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Drazí přátelé,

všichni víme, jakou důležitou devizou 

jsou kvalitní informace. Samozřejmě 

informace seriozní, pravdivé, ale 

také potřebné k  našemu životu, 

k  naší každodenní činnosti. Takovým 

zdrojem informací musí být i  náš 

měsíční zpravodaj Klíč. Všichni víme, 

že tomu tak v minulosti nebylo. I my, 

kteří jsme byli v  opozici, jsme byli 

nuceni vydávat si své vlastní noviny, 

abychom mohli veřejnost objektivně 

informovat o  situaci v  naší městské 

části. V  současnosti máme nesmírný 

zájem, aby Klíč dostal novou tvář, 

aby byl zajímavý a potřebný pro naše 

občany. Bohužel, mnohé je zatemněno 

minulostí, zvláště různými smlouvami. 

Obecně, těch problémů kolem smluv je 

mnoho, nejen kolem Klíče, ale i  v  jiné 

oblasti naší činnosti. Mnohé smlouvy 

jsou nevýhodné pro naši městskou 

část. Minulé vedení nám tady 

zanechalo nesmírně náročné dědictví. 

My víme, že jednou z našich priorit jsou 

naše děti, pro které musíme zajistit 

místa ve školních zařízeních. Děti jsou 

naše budoucnost. A  pro tyto děti 

musíme také zajistit příjemné životní 

prostředí, stejně jako rozvoj našeho 

města, aby tyto děti měly vždy kladný 

vztah ke svému bydlišti. A jestli chceme 

dojít k  úspěchu, musíme se všichni 

naučit především trpělivosti. Věřte 

tomu, že dáme postupně všechno 

do pořádku. Radnice je tu pro občana, 

radnice je tu pro vás. To platí nejen 

pro vedení radnice, ale i  pro každého 

zaměstnance, pro každého úředníka.

Děkuji vám za  každý námět, připo-

mínku, za  vaši starostlivost, aby se 

naše městská část rozvíjela k vašemu 

prospěchu.

Jsem hluboce přesvědčen, že s  vaší 

pomocí mnohé kladné záležitosti 

posuneme dopředu.

Váš starosta

Jiří Štyler

Rada MČ pokračuje v započaté práci

Chybějící místa 
ve školách v Praze 11

Kulturní centrum 
Zahrada vás zve 
na koncert

Zajištění vchodových 
dveří

Kroužky pro seniory Že jste nevěděli, že na 
sousedním pozemku má 
vyrůst mrakodrap? 

Informujeme o dostavbě 
OC Chodov

Na slovíčko s kurátorem 
Chodovské tvrze
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Zprávy z Rady:

Zrekonstruujeme a zateplíme školku 
Janouchova
Vedení MČ Prahy 11 se rozhodlo zreali-

zovat rekonstrukci a  zateplení mateřské 

školy Janouchova. Podrobnosti uvádíme 

na straně 22, kde vedení radnice blíže po-

pisuje jednotlivé fáze zateplení a násled-

né dostavby. 

Chceme vědět, co dýcháme
Od  roku 1994 probíhá monitorování 

ovzduší Prahy 11. Měřicí stanice jsou 

umístěné v ulici K Dubu a v areálu MČ Vi-

dimova. Měří se spad, koncentrace SO
2
 

a NO
2
 a laboratorní rozbory jsou součás-

tí celopražského systému monitoringu 

ovzduší na území hl. města Prahy. Přes-

tože probíhají každodenní měření, údaje 

nejsou prakticky použitelné pro posuzo-

vání zátěže případných stavebních zámě-

rů na JM. RMČ uvažuje o instalaci certifi -

kovaných měřicích stanic. V dalším vydání 

časopisu Klíč pro vás připravujeme detail-

ní rozbor se srozumitelným komentářem. 

Pošta v OC Chodov bude
V současné době probíhají intenzivní vy-

jednávání mezi útvary České pošty a pro-

najímatelem budovy OC Chodov. Smluvní 

dokumentace měla být uzavřena do kon-

ce ledna 2015. Následně bude probíhat 

vybudování pobočky, předpoklad je 8–12 

týdnů. Nová pošta nabídne občanům MČ 

Praha 11 dostatečný počet přepážek 

a výrazné rozšíření otevíracích hodin pro 

veřejnost, ve všední dny až do 20 h. Poš-

ta bude mít otevřeno v sobotu a  i v ne-

děli. Pro další informace sledujte, prosím, 

web MČ Praha 11.

Příprava výstaveb areálů U staré poš-
ty a U Modré školy bude ukončena
Areál volnočasových aktivit U staré pošty 

plánovaný na plochu mezi ulicí Mikulova 

a bývalou poštou zatím nebude. Chceme 

zachovat stávající občanskou vybavenost 

a revitalizovat plochy veřejné zeleně. 

Záměr výstavby areálu U Modré školy 

dovedeme do územního rozhodnutí a ná-

sledně zastavíme, realizace stavby není 

rozpočtově kryta. 

Dotace na dostavbu ZŠ Chodov
Městská část zpracovala žádost o  po-

skytnutí dotace na  stavbu „Přístavba 

objektu základní školy Chodov“. Žádost 

byla v  požadovaném termínu předána 

na MŠMT.

Máte dobrý nápad? Máme pro vás grant
Odbor životního prostředí MČ P11 připra-

vil každoroční návrh oblastí pro možné 

udělení grantu:

•  Osvětová činnost a ekologická výchova, 

aktivity ve volném čase dětí a mládeže

•  Zlepšení stavu životního prostředí 

na území MČ Praha 11 (předzahrádky, 

balkóny...)

•  Soužití zvířat a  lidí ve  městě (zvířata 

chovaná v bytech, volně žijící)

Termín pro podání žádostí je stanoven 

do 31. 3. 2015

O-LINKA pro občany Prahy 11 
Na základě rozhodnutí Rady městské čás-

ti Praha 11 dojde 24. 4. 2015 ke zruše-

ní Informačního centra v objektu Finanč-

ního úřadu pro Prahu-Jižní Město. Od 

1. 5. 2015 budou služby informačního 

centra poskytovány na ÚMČ Praha 11, 

Ocelíkova 672. Již od 1. 3. 2015 budou 

vaše dotazy zaznamenávat pracovnice na 

telefonním čísle 800 104 300. Najdete ho 

snadno. O-LINKA – Občanská linka Prahy 

11 bude opatřena následujícím logem:

Podporujeme váš nesouhlas s výstav-
bou „Bytového domu Bachova“
Dne 30. 1. 2015 byla na MČ Praha 11 do-

ručena petice Společenství vlastníků jed-

notek v budově č. p. 1584–1588. V petici 

je vyjádřen jednoznačný nesouhlas oby-

vatel s plánovanou výstavbou a vyjádření 

podpory starostovi a Radě MČ ke krokům 

vedoucím k pozastavení záměru výstav-

by BD Bachova. 

Záměr „Polyfunkční dům Holušická“ 
není pro Jižní Město přínosem
Budova s administrativní a bytovou funk-

cí se měla tyčit do výšky 7 pater. Z hledis-

ka funkčního využití nepovažujeme dům 

za přínosný pro Jižní Město. Umístění ob-

jektu, jeho mohutnost a začlenění do stá-

vající zástavby je navrženo bez respekto-

vání principů architektury a  urbanismu. 

Radní vydali nesouhlasné usnesení.

Cenové mapy už nebudou určovat cenu 
prodeje
Vedení MČ rozhodlo, že veškeré posud-

ky pozemků a úkony z nich vyplývající ne-

budou vycházet z tzv. cenových map, jak 

tomu bylo dosud. Rozhodující bude cena 

v místě a čase obvyklá. Radní tak ukončují 

nevýhodné prodeje a pronájmy městské-

ho majetku.

Téma měsíce

Rada MČ pokračuje v započaté práci  
a jako každý měsíc si vás dovolujeme informovat o důležitých zprávách 

z vedení městské části.

Vizualizace BD Bachova ze stavebního řízení
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Vaše podněty nás zajímají aneb jak 
na poslední chvíli zachovat starý ovoc-
ný sad
Obdrželi jsme od  vás několik smutných 

dopisů o plánovaném kácení dřevin a likvi-

daci domova mnoha živočichů na pozem-

ku soukromého investora mezi ul. Tur-

kova, Klapálkova, Blažimská a  Archivní. 

Investorem je Areál West Intestment, k. s. 

(plánovaná výstavba obchodního kom-

plexu Globus). K likvidaci bylo určeno 406 

stromů a přes 7,5 tis. m2 keřů. Včasným 

jednáním mezi příslušnými orgány MČ, or-

gány ochrany přírody a panem starostou 

se podařilo plánované likvidaci sadu za-

bránit. Požadujeme respektovat zákonné 

postupy, závěry zjišťovacích řízení a  po-

žadujeme nezávislý biologický posudek 

území.

Vedení radnice požádalo Magistrát hl. 
m. Prahy, odbor dopravy, aby do svých 
významnějších investičních plánů zahr-
nul čtyři opatření, která přispějí ke zvý-
šení bezpečnosti provozu na Jižním 
Městě. Jedná se o následující úpravy 
komunikací:
• Obnova přechodu pro chodce 
Brodského
MČ dlouhodobě eviduje podněty od  ob-

čanů, kteří požadují znovu vybudování 

přechodu pro chodce při ulicích Brodské-

ho a Mírového hnutí. Rada MČ se usnes-

la zahájit ve spolupráci s MHMP všechny 

dostupné kroky k jeho navrácení.

• Kruhový objezd je bezpečnější
Ulice Ryšavého na  Roztylech je čím dál 

více vytížená páteřní komunikace Jižní-

ho Města II. Realizací kruhového objez-

du na křižovatce ul. Ryšavého x Kloknero-

va x Dědinova dojde ke zklidnění provozu 

a ochraně chodců přecházejících širokou 

a nepřehlednou komunikaci.

• Světelná signalizace pro plynulejší 
provoz 

Výjezd obyvatel ze Starého Chodova 

na  frekventovanou komunikaci Turkova 

je při zvýšeném provozu více než proble-

matický. Semafor na křižovatce V Benát-

kách zvýší bezpečnost a plynulost silnič-

ního provozu.

• Bezpečně v ulici U Modré školy
Tento přechod pro chodce je frekvento-

vaný po celý den. Jedná se o hlavní pěší 

tah k metru Háje a klíčovému uzlu MHD. 

Uvítali bychom, aby na  tomto přecho-

du pro chodce bylo realizováno osazení 

světelné signalizace pro chodce. Sema-

for je dlouhodobě požadován pro bez-

pečný pohyb nejen slabozrakých občanů. 

Pro potřeby nevidomých je nutné upravit 

celou pěší trasu mezi stanicí metra Háje 

a kulturním KCMT.

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11

Téma měsíce

Druhé setkání zástupců radnice s občany
Více než stovka obyvatel přišla v úterý 17.2. na setkání v ZŠ K Milíčovu. Hlavním 
tématem byl kontroverzní záměr fy Central Group – „Obytný soubor Výstavní“, 
jinak také nazývaný „Tři věže“. Jedná se o výstavbu téměř 500 bytů bez občanské 
vybavenosti, na okraji JM vedle vilové zástavby. Stavba by zásadním způsobem 
znehodnotila podmínky bydlení v dané lokalitě.

Po  úvodním slově starosty Ing.  J. Šty-

lera představil zástupce starosty Ing. 

L. Kos předmětný záměr i  jeho politické 

souvislosti. Následně proběhla prezen-

tace záměru s  odborným komentářem. 

Setkání se bohužel nezúčastnil zástupce 

investora, přestože mu byl termín setká-

ní sdělen a do ZŠ K Milíčovu byl pozván. 

Vyjádřil tak jednoznačně svůj postoj k ob-

čanům i k vedení MČ. „Více než stovka pří-

tomných občanů dala svými vystoupení-

mi najevo svůj výrazně negativní postoj 

k záměru, oceňovali práci o. s. Za hezké 

Háje a  zastupitelů Hnutí pro Prahu 11, 

díky nimž je již šest let tento záměr stále 

pouze záměrem, a rovněž se vyjadřovali 

k otázce – jaká stavba by pro ně na da-

ném pozemku byla akceptovatelná. Sho-

da nakonec panovala na max. dvoupatro-

vé rodinné zástavbě,“ doplňuje zástupce 

starosty Ing. Ladislav Kos. Závěr celého 

setkání byl jednoznačný. „Obytný sou-

bor Výstavní“ byl jednoznačně odmítnut, 

protože je z mnoha hledisek škodlivý pro 

danou lokalitu, pro celé Jižní Město. Zá-
stupci radnice tak dostali silný mandát 
vystupovat všemi dostupnými prostřed-
ky proti tomuto záměru.

Řízení je veřejné, zveme na  něj všech-

ny nespokojené občany, kteří zde mo-

hou předložit své písemné připomínky 

k záměru.

Příští setkání se starostou a  vedením 
MČ se koná dne 10. 3. 2015 od 18 hod. 
v ZŠ Chodov.

Foto: Srnky v areálu, únor 2015

Řízení je veřejné zveme na něj všech

Dne 9. dubna 2015 v  17 hodin se 
v  ZŠ K  Milíčovu koná veřejné ústní 
jednání v rámci územního řízení.

na 2015



Informujeme o dostavbě OC Chodov

Vážení spoluobčané,

přinášíme vám nejnovější informace o vý-

voji dostavby OC Chodov, která během 

měsíce února začala výrazněji měnit okolí 

stanice metra Chodov. 

Jednou z  viditelných změn je oploce-

ní travnatého pozemku mezi ulicemi 

U  Kunratického lesa a  poliklinikou Šus-

tova, kde stavební fi rma zřídila zázemí 

stavby. O  tento kus zeleně nemusíme 

mít obavu, po  skončení výstavby bude 

navíc upraven do parkové podoby a při-

budou zde lavičky a  chodníky pro pěší. 

Bývalé obchodní centrum Růže se po-

stupně demontuje, pokračuje také rekon-

strukce parkovacího domu Protěž v ulici 

Hráského. 

Pracovní skupina se pravidelně schází 

s  investorem a  probírá detaily, kterými 

se snažíme ulehčit všem lidem z blízkého 

okolí, především pak rezidentům. Pokud 

máte k  dostavbě jakýkoliv dotaz nebo 

připomínku, obraťte se na nás prostřed-

nictvím webových stránek Prahy 11, sek-

ce Otázky a odpovědi, nebo využijte bez-

platnou telefonní linku 800  104  300. 

Aktuální informace o  dostavbě přináší 

spřátelený web na adrese www.dostav-

ba-oc-chodov.cz 

Pracovní skupina při Radě MČ P11 pro 

zmírnění dopadů dostavby OC Chodov

Život na Jižním Městě6

Josef Farmačka převzal významné ocenění 
na radnici Prahy 11
Radnice Prahy 11 měla v pátek 30. led-

na 2015 tu čest spolupořádat vskutku 

výjimečnou událost. Panu Josefovi Far-

mačkovi, zakladateli projektu Volejbalová 

škola, bylo předáno mimořádné ocenění. 

Z rukou plk. Mgr. Jakuba Frydrycha, ředi-

tele Národní protidrogové centrály, totiž 

u příležitosti 25. výročí úspěšné existen-

ce preventivního a  výchovného projektu 

Volejbalová škola Praha převzal nejvyšší 

ocenění jednotky Čestný závěsný odznak 

NPC. Důležitost tohoto ocenění doklá-

dá skutečnost, že pan Farmačka se stal 

teprve třetím občanem ČR mimo složky 

policie, kterému se této cti dostalo. Dle 

slov plk. Mgr. Jakuba Frydrycha se jím do-

sud mohli pyšnit pouze Lenka Bradáčová 

a Jiří Komorous.

Slavnostního ceremoniálu se vedle Jose-

fa Farmačky, Jakuba Frydrycha a zástup-

ce starosty Jakuba Lepše zúčastnilo též 

několik absolventů, trenérů a  spolupra-

covníků z  Volejbalové školy, konkrétně 

Mgr. Eva Hawigerová (trénuje ve Volejba-

lové škole celých 24 let), Pavel Kapička 

(dlouholetý trenér dětí), Ing. Ondřej Stan-

ke (donedávna hráč volejbalové extraligy 

mužů, dlouholetý trenér žáků), MUDr. Ka-

teřina Málková (skvělá volejbalistka), Ka-

rolína Jurášková (studentka 3. ročníku 

Fakulty jaderné a  fyzikálně inženýrské) 

a  Bc.  Filip Foglar (student Fakulty archi-

tektury). Ti všichni vzpomínali na svá léta 

s volejbalem u pana Farmačky a zejména 

zdůrazňovali, jaký přínos měla volejbalová 

škola pro jejich přístup k životu. 
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Ozdravujeme Jihoměstskou Majetkovou, a. s.
Městské akciové společnosti byly častým námětem předvolebních kampaní. 
Kolovaly o nich až bláznivé fámy a nejedním občanem Jižního Města byly vnímány 
jako pololegální vývod peněz z městské části směrem k několika vybraným fi rmám 
a osobám. Vzhledem k tomu, že obchodní společnosti ze zákona nepodléhají 
stejným pravidlům a otevřenosti jako samotná městská část, byly pro nás akciové 
společnosti černou skříňkou a nevěděli jsme, co nás v nich čeká.

Pro mě osobně bylo celkem překvapením 

zjištění, v jak na první pohled dobré kon-

dici se nachází Jihoměstská Majetková, a. 

s. Odstupující ředitel vybudoval relativně 

dobrou a funkční společnost, jejímž zákla-

dem jsou schopní a pracovití lidé. Bohu-

žel se taktéž naplnily naše obavy ohledně 

politických tlaků, které byly na  společ-

nost v  minulosti vyvíjeny. Především co 

se týče personálních otázek, některých 

subdodavatelů a některých špatných 

smluv. Ve společnosti bylo v minulosti za-

městnáno pár vysokých funkcionářů koa-

lice ODS–ČSSD, které nebylo kam jinam 

umístit. Zajímavostí je třeba soudní spor 

s jedním členem ČSSD, který údajně nepl-

nil svou pracovní smlouvu. Z tohoto titu-

lu dostal výpověď a nyní se soudí o ušlou 

mzdu zhruba ve  výši 1,2 milionu korun. 

Výjimkou nebyly nesystémově tvořené 

mzdy, díky nimž někteří podřízení brali 

více peněz než jejich nadřízení a  techni-

kům zeleně byly za manuální práce vyplá-

ceny mzdy ve výši 60 000 Kč + odměny. 

Problémových věcí nacházíme pochopi-

telně více. Za zmínku stojí například nejas-

ně zpracovaná smlouva na pronájem ba-

zénu, která vůbec neřešila odpovědnost 

jednotlivých stran nebo využívání předra-

žených dodavatelů, kteří v minulosti pro-

váděli drobné údržby škol a  školek pod 

záštitou právě Jihoměstské Majetkové. 

Bohužel z důvodu stále probíhajících au-

ditů nemohu být více konkrétní. Podrob-

né informace získané ze všech proběh-

lých auditů přineseme v budoucnu.

Důležité však je to, že vše výše uvede-

né končí nebo již skončilo. Nové předsta-

venstvo za  pomoci nového vedení spo-

lečnosti mění zásadní smlouvy, upravuje 

mzdový a bonusový systém a nastavuje 

korporátní procesy a systém vnitřní kont-

roly tak, aby nebylo možné ve společnos-

ti do budoucna dělat nesystémové (poli-

ticky motivované) kroky, tvořit trafi ky pro 

neuplatnitelné stranické kolegy a  jakko-

li vyvádět fi nance městské části skrz ne-

průhlednou síť spřátelených dodavatelů. 

Výsledkem restrukturalizace bude efek-

tivnější společnost fungující za  tržních 

podmínek, která bude vyžadovat pod-

statně menší přísun fi nancí z  městské 

části na svou práci a bude generovat vyš-

ší zisk. Ten bude buď v podobě dividen-

dy vracen zpět do rozpočtu města, nebo 

investován do veřejné vybavenosti a lep-

šího komfortu občanů MČ. Taktéž veřej-

nosti více otevřeme hospodaření spo-

lečnosti. Pokud máte jakékoli zajímavé 

informace nebo jakékoli dotazy, které se 

týkají Jihoměstské Majetkové, budu rád, 

když se na mě obrátíte.

Ing. Ondřej Prokop

radní MČ Praha 11

prokopo@praha11.cz

Chybějící místa ve školách v Praze 11
Demografi cké údaje, založené na informacích z registru obyvatel z minulých let, jsou 
neúprosné. Do roku 2018 bude nutné najít či vytvořit stovky nových míst v našich 
mateřských a základních školách. A to se nebavíme o tom, kolik dalších míst 
bychom měli vytvořit, aby naše nejexponovanější školy mohly mít nižší počty žáků 
na třídu.

Minulé vedení radnice Prahy 11 tuto 

otázku bohužel podcenilo. Již mnoho 

let měl odbor školství a kultury k dispo-

zici demografi cká data, která jasně uka-

zovala, že nárůst počtu dětí hlásících se 

do  mateřských a  s  určitým zpožděním 

i základních škol přijde. Bohužel předcho-

zí politická reprezentace dle těchto dat 

nejednala. K navýšení počtu míst v ma-

teřských školách sice došlo (do  značné 

míry pomocí vytváření detašovaných pra-

covišť v  budovách základních škol), nic-

méně toto navýšení nebylo dostateč-

né, a tak ani v září 2014 nebyl dostatek 

míst pro všechny děti z Prahy 11 se zá-

jmem o umístění do některé z našich MŠ 

(„V letošním roce bylo v přijímacím řízení 

do MŠ úspěšných 92 % dětí starších tří 

let z Prahy 11.“ – Klíč č. 11, 2014).

Proto jsem v  lednu předložil radě měst-

ské části podrobný návrh koncep-

ce pro zajištění dostatečného počtu 

míst ve  školách v  Praze 11 pro období 

2015–2018. Tento dokument v součas-

né době prochází oponenturou ze strany 

mých kolegů v radě, komise pro výchovu 

a vzdělávání a též byl zaslán k připomín-

kám všem ředitelům našich mateřských 

a základních škol. Nicméně první krok již 

rada učinila, když schválila následující de-

klaraci, která má sloužit jako určitý „kom-

pas“ pro naše školy i  jako podpůrný ná-

stroj pro jednání se soukromými školami 

či sousedními městskými částmi a obce-

mi. Zde je text této deklarace:

O  dalších krocích i  o  výsledné podobě 

výše zmíněné koncepce vás samozřejmě 

budeme v dohledné době informovat.

Jakub Lepš

Zástupce starosty Prahy 11 pro školství, 

kulturu a sport

Život na Jižním Městě

O dalších krocích i o výsledné podobě

Deklarace MČ Praha 11 k přijímání 
dětí a žáků do škol zřizovaných MČ 
Praha 11
Rada městské části Praha 11

I. Deklaruje

• veřejný zájem k prioritnímu umísťo-

vání dětí a žáků z MČ Praha 11 do škol 

zřizovaných MČ Praha 11 a zákonnou 

povinnost ředitelů spádových škol po-

dle zákona č. 561/2004 Sb., školský 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

• nemožnost řešení nedostatku míst 

ve školách jiných městských částí či 

obcí, a to z důvodu nedostatečné ka-

pacity míst ve školách MČ Praha 11. 

(číslo usnesení 0066/3/R/2015). 

Č Prahhha 1
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Sociální a pečovatelské služby v Praze 11
Vážení spoluobčané, obyvatelé Prahy 11, 

městská část Praha 11 má mezi svými 

úkoly i  řešení sociálních otázek ve  svém 

obvodu. Součástí sociální problematiky je 

i  poskytování pečovatelských služeb sta-

rým a hendikepovaným spoluobčanům. Ty 

nabízí a  zabezpečuje na  území Prahy 11 

vícero institucí. Největší z  nich je měst-

skou částí zřízená Jihoměstská sociální, 

a. s. (JMS). 

Již jsou tomu dva měsíce, kdy v této spo-

lečnosti působí nové představenstvo a do-

zorčí rada. Důvody této personální změny 

jsou tytéž jako důvody ke změnám v obsa-

zení radnice a zastupitelstva MČ Prahy 11. 

Ty, které Vás, občany, přivedly k  volbám. 

K 1. únoru vybralo představenstvo mě jako 

nového ředitele společnosti. 

Hlavním cílem, který si nové vedení spo-

lečnosti klade, je zformování svěřené spo-

lečnosti do instituce, která bude skutečně 

nápomocná všem lidem v nesnadných ži-

votních situacích, institucí, která pomůže 

začít znovu budovat lidský rozměr naší MČ, 

solidární občanskou společnost, vyznávají-

cí a vyzdvihující projevy humanismu, dob-

rovolnictví, vzájemné úcty a empatie. Přáli 

bychom si, aby JMS do budoucna nebyla 

jedním z „komerčních subjektů“, nýbrž pří-

telem, oporou, pomocí…

Aby se to mohlo dařit, je naprosto ne-

zbytná kvalitní komunikace mezi společ-

ností a  veřejností, mezi pracovníky JMS 

a  jejími stávajícími nebo potenciálními kli-

enty. Na tomto místě v časopisu Klíč Vás 

proto v  budoucnu budou zástupci JMS 

pravidelně informovat o  provozu, akcích 

a  záměrech společnosti. Tytéž informa-

ce ve větším rozsahu budete moci sledo-

vat na  průběžně aktualizovaných webo-

vých stránkách www.jmsoc.cz. Jak v Klíči, 

tak na webu Vás budeme žádat o zpětnou 

vazbu, Vaše názory a  podněty. Pro jejich 

zasílání budiž používána e-mailová adresa 

reditel@jmsoc.cz. Budeme za Vaše podně-

ty i rady vděčni! 

Protože bychom slova co nejdříve rádi 

proměnili v  činy, dovolím si přejít rovnou 

k  představení našich plánů, vizí a  společ-

nosti vůbec.

JMS, a. s., provozuje několik druhů služeb.
• Prvním typem je terénní pečovatelská 

služba. Jde o  službu, jejíž kapacita není 

omezena prostorem objektů, které má 

společnost k dispozici. Jejím cílem musí být 

minimalizovat míru pocitu sociální vylouče-

nosti a osamělosti nepohyblivých a špatně 

pohyblivých starých a hendikepovaných lidí 

lepší komunikací s nimi, zajistit jim potřeb-

ný a dostupný pečovatelský servis, případ-

ně i další asistenční či transportní služby. 

Jde o službu, která podle mého názoru má 

největší potenciál co do budování skutečné 

sociální sítě lidských společenských vazeb 

na naší MČ. Proto ji za sebe považuji do bu-

doucna za nosný pilíř existence a smyslu 

JMS. Na základě Vaší poptávky budu usi-

lovat o rozšíření terénních služeb tak, aby 

tyto byly k dispozici co největšímu počtu 

lidí péči potřebujících. Kvalita služeb bude 

důsledněji kontrolována. Zvažujeme i pro-

dloužení denní doby dostupnosti včetně 

víkendového servisu. Takové rozšíření se 

ovšem může uskutečnit jedině na základě 

skutečné poptávky. Pro dotazy a komentá-

ře, popř. objednávky služeb nechť poslouží 

následující e-mailové kontakty: trebinova@

jmsoc.cz , holubova@jmsoc.cz a telefonní 

čísla 267 990 167 a 267 990 162.

• Druhým typem služeb jsou služby stra-

vovací, tj. provoz kuchyně a jídelny stravo-

vacího střediska v ulici Křejpského a rozvoz 

jídel. Březnem začíná reorganizace provo-

zu. Jejím cílem je zásadní zkvalitnění jídel-

níčku, jakož i zlepšení distribuce jídel do do-

mácností. Objednávky jídel jsou možné 

na  kontaktním e-mailu kembitzka@jmsoc.

cz a telefonním čísle 272 951 872.

• Třetím typem služby je provoz ošetřo-

vatelského centra Janouchova (OC). OC je 

střediskem, kde je poskytována okamži-

tá a  krátkodobá sociálně-zdravotní péče. 

Pro zabezpečení bezproblémového chodu 

a zlepšení kvality služeb ošetřovatelského 

centra jsou v současnosti přijímáni noví za-

městnanci. Kontakty na OC jsou: taranto-

va@jmsoc.cz , tel.: 272 916 454
• Čtvrtým druhem služeb je provoz do-

mova seniorů (DS). Pro DS probíhá nábor 

pracovníků v oboru fyzioterapie. Plánová-

no je zkvalitnění služeb a posílení ergote-

rapeutických, psychoterapeutických a rela-

xačních aktivit, pobytu klientů na čerstvém 

vzduchu apod. Kontakt na DS je týž jako 

na OC. 

• Pátým druhem služeb je klientský servis 

v domech s pečovatelskou službou (DPS), 

středisku sociální péče pro hendikepova-

né a  zprostředkovávání takového bydlení 

zájemcům – žadatelům. Do budoucna se 

chceme maximálně zasadit o  to, aby byli 

v DPS ubytováváni výhradně lidé, kteří sku-

tečně denně dostupnou pečovatelskou 

péči potřebují a  využijí ji, tak aby kapaci-

ty takových domů zvláštního určení slou-

žily svému účelu. Kontaktem pro zájemce 

o poskytnutí bydlení v DPS je e-mail holu-

bova@jmsoc.cz, příp. tel.: 267 990 162. 

Ještě lepší je kontaktovat přímo Odbor so-

ciálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 11. 

• Bezplatně poskytuje JMS na týchž kon-

taktech i sociální poradenství. 

• Dalšími službami JMS je organizování 

aktivit pro seniory, klubů, kurzů, společen-

ských akcí, jakož i organizační a fi nanční vý-

pomoc aktivitám organizovaným samotný-

mi seniory.

Závěrem budiž prostě řečeno toto: 

Navzdory skutečnosti, že v  případě JMS 

jde o  společnost akciovou, není jejím pri-

márním smyslem generování zisku, nýbrž 

jejím poslání je pomáhat. Navzdory tomu je 

přece jen nezbytné společnost ekonomicky 

spravovat tak, aby její další existence byla 

udržitelnou. Sociální služby jsou většinou 

dotované a  vesměs nevýdělečné. Nové 

vedení společnosti proto čeká mnoho ma-

nažerských rozhodnutí, v  jejichž celospo-

lečenské schválení a  pochopení budeme 

doufat. JMS je registrovaným poskytova-

telem sociální péče. Kvalita a  ceny jejích 

služeb se tak řídí standardy a ceníkem sta-

noveným zákonem.

Věřte, prosím, že novému vedení JMS, ja-

kož i radnici samé, jde o to, aby naše měst-

ská část dobře fungovala a  aby ji zdej-

ší obyvatelé mohli vnímat jako prostředí 

vlídné, s atmosférou lidské sounáležitosti, 

vstřícnosti, bezpečí, ochoty pomoci. 

Kontakt: Mgr. Leoš Valigurský

reditel@jmsoc.cz

Dovolím si jako přívěsek tohoto článku zařadit i malý dotazník, který nám má posloužit 

pro budoucí směrování společnosti. Budu vděčen za Vaše reakce, podněty a informace. 

Případné odpovědi a reakce, prosím, zasílejte na adresu reditel@jmsoc.cz

• Máte dostatek informací o nabízených sociálních a pečovatelských službách?

• Máte dostatek informací ohledně státního příspěvku na péči?

• Měli byste zájem využívat pečovatelskou a asistenční službu?

• Považujete sociální péči za dostupnou fyzicky i ekonomicky?

• Využíváte-li ji, jaké s ní máte zkušenosti?

•  Jste ochotni státní příspěvek na péči investovat do sjednání péče u registrovaného 

poskytovatele?

• Měli byste zájem o nadstandardní asistenční péči?

•  Byli byste ochotni se zapojit do dobrovolnických iniciativ na pomoc starým, 

hendikepovaným nebo jinak strádajícím spoluobčanům či dětem?

• Měli byste zájem o transportní službu?

Dotazník
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Craft Rungo pětky přes ty 
3 tydýty: kros pouze pro 500 lidí
Opět stojíme na startu. Dech se zrychluje, spánky pulzují. Chceme, aby to dopadlo 
výtečně, aby do cíle dorazil každý se skvělým pocitem a my si mohli zařvat radostí, 
že jsme to zvládli. Tentokrát však nepoběžíme, ale postavíme se na druhou stranu. 
Tým Rungo.cz pro vás připravil pořádný městský kros v Praze.

Minulý rok patřil Milíčovský les v Praze 

pouze závodu na pět kilometrů, letos při-

dáváme navíc trať na 10 kilometrů, což 

znamená, že tři náročné výběhy a sebě-

hy vás budou čekat rovnou dvakrát. Celý 

tým lidí kolem Rungo. cz pro vás připravil 

trať, která je ovšem opepřena „třemi ve-

likány“ těsně před cílem. Kdo je nezná, ať 

se nechá překvapit.

Velké poděkování za pomoc patří přede-

vším městské části Praha-Újezd, která 

nad závodem převzala záštitu, dobrovol-

níkům z řad našich kamarádů a čtenářů 

Rungo.cz, kteří mají velký podíl na orga-

nizaci závodu, a Gymnáziu Evolution Jižní 

Město, které poskytne prostory a zázemí 

pro závodníky.

Zdroj: //http://rungo.idnes.cz/craft-rungo-

cz-zavody-v-praze-dj7-/behani.

aspx?c=A150109_153014_behani_mao 

Daniel Hakl, zástupce starosty

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

program
Klub Vodnická, o. s. (klubvodnicka.webnode.cz 
nebo tel.: 603 222 589):
Pondělí 8.30: Pilates
Pondělí 11.00: Zdravotní cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (4–10 let)
Pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga (současně 
19.00 pilates v MŠ)
Pondělí 20.00: Zdravotní pilates
Úterý 17.45: Pilates 
Úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Středa 8.00 a 9.00: Power jóga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00: Pilates

Čtvrtek 9.00: Cvičení rodičů s dětmi (2–3 roky)
Čtvrtek 20.00: Pilates
Pátek 8.30: Power jóga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45: Pohybový kroužek
Středa 13.00: Předškolák

Sbor Křesťanské Společenství Praha 
(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Neděle 10.00: Shromáždění 
(mimo 1. neděle v měsíci)  

Klub seniorů
První čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.

Pátek 27. 3. 2015 8.00–18.00, sobota 28. 3. 
2015 9.00–12.00  – dětský bazar
Pořádá fórum rodičů při MŠ Vodnická 

Slovo starosty 
městské části 
Praha-Újezd

Vážení spoluobčané,

na jaře loňského roku se městská 

část zúčastnila Operačního programu 

Praha konkurenceschopnost (OPPK) 

na revitalizaci Milíčovských kopců 

s názvem „Územní terénní útvar Milí-

čov (ÚTUM)“, výzva 13. – revitalizace 

poškozených a nevhodně využíva-

ných zelených ploch spočívající v pro-

řezu stromových a keřových skupin, 

návozu zeminy na vršky kopců, výse-

vu pobytové a luční louky, výsadbě 

ovocných stromů a umístění parko-

vého mobiliáře. Celkový rozpočet či-

nil 6 122 230 Kč. Městská část se 

měla podílet 7,5 % způsobilých výda-

jů projektu ze svého rozpočtu ve výši 

459 167 Kč. V červnu téhož roku MČ 

obdržela informaci o vyřazení žádos-

ti z důvodu nekompletních příloh po-

dle požadavků uvedených pro danou 

oblast podpory. Po prověření vyřazení 

naší žádosti bylo zjištěno, že společ-

nost, která na podkladech spolupraco-

vala, mylně městskou část informovala 

o požadovaných přílohách. Společnost 

byla kontaktována ohledně kompen-

zace fi nančních nákladů za zpracování 

žádosti. Na podzim bývalé Zastupitel-

stvo hl. m. Prahy opět schválilo dal-

ší kolo OPPK. MČ včas zpracovala 

a odevzdala novou žádost k výzvě 14. 

k vyhodnocení. Dne 29. ledna 2015 

jsme obdrželi dopis s vyrozuměním, že 

naše městská část u OPPK s revitali-

zací ÚTUM neuspěla. Hodnoticí komi-

se projektu přidělila k projektu ÚTUM 

47,25 bodů a k získání dotace bylo po-

třeba 50 bodů.       

Městská část s vlastními zaměstnanci 

údržby a ve spolupráci se Sborem dob-

rovolných hasičů Praha-Újezd a s My-

sliveckou společností Křeslice bude 

zajišťovat prořez stromových a keřo-

vých skupin na Milíčovských kopcích. 

Práce se rozběhly v půlce února. Zá-

sah monitoruje odborník na zeleň.   

Václav Drahorád, starosta

SlSlSlovovoo ststararoostyy 
městské části 

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 21. 1. 2015 
SCHVALUJE:
  ZŠ Ke Kateřinkám dar v hodnotě 

50 000 Kč, ZŠ K Milíčovu dar v hodno-

tě 10 000 Kč, MŠ Jažlovická dar v hod-

notě 15 000 Kč a MŠ Janouchova, MŠ 

Křejpského a MŠ Madolinka dar v hod-

notě 5 000 Kč,

  budoucí darovací smlouvu o darování 

pozemků parc. č. 214/262 a 214/276 

od fi rmy Gedeco Amade, s. r. o., 

za předem stanovených podmínek,

  záměr budoucího darování pozemků 

pod komunikacemi a dalšími veřejný-

mi prostranstvími v lokalitě Ke Mlý-

nu, K Botiči, Nová Praha, U Lesa 1, 

U Lesa 2 a Tribeka od fi rmy Tempus In-

vestment, a. s., a Navetina, a. s.,

  fi nanční dar ve výši 3 000 Kč nadační-

mu fondu Rafael dětem.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva
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Kroužky pro seniory
Vážení a milí spoluobčané, na druhé pololetí školního roku 2014/2015 pro vás Jiho-
městská sociální a. s. opět připravila nabídku zájmových kroužků, o které jsme vás 
informovali prostřednictvím webových stránek naší společnosti a MČ Praha 11. Tyto 
kurzy budou zahájeny v březnu. 

Kromě vzdělávání v  každém věku chce-

me posílit i dobré vzájemné vztahy mezi 

lidmi, kteří se potkávají v místě bydliště, 

podpořit pocit sounáležitosti a  pospoli-

tosti mezi všemi generacemi. Jsme tady 

pro vás.

• Počítačový kurz pro začátečníky 
(na školních počítačích, na vlastním 
zařízení)
V  tomto kurzu se seznámíte s  úplnými 

začátky a zjistíte, že moderní technologie 

vám v mnohém pomohou usnadnit život. 

V kurzu vás čeká tato náplň:

• seznámení s  počítačem – klávesnice, 

myš, periferie • seznámení s internetem 

– vyhledávání, mapy, jízdní řády • založe-

ní e-mailu a práce s ním • seznámení se 

strukturou složek a souborů pro ukládání 

obrázků v PC (soubor, složka, zástupce… 

stromová struktura).

• Počítačový kurz pro mírně pokročilé 
Mírně pokročilí studenti plynule přejdou 

na další počítačové aplikace.

Seznámení se strukturou složek a soubo-

rů pro ukládání obrázků v PC. Základní do-

vednosti v programu pro práci s textem.

Úprava textu, řez, font, velikost, barva, 

úprava stránky, tabulka v textu.

Využití pro tvorbu pozvánek, letáků, pla-

kátů, diplomů. Základní dovednosti v pro-

gramu pro práci s textem.

• Fotokroužek
Kurz vede profesionální fotograf a  zá-

roveň lektor výuky výtvarné fotografi e. 

Postupně krok za  krokem se seznámíte 

s profesionálním programem vytvořeným 

na práci s fotkou v digitální podobě. Mů-

žete se stát tvůrcem rodinných alb, doku-

mentaristou všech pro vás významných 

událostí či tvůrcem uměleckých snímků.

• Dějepisný seminář  
Zábavnou a  interaktivní formou se podí-

váte trošku pod povrch našich dějin. Mož-

ná lépe pochopíte souvislosti v rámci celé 

Evropy a  z  historie vyplývající důsledky 

odrážející se i v naší současnosti. Probíra-

ná téma jsou zhruba tato:

Nástup Lucemburků na český trůn, rene-

sance a humanismus, Karel IV. Lucembur-

ský, exkurze do Kláštera sv. Anežky Čes-

ké, synové Karla IV. Lucemburského, Jan 

Lucemburský – česká a zahraniční politi-

ka, vzestup evropských států 14. a  15. 

století, zámořské objevy.

• Angličtina pro úplné začátečníky 
Naučíte se cizí jazyk nejprve poslouchat, 

vnímat, cítit a pak teprve začnete mluvit. 

Budete překvapeni, jak rychle zmizí jazy-

kové bariéry a zábrany.

• Angličtina pro mírně pokročilé
Tento kurz je určen pro studenty, kteří si 

již s  jazykem kdysi pohrávali, něco znají 

a možná leccos zapomněli, ale angličtina 

jim není úplně cizí. Mezi úrovněmi můžete 

přecházet, pokud zjistíte, že vám vybraná 

úroveň nevyhovuje.

• Taneční kroužek výrazového tance
Hodiny jsou určeny pro úplné začátečnice 

i dámy, co s námi tančí déle. Pro všechny 

boubelky, hubeňourky, přebornice i styd-

livky, co by se rády hýbaly, naučily se dr-

žet rovně záda, správně chodit a  vůbec 

být tak trochu více ženami.

• Dramatický kroužek
Naučíte se mluvit a vystupovat. Budete 

pracovat s  vlastním dechem, postupně 

zlepšovat svoje komunikační a vyjadřova-

cí dovednosti, prudce zvýšíte svou slovní 

zásobu a hlavně svoje sebevědomí. Lekce 

jsou zvláště přínosné pro osamělé oso-

by, které nemají možnost denně s někým 

„pokecat“. Pomocí domácích cvičení mo-

hou cvičit denně.

• Literární kroužek, kroužek tvůrčího 
psaní
Je určen všem zájemcům o studium lite-

ratury, ale hlavně pro každého, kdo někdy 

v  životě zatoužil napsat vlastní zpověď, 

postřeh, kritiku či povídku. V kurzu se na-

učíte jak na to a vaše postřehy dostanou 

prostor v časopise Klíč a na našich webo-

vých stránkách. Můžete tak sdílet vlastní 

postřehy a názory s ostatními.

Všechny kurzy pro seniory jsou za 20 Kč 

za lekci, kurzy pro vás pořádá a dotuje Ji-

homěstská sociální, a. s. 

Život na Jižním Městě

Zápisy do  nenaplněné kapacity 
kroužků a  průzkum zájmu seniorů 
proběhne v  náhradním termínu dne 
11. 3. od 9.00 do 12.00 a od 13.00 
do  15.00 hodin v  DPS Šalouno-
va 2025/7. Rozpis časů a míst, kde 
se kurzy konají, bude k  dispozici 
na místě.
(ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Donovalská, ZŠ 

Campanus, DPS Šalounova) 

nenaplně

Vážené seniorky a vážení senioři,
plavání pro seniory opět bude! V těchto dnech už se připravuje smlouva mezi Jihoměstskou sociální, a. s., 
a společností Aqua Sport Club, s. r. o., o podpoře seniorského plavání. Jakmile bude smlouva podepsá-
na, bude konečná podoba systému zveřejněna na webových stránkách Jihoměstské sociální i městské 
části Praha 11. 

Petr Jirava, zástupce starosty pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví
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Vážení jubilanti Jižního Města

MČ Praha 11 připravuje každý měsíc pro 

své jubilanty (občany s trvalým pobytem 

na území MČ Praha 11) ve věku 85, 90–

100 a více let „Blahopřání jubilantům“.

Prosíme všechny, kteří dovrší zmíněné 

jubileum v  daném měsíci a  mají zájem 

o  osobní návštěvu člena vedení města 

spojenou s gratulací a předáním dárko-

vého balíčku, aby vyplnili a potvrdili svým 

podpisem „souhlas“ ke zpracování osob-

ních údajů odborem školství a  kultury 

MČ Praha 11. 

Vyplněný „souhlas“ zašlete na  uvede-

nou adresu (MČ Praha 11, odbor školství 

a kultury, Ocelíkova 672/1, 149 41 Pra-

ha 4-Háje), nebo osobně předejte v kan-

celáři OŠK č. 414, Vidimova 1324.

Bližší informace:
Helena Majchráková, referent OŠK

tel.: 267 902 353, mobil: 724 341 816

e-mail:  majchrakovah@praha11.cz

Život na Jižním Městě

Úřad městské části Prahy 11 se po roce 

opět obrací na manželské páry s trvalým 

bydlištěm na území městské části Pra-

ha 11, které v roce 2015 oslaví 50 let, 

60 let, 65 let a 70 let společného živo-

ta, s prosbou, aby tuto významnou udá-

lost oznámily telefonicky nebo písemně 

co nejdříve na adresu:

Úřad městské části Prahy 11
Odbor školství a kultury

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 konat po 

dohodě s vámi v obřadní síni Chodovské 

tvrze, Ledvinova 9, 149 00 Praha 4.

První občánek roku 2015 bude vybrán 

z  těch novorozeňátek, jejichž rodiče se 

do konce měsíce února přihlásí v odbo-

ru školství a kultury Úřadu městské části 

Prahy 11, Vidimova 1324, 149 41 Pra-

ha 4 – paní Helena Majchráková, kance-

lář č. dveří 414. Den a přesný čas naro-

zení dítěte je nutné doložit potvrzením 

porodnice. Prvního občánka roku 2015 

přivítají do  života představitelé radnice 

již tradičně v obřadní síni Chodovské tvr-

ze a předají mu dárky.

Jubilejní svatby stačí nahlásit telefonicky, či písemně

Hledá se občánek roku 2015

S o u h l a s

Jméno a příjmení ................................................................................................................................................

Datum narození .............................................................Telefon .......................................................................

Bydliště ................................................................................................................................................................

Souhlasím, aby údaje o mé osobě byly zpracovány odborem školství a kultury v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účel „Blahopřání jubi-

lantům“ s trvalým pobytem v  Praze 11-Jižní Město.

V Praze dne .............................................  Podpis ...........................................
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Hviezdoslavova 1600, 
poliklinika Litochleby 2. p.

Praha 4 Chodov 149 00

Zdravá redukce hmotnosti, rozbor 

stravovacích zvyklostí, přesná analýza 

složení těla lékařským přístrojem BCM 

(stanovení tělesného tuku, nadměrné vody 

včetně skrytých otoků), to vše pod dozorem 

registrované nutriční terapeutky.

VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ LÉKAŘSKÉ 
VYŠETŘENÍ ZDARMA

Bližší informace a kontakt 
www.nefrologie-praha.cz

tel.: pro objednání 734 421 781
nutrice@nefrologie-praha.cz

NOVĚ OTEVŘENÁ 
NUTRIČNÍ PORADNA 

V AMBULANCI NEFROLOGIE s.r.o.

haje@CHIRS.cz www.CHIRS.cz

PRODEJ bytu 2+kk/2xT, 
85m2, Praha 10 – Hostivař 
Atypický byt se nachází v 8.patře 
nástavby panelového domu. Z obý-
vacího pokoje je vstup na dvě terasy 
(každá 8m2). Ložnice se stropními 
okny. Okna směřují na J.
 Tel. 267 311 611

POBOČKA HÁJE
Najdete nás 

u metra Háje 
vedle pošty

PRODEJ bytu 1+kk, 
27m2, Praha 9 – Prosek  

Byt po kompletní rekonstrukci, k ně-
muž náleží komora a lodžie (6,5m2) 
na patře. Kuchyně s oknem. Koupel-
na se sprchovým koutem a WC. Plas-
tová okna směřují na JV.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 1+kk, 2+kk
Praha 11, Praha 10

Paní hledá pro sebe ke koupi menší 
byt. Na stavu bytu nezáleží. Patro 
raději nižší. Financování hotovostí 
do 2 mil. Dalších 352 zájemců 
o koupi podobného bytu.
 Tel. 267 311 611

PRÁVNÍ PORADNA
v oblasti majetku, 

rodiny a podnikání. 
Advokátní kancelář
JUDr. Alexej Hájek

PRONÁJEM KO, 
202m2, Praha 11 – Háje  

Komerční objekt zahrnuje celé patro 
a má přístup na střešní terasu. Nyní 
zařízeno jako kanceláře, vše kli-
matizované. K dispozici kuchyňka, 
2x WC a sprcha, šatna.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 2+kk,  
38m2, Praha 4 – Michle

Byt po kompletní rekonstrukci se 
nachází v 1.patře cihlového domu. 
Nabízí se částečně zařízený. V pokoji 
patro na spaní. Koupelna s rohovou 
vanou, WC zvlášť.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 4+1/L, 
89m2, Praha 11 – Háje

Byt prošel kompletní rekonstruk-
cí. Nabízí se nezařízený a je určen 
k dlouhodobému pronájmu. Ložnice 
jsou neprůchozí. Z obývacího pokoje 
vstup na lodžii.
 Tel. 267 311 611

NABÍZÍME PRÁCI
Hledáme aktivní 

a komunikativní ženy/
muže ve věku 35-ti let 
na pobočku na Hájích

PRONAJMU SI byt 2+kk, 
2+1, Praha 11

Mladý pár hledá dlouhodobý proná-
jem na Jižním Městě. Ideálně kom-
pletně zařízený. Cena včetně poplat-
ků do 14 tis. Dalších 194 zájemců 
o pronájem podobného bytu.
 Tel. 267 311 611

 haje@chirs.cz Tel. 603 293 750

 kariera@chirs.cz

Originální finský zasklívací systém, 

tvrzená skla bez svislých rámů se posouvají 

k boční stěně lodžie na kterou se přiklopí,

což umožní mytí skel i z venkovní strany.

Zvolíte si barvu konstrukce, doplňkové 

konstrukce - sušáky, vykrytí prostoru pod 

zábradlím apod. samozřejmostí.

Držitel Certikátu kvality ISO 9001:2009

Optimi spol. s.r.o., Dubečská 74/4 Praha 10

Tel.: 602 477 874, info@optimi.cz, www.optimi.cz

Klára Smolíková
Honza Smolík

3. 2.–28. 3. 2015
Chodovská t vrz

Ledvinova 9/86, Praha 11

Klá

H

3

88x61_viktorka.indd   1 4.2.2015   13:57:36
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ProParket
PODLAHY - DVEŘE - PRAHA

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

 www.proparket.cz

LAMINÁT MAGNITUDE 
BALTERIO MAGNITUDE S POKLÁDKOU A PŘÍSLUŠENSTVÍM

BALÍČEK JEN ZA 549,-/m2 bez DPH

AKCE MĚSÍCE

+ +

lišta montáž

 V ceně: Luxusní laminátová podlaha Balterio Magnitude (zátěž AC4- 32, tloušťka 8 mm) záruka 30 let; výběr z 12 dekorů! 
+ podložka + obvodová lišta MDF+ montáž

+

podložkaožkaž magnitude

proPzelena.indd   3 18.02.15   14:49
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Že jste nevěděli, že na sousedním pozemku 

má vyrůst mrakodrap? Nejste sami. 
Vážení spoluobčané, chodíte za námi s peticemi, ale často je pozdě. V minulých 
letech bylo na Jižním Městě prodáno množství městských pozemků a úředně se 
projednávalo mnoho staveb, o kterých veřejnost neměla tušení. Připravovala se 
výstavba nejméně tří mrakodrapů, mnoha výškových budov, několika obytných 
souborů. Další domy měly stát přímo na veřejných parkovištích a volných zelených 
plochách. Většina záměrů byla pro obyvatele nepřijatelná nebo přinejmenším 
diskutabilní, řada z nich zhoršovala kvalitu stávajícího bydlení. 

Možná ani vy nevíte, co mohlo vyrůst pod 

vaším oknem. Proto jsme pro vás na ná-

sledující dvoustraně připravili jednodu-

chou mapku výstavby plánované do roku 

2014, zejména bývalým vedením radnice 

(ODS–ČSSD–PP–KSČM).

Bez zdatného právníka ani ránu
Také jste krátce po  koupi nového bytu 

na Jižním Městě zjistili, že samoobsluha 

pod vašimi okny se má proměnit ve dva-

cetipatrový bytový dům? Že má na  va-

šem parkovišti uprostřed sídliště vyrůst 

administrativní budova? Co s tím? Někteří 

z vás se snažili chránit svá práva a muse-

li spolu se sousedy sami zajistit a zapla-

tit právníka.

Tito občané patřili mezi ty šťastné, kte-

ří se vůbec o  záměru pod svým oknem 

dozvěděli. Mnoho obyvatel Jižního Měs-

ta žije v mylném domnění, že parkoviště, 

kde parkují, a park, na který se dívají, měly 

zůstat tím, čím jsou doposud. Bohužel 

netuší, jaké kroky byly podnikány ze stra-

ny vedení MČ ke  zhoršení kvality bydle-

ní a životního prostředí. Prodeje cenných 

městských pozemků, nevýhodně uzavře-

né smluvy, nežádnoucí změny územního 

plánu, nezákonně vydaná územní rozhod-

nutí a  stavební povolení přinášejí bohu-

žel nevratné právní a  faktické následky. 

V listopadu 2014 bylo Policií ČR obvině-

no 39 bývalých zastupitelů MČ Praha 11 

za  možné nevýhodné prodeje pozemků 

se ztrátou až do výše 20 milionů korun.

Vejde se na Jižní Město 130 místo 
80 tisíc lidí?
Kdyby se mělo postavit vše, co bylo plá-

nováno, můžeme s  nadsázkou konsta-

tovat, že z  Jižního Města by vznikla de 

Pohled na dětské hřiště a Domov pro seniory Háje. Na této krásné volné ploše měl stát „Bytový dům Hlavatého“ (bod 74 mapy)
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facto kompaktní zástavba a tomu odpo-

vídající množství nových uživatelů (bytů či 

kanceláří). 

Nejednalo se o  komplexní plán, každá 

stavba má jiného investora, jiný časový 

plán, jiný název. Občané nebyli informo-

váni, jak velký objem výstavby byl v  je-

jich okolí plánován, a MČ se nezabývala 

tím, že by k přibývající výstavbě bylo nut-

né dobudovat (za peníze MČ P11) školky, 

obchody a  další vybavenost. Nikdo sku-

tečně neřešil dopravní zatížení stávajících 

komunikací, nebylo řešeno komplexní za-

tížení vodovodu a  ostatních sítí, o  zvý-

šení hlučnosti a  prašnosti v  našich do-

movech nemluvě. Nikdo se vás, občanů, 

neptal, zda to chcete. 

Děkujeme občanským sdružením
Některé projekty výstavby vyburcovaly 

v  letech 2007–2013 občany Prahy 11 

k  protestním akcím a  k  založení občan-

ských sdružení. Námitky obyvatel bývaly 

úřadem vypořádány jako bezpředmětné. 

Pokud se chtěl občan na  úřadě měst-

ské části seznámit s  tím, co se vlastně 

chystá, narážel na  neochotu, odmítání 

a zkreslování informací. Zdrojem informa-

cí byla spíše občanská sdružení, mnohá 

později sloučená do Hnutí pro Prahu 11. 

Tímto děkujeme členům a příznivcům ob-

čanských sdružení Jižního Města za práci, 

kterou celé roky odvádějí. 

Jsem občan a chci být u toho!
Výborně, to rádi slyšíme! Vítáme občany, 

kteří se podílejí na správě veřejného pro-

storu. Výsledek voleb 2014 a zrovna tak 

výsledky některých kauz jasně potvrdily, 

že občané mohou mít velký vliv na to, co 

se děje. Choďte na  zasedání zastupitel-

stva, zajímejte se o své okolí, pište nám 

do  redakce Klíče. Budeme si vážit vaší 

účasti na veřejných jednáních Výboru pro 

územní rozvoj a životní prostředí, kde se 

jednotlivé stavební záměry projednávají. 

Sledujte dění na MČ Praha 11, ať víte, co 

nyní děláme. Společně tak nedopustíme 

opakování situace z předešlých let.

 

Co s výstavbou plánovanou proti vůli 
občanů?
Jako současní zástupci MČ P11 za Hnutí 

pro Prahu 11 se, ve spolupráci s kolegy 

TOP 09 a ANO 2011, snažíme ty záměry, 

které probíhají proti vůli občanů, zastavit 

či zmírnit. Objem rozjeté výstavby je však 

obrovský. 

Snažíme se vám zprostředkovat informa-

ce za  uplynulých osm let. Obnovili jsme 

přenosy ze zasedání zastupitelstva včet-

ně záznamů na webových stránkách MČ 

P11, prosazujeme otevřenou a  průhled-

nou politiku vůči občanům. Více na webu 

www.praha 11.cz a www.hpp11.cz.

V příštích vydáních Klíče vás seznámíme 

s představou rozvoje Jižního Města podle 

programového prohlášení současné Rady 

MČ Praha 11. 

Ing. Jiří Štyler, starosta

a Vaši radní a zastupitelé

za Hnutí pro Prahu 11 

Pár perliček na konec:
• Bývalé vedení MČ přes odpor 

občanů veřejně obhajovalo výstavbu 

mrakodrapu u Litochlebského náměstí 

(bod 41 na mapě, ze str. 16–17), 

jehož územní rozhodnutí bylo nakonec 

rozsudkem soudu r. 2014 zrušeno. 

Přesto nám na radnici nyní investor 

zaslal žádost o souhlas s výstavbou 

soukromého heliportu na střeše 

tohoto nestojícího mrakodrapu.

• Městský soud zrušil r. 2010 

územní rozhodnutí na Milíčovský 

Háj Sever (bod 66). MHMP následně 

pouze konstatoval, že stavba byla 

již zkolaudována podle platného 

stavebního povolení. Sídliště je 

postaveno v rozporu se zdravým 

rozumem.

• Proč je bazén (bod 33) 

na mapě kontroverzních záměrů? 

Za prostavěných 690 mil. Kč (aktuální 

cena areálu k 01/2015 vč. DPH) 

mohli mít občané Jižního Města 

vnitřní bazén důstojných rozměrů, 

venkovní bazén, ledovou plochu 

a další sportoviště. Mnoho občanů se 

stísněným a předraženým prostorům 

Jedenáctky VS raději vyhýbá 

a pokračuje v užívání bazénů v jiných 

městských částech.

za Hn

na kokokoooonenenenenenenenenec:

Připravíme vám průvodce – jakýsi ná-
vod, jak můžete jako občané vstupo-
vat do územních a stavebních řízení 
k záměrům ve vašem okolí. 

ám průvoodc

V příštích vydáních Klíče vás postup-
ně seznámíme s  detaily stavebních 
záměrů na Jižním Městě z let 2007–
2014 a zejména s tím, jaké následky 
měly tyto aktivity pro současný stav. 

dáníchhh Klíčč

Vážení spoluobčané, 

rádi bychom vás informovali o zahájení 

práce Výboru pro územní rozvoj a ži-
votní prostředí MČ Praha 11.

Výbor bude zasedat dne 25. 2. a násled-

ně je svolán na 25. 3. do zasedací míst-
nosti C, ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672. 

Na příštím jednání stanovíme přesnější 

harmonogram.

Výbor pro územní rozvoj a  životní pro-

středí projednává, navrhuje a doporuču-

je Zastupitelstvu a Radě MČ Praha 11 

změny územního plánu, posuzuje pláno-

vané projekty výstavby v Praze 11 jak 

z hlediska urbanistického, tak i z hledis-

ka dopadů na  životní prostředí a  život 

obyvatel Jižního Města. Jednání jsou 

veřejná a občané tak mají možnost se 

s  chystanými záměry seznámit a  vyjá-

dřit svůj názor. Výbor projednává pod-

něty a  návrhy občanů, které spadají 

do  jeho působnosti, zaujímá k nim sta-

noviska a  navrhuje řešení. Výbor bude 

svoláván zpravidla jednou za  měsíc, 

pokud situace nebude vyžadovat jinak. 

Program jednotlivých jednání bude vždy, 

dostatečně včas, vyvěšen na webových 

stránkách MČ Praha 11.

Tímto jste všichni srdečně zváni.
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bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostor, cihlových bytů
REKONSTRUKCE

üZaloženo roku 2001

ü150 rekonstrukcí za rok 

üZázemí na ploše 250 m2

üNáhradní byt ZDARMA
VOLEJTE ZDARMA

800 112 278

PANELREKO s.r.o.
Křejpského 1523, Praha 4, praha@panelreko.cz, www.panelreko.cz

kompletní

panelreko_inzerce_20140910_182x61.indd   3 2014/09/10   13:30

Prodáme, pronajmeme. Jako by byl náš vlastní.

Kompletní servis a poradenství v oblasti
prodeje a pronájmu vašeho bytu, domu
či nebytového prostoru.

Postaráme se o:
• nafocení a atraktivní inzerát vaší nemovitosti,
• inzerci na portálech, na kterých zájemci hledají,
• prohlídky se zájemci,
•  perfektní právní servis, který vás skutečně

ochrání a minimalizuje všechna možná rizika,
• veškeré papírování a komunikaci s úřady.

Vždy se skutečně osobním přístupem. 
Po celou dobu se Vám bude věnovat Váš osobní makléř.

Naše práce pro nás není jen o penězích. Je to zábava,
radost ze skvěle odvedené práce a spokojenosti klienta.
Zavolejte, napište a nezávazně se optejte.
Těšíme se na Vás.

Lenka Sandmannová
E-mail: maklerka@volny.cz
Tel.: (+420) 603 174 822

Osobní a diskrétní přístup 
ke každému klientovi

MUDr. Jana Horká, Tererova 1355 
Praha 4 - Háje, tel.: 272 917 388

www.koznipraha4.cz

• ODSTRANĚNÍ VRÁSEK – BOTOX, DYSPORT
• DERMÁLNÍ VÝPLNĚ KYSELINA HYALURONOVÁ
• LIFTING BEZ SKALPELU – DERMÁL NÍ MEZONITĚ 
• OMLAZENÍ VLASTNÍ KRVÍ – PLASMATHERAPIE 
• LÉČBA AKNÉ – HLUBOKÝ CHEMICKÝ PEELING

KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
MUDr. Jana Horká
Dermacentrum
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kc zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Malenická 1784
 148 00  Praha 11
 Tel.: 271 910 246 
 www.kczahrada.cz

Spojení: Metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-
va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 122, 
177 – zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut 
chůze. Od Centra Chodov 10 minut chůze.

V našich prostorech působí již 5 let Rodinné 
centrum BABOČKA, které poskytuje rozmanité 
kurzy pro děti od 6 měsíců do 8 let a školičku 
pro děti od 2 do 5 let. Zápisy možné průběžně! 
Více informací na www.rcbabocka.cz 

SENIORSKÉ CVIČENÍ pro udržení kondice a du-
ševní pohody vhodné pro muže i ženy vede
každý čtvrtek od 17 hod. v tělocvičně KC Zahra-
da pro seniory Prahy 11 zkušená cvičitelka s re-
habilitační praxí. Kurzovné (10 hod.) částečně 
hradí MČ Prahy 11. Pro bližší informace, rezer-
vaci, volejte AEROBIC STUDIO JITKA, dr. Ště-
pánkovou, tel. 737 141 507, www.cviceniprov-
sechny.cz  
 
program

 KONCERTY 
2. 3., 14.30–16.00: Miroslav Paleček – koncert 
z cyklu Setkání se zpěváky pořádá Klub aktivní-
ho stáří. Koncert je určen pro seniory a pro členy 
KLAS. Vstupné 50 Kč.
4. 3., 19.00–21.00: Rockový koncert kapel ze 
ZUŠ Jižní Město – představí se kapely Liveband 
a Lastminute. Koncert je pořádán k 25. výročí 
ZUŠ Jižní Město. Vstup volný.
11. 3., 19.00–21.00: Koncert rockových kapel 
ze ZUŠ Jižní Město – představí se kapely No-
lem a We are echoes. Koncert je pořádán k 25. 
výročí ZUŠ Jižní Město. Vstup volný. 
19. 3., 20.00–22.00: NEŘEŽ – skupina NEŘEŽ 
patří k legendám folkového žánru. V KC Zahrada 
budete mít možnost vychutnat si koncert tvoře-
ný nejen novými skladbami, ale také nejslavněj-
šími písněmi z repertoáru původního Nerezu! 
Vstupné 230 Kč/200 Kč.
23. 3., 14.30–16.00: Viva Glen Miller – koncert 
z cyklu Pražského salonního orchestru pořádá 
Klub aktivního stáří. Koncert je určen pro seniory 
a pro členy KLAS. Vstupné 50 Kč.
30. 3., 14.30–16.00: Michael Janík – koncert 
z cyklu Setkání se zpěváky pořádá Klub aktivní-
ho stáří. Koncert je určen pro seniory a pro členy 
KLAS. Vstupné 50 Kč. 
 

 POHÁDKY A PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
11. 3., 14.30–15.30: Dřevěné divadlo uvádí 
pohádku: Aladinova kouzelná lampa. Vstupné 
50 Kč, pro školy 40 Kč.
14. 3., 15.00–16.00: Liduščino divadlo uvádí 
představení: Zpívánkový kabaret. Vstupné 
50 Kč.
15. 3., 16.00–17.00: Ples princů a princezen 
– zábavné odpoledne pro malé i velké princezny, 
prince i rytíře. Odpoledne plné soutěží, pohy-
bových her a tomboly. Pořádá RC Babočka. 
Vstupné 120 Kč/ 1 dítě + 1 dospělý, každý další 
dospělý 20 Kč. Rezervace nutná na info@rcba-
bocka.cz.  
21. 3., 15.00–16.00: Nezávislé divadlo Praha 
uvádí pohádku: Císařovy nové šaty. Vstupné 
50 Kč.
25. 3., 14.30–15.30: Divadlo Formela uvádí 
pohádku: Glorie z Indie. Vstupné 50 Kč, pro 
školy 40 Kč.
28. 3., 15.00–16.00: Divadlo 100 opic uvádí 
pohádku: Zajíček a velká mrkvová záhada. 
Vstupné 50 Kč.

 KURZY A DÍLNY 
2. 3., 15.00–16.30, 16.30–18.00: Výtvarný 
ateliér – kurz malování pro školáky. Vstupné 

50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
2. 3., 19.00–20.00: Jemná jóga – cvičení jógy 
pro dospělé. Vstupné 90 Kč nebo 1350 Kč/
pololetí.
3. 3., 15.00–16.30: Výtvarný ateliér: Předško-
láček – kurz malování pro předškoláky. Vstupné 
50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
3. 3., 16.30–18.00: Výtvarný ateliér: Oděvní 
návrhářství – kurz pro kreativní školáky. Vstup-
né 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
3. 3., 17.30–19.00: Streetdance – moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.
3. 3., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupi-
nové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 
200 Kč. 
4. 3., 15.30–17.00: Muzikálová školička – ta-
nec, recitace, zpěv, divadlo. Kurz pro děti a mlá-
dež. Kurzovné 1700 Kč/pololetí.
4. 3., 16.00–17.00: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro mladší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 60 Kč.
4. 3., 17.00–18.30: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 90 Kč.
4. 3., 19.00–20.00: Jemná jóga – posilování 
zádového svalstva. Vstupné 90 Kč nebo 1350 
Kč/pololetí.
5. 3., 14.00–15.30, 15.30–17.00, 17.00–
18.30: Výtvarný ateliér – kurz malování pro 
školáky. Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
5. 3., 17.30–19.00: Streetdance – moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.
9. 3., 15.00–16.30, 16.30–18.00: Výtvarný 
ateliér – kurz malování pro školáky. Vstupné 
50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
9. 3., 19.00–20.00: Jemná jóga – cvičení jógy 
pro dospělé. Vstupné 90 Kč nebo 1350 Kč/
pololetí.
10. 3., 15.00–16.30: Výtvarný ateliér: Před-
školáček – kurz malování pro předškoláky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
10. 3., 16.30–18.00: Výtvarný ateliér: Oděvní 
návrhářství – kurz pro kreativní školáky. Vstup-
né 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
10. 3., 17.30–19.00: Streetdance – moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.
11. 3., 16.00–17.00: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro mladší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 60 Kč.
11. 3., 17.00–18.30: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 90 Kč.
11. 3., 19.00–20.00: Jemná jóga – posilování 
zádového svalstva. Vstupné 90 Kč nebo 1350 
Kč/pololetí.
12. 3., 14.00–15.30, 15.30–17.00, 17.00–
18.30: Výtvarný ateliér – kurz malování pro 
školáky. Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
12. 3., 17.30–19.00: Streetdance – moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.
14. 3., 10.00–12.00: Sobotní výtvarná dílna: 
Velká jarní dílna. Vstupné 50 Kč.
16. 3., 15.00–16.30, 16.30–18.00: Výtvarný 
ateliér – kurz malování pro školáky. Vstupné 
50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
16. 3., 19.00–20.00: Jemná jóga – cvičení jógy 
pro dospělé. Vstupné 90 Kč nebo 1350 Kč/
pololetí.
17. 3., 15.00–16.30: Výtvarný ateliér: Před-
školáček – kurz malování pro předškoláky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
17. 3., 16.30–18.00: Výtvarný ateliér: Oděvní 
návrhářství – kurz pro kreativní školáky. Vstup-
né 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
17. 3., 17.30–19.00: Streetdance – moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.
18. 3., 16.00–17.00: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro mladší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 60 Kč.
18. 3., 17.00–18.30: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 

Vstupné 90 Kč.
18. 3., 19.00–20.00: Jemná jóga – posilování 
zádového svalstva. Vstupné 90 Kč nebo 1350 
Kč/pololetí.
19. 3., 14.00–15.30, 15.30–17.00, 17.00–
18.30: Výtvarný ateliér – kurz malování pro 
školáky. Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
19. 3., 17.30–19.00: Streetdance – moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.
23. 3., 15.00–16.30, 16.30–18.00: Výtvarný 
ateliér – kurz malování pro školáky. Vstupné 
50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
23. 3., 19.00–20.00: Jemná jóga – cvičení jógy 
pro dospělé. Vstupné 90 Kč nebo 1350 Kč/
pololetí.
24. 3., 15.00–16.30: Výtvarný ateliér: Před-
školáček – kurz malování pro předškoláky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
24. 3., 16.30–18.00: Výtvarný ateliér: Oděvní 
návrhářství – kurz pro kreativní školáky. Vstup-
né 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
24. 3., 17.30–19.00: Streetdance – moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.
25. 3., 16.00–17.00: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro mladší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 60 Kč.
25. 3., 17.00–18.30: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 90 Kč.
25. 3., 19.00–20.00: Jemná jóga – posilování 
zádového svalstva. Vstupné 90 Kč nebo 1350 
Kč/pololetí.
26. 3., 14.00–15.30, 15.30–17.00, 17.00–
18.30: Výtvarný ateliér – kurz malování pro 
školáky. Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
26. 3., 17.30–19.00: Streetdance – moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.
28. 3., 10.00–12.00: Sobotní výtvarná dílna: 
Výroba svíčky s bylinkami. Vstupné 50 Kč.
30. 3., 15.00–16.30, 16.30–18.00: Výtvarný 
ateliér – kurz malování pro školáky. Vstupné 
50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
30. 3., 19.00–20.00: Jemná jóga – cvičení jógy 
pro dospělé. Vstupné 90 Kč nebo 1350 Kč/
pololetí.
31. 3., 15.00–16.30: Výtvarný ateliér: Před-
školáček – kurz malování pro předškoláky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
31. 3., 16.30–18.00: Výtvarný ateliér: Oděvní 
návrhářství – kurz pro kreativní školáky. Vstup-
né 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
31. 3., 17.30–19.00: Streetdance – moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.
* STREETDANCE: každé úterý a čtvrtek, kurzov-
né: 1700 Kč/pololetí 1x týdně (1,5 hod.) úterý 
nebo čtvrtek, kurzovné za oba dny (2x týdně, 
3 hod.) je 3100 Kč/pololetí.  

 VÝSTAVY A PŘEDNÁŠKY 
2. 3. – 31. 3.: FotoHint – výstava fotografi í 
absolventů Školy fotografování FotoInstitut. 
Vstup volný.
7. 3., 9.00–18.00: Setkání fotografů – 
celodenní festival fotografi e. Více informací 
na www.setkanifotografu.cz. Vstupné 350 Kč, 
po registraci 250 Kč.
12. 3., 19.00–21.00: Kajmani píšící čtoucí – au-
torské čtení. Vstupné 50 Kč.

 PŘIPRAVUJEME 
22. 4., 20.00–22.00: POUTNÍCI slaví 45 let 
– výroční koncert kapely, jež za 44 let své exis-
tence vydala 14 ks CD. Poutníci, kteří hrají mix 
bluegrassu, coutry a dalších stylů, se v KC Za-
hrada představí v rámci svého turné k 45. výročí 
založení skupiny. Vstupné 180 Kč/150 Kč.

 DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA 
Pondělí: 16.30–17.30 Cheer Academy – 
Minnies, 17.30–19.00 Cheer Academy – 
Peewees, 18.00–20.00 NOYA – břišní tance, 
18.30–20.00 Centrum přírodní léčby: Cvičení 
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Úterý
10.00–10.45 Tvoření s písničkou od 1,5 roku – 
Malujeme, lepíme, stříháme, trháme, skládáme, 
vyrábíme a k tomu všemu zpíváme a učíme se 
písničky. Určeno pro děti již od 1,5 roku.
Středa
11.15–12.00 Cvičení kojenců – První cvičení 
a rytmizace pro děti od 4 do 8 měsíců.
Čtvrtek
9.00–9.45  Muzicírování se zvířátky. Zpíváme, 
tančíme, hrajeme na hudební nástroje, hýbáme 
se. Pohybová a hudební aktivita pro děti od 2 
let
Pátek
9.30–11.30 Včelky – program bez rodičů. Pří-
prava na vstup do předškolního zařízení. Aktivita 
se koná bez přítomnosti rodičů.

kcmt

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

program
5. 3., 18.45: „Eucharistie a církev – Živé tělo 
Kristovo“  – postní duchovní obnova: P. Ondřej 
Salvet, kaple KCMT
8. 3. 15.00–17.00: Rodinná výtvarná dílna – 
Duhové papíry, které se užívají v knihařství. Lze 
jimi potáhnout diář či zápisník i obarvit dopisní 
obálku. Pro rodiny s dětmi od 5 let. Dospě-
lý 200 Kč, děti 80 Kč. Nutná rezervace na tel. 
603 281 864. Jana Domšová – výtvarná klubov-
na KCMT
8. 3., 17.00: KONCERT – STRUNOVRAT – sla-
tiňanská folková skupina a MgA. IVA RYZOVÁ 
soprán, absolventka AMU v Praze obor operní 
zpěv. Po studiu působila 3 roky v Moravském 
divadle Olomouc jako sólistka opery a operety. 
Nyní se věnuje svým 4 dětem a pořádá benefi ční 
koncerty pro školy, které její děti navštěvují.
12. 3., 18.45: „Přijetí Krista v Těle a Krvi“ – 
postní duchovní obnova: P. Pavel Semela, kaple 
KCMT
16. 3., 16.00: VELIKONOCE – jáhen Mgr. Pavel 
URBAN: beseda Sdružení křesťanských seniorů, 
klubovna KCMT
19. 3., 18.45: „Moravské pašije“ – Velikonoce, 
pašije, ukřižování Krista tak, jak je upravil a hraje 
komediant a loutkář Víťa Marčík – sál KCMT, 
vstupné dobrovolné 
29. 3. 17.00: Bachovy pašije – netradiční vy-
stoupení ochotníků z Jižního Města. Sál KCMT, 
vstupné dobrovolné 

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

program
Neděle 10.00 a 17.00: Nedělní shromáždění, 
bohoslužba pro všechny generace (včetně pro-
gramu pro děti). 
Pondělí 16.00–17.15: Kid´s Club – Anglický 
klub pro děti, anglický klub pro děti 2.–5. třída. 
Výuka zábavnou formou, písničky, hry, příběhy 
z Bible.
Čtvrtek 16.00–17.45: Dorost, program pro děti 
10–14 let – hry, písně a krátké zamyšlení.
Pátek 9.30–11.00: Klub seniorů. Povídání při 
kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání 
pro seniory nejen z Jižního Města.
Game session: stolní a deskové hry pro různé 
generace – pátek jednou měsíčně
Kurzy angličtiny a němčiny: různé úrovně a ter-
míny. Cena 2080 Kč/2. pololetí.
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

pro dvojice či partnerské páry, 19.00–20.00 
Zdravotní cvičení – Aerobic studio Jitka

Úterý: 9.30–17.30 Pohybové studio DaFi – 

cvičení rodičů a dětí, kurzy pohybové výchovy 

pro děti

Středa: 9.00–10.30 Centrum přírodní léčby: 
Relaxačně-meditační cvičení pro ženy, 9.30–
11.00 TAI-CHI CHUAN – začátečníci, 10.00–
12.00 Senior fi tness, 17.00–18.00 Cheer Aca-
demy – Junior

Čtvrtek: 18.00–19.00 Karate, 18.00–19.00 
Kondiční cvičení – s míči, Fitness Board aj. – Ae-

robic studio Jitka, 19.00–20.00 Vinyasa Yoga
Pátek: 9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – pokročilí

Pondělí–Pátek: Jazyková škola GLOSSA – Kur-

zy angličtiny

Pondělí–Pátek: Centrum celoživotního vzdělá-
vání – pravidelné kurzy pro seniory

chodovská tvrz
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.

 Praha 4, Ledvinova 9

 tel.:  267 914 831, 

267 915 444 

 www.chodovskatvrz.cz

Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00 h. Vstupné 50/30 Kč.
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 213, 293 – za-

stávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty chůze. 

Metrem C – stanice Chodov, pak 10 minut chůze 

podle šipek.

Restaurace – otevřena od pondělí do neděle – 
11.00–23.00 hod.

program
 KONCERTY 

11. 3., 19.30–21.30: Chantet – jedinečný pro-

jekt, který představuje jak světoznámé šansono-

vé melodie, tak písně autorské v nové originální 

hudební úpravě pro zpěv, klavír a smyčcové 

kvarteto. Markéta Burešová – zpěv, Petra Bíl-

ková – klavír, Anna Romanovská a Lenka Malá – 

housle, Anežka Ferencová – viola, Jana Kolářová 

– violoncello. Vstupné 210/180 Kč.

17. 3., 19.00–21.00: Židovské housle Alexan-
dra Shonerta – unikátní program, obsahující ori-

ginální aranže národních melodií, vlastní skladby 

Alexandra Shonerta a skladby skladatelů – kla-

siků židovské hudby, zachycuje pouť židovských 

houslí z Orientu přes starou Evropu až do sou-

časné Prahy. Vstupné 210 Kč/180 Kč.

24. 3., 19.00–21.00: Klavírní ozvěny – VI. 
ročník. Festival mladých klavíristů ze ZUŠ Jižní 

Město. Vstup volný.

 POHÁDKY A PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI  
15. 3., 15.00–16.00: Hana Strejčková uvádí 
pohádku O Koblížkovi. Vstupné 50 Kč.

22. 3., 15.00–16.00: Divadlo Andromeda 
uvádí pohádku O chytré kmotře lišce. Vstupné 

50 Kč.

29. 3., 15.00–16.00: Divadlo Tondy Novotné-
ho uvádí pohádku O pejskovi a kočičce. Vstup-

né 50 Kč.

 VÝSTAVY 
3. 3., 18.00–20.00: Vernisáž k výstavě ve Vel-
ké galerii: Miroslav Oliva – keramika. Výstava 

potrvá od 3. 3. do 2. 5. 2015. Vstupné na ver-

nisáž zdarma.

31. 3., 17.00–20.00: Vernisáž k výstavě v Malé 
galerii: Jiří Papoušek – koláže. Vstup volný. Vý-

stava potrvá od 31. 3. do 2. 5. 2015.

 PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA NA CHODOVSKÉ 
TVRZI 
3. 2. – 28. 3.: Viktorka a vesmírná dobrodruž-
ství, nakladatelství Portál. Hravá výstava pro 

děti v Malé galerii. 

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

program
Novinka
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská škola pro děti od 2 do 7 let. 
Najdete u nás zdravou školku usnadňující dětem 
vstup do dětského kolektivu díky vyššímu počtu 
pedagogů. Děti čekají rozšířené hodiny pohy-
bových aktivit, výtvarné a dramatické výchovy 
a přirozené vzdělávání s prvky Montessori peda-
gogiky zaměřené na praktické poznávání přírody 
a světa kolem nás. Více informací na http://
msbenjaminek.webnode.cz. 

Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců 
do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.15, 16.00.
Tanečně pohybové studio pro holčičky 
od 3 do7 let, úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
čt 16.00.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po 16.00–18.00. 
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 – zdra-
votní cvičení podporující protažení a posílení nej-
více zatěžovaných svalových skupin, prevence 
bolestí zad a relaxace pro dobrou psychickou 
pohodu, út 18.00, čt 18.00.

Akce
15. 3. Aktivní neděle s pilates – zpevnění i uvol-
nění svalů, protažení a relaxace dle metody Moj-
žíšové s Janou K.
6. 3. Využití koučování a komunikace podle 
mozku v partnerství a rodičovství – přednáška 
pro rodiče.
14.–15. 3. Efektivní komunikace v každoden-
ním životě – dobré vztahy v partnerství, rodině 
i práci.
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

Rodinné centrum 
Pilné v*elky
Pacajevova 30, 149 00  Praha 4
www.rcpilnevcelky.cz 
email: info@rcpilnevcelky.cz

Přijďte se podívat! Najdete nás v klidné části 
Prahy 4 v blízkosti hostivařského parku.

program
Máme obrovskou radost, že vám můžeme zpro-
středkovat Vzdělávání pro rodiče. Kurz je pro 
účastníky zdarma včetně občerstvení a hlídání 
dětí.
Zpět do práce bez obav – Vzděláním na trh prá-
ce; Vzdělání pro budoucí podnikatele/ky; Vzdělá-
ní pro budoucí zaměstnance/kyně

Pravidelné aktivity:
Pondělí
8.30–11.30 Včelky – program bez rodičů
9.00–12.00 Otevřená hernička
10.40–11.25 Montessori pro nejmenší – 
Montessori pracovna pro děti již od
1 roku věku. V připraveném pracovním prostředí 
se děti věnují činnostem, při kterých se rozvíjí 
motorika, schopnost soustředění, smyslové 
vnímání.
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Byla rekonstrukce MŠ Janouchova roz-

počtově kryta? Nebyla. Smlouvu s  do-

davatelem podepsal D. Mlejnský v  létě 

2014. Rozpočet kryl 1. etapu stavby (ob-

jekt A2, B2 – cca 30 milionů Kč). Na fi -

nancování technicky náročnější 2. etapy 

(objekty C, A1, B1) byla předchozím ve-

dením podána žádost o dotaci 30 + 30 

mil. Kč. O přidělení dotace se bude rozho-

dovat v březnu 2015. Žadatelů jsou de-

sítky, rekonstrukce se platí penězi, nikoliv 

podaným tiketem sportky. V  neposled-

ní řadě platí jednoduché pravidlo: Dotaci 

uvidíte až poté, kdy zaplatíte rekonstruk-

ci z obecních peněz.

Navzdory všemu se nové vedení radni-

ce rozhodlo rekonstrukci MŠ Janoucho-

va dokončit. Finanční prostředky na pavi-

lon C jsou zajištěny provozními úsporami. 

Zahrnujeme je do rozpočtu 2015. Peníze 

na objekty A1, B1 chceme získat prode-

jem dvaceti volných bytů za tržní ceny. 

Výhled? V květnu 2015 se stávající žáci 

přestěhují do  nového. Vzápětí navazuje 

rekonstrukce technického zázemí (objek-

tu C). Uvolněné „staré“ pavilony A1, B1 

přijdou na řadu v roce 2016. MŠ Janou-

chova bude mít kapacitu 224 dětí. Dvoj-

násobek současného stavu.  

Petr Lukeš, radní, a Ladislav Kos, 

zástupce starosty 

Vyjádření současného vedení Prahy 11, 

že rekonstrukce MŠ Janouchova není 

dostatečně fi nančně pokryta, je účelo-

vé. Rekonstrukce byla pro náročnost 

rozdělena do dvou etap. 1. etapa v hod-

notě cca 30 mil. Kč byla zahájena v po-

lovině roku 2014. Tato etapa byla plně 

narozpočtována, protože jinak by ne-

mohla být ani zahájena. 2. etapa v hod-

notě cca 50 mil. Kč měla být zahájena 

po  kolaudaci 1. etapy. Financování je 

zcela v  kompetenci vedení MČ Prahy 

11. Za  minulého vedení radnice Prahy 

11 byla na fi nancování etapy podána žá-

dost na MŠMT, bylo předpokládáno jed-

nání s MHMP o spolufi nancování. Je tře-

ba brát zřetel na to, že MŠ Janouchova 

při kapacitě 120 dětí je jedna z největ-

ších v celé Praze. Proto by měla Praha 

tuto akci fi nančně podpořit. Projektová 

dokumentace byla schválena odborem 

výstavby, je vydané řádné stavební po-

volení, jsou splněny zákonné náležitosti. 

Dalibor Mlejnský, zastupitel za JM–ND

Vážení občané Jižního Města,

ač se jedná o sloupek určený pro politic-

ké názory jednotlivých zastupitelů, do-

volím si dnes udělat výjimku. Z jednodu-

chého důvodu. Po  pěti letech končí mé 

působení ve  společnosti Jihoměstská 

sociální, a. s. Nechci zde vypočítávat, co 

vše se za těchto pět let stalo, co se po-

vedlo ani kde vidím další možnosti spo-

lečnosti. To vše byste měli hodnotit vy, 

jako občané, a  hlavně tato výsada pat-

ří uživatelům, kterým společnost posky-

tuje své služby. Rád bych ale z  tohoto 

místa poděkoval. Díky všem kolegům, 

kteří se podíleli na  práci pro naše seni-

ory, všem těm, kteří poskytli své schop-

nosti, svůj um a invenci těm, kteří to po-

třebují. Měl jsem možnost spolupracovat 

s  neobyčejnými lidmi a  velice si vážím 

všech, kteří se rozhodli věnovat se této 

profesi, kteří v  sobě mají empatii a  byli 

schopni a  ochotni napřít své síly tako-

vým směrem. Nebylo to vždy snadné, ale 

jsem přesvědčen, že společnost proká-

zala svoji potřebnost na  trhu sociálních 

služeb a stejně tak svoji kvalitu. Moc rád 

bych poděkoval všem našim uživatelům, 

seniorům, s  kterými jsem měl možnost 

se vídat, ale i těm, kterým poskytujeme 

služby a nikdy jsem je neměl možnost 

potkat. Opravdu si vážím přízně, kterou 

jste mi poskytli, toho, že jste mě doslo-

va vzali mezi sebe a přijali mě v mnoha 

případech nejen jako ředitele, ale i  jako 

kamaráda, přítele. Děkuji za vaši důvěru. 

Zažil jsem mezi vámi krásné chvíle a oka-

mžiky, které si ponesu s sebou celý život. 

Tedy díky vám všem, přeji si, ať Jihoměst-

ská sociální dále poskytuje co nejlepší 

služby, ať se neomezuje jen na profesní 

přístup, ale je nadále schopna vidět i jiný 

rozměr vztahů mezi společností a  těmi, 

kterým je služba poskytována. 

Děkuji, bylo mi ctí být ředitelem této 

společnosti.

S úctou

Jan Gabriel

Názory zastupitelů

Preventivní a léčebné cvičení pro děti
V současné době probíhá na oddělení re-

habilitace v Palas Atheně skupinové cvi-

čení pro dětí  školního věku, které se za-

měřuje na  celkové zlepšení držení těla, 

zlepšení pohyblivosti páteře a  hrudního 

koše. Vhodné je dále pro děti s vadným 

držením těla, bolestmi zad nebo s již dia-

gnostikovanou skoliózou. Pro zdravé děti 

často slouží jako prevence výše zmíně-

ných problémů a zároveň vede ke zlepše-

ní celkové kondice a koordinace pohybu. 

Zejména s ohledem na současný životní 

styl dětí s převládajícími sedavými aktivi-

tami na úkor pohybu je toto cvičení vhod-

nou formou kompenzace. Cvičí se pod 

dohledem kvalifi kovaných fyzioterapeu-

tek (Mgr. Lucie Srovnalíková, Mgr. Hedvi-

ga Hanesová). Cvičení probíhá dle metody 

„Spirální stabilizace páteře (SM systém)“ 

pro děti zábavnou formou ve skupinkách 

maximálně čtyř dětí.  

Kontakt: Rehabilitace Palas Athena, Kos-

mická 537, Praha 4, tel.: 272 952 758
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Zlatá svatba manželů Hany 

a Jana Burdkových.

101. rok oslavila paní Marie 

Jandová v DD Donovalská.

104. narozeniny oslavila 

paní RNDr. Marie Fejfarová 

v DD K Milíčovu. 

Zlatá svatba manželů Aleny 

a Václava Štrejbarových.

Zlatá svatba manže-

lů Jarmily a Přemysla 

Košťákových.

Diamantová svatba 
manželů Jindřišky 

a Jana Liškových. 

Diamantová svatba Vlasty a Jiřího Načeradských.

  jubilea na Chodovské tvrzi  

PODĚKOVÁNÍ

Dobrý den, pane starosto, ráda bych 

poděkovala za  možnost uskutečnit 

oslavu diamantové svatby i v domá-

cím prostředí. V  tisku, který vydá-

vá městská část Prahy 11, jsem se 

dočetla o  akcích, které už proběhly, 

a kontaktovala jsem paní Majchráko-

vou, zda by nebylo možné vzhledem 

ke  zdravotnímu stavu mých rodičů 

provést slavnostní zápis u nich doma. 

Nesmírně mne překvapilo laskavé 

a  vstřícné chování paní Majchráko-

vé, která se dostavila ve  stanovený 

den k  rodičům domů a připravila jim 

nezapomenutelný zážitek, kterého 

jsou dodnes plni. Vážíme si celá ro-

dina štědrého přístupu vaší městské 

části ke starým a nemocným obyva-

telům ve vašem obvodě. Rovněž celá 

rodina jsme byli velmi mile překvape-

ni laskavým a vysoce profesionálním 

přístupem paní Majchrákové, která 

celé společenské akci dodala tu nej-

vyšší možnou úroveň. Moc děkuje-

me a vážíme si vaší práce, kterou pro 

staré lidi ve vašem obvodě děláte.

Za novomanžele po 60 letech 

dcera I. B.

Pozvánka
Farnost sv. Františka pořádá dne 

22. 3. 2015 Křížovou cestu na Pe-

třín. Sraz účastníků je ve 14.30 ho-

din v areálu Strahovského Kláštera, 

před budovou kostela. Jste srdeč-

ně zváni.

VÝSTAVA NA RADNICI

V moři i na pevnině 
Ing. Miroslav Pavlík (fotografi e)

4. 3.–31. 3. 2015
Budova radnice ÚMČ Praha 11 

Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: 

Po a St 8–17.30

Út a Čt 8–15.30, Pá 8–14.00

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

Mezi snem a realitou II 
V prostorách Artotéky budou 

představeny obrazy malířky 

a ilustrátorky Marie Preclíkové a sochy 

jejího manžela Zdeňka Preclíka.  

2. 3.–28. 3. 2015

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 h; So 9–15 h

tel.: 272 918 759

Táborová nabídka DDM

I když je teprve březen a jaro klepe 

na vrátka, tak Dům dětí a mládeže 

Jižní Město pro vás připravuje neje-

nom velikonoční tábory, ale již i ty 

letní. Opět se můžete těšit na nabíd-

ku pobytových i příměstských táborů 

pro účastníky od 3 do 20 let. Tábory 

jsou zaměřeny na aktivní a smyslupl-

né trávení volného času. O účastní-

ky se starají pedagogičtí 

pracovníci DDM JM a vy-

školení externisté. S námi 

nudu prostě nezažijete. 

Podrobné informace na 

www.ddmjm.cz.
ddm jm



24 Zajímavosti z Jedenáctky

Kardinál Duka osobně. V lednu navštívil Domov pro seniory 

K Milíčovu kardinál Dominik Duka. Návštěva se uskutečnila při 

příležitosti předání církevních relikvií z osobního majetku klien-

ta prof. MUDr. Jiřího Jirky, DrSc. Pan kardinál si při své návště-

vě prohlédl domov a navštívil ležící klienty domova. Poté se 

uskutečnilo setkání se seniory s prostorem k diskuzi. Vše pro-

běhlo v příjemné a civilní atmosféře.

Velký úspěch střední školy z Jižního 
Města! Střední odborná škola multi-

mediální a propagační tvorby EDUSO 

z Prahy 11 se stala vítězem progra-

mu Excelence Národní kvality České 

republiky za rok 2014, což je nejvyšší 

ocenění kvality, které lze v ČR získat. 

Cenu škole předal 25. listopadu ve 

Španělském sále Pražského hradu za 

přítomnosti státních představitelů mi-

nistr školství PhDr. Marcel Chládek. Za 

dvacetiletou historii udělování Národ-

ních cen kvality ČR se stalo poprvé, 

že se vítězem programu Excelence, 

kategorie organizace ve veřejném 

sektoru, stala škola.

Bližší informace o škole 

na www.eduso.cz

Skoro jaro. Krásnou fotografi i části hostivařské přehra-

dy nám do redakce ze své procházky zaslal čtenář Michal. 

My za ni děkujeme, a pokud i vy budete mít chuť podělit se 

s námi o zajímavou fotku Jižního Města a okolí, zašlete ji 

na e-mail: klic@praha11.cz. 

POUTNNÍCI

22. DUBNA

20.00 HODIN

„Poutníci slaví 45 let“
V roce 2015 hrají už čtyřicátou pátou sezonu a jsou zná-

mí svým osobitým přístupem k písním ve stylu bluegrassu 

a country a také svými vlastními skladbami, které přesáh-

ly rámec těchto stylů a některé z nich u nás, dá se říct, již 

zlidověly.

Kulturní centrum Zahrada vás zve na koncert

Alexandr Shonert
Unikátní program, 

obsahující originální 

aranže národních me-

lodií, vlastní skladby 

Alexandra Shonerta 

a skladby skladate-

lů – klasiků židovské 

hudby, zachycuje pouť 

židovských houslí 

z Orientu přes starou 

Evropu až do sou-

časné Prahy. Pouť, 

která vytváří most 

mezi minulostí 

a současností.

ALEXANDR 

SHONERT          

17. BŘEZNA

19.00 HODIN

Karneval v mateřince. „Klaun Fíla“ a děti z Mateřské školy Stachova si užili v únoru 

senzační dopoledne plné zábavy a karnevalových masek a jak vidíte sami,  kluci a hol-

čičky byli jedním slovem nadšení ☺
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Je nejlepším bubeníkem mezi keramiky, 

nejlepším zpěvákem mezi kurátory a nej-

lepším učitelem angličtiny mezi sochaři. 

Tak se s  vtipem sobě vlastním charak-

terizuje akademický sochař Milan Marti-

ník, který je od dubna 2013 již podruhé 

kurátorem výstavních prostor Chodov-

ské tvrze. Za  svůj život si prošel mno-

ho uměleckých a  pedagogických profe-

sí, od druhého tenoru ve sboru AUS VN, 

práce technika v  Černém divadle Jiřího 

Srnce, středoškolského profesora a  od-

borného asistenta na  Pedagogické fa-

kultě UK až po kurátora Chodovské tvr-

ze. Jako správný kreativec působil a hrál 

v mnoha kapelách. 

Na  tvrzi působil v  prvním období své 

činnosti od  srpna 1999 do  června 

2010. Po  tříleté pauze se v  dubnu 

2013 vrátil zpět na  Chodovskou tvrz, 

kde se snaží o to, aby se do těchto nád-

herných prostor opět vrátila umělecká 

veřejnost. 

Na co se návštěvníci Tvrze mohou letos 
těšit?
V  letošním roce jsme pro veřejnost při-

pravili rozmanitou dramaturgickou sklad-

bu. Od právě probíhající výstavy Viktorka 

a vesmírná dobrodružství, která je zamě-

řena hlavně na děti nebo dospělé s dět-

skou duší, přes mladé hvězdy Lindu Kli-

mentovou a Vojtěcha Horálka. 

Máte pro letošek vy nějakého favorita?
Moje srdcová záležitost letošního výstav-

ního plánu je výstava Mirka Olivy, nesto-

ra české keramické tvorby, ve  spoluprá-

ci s UPM, a klasika české grafi cké tvorby 

Josefa Velčovského. V  jednání je výsta-

va Emmy Srncové, ale ta je plánována až 

na rok 2016. 

Jak z vašeho pohledu vidí tvrz lidé, kteří 
sem přicházejí?
Návštěvníci vnímají většinou Chodovskou 

tvrz nejen jako kulturní stánek s  výsta-

vami a  koncerty, ale jako výletní místo, 

kde lze posedět v restauraci a relaxovat 

na místě, které má zcela jistě genia loci. 

Doufám a  moc si přeji, aby Chodovská 

tvrz, která je úžasnou historickou stavbou 

Jižního Města, zůstala kulturním stán-

kem, kam se lidé naučí chodit a  hlavně 

se sem budou pravidelně vracet. Já s ob-

libou říkám, aby lidé pozvedli svoji mysl 

k vyšším duchovním hodnotám. Protože 

Ars sine scientia nihil est znamená Umění 

bez pravého poznání nic neznamená.

Díky za příjemné povídání a přeji vám, aby 

se na  tvrzi objevovala stále ta zvučná 

jména a kvalitní umělci, které se vám daří 

pro Chodovskou tvrz domlouvat, a  vám 

osobně hodně invence a krásných nápa-

dů při vaší práci.

Dana Foučková

Květňák, historický pohled 

z kronik školy 
Třicet šest let. Přesně taková doba uběh-

la od doby, kdy byla do provozu uvedena 

jedna z prvních  budovaných škol na Již-

ním Městě I., „pavilonka“ na ulici Květno-

vého vítězství 1554. Nastoupilo do  ní 

730 dětí, rozdělených do  25 tříd a  8 

oddělení školní družiny. Slavnostní pás-

ku přestřihl tehdejší ministr školství Mi-

lan Vondruška. Jemu se  představil sbor 

29 nových učitelů a  učitelek s  ředitel-

kou Dagmar Cilcovou. Zajímavostí je, že 

z této party pedagogů na škole stále ješ-

tě aktivně působí paní učitelky Vosková 

a Kolářová, které za ta léta odučily stov-

ky dětí. 

Jak vypadala stavba základní školy v roce 

1977, se můžete podívat na  fotografi i, 

kterou se redakci podařilo sehnat z archi-

vu školy. Hory bláta, nehostinná krajina 

a  zatím neexistující chodníky. Dnes, té-

měř po čtyřech desetiletích od otevření, 

je tvář školy a okolí k nepoznání. 

Dana Foučková

Na slovíčko s kurátorem 

Chodovské tvrze
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Zajištění vchodových dveří
Zamykání vchodových dveří bytových domů je v poslední době poměrně častý 
způsob, jak se obyvatelé snaží ochránit svůj majetek před negativními jevy (krádeže, 
přespávání bezdomovců, rušení nočního klidu atd.), zvláště mají-li již s podobnými 
jevy zkušenosti. 

K  jejich zamezení bývá zamykání vcho-

dových dveří nejjednodušším i  relativ-

ně efektivním řešením, nicméně je třeba 

brát v úvahu, že zamčené dveře sice za-

brání krádeži, ale také mohou bránit úniku 

osob před nebezpečím (požár, únik plynu 

atp.) z ohroženého objektu nebo naopak 

zkomplikovat zásah hasičů. 

Legislativa zde hovoří zcela jasně. Všech-

ny právnické osoby (tedy i  Společenství 

vlastníků bytových jednotek) jsou povin-

ny vytvořit podmínky pro hašení požárů 

a  záchranné práce. K  provádění těchto 

záchranných prací musí být trvale volně 

průchodné komunikační prostory (chod-

by, schodiště apod.), které jsou součás-

tí únikových cest, aby nebyla ohrožena 

evakuace nebo záchranné práce (viz zá-

kon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

vyhláška ministerstva vnitra č. 246/2001 

Sb., o  stanovení podmínek požární bez-

pečnosti a  výkonu státního požárního 

dozoru).

Dveře na únikových cestách musí umož-

nit volný průchod jak ven (kvůli úniku), tak 

i dovnitř (kvůli záchranným pracím). Jsou-

-li dveře opatřeny speciálními bezpeč-

nostními zámky (např. kódovými karta-

mi), musejí být v případě evakuace osob 

samočinně odblokovány a  otevíratelné 

bez dalších opatření; kódové karty nelze 

užít u dveří chráněných únikových cest. 

Každého samozřejmě napadne, že všich-

ni obyvatelé domu jsou vybaveni klíči, 

kterými si mohou odemknout, čímž je za-

jištěn snadný, rychlý průchod a bezpečná 

a rychlá evakuace. Život je ale jen náhoda 

a na tu často zapomínáme. Nikdy se není 

možné spoléhat na to, že v kritický oka-

mžik budou mít všichni obyvatelé domu 

u sebe klíče a že se v domě nebude na-

cházet někdo jiný (údržbář, návštěva…). 

Jakkoli je tedy snaha obyvatel zajistit svůj 

majetek před poškozením či odcizením 

oprávněná, musejí se spokojit s  povole-

nými způsoby ochrany, jako jsou například 

bezpečnostní zámky, průmyslové kamery 

atd. Žádáme tímto všechny obyvatele, 

aby nezamykali vchodové dveře a stejně 

tak ani dveře, které jsou součástí úniko-

vých cest. I otevřené dveře vám mohou 

zachránit život! 

Sbor dobrovolných hasičů 

Praha 11-Chodov

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad 

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 

11 oznamuje, že velkoobjemové kontej-

nery na bioodpad budou na  jaře 2015 

přistaveny na Jižním Městě v níže uve-

dených termínech. Službu organizuje 

a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha. 

Do přistavených velkoobjemových kon-

tejnerů mohou obyvatelé Jižního Města 

zdarma odkládat biologicky rozložitel-

ný odpad (bioodpad) rostlinného půvo-

du ze zahrad – listí, trávu, větve, ne-

znečištěnou zeminu apod. VOK budou 

přistaveny ve  stanovený termín ma-

ximálně na  dobu 3 hodin (9–12 nebo 

13–16 hod.) s tím, že pokud bude VOK 

naplněn ještě před uplynutím stanove-

né doby přistavení, nebude vyměněn 

za nový jako v minulých letech, ale bude 

odvezen bez náhrady. O uvedené změ-

ně, stejně jako o přiděleném počtu VOK, 

rozhodl Magistrát hl. m. Prahy. Po  ce-

lou dobu přistavení VOK bude přítom-

na odborná obsluha, která bude dohlí-

žet na průběh sběru. 

VOK jsou určeny pouze pro občany hl. 

m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad 

ve  vlastnictví fyzických osob (občanů). 

Vysbíraný bioodpad bude zpracován 

kompostováním.

Stanoviště datum od do počet poznámka

U Nové dálnice 18. 4. 2015   9.00 12.00 1 

Výstavní x K Jezeru 18. 4. 2015 13.00 16.00 1 parkoviště u TJ Háje

Mokrá x Zimákova 19. 4. 2015   9.00 12.00 1 

Ženíškova x Květnového vítězství 19. 4. 2015 13.00 16.00 1 

Lažanského x 7. května 25. 4. 2015   9.00 12.00 1 

Komárkova x Hněvkovského 25. 4. 2015 13.00 16.00 1 u sportovní haly

Rujanská x Donovalská 25. 4. 2015 13.00 16.00 1 

Kryštofova x Kazimírova 26. 4. 2015 13.00 16.00 1 

Stachova x V Hájích 26. 4. 2015 13.00 16.00 1 u trafostanice
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3 
mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Milíčov-

ského nebo Krčského lesa, i  před privati-

zací. Platba v hotovosti, dluhy a exekuce 

nevadí. Tel.: 777 211 671

• MÁM ZÁJEM O  KOUPI DOMU, PO-
ZEMKU nebo VĚTŠÍHO BYTU. Kdekoliv 

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

Opatov, tel.: 272 927 497, 732 237 741, 

www.hlousekreality.cz

• Hledám ke  koupi byt 3 + kk a  větší 

v Praze 11. Družstevní nebo OV. Původ-

ní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.: 

721 606 214

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 

o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• RIM REALIT – realitní kanceláře. PRO-
DEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY. Řešíme 

i privatizace, dluhy a exekuce. Vykupujeme 

byty – platba ihned v  hotovosti. Konzul-

tace s námi je ZDARMA a  je zcela nezá-

vazná. T: 725 00 11 88, 271 00 11 88, 

e-mail: rimrealit@rimrealit.cz, www.rimre-

alit.cz. Těšíme se na Vás v jedné z našich 3 

kanceláří na Jižním Městě a v Petrovicích.

• Koupíme 3–4pokojový byt, Háje, Cho-

dov, Opatov a Petrovice. Cena dle stavu 

bytu. Nabízíme rychlé jednání, máme ho-

tovost. Tel.: 606 100 144

• Sháníme menší byt do 65 m2 na Jižním 

Městě a  okolí. Platíme hotově. Prosíme 

bez RK. Tel. nebo SMS: 773 515 080

• HLEDÁME PRONÁJEM bytu o velikos-

ti GARS. AŽ 2 + 1 DO 12 000 Kč VČET-

NĚ POPLATKŮ, NEBO 3 + KK AŽ 4 + 1 

DO 13 000 Kč VČETNĚ POPLATKŮ. Kde-

koli v Praze a okolí. Volejte nebo pište pro-

sím na tel.: 603 257 202

• Hledáme pronájem pro mladého léka-

ře s  přítelkyní. Dobrá MHD, nastěhování 

možné ihned, menší byt do  10  000 Kč, 

větší do  12  000 Kč vč. pop. Děkuji. Tel.: 

777 640 390

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• BYTOVÉ JÁDRO – REKONSTRUKCE 
– SPECIALISTÉ NA  PRAHU 11 – ZA-
JISTÍME VŠE. Již 22 let zkušeností s  re-
konstrukcemi. Cena již od  99  000 Kč 
za  komplet. Tel.: 602  244  255, 
www.bytovejadro.cz 

• HUBENÍ HLODAVCŮ. Profesionál-
ně a  levně vyřešíme Váš problém s  hlo-
davci a  hmyzem. Myši, potkani, švábi, 
mravenci, štěnice. Tel.: 607  607  201, 
www.zzgroup.cz 

• !VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Vyklízíme 
byty, pozůstalosti, sklepy, domy atd. Od-
voz starého nábytku na  skládku. Odvoz 
nepotřebných věcí z domácnosti i zahrady 
na skládku. Stěhování. Tel.: 773 484 056

• Opravy praček a myček: AEG, Ariston, 
Crosley, Electrolux, Indesit, Gorenje, Phil-
co, Whirlpool, Zanussi. M. Podlipný. Tel.: 
603 276 606

• Obklad, dlažba, zednické a  malířské 
práce, bytová jádra, rekonstrukce bytů 
a koupelen, drobné práce. 36 měsíců zá-
ruka. Byt. jádra již od 99 000 Kč na klíč. Ce-
nová nabídka zdarma. Tel.: 608 709 716, 
Jan Rakovec, www.rakovec.cz

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + ná-
vštěva zdarma! Tel.: 606 227 390, e-mail: 
jsaifrt@seznam.cz

• Servis plastových oken. Okna je nutno 
jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 
jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-
nému poškození. Oprava a  prodej žalu-
zií. Sítě proti hmyzu. Tel.: 601 236 957, 
e-mail: jirasek.servis@seznam.cz

• TV SERVIS –KŮS – opravy televizorů 
a ostatní elektroniky u vás doma. Prodej, 
dovoz a instalace nových TV, odvoz a likvi-
dace starých přístrojů. Rozumné ceny. Tel.: 
602 832 751, www.TELEMOBIL.cz

• Provádím rekonstrukce bytových i ne-
bytov. prostor vč. menších zakázek. Zed-
nictví, obkladačství, byt. jádra aj. práce. 
Kvalita, spolehlivost a  rozumná cena je 
samozřejmostí. Tel.: 739 613 488, e-mail: 
jin60jir@seznam.cz

• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK 
kompletní malířské práce, štukování stěn 
a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. 
www.123malovani.cz, tel.: 603 475 667, 
e-mail: infomal@volny.cz

• Instalatér, oprava voda, odpad, plyn, 
montáž. Tel.: 603 77 18 08

• Elektrikářské práce Erben. Opravy 
malé, velké i  rekonstrukce, světla, zá-
suvky jističe, dotažení spojů, vedení 
k  novým kuchyním, zasekání i  v  lištách, 
www.elektrikarerben.cz, tel.: 604 516 344

• Komplexní úklidové služby – mytí oken 
a  žaluzií, čištění koberců a  čalouněného 
nábytku, pravidelné i jednorázové úklidy fi -
rem a domácností, kompletní čištění inte-
riéru aut a další. Více na www.uklidvlk.cz, 
tel.: 736 25 0819

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

• Instalatérské práce, voda, odpady 
a  topení. Výměna zařizovacích předmě-
tů. Výměny rozvodů vody a odpadů. Tel.: 
603 344 485

• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER 
A BYTŮ NA KLÍČ. Obklady, dlažby, štuky, 
instalatérské a elektrikářské práce. Tomáš 
Doležal, 723  044  706, www.koupelny-
-praha-rekonstrukce.cz, e-mail: dolmek@
seznam.cz

• Instalatérské práce – voda, plyn, ka-
nalizace, topení. Výměna plynových spo-
třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 
Horyna, tel.: 603 554 550, 271 912 323

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

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

• SÁDROKARTON OSKAR – Provádíme 
sádrokartonářské práce (příčky, stropy, 
předstěny, půdní vestavby, akustické od-
hlučení, bytová jádra), zednické a malířské 
práce. Tel.: 774 042 960, SADROKARTO-
NOSKAR@email.cz

• Plovoucí podlahy, tapetování, malířské 
práce, stropní kazety, dekorace, bytová já-
dra, rekonstrukce bytů. Zaměření zdarma. 
Levně, rychle, kvalitně. Tel.: 603 494 330. 
E-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, 
DVD, HI-FI věže, historická elektronika, 
LCD monitory a počítače. Rozumné ceny. 
AVC servis, tel.: 222  361  720 a  mobil: 
602 390 630

• Mytí oken (plast. okna v  3 + 1 cca 
380 Kč) a žaluzií, čištění koberců a čalou-
nění. Doprava po Praze 4 zdarma. Fa Šilha. 
Tel.: 607 275 272, 222 955 295, e-mail: 
silha.j@seznam.cz 

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

12 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_FINAL.indd   1 14.02.14   13:58

Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •

Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou • PNEUSERVIS •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO
mobil: 731 208 823, tel.: 272 937 482 
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově
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• Rekonstrukce bytů, domů, zateplení 
fasád, pokrývačské práce, co neumíme, 
zařídíme. Rozumné ceny. Praha a  oko-
lí. Kalkulace ZDARMA. Petr Šitner, tel.: 
775 690 435, e-mail: rekonstrukce123@
seznam.cz

• Žaluzie, rolety, sítě, sušáky na prádlo. 
Na  seřízení oken a  opravu žaluzií 10 % 
sleva. www.interierservisgroup.cz, tel.: 
603 715 285,

• Snadná výměna záclon, spouštěcí gar-
nýže. Žaluzie všech typů, prodej, montáže, 
opravy. Tel.: 222 351 996; 602 371 996

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výměny 
a  opravy baterií (záruční a  pozáruční servis 
dodaných baterií), WC, připojení praček, 
myček, montáže a  opravy rozvodů. Tel.: 
737 384 001, e-mail: fort.mirek@seznam.cz

• REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA. 
JSME SPECIALISTÉ NA  PRAHU 11. DO-
DÁME A  ZAJISTÍME VŠE POTŘEBNÉ. 
Již 24 let zkušeností s  rekonstrukcemi. 
www.BytoveJadro.cz, tel.: 602 244 255

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

• Hubení štěnic, hlodavců, švábů, mra-
venců a  dalších škůdců. Profesionální 
deratizace a  dezinsekce. Jsme specialis-
té na štěnice. Hubení Škůdců Kordovský, 
www.hubeniskudcu.cz. Tel.: 731 573 893

• Čistíme koberce, sedačky, postele, 
židle ap. mokrou metodou profi  stroji 
Kärcher a Vax. Odstraňujeme špínu, aler-
geny, roztoče a  skvrny různých původů. 
Čistíme kožený nábytek, myjeme okna 
a podlahy. Kvalitně, rychle a levně. Dopra-
va Praha ZDARMA. Tel.: 777  717  818, 
www.cistimekoberce.cz

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, Vinyl, 
Koberce, Plovoucí podlahy. Návštěva 
se vzorky, zaměření a  cenová kalkulace 
ZDARMA. Kontakt: mob. 604 623 052,e-
-mail: blahapodlahy@seznam.cz

• Instalatér u Chodovské tvrze, V. Škapa, 
tel.: 728 386 419

• NÁBYTEK – Montáž, demontáž, výroba: 
kuchyní, vestavěných skříní i nábytku kou-
peného z obchodu. Provedu kvalitně. Opra-
vím, dodělám i  po  špatných řemeslnících 
dle vašeho požadavku. Tel.: 604 873 185, 
www.nabytek-jurka.webnode.cz

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE 
NA  KLÍČ. ZÁRUKA 5 LET! SLEVA 10 % 
STAV. Jádro od 83 000 Kč. Praxe 17 let. 
RENO-NOVOTNÝ, renonovotny@atlas.
cz, www.reno.wbs.cz, tel.: 602 292 812, 
272 912 326

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a  bourací práce, odvoz 

suti. Rekonstrukce jader, domky, nebyt. pro-

story. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738, 

e-mail: marti.dvorak@centrum.cz.

• Matrace na  míru do  3 dnů. Čalounic-

tví. Obchod: molitany + drť, koženky, 

kůže, juta, 900 druhů potahových látek, 

popruhy, rouna, plátna, ozd. hřeby a  jiné. 

Praha 4-Pankrác. Tel.: 241  402  270, 

www.molitany.cz

FINANCE 
A PRÁVO

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-

NÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVI-

DENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ. 

VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSO-

NALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA  ÚŘA-

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

WWW.ADMIS.NAME

• Advokátka JUDr.  Svatava Grivalská 

(sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhání 

pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo 

rodinné, občanské, obchodní, pracovní. 

Právní služby pro bytová družstva a SVJ 

včetně převodů bytů do  os. vlastnic-

tví, likvidace, insolvenční řízení, osobní 

bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.: 

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

www.grivalska.cz

• Půjčky na  cokoliv. Sloučení splátek 

do  jednoho úvěru. Zastavení exekucí. 

Úplné oddlužení. Zdarma 800  210  310, 

www.pujcka-rychle-snadno.cz

• Účetní a  daňová kancelář – MIDATAX 
Experts, s. r. o. Vedení účetnictví, daňová 

přiznání, služby daňového poradce. Tel.: 

604 734 175, e-mail: midatax@midatax.cz

• ÚČETNICTVÍ – DANĚ – MZDY! Rozumné 

ceny (možnost individuální dohody). Kan-

celář: Praha-Chodov. Tel.: 608  610  630, 

e-mail: Info@mirapax.cz

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA, Anny Drabíko-

vé 534, P4-Háje. Pojištění úraz, majetek, 

auta, cestovní, penze, úvěry, investi-

ce. Servis, platby kartou/hotově. Mobil: 

723  277  777, www.ceskapojistovna.cz/

poradce?jiri.fanta2

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

fi rmy – zastupování u soudu, rozvody, vý-

živné, SJM, vymáhání pohledávek, smlou-

vy, trestní právo, dědictví, exekuce, bytová 

probl., převody bytů do os. vlast. atd. Tel.: 

606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz

• ÚČETNICTVÍ SCHWARZER. Vedení 

účetnictví, daňové evidence, mzdy, perso-

nalistika pro PO i FO. Daňová přiznání, za-

stupování na úřadech. Tel.: 603 851 067, 

222 955 175, www.schwarzer-net.cz

ZDRAVÍ A KRÁSA
• ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
MUDr.  MARIE ŠIMKOVÁ, PRAHA 4, 

HVIEZDOSLAVOVA 1600/6, POLIKLI-

NIKA LITOCHLEBY, 1. PATRO, PŘÍJÍMÁ 

K REGISTRACI NOVÉ PACIENTY, SMLOU-

VY S  POJIŠŤOVNAMI MÁME. TEL.: 

267 914 143

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 
v  práci... Profesionální služby za  rozum-

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

www.kadernice-do-domu.cz

• KADEŘNICTVÍ – AKCE PRO DÁMY. 
Únor–březen střih ZDARMA. Tel.: 

773  217  771, www.salonjulie.euweb.cz. 

HLEDÁME manikérku a  kadeřnici se ŽL, 

za  křeslo pro kadeřnici 4500 Kč/měsíc, 

za manikérku 3000 Kč/měsíc.

• AKUPUNKTURA. Účinná a  šetrná léč-

ba bolestí zad, alergie, astmatu, snížené 

imunity, únavy. Odvykání kouření, snižo-

vání váhy. MUDr.  Andrea Švojgrová, tel.: 

731 167 576, www.leciva-akupunktura.cz

• DARUJTE K  MDŽ kvalit. kosmetiku 
od  fy Hemann: Luxus. pleť. krém s  Q10 

za  463 Kč, pleť. mléko za  130 Kč, vlas. 

vodu za 127 Kč nebo vlas. zábal za 150 Kč. 

Dodám. Jiří JEŘELA, tel.: 702 400 433

• SALON SLUNEČNICE – VIP SHELLAC 

SALON rozšiřuje své služby o  produkty 

SHELLAC a  CND, o  pánskou manikúru 

a  pánskou kosmetiku, léčení problema-

tické pleti i  pro pány. Ostatní služby: 

medicinální a  mokrá pedikúra, KOREKCE 

a  estetická úprava nehtů, nehtové špo-

ny, SPA péče, gel. modeláž nohou, tel.: 

602 318 612. MANIKÚRA, gel. modeláž 

nehtů, zábaly, masky, peeling, parafín, 

tel.: 777  023  026. KOSMETIKA + Pro-

dlužování řas – AKCE 890 Kč nové řasy, 

tel.: 777 019 039. Těšíme se na Vás v ul. 

Brodského 1677/5, Praha 4, www.slunec-

nice-chodov.cz

OSTATNÍ 
• Individuální lekce a  doučování anglič-
tiny, němčiny, dále FJ, SJ, RJ, IJ, MAT... 
Místo výuky a  termíny volíte Vy. Kvalitní 

lektoři, dobrá cena. Požádejte o nezávaz-

nou nabídku. Tel.: 739 677 891

Pomůžeme Vám s privatizací, dluhy i exekucemi.

C H C E T E   P R O D A T   B Y T   ?
realitní kanceláře RIM Realit na Jižním Městě

PRODEJ PRONÁJEM VÝMĚNA
T 725 00 11 88, 271 00 11 88 E rimrealit@rimrealit.cz W www.rimrealit.cz
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• ANGLIČTINA. Prof. v penzi, překladatel, 

teoretik angl., 4 roky soukr. praxe, může 

od března přijmout 2 žáky pro soukr. výu-

ku. Přípr. na SŠ, k matur., dospělí, studen-

ti. 60 min./250 Kč, 90 min./300 Kč. P 11-

Háje, ul. Za rybářstvím, tel.: 774 299 549

• ATELIÉR OPATOV: rámování a paspar-

tování obrazů, grafi k, fotografi í, diplomů 

a plakátů. Křejpského 1508/29, Praha- 4. 

Tel.: 777  293  051, e-mail: ramovanijm@

seznam.cz, www.ramovani-jizni-mesto.

webnode.cz

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová, Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597

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

WiFi, internetu, notebooků, výuka s  trpě-

livým učitelem. Doprava zdarma. Mob.: 

604  806  516 (i  SMS), daro@daro.cz, 

www.daro.cz

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

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

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

• STŘÍHÁNÍ PEJSKŮ A  PRODEJ CHO-
VATELSKÝCH POTŘEB. Objednávky: 
737  885  680, e-mail: BESSY.SALON@
SEZNAM.CZ, ceny mírné! Praha 4, Bohú-
ňova 1336

• Hledáme nové kolegy do týmu realitních 
poradců kanceláře RIM REALIT, starající se 
o  Jižní Město, Petrovice, Měcholupy. Na-
bízíme nadstandardní možnost výdělku. 
Kontaktujte nás: 725 960 492, rimrealit@
rimrealit.cz

• Přijedeme – vykoupíme. Odkupuje-
me nábytek, nářadí, vybavení dílen, šicí 
stroje, sport. potřeby, automobily, mo-
tocykly, lodě a  ostatní. Vyklízíme, bourá-
me byt. jádra a  příčky i  s  odvozem. Tel.: 
777 207 227. Dále nabízíme autodopravu 
malou dodávkou s větším vlekem – celkem 
cca 9 m3. Ceny dle dohody.

• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE 
– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH 
VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALAR-
MY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚTLA, 
ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHOVAČ-
KY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.: 
777 832 938, Praha 4-Šeberov

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výro-
ba klíčů, opravy obuvi, brašen, kabelek, 

deštníků, oděvů, bund, ortopedické opra-

vy. Provádíme gravírování, broušení nožů 

a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opa-

tov. www.opravyobuvi.cz

• ČERSTVÁ DRŮBEŽ, pasáž vestibul sta-

nice metra Opatov, nabízíme české kuřecí, 

krůtí a králičí maso, mražená drůbež a ryby, 

široká nabídka koření a jeho směsi. Každé 

pondělí akční ceny. Tel.: 777 423 025

• V ul. Podjavorinské pronajmeme 3 par-
kovací stání pro osobní auta v uzavřeném, 

v noci hlídaném dvoře. 1 stání za 600 Kč 

včetně DPH. Tel.: 705 207 447

• Pronájem nebytových prostor ve Valen-

tově ulici o  velikosti 21,21 m a  10,55 m 

(čtverečních), k  dispozici sociální zázemí 

ve  společném prostoru. Kontakt pí.  Ko-

pecká, tel.: 731 466 932

• KREJČOVSTVÍ Zuzana Šemlová – 

opravy, úpravy oděvů a bytového textilu. 

Zdiměřická 1446, Praha – Jižní Město. 

Otevřeno po–čt 10.00–18.00, pá 10.00–

15.00. Tel.: 734 487 143

CESTOVNÍ AGENTURA
       

www.nubis.cz

 
Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 
Po–Ne 9.00–20.00              

777 755 714
222 365 747

               

Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří do celého světa.
Akční ceny, last minute a včasný nákup, garance nejnižší ceny.
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I
Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

Prodám, či pronajmu rychle 
a efektivně Vaši nemovitost. 

Exekuce nevadí.

Řeším rychle 
i ty nejsložitější případy.

Ing. Roman Vagner
certifi kovaný makléř

603 583 027

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

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

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

Samozřejmostí je odborná úprava podkladu

HLEDÁTE ZUBAŘE?
Soukromá zubní ordinace přijímá nové pacienty
Nabízíme moderní a bezbolestnou stomatologii
Kosmická 537/2, Praha 4, Háje
tel.: 608 508 254
www.dcclinic.cz          Máme smlouvy se ZP

ZUBNÍ ORDINACE
• přijímáme nové pacienty
• máme smlouvy s pojišťovnami
• dentální hygiena, bělění zubů

Kolektiv zubních lékařů nabízí 
bezbolestnou stomatologickou 
péči, individuální přístup.

Stomatologické centrum Háje 
Dental Image s. r. o.
Kosmická 537/2 – přízemí vpravo
tel.:  608 956 530
 608 903 035
www.dental-image.cz
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Chraňte své ledviny, 

pomůžete 

i svému srdci 

SVĚTOVÝ DEN LEDVIN

    
12. 3. 2015

MUDr. Lucie Fantová 
a 

MUDr. Lucie Hornová

Hviezdoslavova ulice 1600, 2. patro (Poliklinika Litochleby)
od 8 do 12 hod.

Tel.: 272 681 318, 320    mob.: 773 245 112, 773 245 404

www.nefrologie-praha.cz

V tento den si můžete nechat v ambulanci 
NEFROLOGIE zdarma vyšetřit krevní tlak, moč. 
Vaše problémy, týkající se ledvin, můžete konzul-
tovat s odbornými lékaři. S sebou si přineste 
vzorek ranní moče. Těšíme se na Vaši návštěvu.   

SLEVA

SLEVA 50 % NA DOPLATEK na léky
pro všechny bez omezení věku
vybrané léky pro chronické
pacienty s ještě NIŽŠÍMI doplatky

*Akce platí do 31. 3. 2015 pro držitele Klientské karty lékárny Medifin
bez omezení věku. Více informací v lékárně či na www.medifin.eu

Poliklinika Šustova
Poliklinika Opatovská
Pobočka Majerského

NOVĚ V PRŮHONICÍCH.
NISSAN PULSAR. PŘESNĚ PRO VÁS.
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Nový Volkswagen Passat. 
 Suverénní jako Vy.

S funkcí Active Info Display  
máte všechno jako na dlani.

AUTO JAROV

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO JAROV
Osiková 2, Praha 3, tel.: 251 002 444, www.autojarov.cz, e-mail: vw@autojarov.cz


