, ve starších žácích pak divizi. Hráči si postupně 
zvykali na jiný rychlostní stupeň.

Názory zastupitelů

26

FC Háje JM má za sebou první půlrok v lize a divizi žáků

Život na Jižním Městě

Pozn. redakční rady: Vážený pane Krautwurme, Vaše vyjádření o Milošovi Zemanovi nebylo možné uveřejnit, protože podle § 35 odst. 1 zákona  
č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky jsou kladná i záporná sdělení o jednotlivých kandidátech v době prezidentské volební kampaně v rad-
ničních médiích zakázána. Toto ustanovení bylo porušeno ve dvou návrzích zastupitelských příspěvků, na naše upozornění Váš kolega zastupitel 
dotyčnou pasáž bez jakýchkoliv nemístných komentářů vypustil, Vaši reakci nechť posoudí čtenáři.
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 Potěšilo mě, že jsme vyhráli na Roztylech soud. Netěší mě, že pan Jirava znectívá prezidenta Havla 
Městský soud v Praze vynesl 28. 11. 2017 roz-
sudek, kterým zrušil stavební povolení pro stav-
bu Letokruhy Bytový park Roztyly. Na jaře soud 
zrušil i územní rozhodnutí. Nesmírné úsilí místních 
obyvatel a našeho spolku Zelené Roztyly stojí 
za úspěchem ve zdánlivě předem prohraném 
sporu se sebevědomým developerem Alborg 
Development, a.s. Od 2008 poukazujeme na ne-

výhodný prodej městských pozemků, nezákonné 
navýšení zastavitelnosti a zejména na množství 
chyb, kterých se úřady ve prospěch investora 
dopustily. Bráníme maximálnímu vytěžení území, 
které investor činí bez ohledu na zdraví, majetek 
a životní prostředí místních obyvatel. Radost mi 
ten týden zkazil pouze starosta Jirava (ANO), kte-
rý se v Klíči 2017/12 lísá ke jménu Václava Havla 

a chlubí se jeho portrétem v kanceláři. Skandální 
je totiž fakt, že pan Jirava je ve funkci starosty 
pouze díky nepřiznanému spojenectví s komunis-
ty a hlasy komunistů byl starostou zvolen. ANO 
se ostatně spojenectvím s KSČM postupně od-
krývá i na celostátní úrovni. Přeji Jižnímu Městu 
šťastný nový rok a ČR důstojného prezidenta.

PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

 Klub zastupitelů ČSSD k sestavování rozpočtu 2018 
Máme záměr vybavit školy výpočetní technikou, 
přilákat učitele do našich škol, opravit chodníky 
a pronajímat nové byty projektu Zahrady Opa-
tov. To vše prosazuje klub zastupitelů ČSSD. 
Ale jsou věci, které jsou znepokojující. Oprava 
lávky do polikliniky v Opatovské ulici se řeší již 

od dubna. Objekt Sandra stále nevyřešen. Strate-
gii, kterou se řídí JMM a.s., si představujeme jinou. 
Přesvědčujeme radní, nabízíme řešení a hledáme 
kompromisy. Jsem si jist, že lepší cesty není. Je 
to spolupráce, nebo temné spojení? Proto nepo-
chopitelné osočování a zesměšňování v podání 

HPP11 na zasedání zastupitelstva jen otravuje 
a nakonec komplikuje život obyvatel na Praze 11.  
Věřím našemu přístupu, kterým chceme dosáh-
nout zkvalitnění škol a bydlení na Praze 11. Vytk-
nout si cíl a zvolit cestu, to chce odvahu!

Za klub zastupitelů ČSSD Petr Štefek

 K Novému roku
Tímto bych vám chtěl popřát to nejlepší do no-
vého roku. Přeji vám, abyste potkávali v naší 
městské části příjemné a ochotné úředníky, 
chodili po spravených chodnících a vždy večer 
zaparkovali před svým domem. Také to, aby byli 
vaši zastupitelé na sebe slušní, nelhali a mysleli 
na blaho nás všech. Je to pěkná vize a každý 
z nás může přispět k tomu, aby se pomalu na-
plnila. Stačí jen nebýt lhostejný k dění kolem. 

Vnímat věci v souvislostech a nepodléhat jed-
noduchým populistickým pravdám. Vím, že je 
to v dnešní uspěchané době složité a mnohdy 
není pro běžné každodenní starosti čas ani 
na ty nejbližší. Přeji vám tedy, abyste ten nový 
rok prožili v klidu, zdraví, v kruhu rodiny a přá-
tel. Nabiti pozitivní energií určitě zvládnete 
lépe nástrahy naší neklidné doby. Myslím si, 
že pozitivní přístup místo negace a pesimismu 

je lékem, který bychom měli používat celý rok 
a v neomezeném množství. Pokud se tím bude 
řídit většina z nás, nemám o naši budoucnost 
obavu. Máme to štěstí, že je naše země ušet-
řena většiny tragických událostí, které naštěstí 
sledujeme jen v televizi ve zprávách ze zahra-
ničí. Vyvarujme se tedy zbytečných konfliktů 
a prožijme rok 2018 plni elánu a štěstí.

Josef Belaník, ČSSD

 Kdy už konečně bude MČ podporovat sportování školáků místo sportovních bafuňářů?
HPP 11 dlouhodobě prosazuje místo stávajících 
neprůhledných sportovních grantů adresnou pod-
poru výkonnostního sportování školáků. Každému 
školákovi na Praze 11 chce nabídnout voucher 
MČ na sportování v oddílech v minimální nominál-
ní hodnotě 1 000 Kč. Pokud by nebyly uplatněny 
na sportování všechny vouchery, tak reálná cena 
voucheru při zachování celkové dotace na sport 
by mohla vzrůst i několikanásobně. 

Kdo jiný než rodič školáků je nejlépe schopen 
rozhodnout, jaký druh sportu je pro jeho dítě 
nejlepší a jaký sportovní oddíl se skutečně dě-
tem věnuje. HPP 11 je přesvědčeno, že úlo-
hou MČ není financovat okázalé soutěže nebo 
velmi nákladné sporty pro pár vyvolených, ale 
naopak finančně méně náročné sporty, které 
umožní s dotací MČ sportovat i sociálně slab-
ším žákům, kteří by si jinak nemohli sportování 

dovolit. Taková investice by významně přispěla 
nejenom ke zlepšení zdravotního stavu mláde-
že, ale i jako účelné protidrogové opatření zvy-
šující bezpečnost na JM. Obdobně nekorupčně 
postupuje Praha 6.
MČ by obdobným způsobem mohla financovat 
i jinou zájmovou činnost školáků, jako je opomíje-
ná hudební, výtvarná výchova, počítače, ...

RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

 Právníci klienta Mlejnského z JMND vyhrožují HPP 11
Nelíbí se jim, že informujeme občany Prahy 11 
o jeho prohřešcích. Nazývají to „protiprávními 
zásahy do osobnostních práv klienta”, který 
v minulosti jako starosta Prahy 11 např. roz-
prodal obecní pozemky (např. Roztyl, Litochleb) 
hluboko pod cenou, za což je násobně obviněn. 
Rozprodal i tisíce obecních bytů, mladí dnes 
nemají kde bydlet. S komunisty podpořil ANO / 
TOP při odvolání starosty Štylera z občanských 

spolků a volil nového starostu Jiravu z ANO, 
řízeného Magistrátem, čímž se opět radnice 
otevřela developerům. V komisích a výborech 
byli erudovaní zastupitelé HPP 11 v tichosti na-
hrazeni „odborníky“, servilními k rétorice klienta. 
Absurdní bylo napadení map výstavby, které 
HPP 11 zdarma zhotovilo pro občany P11, ne-
tušící, jak nekoncepční zahuštění sídliště novou 
výstavbou jim klient uchystal. Podle klienta, 

symbolu Jihoměstského Palerma pózujícího 
na plakátu s boxery, se o tom NESMÍ MLUVIT. 
Marně se klient snaží před volbami 2018 vy-
vléci z hříchů! Mlejnský slábne, volá o pomoc, 
agonicky gestikuluje. HPP 11 tímto sděluje, že 
nadále hodlá využívat demokratického mandá-
tu k poukazování na skutečnosti, o nichž jako 
zastupitelé jsme povinni veřejnost informovat!
 Za klub zastupitelů HPP11 Martin Farmačka

 Kultura na Jižním Městě od roku 2014 vzkvétá
Jsou tomu již tři roky, kdy došlo k podstatné 
změně ve vedení městské části, čímž započal 
proces „lidé pro lidi“. Po volbách v roce 2014 
pod vedením radnice J. Štylerem (starosta MČ 
11/2014 až 11/2016) došlo i ke změně na po-
zici ředitele společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO 
o.p.s. (dále jen KJM), jež v březnu 2015 obsadil 
MgA. Jan Topinka. Pod jeho vedením se podařilo 

vrátit úroveň a rozsah kulturní nabídky na Pra-
ze 11 tam, kde byla přibližně do léta 2013 pod 
vedením tehdejšího ředitele pana Jiřího Sulžen-
ka. Za přibližně 2,5 roku se podařilo rozšířit kul-
turní nabídku v Chodovské tvrzi a KC Zahrada 
na velmi dobrou úroveň – stačí se např. podívat 
do programu obou kulturních center v tomto vy-
dání Klíče nebo na webových stránkách. 

Pan ředitel J. Topinka se rozhodl přijmout 
pracovní nabídku, která se neodmítá, a ke dni  
21. 11. 2017 podal rezignaci na svoji funkci. 
Děkuji tímto z celého srdce jménem Kulturní 
komise za jeho uplynulou práci pro rozvoj kul-
turní nabídky na Jižním Městě a přeji mu a no-
vému řediteli hodně pracovním úspěchů.

Jiří Dohnal, Pirátská strana, Klub HPP11

 Vedení radnice podporuje developera i u soudu 
Obyvatele Roztyl potěší, že radnice zamítla 
bytový dům Ovčárna „z důvodu nepřiměřené 
výšky“. Občanský nátlak formou petice se vy-
platil. Nepolevujme ale v bdělosti. U Koliby je 
např. opět zájem měnit územní plán ze zeleně 
na zástavbu. V listopadu soud vyhověl žalobě 
našeho spolku Zelené Roztyly a zrušil stavební 
povolení na 1. etapu Bytového parku Roztyly 
společnosti Alborg-Development a.s., dle mé-

dií figurující ve skandálu kolem odvádění peněz 
z DPP, prodeje jízdného. Přesto právní zástupce 
Prahy 11 před soudem žalovaného plně pod-
pořil! Stojí radnice za investorem, nebo svými 
občany? Díky výstavbě projektu již nyní dochází 
k praskání zdí okolních domů. Potvrzují se tak 
naše námitky, které se stavební úřady rozhod-
ly ignorovat. Soud uznal též naši argumentaci 
o chybějícím posouzení vlivů stavby na život-

ní prostředí. Díky novele zákona o EIA platné 
od 11/2017 již drtivá většina záměrů, vč. by-
tových, administrativních souborů, garáží a par-
kovišť, nebude posuzována a lidé se o jejich 
přípravě často ani nedoví. Jedná se o ukázkový 
případ, kdy spolky úspěšně suplují kontrolní čin-
nost stavebních úřadů. Díky poslancům ANO, 
ČSSD a ODS to však již od Nového roku nebu-
de možné.   Aleš Kulhánek, HPP11
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Když PENÍZE z důchodu nestačí…
Paní Daně je 67 let. Po odchodu 
do penze zjistila, že jen s důcho-
dem ve svém domku nevyžije. 
Svého bydlení se ale vzdát ne-
chtěla. Pomohl jí nový finanční 
produkt pro seniory - Renta 
z nemovitosti.
O Rentě z nemovitosti se dočetla 
v časopise. Zaujala ji možnost, že 
by svůj dům mohla využít k tomu, 
aby získala větší obnos peněz, aniž 
by dům musela prodat. 
Zmínila se o tom dceři, která tou 
dobou pobývala v USA. Ta hned 
věděla, o co se jedná, neboť v USA 
je tato varianta získání peněz 
z nemovitosti velmi oblíbená. 
Maminku tedy podpořila, aby 
neváhala zjistit, jak Renta z nemo-
vitosti funguje. 
„Byla jsem ráda, že jsem se mohla 
poradit s dcerou a hlavně, že mi 
Rentu schválila. Pochopila, že 
pokud nemá člověk našetřen 
větší obnos a chce prožít důchod 

důstojně, je Renta z nemovitosti 
výbornou volbou,“ vysvětluje Dana.
Výše Renty z nemovitosti sice 
byla nižší, než kolik by získala 
prodejem, ale skvělé jí přišlo, že 
o dům nepřijde, protože zůstane 
v jejím vlastnictví. To rozhodlo 
a paní Dana si Rentu z nemovito-
sti pořídila. 
„Se zástupcem FINEMO.CZ 
jsme prošli smlouvu, nechala 
jsem odhadnout cenu domu 
a do měsíce bylo vše vyřešeno. 
Nakonec jsem počkala na zápis 
zástavního práva do katastru 
nemovitostí a nyní již dostávám 
každý měsíc peníze na účet.“
Paní Dana se rozhodla pro měsíční 
výplatu peněz a tím si téměř zdvo-
jnásobila současný důchod. 
„Najednou si mohu koupit i něco 
pěkného na sebe, zajet do lázní 
a ještě mohu přilepšit vnoučatům. 
Je to skvělý pocit.” Dodává paní 
Dana.

Výhody Renty z nemovitosti:
n získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
n za života nemusíte nic splácet a nikdy se nesplácí více než cena nemovitosti
n zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého bytu či domu
n můžete žít důstojněji a život si více užívat

Chcete vědět víc?
Další informace o Rentě z nemovitosti  

najdete na webu:  
www.rentaznemovitosti.cz.

Můžete zde požádat o vlastní orientační 
kalkulaci a seznámit se s příběhy klientů.

Můžete také zavolat  
na tel. 233 321 850.

Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

Široká nabídka uzenin  
a masných výrobků z vlastní výrobny.

Každých 14 dnů nová akční nabídka! 

Akční nabídka platná od 2. 1.–12. 1. 2018

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

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…!

Vepřový bok s kostí 104,90 84,90 Kč
Hovězí přední kližka 159,90 149,90 Kč
Kuřecí prsa s kostí 109,90 89,90 Kč
Sedlácká klobása 129,90 99,90 Kč
Šunka výběrová 199,90 169,90 Kč
Paštika s telecím masem 129,90 89,90 Kč
Vysočina 169,90 129,90 Kč
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AGRO Jesenice u Prahy a. s. se sídlem v Hodkovicích 

přijme ÚČETNÍ. 
Praxe vítána. 

Nabídky a informace na 
agrojesenice@agrojesenice.cz 
nebo na mob. č. 602 496 823

AGRO Jesenice u Prahy a. s. se sídlem v Hodkovicích 

AGRONOMA 
i bez praxe. 

Byt k dispozici.   Nabídky a informace  
na agrojesenice@agrojesenice.cz  

nebo na mob. č. 602 324 963.
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Kontaktujte nás:
Kateřina Severinová, Tel.: +420 603 257 935, kseverinova@federalcars.cz

Kloknerova 9, Praha 4 (u metra Chodov)

Kampan_Zima_FCAR_2018_OK_vybrana.indd   1 20.12.2017   11:34:23
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AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku 
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění s.t.k. • Diagnostika 
• Opravy bouraček jednání s pojišťovnou • Pneuservis

Mobil: 731 208 823, 272 937 482  Praha 11 – Zakouřilova 142 
www.auto-vranek.cz

Ubytování – pronájem apartmánu
Praha 4 - Chodov Dunovského 609, Tel.: 606 907 032 
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HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi? 
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

  PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

Regionální vydavatelství 
(vydává Klíč, Zpravodaj 
městské části Praha 11) 
rozšiřuje svou působnost a hledá

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

I ZKUŠENÉ 
MANAŽERY 
INZERCE!

Pošlete nám váš životopis na adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz, 
přidejte pár řádek motivačního dopisu 

a chytněte tak příležitost za pačesy!

Dělejte s námi úspěšné
obchodní zástupce, inzertní
poradce, manažery inzerce!

Designed by Kues / Freepik

BYDLENÍ:

• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 
a v nejbližším okolí jako budoucí in-
vestici pro moje děti. Nevadí i právně 
komplikované případy. Výkup bytu 
i s věcným břemenem na dožití možný. 
Děkuji za nabídku, tel.: 777 211 671

• Sháníme byt ke koupi na JM, 
menší pro maminku nebo větší 
pro rodinu se 2 dětmi. Máme ho-
tovost. Kontaktujte nás na tel.: 
704 371 109

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme 
na JM jako doma! Prodáme, prona-
jmeme, vyměníme vaši nemovitost, 
vyřešíme dluhy, exekuce, privatiza-
ci. Přijďte se s námi ZDARMA po-
radit do našich kanceláří: Krejnická 
2021/1 a Opatovská 1753/12 
na tel.: 607 00 11 88, na e-mailu: 
info@jihomestskereality.cz

• 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 ne-
volejte. Tel.: 721 606 214

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

• HLOUŠEK REALITY Realitní cen-
trum Jižní Město hledá pro své 
klienty byty k prodeji a výměně 
v Praze 11 a okolí. Využijte našich 
dlouhodobých zkušeností a možnos-
tí. Jsme ryze česká realitní kancelář, 
člen ARK ČR. Máme databázi zájem-
ců, zavedený realitní i právní servis. 
Nabízíme poradenství a odhady 
cen bytů. Vestibul metra Opatov, 
tel.: 272 927 497, 732 237 741,  
www.hlousekreality.cz

• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro 
manažery firem s rodinami hledáme 
pěkné byty v Praze. Garantujeme 
bezproblémový průběh nájmu. BEZ 
PROVIZE! T. 734 319 304

• Hledám byt, a to gars. až 2+kk 
nej lépe v panelovém domě, ale 
nemusí být. V bytě budeme 2 oso-
by v páru, bez zvířat, nekuřáci. Cena 
do 15 tisíc – dle velikosti. Moc děku-
ji! 605 845 088

• Hledám pro 2 osoby byt 3+kk nebo 
3+1 v dosahu MHD a služeb, nejlépe 
s lodžií, ale nemusí být, cenově do  
18 tisíc, zařízení na dohodě. Děkuji. 
603 789 381

SLUŽBY:

• ADMIS – levně daňová přiznání, 
účetnictví, daňová evidence, re-
konstrukce účetnictví. Všechny 
daně, mzdy, DPH. Zastupování 
na úřadech. Tel.: 604 618 298, 
222 364 018, www.admis-ucto.cz

• Plovoucí podlahy, tapetování, 
malířské práce, strop. kazety, de-
korace, bytová jádra, rekonstrukce 
bytů. Zaměření zdarma. Levně, 
rychle, kvalitně. Tel.: 603 494 330, 
e-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA Anny Drabí-
kové 534 P4 Háje. Pojištění majet-
ku, odpovědností, vozidel, životní, 
úrazové, cestovní, psů, penzijní 
spoření, hypotéky. Servis, platby kar-
tou. Mob. 723 277 777 

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

•!! Odvoz starého nábytku na sklád-
ku. – Stěhování všeho druhu. Vy-
klízení sklepů, bytů, pozůstalostí 
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv. 
Vše za rozumnou cenu. Volejte: 
773 484 056

• Instalatérské práce, topení, 
zedn. práce. Výměna kuch. desek 
a dřezů. Volek – Jižní Město. Tel.: 
602 649 359

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

RV
17

02
15

2/
01

HLEDÁTE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE?
           Nová ordinace praktického lékaře na P-4, 
        poliklinika Hviezdoslavova 1600/6, 1. patro 

         přijímá k registraci nové pacienty. 
      SOUČASNĚ POSKYTUJEME ZÁVODNÍ PÉČI FIRMÁM 

                Smlouvy s pojišťovnami máme.Socrates medical, tel.: 267 914 143

           No
        poliklinika Hviezdoslavova 1600/6, 1. patro 

         přijímá k registraci nové pacienty. 
      SOUČASNĚ POSKYTUJEME ZÁVODNÍ PÉČI FIRMÁM 

                Smlouvy s pojišťovnami máme.

• Nabízíme strojové čištění ko-
berců a čalounění, mytí oken. 
Zkušenost, kvalita, osobní přístup. 
Tel.: 773 540 170, e-mail: info@
dbuklid.cz

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí 
gar nýže, opravy a servis žaluzií. 
Zaměření a konzultace zdarma. 
Tel.: 603 715 285,  
www.interierservisgroup.cz

• Čeština pro cizince – Czech – 
чешский язык – Tschechisch. Na-
bízím skupinové, individuální i firemní 
kurzy češtiny. Více na www.mozaika.eu, 
kde jsou k dispozici zdarma online 
cvičení a testy.

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí gar - 
nýže, opravy a servis žaluzií. Zaměření 
a konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285, 
www.interierservisgroup.cz

• STŘIHOVÁ ÚPRAVA PSŮ 
773 202 933, 603 805 707, Nech-
vílova 1843/5 Chodov.

• Odhlučnění bytů, domů a neby-
tových prostor. Zvuková izolace 
stěn, stropů i podlah proti pronikání 
hluku od sousedů a naopak. Úpravy 
akustiky. www.zvukova-izolace.cz, 
tel.: 737 258 422

• 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

• OPRAVA ELEKTRONIKY – TV, 
vi deo, DVD, hifi věže, počítače, 
PC monitory, videokamery. Ro-
zumné ceny. AVC – SERVIS, tel.: 
222 361 720, 602 390 630.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ 
TAPET, štukování, malířské a lakyr-
nické práce a jiné úpravy bytů 
provede Miroslav Rychlý. Tel.: 
604 517 565, www.stukmalba.cz, 
e-mail: mirekrychly@seznam.cz

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE: 
Rozvody vody a instalace. Bate-
rie, WC, odpady, topení. Rekon-
strukce rozvodů. Kvalitně, levně 
se zárukou. VČETNĚ VÍKENDŮ. 
Instalace, připojení myček, praček.  
T. 602 377 213

• BD Čenětická 3125–6 pronajme 
nebytový prostor 22 m² se samo-
statným WC a prostory s cel. plo-
chou 56 m² s přísl. v přízemí panel. 
domu. Vše vhodné jako kancelář, 
ne obchod. Tel.: 602 802 048

PRO INZERCI PROSÍM KONTAKTUJTE:

Řádková inzerce:
Tel. 733 720 744

radkova.inzerce@regvyd.cz

Plošná inzerce:
Tel. 739 300 390

klic@regvyd.cz

Uzávěrka příštího čísla: 25. 1. 2018 v 16 hodin
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Soukromá zubní ordinace Dental Image s.r.o 
ve Stomatologickém centru Háje 
přijme nové pacienty. 

Máme smlouvu s pojišťovnami 111, 211, 201, 207. 
Tel.: 608 956 530, 608 903 035

• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? 
Nabízím: Servis a čištění PC u vás 
doma. Výběr, nákup a instalaci 
zařízení. Výuku základů práce s PC.  
M: 733 731 892, E: david.simko@cen-
trum.cz

• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. 
Nabízíme malířské a lakýrnické prá-
ce. Byty, nebytové prostory, školy, 
kanceláře. T: 606 556 547, e-mail: 
malovani .novotny@seznam.cz, 
www.malovani-novotny.cz

• KOUPÍM knihy, časopisy, drobnou 
grafiku, pohlednice i celé knižní pozůsta-
losti, nabídněte. Tel.: 603 247 819, 
e-mail: centrums.t@post.cz

• Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. 
prostor. Malířské, bourací práce, štu-
kování, obklad, dlažba. Elektroinsta la-
ce, instalatérství. Tel.: 775 690 435, 
e-mail: peta.sitner@gmail.com

• MATRACE NA MÍRU – prodej 
– molitany, mol. drť, koženky, 
potahové látky, juta, plátna a jiné. 
Čalounictví, Na Veselí 2 – za rohem 
domu, P4, parkování v místě. Tel.: 
241 402 270. www.molitany.cz

• Firma zabývající se kompletní  
rekonstrukcí bytových a nebytových 
prostor. Provádíme rekonstrukce 
sklepních kójí a bytových jader.  
www.rek-bachr.cz, tel.: 732 359 883

• Hledáme kancelář 1+1, Praha 11 
/Praha 4/. 
E-mail: polacekpavelst@seznam.cz

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

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, 
vinyl, koberce, plovoucí podl. 
Návštěva se vzorky, zaměření 
a cenová kalkulace ZDARMA. 
E-mail: blahapodlahy@seznam.cz 
mob. 604 623 052

• KONDIČNÍ CVIČENÍ – Studio Pi-
lates & Harmony, jediné studio pi-
lates na Jižním Městě, nabízí tyto 
služby: cvičení pilates na strojích pro 
jednotlivce a dvojice, cvičení pilates 
pro těhotné a matky po porodu, 
skupinové lekce pro zdravá chodidla. 
Přijďte se po Vánocích rozhýbat, vy-
tvarovat postavu, upevnit své zdra-
ví. Více na www.pilatesandharmony.
cz nebo na tel.: 773 689 599

• Čistíme koberce a čalouněný ná-
bytek mokrou metodou stroji Kar cher, 
myjeme okna, čistíme kůži, rychle, 
kvalitně a levně. Doprava po Praze 
ZDARMA. www.cistimekoberce.cz, 
Tel.: 777 717 818

• Malířské práce, štukování stěn 
i stropů, stěrkování, lakýrnické práce. 
Tel.: 606 227 390, e. jsaifrt@seznam.cz

• Instalatérské práce – výměny 
a opravy baterií, WC, připojení 
praček, myček. Tel.: 737 384 001

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, 
PRODEJ a VÝUKA přímo u zákazní-
ka, instalace Wi-Fi, internetu, note-
booků, výuka s trpělivým učitelem. 
Doprava zdarma. m: 604 806 516 
(i SMS), daro@daro.cz, www.daro.cz

• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE 
TV, satelitu, set-top boxu, DVD, 
radiomagnetofonu. Servis malých 
domácích eletrospotřebičů. M: 
739 049 499, krizjiri@volny.cz
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• Bytová jádra na klíč od 99 tis., 
rekonstrukce bytů a veškeré stave-
bní práce, spolehlivost a zkušenost 
zaručena. Tel.: 608 709 716,  
www.rakovec.cz.

• NÁBYTEK – montáž, demontáž, 
výroba: kuchyní, skříní i nábyt-
ku koupe ného. Provedu kvalitně. 
Opravím, dodě lám i po špatných 
řemeslnících. Tel.: 604 873 185,  
www.nabytek-jurka.webnode.cz

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, 
výměna skel, seřízení kování, žaluzie 
a parapety. Tel.: 737 202 354

• Nabízím instalatérské a topenář-
ské práce. Tel.:775 690 435, e-mail: 
peta.sitner@gmail.com

• Vyčistíme váš koberec, sedač-
ku a křesla u vás strojem na vlh-
ko extrakční metodou. Zbavíme 
vás prachu, nečistot a roztočů. 
Sluš né jednání a zkušenosti. Tel.: 
724 006 275. www.pvj-group.cz 

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE-ERBEN. 
Opravy i rekonstrukce, světla, zásuv-
ky, jističe, dotažení spojů, vedení  
elektřiny k novým kuchyním, zasekání 
i v lištách. www.elektrikarerben.cz 
T.: 604 516 344

• KADEŘNICTVÍ NOVĚ OTEVŘENÉ. 
Po+st – 10–18, út+čt – 12–19, pá – 
8–15 hod. Štichova 652, P4 – Háje. 
T.: 723 257 231

• ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. Veškeré 
zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské, bourací práce. Od-
voz suti zajištěn. Rekonstrukce 
bytů, domů, nebytových prostor.  
M: 777 670 326 Hájek Stanislav

PRÁCE

• GRAFIK Regionální vydavatelství 
přijme grafika (InDesign, Illustrator, 
Photoshop) na zkrácený úvazek na 
chráněné pracovní místo pro oso-
by se zdravotním postižením (OZP) 
v Praze 9. Svůj životopis a ukázku 
tvorby pošlete na nabor@regvyd.cz.

• SPECIALISTA/SPECIALISTKA MAR  - 
KETINGU. Regionální vydavatelst-
ví přijme spe cia listu marketingu pro 
rozvoj firem  ních značek, komunikaci 
s mediálními partnery, marketingovou 
podporu obch. oddělení, plánování 
i realizování firemních kampaní. Nutná 
praxe a minimálně základy v grafic kých 
editorech. Svůj motivační dopis a životo-
pis pošlete na nabor@regvyd.cz.

OSTATNÍ

• ZDRAVÁ CHODIDLA – skupi-
nové cvičení na chodidla zaměřené 
na příčnou a podélnou klenbu nohy 
a haluxy. Více na www.pilatesandhar-
mony.cz nebo na tel.: 773 689 599.

• ANGLIČTINA + další jazyky. Ja-
zykové kurzy všech úrovní již 20 let 
na Jižním Městě (ZŠ Křejpského), po-
loletí od 12. 2. za 2990 Kč. Jazyková 
škola PERFECT, www.jsperfect.cz, 
tel.: 737 686 798.

• Studio Pilates & Harmony při-
jme instruktora/instruktorku pi-
la tes na strojích. Nabízíme: samo-
statnou práci, příjemné prostředí. 
Očekáváme: znalost cvičení pilates 
na strojích (min. reformer), spoleh-
livost, iniciativu. Kontakt: Eva Zna-
menáčková, tel.: 773 689 599, 
www.pilatesandharmony.cz.

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ A BALKONŮ
originální finský bezrámový systém

Tvrzená bezpečnostní skla, zabroušená bez svislých rámů.
Zasklení nemění původní vzhled domu.

Skleněné tabule se odsouvají k boční stěně lodžie,
na kterou se přiklopí, což umožní mytí skel i z venkovní strany.

Šetří teplo a peníze. Zabraňuje hluku, prachu, dešti, sněhu 
Umožňuje aktivně užívat lodžii či balkon od jara do zimy.
Montáže zasklení provádíme celoročně.

OPTIMI spol. s r.o., Dubečská 74/4, Praha 10
 602 477 874, 274 818 721 info@optimi.cz

www.optimi.cz největší výrobce v ČR držitel Certifikátu kvality ISO 9001:2009
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REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

732 237 741 272 927 497www. HLOUSEKREALIT Y.cz

NOVĚ OTEVŘENÉ REALITNÍ CENTRUM VE VESTIBULU STANICE METRA “C” OPATOV

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

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

732 237 741 272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz

NOVĚ OTEVŘENÉ REALITNÍ CENTRUM VE VESTIBULU STANICE METRA “C” OPATOV

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

15 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL2016.indd   1 14.02.17   7:06

CESTOVNÍ AGENTURA
Léto 2018 – děti zdarma – slevy za včasný nákup
Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří.
Nabídka LAST  MINUTE a včasný nákup, garance nejnižší ceny.
Metro C - Háje – vedle Alberta                                  Tel. 777 755 714
Po–Ne 9.00–20.00 hod                 www.nubis.cz                222 365 747

sy
sté
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PTIM

I
z a s k l í vá n í  l o d ž i í
sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

ŽaluzIe /prodej–montáž–opravy/ • SíTě PrOTI HMyzu

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.
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