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máte nápad, jak vylepšit jedenáctku?

www.spoluzalepsi11.cz



2 Inzerce

Nový bytový projekt Rezidence ALBA vyroste v ulici Benkova nedaleko Chodovské tvrzi. Nabídne krásné bydlení 
v lokalitě, která vyniká vysokou občanskou vybaveností, ale zároveň nabízí místo pro klidný život.
Byty v dispozicích 2+kk až 4+kk, které zaujmou vysokým standardem, se prodávají již s parkovacím místem v ceně.

R E Z I D E N C E

Rezidence ALBA…
…domov, který hledáte…

 www.rezidencealba.cz        724 323 418

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

slevy
výhody

poradenství

Aktuální akční nabídku najdete na www.medifin.eu

lÉKÁrny MedIFIn:
polIKlInIKa Šustova – NONSTOP 

polIKlInIKa opatovsKÁ
PobočkA: MAjerského

Šustova

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Máte „prořízlou“ pusu?
Chcete změnu? Máte slušné nasazení?
Chcete si řídit svůj pracovní čas? Mluvíte rád(a) s lidmi? 
Chcete pracovat ve svém regionu?
Nevadí vám občas práce přesčas?
Chcete si vydělávat 30 i 50 000?

  PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

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

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

I ZKUŠENÉ 
MANAŽERY 
INZERCE!

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

a chytněte tak příležitost za pačesy!

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

Designed by Kues / Freepik
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3Slovo starosty

Obsah

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek 
nebo byl pohozen na zemi, napište nám prosím na e-mail: Ulovec.Libor@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné.

Měsíčník KLÍČ. Reg. č.: MK ČRE 13187. Vydavatel a  redakce: městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, IČO: 00231126, tel. ústředna: 267 902 111, redakce tel.: 

267 902 217, tel./fax: 267 902 493, e-mail: klic@praha11.cz. Odpovědný redaktor: Dana Foučková. Redakce: Michal Ezechel. Výroba časopisu: Regionální vydavatelství, s. r. o. Distribuce: 

Česká pošta, s. p., pro občany Prahy 11 bezplatně. Produkce: Regionální vydavatelství, s. r. o. Náklad: 41 000 výtisků. Předáno do tisku: 30. prosince 2017. Nevyžádané rukopisy, fotografie 

apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce.

Plošná inzerce: Karel Dobiáš, mobil 739 300 390, e-mail klic@regvyd.cz, řádková inzerce: mobil 733 720 744, e-mail radkova.inzerce@regvyd.cz.

Strana 27 je v souladu s ust. § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), vyhrazena pro 

sdělení, která vyjadřují názory členů Zastupitelstva městské části Praha 11 týkající se městské části Praha 11. Uveřejněná sdělení nevyjadřují názor vydavatele, ale jednotlivých zastupitelů 

městské části Praha 11.
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tak jsme schválili rozpočet na rok 2018. Měli bychom křičet hurá, měli bychom mít radost, ale… Místo toho jsme 

psychicky vyčerpaní, rozladění a vlastně i naštvaní. To, co jsme zažili během několikahodinového jednání, mělo 

hodně daleko k věcné diskusi. Bylo utrpením poslouchat, jak někteří členové hnutí, které má ve svém názvu slova 

„pro Prahu 11“, dokáží jednat proti Praze 11, proti Vám, občanům Jižního Města, i proti zdravému rozumu, jak 

dokáží hodit za hlavu slušnost, korektnost, etiku. Pokud mně nevěříte, pusťte si záznam z jednání, najdete ho na našich 

webových stránkách.

 Vše, co potřebujete o rozpočtu vědět, najdete na našich webových stránkách a v příštím čísle Klíče. S jednou novinkou 

se ale pochlubím. Je to vyčlenění pěti milionů korun na realizaci Vašich návrhů na vylepšení Jižního Města. To, co Vy si přejete 

a navrhnete, např. úpravu nějakého ošklivého zákoutí, nový chodník, zasazení nových stromů atd., bude posouzeno odborníky a Vy 

sami pak budete vybírat nejlepší z Vašich návrhů. A ty pak budou realizovány. Říká se tomu participativní rozpočet. Podrobnosti 

najdete v tomto čísle Klíče na straně 5.

 Také vás chci pozvat na reprezentační ples Prahy 11. Bude v sobotu 3. března opět v Top Hotelu Praha. Kromě 

tance Vás čeká bohatý program a také jedno půlnoční překvapení. Těším se na setkání s Vámi a věřím, že si s mnohými i hezky 

popovídám.

 A mám i jednu prosbu na pejskaře. Začátkem prosince jsme si pořídili nové štěně, a tak jsem opět začal chodit 

na procházky. Poctivě sbírám to, co naše psí holčička po sobě zanechá, a při tom jsem zjistil, jak nevábně vypadají naše trávníky. 

Špatně se vyhýbá nesebraným psím hromádkám. Děkuji všem, kteří po svých pejscích poctivě uklízí, a ty ostatní moc prosím, 

přidejte se také.

 Na závěr by mělo být něco pěkného. To jistě je vzpomínka na Vánoce. Věřím, že se Vám vydařily stejně hezky jako mně. 

Tedy v kruhu rodinném, v pohodě a v klidu. Doufám, že jste si během nich i pořádně odpočinuli a že jste do nového roku 2018 

vykročili správnou nohou.

Váš Petr Jirava, starosta

Vážení a milí,

06 Podnájem nových bytových jednotek v objektu Zahrady Opatov

07 Učíme děti správným stravovacím  
návykům aneb ovoce a zelenina zdarma

08 Informace k probíhajícím investičním akcím

11 Jihoměstská sociální a.s. zajistí celodenní péči o vaše blízké 
na přechodnou dobu

14 Demokracie bychom si měli vážit

15 Jak se hlásit na střední školu

16 Vývoj při dostavbě Pražského okruhu  
v jihovýchodním segmentu – stavbě 511

18 Fotbalový tým FC Háje Jižní Město druhým rokem  
uspořádal sportovní akci s charitativním nádechem

24 Grafička Jiřina Adamcová slaví  
90. narozeniny jubilejními výstavami



4 Zprávy z Rady MČ

Na vánoční svátky ke kostelu na Jižním Městě přišel  
i velbloud Akim.

Zasněžené sídliště :)
Červená třída Donovalská

INSTAGRAM 

Prahy 11

Rozpočet MČ Praha 11 na rok 2018
Zastupitelstvo MČ Praha 11 schváli-
lo v led nu na svém 35. zasedání roz-
počet městské části na rok 2018. 
Celkový objem očekávaných příjmů 
činí 393 884 tis. Kč, celkový objem 
očekávaných výdajů 496 392 tis. Kč. 
Schodek ve výši 102 508 tis. Kč je vy-
rovnán přebytky finančních prostředků 
vytvořených v minulých letech.
V návrhu rozpočtu MČ na rok 2018 je 
zahrnuta dotace ze státního rozpočtu 
ve výši 50 854 tis. Kč a dotace z rozpoč-
tu hl. m. Prahy ve výši 250 546 tis. Kč. 
Dotace ze státního rozpočtu je posky-
tována jako příspěvek na výkon státní 
správy ve výši 48 803 tis. Kč, na ve-
řejné opatrovnictví ve výši 754 tis. Kč  
(29 tis. Kč na 1 opatrovance) a na finan-
cování vydávání občanských průkazů 
ve výši 1 297 tis. Kč. Z rozpočtu hl. m. 
Prahy je poskytována dotace na zeleň, 
opravy komunikací a na školství. Další 
část příjmů městské části tvoří finanční 
prostředky z vlastních fondů hospodář-

ské činnosti ve výši 45 100 tis. Kč.
Výdaje se dělí na běžné a kapitálové, 
nejvíce bude MČ Praha 11 v tomto roce 
investovat do školství a ochrany život-
ního prostředí. Školáci i jejich rodiče se 
tak mohou těšit na přístavbu sportovní 
haly k ZŠ Campanus a navýšení kapacity 
místní varny či rekonstrukci varny v ZŠ 
Pošepného. ZŠ Mikulova čekají staveb-
ní úpravy spojovacích chodeb a střech, 
v ZŠ K Milíčovu bude letos dokončena 
rekonstrukce pavilonu tělocvičen a přet-
lakovou halou zastřešeno venkovní spor-
toviště. V rámci „zelených“ investic zase 
proběhne regenerace vnitrobloků a nej-
různějších veřejných prostranství, rekon-
strukce jihoměstských hřišť a sportovišť.
Pokud jde o běžné výdaje, první místo 
na pomyslném žebříčku opět zaujímají 
školské služby a vzdělávání, následuje 
ochrana životního prostředí a na třetím 
místě zdravotnictví.
Mezi finančně nejvýznamnější výdaje 
rozpočtu městské části pak patří násle-
dující položky:
Údržba komunikací
11 432 tis. Kč
Finanční prostředky budou použity 
na pravidelné blokové čištění, běžné 
opravy a údržbu komunikací v majetku 
MČ Praha 11, úhradu oprav drobných 
výtluků, zajištění zimního úklidu a údrž-
by místních komunikací.
Příspěvky MŠ a ZŠ
103 886 tis. Kč
Částka je určena na provoz základních 
a mateřských škol, tj. na pokrytí výdajů 
za energie, provoz kuchyně, stravová-
ní, ostatní provozní náklady, nájemné, 
plavání, logopedický program, mzdy 
na nutričního terapeuta atd.
Údržba veřejné zeleně
22 500 tis. Kč
Tato částka je určena na komplexní 
údržbu a úklid zeleně na území Prahy 11, 
především na seč travnatých ploch, 
hrabání listí a řezy živých plotů.
Jihoměstská sociální a.s.
16 000 tis. Kč
Částka je určena na poskytování sociál-

Srdečně vás zveme 
na setkání s vedením MČ 

Praha 11 k tématu dopravy. 
Na setkání budou představeny 

a diskutovány i projekty 
sousedních městských částí, 
které mají k Jižnímu Městu 

vztah. Vedle radních MČ Praha 11 
 se setkání zúčastní zástupci 

příslušných odborů ÚMČ Praha 11: 
přijďte se zeptat na vše, co 

vás zajímá, či podělit se o své 
podněty a nápady.

Kdy: 28. 2. 2018 od 18.00 hod.
Kde: ZŠ Květnového vítězství II 

(dříve ZŠ Schulhoffova), 
Schulhoffova 844/2, Praha 11

Těšíme se na vás!

ních služeb pro obyvatele MČ Praha 11, 
ambulantní pečovatelské a odlehčovací 
služby, ambulantní a pobytovou krizo-
vou pomoc, rehabilitační a domácí péči.

Jednodenní zájezdy na hory

Rádi byste se vypravili na hory, ale ne-
máte bohužel moc volného času? Užít 
si zimních sportů nebo jen nadechnout 
se čerstvého vzduchu můžete i během 
jediného dne! 
MČ Praha 11 s radostí oznamuje, že 
takovouto šanci budete mít v následují-
cích termínech:
  3. 2. 2018
10. 2. 2018
14. 2. 2018
27. 2. 2018 
Cena 350 Kč na osobu zahrnuje do-
pravu autobusem tam a zpět, služby 
průvodce a pojištění CK proti úpadku. 
Přihlášky a více informací naleznete 
na https://event.flyunited.cz/, případ-
ně můžete využít e-mailový kontakt 
matej.vondrka@flyunited.cz.

Odbor kancelář starosty 
oznamuje, že se ve čtvrtek 15. 2. 

2018 od 9.00 hodin uskuteční  
36. zasedání členů Zastupitelstva 

MČ Praha 11, a to v zasedacím 
sále objektu KC Zahrada, 
Malenická 1784, Praha 4. 



5Aktuálně

Spolu za lepší 11
Městská část Praha 11 se po vzoru evropských i českých měst zapojila do projek-
tu s názvem „participativní rozpočet“. Participativní rozpočtování funguje skvěle 
například v Portugalsku, na Slovensku nebo v Polsku. Pozadu však nezůstávají 
ani města či městské části v České republice: tento projekt již několikátým rokem 
realizují například Praha 10, Praha 6 a nově se objeví také v Praze 11. 

O čem  
to je?

1. 
Vyhrazené 
prostředky 
z rozpočtu 
městské  

části.

2.  
Máte 

nápad, jak 
je využít!

3. 
Podejte 

svůj návrh 
na úřad 
městské 

části.

4. 
Představte 
svůj návrh 
sousedům.

5. 
Získejte 

podporu pro 
hlasování.

6. 
Realizace
vítězných 
projektů.

7. 
Váš 

projekt bude 
sloužit 
všem.

Vedení jedenácté městské části vyčleni-
lo k tomuto účelu z rozpočtu 4,5 milionu 
Kč, o jejichž osudu rozhodnou sami obča-
né. Od 26. 2. až do 29. 3. budou moci 
posílat návrhy projektů cílených na zlep-
šení života v naší městské části, ať už 
jde o zřízení nového dětského hřiště, či 
sportoviště, úpravu parku, rekonstrukci 
konkrétního objektu apod.

K podání návrhu budou oprávněni ob-
čané starší 15 let žijící nebo pracující  
v Praze 11. Možnosti realizace jednot-
livých návrhů a splnění předepsaných 
parametrů následně posoudí odborná 
komise a zároveň vybere projekty, které  
budou představeny veřejnosti k hlasová-

ní. Vítězné projekty pak bude městská 
část v nejbližší době realizovat. 

V rámci projektu Spolu za lepší 11 se 
budou konat dvě veřejná setkání, a to:  
14. 2. 2018 v KC Zahrada (Malenic- 

ká 1784, Praha 11) a 22. 2. – ZŠ Mikulova 
(Mikulova 1594, Praha 4), vždy od 18.00 
hodin. Na setkání proběhne představe-
ní projektu, včetně konkrétních pravidel.  
Těšíme se na vás!

Detailní pravidla a více informací o parti-
cipativním rozpočtu naleznete na webo-
vých stránkách www.spoluzalepsi11.cz. 
Dotazy je možné zasílat na e-mail  
sadlovaM@praha11.cz či využít telefo-
nického kontaktu 267 902 492.

Koordinátorka projektu: 
Martina Sádlová 

Návštěvní dny členů  
rady v únoru 2018  

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

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

Ing. Oldřich Balík, zástupce starosty 
(ANO 2011) 5. 2. v 16:00–18:00 

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

Ing. Stanislav Urbánek, CSc.,  
uvolněný člen rady (TOP 09)   
 21. 2. v 16:00–18:00

Ing. Jan Frey, uvolněný člen rady 
(BEZPP)  23. 2. v 8:00–10:00

Jan Říčař, MBA, neuvolněný člen rady 
(ANO 2011) 5. 2. v 18:00–20:00

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

Dostavba ZŠ Chodov je opět o krok 
blíž, s financováním by mohlo pomoci 
hlavní město
Dlouho očekávaná dostavba starocho-
dovské školy je na spadnutí. Zastu-
pitelstvo MČ Praha 11 totiž na svém 
lednovém zasedání schválilo záměr po-
žádat hlavní město o bezúročnou půjčku 
na přístavbu západního křídla školy. Ta 
se již delší dobu potýká s nedostateč-
ností prostor jak pro žáky, tak učitele. 
Právě dostavba historického objektu 
s více než stoletou tradicí má tyto pro-
blémy vyřešit a zároveň navýšit kapaci-
tu oblíbené školy až o sedm kmenových 
a pět speciálních tříd. 
„Jsem velice rád, že se kolegové ze za-
stupitelstva rozhodli tuto žádost pod-
pořit, a věřím, že tak učiní i zastupitelé 
hlavního města Prahy. Dostavba tím pá-
dem bude moci začít co nejdříve a díky 
pomoci od magistrátu zároveň nebude 
nadměrně zatížen rozpočet městské 
části. Velké poděkování za iniciativu pa-
tří řediteli ZŠ Chodov, panu Hovorkovi, 
a všem rodičům, kteří pomáhají dostav-
bu prosadit,“ uvedl Jan Říčař (ANO), rad-
ní MČ Praha 11. 
Pokud proběhne schvalovací proces 
v pražském zastupitelstvu bez problé-
mů, mohly by práce na dostavbě školy 
začít už v červnu tohoto roku. 
Investice do školství považuje vedení 
Prahy 11 za jednu z priorit: v minulém 
roce byla provedena kompletní rekon-

strukce ZŠ Schulhoffova (nově Květno-
vého vítězství II), letos je v plánu napří-
klad dokončení rekonstrukce pavilonu 
tělocvičen ZŠ K Milíčovu, rekonstrukce 
varny v ZŠ Pošepného či navýšení kapa-
city varny v ZŠ Campanus. V případě do-
stavby ZŠ Chodov tak jde podle zástup-
ce starosty MČ Praha 11 pro školství, 
sport a kulturu Jakuba Lepše (TOP 09) 
o plánovanou investici, která je „...sou-
částí dlouhodobých snah o zajištění 
dostatečných kapacit v našich školách 
a zkvalitnění prostředí, ve kterém učitelé 
učí naše děti“. 
Sám starosta jedenácté městské části 
Petr Jirava (ANO) k tomu dodal: „Právě 
investice do školství, zejména rekon-
strukce školských objektů, patří tradič-
ně k nejvyšším položkám v rozpočtu 
naší městské části. Přestože Praha 11 
po dokončení rekonstrukce školy Schul-
hoffova již celkově nemá akutní nedo-
statek míst v základních školách, naše 
nejstarší škola, která letos oslaví stopa-
desáté narozeniny, si dostavbu rozhod-
ně zaslouží.“
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Tento nově postavený bytový areál se na-
chází v těsné blízkosti metra Opatov a Cen-
trálního parku městské části Praha 11. 
Objekt je rozdělen do 4 samostatných 
sekcí a disponuje celkem 194 bytovými 
jednotkami, k nimž náleží i předzahrádka 
nebo lodžie, balkón či terasa. Konkrétně jde  
o 82 bytů typu 1+kk, 67 bytů typu 2+kk 
a 45 bytů typu 3+kk. Veškeré bytové jednot-
ky mají přidělen sklep/sklepní kóji a v přípa-
dě zájmu si bude možné vzít do podnájmu 
i parkovací stání, umístěné v podzemních 
patrech budovy. Všechny byty jsou rovněž 
standardně vybaveny, s výjimkou podlaho-

vých krytin v jednotlivých pokojích (na chod-
bách a na sociálních zařízeních je dlažba) 
a kuchyňských linek. 
Konkrétní bytové jednotky budou zájemcům 
nabízeny k podnájmu postupně v několika 
etapách. Nejprve bude k podnájmu vyčle-
něna sekce A, ve které se nachází celkem 
26 bytů. Ty budou již od poloviny měsíce 
ledna 2018 nabízeny k podnájmu ve stavu, 
v jakém byly převzaty, tj. bez podlahových 
krytin a bez ku chyňských linek. Podnájem-
ní smlouvy bu dou mít v tomto případě 
dlouhodobý charakter. V dalších měsících 
roku 2018 budou k podnájmu postupně 

nabízeny i další bytové jednotky v sekcích  
C (50 bytů), B (46 bytů) a D (72 bytů). Cílem 
Jihoměstské majetkové, a. s., je tyto byty 
(nebo alespoň část z nich) dovybavit chy-
bějícími podlahovými krytinami v pokojích 
i kuchyňskými linkami včetně spotřebičů. 
V případě pronájmu takto kompletně vy-
bavených bytových jednotek bude smluv-
ní vztah s pronájemci uzavírán převážně 
na kratší časové období. Pokud se o podná-
jem jedné konkrétní bytové jednotky přihlá-
sí více zájemců, bude formou výběrového 
řízení vybrán vítěz, který nabídne nejvyšší 
měsíční nájemné. Pro více info navštivte 
prosím www.jihomestska.cz v sekci Podná-
jem Zahrady Opatov.

Ing. Tibor Kováč
Jihoměstská majetková, a. s.

Rada městské části Praha 11 na svém lednovém jednání schválila uzavření pach-
tovní smlouvy se společností Jihoměstská majetková, a. s., týkající se dlouhodobé-
ho propachtování objektu Zahrady Opatov. 

Podnájem nových bytových jednotek v objektu Zahrady Opatov

BYTOVÝ AREÁL ZAHRADY OPATOV 

Podnájem zahájen 

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

 n 4 komerční prostory
 n 201 parkovacích stání

Podnájem zajišťuje 
Jihoměstská majetková, a. s. 

Pro předběžné zájemce je připravený 
 registrační formulář na adrese: 

jihomestska.cz/poptavka

Spojovatelka tel.: + 420 226 801 200 
podnajem@jihomestska.cz
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Základním cílem tohoto projektu je při-
spět k trvalému zvýšení spotřeby ovo-
ce a zeleniny, vytvořit u dětí správné 
stravovací a hygienické návyky a zá-
roveň touto propagací ovoce a zeleni-
ny bojovat proti dětské obezitě. Jako 
cílová skupina byli po dohodě resortů 
školství, zdravotnictví a zemědělství 
zvoleni primárně žáci prvního stupně 

základních škol včetně dětí z příprav-
ných tříd základních škol.

Díky aktivitě našich ředitelek a ředitelů 
se i letos do tohoto projektu přihlásilo 
všech devět jihoměstských základních 
škol. Oceňuji zapojení jednotlivých škol 
v tomto projektu, kdy učitelé nad rámec 
svých běžných pracovních povinností 

pomáhají předávat ovoce a zeleninu 
žákům a rovněž připravují doplňkové 
aktivity zaměřené na poznávání ovo-
ce a zeleniny, způsobu jejich úpravy 
ke konzumaci a vysvětlení jejich přínosu 
pro zdraví. 

Produkty jsou dětem dodávány zdar-
ma, bez jakéhokoliv finančního pří-
spěvku rodičů, a to alespoň dvakrát 
měsíčně po dobu celého školního roku. 
Na rozdíl od školních jídelen jsou ovo-
ce a zelenina v tomto projektu dětem 
cíleně dodávány neumyté a každá 
škola své žáky prostřednictvím učitelů 
a učitelek na potřebu omytí vždy upo-
zorňuje, čímž u dětí zároveň upevňuje 
a prohlubuje hygienické návyky získané 
v rodině. 

Takto konkrétně fungování projektu po-
pisuje jedna z našich škol: „Děti si ovoce 
pod dohledem učitelky omyjí. Vedeme 
děti k hygienickým návykům, stejně jako 
při použití toalety. Všichni ví, že si musí 
mýt ruce. Realita je právě jen a jen v je-
jich rukách, na jejich zodpovědnosti.“ 

Více informací o tomto prospěšném pro-
jektu najdete na ovocedoskol.szif.cz.

Mgr. Jakub Lepš (TOP 09)
zástupce starosty pro škol-

ství, kulturu a sport

Budova Schulhoffova je nově zrekon-
struovaná, v jedné části je ZŠ Květ-
nového vítězství 1554 a v druhé části 
škola mateřská. Detašované pracoviš-
tě mateřské školy Stachova zde bylo 
již od roku 2013, ale kvůli rekonstrukci 
budovy byly tyto třídy dočasně umís-
těny v budově MŠ Janouchova. Nyní 
se děti a rodiče těší z nově a pěkně 
vybavených prostor a pan Mgr. Pavel 

Kopečný, ředitel ZŠ Květnového vítěz-
ství, nabízí také využití velké tělocvič-
ny pro naše děti. Školka má také vel-
kou zahradu, vybavenou herními prvky. 

Děti a zaměstnanci se stravují v jí-
delně základní školy, velmi si ceníme 
vstřícnosti kolektivu školní jídelny 
Květnového vítězství, protože se musí 
přizpůsobit požadavkům stravování 

pro předškolní děti, což je pro ně zce-
la nová oblast. Máme všichni radost, 
že už jsme zase „ve svém“, a já tímto 
děkuji celému kolektivu za vynaložení 
maximálního úsilí při stěhování školky 
z budovy Janouchova 671 do budovy 
Schulhoffova 844 v době vánočního 
shonu. Přeji všem dětem a všem za-
městnancům hodně sil do další práce 
a hlavně si přejeme spokojené rodiče 
a především šťastné děti. 

Bc. Božena Havlíková  
ředitelka školy 

Učíme děti správným stravovacím  
návykům aneb ovoce a zelenina zdarma

Již devátým rokem úspěšně probíhá celostátní projekt Státního zemědělského 
intervenčního fondu nazvaný „Ovoce a zelenina do škol“. 

Detašované pracoviště mateřinky Stachova je v provozu
Začátkem nového roku, konkrétně 3. ledna, byl zahájen provoz detašovaného praco-
viště mateřské školy Stachova, a to v budově Schulhoffova 844, Praha 4, Jižní Město. 
Byly zde otevřeny 3 třídy dětí od 3 do 6 let, další 2 třídy čekají na děti od 1. září 2018.

Ovoce si nejdříve 
omyjte a poté 

snězte.



250 Kč

Reprezentacní ples
mestské cásti Praha 11ˇ ˇ

ˇ

v sobotu 3. 3. 2018 v 19.00
Top Hotel Praha

Orchestr Vladislava Brože
Mikromagie

Tanečníci klubu Sparta Praha
Komorní orchestr ZUŠ Jižní Město

Předtančení profesionálního tanečního páru

Vstupenky k zakoupení od 1. 1. 2018 na pokladnách Chodovské tvrze a KC Zahrada nebo on-line na www.kczahrada.cz

Výstavba nové lávky pro pěší  
u polikliniky Opatovská
Na jaře loňského roku došlo k propadu láv-
ky pro pěší, která vedla k hlavnímu vchodu 
do polikliniky v ulici Opatovská. Na základě 
mimořádné mostní prohlídky muselo být 

rozhodnuto o odstranění původní lávky 
a následné výstavbě nové. Smlouva na vý-
stavbu lávky byla v průběhu ledna 2018 
podepsána se společností Raeder & Falge 
s.r.o.: zhotovitel již staveniště převzal, 
předpokládaný termín realizace je 77 dní. 

Rekonstrukce pavilonu E –  
tělocvičen ZŠ K Milíčovu 674
V říjnu 2017 byla zahájena rekonstruk-
ce pavilonu tělocvičen ZŠ K Milíčovu, 
díky níž dojde k finalizaci rozsáhlé re-
konstrukce všech pavilonů základní 
školy spočívající především v jejich za-
teplení. Stavbu provádí sdružení spo-
lečností VISTORIA – TREPART – ZŠ 
K MILÍČOVU (VISTORIA CZ a.s. – ve-
doucí společník, TREPART s.r.o. – spo-
lečník). Část této rekonstrukce bude 
hrazena z investiční dotace poskyt-
nuté Magistrátem hl. m. Prahy a část 
z rozpočtu MČ Praha 11. Na dokon-
čení stavby je dle smlouvy vyhrazeno  
350 kalendářních dní, momentálně pro-
bíhají bourací práce.

Regenerace parku Křtinská,  
Mejstříkova, K Milíčovu
V plném proudu je i očekávaná regene-
race parku mezi ulicemi Křtinská, Mejs-
tříkova, K Milíčovu. Staveniště bylo 
zhotoviteli, tj. společnosti GABRIEL 
s.r.o., předáno v druhé polovině listo-
padu 2017. Úpravy parku jsou realizo-
vány podle projektové dokumentace 
vytvořené společností SARAHS asso-
ciates s.r.o. a zhotovitel má na je-
jich dokončení 190 kalendářních dní. 
V současné době dochází k demolici 
stávající dlažby a odstraňování nežá-
doucích prvků.  Foto: Kasten

Na Jižním Městě je stále co zlepšovat, v této pravidelné rubrice vám proto budeme 
přinášet přehled o aktuálních investičních akcích.

Informace k probíhajícím investičním akcím
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Masopust – 17. února
Vynášení Morany – 18. března

Masopust pořádá městská část již 
od roku 2013, a jelikož se tradice mají 
dodržovat, nebude tomu letos jinak. 
Masopustní průvod vyjde v sobotu 
17. února v 10.00 hodin z Kateřinek, 
z ulice Studánková, směrem na újezd-
ské náměstí. Zveme všechny do prů-
vodu, ať už v maskách, nebo nikoliv. 

Po ukončení průvodu bude připraveno 
občerstvení.

Loučit se se zimou a vítat jaro budeme 
v neděli 18. března od 14.00 hodin. Tradič-
ní průvod „Vynášení Morany“ bude vychá-
zet z újezdského náměstí směrem k Botiči.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Koncert  
vánoční zvonohry 

Rok 2017 byl třináctým v pořadí, kdy 
do naší městské části zavítala Praž-
ská mobilní zvonohra. Vánoční setkání 
občanů u zvonohry proběhlo v úterý 
19. prosince a bylo provoněno svaře-
ným vínem a vánočním cukrovím. Zvo-
nař Petr Rudolf Manoušek krátce při-
blížil historii vzniku mobilní zvonohry, 
která se skládá z 57 zvonů symboli-
zujících soudržnost jednotlivých měst-
ských částí. Ty byly vyzvány k finanční 
spoluúčasti symbolickou částkou 2 Kč 
za obyvatele. Zvon naší městské čás-
ti s tónem H4 má číslo 42. Největší 
zvon je městské části Praha 4 a váží 
860 kg a na nejmenší 5 kg přispěla 
městská část Praha-Nedvězí. Pak už 
na zvony, zvonky a zvonečky zahrál 
skladby nejen ve vánočním duchu ca-
rilloner Radek Rejšek.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

rok 2017 nenávrat-
ně uplynul. S novým 
rokem bych vás rád 
v krátkosti seznámil 

s plánovanými inves-
tičními akcemi na rok 

2018. Městská část hradí 
ze svého rozpočtu finanční náklady spo-
jené s projekčními přípravami jednotli-
vých investičních akcí. O přesnějších ter-
mínech zahájení konkrétních stavebních 
prací budeme v dotčených lokalitách 
místní obyvatele včas informovat. 

Základní škola
Prioritou je stavba základní školy, která 
se realizuje v Újezdu jako přístavba nad 
Mateřskou školou Formanská. Na kon-
ci loňského roku jsme byli nuceni ukon-
čit smluvní vztah s dodavatelem stavby 
a v současné době probíhá vzájemné 
vypořádávání smluvních závazků. Nová 
stavební firma by měla zahájit stavbu za-
čátkem února a dokončit ji v červnu. Před-
pokládané náklady na dokončení výstavby 
základní školy činí 20 mil. Kč. Městská část 
vyhlásila začátkem ledna konkursní řízení 
na obsazení místa ředitele/ředitelky zá-
kladní školy. Jmenovaný ředitel/ředitelka 
určí termín zápisu dětí k plnění povinné 
školní docházky na školní rok 2018/2019. 

Rekonstrukce komunikací v sídlišti 
Kateřinky
V únoru bude známa projektová kance-
lář, která na základě investičního záměru 
zpracuje projektovou dokumentaci pro 
plánovanou rekonstrukci komunikací v sí-
delní části Kateřinky. Předmětem plnění 
veřejné zakázky je zpracování projektové 
dokumentace na stavební úpravy komu-
nikací, chodníků, inženýrských sítí a ze-
leně v lokalitě vymezené ulicemi Vodnic-
ká, Proutěná, Krajanská, U Pramene, 
Na Křtině a Milíčovská. Předpokládáme, 
že se stavební práce rozběhnou ve druhé 
polovině letošního roku, a to podle zpra-
covaných etap. Náklady na projektovou 
přípravu včetně inženýrské činnosti bu-
dou činit 0,7–0,9 mil. Kč a samotná re-
konstrukce komunikací 50 mil. Kč.

Domov seniorů
Domov seniorů plánujeme umístit ved-
le Mateřské školy Formanská. Městská 
část má zpracovanou studii stavby s in-
vestičním záměrem. V současné době 
probíhá výběrové řízení na poskytovate-
le sociálních služeb. Intenzivně jednáme 
s Magistrátem hl. m. Prahy o poskytnutí 
finančních prostředků ve výši 110 mil. Kč 
na realizaci domova seniorů. Pokud pů-
jde vše podle plánu, tak budou v letošním 
roce zahájeny projekční práce na stavbě. 

Hasičská zbrojnice
V průběhu měsíce ledna bude podepsá-
na smlouva o dílo na zhotovitele stav-
by a začátkem února bude zahájena 
samotná stavba hasičské zbrojnice. Ta 
bude umístěna v ulici Nad Statkem ve-
dle tenisových kurtů. Její dokončení je 
naplánováno na konec srpna. Budova 
nebude sloužit pouze dobrovolným ha-
sičům, ale její technické zázemí budou 
využívat zaměstnanci údržby městské 
části. Předpokládané náklady na stavbu 
činí 24 mil. Kč.

Revitalizace rybníků
V dohledné době proběhne revitalizace 
Návesního a Sukovského rybníku v Újez-
du. V současné době známe projekční 
kancelář, která má za úkol, dle zpraco-
vané pasportizace rybníků, vypracovat 
projektovou dokumentaci včetně zajiš-
tění všech potřebných povolení. Předpo-
kládané náklady na projekční práce činí 
0,35 mil. Kč. Výše finančních prostřed-
ků na revitalizaci rybníků bude známá 
po zpracování projektové dokumentace. 
Naší snahou bude jejich získání z dotač-
ních programů.
Závěrem vám všem přeji v letošním roce 
2018 hodně zdraví, štěstí a mnoho pracov-
ních a osobních úspěchů. 

Václav Drahorád, starosta
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Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S PRŮVODCEM: 
Putování od kostela sv. Mikuláše 
k Valdštejnskému paláci
Dne: 3. února 2018 (sobota) 
Sraz: v 10.00 hodin před vchodem 
do stanice metra Malostranská

Na co se můžete těšit: 
Půjdeme společně od kostela svatého 

Mikuláše na Malé Straně, kolem 
Sv. Josefa a Tomáše k Albrech-
tovi z Valdštejna (Valdštejnský 
palác je přístupný zdarma.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S PRŮVODCEM: 
Malostranský hřbitov – galerie pod širým nebem 
Dne: 17. února 2018 (sobota)
Sraz: v 10.00 hodin před vchodem 
na Malostranský hřbitov přímo u za-
stávky tramvají Bertramka

Na co se můžete těšit: 
Společně projdeme hřbitov původ-
ně založený jako morový při epidemii 
a zákazu pohřbívání uvnitř města.

TURISTICKÁ VYCHÁZKA  
PRO SENIORY: Vyhlídky  
na Prahu-jihozápad
Dne: 13. února 2018 (úterý)
Sraz: v 9.30 hodin Na Knížecí, před 
Ženskými domov
Délka trasy: cca 10 km
Trasa: Vyjdeme si na Paví vrch, Dívčí 
hrady i Děvín.
Paví vrch – nabízí méně známé po-
hledy na Ženské domovy, Petřín, 
Pražský hrad, Žižkov, Nové Město, 
Radlice. Dívčí hrady – rozsáhlá ná-
horní plošina na okraji Prokopské-
ho údolí s nádherným výhledem 
na celou Prahu. Děvín – výrazný 
vrch v Praze, je součástí přírodního 
parku Prokopské a Dalejské údolí. 
Na severní straně návrší se nachází 
přírodní památka Ctirad známá svý-
mi geologickými profily a nale-
zištěm zkamenělin známých 
od dob Joachima Barranda.  
S sebou dobré obutí, svači-
nu a pití. Trasou vás provede 
pí Jitka Kukačková. Každý se 
účastní pochodu na vlastní 
nebezpečí, organizátor ne-
přebírá zodpovědnost za 
zdraví, život či majetkovou 
újmu účastníků.
Kontakt pro dotazy:  
poradenstvi@jmsoc.cz,  
tel.: 724 603 317

Blíží se zápis do  
jarních kurzů pro seniory

Zápis: 21. 2. 2018 v 9.00–12.00, 
13.00–16.30 hod. 
Kde: Stravovací centrum Křejpské-
ho 1502/8 
Zápis: 22. 2. 2018 v 9.00–12.00, 
13.00–16.00 hod. 
Kde: Dům s pečovatelskou službou, 
Šalounova 2025/7
Kurzy vedou: kvalifikovaní lek-
toři, pedagogové
Anglický jazyk – počítačové kurzy – 
dějepisný seminář – výrazový tanec 
– jóga v denním životě + fotokurz.
Podrobný rozpis termínů a ná-
plň jednotlivých kurzů naleznete 
na webových stránkách Jihoměst-
ské sociální a.s. a MČ Prahy 11, dále 
přímo u zápisů do kurzů. Podmínkou 
zápisu do kurzu je vyplnění přihlášky 
a úhrada kurzovného ve výši 30 až 
40 Kč/lekci. Kurzy jsou koncipovány 
v rozsahu 10 lekcí.

PROCHÁZKA PRO SENIORY NEJEN S NORDIC WALKING VŽDY V ÚTERÝ: 

Můžete se k nám připojit kdykoliv i bez 
objednání, s holemi i bez. Hole na Nor-
dic walking vlastní, nemáme možnost 
jejich zapůjčení. Důležitá je dobrá obuv.
Kdy: 6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2. 2018
Kde: sraz před objektem centra FILI-

POVKA, Filipova 2013/1, Cho-
dov
Sraz: vždy v 10.00 hodin
Spojení – bus č. 135 do za-
stávky Dědinova, na Jižním 
Městě II.

Taneční a společenské odpoledne
Kdy: 14. března 2018 (středa) 
od 13:30 hodin
Kde: Objekt Stravovacího centra 
v Křejpského 1502/8
Vstup: 80 Kč. V ceně vstupenky je 
občerstvení: chlebíčky, zákusek, káva, 
voda
Máte chuť si zatančit, navázat nové 
kontakty a jen na okamžik uniknout 
rea litě všedního dne, přidejte se k nám.
Využijte příležitost k neformálnímu se-

tkání se starostou. 
Místo si rezervujte 
do 7. března 2018
Kontakt pro zájem-
ce: 267 990 162, 
724 603 317. 
Vstupenku uhraď-
te na adrese: Ji-
homěstská sociál-
ní a.s., Šalounova 
2025/7, Praha 4 

Komentovanými procházkami a turistickou vycházkou s N. W. vás provedou erudo-
vaní spolupracovníci. Upozorňujeme: účast na inzerovaných akcích je na vlastní ne-
bezpečí, organizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. 
Kontaktní telefon pro informace: 267 990 162, 724 603 317

Přednáška: Elektronické recepty 
Kdy: 27. února 2018 (úterý) od 15.00 
hodin
Kde: klub seniorů, v jídelně Křejpského 
1502/8
Vstup: ZDARMA
Přednáší: Mgr. Martina Dulavová 
K 1. lednu 2018 vznikla povinnost pře-
depisovat recepty pouze elektronicky, 

která se týká všech předepisu-
jících lékařů. Dozvíte se, co to 
jsou e-RECEPTY a jak fungují, jaké 
změny tato povinnost přináší 
pro pacienta, možnosti přístupu  
pacienta do aplikace, jak pro-
bíhá vydávání léků na základě  
e-Receptů a další.
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STRAVOVACÍ CENTRUM JIHOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ a.s. 
v Křejpského ulici 1502/8, Praha 11 

přijme ihned KUCHAŘE/KUCHAŘKU 

POŽADUJEME 
minimálně střední odborné vzdělání, vyučení 
a praxi v oboru, samostatnost a pečlivost, zájem 
o gastronomii, spolehlivost, schopnost týmové práce,

00–13:30 h.pracovní doba od pondělí do pátku 5:

UVÍTÁME 
znalost dietní kuchyně

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

KONTAKT 
Jaroslava Zástěrová, personalistka 

tel. 267 990 156 
jaroslava.zasterova@jmsoc.cz 

Jihoměstská sociální a.s. 
PŘIJME IHNED 

KUCHAŘE/KUCHAŘKU 

ZÁŽITKOVÁ AKCE – přijďte se 
přesvědčit o moci dotyku
Kdy: 15. února (čtvrtek) od 15.00 hodin
Klub seniorů Křejpského 1502/8 – 
jídelna 
Vstup: ZDARMA
Lektorky: Jana Stehnová a Jarmila Živná

Přijďte si vyzkoušet 
sestavu 14 ta hů, které 
se provádějí výhradně 
přes oblečení, na hla-
vě, krku, zádech a pa-
žích masírovaného. 
Haptika – komunikace 

dotykem, je pro člověka velmi důležitá 
bez ohledu na jeho věk – dovede léčit. 
Pravidelné masáže podporují propo-
jení hemisfér, zlepšují jemnou moto-
riku a zvyšují hladinu hormonu štěstí.

Jihoměstská sociální a.s. zajistí celodenní péči o Vaše blízké na přechodnou dobu 
Poskytujeme registro- 
vanou odlehčova cí služ - 
bu, která je podporou 
pro pečující osoby – ro-
diny či jednotlivce, kteří 
se doma starají o své 
blízké a potřebují si od-
počinout, zregenerovat 
síly, vyřídit si osobní zá-
ležitosti nebo podstou-
pit plánovaný lékařský 

zákrok a po tuto dobu nemohou nechat 
své blízké bez pomoci.
Odlehčovací služba je:
n  pobytová služba
n  určena pro seniory (od 60 let), o které 

je jinak pečováno v jejich přirozeném 
domácím prostředí

n  časově omezená (pobyt nesmí pře-
sáhnout 3 měsíce v kalendářním 
roce), nástup je však možné opako-
vat v průběhu roku

n  zejména pro obyvatele hl. m. Prahy,
n  zajištěna 24 hodin denně kvalifikova-

ným personálem, odborné zdravotní 
výkony jsou zajišťovány profesionálními 
zdravotnickými pracovníky 

n  součástí pobytu je zajištění stravy 
včetně dietních úprav, úklid, praní 
a žehlení prádla a nabídka pestrého 
společenského programu.

Pro více informací a rezervaci termí-
nu kontaktujte: Mgr. Kláru Krybu-
sovou, tel. 603 205 396, e-mail:  
klara.krybusova@jmsoc.cz, Janoucho-
va 670/1, Praha 4 – Háje.

ANGLIČTINA V KAVÁRNĚ
Od 5. února (každé pondělí) probí-
há v neformálním prostředí kavárny 
MEZI DOMY v Křejpského ulici vý-
uka angličtiny s lektorkou Lucií Asali. 
Od 13:00 začátečníci – lekce vhodná 
pro seniory a od 14:15 mírně pokro-
čilí, kteří potřebují oprášit své zna-
losti. V každé skupině je maximálně 
6 studentů, kurzovné je 750 Kč za  
8 lekcí. Bližší informace a rezervace: 
777 485 939, info@mezi-domy.cz. 

MAŠKARNÍ REJ

17. února od 15:00 se u nás tvoří, hra-
je a tančí INKOGNITO. S výtvarníkem 
Honzou Sušou budou všichni umělec-
ky založení účastníci tvořit nádherné 
masky z nejrůznějších materiálů. Ti 
nejmenší si společně s rodiči vyrobí 
stylové škrabošky, čeká je pohádková 
cesta, soutěže a hry. Nenechte si ujít 

tanec v maskách a úžasné karnevalové 
menu v naší kavárně. Vstupné 50 Kč 
za dítě (rodičovský doprovod zdarma), 
80 Kč za dvě děti a 100 Kč, pokud máte 
děti tři. Rezervace: sms 777 485 939, 
info@mezi-domy.cz, osobně na baru ka-
várny MEZI DOMY.

KERAMICKÁ DÍLNA S JARNÍM 
A VELIKONOČNÍM TÉMATEM
Srdečně vás zveme na sobotní rodin-
né keramikování s Janou Kalinovou 
dne 10. února od 10:00 h. Tentokrát 
se necháme inspirovat jarními a veli-
konočními motivy. Vřele doporučujeme 
navazující dílnu 24. března, kde bude-
me glazovat a různě dekorovat právě 
ony výtvory z únorového workshopu.  
Hotové výrobky si pak budete moci vy-
zvednout v průběhu posledního břez-
nového týdne. Rezervace míst: sms 
777 485 939, info@mezi-domy.cz, 

osobně na baru kavárny MEZI DOMY. 
Těšíme se na vás!

DĚTSKÝ BLEŠÁK

Milé děti! Je tady opět příležitost 
obnovit svůj šatník, arzenál hraček, 
knížek a her! MEZI DOMY pro vás 
opět pořádá pravý bleší trh. Vezmě-
te hračky, které vám doma zapadají 
prachem, šatičky a botičky, do kterých 
se nevejdete, a přijďte je prodat nebo 
vyměnit. Burza se koná 10. března 
od 11:00 v Komunitním centru MEZI 
DOMY. Každý prodejce dostane stůl 
a židličku, poplatek za prodejní místo 
v hodnotě jednoho milého úsměvu 
vybíráme na místě. Místečko si re-
zervujte dostatečně včas, kapacita je 
omezená! Rezervace: 777 485 939, 
info@mezi-domy.cz.
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Lyžařská oblast SkiWelt si vás získá

V současnosti je tato oblast zimních sportů 
jedním z největších a nejmodernějších lyžařských 
areálů na celém světě a patří v celosvětovém 
měřítku i k těm nejúspěšnějším. SkiWelt má 
k dispozici celkem 21 sjezdů dolů do údolí, 
tolik nenabízí žádný jiný lyžařský areál. Oblast 
kolem vrcholů Hohe Salve, Zinsberg, Hartkaser 
a Astberg byla tehdy jako místo zimních sportů 
prakticky neznámá. Vybudováním první lanovky 
v r. 1947 vstoupila oblast Brixental do světa 
zimních sportů. A již tehdy bylo zapotřebí průko-
pnických novinek. Tak byla v obci Hopfgarten 
v r. 1947 postavena nejdelší sedačková lanovka 

v Evropě o délce 2.830 metrů, a v r. 1948 
ve Westendorfu největší lanovka v Rakousku, 
která již v sezóně 1948/49 přepravila 22.289 
osob. V následujících letech a desetiletích 
přibývaly lanovky v obcích Söll, Scheffau, Brixen, 
Ellmau a Going, později následovala i obec 
Itter. V lyžařské oblasti SkiWelt se neustále real-
izovaly průkopnické projekty, jako 1970 nejdelší 
pozemní lanovka v Evropě v Ellmau, v r. 1988 
první 8-sedačková lanovka v Evropě v obci Söll 
nebo v r. 2008 první lanovka na solární pohon 
na celém světě v obci Brixen im Thale. Dnes již 
tak je v lyžařské oblasti SkiWelt každou noc 

v provozu cca 65 strojů na úpravu tratí, aby 
všech 284 km sjezdovek bylo příští den nebo 
i noc opět v perfektním stavu! 

Rok co rok se všechna zařízení vylepšují 
a modernizují. Nové sjezdovky a také rozmanité 
trasy, které spojují lyžařské areály jednotlivých 
obcí SkiWelt, nabízejí každoročně nové zážitky. 
Jako reakce na několik po sobě následujících 
zim s malým množstvím sněhu se v 90. letech 
20. st. instalovala první zasněžovací zařízení 
a jejich počet se postupně zvyšuje. V současnosti 
je již k dispozici 15 retenčních nádrží, zřízených 
s ohledem na vhodné umístění v okolní přírodě 
a při dodržování všech ekologických zásad. 
Na podzim 2017 tak byla v rámci světoznámé 
akce „World Snow Awards“ britského deníku 
„The Telegraph“ poprvé v historii propůjče-
na cena za ekologii jednomu z lyžařských 
areálů SkiWelt Wilder Kaiser- Brixental, a to 
jako ocenění za dlouholeté projekty v oblasti 
ekologického provozu. Mimochodem, 100% 
elektrické energie, potřebné pro provoz lyžařské 
oblasti a výrobu technického sněhu, přichází 
ze „zelené“ vodní energie dodavatele Tiroler 
Wasserkraft.

V posledních letech stály v popředí zájmu organ-
izace SkiWelt především investice do zvyšování 
komfortu. Je to tak rozhodně znát a pohodlí 
pro všechny lyžaře, snowboardisty i další turisty 
jsou tu na špičkové úrovni. Všechny přibližovací 
vleky byly nahrazeny moderními kabinkami nebo 
pohodlnými sedačkami, často i s vyhříváním, 
což ocení především rodiče s menšími dětmi, 
pro které je zde také mnoho koutků, které i těm 
nejmenším usnadní a zpříjemní lyžařské začátky. 
Následovala výstavba parkovacích domů, 
úschoven lyží, investice do Wi-Fi-sítí a do tech-
nologií pro zajištění dostatečných sněhových 
podmínek a perfektně upravených sjezdovek. 

Více na: www.skiwelt.at

 JAN ONDRUŠ

Příběh oblíbené lyžařské oblasti začal již před 40 lety, když v roce 1977 došlo 
k zahájení spolupráce lanových drah šesti tyrolských obcí v oblasti mezi údolím 
Brixental a pohořím Wilder Kaiser. Vznikla tak rozlehlá oblast pro vyznavače 
zimních sportů SkiWelt. Od počátku jde o společný projekt regionálních vizionářů 
s originálními nápady a je to zde znát, protože si zde své najdou děti i dospělí, 
„hobíci“ i zdatní lyžaři. Pro české turisty je to oblast zajímavá dostupností. Automo-
bilem je to slabou hodinku od Mnichova. 
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Nenechte se 
připravit o svou 
nemovitost!

T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na známých adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11

Nestyďte se za své dluhy.
Přijďte k nám se ZDARMA poradit! 
Najdeme pro Vás nejvhodnější řešení.

Máte dluhy, exekuce, exekuční 
příkaz k prodeji nemovitosti?

Narazili jste na lichváře?

Hrozí Vám riziko, že přijdete 
o svou nemovitost v dražbě?

Někdo Vás podvedl? 

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
67m2, v družstevním vlastnic-
tví. Jednotka se nachází v 3. 
podlaží z 9.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Jeřábkova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 48m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází ve 1. pod-
laží ze 6.

PRODEJ BYTU 2+kk
Jeseniova, Žižkov

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 49m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí ve 6. podlaží ze 8.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Emilie Hyblerové, Háje

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
82m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází 
ve 1. podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Štichova, Háje

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 49m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází v 10. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Anny Drabíkové, Háje

Prodej bytové jednotky 3+1 
se 2 balkony, užitná plocha 
jednotky 94m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází ve 4. podlaží z 7.

PRODEJ BYTU 3+1/2B
U Průhonu, Holešovice 

Nájem bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 43m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 3. pod-
laží z 8. Nájem 15.000 Kč.

NÁJEM BYTU 2+kk
Gregorova, Chodov

Nájem bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
78m2, v družstevním vlastnic-
tví. Jednotka se nachází v 5. 
podlaží z 8. Nájem 16.000 Kč.

NÁJEM BYTU 3+1/L
Nechvílova, Chodov
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V 80. letech 20. stol. jste se podílel 
i na organizování rockových a punko-
vých koncertů na Strahově. Najdete 
si ještě čas navštívit koncert?

Najdu, ale už ne tak často. V poslední 
době jsem byl na koncertu The Jesus 
and Mary Chain v Lucerna Music Baru. 
Koncert jsem si užil a zavzpomínal 
při něm na své mládí. Také jsem byl 
na koncertě Orchestra Baobab. Hudba 
je pro mne stále důležitá. 

Když jsme již zmínili onen klub 
na Strahově, jak dlouho jste ho pro-
vozoval?

Byl to Klub 11 a provozovali jsme ho 
jen jeden školní rok, pak nám ho zavře-
li. Podařilo se nám tam dát prostor 
HaDivadlu nebo skupinám A64, 
Precedens a dalším. Dokonce tam 
ilegálně hrála anglická kapela The 
Box, které vybouchlo místo, kde 
měla vystupovat. Byla to improvi-
zace, ale koncert se skvěle vydařil. 

Byl jste jedním z vůdců studentské 
stávky po 17. listopadu 1989. Jak 
na tu dobu vzpomínáte?

Byl to neuvěřitelný zážitek a napros-
to nepředpokládaný vstup do života. 
Lidé si přáli konec režimu, ale nikdo 
netušil, kdy to přijde. Jedno ráno jsme 
se vzbudili do běžného dne a ono to 
najednou přišlo.

Neskutečné bylo nasazení lidí. Bylo vi-
dět, jak se lidé na to nové těší. Bylo to 
zcela hmatatelné. Doba byla úžasná 
a mne zavál osud do situací, že jsem se 
toho mohl účastnit zevnitř. Například si 
nás pozvali tři ministři tehdejší vlády 
a my jsme jim mohli přímo říct své ná-
zory, co chceme a co už naopak ne. Ta 
doba byla úžasná. A vzpomínám na to 
rád a vážím si, že mi to bylo naděleno.

Rok 1989 byl přelomový nejen pro 
naši republiku, ale i pro vás. Jednal 
jste s odstupující vládou a stal se po-
slancem. To byly pro vás jistě velké 
změny.

Změny to byly zásadní. Jednáte face 
to face se zástupci komunistické vlá-
dy. Následně jste v poradním sboru 
ministra školství a po pár týdnech se 
ze mne stal poslanec. 

Pro mne bylo v té době důležité, jak 
budou nově vypadat vysoké školy. 
Hlavně proto jsem šel do parlamentu, 
abych pomohl prosadit změny. Skon-
čila stávka a nyní bylo potřeba změnit 
školy tak, aby tam mohli učit lidé, kteří 
by měli respekt u studentů.

Musel jsem v rychlosti pronikat 
do toho, jak se tvoří zákony. Stáli jsme 
před takovým rozsahem potřebných 
změn a byla to náročná doba. Měni-
lo se toho tolik, že jsem se nakonec 
ani nevrátil do školy. Myslel jsem si, 
že je to jen krátkodobá záležitost, ale 
na UMPRUM jsem se již jako student 
nevrátil. Před 12 lety jsem ale přišel 
na ČVUT, kde jsem studovat 
začínal, jako externí vyučující.

V listopadu jsme si připomenuli  
28 let od listopadové revoluce. Jak cí-
títe změny, kterými naše země prošla?

Rozdělil bych to na dva postoje. Primár-
ně jsem velmi rád, že jsem se dožil jako 
mladý této změny, protože minulý re-
žim byl postavený na nesvobodě a pře-
devším na tzv. „třídní nenávisti“. Naše 
země urazila za těch 28 let dlouhou 
cestu. Žijeme v podstatě v demokra-
tické a svobodné společnosti, která se 
snaží být součástí civilizovaného světa.

Ale současně vidím i to, co se nepo-
vedlo, a cítím řadu problémů, které 
naše nepřipravenost na změnu při-
nesla. My se teprve učíme žít a cho-
vat se ve svobodné společnosti. Když 
tady nejdřív byla okupace a potom 
komunismus, tak neměl nikdo potře-
bu učit lidi respektu k druhým, k zod-
povědnosti. Dnes je velké množství 
lidí, kteří volí strany, které nehlásají 
respekt k druhým a svobodu. Nejsme 
často schopni rozlišit, kdo říká prázd-
ná slova a kdo nabízí správná řešení. 
Nejsme velmi často ochotni naslou-
chat druhým. Je to vše nedílnou sou-
částí dlouhého procesu transformace 
společnosti. Demokracie by ale měla 
zůstat naším cílem a měli bychom si jí 
opravdu vážit.

Působil jste jako ředitel Útvaru roz-
voje hl. m. Prahy. Jak byste nám tuto 
činnost přiblížil?

Nejprve jsem byl požádán o zorgani-
zování procesu tvorby nového strate-
gického plánu Prahy. Následně jsem 
byl požádán o transformaci celé in-
stituce, vytvoření její nové tváře, ale 
hlavně obsahu. Víc než polovina lidí 
dnes žije ve městech. Tento trend je 

daný a je nezvratitelný. Přemýšlení 
o městech je celosvětovým téma-

tem. Podařilo se nám transfor-
movat Útvar rozvoje hl. m. Prahy 
na Institut plánování a rozvoje 

(IPR). Tuto změnu ocenila i řada za-
hraničních odborníků. Spolupráce 
s kolegy z Vídně, Boloně, Stockholmu 
nebo Amsterodamu a jejich pohled 
byl pro nás důležitý. Byly to velmi in-
tenzivní dva roky. 

Na čem pracujete v současné době?

Pracuji ve společnosti 4ct s.r.o., kte-
rá vytváří platformu pro poskytování 
inovativních služeb v oblasti rozvoje 
měst, jak pro veřejný, tak pro soukro-
mý sektor. Zde se snažím zúročit ne-
jen zkušenosti z IPR, ale i ze spoluprá-
ce při zakládání podobných institucí 
v Brně nebo Karlových Varech. 

Jste velmi časově vytížený, jak si tedy 
představujete ideální dovolenou?

V posledních letech opravdu moc vol-
na nemám, ale pokud je to možné, 
snažím se relaxovat dvěma způsoby. 
Buď se odstřihnu od všech mobilních 
dat a internetu a snažím se být v pří-
rodě nebo někde v ústraní meditovat. 
Nebo naopak vyrazím na nová místa 
mezi nové lidi, kde například na zahra-
ničních konferencích čerpám inspiraci. 
Oboje je pro mne ideálně strávenou 
dovolenou.

Děkuji za váš čas a za rozhovor
Michal Ezechel

Demokracie bychom si měli vážit
Pan Tomáš Ctibor přiblížil žákům gymnázia a střední školy EDUCAnet 

Praha svůj život a zážitky z roku 1989 v rámci projektu Příběhy na-
šich sousedů. Ten za podpory MČ Praha 11 organizovala společnost 
Post Bellum. Žáci ze škol na Jižním Městě se během půlroční práce 
zaměřili na pamětníky ze svého okolí. Zpracované příběhy se dají 
dohledat na webových stránkách https://www.pribehynasichsouse-

du.cz/praha-11. Pana Tomáše Ctibora jsme požádali o rozhovor, který 
vám nyní přinášíme.

Rozhovor14

Žijeme v podstatě 
v demokratické 

a svobodné 
společnosti, která 

se snaží být součástí 
civilizovaného světa.
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PRO PŘEHLED BYCHOM VÁS CHTĚLI 
PROVÉST CELÝM PROCESEM:
Přihlašování:
Uchazeči o středoškolské studium si 
mohou v prvním kole podat 2 přihlášky 
(přihlášky lze obstarat v ZŠ, v prodej-
nách SEVT nebo na webových stránkách 
MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelava-
ni/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stred-
ni-skoly-a-konzervatore ). 
Přihlášky je třeba vyplnit a nechat si po-
tvrdit prospěch na ZŠ. Přihlášky pro prv-
ní kolo se odevzdávají střední škole do  
1. března 2018. Je také nutné si v ZŠ vy-
zvednout do 1. 3. 2018 zápisový lístek.

Přijímací řízení:
Novinkou pro šk. rok 2017/18 jsou jed-
notné zkoušky.
Jednotné zkoušky se konají formou jed-
notných písemných testů z předmětů čes-
ký jazyk a literatura a matematika a její 
aplikace v rozsahu stanoveném Rámco-
vým vzdělávacím programem pro základ-
ní vzdělávání, jednotná zkouška se koná 
podle § 60c odst. 1 školského zákona 
v prvním kole přijímacího řízení ve 2 ter-
mínech, které stanoví MŠMT do 30. září 
předchozího kalendářního roku a zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
školy hodnocení jednotné zkoušky zapra-
cují v celkovém hodnocení splnění kritérií 
přijímacího řízení uchazečem; hodnocení 
jednotné zkoušky se podílí na hodnocení 
uchazeče nejméně 60 % a v případě přijí-
macího řízení do oborů vzdělání gymná-
zium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
Od 22. dubna do 30. dubna 2018 je pro 
1. kolo u oborů bez maturitní zkoušky 
i bez talentové zkoušky stanoveno ob-
dobí pro školní přijímací zkoušky; pokud 
ředitel školy o jejím konání rozhodl, koná 
se ve dvou termínech (§ 60 odst. 3 písm. a) 
školského zákona).
Od 12. dubna do 28. dubna 2018 je pro  
1. kolo u oborů s maturitní zkouškou bez ta-
lentové zkoušky a oboru vzdělání gymnázia 
se sportovní přípravou stanoveno období 
pro přijímací zkoušky (pro jednotné i školní 
přijímací zkoušky). Konkrétní dny konání škol-
ní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy; pro 
jednotnou zkoušku je zveřejňuje při vyhláše-
ní přijímacího řízení v souladu s konkrétními 
termíny vyhlášenými MŠMT.
Pozvánku k přijímací zkoušce pro první 
kolo přijímacího řízení do denní formy 
vzdělávání zasílá ředitel školy 14 dní před 
termínem konání přijímací zkoušky. Pokud 
se uchazeč nemůže z vážných důvodů 
zkoušky účastnit, je třeba se omluvit nej-
později do 3 dnů od termínu zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:
Ředitel školy zveřejní na veřejně přístup-
ném místě ve škole a způsobem umož-

ňujícím dálkový přístup, a to v souladu 
s právními předpisy týkajícími se ochrany 
osobních údajů, pořadí uchazečů podle 
výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ne-
přijatým uchazečům nebo zákonným zá-
stupcům nezletilých nepřijatých uchazečů 
odešle rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí 
je nutno na poště (nebo ve škole,…) vy-
zvednout co nejdříve – na poště je uscho-
váno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li 
se, pak se považuje za doručené).
V případě přijetí je třeba odevzdat řediteli 
SŠ zápisový lístek do 10 pracovních dnů 
ode dne, kdy ředitel školy zveřejnil se-
znam přijatých uchazečů. Nebude-li zápi-
sový lístek v této lhůtě škole doručen, je 
možné místo obsadit jiným uchazečem. 
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen 
jednou; to neplatí v případě, že uchazeč 
chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde 
byl přijat na základě odvolání. 
V případě nepřijetí je možné do 3 pracov-
ních dnů od doručení rozhodnutí podat 
k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepři-
jetí. Vhodné je také se zeptat na mož-
nost přijetí na uvolněná místa po ucha-
zečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se 
pro jinou školu (nedoručili zápisový lís-
tek). Nevyjde-li odvolání, doporučujeme 
podívat se na další možnosti ve 2. kole 
na webových stránkách krajského úřadu 
nebo zvolené další školy.
Odpovědi na různé otázky můžete získat 
přímo na internetové adrese pražského 
školství: http://skoly.praha-mesto.cz nebo 
na webových stránkách MŠMT: http://
www.msmt.cz/vzdelavani. Informace o po-
čtu volných míst pro přijetí uchazečů v dal-
ších kolech přijímacího řízení na jednotlivých 
pražských školách naleznete na interneto-
vém portálu hlavního města Prahy – oblast 
školství na adrese: http://skoly.praha-mes-
to.cz. Další informace může poskytnout vý-
chovný poradce v základní škole.

Přehled středních škol na Jižním Městě:
n  Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500
n  Střední škola – Waldorfské lyceum, 

Křejpského 1501/12
n  Gymnázium Evolution JM, Tererova 

2123/17
n  EDUCAnet – Gymnázium, střední od-

borná škola a základní škola Praha, 
s.r.o., Roztylská 1860/1 

n  Základní škola a střední škola waldorf-
ská, Křejpského 1501

n  Základní a Střední škola Kupeckého, 
Kupeckého 576

n  Střední škola Podnikatelská akademie 
a základní škola, s.r.o., K Milíčovu 674/2

n  EDUSO Střední odborná škola mul-
timediální a propagační tvorby, 
s.r.o., Novomeského 
2139/1 

n  Michael – Střední 
škola a Vyšší odbor-
ná škola reklamní 
a umělecké tvorby, 
s.r.o., Machkova 1646
Zpracovala: Bc. Lenka 

Vlčková, OŠK
V Praze 19. 12. 2017

Jak se hlásit na střední školu
Jako každoročně přichází období podávání přihlášek na střední školy, a proto vám přinášíme prostřednictvím časopisu Klíč 
informaci s nabídkou středního školství na území městské části Praha 11 (možno nalézt na webových stránkách naší městské 
části – www.praha11.cz). 

Přijímací zkoušky proběhnou v termínech:

12. dubna 2018
1. řádný termín centrálně zadávaných testů 
jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělá-
ní, včetně nástavbového studia.

13. dubna 2018
1. řádný termín centrálně zadávaných testů 
jednotné zkoušky pro obory šestiletých a os-
miletých gymnázií.

16. dubna 2018
2. řádný termín centrálně zadávaných testů 
jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělá-
ní, včetně nástavbového studia.

17. dubna 2018
2. řádný termín centrálně zadávaných testů 
jednotné zkoušky pro obory šestiletých a os-
miletých gymnázií.

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání:

10. května 2018
1. termín pro uchazeče, kteří se řádně omlu-
vili na první termín.

11. května 2018 2. termín pro uchazeče, kteří se řádně omlu-
vili na druhý termín.



Vzhledem k výše uvedenému je nepochopi-
telné, že mezi členy Zastupitelstva MČ Pra-
ha 11 se najdou zastupitelé, ba celý klub 

HpP11, kteří nejsou schopni podpořit reál-
nou dostavbu okruhu v navrhované a zpra-
cované trase 511. Jejich argumentace 

spočívá v odůvodnění, že nemůžeme pře-
nášet naše zátěže na území jiných měst-
ských částí, přičemž jimi navrhované, ale 
neprojednané řešení je přesunutí okruhu 
na území Středočeského kraje, kde každá 
obec má výrazně silnější pozici v územním 
plánování. Lze se tedy dle mého názoru 
domnívat, že jde jen o účelové kompliková-
ní a oddalování řešení problému. 
Přestože ZMČ Praha 11 přijalo dne  
19. 5. 2016 usnesení 0006/17/Z/2016, 

Občané Jižního Města měli v poslední době několik příležitostí zaregistrovat na po-
sledních kilometrech D1 obdobné dopravní zácpy, jako je zdokumentováno na výše 
uvedeném obrázku. Takové situace jsou jen evidentním důkazem toho, že oficiální 
údaje TSK o intenzitách automobilové dopravy s více než 12 000 každodenních 
průjezdů kamionů jsou pravdivé. Ve svých důsledcích způsobují imisní zátěže na při-
lehlých územích Prahy 11 na takové úrovni, že jde o největší ekologickou zátěž, ať 
již nejvýznačnějšími znečišťujícími látkami (polutanty), či akustickými emisemi.

Vývoj při dostavbě Pražského okruhu  
v jihovýchodním segmentu – stavbě 511

Život na Jižním Městě16

Název projektu MČ PRAHA 11 ROZPTYLOVÁ STUDIE

ZADAL Úřad MČ Praha 11

ZPRACOVAL ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o. 

DATUM 10 – 2017

MĚŘÍTKO 1 : 20 000

IHr PM10 (µg.m-3)
Příspěvek těžké nákladní  
dopravy k celkovým 
koncentracím

< 2
2–4
4–6
6–10
> 10
Hranice MČ Praha 11

SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE PM10
průměrné roční koncentrace

příspěvěk těžké náklADNÍ DOPRAVY
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ve kterém „podporuje urychlenou do-
stavbu Pražského okruhu v jihovýchod-
ním segmentu Prahy, tj. stavbu 511“, 
píše následně dne 10. 6. 2016 tehdejší 
starosta Jiří Štyler dopis adresovaný ko-
misařům EK a ředitelstvím příslušných 
organizací EK, ve kterém je děkováno 
za vyřazení stavby 511 Pražského okru-
hu ze seznamu 11 prioritních staveb. Za-
řazení do seznamu 11 prioritních staveb 
žádala dokonce vláda ČR. Pozoruhodné 
na tomto dopise je, že starosta MČ Pra-
ha 11 děkuje za to, že stavba nepovede 
„přes MČ Praha-Běchovice“.
Naštěstí i poslední pozitivní vývoj 
na úrovni EU lze dokladovat citací ze 
závěrečné zprávy konference a diskusní-
ho fóra, které se v Praze, pod názvem 
„Dostavba Pražského okruhu, stavba 
511, Běchovice – dálnice D1“ konaly 
za účasti expertů EU dne 27. 9. 2017. 
V závěrečném shrnutí se uvádí: „Všichni 
EU experti pozvaní z Bruselu se shodli 
na tom, že po seznámení se s materiá-
ly a procesem EIA pro dostavbu Praž-
ského okruhu mohou konstatovat, že 
proces EIA (který je mnohem důležitější 
z hlediska hodnocení Evropské komise) 
probíhá zcela podle požadavků směrnice 
EU. Za velmi důležitý fakt rovněž ozna-
čili kvalitně probíhající diskuzi s veřej-
ností. Závěrem experti EU vyjádřili svoji 
podporu budoucí realizaci projektu a při-

slíbili komunikovat veškeré informace se 
zástupci Evropské komise a Generálním 
ředitelstvím Evropské komise pro život-
ní prostředí prostřednictvím osobního 
projednání s generálním ředitelem pa-
nem Danielem Callejou Crespou. 
Pokračováním tohoto procesu schvalo-
vání je, že Ministerstvo životního pro-
středí v Praze dne 23. 11. 2017 pod  
č. j. MZP/2017/710/1992 vydalo závaz-
né stanovisko k posouzení vlivů provede-
ní záměru na životní prostředí, přičemž 
předmětným záměrem je „Silniční okruh 
kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - 
dálnice D1“. Součástí záměru je i přelož-
ka Štěrboholské radiály, která přechází 
v přeložku I/12 Běchovice – Úvaly. Tech-
nické řešení záměru zahrnuje úvodní 40 m 
dlouhý připojovací úsek na Hostivařskou 
spojku, která by po svém dokončení měla 
řešit vyvedení kamionové dopravy, gene-
rované překladištěm METRANS, na okruh, 
tj. tam, kam svým charakterem patří.
Pro dokreslení v úvodu zmíněných nega-
tivních vlivů od tranzitní kamionové do-
pravy vedené nesmyslně přes Prahu 11 
a další hustou zástavbu na sousedních 
městských částech, z důvodu nedosta-
vění stavby 511 Pražského silničního 
okruhu, uvádím na 2 výkresech výstupy 
z „Rozptylové studie“, jejímž cílem bylo 
vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší 
na území MČ Praha 11. Nejvyšší podíl 

dopravy na celkových koncentracích byl 
vyhodnocen v případě suspendovaných 
částic PM10 a oxidu dusičitého. Překra-
čování imisního limitu bylo vypočteno 
v případě NO2

 jen zcela lokálně v pro-
storu křížení ulic Brněnské a Pod Chodo-
vem a v případě benzo[a]pyrenu pouze 
v části území, přibližně vymezené ulicemi  
5. května, Brněnská, Türkova, Chilská. 
Zpracovatelem studie datované v říjnu 
2017 je Atelier ekologických modelů 
ATEM, s. r. o. Ve zmíněné studii jsou pre-
zentovány průměrné roční koncentrace 
oxidu dusičitého, suspendovaných částic 
PM10, PM2,5 a benzo[a]pyrenu, jakožto 
nejvýznamnější polutanty produkované 
automobilovou dopravou. Použitá me-
todika, vstupní údaje, meteorologické 
podklady, tabelární i grafické zpracová-
ní výsledků a závěrečné hodnocení jsou 
pak prezentovány na webu MČ Praha 11 
→ Územní rozvoj a regenerace → Stra-
tegické územní plánování → Strategické 
a koncepční dokumenty.
Na závěr lze pro úplnost pouze uvést, že 
stavba Pražského silničního okruhu včetně 
stavby 511 byla dne 29. 10. 2017 napa-
dena u Městského soudu v Praze žalobou 
na vyřazení této stavby ze 
Zásad územního rozvoje.

Ing. Stanislav  
Urbánek, CSc. 

 (TOP 09), radní

Název projektu MČ PRAHA 11 ROZPTYLOVÁ STUDIE

ZADAL Úřad MČ Praha 11

ZPRACOVAL ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o. 

DATUM 10 – 2017

MĚŘÍTKO 1 : 20 000

IHr NO2 (%)
Podíl dopravy na celkových koncentracích

< 10
10–20
20–30
30–40
> 40
Hranice MČ Praha 11

Oxid dusičitý
průměrné roční koncentrace

podíl dopravy na celkových koncentracích
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Tyto děti jsou více ohroženy negativními 
společenskými jevy, jako je záškoláctví, 
experimenty s návykovými látkami, šikana 
atp. Projekt navazoval na pilotní běh z pod-
zimu roku 2016 a realizovala ho organiza-
ce Proxima Sociale o.p.s. ve spolupráci se 
Střediskem výchovné péče (dále jen SVP).
V tomto roce byl projekt rozšířen o tzv. 
terapeutický běh, kdy lektoři ze SVP pra-
covali s konkrétními obtížemi dětí a kte-
rý byl uskutečněn na jaře 2017. Tohoto 
běhu se zúčastnilo osm dětí, některé tak 
navázaly na běh z minulého roku. Na pod-
zim absolvovalo další běh, který byl za-
měřen více preventivně, šest dětí ve věku  
12 až 14 let. Oba běhy se skládaly z dva-
nácti setkání a skupiny se scházely pravi-
delně 1x týdně na dvě hodiny.  
„Oproti minulému roku jsme letos přistou-
pili k tomu, že skupiny vedli dva stálí lek-
toři, a měli jsme tak možnost pracovat se 
skupinovou dynamikou a také děti více po-
znat. Během preventivního běhu jsme se 
zabývali tématy: jak řešit konflikty, k čemu 
jsou důležitá pravidla, jak zvládnout život 
v kyberprostoru a jak případnou kyberšika-
nu, jak řešit náročné situace, ale také pro 
dospívající atraktivní téma vztahy a sex. 
U všech témat jsme využívali interaktiv-

ní techniky, aby si z nich dospívající mohli 
odnést co nejvíce zážitků a informací,“ říká 
lektor skupin Vladimír Kácha. Důležitou 
součástí celého projektu byl i víkendový vý-
jezd, kde se o sebe děti musely postarat: 
samy si nakoupily potraviny, vařily a uklíze-
ly. Zároveň se také probírala témata návy-
kové látky a sebepoznání.
„Pro některé účastníky byla tato zkušenost 
úplně nová, ještě nikdy nenakupovali a ne-
vařili pro tolik lidí. Měli možnost zkusit si 
být samostatní a zažít si ocenění, že něco 
nového zvládli, ale také převzít zodpověd-
nost za sebe i druhé,“ pokračuje Kácha.
Cílem tohoto projektu je předat dětem 
informace o rizicích, s nimiž se v životě 
mohou setkat nebo se již setkávají, na-
učit je zvládat problematické situace, řešit 
konflikty, umět asertivně jednat, naučit je 
schopnosti sebereflexe a v neposlední 
řadě i samostatnosti, především v rámci již 
zmiňovaného výjezdu. Důležitou součástí 
projektu je také naučit děti respektovat 
normy a pravidla.
Jak hodnotí přínos Balance skupin pro 
vlastní život samotní účastníci? „Zkusili 
jsme si něco nového, mohli jsme si povídat 
o věcech, které nás trápí. O sobě jsem se 
také dozvěděla to, že dokážu být oporou 

pro druhé. Hlavně pro kamarády,“ vidí  pří-
nos jedna z účastnic. Jiná dívka komentuje 
svoje působení ve skupinách takto: „Dobré 
bylo, že jste vyslechli, když to někdo po-
třeboval. Já jsem se tady naučila říkat svůj 
názor před ostatními.“
V intenzivní skupinové práci s novou skupi-
nou dětí bude Proxima Sociale o.p.s. po-
kračovat ve spolupráci s kurátorkami pro 
děti a mládež i v dalším roce. Již teď plánují 
například rozšíření o individuální setkání 
s jednotlivými účastníky, aby bylo možné 
hodnotit konkrétní přínosy pro jednotlivce 
průběžně.
Proxima Sociale o.p.s.  provozuje na Jižním 
Městě pro děti a mládež také NZDM Klub 
Jižní pól a Terénní program, kdy pracovníci 
pomáhají dětem a dospívajícím řešit jejich 
potíže.
Tento projekt byl podpořen a financován 
městskou částí Praha 11.

Mgr. Eliška Holá, regionální  
koordinátorka programů pro děti a mlá-
dež v Praze 11, Proxima Sociale o.p.s.

Bilancování roku s Balance skupinami
Projekt skupin Balance spočívá v intenzivní skupinové práci s dětmi ve věku 11 až 
15 let, které jsou v individuální péči Střediska výchovné péče a kurátorů pro děti 
a mládež ÚMČ Praha 11. 

Fotbalový tým FC Háje Jižní Město druhým rokem uspořádal 
sportovní akci s charitativním nádechem

Jednalo se o běh Hostivařským lesoparkem, 
před kterým se vybíralo dobrovolné startov-
né, jehož výtěžek půjde opět na činnost 
dětského domova Charlotty Masarykové 
ve Zbraslavi, který se stará o děti do 6 let.
Aktivně se běhu zúčastnilo 156 běžců, vět-
šinu z nich tvořili členové klubu a jejich pří-
buzní a pro dětský domov se vybrala částka 
22.930 Kč. Na startu však dobrovolně při-
spěli i lidé, kteří se běhu aktivně neúčastnili, 
ale chtěli dětský domov finančně podpořit. 
Na druhý ročník Hájeckého běhu pro dob-
rou věc dorazili zástupci dětského domova, 

spolu s nimi přijeli i ti nejvzácnější hosté, 
a to Erik, Kuba, Alex a Lubošek, děti z dět-
ského domova. Při celém průběhu akce 
byla cítit ohromná pozitivní energie. Úvodní 
slovo před startem běhu si vzal sportovní 
manažer mládeže Otmar Mansour, který 
všechny účastníky přivítal, následně pře-
dal slovo zástupkyni z dětského domova  
CH. M., která účastníkům přiblížila činnost 
dětského domova. Nejhezčím okamžikem 
akce bylo, když děti z dětského domova 
vyslovily do mikrofonu poděkování všem 
lidem, kteří přišli a jejich domov tak podpoři-

li. Po tomto krásném úvodu následovala roz-
cvička, kterou si pro běžce připravila trenérka 
Kristýna Špinková. Nejdříve odstartovala 
skupina, která se zapsala na trasu dlouhou 
4 km, hned po nich vyběhli účastníci běhu 
na 2 km. Samotný běh zvládli všichni na vý-
bornou a v cíli obdržel každý běžec památeč-
ní razítko – čtyřlístek, který je v logu dětské-
ho domova Charlotty Masarykové. Na závěr 
akce byl ještě vypuštěn lampion štěstí. 
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili 
a podpořili tak děti z dětského domova. 

Jan Špinka
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KULTURNÍ JIŽNÍ MĚS-
TO o. p. s.
Malenická 1784
148 00 Praha 11
Tel.: 271 910 246 

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
Spojení: Metro Chodov, bus 154, 197 – 
zast. Jarníkova, pak 3 minuty chůze.
Metro Opatov, bus 177 – zast. U Kunratic-
kého lesa, pak 7 minut chůze. Od Centra 
Chodov 10 minut chůze.
Otevřeno po–čt 8.00–21.00,  
pá 8.00–18.00 nebo dle programu.
PROGRAM ÚNOR 2018
KONCERTY:
 8. 2. KAMELOT – od 20.00. Koncert kapely, 
která patří ke špičce domácí folkové scény. 
22. 2. Devítka & Knezaplacení – od 20.00. 
Koncert dvou folkových kapel, nad jejichž texty 
se dá (ale nemusí) přemýšlet…
DIVADLO
 14. 2. DIVADLO: Polib tetičku aneb nikdo 
není bez chyby – od 19.00. Brilantně napsaná 
anglická komedie. V hlavních rolích Jan Čenský 
a Miroslava Pleštilová.
KINO KLUB ZAHRADA:
 5. 2. Píseň moře – od 18.00. Animovaná 
pohádka pro děti. V bájné krajině starých 
Keltů žije otec s dcerou a synem. Jejich život 
se obrátí vzhůru nohama, když se ukáže, že 
malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině 
ona totiž může písní moře zachránit všechny 
pohádkové bytosti, které čarodějnice proměnila 
v kámen. 
 12. 2. Odnikud – od 19.00. V hlavní roli 
thrilleru o pomstě a spravedlnosti exceluje Dia-
ne Kruger, v hlavní soutěži festivalu v Cannes 
oceněná za nejlepší ženský herecký výkon. 
Německo 2017, 106 minut.
 19. 2. Universum Brdečka – od 19.00. 
Limonádový Joe, Tajemství hradu v Karpatech, 
Adéla ještě nevečeřela, Císařův pekař a Pekařův 
císař… Tyto a další filmové hity české kine-
matografie spojuje jméno Jiří Brdečka, který by 
se na Štědrý den roku 2017 dožil 100 let. ČR 
2017, 84 minut.
 21. 2. Lidé v neděli – od 19.00. Film za-
chycuje originálním způsobem život Berlíňanů 
ve třicátých letech minulého století. Doku-
mentární, Německo, 1930, 74 min.
 26. 2. Zahradnictví: Dezertér – od 19.00. 
Druhá kapitola Hřebejkovy rodinné kroniky se 
odehrává na pozadí převratných událostí mezi 
lety 1947–1953. ČR, Slovensko, Polsko 2017, 
115 minut.
KINO ZAHRADA MAMAS&PAPAS – POZOR 
ZMĚNA FORMÁTU, PROMÍTÁME POUZE 
JEDNOU MĚSÍČNĚ! NENECHTE SI UJÍT!
Speciální „dospělácké” projekce ve velkém sále 
pro rodiče s miminky a malými dětmi umožňují 
rodičům věnovat se jak filmu, tak dětem. 

KC ZAHRADA
Snížená hladina zvuku, lehké osvětlení, dozor 
jedné dospělé osoby navíc zajištěn. Batolecí 
zóna pro děti, přebalovací pult. Do sálu je 
možný vstup s kočárkem. 
 26. 2. Zahradnictví: Dezertér – od 10.00
DĚTEM:
 3. 2. O princezně, která chtěla všechno 
hned – od 15.00. Kdo chce všechno hned 
a myslí jen na sebe, může snadno přehlédnout, 
že ho má někdo rád. Divadélko Kůzle.
 7. 2. Pásmo pohádek: To nejlepší z české 
animované tvorby – od 14.30. Povídání o pej-
skovi a kočičce. Vstup zdarma.
 7. 2. Deskohraní – od 15.30. Přijďte se 
pobavit a zahrát si nejnovější společenské hry 
od 1 do 100 let. Vstup zdarma.
 10. 2. Kocour v botách – od 15.00. Pohád-
ku o třech bratrech a neobyčejném kocourovi 
zahraje divadlo Buchty a loutky. 
 14. 2. Popelka – od 14.30. Klasická lidová 
pohádka v podání divadla DellArte.
 17. 2. Doleva doprava aneb Pohádka 
dopravní – od 15.00. V pohádce se setkáte se 
dvěma školkou povinnými kamarádkami Věrkou 
a Jindřiškou. Divadlo Vocaď – Pocaď.
 21. 2. Pásmo pohádek: To nejlepší z české 
animované tvorby – od 14.30. Nezbedné 
pohádky. 
 24. 2. Sněhurka – od 15.00. Jemně 
strašidelná klasická pohádka vsazená do poe-
zie starých časů. Divadlo Pruhované panenky.
 28. 2. Pásmo pohádek: To nejlepší z české 
animované tvorby – od 14.30. O statečné 
princezně.
PRO SENIORY:
 20. 2. Big Band Pražského salonního 
orchestru: Vivat Glenn Miller – od 14.30. 
Koncert swingového orchestru k poctě světo-
známého jazzového hudebníka. 
 26. 2. Big Band Pražského salonního 
orchestru pro generaci swingem posedlou – 
od 14.30. Pořad Klubu aktivního stáří.
VÝSTAVY:
 1. 2.–28. 2. 2018 Pavel Soukup: Fascinace 
bílou
Výstava obrazů. Vstup volný. 
DALŠÍ AKCE:
 6. 2. Drum circle – od 17.30 skupinové 
bubnování pro rodiče s malými dětmi, od 18.30 
veřejné bubnování pro všechny. 
 10. 2. Sobotní výtvarná dílna: ptáčci v zimě 
– od 10.00. Tradiční tvořivá dílnička pro děti. 
 3. 3. Reprezentační ples Prahy 11 – 
od 19.00 v Top Hotelu Praha. Čeká na vás 
bohatý program a jedno půlnoční překvapení. 
Vstupenky v předprodeji v KC Zahrada, na Cho-
dovské tvrzi a online na 
www.webticket.cz/program/kcz.
PŘIPRAVUJEME:
 2. 3. Country bál s kapelou Knokaut – 
od 20.00. Večer plný country a trampských 
písní v podání kapely KNOKAUT.
 7. 3. Oldřich, Božena a ti druzí – od 19.00. 
Lehce zábavné scény z dramatického období 

českých dějin. Nová premiéra Ochotníků JM. 
 8. 3. Terne Čhave – od 20.00. Klasický rom-
ský folklór, od folku přes world music až po styl, 
který si příznačně nazvali Rom´n´Roll.
 19. 3. PŘEDPREMIÉRA Co takhle 
ke zpovědi, pane premiére! – od 19.00. Vláda 
Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit volební 
slib a chystá se rázně zatočit se zábavným 
průmyslem a hazardem… Hrají Petr Nárožný, 
Jakub Štěpán, Jan Čenský/Martin Zahálka 
a další.
 22. 3. Pavlína Jíšová – od 20.00. Výrazná 
jihočeská osobnost a zpěvačka folkové hudby 
a příbuzných žánrů, jejíž hlas je možné slyšet 
na více než sedmdesáti albech!
KURZY A DÍLNY:
I v novém pololetí přijímáme přihlášky na výt-
varný ateliér (pondělí, úterý, čtvrtek), keramiku 
(středa), oděvní návrhářství (úterý), divadelní 
studio (úterý), hackřík (čtvrtek), zpěv – práce 
s hlasem a dechem (středa), jemnou jógu pro 
dospělé, rodiče s dětmi a seniory (úterý  
a – pozor změna – čtvrtek).

Další otevřené kurzy v KC Zahrada: Cheer 
Academy, dětský folklorní soubor Vrbina, 
taneční škola InDance, baletní škola Attitude, 
NOYA (břišní tance), Aerobic studio Jitka 
(zdravotní, seniorské a kondiční cvičení), Tai-
Chi Chuan pro pokročilé, Centrum přírodní 
léčby (relaxačně-meditační cvičení pro ženy), 
Senior fitness (zdravotní cvičení pro seniory), 
pilates, kurzy aranžování květin, jazyková 
škola GLOSSA (kurzy angličtiny všech úrovní), 
Centrum celoživotního vzdělávání (pravidelné 
kurzy pro seniory). 
Bližší informace o všech kurzech najdete 
na www.kc.zahrada.cz

Rodinné centrum Babočka po–pá 9–18 hod. 
KROUŽKY pro děti od 6 měsíců do 8 let a ŠKO-
LIČKA pro děti od 2 do 5 let. Více info www.
rcbabocka.cz tel.: 777 945 049.

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

K U L T U R A

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

www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00 hod.
Pokladna – otevřena: pondělí zavřeno; 
od úterý do pátku 10.00–19.00 a sobota, 
neděle 13.00–19.00 h.
Restaurace otevřena denně 11.30–22.30
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 203, 213 
– zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty 
chůze. Metrem C – stanice Chodov, pak  
10 minut chůze podle šipek.
KONCERTY:
 8. 2. Lístky do památníku – kompono-
vaný pořad – od 18.00 

CHODOVSKÁ TVRZ

Kulturní přehled únor–březen



20 Kulturní přehled únor–březen

Šalounova 2024, 149 00 Praha 4
Telefon a fax: 778 473 546
E-mail: sal@ddmjm.cz

ÚNOR:
 Od 1. 2. – výtvarná soutěž 2018. 
Vyhlašujeme 11. ročník soutěže pro MŠ, ZŠ, 
SŠ, ZUŠ, DDM a širokou veřejnost.
 5.–9. 2., 7.00–18.00: Jarní příměstský 
tábor Doba ledová. DDM JM, Šalounova.
 5.–9. 2., 7.00–18.00: Jarní příměstský 
tábor Superhrdinové. DDM JM, Květnového 
vítězství.
 12. 2., 10.00–12.00: Bruslení na Letné 
– hry na ledě. Kluziště Letná
 14. 2., 10.00–12.00: Bruslení na Letné 
– hry na ledě. Kluziště Letná
 16. 2., 10.00–12.00: Bruslení na Letné 
– hry na ledě. Kluziště Letná

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

MC Domeček YMCA Praha, o. s., 
www.mcdomecek.cz, tel. 773 993 985
e-mail: mc-domecek@praha.ymca.cz
U Modré školy 1, KCMT – Praha 4 – Háje
PRAVIDELNÝ PROGRAM
 Pondělí 8.00–12.00: Školička Sluníčko, 
pravidelný program pro děti od 2 let (bez účasti 
rodičů), jen pro zapsané 
 Úterý 9.00–12.00: otevřená herna
 Středa 9.00–12.00: otevřená herna, 
od 10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší (děti 
do 18 m.)
 Čtvrtek 9.00–12.00: otevřená herna, 
od 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi 
(děti od 18 m.)
 Pátek 9.00–12.00: otevřená herna, 
od 10.00: Čas na pohádku, od 10.30: Šikulové 
– tvořivá dílnička pro děti za pomoci rodičů či 
prarodičů.
AKCE V ÚNORU
Karneval pro nejmenší
 13. 2. 2018 od 9:30 do 11:30 Karneval 
pro nejmenší. Karneval plný zábavy a soutěží, 
říkanek a zpívání, možnost vyrobit si něco 
v naší výtvarné dílničce. Odměny a diplomy 
pro krásné masky. Přijďte si užít karnevalové 
dopoledne společně s vašimi dětmi. Vstupenky 
budou k dispozici v MC od 29. ledna. 
Přednášky v únoru
 5. 2. 2018 18.00–20.00 První pomoc 
u maminek a dětí do tří let.
Pro velký zájem pořádáme znovu přednášku 
První pomoc u maminek a dětí do tří let. Semi-
nář vede zkušená lektorka kurzů první pomoci 
Lucie Poláchová, DiS., s dlouholetou praxí 
v nemocnici a u záchranné služby. Přihlášky 
a informace Adéla Pecháčková 607 914 005.
 15. 2. 2018 Úvod do Montessori peda-
gogiky s Ing. Janou Lokvencovou, lektorkou 
Montessori pracoven. Dozvíte se, jak pracovat 
s Montessori pomůckami a jak vytvořit sti-
mulující prostředí u vás doma. Seznámíte se 
se základními principy a pravidly Montessori 
pedagogiky. Zájemci se pak mohou zapsat 
do kurzu Montessori pracovny, který po celý 
kalendářní rok pořádáme. 
PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO 
DĚTI:
 Angličtina 

Musica dolce vita vám přináší „Lístky do památ-
níku”, program plný krásné hudby našich 
klasiků počínaje F. Škroupem, B. Smetanou či 
A. Dvořákem. 
 11. 2. Lukáš Jadrníček jazz kvartet – 
od 19.00
Tradiční hudební cyklus jedenáctého 
na „Jedenáctce“ nabídne tentokrát skvělou 
jazzovou hudbu. Účinkují T. Vybíral (bicí),  
I. Algür (klavír), T. Závora (flétna) a L. Jadrníček 
(kontrabas). 
 21. 2. Šansony na tvrzi – od 18.00
Pravidelná šansonová setkání každou třetí 
středu s Filipem Sychrou a Janou Rychte-
rovou. Na klavír zahraje Petr Ožana a slovem 
doprovodí spisovatel Václav Větvička. 
 22. 2. Jazz klub Tvrz – Zuzana Vlčeková 
trio – od 20.00
Držitelka ocenění „Nová tvář Slovenského 
jazzu” zpěvačka Zuzana Vlčeková vystoupí se 
svým triem vůbec poprvé na Chodovské tvrzi 
(restaurace). 
 28. 2. Two Voices – od 15.00
Vystoupení skupiny Two Voices je hudebně 
zábavný pořad složený ze známých skladeb 
velkých klasiků, ovšem s originálními texty Jany 
Rychterové!  Nechybí tak osvěžující mluvené 
slovo spojené s inteligentním humorem. 
POHÁDKY:
 4. 2. Pohádky z mechu a kapradí – od 15.00
Veselá pohádka plná hravosti, humoru a písni-
ček Václava Čtvrtka. Nezávislé divadlo Praha. 
 18. 2. Osm dní v nebi – od 15.00
Představení „Osm dní v nebi” je volně 
inspirováno knihou I. B. Singera. Jedná se o tři 
humorné pohádky plné něhy a lásky. Před-
stavení provázejí písničky a hraje se s krásnými 
loutkami. Určeno pro děti od 3 let. Hraje 
Divadlo Tondy Novotného.
 25. 2. O Smolíčkovi – od 15.00
Veselá pohádka Vlastimila Pešky na známé mo-
tivy je určena pro děti předškolního a mladšího 
školního věku. Pohádka oficiálně premiérovaná 
na slavné lodi bratří Formanů v Praze na Vltavě. 
Hraje divadlo KK.
KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ:
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
 1. 2. Rovněž v únoru probíhají od úterý 
do čtvrtka od 14.00 v ateliéru Chodovské tvrze 
v 1. p. kurzy malby, kresby a výtvarné dílny pro 
děti i dospělé. Informace a rezervace na www.
dovedeme.cz; Dovedeme@email.cz či na tel. 
720 213 120.
 15. 2. Brasília – město – sen – od 18.00 
Příběh o architektuře a výstavbě metropole, 
která je považována za jedno z největších 
dobrodružství lidstva ve 20. století, představí 
editorka knihy Brasília – město – sen Yvonna 
Fričová. 
 17. 2. Kurz patchworku – 14.00–18.00
Ateliér Chodovské tvrze nabízí třetí únorovou 
sobotu kurz základů ručního vyšívání patch-
worku. Maximální možná kapacita ve výuce 
je 10 osob. Rezervace nutná.
VÝSTAVY: 
 9. 1.–10. 2.
Zašitá krása – výstava patchworku 
Autorská skupina „Ten to Twelve“ 
představuje návštěvníkům Velké galerie 
Chodovské tvrze projekt společného 

MC DOMEČEK  
YMCA PRAHA

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

přátelského šití – v patchworkovém světě 
nazývaný „Round Robin“, v Čechách známý 
jako „Chodí pešek okolo“.
 1. 2. Komentovaná prohlídka – výstava 
Zašitá krása – od 18.00
 14. 2.–15. 4.
Jiří Anderle – Malba, kresba a grafika – 
retrospektivní výstava
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí retros-
pektivní výstavu významného současného 
malíře a grafika Jiřího Anderleho, sestavenou 
především z kreseb a grafik z období 
šedesátých až devadesátých let 20. století. 
 27. 2. Komentovaná prohlídka – výstava 
Jiří Anderle – od 18.00
Výstavou provede kurátorka Mgr. Pavla 
Vaňková. 

Úterý  14.15–15.00 děti 10–11 let
 16.30– 17.15 děti 4–6 let
Čtvrtek  16.10–16.40 děti 6–8 let
 17.00–17.45 děti 4–6 let
 Montessori pracovny
Středa  15.30–16.20 děti 1,5–3 roky
Pátek  15.30–16.20 děti 3–6 let 
 Malý vědec – věda pro děti od 4 do 8 let, 
Hrajeme si s matematikou – hravá matematika 
pro děti od 4 do 8 let.
Informace o volných místech, termínech ko-
nání a další informace vám rádi poskytneme 
na e-mailu mcdomecek@praha.ymca.cz nebo 
na telefonu 773 993 985.
V našem centru probíhá také hudební krou-
žek Malý muzikant, více informací o tomto 
kroužku a jeho průběhu na  
www.malymuzikant.cz
PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ 
AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ:
 Pondělí  
12.20–13.10 Pilates – cvičení vhodné pro 
všechny věkové kategorie 
18.15–19.15 Angličtina pro mírně pokročilé
 Úterý   
17.30–18.30 Angličtina pro dospělé
18.45–19.45 Anglická konverzace
 Středa 
14.30–15.30 Francouzština
PORADNY
 Po 9.00–10.00 Laktační poradna (nutno 
objednat na tel. 604 572 712)
 Út 9.30–11.00 Poradna efektivního rodi-
čovství (nutno objednat na tel. 608 708 786), 
zdarma
 St 18.00–19.30 Poradna přirozeného 
plánování rodičovství (nutno objednat předem 
ppr.por@seznam.cz) zdarma
 Čt 11.00–12.00 Poradna těhotenství a po-
rod – MUDr. Hana Belošovičová, PhD. (nutno 
objednat předem na e-mailu: poradnamcdome-
cek@seznam.cz), zdarma

Sledujte naše webové stránky www.mc-dome-
cek.cz a facebookové stránky https://www.
facebook.com/MCDomecek/, kde naleznete 
všechny aktuální informace o dění v našem 
mateřském centru.
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Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1,  
149 00 Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz
ÚNOR 2018
 12. 2. 16.00 Křesťanská politika a únor 
– beseda s doc. Mgr. Jaroslavem Šebkem. 
Zve Sdružení křesťanských seniorů. 
 13. 2. 18.00 Večer pro TEBE, pro MNE, 
pro NÁS – Netradiční valentýnský večer pro 
manželské páry. Akce je součástí „Národní-
ho týdne manželství“. Tentokráte ve farním 
sále u sv. Františka. Přihlašování a vstupen-
ky v kanceláři KCMT. 
 14. 2. 18.00 POPELEČNÍ STŘEDA – mše 
svatá s udílením popelce v KCMT
15. 2. 19.00 Zastavení u Matky Terezy 
– hostem bude PhDr. Tomáš Sedláček, 
Ph.D. Vstupné dobrovolné.
 17. 2. 10.00 DEN NEMOCNÝCH – mše 
svatá s udílením svátosti nemocných, 
společné setkání. Můžete se těšit na malý 
kulturní program. (KCMT) 
 22. 2. 19.00 ZMT – Číhošťský případ, 
dramatický osud P. Josefa Toufara, zavraž-
děného komunistickou StB, a jeho duchovní 
odkaz. Pozvání přijal pan Miloš Doležal. 
Vstupné dobrovolné. 
 26. 2. 10.30 Na hrnčířském kruhu – zá-
kladní postupy točení na kruhu – keramická 
dílna (nejen) pro seniory. Nutné přihlášení 
(janadomsova@gmail.com nebo tel.  
603 281 864). 
STÁLE JE MOŽNÉ PŘIDAT SE:
 ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ V KCMT Pro děti 
8–14 let: Čt 17.45–18.45. Pro dospělé: 
Po 9.15–10.15, čt 19.00–20.00 Bližší 
informace: erdule@gmail.com.

KCMT

Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151
Z PROGRAMU NA ÚNOR 2018:
VÍKENDOVÁ CVIČENÍ PRO ŽENY
 18. 2. – Balantés a Port de Bras s Luckou
 25. 2. – Nedělní pilates s Janou
MŠ BENJAMINEK
 Dny otevřených dveří proběhnou 
v březnu 12.–14. 3. 2018 10–12 hod.
Celodenní mateřská školka pro děti od 2,5 
do 7 let. Najdete u nás zdravou školku 
podporující pohybové aktivity a pobyt venku, 
spojení se sepětím s přírodou, rozšířenou 
výtvarnou a dramatickou výchovu a přiro-
zené vzdělávání dětí s prvky Montessori 
pedagogiky. Více informací na http://msben-
jaminek.webnode.cz. 
Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi 
od 9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
 Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 
dopoledne.
 FIT pohybový program pro kluky 
a holčičky od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
 Tanečně pohybové studio pro holčičky 
3–7 let, úterý 16.00 a 17.00.
 Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 
8–11 let, po a st 17.00, 18.00.
 HIP–HOP – taneční kurz pro děti od  
10 let, pondělí 17.45.

BENJAMIN KLUB

SENIOR FITNES z.s. vás volá do tělocvičny!  Nehleďte na počasí – přijďte mezi nás a vyzkoušejte 
si zdravotní cvičení v tělocvičnách i bazénech. Získáte kromě dobré kondice třeba i nové přátele 
a hlavně pozitivní mysl. Krátké zimní dny budou hned jasnější!
Na Praze 11 cvičíme: 
Kulturní centrum Zahrada – Malenická 1784/2
Zdravotní cvičení
 ST: 9.00–10.00, 10.00–11.00 
Eva Ondríková, tel.: +420 732 367 056, e-mail: eva.ondrikova@seznam.cz, 
ChrpaSport Chodov, Krejnická 2021/1
Zdravotní cvičení
 ÚT, ČT: 9.30–10.30
Jana Macejková, tel.: +420 776 677 503, e-mail: jana.anna.macejkova@gmail.com

Výstava fotografií fotokroužku seniorů 
FOTOSEN SE VÁM PŘEDSTAVUJE
2. 2.–28. 2. 2018
Budova radnice ÚMČ Praha 11,  
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: po a st: 8–17.30 hod., út, čt: 
8–15.30, pá: 8–14.00

VÝSTAVA NA RADNICI

Kulturní přehled únor–březen

 17. 2., 09.00–11.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. Pro děti ve věku od  
6 do 12 let. DDM JM, Šalounova.
 17. 2., 11.00–14.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. Pro děti ve věku od  
13 do 20 let. DDM JM, Šalounova.
 24. 2., 09.00–12.30: Keramická dílna 
– Velikonoční I. Pro děti od 7 let, mládež 
a dospělé. DDM JM, Šalounova.
 24. 2., 13.30–17.00: Keramická dílna 
– Velikonoční II. Pro děti od 7 let, mládež 
a dospělé. DDM JM, Šalounova.
Podrobné informace naleznete na  
www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

Kostel Milíče z Kroměříže,  
Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) 
nebo Benkova (154, 170, 197)
E-mail: jizni-mesto.evangnet.cz
Web: jizni-mesto.evangnet.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
 Bohoslužby: každou neděli od 9.30
 Ekumenické bohoslužby: každou 3. nedě-
li v měsíci od 18 hodin
 Biblická hodina: každé úterý od  
18.15 hodin
 Program pro děti: každou středu od  
17 hodin
MIMOŘÁDNÝ PROGRAM V KOSTELE: 
Výstava obrazů Jiřiny Adamcové – přístupná 
vždy v době bohoslužeb

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

 Pohybové hry v tělocvičně pro děti  
4–6 let, čt 16.00.
 BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu 
těla i ducha) pro maminky s hlídáním dětí,  
út 10.00 a st, čt, pá v 11.00.
 Večerní PILATES a BALANTES, po a st 
19.00.
 Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
 SMS Systém dle MUDr. Smíška – cvičení 
s gumami, vhodné při bolestech zad.
 Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, 
cvičení podporující protažení zatěžovaných sva-
lových skupin, prevence bolestí zad a relaxace 
pro dobrou psychickou pohodu, út, čt 18.00.
Více informací na http://benjaminklub.
webnode.cz

Matúškova 831/1, 
149 00 Praha 4,
www.zkusebnypraha.cz

Tel.: 608 643 054, 777 854 848,
605 253 139, tonda@zkusebnypraha.cz;
jarda@zkusebnypraha.cz
Spojení: Ze stanice metra Háje
bus č. 170, 197, 293 a 505 do zastávky 
Brechtova – 4 minuty pěšky ze zastávky 
Donovalská (bus č. 170, 177, 181, 197, 
506, 556, 609) – 6 minut pěšky.
ÚNOR:
 1. 2. Čt – 20.00: Intonic + Akcent – 
koncert vokálních skupin z Prahy a Liberce: 
A cappella večer. Neuslyšíte ani jeden 
hudební nástroj, ale můžete se těšit 
na žánrově nevymezené vokální úpravy 
zejména populární hudby. Ty vám představí 
a cappella sextet Intonic z Prahy a 16členné 
vokální uskupení Akcent z Liberce.
 2. 2. Pá – 20.00: DnB Night na Jižáku: Djs: 
Maart, Trimless, Mouzl, Stux, Saym, Mkay, Cybi
 16. 2. Pá – 20.00: Palo Chodelka &  
Liquid boogie roll, Fourth Face, Barricade
 17. 2. So – 17.30: LION’S LAW (Fr), 
AGGRESSIVE (De), PROI!EKT (Cz), CROSS-
CZECH (Cz)
 22. 2. Čt – 20.00: DEBUSTROL + KOLOSS
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
 8. 3. Čt – 20.00: Švihadlo + Vasilův Rubáš

10. 3. So – 20.00: Taste of Greed (Melodic 
Thrash Metal, Hamburg), Spreading Dread 
(Death-Thrash Metal, Prague), Controversial 
(Technical Death Metal, Hamburg), Soul 
Decoder (Death-Thrash Metal, Prague)
 16. 3. Pá – Mini punk fest vol. 0: PUNK-
REAS (punk-metal, Moldava nad Bodvou, 
SK), RECKLESS (punk-rock, Kladno), DIVOKÝ 
SNY (punk-rock, Praha), PLESNIVÝ FAZOLE 
(punk-rock, Karlovy Vary), BERMUDSKEJ 

MUSIC CLUB JIŽÁK

KVÁDR (punk, Velké Meziříčí)
 31. 3. So – 20.00: Alvin es a mokusok 
(Hungarian soft-punk/punk-rock/ska-band) + 
Szükségállapot (Rock – Alternative Metal, Hu)
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Pozvánky do KC Zahrada

  KAMELOT
8. 2. 2018 od 20.00

Kapela Kamelot se zakladatelem a front-
manem Romanem Horkým patří ke špičce 
domácí folkové scény. Mezi jejich hity se 

bezesporu řadí Zachraňte koně, Honolulu 
či Země antilop. Přijďte si k nám poslech-
nout chytlavé rytmické písně a podbízivé 
melodie této legendární brněnské kapely!

Polib tetičku aneb nikdo není bez chyby

14. 2. 2018 od 19.00
Nesmělý statistik Leonard žije po rozvodu 
s pubertální dcerou a se svým svérázným 
otcem. Aby si přivydělal, píše pod žen-
ským pseudonymem milostný román pro 
atraktivní vydavatelku, která vydává pou-

ze díla od žen a s „úspěšnou autorkou“ se 
chce setkat. Bravurně se tím rozehrává 
děj plný převleků, svěžího humoru i ne-
zbytného milostného motivu.
Hrají: Jan Čenský, Miroslava Pleštilo-
vá a další.

Devítka & Knezaplacení
22. 2. 2018 od 20.00
Dvojkoncert skupin Devítka s více než 
dvacetiletou tradicí a folkových Kneza-
placení, kteří hrají zkrátka vše, co je k ne-
zaplacení… Na koncertě zazní mnoho 
melodických písniček, nad jejichž texty 
se dá (ale nemusí) přemýšlet…

Vstupenky můžete objednávat na tel. 271 910 246, e-mailové adrese  
zahrada@kczahrada.cz nebo zakoupit online na www.webticket.cz/program/kcz. 
Kompletní program na www.kczahrada.cz 

Country bál s kapelou KNOKAUT
2. 3. 2018 od 20.00
Večer plný country a trampských písní 
v podání kapely KNOKAUT. Tři hodiny 

plné tance, zábavy a těch nejpopulárněj-
ších a nejznámějších folkových a country 
písniček, jaké vás jen napadnou!

PRAGUER:  
Mobilní aplikace 
jako nástroj 
integrace cizinců

Nezisková organizace Integrační cen-
trum Praha vytvořila novou mobilní 
aplikaci PRAGUER, která má cizincům 
ze zemí mimo EU usnadnit přístup 
k důležitým informacím a kontaktům 
a pomoci jim lépe se zorientovat v čes-
kém prostředí. Aplikace, která je první 
svého druhu v České republice, je zdar-
ma k dispozici v mobilních obchodech 
a na webu organizace.
Vytvoření aplikace PRAGUER vychází 
z dlouholetých zkušeností Integračního 
centra Praha v oblasti integrace cizinců 
a reaguje na fakt, že nedostatek infor-
mací je jednou z největších překážek in-
tegrace. Cílem aplikace je proto poskyt-
nout cizincům žijícím na území hl. m. 
Prahy nejpotřebnější kontakty na orga-
nizace a instituce, které jim mohou po-
moci vyřešit problémy a zodpovědět 
otázky spojené s životem v nové zemi. 
Název PRAGUER vystihuje hlavní myš-
lenku aplikace – přispět k tomu, aby se 
cizinci cítili jako plnohodnotní Pražané.

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

KOKONI
V měsíci únoru se ve foyer opatov-
ské knihovny uskuteční výstava  gra-
fik a instalací výtvarnice Adély Kost-
kanové (1986), studentky Vysoké 
školy uměleckoprůmyslové - ateliéru 
Intermediální konfrontace.  

Od  
29. 1. do  
24. 2. 2018

Knihovna Opatov – Artotéka
Opatovská 1754, Praha 11 
Otevírací doba: Po až pá  
9.00–19.00 hod.; so 9.00–15.00 hod. 
tel.: 272 918 759
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„Smaragdová svatba“ manželů Marie 
a Josefa Zlámalových se uskutečnila 
28. listopadu 2017.

Zlatá svatba manželů Zdeňky 
a Jaromíra Bartošových se konala  
8. prosince 2017. 

Zlatá svatba manželů Mileny a Jaro-
slava Vojkovských se konala 15. pro-
since 2017.

102. narozeniny 
paní Blaženy Wie-
deové. Oslavila je  
9. 12. 2017.

Životní 

jubilea 

Pozvánky do Chodovské tvrze

BRASÍLIA – MĚSTO – SEN – beseda s promítáním
15. 2. v 18.00 hodin
Snová architektura Oscara Niemeyera 
v tehdy nejmodernějším městě světa 
(památka UNESCO) vybudovaná před 
šedesáti lety v Brazílii během pouhých 
tří let prezidentem českého původu  
J. Kubitschekem. Příběh o architek-
tuře a výstavbě metropole, která je 
považována za jedno z největších 

dobrodružství lidstva ve 20. stole-
tí, představí editorka knihy Brasília 
– město – sen Yvonna Fričová. Její 
poutavé vyprávění doprovodí pro-
jekce fotografií. Zmíněná kniha bude 
navíc k dispozici se speciální slevou. 
Nenechte si ujít zajímavou výpravu 
do světové metropole, která je pro 
většinu z nás takřka neznámá. 

Jazz klub Tvrz:  
Zuzana Vlčeková trio 
22. 2. ve 20.00 hodin  
(Restaurace Chodovská tvrz)
Objev slovenské jazzové scény a drži-
telka ocenění „Nová tvář Slovenského 
jazzu“ zpěvačka Zuzana Vlčeková s hla-
sovým projevem inspirovaným slavnou 
Ellou Fitzgerald je stálicí jazzových 
pódií nejen v Čechách a na Slovensku, 
ale i v Německu, Rakousku či Švýcar-
sku. Její muzikantské zkušenosti jsou 
mimořádné. Absolventka Konzervato-
ře Jaroslava Ježka má za sebou mimo 
jiné výměnný pobyt v jazzové akademii 
Dortmund, účast v semifinále „Česko 

hledá Superstar” a také zahraniční an-
gažmá, díky kterému měla možnost si 
zazpívat téměř po celém světě od Ka-
ribiku až po Asii. 

Two Voices s Janou Rychterovou

28. 2. v 15.00 hodin
Two Voices staví svůj repertoár 
na humoru a slavných melodiích ve-
likánů klasické hudby s osvěžující-
mi texty Jany Rychterové. Vokální 
seskupení si postupně získalo svo-
ji popularitu v různých televizních 

pořadech (Uvolněte se, prosím, Ta-
lentmánie, Před půlnocí apod.), ale 
i v pořadech ČRo 2 Praha (Např. Le-
noška Ivo Šmoldase). Vystoupení se 
těší skvělé divácké odezvě a v Praze 
je pravidelně uváděno mimo jiné v di-
vadle Semafor.  

Jiří Anderle – malba, kresba a grafika

od 14. 2. do 15. 4.  
v čase od 13.00 do19.00

Velká galerie Chodovské tvrze uvádí re-
trospektivní výstavu významného sou-
časného malíře a grafika Jiřího Ander-
leho, sestavenou především z kreseb 
a grafik z období šedesátých až deva-
desátých let 20. století. 
Anderleho výtvarný styl byl na začát-
ku jeho tvorby ovlivněn působením 
v Černém divadle, se kterým proces-
toval takřka celý svět jako technik 
i herec.
Počet autorových samostatných vý-
stav po celém světě se blíží úctyhodné 
stovce, přičemž během svého působe-
ní získal okolo čtyřiceti ocenění. Zná-
mým i v zahraničí začal být od poloviny 
60. let. 
V letech 1969–73 působil na VŠUP 
jako asistent Zdeňka Sklenáře a Jiřího 
Trnky. Jeho díla lze spatřit například 
v newyorském Metropolitním mu-
zeu či v pařížském Centre Pompidou.  
(27. 2. od 18.00 komentovaná prohlíd-
ka s kurátorkou výstavy Mgr. Pavlou 
Vaňkovou).

Mateřinka nabízí volnou pozici
Mateřská škola, Praha 4,  
Blatenská 2145 přijme 
pomocnou sílu do kuchyně  
na poloviční úvazek. 
Nástup možný ihned.
Své nabídky zasílejte e-mailem na  
info@ms-blatenska.cz 
nebo volejte na tel.: 272 933 137.

Mateřská škola Sulanského 
přijme hlavní účetní
Požadujeme:
a  VŠ, případně SŠ ekonomického 

směru
a  znalost účetnictví pro příspěvkové 

organizace,
a  zpracování účetnictví, evidence 

majetku, správce rozpočtu.
Nástup od 1. 8. 2018, nabízíme 
příjemné prostředí.
Kontakt: ředitelka MŠ Sulanského
Tel. 722 944 866
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Počet cizích návštěvníků a obdivovatelů 
naší země a množství jimi vypitého alko-
holu, myslím, stále rostou. Celoroční sta-
tistiky konzumace svědčí o úspěšném tu-
ristickém podnikání a pomáhají utvrzovat 
povědomí, že pijem jako Dáni, vlastně víc. 
Snad přitom nezapadne ani čtvrtstoleté 
výročí prohlášení České národní rady, na-
depsané Parlamentům a národům světa. 
Zveřejněno bylo 1. ledna 1993 ve schůzi 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, konané mimořádně na Praž-
ském hradě. „Česká národní rada, jako 
svobodně zvolený zákonodárný sbor 
České republiky, pamětliva tisícileté tra-
dice českého státu, usnesla se takto: 
Česká republika se stane dnem 1. ledna 
1993 samostatným, svrchovaným a ne-

závislým státem, vzešlým jako nástup-
nický stát z rozdělení ČSFR v souladu 
s jeho ústavním právem,…“ 
Slovensko vykročilo na vlastní cestu 
obdobně. V českých městech a obcích 
se konala slavnostní shromáždění. Jiho-
městské ve „staré“ Galaxii v Hájích. 
Náš národ usiluje mít a udržet vlastní stát 
víc jak tisíc roků. Od druhého desetiletí  
20. století máme pořád, pokud do toho ov-
šem můžeme sami mluvit, republiku. Před-
tím jsme mohli stavět jen na monarchistic-
kých principech. Země s koncentrovaným 
osídlením Čechů nesly názvy Království 
(české), Markrabství (moravské), Vévod-
ství (slezské) a ještě k nim náleželo několik 
drobnějších útvarů. Po dlouhá staletí vše 
tvořilo celek zvaný Koruna česká a odolá-

valo snahám o jeho narušení. Začátkem  
19. století zanikla Svatá říše římská, spíš 
již jen formálně nadřazená. Náhradou bylo 
pro vídeňského císaře utvořeno menší Ra-
kouské císařství z jeho dědičných zemí. Ná-
ležely do něj země rakouské, země Koruny 
uherské, naše země a jiná císaři ovládaná 
území. S Korunou českou jako celkem se 
však již nepočítalo. Když v 19. století 
po prohraných válkách Vídně s ambicióz-
ním Pruskem vzniklo soustátí Rakousko- 
-Uhersko, byly Čechy, Morava i Slezsko na-
vázány jednotlivě na vídeňské úřady.
Dnes televize připomíná, jak habsburští 
panovníci, kdykoliv se obávali o svou vlá-
du, oživovali aspoň tradiční ceremoniel 
a nechávali se v Praze korunovat. Jindy 
na to ale lehce zapomínali. Na uherskou 
korunovaci dbali, také poslední z nich, Ka-
rel. Při ní opět stvrdil vnitřní členění své říše 
na pouhé dvě části, rakouskou a uherskou. 
Tehdejší Pražan byl třeba v Benátkách, 
v Paříži i jinde vnímán jako Rakušan (Slovák 
zase jako Maďar). Klást znaky Čech, Mora-
vy a Slezska vedle sebe nebo je spojovat, 
třeba jen na fasádách domů, bylo dokonce 
chápáno jako projev politického vzdoru. 
Historií reálně opět zamíchala až 1. světová 
válka. Uskupení válečných spojenců zvané 
Dohoda na žádost prezidenta USA zveřej-
nilo v lednu 1917 svoje válečné cíle. Vedle 
dalšího se mezi nimi objevilo „osvobození 
Čechů z cizího panství“. Češi, jistě i v našem 
tehdejším zázemí Prahy, sledovali, jak ně-
kteří naši předáci na nátlak Vídně podepiso-
vali prohlášení loajality, koncipované na cí-
sařských úřadech. Byli však i jiní, zejména 
ti v emigraci, na území Dohody. Vrchu na-
bývala jejich prohlášení, cíle Dohody vítající. 
Spolu s nimi se hroutily také monarchistické 
tradice. Perspektivu začala představovat re-
publika, tehdy československá.

Jiří Bartoň

K výročí devadesátých narozenin významné české malířky a grafičky Ji-
řiny Adamcové se na třech místech Prahy – z toho na dvou v Praze 11 

– konají jubilejní výstavy. Ty jsou propojeny jednotným tématem 
času, které je obsaženo i v každém ze tří názvů výstav: Řeka času, 
Otisky času, Čas naděje. Hlavním iniciátorem výtvarně vzpomínko-
vého cyklu je Domov pro seniory Chodov.

Spojení znaků, které nyní chráníme.  Foto: Jiří Bartoň 

K 18-02 Stoletá ozvěna:  
Co je psáno, to je dáno

Grafička Jiřina Adamcová slaví  
90. narozeniny jubilejními výstavami

Jiřina Adamcová v letech 
1946–51 studovala v gra-

fickém ateliéru prof. V. Pukla 
na Akademii výtvarných umění 

v Praze. Od roku 1946 se věnovala nejen 
malbě, ale také tvorbě pro architekturu, 
zvlášť mozaice. Její realizace doprovázejí 
interiéry i exteriéry na třiceti místech Čech, 
Moravy a Slovenska. K nejznámějším pat-
ří kamenná mozaika ve vestibulu stanice 
metra Želivského v Praze. V posledních 
dvaceti letech vytváří rozsáhlé cykly ma-
leb, kreseb a kombinovaných technik. 
Za svou tvorbu obdržela řadu cen a uznání 

u nás i v zahraničí, je zastoupena ve sbír-
kách Národní galerie, Galerie hl. města 
Prahy a oblastních galerií. V roce 1996 zís-
kala Masarykovu cenu umění za výtvarnou 
tvorbu. V roce 2013 jí bylo uděleno čestné 
občanství rodného města Kyjov.
„Moje výtvarná práce je sloupem celého 
mého života. Ať už jsem byla v kresbě, 
grafice, malbě, nebo opravdu technicky 
složitých věcech. To platilo vždy, jak v dět-
ství, tak dnes. Ukotvení pocitů i otázek 
do materiálu je fascinující tvůrčí cesta nikdy 
nekončícího hledání,“ zrekapitulovala svou 
tvorbu autorka. 

VÝSTAVY DÍLA 
JIŘINY ADAMCOVÉ 
NA PRAZE 11

I. ŘEKA ČASU
Obrazy, kombinované techniky, 
grafika
Domov pro seniory Chodov, Dono-
valská 2222/31, Praha 11
Výstava je přístupná v době konání 
kulturních pořadů v divadelním sále 
S´Est NOIR nebo po předchozí domlu-
vě (e-mail aktivizace@seniordomov.cz).

II. ČAS NADĚJE
Obrazy, kresby, grafika
Kostel ČCE Jana Milíče z Kroměříže, 
Donovalská 2331/53, Praha 11
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Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad – únor a březen 2018

Jižní Město I

A. Malé–Hviezdoslavova 5. 2. (14–18), 15. 3. (16–20)

Bachova 1593 22. 3. (16–20)

Bachova–Mikulova 26. 2. (14–18)

Benkova 1691 (parkoviště) 8. 3. (16–20)

Blažimská–Klapálkova 21. 3. (16–20)

Brandlova 1641 (za Startem) 7. 3. (16–20)

Brodského 1671 20. 2. (14–18), 29. 3. (16–20)

Černockého (parkoviště) 5. 2. (14–18)

Divišovská–Šternovská 8. 2. (14–18)

Doubravická–Bohúňova 22. 2. (14–18)

Hekrova 853 (parkoviště) 5. 3. (16–20)

Hlavatého–Mejstříkova 12. 3. (16–20)

Hněvkovského 1374 6. 2. (14–18), 19. 3. (16–20)

Chomutovická 13. 3. (16–20)

Konstantinova–Metodějova 28. 2. (14–18)

Kosmická – Anny Drabíkové 13. 2. (14–18), 28. 3. (16–20)

Kryštofova–Kazimírova 14. 2. (14–18), 27. 3. (16–20)

Křejpského 1514 21. 2. (14–18), 13. 3. (16–20)

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 20. 3. (16–20)

Matúškova 831 (u Blankytu) 14. 3. (16–20)

Michnova–Podjavorinské 6. 3. (16–20)

Mnichovická–Tatarkova 6. 2. (14–18), 19. 3. (16–20)

Modletická 1390 (vnitroblok) 19. 2. (14–18)

Mokrá–Zimákova 26. 3. (16–20)

Novomeského 690 (parkoviště) 1. 3. (16–20)

Plickova 880 21. 2. (14–18)

Radimovická 1424 (parkoviště) 8. 2. (14–18), 21. 3. (16–20)

Rujanská–Donovalská (u TS) 15. 2. (14–18)

Schulhoffova 794 22. 2. (14–18)

Štichova 640 (parkoviště) 28. 2. (14–18), 26. 3. (16–20)

Tererova (u ZŠ) 5. 3. (16–20)

Ženíškova – Květnového vítězství 7. 2. (14–18), 20. 3. (16–20)

Jižní Město II + starý Chodov

Dědinova–Filipova 6. 3. (16–20)

Gregorova–Hrudičkova 7. 3. (16–20)

Hráského–Jarníkova 26. 2. (14–18)

Hrdličkova–Blatenská 29. 3. (16–20)

K Dubu 1. 3. (16–20)

Kloboukova 2230 (parkoviště) 20. 2. (14–18)

Krejnická 2021 (za Chrpou) 12. 2. (14–18)

Láskova–Malenická 27. 2. (14–18)

Lažanského 12. 2. (14–18)

Nechvílova 1826–29 14. 3. (16–20)

Petýrkova 1953 14. 2. (14–18), 27. 3. (16–20)

Vojtíškova 1783 15. 3. (16–20)

Odbor životního prostředí ÚMČ Pra-
ha 11 oznamuje, že velkoobjemové 
kontejnery na objemný odpad (VOK) 
budou v únoru a březnu 2018 přista-
veny na Jižním Městě v níže uvede-
ných termínech. 

Službu VOK organizuje a hradí ze své-
ho rozpočtu hl. m. Praha, VOK přista-
vuje svozová společnost Pražské služ-
by, a. s., na základě smlouvy s hl. m. 
Prahou.

OŽP upozorňuje, že VOK jsou urče-
ny pouze pro objemný odpad z do-
mácností (nábytek, sportovní náčiní, 
koberce a podlahové PVC, umyvadla 
a záchodové mísy apod.), který nelze 
ukládat do běžných kontejnerů, niko-
liv pro odpad vznikající při podnikatel-
ské činnosti. 

Do VOK nelze odkládat stavební suť, 
nebezpečné složky komunálního od-
padu (baterie a akumulátory, barvy, 
chemikálie, zářivky apod.), vyřazená 
elektrická zařízení (chladničky, pračky, 
televize, monitory, počítače apod.), 
biologicky rozložitelný odpad ze za-
hrad nebo pneumatiky. 

Uvedené druhy odpadu lze odložit 
ve sběrných dvorech hl. m. Prahy (nej-
bližší je v ul. Bartůňkova u stanice 
metra Opatov).

n  VOK jsou přistaveny ve stanovený 
den pouze po dobu 4 hodin. 

n  Konkrétní čas přistavení (buď 
od 14.00 do 18.00, nebo od 16.00 
do 20.00 hod.) je uveden u každého 
termínu. 

n  Po celou dobu přistavení VOK je 
přítomna obsluha, která koordinuje 
ukládání odpadů.

Bližší informace získáte na Odboru život-
ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimo-
va 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367, 
267 902 514 nebo 267 902 320.
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 Také u nás padají lávky. Můžeme být v klidu? 
Koncem minulého roku veřejnost nemile pře-
kvapil pád lávky v Troji. Prý byla dokonale na-
vržena, ale ne pro dané místo použití, a tak 
výztuž podlehla korozi...
I na Jižním Městě máme problematické mostní 
stavby. Například lávka před vchodem do po-
likliniky na Opatovské se propadla dříve než 
ta trojská (zde bych ale tipoval spíš nedosta-
tečnou údržbu) a otazníky se vznášejí nad 
přemostěním stanice metra Opatov. Pod au-

tobusovými zastávkami je tam v nájmu velké 
množství obchodů a služeb. Nájemci si pocho-
pitelně vybudovali vlastní stropy, ale tím zkom-
plikovali možnost kontroly hlavní konstrukce. 
Výbor ZMČ pro rozvoj už před rokem přijal 
podnět pro městskou část, aby ve vlastním zá-
jmu iniciovala jednání o kontrole a případných 
opravách mezi dopravním podnikem, magi-
strátem, TSK, nájemci a dalšími účastníky.
7. 12. jsem požádal radu, aby nám o sta-

vu mostů a lávek v Praze 11 podala zprávu. 
Na schůzi 18. 12. jsme se zprávy nedočkali, 
proto jsem téma znovu navrhl. Zařazení bodu 
na program ale neprošlo – až na několik výji-
mek ho podpořilo pouze HPP 11, a to samo 
bohužel nadpoloviční většinou hlasů nedispo-
nuje.
Můžeme být v klidu? Třeba se dozvíme víc, než 
tenhle článek vyjde.

Ing. Václav Šmrha, HPP11/ KDU-ČSL

Názory zastupitelů

Mobilní sběr nebezpečných odpadů v roce 2018
V roce 2018 bude na Jižním Městě pro-
bíhat mobilní sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu v níže uvedených 
termínech. Služba je určena pro občany 
hl. m. Prahy (fyzické osoby s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy) a pro-
vozuje ji sdružení firem EKOM CZ, a. s., 
a Purum, s. r. o., na základě smlouvy 
s hl. m. Prahou.

Občané mohou obsluze svozových vozi-
del zdarma odevzdat tyto odpady:

n rozpouštědla,

n kyseliny,

n zásady,

n fotochemikálie,

n pesticidy,

n  zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti 
(teploměry),

n olej a tuk (kromě jedlého),

n  barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice,

n  detergenty obsahující nebezpečné lát-
ky (čisticí prostředky),

n léčiva,

n baterie a akumulátory.

Kontaktní telefon na řidiče pro případ ne-
nalezení svozového vozidla: 725 562 312, 
725 562 318.

Trasa A

datum svozu: 22. 2. (Čt), 12. 4. (Čt), 31. 5. (Čt), 12. 7. (Čt), 30. 8. (Čt) a 29. 9. 2018 (So)

zastávka svozové trasy doba stání
Po–pá

doba stání
So

1. Kloboukova–Hrdličkova 15.00–15.20 8.00–8.20

2. Krejnická (u čp. 2021 – OD Chrpa) 15.30–15.50 8.30–8.50

3. Vojtíškova (u objektu čp. 1783) 16.00–16.20 9.00–9.20

4. Klapálkova–Čenětická 16.40–17.00 9.40–10.00

5. Lažanského–Švabinského 17.20–17.40 10.20–10.40

6. Medkova–K Dubu 17.50–18.10 10.50–11.10

7.  Donovalská  
(u objektu čp. 2222 – domov pro seniory)

18.30–18.50 11.30–11.50

Trasa B

datum svozu: 11. 4. (St), 11. 5. (Pá), 11. 7. (St), 9. 8. (Čt), 10. 10. (St) a 3. 11. 2018 (So)

zastávka svozové trasy doba stání
Po–pá

doba stání
So 

1. Brandlova–Hněvkovského (u čp. 1599 – Albert) 15.00–15.20 8.00–8.20

2. Výstavní – U Přehrady 15.30–15.50 8.30–8.50

3. Štichova (u čp. 640 – dolní parkoviště) 16.00–16.20 9.00–9.20

4. Opatovská–Novomeského (parkoviště) 16.30–16.50 9.30–9.50

5. V Jezírkách (u čp. 1549) 17.00–17.20 10.00–10.20

6. Zdiměřická–Radimovická 17.30–17.50 10.30–10.50

7. Bachova–Mikulova (u čp. 1567) 18.00–18.20 11.00–11.20

8. Matúškova–Dubnova 18.40–19.00 11.40–12.00

Trasa C

datum svozu: 17. 3. (So), 21. 6. (Čt) a 18. 9. 2018 (Út)

zastávka svozové trasy doba stání
Po–pá

doba stání
So

1. Chodovecké náměstí 15.00–15.20 8.00–8.20

2. Divišovská–Šternovská 15.30–15.50 8.30–8.50

3. Donovalská – Ke Stáčírně 16.00–16.20 9.00–9.20

4. K Jezeru – Výstavní (u parkoviště) 16.30–16.50 9.30–9.50

5. A. Malé (parkoviště u hotelu Kupa) 17.00–17.20 10.00–10.20

6. Bachova (parkoviště) 17.30–17.50 10.30–10.50

7. Bohúňova (parkoviště u objektu čp. 1550) 18.00–18.20 11.00–11.20

8. Křejpského (před objektem čp. 1523) 18.40–19.00 11.40–12.00
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 Zloba, závist a nenávist, to jsou charakteristické vlastnosti některých představitelů HPP 11 
Především pak současného senátora Kosa, 
toho Kosa, který před nedávnem na zastupi-
telstvu MČ Prahy 11 podváděl při hlasování, 
a když na to byl upozorněn přítomnými obča-
ny Prahy 11, nejdříve se jim vysmál a poté vše 
popřel. Bohužel pro něj ho usvědčila kamera 
snímající každé řádné Zastupitelstvo MČ P11. 
Zanedlouho se pan senátor Kos opět předve-
dl. Náš klub FK Dukla JM požádal MČ Prahy 

11 o mimořádnou dotaci, aby mohl vyřešit ne-
důstojnou situaci, kdy se sportující děti i jejich 
rodiče museli dělit o jediný sanitární kontejner 
(WC ženy, muži i děti + 2 sprchy pro všech-
ny) v celém sportovním areálu. Požádali jsme 
o 300 tisíc na zřízení důstojného zázemí a rad-
ní MČ nám vyhověli, za což jim patří veliký dík. 
O přidělení dotace rozhodovalo zastupitelstvo 
MČ a všichni zastupitelé mimo HPP11 (sená-

tora Kosa a bývalého starosty Štylera) byli pro 
přidělení dotace, za což chci touto cestou jmé-
nem našich rodičů „poděkovat“. Zázemí jsme 
vybudovali okamžitě a stálo nás téměř 330 ti-
síc. Do poslední koruny jsme vše zdokumento-
vali a vyúčtování odeslali na OŠK. Dnes již děti 
našeho klubu i jejich rodiče toto zázemí mohou 
využívat. Děkujeme.
 Petr Sýkora, JM-ND

 Máme právo vědět, co dýcháme 
S pokračující zimou se blíží i zhoršené stavy 
kvality ovzduší při inverzích. V r. 2016 jsme 
byli obětmi hned 3 smogových situací o délce 
několika dní. Podle lékařů lze účinky smogu 
za určitých podmínek přirovnat k vykouření až 
padesáti cigaret denně. Praha hodlá bojovat 
se znečištěním ovzduší vysazováním stromů. 
Zajímalo by mě kde. V rámci Metropolitního plá-
nu připravuje tzv. implozi architektury = zinten-

zivnění zástavby, a to zejména v „periferních“ 
částech města, vč. Prahy 11. I dále jsou po-
volovány megalomanské projekty, které zeleň 
plošně likvidují. Příkladem je probíhající změna 
územního plánu v areálu Interlov na Roztylech, 
kde jsou dávány všanc 4 ha nezastavitelného, 
nyní zeleného území. Passerinvest zde plánuje 
další obří kancelářský komplex. S plíživým káce-
ním se zde již začalo. Kvalitu ovzduší na Praze 

11 sleduje stanice ČHMÚ v Centrálním parku 
již od r. 2016, nicméně neměří řadu látek nej-
škodlivějších pro lidské zdraví, vč. látek rakovi-
notvorných. Zastupitelé HPP11 usilují o rozší-
ření monitoringu. Data jsou důležitá nejen pro 
občany, ale i pro radnici při rozhodování o po-
volování dalších staveb na Praze 11, které by 
vyvolanou dopravou kvalitu ovzduší dále zhor-
šovaly. Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

 Miroslavova země nebo Půlnoční království?
O čem budeme vyprávět milé děti? Zda moudří 
rádcové našli, proč se ztratilo 11,5 milionu! Byl 
jednou jeden starosta. Říkejme mu třeba Mlejn-
ský. I usnesl se, že zorganizuje akci za více než 
50 kop zlaťáků. Tak stalo se, jenže jak si i skřítci 
povídají, 11 a půl kopy zmizelo neznámo kam! Ti, 
co starostují nyní, se proto rozhodli raději vrch-
nosti vrátit oněch neoprávněně vyčerpaných  
11 a půl kopy. A tak se sešli rádcové, že se ura-

dí, zdalipak někdo je za takovou blamáž odpo-
vědný. Radili se, mudrovali, dohody se nedobra-
li. Obzvláště úporně se disputace zhostil panoš, 
říkejme mu třeba, Belaník. A že to tak není, že 
on ví své, jak jej biřici neprávem pronásledují, 
a že se vrchnost asi spletla, a tak podobně. 
Rádcové se shody nedobrali, jen se spolu ura-
dili, že budou případ pozorovat, až co moudří 
soudci ráčí rozhodnouti, nu to, aby třeba v ou-

sudku se rádcové neunáhlili. Dle oblíbené po-
hádky možná již tušíte, proč rádcové nic nenašli.
Co myslíte, mohl by se takovýhle příběh stát 
i v naší nepohádkové době a naší městské 
části? Jistě že se stal, milé děti. A jestli neze-
mřeli, řádí v tom království dodnes.
Proto ševče: „Nad nikým se nepovyšuj, ale 
před nikým se také neponižuj!“ 

Ing. Jiří Krautwurm, HPP11

 Nemají zájem
HPP 11 zastupuje 33 % voličů na Praze 11. 
Jsme lidé z výborů SVJ/BD, jsme členové 
obč. spolků, více chodíme pěšky po ulicích, 
než-li jezdíme v drahých autech. Známe kau-
zy lokalit, bydlíme v nich. V roce 2014 jsme 
slibovali zabývat se problémy obyvatel P11, 
po odvolání HPP 11 z radnice nemáme jinou 
možnost, než hájit zájmy občanů přímo na za-
stupitelstvu. Dne 18. 12. 2017 jsme znovu 
vyzvali ANO, TOP 09, JM-ND, ČSSD, ODS 

a KSČM k dialogu o vjezdech kamiónů do sí-
dliště, ale nemají zájem. Nechtějí snad i jejich 
voliči dýchat čistý vzduch? Navrhneme dialog 
o technickém stavu lávek/chodníků na P11, 
zejména pak o dezolátní pochozí zóně na Há-
jích. Návrh nikdo nepodpoří. Nechodí snad 
i jejich voliči po stejné neutěšené dlažbě? 
Byly prodány polikliniky Šustova a Opatov-
ská, voláme po informacích o chodu těchto 
zařízení. Nemají zájem. Touží snad jejich voli-

či po přeplněných čekárnách? Navrhujeme 
revoluční věc: stavební záměry nad 30 byt. 
jednotek transparentně projednávat na ZMČ, 
kde mohou občané vyjádřit názor. Už žádná 
betonová překvapení za vaším domem! Leč 
nemají zájem. Usilujeme o udržitelný život 
na P11, ale narážíme na organizovaný zamí-
tavý postoj. Prý jednání zdržujeme a utrácíme 
peníze daňových poplatníků…

Martin Farmačka, HPP 11

 „Nejchytřejší taxikář“
O vánočních svátcích jsem s údivem koukal 
na reportáž o osudu exstarosty Štylera. Na-
před ze sebe udělal chudáka, ,,co nemůže 
kvůli svému vysokému věku (52 let)“ sehnat 
slušné zaměstnání, a tak se po angažmá 
na úřadu práce musí živit jako taxikář. Ná-
sledně mluví o svých kolezích z rady jako 
o stařících. Všichni mu prý ubližují a spikli 
se proti němu. Obzvláště ti zlí developeři. 

Ale zapomněl zmínit, kdo z nich přispěl jeho  
HPP11 na kampaň v roce 2014. Sebelítost 
neohroženého bojovníka nezná mezí. Jako 
starosta se prezentoval jako ten nejchyt-
řejší a rozuměl snad všemu a teď se diví, že 
jeho kvalifikace a schopnosti trh práce ocenil 
na taxík. Veřejně prezentuje, jak se z taxíku 
zase vrátí zpátky na radnici. Snad ho naši 
občané již prohlédli a nedopustí opakování 

tragikomického angažmá tohoto drožká-
ře, lídra HHP 11, který za sebou nechal jen 
kříž, na který si ve vší skromnosti nechal vy-
tesat své jméno pod sošku Krista a to celé 
za obecní peníze. Dle mého názoru se tento 
mučedník ve svém současném povolání ko-
nečně našel a půjde mu lépe než ta dřívější 
(pekař, starosta).  

Josef Belaník, ČSSD

 Jak si vedla koalice ANO a TOP 09 v roce 2017
Začátek nového roku je vhodná doba pro 
rekapitulaci roku minulého. Jaké jsou klady 
a zápory vládnutí koalice ANO a TOP 09? 
Zápory: s výjimkou zmatené regenerace 
ZŠ Schulhoffova nebyla realizována žádná 
zásadnější investiční akce. Naprostá re-
zignace na řešení zoufalé situa ce v objektu 
Sandra. Neschopnost řešit řádné využití 
bytového domu Zahrady Opatov (již dva 
roky zeje prázdnotou). Zanedbaná údržba 

objektů škol. Chaos a neefektivita při řízení 
společnosti Jihoměstská majetková. Zpac-
kaná výběrová řízení na sportovní halu ZŠ 
Campanus a rekonstrukce varny ZŠ Pošep-
ného nám. Klady: schopnost získat finanční 
prostředky z magistrátu. Odmítnutí odtrže-
ní Jižního Města od Prahy (jak prosazovali 
Kos a Štyler). Podpora dostavby pražského 
okruhu (na rozdíl od Kosa a Štylera, kteří 
dostavbu bojkotují). Podpora zastřeše-

ní Spořilovské spojky. Podpora výstavby 
tramvajové tratě na Opatov. Podpora spor-
tovních oddílů formou grantů (na rozdíl 
od Kosa a Štylera). Nutno konstatovat, že 
rozvoj JM nadále stagnuje, nicméně tato 
koa lice je menší zlo než hrůzovláda Štylera 
a Kosa v období 2014–2016. Celkově hod-
notím výkon koalice známkou lepší 4. Jižní-
mu Městu přeji v roce 2018 lepší časy.

Mgr. Dalibor Mlejnský, JM-ND
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

Široká nabídka uzenin  
a masných výrobků z vlastní výrobny.

Každých 14 dnů nová akční nabídka! 

Akční nabídka platná od 29. 1.–9. 2. 2018

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.
Otevírací doba: pondělí až pátek 7:00–18:00 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Vepřová krkovice s kostí 119,90 104,90 Kč
Vepřové ocásky 99,90 79,90 Kč
Krůtí stehna 99,90 84,90 Kč
Šunka pro děti 209,90 179,90 Kč
Spišáci 149,90 119,90 Kč
Játrový mandlový salám 109,90 89,90 Kč
Turistický salám 169,90 129,90 Kč

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ  ČESKÁ  LEGENDA!
 
 
                                                                 Muzikál Karla Svobody,   
                                                                 Zdeňka Borovce   
                                                                 a  Richarda Hese

Akce se vztahuje na termíny muzikálu Dracula v únoru 
a březnu 2018. Dárek - program a termohrnek - získáte 
ke každým 2 vstupenkám zakoupeným v pokladně nebo 
obchodním oddělení divadla.

VYMĚŇTE SVŮJ DÁRKOVÝ POUKAZ  

ZA VSTUPENKY NA DRACULU 2018 A ZÍSKEJTE DÁREK!

www.hdk.cz

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

NSK_92x63_DRACULA-2018.indd   1 25.01.18   11:12Fond ohrožených dětí 
vyhlašuje svou tradiční sbírku 

na podporu projektu Klokánek.

Číslo účtu 3055103/0300  
variabilní symbol 2017.

KLOKÁNEK je zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Klokánek nabízí dětem pomoc na přechodnou 
dobu, dokud se neupraví podmínky v biologické rodině 
nebo dokud se nenajde jiné řešení. Převážně se jedná 
o děti týrané, zneužívané nebo jinak sociálně ohrožené.

Tel.:  +420 224 236 655
e-mail: fod@fod.cz, www.fod.cz



30 Inzerce

Světová premiéra v KC Zahrada
v podání souboru Ochotníci Jižní Město

Oldřich, Božena a ti druzí
hra o devatenácti obrazech se zpěvy

7. března 2018 v 19,00
Kulturní Centrum Zahrada, Malenická 1784

Vstupenky v KC Zahrada nebo na webu kczahrada.cz

Akce je pořádána ve spolupráci s městskou částí Praha 11
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BYDLENÍ:

• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 
a v nejbližším okolí jako budoucí inves-
tici pro moje děti. Nevadí i právně kom-
plikované případy. Výkup bytu i s věc-
ným břemenem na dožití možný. Děkuji 
za nabídku, tel. 777 211 671

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

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

• Koupím chatu, chalupu do 50 km 
od Prahy, v dobrém i špatném stavu. 
Děkuji za nabídku, tel. 777 211 671.

• Hledám ke koupi byt 3+kk a vět-
ší v Praze 11. Družstevní nebo OV. 
Původní stav nevadí. RK prosím ne-
volejte. Tel.: 721 606 214

• Koupím menší byt na Jižním Měs-
tě o velikosti 1+kk až 2+kk. Druž-
stevní nebo osobní vlastnictví. Na-
bídněte prosím na tel.: 723 410 514

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

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

• Jako rodinnou investici koupím 
dva byty v Praze a okolí. Seniora 
mohu nechat v bytě na dožití. Platba 
hotově, pomůžu vyplatit dluh. Tel. 
608 661 664

• Vyměním družstevní 1+1 Čelá-
kovice za 2+kk – 2+1 Háje. E-mail: 
Fabiac01@seznam.cz. Pouze SMS – 
NESLYŠÍCÍ – 773 268 409

SLUŽBY:

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

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

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA, Anny 
Drabíkové 534, P4-Háje. Pojištění 
majetku, odpovědností, vozidel, 
životní, úrazové, cestovní, psů, pen-
zijní spoření, hypotéky. Servis, platby 
kartou. Mob. 723 277 777 

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

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

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

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

• Nabízíme strojové čištění kober-
ců a čalounění, mytí oken. Zkuše-
nost, kvalita, osobní přístup. Tel.: 
773 540 170, e-mail: info@dbuklid.cz

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí 
garnýže, opravy a servis žaluzií. 
Zaměření a konzultace zdarma.  
Tel. 603 715 285, více informací na 
www.interierservisgroup.cz

• Rychlý servis, seřízení a údržba 
oken, dveří (plast, eurookna). Pra-
videlný servis prodlouží jejich život-
nost. Dod. předokenní sušáky prádla. 
T. 603 715 285

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

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

• !! Odvoz starého nábytku na sklád-
ku. Stěhování všeho druhu. Vyklízení 
sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Nalo-
žíme a odvezeme cokoliv. Vše za ro-
zumnou cenu. Volejte: 773 484 056

• NEVÍTE SI RADY S POČÍTA-
ČEM? Nabízím: Servis a čištění  
PC u vás doma. Výběr, nákup 
a instalaci zařízení. Výuku zákla-
dů práce s PC. M: 733 731 892,  
E: david.simko@centrum.cz

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

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 
480 Kč/AUTO. Pevná konečná cena 
bez poplatků za čekání a nástup, 
max. 4 pasažéři, snadné objednává-
ní, spolehlivost. www.mrtransfer.cz, 
tel.: 603 431 716, 608 553 080

• REKONSTRUKCE BYTŮ, DOMŮ, 
NEBYT. PROSTOR. Malířské,  
bourací práce, štukování, obklad, 
dlažba. Elektroinstalace, instala-
térství. Tel.: 775 690 435, e-mail: 
peta.sitner@gmail.com

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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE: Rozvo-
dy vody a instalace. Baterie, WC, od-
pady, topení. Rekonstrukce rozvodů. 
Kvalitně, levně se zárukou. VČETNĚ 
VÍKENDŮ. Instalace, připojení my-
ček, praček. T. 602 377 213

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY,  
DROB NOU GRAFIKU, pohlednice  
i celé knižní pozůstalosti, na-
bídněte. Tel. 603 247 819.  
E-mail: centrums.t@post.cz

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

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

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

• Advokátní kancelář u metra Háje 
– právní služby pro občany, SVJ, fir-
my – občans., obch., rodin., trestní 
právo. Byty, smlouvy, rozvody, atd. 
Tel.: 606 125 069

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

• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE 
TV, satelitu, set-top boxu, DVD, 
radiomagnetofonu. Servis ma-
lých domácích elektrospotřebičů.  
M: 739 049 499, krizjiri@volny.cz

• Bytová jádra na klíč od 99 tis., 
rekonstrukce bytů a veškeré sta-
vební práce, spolehlivost a zkuše-
nost zaručena. Tel.: 608 709 716,  
www.rakovec.cz.

• NÁBYTEK – Montáž, demontáž, 
výroba: kuchyní, skříní i nábyt-
ku koupeného. Provedu kvalitně. 
Opravím, dodělám i po špatných 
řemeslnících. T.: 604 873 185, 
www.nabytek-jurka.webnode.cz

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

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

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

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

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

• Snadná výměna záclon – spouště-
cí garnýže, žaluzie, rolety, sítě proti 
hmyzu, montáže, opravy. Volejte: 
222 351 996, 602 371 996. E-mail: 
vlkpavel@sendme.cz.

• Rekonstrukce, bytová jádra, dlažby, 
obklady, malba, štuky, pokládka podlah, 
sádrokartony a jiné práce. Marián Voj-
tek. Tel.: 608 217 581, 602 658 911, 
rekonstrukce.mv@seznam.cz

• Advokátka JUDr. Svatava Grival-
ská (u metra Háje). Spory, vymáhání 
pohledávek, smlouvy, nemovitosti, 
právo rodinné, občanské, obchodní, 
bytová družstva a SV. T: 603 823 260, 
office@grivalska.cz

• Mytí oken včetně rámů, žaluzií 
a parapetů od úklidové firmy. Ne-
chte tuto práci na nás, už nelezte 
po štaflích. Používáme vlastní náči-
ní a prostředky. Tel.: 724 006 275. 
www.pvj-group.cz

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

• Instalatér – oprava voda, odpad, 
plyn, montáž. Tel.: 603 771 808

• Servis plastových oken. Okna je 
nutno jednou za dva roky seřídit 
a promazat, jinak neplní svou funkci 
a dochází k vážnému poškození. Pro-
dej žaluzií. jirasek.servis@seznam.cz 
Tel. 601 236 957

• Správa společenství vlastníků, 
veškeré služby pro malá BD, kom-
plexní účetnictví pro právnické a fy-
zické osoby. Právní poradenství. 
Naše heslo: Zkušenost a preciznost. 
Informace na 603 515 022.

• Malířské práce, štukování 
stěn i stropů, stěrkování, lakýr-
nické práce. Tel. 606 227 390,  
E. jsaifrt@seznam.cz

• OBTĚŽUJE VÁS ÚČETNICTVÍ? 
Nás baví. Vedeme účetnictví, daňo-
vou evidenci, zpracujeme mzdy, po-
dáme daňová přiznání, zastoupíme 
na úřadech. ZKUSTE TO S NÁMI. 
www.ahave.cz Mobil: 732 113 453
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HLEDÁTE  ZUBAŘE?
Soukromá zubní ordinace přijímá nové pacienty.
Nabízíme moderní a bezbolestnou stomatologii

Family Medical Care s.r.o.
Kosmická 537/2, Praha 4 - Háje
tel: 608 508 254
www.dcclinic.cz  Máme smlouvy se ZP

• Vyklízení – odvoz levně, vykupuje-
me funkční lednice, mrazáky, pračky, 
myčky, sporáky, historické šicí stroje, 
jízdní kola, rudly, postele, motocykly, 
automobily. Tel. 777 207 227.

• DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ zaměstnan cům 
zpracuje levně mzdová účetní s 20letou 
praxí. Je např. manželka na rodičáku, příp. 
jste darovali krev? Vrátí vám daně! Po-
radím na ketnerova@seznam.cz

PRÁCE

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

• SPECIALISTA/SPECIALISTKA MAR-
KETINGU Regionální vydavatelství při-
jme specialistu marketingu pro rozvoj 
firem. značek, komunikaci s mediál ními 
partnery, marketingovou podporu ob-
chod. oddělení, plánování i rea lizování 
firem. kampaní. Nutná praxe a min. zákla-
dy v grafických editorech. Svůj motivační 
dopis a CI pošlete na nabor@regvyd.cz.

• ÚKLIDOVÁ firma přijme ženy 
na ranní úklid domova pro seniory 
Praha 4. Tel.: 607 220 053

• Hledáme uklízeče/uklízečku pro  
úklid lékařské ordinace na Hájích 
v pracovní dny odpoledne. Kontakt-
ní údaje pro zájemce o práci či bližší 
informace: tel. 272 931 076, e-mail 
ordinace@interga.cz.

OSTATNÍ

• REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY 
V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
u metra Chodov, tel. 211 222 212, 
e-mail: chodov@ordinacePRAHA.cz. Re -
gistrujte se na www.ordinacePRAHA.cz.

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

• Ordinace praktického lékaře 
Socrates medical, P4, poliklinika 
Hviezdoslavova 1600/6,1. patro 
při jímá k registraci nové pacienty. 
Smlouvy s pojišťovnami máme. 
Tel.: 267 914 143

• ANGLIČTINA. PROF. V PENZI (teo-
retik angl., překl., 7 let soukr. výuky) 
přijme 2 žáky. Žáky škol, dospělé stud. 
(60 min./300 Kč, 90 min./350 Kč) 
Praha 4 Háje, Za Rybářstvím 5,  
T. 774 299 549

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ A BALKONŮ
originální finský bezrámový systém

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

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

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

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

www.optimi.cz největší výrobce v ČR držitel Certifikátu kvality ISO 9001:2009
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CESTOVNÍ AGENTURA
Léto 2018 – děti zdarma – slevy za včasný nákup
Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří.
Nabídka LAST  MINUTE a včasný nákup, garance nejnižší ceny.
Metro C - Háje – vedle Alberta                                  Tel. 777 755 714
Po–Ne 9.00–20.00 hod                 www.nubis.cz                222 365 747
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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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46
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AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku 
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění s.t.k. • Diagnostika 
• Opravy bouraček jednání s pojišťovnou • Pneuservis

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

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

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

přijme ÚČETNÍ. 
Praxe vítána. 

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

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, 
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666, obchodním odd. 
tel.: 221 868 777, 888, 999, e-mail: objednavky@hdk.cz 
a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz

Partner muzikáluGenerální partner muzikálu

H U D E B N Í  D I VA D L O  K A R L Í N 

ve  spoluprác i 
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REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

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

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

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

732 237 741 272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz

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

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

15 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL2016.indd   1 14.02.17   7:06
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Chceš se přidat k nám do týmu?
Tak zavolej na 245 011 372

V DIVIŠOVĚ KOUSEK OD DOMOVA
U nás ve skladu si vyděláš až 26 000 měsíčně

HLEDÁME
Pavel, směnový mistr skladu

parťáka do týmu


