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2 Inzerce

ESCURAřada 

Pod Chodovem 1267/7

149 00 Praha 4 – Chodov

pondělí – sobota

8:00 – 20:00

U nás na Chodově
si vyberete...

 KOUPELNY
 KUCHYNĚ 

 PODLAHY 

 DVEŘE
 OSVĚTLENÍ
 BYTOVÉ DOPLŇKY

www.domeokoupelny.cz
www.domeo.cz

*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

Šusto a

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. Šéfredaktor: 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: 23. února 2018. 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. Foto na titulni straně: www.freepik.com.

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.

Městská část Praha 11 
vyčlenila částku  
4,5 milionů Kč. 
O využití této částky  
mohou rozhodovat 
obyvatelé Prahy 11.

Přečtěte si, prosím, 
pravidla a najděte 
5 garantů, kteří 
podpoří Váš nápad. 
Podejte svůj návrh 
na Úřad městské 
části Praha 11.

Představte 
Váš projekt 
sousedům 
a získejte 
jejich podporu. 

Realizace 
vítězných 
projektů. 

Jste starší 15 let? 
Bydlíte nebo pracujete 
na Praze 11? 
Máte nápad, jak 
vylepšit své okolí?

Podané návrhy 
se dopracují 
ve spolupráci  
s jednotlivými 
odbory MČ P11 
a projdou analýzou. 

Hlasování 
o projektech. 

Realizované 
projekty 
budou 
sloužit 
všem. 

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

Podání návrhu projektu je možné 
a)  elektronicky prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách projektu Spolu za lepší 11, 
b)  písemně doporučenou poštou, 
c)  osobně na kontaktní místo projektu Spolu za lepší 11, a to v uzavřené obálce s označením 
 „Návrh: Spolu za lepší 11 - NEOTVÍRAT“ na adresu Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41  Praha 415. 
d)  elektronicky emailem na adresu koordinátorky projektu Mgr. Martiny Sádlové, e-mail: sadlovaM@praha11.cz
Formuláře budou dostupné v elektronické verzi na internetové stránce projektu www. spoluzalepsi.cz. Dále si je bude 
možné vyzvednout v budovách ÚMČ Praha 11 (Ocelíkova 672/1, Vidimova 1324 a Nad Opatovem 2140) a v Informační 
kanceláři ÚMČ Praha 11 (Šustova 1930). Ve zpravodaji Klíč nebudou formuláře zveřejněny. Na vyžádání je možné 
formuláře zaslat na email nebo doručit na konkrétní místo.  

Návod, jak na to: 

Od 26. 2. až do 29. 3. 2018 se budou moci podávat návrhy 
projektů cílených na zlepšení života v naší městské části. 

www.spoluzalepsi11.cz
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Vážení a milí,

04 Praha 11 podpořila Mistrovství ČR juniorů ve squashi

05 Lávky na Jižním Městě

06 Informace k probíhajícím investičním akcím

08 Spolu za lepší 11

14 Metropolitní plán – informace k návrhu a společnému jednání

15 Zápisy do základních škol

18 Postavte tým a jezděte do práce na kole

25 Největší škola taekwon-do v ČR vstupuje do nové sezóny

 zima v Praze letos ještě nebyla, přesto nám už téměř klepe na dveře jaro. Díky tomu, že nás letos nepostihly 

skoro žádné sněhové nadílky, mohli se pracovníci Jihoměstské majetkové, a. s., konečně pořádně věnovat prořezu 

přerostlých keřů. Zvládli toho hodně a dle spokojených reakcí mnoha občanů udělali radost nejen nám na radnici. 

Děkuji Jihoměstské majetkové, a. s., za pořádný kus dobré práce! A ještě jeden dík – je podepsáno prvních  

20 smluv, takže se konečně začnou stěhovat první nájemníci do Zahrad Opatov.

 Už minule jsem se zmiňoval o participativním rozpočtu a dnes se mu budu věnovat opět. Začala už totiž setkání 

s občany a zájem o ně je potěšující. Mnozí z těch, kteří na ně dorazili, mají velkou chuť prosadit své dobré nápady. Tak neváhejte 

ani vy ostatní, neboť návrhy lze přihlašovat jen do 29. března! Návod, jak na to, najdete v tomto čísle Klíče. Jsem zvědav, kolik 

návrhů se nám sejde.

 Za podpory MČ Praha 11 se letos už poněkolikáté konaly jednodenní jarní příměstské tábory. V době jarních prázdnin 

od 5. 2. do 9. 2. 2018 tak byla pro jihoměstské děti ve věku 6 až 15 let připravena pestrá nabídka nejrůznějších aktivit od tří 

různých organizátorů. Příměstské tábory tradičně dotujeme, aby byly pro rodiče dostupnější: na ty jarní jsme přispěli částkou 

100 Kč na dítě a den. Věřím, že i letos byly děti spokojené, a tím pádem i jejich rodiče.

 Blíží se nám i zápisy budoucích prvňáčků. Už v tomto čísle Klíče najdete přehledné informace o základních školách 

v Praze 11, kam mohou rodiče v rámci dubnových zápisů přihlašovat své děti. Díky kontinuálnímu rozšiřování kapacit škol je v nich 

dostatek míst pro všechny jihoměstské děti. Školské objekty se navíc snažíme neustále vylepšovat, v tomto roce v nich proběhne 

hned několik rozsáhlejších oprav či rekonstrukcí.

 Ještě taková zajímavost na závěr. Málo se ví, že poměrně často přebíráme záštitu nad celou řadou zajímavých akcí 

konajících se na Jižním Městě. V poslední době např. nad Mistrovstvím České republiky juniorů ve squashi, které proběhlo v únoru 

ve Squash Bowling centru na Chodově, nebo nad velkou mezinárodní výstavou koček, kterou mohou zájemci navštívit o víkendu 

10.–11. 3. 2018 v Top Hotelu Praha. Mějte se krásně!

Váš Petr Jirava, starosta



4 Zprávy z Rady MČ

Jihoměstský masopust 2018. Barevný zimní podvečer na Jedenáctce.

INSTAGRAM 

Prahy 11

Návštěvní dny členů  
rady v březnu 2018  
Ing. Petr Jirava, 

starosta (ANO 2011)                
 20. 3. 15.30–17.30

Petr Lukeš,  
zástupce starosty (BEZPP)  

21. 3. 15.30–17.30

Ing. Oldřich Balík,  
zástupce starosty (ANO 2011) 

5. 3. 16.00–18.00

Mgr. Jakub Lepš,  
zástupce starosty (TOP 09)  

22. 3. 15.30–17.30

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

21. 3. 16.00–18.00

Ing. Jan Frey,  
uvolněný člen rady (BEZPP)  

30. 3. 8.00–10.00

Jan Říčař,  
neuvolněný člen rady (ANO 2011) 

 5. 3. 18.00–20.00

Ing. Petr Štefek,  
neuvolněný člen rady (ČSSD)  

9. 3. 18.00–20.00

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

 
Praha 11 podpořila Mistrovství ČR  
juniorů ve squashi

V únoru proběhlo ve Squash Bowling Cent
ru na Chodově Mistrovství České republiky 
juniorů ve squashi, nad kterým převzala zá
štitu městská část Praha 11.
O stupně vítězů bojovalo celkem 110 dětí 
v deseti věkových kategoriích. Nej úspěš
nějšími účastníky se s dvěma mi strovskými 
tituly stali Viktor Byrtus z Ostravy, který zví
tězil v kategoriích do 17 a do 19 let, a Mar
tin Štěpán z Brna, který zazářil v nejmlad
ších kategoriích do 11 a 13 let.
Medaile předal vítězům starosta MČ Praha 
11 Ing. Petr Jirava (ANO) spolu s předsedou 
České asociace squashe Tomášem Cviklem.
Všem „mistrům“ gratulujeme a těšíme se 
na další ročník!

Srdečně vás zveme na  setkání 
s vedením MČ Praha 11 

k tématu rozvoje sociálních 
služeb. Vedle radních MČ Praha 11 

se setkání zúčastní zástupci 
příslušných odborů ÚMČ Praha 11, 

společnosti Jihoměstská sociální a.s. 
a poskytovatelů sociálních služeb.  

Kdy: 21. 3. 2018 od 18.00 hod.
Kde: Stravovací centrum  

Křejpského 1502/8, Praha 11
Těšíme se na vás!

Zajímá vás činnost rady a chtěli 
byste se o ní dozvědět víc? 
Všechna přijatá usnesení z  oblasti 
územního rozvoje, životního prostředí, 
školství, kultury, bezpečnostní agen-
dy atd. naleznete na webových strán-
kách MČ Praha 11 www.praha11.cz  
v sekci Radnice  Rada MČ  Usne-
sení RMČ.

Praha 11 má nového radního, do  
vedení městské části se zapojila 
ČSSD

Dosud sedmičlenná 
Rada MČ Praha 11 

rozšířila v únoru 
své řady o no
vého kolegu: Za
stupitelstvo jím 
na 36. zasedání 

zvolilo Ing. Petra 
Štefka, předsedu 

zastupitelského klubu 
ČSSD. Ten je jihoměstským zastupi
telem od roku 2014, už druhé volební 
období zde nicméně působí ve finanč
ním výboru. 
Z pozice neuvolněného radního se 
plánuje věnovat především dotačním 
vztahům městské části s hlavním měs
tem: „Doplnění rady o pana Štefka ví
tám: menšinová rada funguje přes rok 
bez dvou členů, a posila je proto bez 
debat potřeba. Nový radní může ješ
tě zlepšit vztahy Prahy 11 s hlavním 
městem, kde o mnoha věcech, které 
se týkají jihoměstských občanů, roz
hodují jeho straničtí kolegové. Jde pře
devším o opravy a navýšení kapacit 
školek a škol či rekonstrukce sporto
višť, tedy dlouhodobě podfinancova
nou agendu,“ uvedl předseda zastupi
telského klubu hnutí ANO v Praze 11 
a člen Zastupitelstva hl. m. Prahy 
Ing. Ondřej Prokop (ANO).

V červené škole  
se bude sportovat celoročně
Venkovní hřiště při ZŠ K Milíčovu budou 
děti nově moci využívat v průběhu celé
ho roku, a to díky plánovanému zakrytí 
sportoviště přetlakovou halou. V součas
né době se připravuje uzavření smlouvy 
o dílo na zpracování projektové doku
mentace pro samotnou stavbu haly a vý
běr zhotovitele.



5Aktuálně

K řezům keřů se přistupuje zejména 
ve dvou hlavních obdobích, v tom sou
časném se snižuje výška keřů, případně 
se hlouběji seřezávají (tzv. řezy zmlazo
vací). Z odborného hlediska jsou tyto 
řezy vhodným pěstitelským zásahem, 
kterým lze zlepšit celkový vzhled pře
stárlých a proschlých dřevin. Obecně je 
předmětný druh řezu pro okrasné keře 
velmi prospěšný, neboť podporuje růst 
mladých výhonů a bohaté kvetení v dal
ších letech. 

Druhým obdobím vhodným pro odborný 
zahradnický zásah jsou červen a červe
nec. V tomto termínu jsou keře tvarová
ny, odstraňují se tak pouze jednoleté vý
hony. Řezy se provádí zejména na keřích, 
které zasahují do profilu pěších komuni
kací, brání v rozhledu na křižovatkách či 
přechodech pro chodce. 

Bližší informace o aktuálně prováděných 
či připravovaných řezech dřevin ve va
šem okolí vám poskytnou pracovníci OŽP 
na ÚMČ Praha 11 v ulici Vidimova.

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 (OŽP) v právě probíhajícím období vege-
tačního klidu realizuje na území Jižního Města ořez okrasných keřů a řez stromů 
na podchozí výšky. Odborný ořez i řezy stromů jsou prováděny prostřednictvím 
střediska úklidu a údržby zeleně servisní organizace Jihoměstská majetková, a. s., 
a to na pozemcích ve správě OŽP. 

Řez dřevin na území Jižního Města

Mostními prohlídkami provedenými 
v prvním pololetí roku 2017 byly prově
řeny nosné konstrukce a stavební stav. 
Z výsledků vyplývají dva poznatky: láv
ky jsou stále použitelné, ale přišel čas 
na jejich opravu. Nyní se připravuje za
dání realizačního projektu na provedení 
nezbytných oprav, které prodlouží jejich 
životnost. Práce budou řešit zatékání, 
sanaci výztuží pilířů, poškozené povrchy, 
ocelové rámy schodnic atd.   

Samostatnou kapitolou je krátká pří
stupová lávka do hlavního vchodu po
likliniky při ulici Opatovská, kde došlo 
v dubnu 2017 k propadu povrchu. Tato 
neevidovaná mostní konstrukce tvořila 
příslušenství pozemku, který byl shodou 
okolností krátce předtím svěřen měst
ské části. Byla provedena mimořádná 
mostní prohlídka, na základě které bylo 
rozhodnuto o odstranění stávající kon
strukce a výstavbě nové lávky. Násled

ně byla zpracována dokumentace řešící 
její odstranění, vyhotoven projekt nové 
lávky, získány souhlasy dotčených or
gánů a vlastníků soukromých pozemků 
a nakonec záměr projednán se staveb
ním úřadem. Poškozená lávka byla od
straněna a v lednu 2018 došlo k pod
pisu smlouvy s dodavatelskou firmou, 
která má na provedení výstavby nové 
lávky 77 dní.  

Petr Lukeš  
(bez politické příslušnosti),

zástupce starosty 
 pro životní prostředí,  

dopravu a audit  

V současné době hýbe naší metropolí stav pražských mostních konstrukcí. Velká část 
z nich je v majetku hlavního města nebo jiných subjektů. Městská část Praha 11 má 
ve svěřené správě lávku u metra Háje (11-553), u zdravotního střediska na Opa-
tovské (11-581) a lávku přes D1 Chodov - Kunratický les (X-695). 

Lávky na Jižním Městě



Život na Jižním Městě6

Podnájem nových bytů úspěšně zahájen

Nejprve byla k nabídce vyčleněna sekce A 
s 26 bytovými jednotkami, na které 
bylo podáno 91 závazných cenových 
nabídek.  Výběrové řízení probíhalo 
ve dvou kolech a jednotlivým vítězům 
bylo dlouhodobě podnajato 20 bytů. 

Noví podnájemci, nejrůznějších věko
vých i sociálních kategorií, zde tak za
čnou bydlet již od března 2018. Ve dru
hé fázi, probíhající v současnosti, je 
pro další podnájmy zájemcům nabíze
na sekce C, ve které je celkem 50 by  

tových jednotek velikosti od 1+kk až 
po 3+kk. Následně budou v dalších 
měsících letošního roku postupně nabí
zeny i další bytové jednotky ve zbývají
cích sekcích B (46 bytů) a D (72 bytů). 
Zájemci o podnájem se mohou regist
rovat či detailněji informovat na kon
taktech uvedených výše nad tímto 
článkem. 
 Ing. Tibor Kováč

Jihoměstská majetková, a. s.

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. 

Bližší informace pro zájemce jsou uvedeny 

na www.jihomestska.cz, 

případné dotazy budou zodpovězeny

 na tel.: +420 226 801 200 

nebo 

na e-mailu: podnajem@jihomestska.cz

Společnost Jihoměstská majetková, a. s., která má od městské části Praha 11 
od měsíce ledna 2018 v pachtu objekt Zahrady Opatov, na adrese Horynova 2389/1, 
začala ihned po podpisu pachtovní smlouvy nabízet bytové jednotky k podnájmu 
všem zájemcům, kteří se již předtím zaregistrovali na jejích webových stránkách. 

Regenerace objektů 
Hviezdoslavova č. p. 519 a 520
Regenerace objektů Hviezdoslavova  
č. p. 519 a 520 se ujme společnost VEX
TA s.r.o., které bylo za tímto účelem pře
dáno 16. 2. 2018 staveniště. Stavba se 
bude provádět dle projektové dokumen
tace zpracované společností 7s architek
tonická kancelář s.r.o.  

Součástí regenerace je zateplení fasád 
objektů nad i pod terénem, střech a stě
ny strojovny výtahu. Rovněž dojde k re
konstrukci společných prostor, vstupních 

schodišť, vstupního závětří, k instalaci 
nového zábradlí u vstupů a lehké ocelové 
konstrukce bezbariérové rampy pro imo
bilní pacienty. Termín dokončení stavby je 
dle smlouvy 95 dní od předání staveniš
tě. Regenerace bude hrazena z investiční 
dotace poskytnuté MHMP. 

Revitalizace vnitrobloku  
Ke Kateřinkám – Modletická
Dne 19. 2. 2018 byl v rámci veřejné 
zakázky vybrán zhotovitel revitalizace 
vnitrobloku Ke Kateřinkám  Modletická. 
Revitalizace zahrnuje například sadové 

úpravy či rekonstrukci opěrné zdi a dle 
projektové dokumentace ji provede spo
lečnost ADEVITA s.r.o., která bude mít 
od podpisu smlouvy 44 dní na zhotovení 
díla. I na tuto akci se vztahuje investiční 
dotace poskytnutá MHMP.

Přestavba části objektu 
Vejvanovského 1610
Dne 7. 2. 2018 proběhlo výběrové řízení 
na zhotovitele projektové dokumentace pře
stavby části objektu Vejvanovského 1610 
pro účely provozu sociální služby – do
mova pro seniory. Cílem tohoto projektu 
je navýšení kapacity objektu. Projektovou 
dokumentaci bude na základě výsledku vý
běrového řízení provádět společnost Ver
tika s.r.o., na její vypracování má 260 dní 
od podpisu smlouvy.

Rekonstrukce vnitrobloku 
 Ledvinova-Kahovská
V první polovině března bude předána 
projektová dokumentace na rekonstruk
ci vnitrobloku LedvinovaKahovská. Ná
sledně dojde k vypsání veřejné zakázky 
malého rozsahu na výběr zhotovitele, 
z něhož vyplyne i termín dokončení akce. 
Rekonstrukce vnitrobloku bude hrazena 
z investiční dotace poskytnuté MHMP. 

Odbor správy majetku 

Informace k probíhajícím  
investičním akcím
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MAP aneb věnujeme se kvalitě vzdělávání, rok první

l�K čemu je MAP?
Tento projekt, vycházející z iniciativy Mini
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a podpořený prostřednictvím výzvy ope
račního programu Výzkum, vývoj a vzdě
lávání (výzva č. 02_15_005, „MAP I“), 
je zaměřen na zkvalitňování vzdělává
ní dětí a žáků do 15 let. Zjednodušeně 
řečeno jsme si jakožto představitelé 
městské části Praha 11 přidali k povin
nosti zajistit dostatek školních budov 
a do našich škol jmenovat ředitele ještě 
úkol koordinovat aktivity, které pove
dou ke zlepšování vzdělávání našich dětí 
v tom nejširším slova smyslu. Celková 
výše získané dotace na realizaci projektu 
činila 3.185.695,80 Kč, spoluúčast Prahy 
11 byla 5 procent, tedy 167.668,20 Kč.

l�Koho jsme do MAPu zapojili a jak?
Do projektu se dobrovolně zapojily ná
sledující organizace: 31 státních mateř
ských a základních škol, pět soukromých 
mateřských a základních škol, jedna ZUŠ, 
jeden dům dětí a mládeže a společnost 
Kroužky, zajišťující volnočasové aktivity 
ve většině škol v obvodu. Aby nešlo jen 
o nějaká nahodilá setkávání a nekoordi
nované aktivity, vznikla dle požadavků 
projektu jasná a logická struktura řízení 
MAPu. Na vrcholu pomyslné organizač
ní pyramidy se nachází patnáctičlenný 
řídící výbor, dále vznikl realizační tým 
a našli jsme experty projektu. Za velmi 
důležité považuji zmínit devět pracovních 
skupin, věnujících se oblastem sahajícím 
od „předškolního vzdělávání“ a „čtenář
ské a matematické gramotnosti“ přes 
„rozvoj podnikavosti“ a „aktivního použí
vání cizího jazyka“ až po „sociální a ob
čanské kompetence“. V těchto skupinách 
ředitelé škol, pedagogové, experti, ak
tivní rodiče a další zpracovávali analýzy, 
připravovali semináře, debatní setká
ní a mnohé další aktivity a podíleli se 
na vzniku hlavního dokumentu, který se 
v zásadě kryje s názvem celého projektu:

l�„Místní akční plán vzdělávání – 
území správního obvodu městské 
části Praha 11“ aneb hlavní dokument 
projektu
Jedná se o 118stránkový dokument 
založený na práci pracovních skupin, 
expertů a realizačního týmu, který byl 

po schválení řídícím výborem umístěn k vol
nému stažení na web www.praha11.cz 
do sekce „Školství“ / „Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání pro Prahu 11“ / 
„Strategické dokumenty“. Tento text 
detailně popisuje, co to MAP je, jak 
vznikl, kdo se do něj zapojil atd. Značný 
prostor je věnovaný popisu cílů. 

Jak je z obsahu zjevné, zaměřili jsme se 
hlavně na tři priority. Infrastruktura a vy
bavení jsou samozřejmě důležité proto, 
že bez nich není možné vzdělávání reali
zovat. Dále se jedná o prostředí, ve kte
rém se vzdělávání odehrává. A konečně 
třetí a hlavní prioritou, která nás zajímá, 
je kvalita vzdělávání. Zde jsme vyčlenili tři 
hlavní oblasti, a to: 
a) rozvoj klíčových kompetencí, 
b)  podmínky pro kvalitní vzdělávání kaž

dého žáka 
c)  zvyšování efektivity vzdělávání. 

Koho zajímá podrobný popis priorit a cílů, 
najde je v dokumentu v sekci „Strategic
ký rámec MAP“ na str. 5–20. Celkem  
38 stran je pak věnováno návrhům zcela 
konkrétních aktivit, u nichž doufáme, že 
se co největší počet podaří realizovat. 
A abychom vždy věděli, k čemu toto vše 
slouží, obsahuje místní akční plán i celko
vou vizi.

l�Vize
Její dva odstavce představují jakýsi „kom
pas“ směrem k ideálnímu stavu, v jakém 
by se úroveň vzdělávání v našem správ
ním obvodu měla nacházet. Z textu vize 
vyjímám: 
„Chceme, aby z našich dětí vyrostli do
spělí lidé, kteří jsou nejen dobře připra
veni na svoji pracovní kariéru, ale i cestu 
celým životem. Dospělí lidé, kteří jsou 
zdravě sebevědomými občany s pevně 
zakořeněnými demokratickými hodnota
mi, úctou k lidským právům, respektem 
k životnímu prostředí a v neposlední 
řadě dospělí lidé, kteří vytváří a udržují 
dobré mezilidské vztahy a poskytují dob
ré zázemí svým rodinám. Chceme, aby si 
naše děti do dalšího života kromě zna
lostí a dovedností odnesly především 
radost z učení a schopnost naučit se no
vým věcem a o světě kolem sebe doká
zaly kriticky přemýšlet.“

l�Co dál?
Na závěr chci v první řadě opravdu moc 
poděkovat všem, kdo se do MAPu za
pojili. Nejen pro zapojené zaměstnance 
úřadu Prahy 11 (těm patří mé speciální 
poděkování) představoval MAP často 
záludné povinnosti a mnoho stresu, 
avšak na základě mnoha proběhlých 
akcí mám příjemný pocit z toho, že se 
díky těm stovkám a tisícům odpraco
vaných hodin všech z nás cosi dob
rého podařilo nastartovat. Pro mě je 
hlavním pozitivním výstupem MAPu 
skutečnost, že ředitelé, pedagogové 
a další zaměstnanci škol, aktivní rodi
če, úředníci i my politici nyní intenziv
něji než dříve hledáme způsoby, jak 
našemu školství pomoci, a v rámci na
šich možností uvádíme zcela konkrét
ní aktivity do života. V tento moment 
žádáme o novou dotaci na „MAP II“, 
která nám umožní v rozjetém projektu 
pokračovat i ve školním roce 2018/19 
a dále. 

Za hlavní cíl pro náš připravený „MAP II“ 
považuji nutnost pozitivní dosah našeho 
projektu rozšířit, a to zejména pomocí 
zapojení většího počtu učitelů a rodičů, 
a proto vyzývám ty z vás, kdo mají chuť 
a čas se MAPu účastnit, ať se přihlásí 
na email map_pripominky@praha11.cz, 
těšíme se na vás!

Mgr. Jakub Lepš  
TOP 09

zástupce starosty 
pro školství,  

kulturu a sport

Odměny zaměstnancům jihoměstských škol
Při schvalování rozpočtu na rok 2018 byla během lednového zastupitelstva navýšena sekce pro oblast školství o finanční 
prostředky na jednorázové odměny pro pedagogické a nepedagogické pracovníky mateřských a základních škol zřizovaných 
MČ Praha 11. Tento příspěvek na odměny byl našim školám vyplacen na začátku února tohoto roku. Ředitelé mateřských škol 
tak rozdělují mezi své pedagogické a nepedagogické pracovníky částku 900 tis. Kč a ředitelé základních škol částku 3 mil. Kč.

Příklad aktivit, které byly v MAPu 
navrženy (a částečně již byla zahá-
jena jejich realizace)

l�Kreativní klubovna Květňáku
l��Kroužek technické tvořivosti 

ve školách
l��Formativní hodnocení žáků, zajiš

tění pomůcek k formativnímu hod
nocení

l�Podpora čtenářské gramotnosti
l��Sdílení zkušeností s metodou CLIL 

ve výuce anglického jazyka
l�Workshopy pro učitele ZŠ
l��Živá školní zahrada
l�Expati (cizí mluvčí) do školy

Počátkem letošního roku skončila první fáze našeho projektu Místní akční plán 
vzdělávání pro Prahu 11 (a okolní městské části Křeslice, Újezd a Šeberov), tzv. 
MAP. Proto je na místě alespoň krátce zhodnotit, k čemu během prvního roku 
MAPu došlo, a nastínit, jaké máme další plány.
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SPOLU
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Od 26. 2. až do 29. 3. 2018 se budou moci podávat návrhy projektů cílených 
na zlepšení života v naší městské části. 

Níže naleznete návod, jak na to: 
Podání návrhu projektu je možné a) elek
tronicky prostřednictvím online formu
láře na webových stránkách projektu 
Spolu za lepší 11, b) písemně doporu
čenou poštou, c) osobně na kontaktní 
místo projektu Spolu za lepší 11, a to 

v uzavřené obálce s označením „Návrh:  
Spolu za lepší 11  NEOTVÍRAT“ na ad
resu Úřad městské části Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415,  
d) elektronicky emailem na adresu koor
dinátorky projektu Mgr. Martiny Sádlové, 
email: sadlovaM@praha11.cz

Formuláře budou dostupné v elektronic
ké verzi na internetové stránce projektu 
www. spoluzalepsi.cz. Dále si je bude mož
né vyzvednout v budovách ÚMČ Praha 11 
(Ocelíkova 672/1, Vidimova 1324 a Nad 
Opatovem 2140) a v Informační kanceláři 
ÚMČ Praha 11(Šustova 1930). Ve zpra
vodaji Klíč nebudou formuláře zveřejněny. 
Na vyžádání je možné formuláře zaslat 
na email nebo doručit na konkrétní místo.  

www.spoluzalepsi11.cz
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Vážení spoluobčané, 
v minulém zpravodaji Klíč 

jsem vás informoval 
o pokračování stavby 
základní školy první
ho stupně smíšeného 

typu. Vítězem veřejné 
zakázky se stala společ

nost Evosa, spol. s r. o., 
s celkovou cenou ve výši 16 450 000 Kč 
bez DPH. S firmou byla ve středu  
31. ledna podepsána smlouva o dílo. 

Stavba bude zahájena v pondělí 5. února 
a její dokončení je naplánováno do  
30. června letošního roku. 
Městská část vyhlásila začátkem ledna 
konkursní řízení na obsazení místa ředite
le/ředitelky školy, jehož výsledky byly vy
hodnoceny 26. února. Prvním úkolem jme
novaného ředitele/ředitelky bude zajistit 
výběrová řízení na pedagogické a nepe
dagogické pracovníky a vybavit školní pro
story potřebným zařízením a nábytkem. 

Ke stravování budou prvňáčci využívat 
stávající jídelnu mateřské školy. Důležitým 
momentem bude jistě organizace a usku
tečnění prvního zápisu budoucích prvňáč
ků, pro které bude připraveno zbrusu nové 
prostředí s kvalitními pedagogy. 
S optimismem budu řediteli/ředitelce 
základní školy držet palce, aby vše do
padlo podle našich představ a školní rok 
2018/2019 byl v září úspěšně a slavnost
ně zahájen. Václav Drahorád, starosta

Důležitá usnesení zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne  
24. 1. 2018 
Schvaluje:
n  neinvestiční dotaci z odvodů z výher

ních hracích automatů pro Sbor dob
rovolných hasičů PrahaÚjezd ve výši 
124 000 Kč a pro SK Újezd ve výši 
83 062 Kč

n  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o připojení objektu hasičské zbrojnice 
na stávající distribuční soustavu se 
společností PRE distribuce, a. s.

n  zpracovatele projektové dokumen
tace na akci Rekonstrukce Proutěná 
– společnost Dopravní a inženýrské 

projekty, s. r. o., cena 1 870 000 Kč 
bez DPH

n  zajištění výkonu autorského dozoru 
a koordinátora bezpečnosti práce 
na stavbě zbrojnice Sboru dobrovol
ných hasičů Újezd u Průhonic – spo
lečnost Rafpro, s. r. o., cena 58 000 Kč 
bez DPH a 30 000 Kč bez DPH

n  zajištění technického a nákladového 
dozoru investora na stavbě zbrojni
ce dobrovolných hasičů Újezd u Prů
honic – Ing. Roman Randuška, cena 
196 000 Kč bez DPH

n  zajištění výkonu autorského dozoru 
na stavbě základní školy prvního stup

ně Formanská – Ing. Lukáš Abrham, 
cena 53 600 Kč bez DPH

n  zajištění koordinátora bezpečnosti 
práce na stavbě základní školy prvního 
stupně Formanská – společnost Raf
pro, s. r. o., cena 30 000 Kč bez DPH

n  zajištění technického a nákladové
ho dozoru investora na stavbě zá
kladní školy prvního stupně Forman
ská – Ing. Roman Randuška, cena 
147 500 Kč bez DPH

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed
ní desce, informačních vývěskách 
a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Jak jsme volili v prezidentských volbách 
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhlo 
1. kolo volby prezidenta ČR.
V městské části PrahaÚjezd přišlo volit 
z celkového počtu 2 099 oprávněných 
voličů 1 561 občanů, což je 74,37 %.
5 kandidátů, kteří získali největší počet hlasů:
n  prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. – 

545 hlasů
n  Ing. Miloš Zeman – 276 hlasů
n  Mgr. Pavel Fischer – 230 hlasů
n  Mgr. Michal Horáček, Ph.D. – 199 hlasů

n  MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. – 
143 hlasy

n  Ing. Mirek Topolánek – 101 hlasů
Ve dnech 26. a 27. ledna 2018 proběhlo 
2. kolo volby prezidenta ČR.
V městské části PrahaÚjezd přišlo volit 
z celkového počtu 2 077 oprávněných 
voličů 1 627 občanů, což je 78,33 %.
Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., zís
kal 1 190 hlasů a Ing. Miloš Zeman získal 
436 hlasů.

Pro uživatele kompostérů

Ve dnech 7. dubna a 8. dubna 2018 v době 
od 8.00 do 15.00 hodin proběhne štěpko
vání objemnější dřevní hmoty přímo na va
šich zahrádkách, u vašich nemovitostí. Tuto 

službu si mohou majitelé kompostérů doda
ných městskou částí objednat na Úřadě MČ 
PrahaÚjezd na tel. 272 690 692. 

Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Zájezd na  
zámek Lednice
Městská část pořádá ve dnech  
8.–9. května dvoudenní zájezd 
na zámek Lednice spojený s návště
vou vinného sklípku. Cena zájezdu 
činí 1 950 Kč a zahrnuje dopravu, 
prohlídku zámku, ubytování v penzio
nu Onyx se snídaní a večeři s de
gustací vín ve sklípku s cimbálovou 
muzikou. Zájemci se mohou hlásit 
na úřadu městské části nebo na tel.: 
272 690 692, 739 202 883 nej
později do 20. 3. 2018.

Jarní úklid  
komunikací
Na přelomu měsíců března a dubna 
začne údržba městské části Praha
Újezd s jarním úklidem komunikací. 
Jako každý rok budete dopravním 
značením týden dopředu informo
váni o úklidu vaší ulice/parkoviště. 
Žádáme vás o maximální součinnost 
a v uvedené době o odstavení svých 
vozidel z oblasti, kde bude probíhat 
úklid. Pod zaparkovanými auty se 
úklid nedá provést a z těchto neza
metených míst se časem nepořádek 
opět šíří po celé komunikaci.
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Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
S PRŮVODCEM: 
Pražský hrad a jeho proměny
Dne: 20. března 2018 (úterý) 
Sraz: v 15.00 hodin (z důvodu bez
platného vstupu do Zlaté uličky 
od 16 hodin) u Lvího dvora naproti 
zastávce „Pražský hrad“ tramvaje  
č. 22 a 23 
Podmínkou účasti je včasná 
rezervace na tel.: čísle 
724 603 317 s ohledem 
na omezenou kapacitu. 
Na co se můžete těšit: 
Zajímá vás, kdo bydlel 
ve Zlaté uličce? Kde byl 
tajemný dům U Poslední lu
cerny a komu věštila pražská 
Madame de Thébes? 
Vycházkou vás provede 
Mgr. Jelena Burianová. 

VOJTĚŠSKÁ ČTVRŤ 
A NÁBŘEŽÍ
Dne: 10. března 2018 (sobota) 
Sraz: v 10.00 hodin u Národního di
vadla 
Vojtěšská čtvrt mezi Národním diva
dlem a Tančícím domem. Zaměříme 
se na prostor okolo ulic: Vojtěšská, 
Pštrossova a Křemencova a okolí 
Národního divadla. 
Vycházkou vás provede Mgr. Jelena 
Burianová. 

TURISTICKÁ VYCHÁZKA  
PRO SENIORY: Úvaly a okolí

Dne: 13. března 2018  
(úterý)
Sraz: 8.45 hodin na Masa
rykově nádraží u pokladen, 
odjezd 9.01 hod.
Jízdenky do Úval (s Lítačkou 
z Klánovic)
Délka trasy: cca 10 km
Trasa: Nejprve vystoupíme 
lesíkem k rozhledně, pro
jdeme Úvaly a přes Škvo
reckou oboru do Klánovic.   
Trasa vede částečně 
po naučné stezce.
S sebou dobré obutí, svačinu a pití. 
Trasou vás provede pí Jitka Kukač
ková. 

Zveme Vás na:  
Velikonoční zábavu 
Kdy: 4. dubna 2018 (středa) 
od 13.30 hodin
Kde: objekt Stravovacího centra 
v Křejpského 1502/8
Vstup: 160 Kč
Co vás čeká: občerstvení v ceně (jarní 
nádivka s bramborovou kaší, mazanec, 
párek chléb a hořčice), hudba, tanec 
Můžete se zúčastnit soutěže o nej
chutnějšího beránka nebo o veliko
noční dekoraci.
Máte chuť si zatančit, navázat nové 
kontakty, nasbírat inspiraci na veliko
noční dekoraci, přidejte se k nám.
Využijte příležitost k neformálnímu 
setkání se starostou.
Místo si rezervujte do 21. března 2018
Kontakt pro zájemce: 267 990 162, 
724 603 317. Vstupenku uhraďte 
na adrese: Jihoměstská sociální a.s., 
Šalounova 2025/7, Praha 4 

PROCHÁZKA PRO SENIORY NEJEN S NORDIC WALKING VŽDY V ÚTERÝ: 

Přijďte si s námi  protáhnout tělo, sdílet 
radost z pohybu a zahnat samotu. Mů
žete se k nám připojit kdykoliv i bez ob
jednání, s holemi i bez nich. Hole na Nor
dic walking vlastní, nemáme možnost 
jejich zapůjčení. Důležitá je dobrá obuv. 
Vycházíme prakticky za každého počasí.
Kdy: 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3. 2018
Kde: před objektem centra FILIPOVKA, 

Filipova 2013/1, Chodov
Sraz: vždy v 10.00 hodin 
Spojení – bus č. 135 do za
stávky Dědinova, na Jižním 
Městě II. Na vaši návštěvu se 
opět těší pí Vl. Kittlerová. V pří
padě dotazů využijte uvedený 
kontakt: 724 603 317, email: 
poradenstvi@jmsoc.cz

Přednáška: Alternativní  
medicína a homeopatie 

Kdy: 9. dubna 2018 (pondělí) 
od 15.00 hodin
Kde: klub seniorů, v jídelně Křejpského 
1502/8
Vstup: ZDARMA
Přijďte si vyslechnout zajímavou 
přednášku odborníků z IKEMu a do
zvíte se mnoho užitečných informací 
o alternativní medicíně, která je dnes 
jednou z možností péče o zdraví. 
Nejrozšířenějším oborem „alternativní“ 
léčby je homeopatie, která má dvě stě 
let starou historii. Jejím produktem 
jsou neškodné přípravky, které působí 
na organismus tím nejjemnějším 
způsobem. Při jejich správné volbě 
dochází k nenásilnému a přirozenému 
zlepšení či vyléčení akutních i chronic
kých potíží. 

Přednáška:  
Staré stromy ve městě

Kdy: 12. dubna (čtvrtek) od  
14.30 do 15.30 hodin
Klub seniorů v domě s pečovatel
skou službou Blatenská 2146/4, 
Jižní Město II
Lektorka: Ing. Dagmar Zieglerová 
Vstup: ZDARMA, rezervace není 
nutná
Dozvíte se o významu starých 
stromů pro zvířata. Přednáška 
ctí také mezinárodní den stromů, 
jehož tradice byla v České republice 
iniciována známým popularizátorem 
stromů a botanikem Václavem Větvič
kou a dřevosochařem Martinem Pat
řičným. 
Přednášku oživí ochočení netopýři, kte
ré si budete mít možnost zblízka pro
hlédnout, pohladit, nakrmit či vyfotit. 

Účast na procházkách a vycházkách s Nordic walking je na vlastní nebezpečí, orga-
nizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. Svůj nesou-
hlas s pořizováním fotografií během prohlídky vyjádřete prokazatelně před jejím 
zahájením. Kontakt pro dotazy: e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz, tel.: 724 603 317.

Zážitková akce pokračuje 
i v březnu – přijďte se 
přesvědčit o moci dotyku
Kdy: 12. března (pondělí) od 14.30 do 
15.30 v domě s pečovatelskou službou 
Šalounova 2025/7. Klub seniorů 1. patro
Vstup: ZDARMA
Lektorky: Jana Stehnová a Jarmila Živná
Přijďte si vyzkoušet sestavu 14 tahů, 
které se provádějí výhradně přes ob
lečení, na hlavě, krku, zádech a pažích 
masírovaného. Komunikace dotykem 
je pro člověka velmi důležitá bez ohle
du na jeho věk – dovede léčit. 
Pravidelné masáže podporují propo
jení hemisfér, zlepšují jemnou moto
riku, zvyšují hladinu hormonu štěstí. 
Najděte si pro sebe čas a přijďte si 
osvojit prvky z haptických masáží.
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Jarní cyklovýlet pro seniory 
Dne: 28. března 2018 (středa)
Sraz: v 10.00 hod. na parkovišti 
před kostelem u Matky Terezy na
proti výstupu z metra Háje
Délka trasy: cca 30 km s možností 
zkrácené varianty
Trasa:

Poměrně rovinatá, cel
kem nenáročná tra
sa. Vydáme se z Hájů 

k hrázi Hostivařské 
přehrady, podél Bo

tiče k Hamerské
mu rybníku, ul. 

Plynárenskou, 
podél Hav
l í č k o v ý c h 
sadů, ko
lem Foli

manky, na Výtoň 
k Vltavě do míst, kde vtéká Botič. 
Odtud směrem na Braník a lesem 
zpět k metru Roztyly, případně až 
na Háje. 

Podmínkou účasti je cyklistická 
přilba, servisovaná kola, doporu
čena blikačka, svačina a pití. Kaž
dý se účastní projížďky na vlastní 
nebezpečí. Organizátor nepřebírá 
zodpovědnost za zdraví, život či 
majetkovou újmu účastníků. Výlet 
se nepojede v případě deště. 

Kontakt pro dotazy:  
poradenstvi@jmsoc.cz,  
tel.: 724 603 317

Masopustní zábava a rej masek 

Spojení „Masopustní zábavy pro seniory“ 
dne 31. ledna v Křejpského ulici s prome
nádou masek slavilo letos velký úspěch. 
Hojná účast těch, kteří mají smysl pro 
humor, kreativní nápady, ale také šikov
né a zručné ruce při výrobě masek, letos 
nejen překvapila, ale také ztížila rozhodo
vání poroty. Bylo opravdu z čeho vybírat. 
Prvním čtyřem oceněným předal věcné 

dárky starosta Ing. Petr Jirava, který sou
časně vyjádřil obdiv všem maskovaným 
účastníkům, kteří prokázali, že jsou stále 
mladí duchem a mají chuť se bavit.
Odpoledne za hudebního doprovodu 
country kapely „Žaludi“ si všichni užili 
a pochvalovali si i výborné občerstve
ní. Těšíme se, čím nás „kreativci“ pře
kvapí příští rok.

Zveme vás na: 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 

realitě všedního dne, 
přidejte se k nám.
Využijte příležitost 

k neformálnímu se
tkání se starostou.

Místo si rezervujte 
do 7. března 2018
Kontakt pro 
zájemce: 
267 990 162, 
724 603 317. 
Vstupenku uhraď

te na adrese: 
Jihoměstská sociál
ní a.s., Šalounova 
2025/7, Praha 4 

VELKÉ VELIKONOČNÍ  
TVOŘENÍ MEZI DOMY
Srdečně vás zveme na sobotní rodinné 
velikonoční tvoření dne 24. března 
v komunitním centru MEZI DOMY 
v Křejpského ulici 1502/8. Dopoledne 
od 10:00 do 12:00 se můžete těšit 
na společné keramikování s Janou 
Kalinovou. Od 13:00 budeme pod 
vedením Lenky Frajerové vyrábět 
roztodivné věcičky ze šustí (kdo 
neví, co šustí je, ten se to zaručeně 
dozví) a od 15:00 jsme pro vás 
připravili tvořivou dílnu na výrobu 
velikonočních přáníček a papírových 
košíků s Danielou Viltovou. Kapacita je 
omezená, svou účast, prosím, nahlaste 
včas. Rezervace míst: 777 485 939,  
info@mezidomy.cz, osobně na baru 
kavárny MEZI DOMY. 

ZVEME VÁS NA  
VELKÝ DĚTSKÝ BLEŠÍ TRH
V sobotu 10. března se v komunit
ním centru MEZI DOMY v Křejpské
ho ulici 1502/8 od 11:00 do 14:00 
koná parádní nefalšovaný dětský 
bleší trh. Prodávat a směňovat bu
dou děti samotné (za pomoci dospě
lých, pokud bude potřeba). Plánujete 
vyměnit šatník své ratolesti, protože 
vám přes zimu poněkud povyrostlo, 
sháníte konkrétní dětský knižní titul, 
chybí vám doma bagr, kostky či Člo
věče, nezlob se? To všechno a ještě 
mnohem víc najdete na DĚTSKÉM 
BLEŠÁKU MEZI DOMY. 

Těšíme se na vás! 
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Nabídka pracovní pozice

Vedoucí přímé péče v nově vznikajícím domově pro seniory
Domov Na Cikorce, který je v současné době ve výstavbě, bude registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., o provádění zákona o sociálních službách. Domov bude poskytovat pobytové sociální služby a nabízet 24 
hodinovou péči. Budou zde zaregistrovány dvě sociální služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Místo výkonu práce: Herrmannova 24, Praha 12 – Modřany
Kontakt:
Mgr. et Mgr. Bc. Anna Kudláková, Manažerka kvality sociálních služeb
Domov Na Cikorce, z.ú. 
Evropská 655/116, Praha 6 - Dejvice 160 00 
Tel.: 736 621 896
E-mail: kudlakova.a @gmail.com
V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis s uvedením dosavadních praxí a motivační  
dopis na email: kudlakova.a @gmail.com, s předmětem emailu: DNC_Vedouci_PP
Zasláním svého životopisu, popř. odpovědí na inzerát souhlasíte, aby Vaše osobní údaje byly zpracovány  
a uchovány v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Požadujeme:
n��Vzdělání a praxi v pobytových sociálních službách 

pro seniory a OZP
n��Praxe v oboru min. 2 roky
n��Zkušenosti s vedením týmu přímé péče
n��Manažerské dovednosti
n��Pozitivní a proaktivní přístup, schopnost práce 

v týmu i samostatně
n��Loajalitu k organizaci
n��Komunikační schopnosti, psychickou odolnost
n��Trestní bezúhonnost
n��Zdravotní způsobilost

Nabízíme:
n��Smysluplnou práci s důrazem na důstojnost člověka 

a vysokou kvalitu služby
n��Prostor pro seberealizaci při řízení pomoci 

potřebným
n��Plný pracovní úvazek, nástup ideálně od  

1. 6. 2018 (případně dle dohody)
n��Odpovídající finanční ohodnocení
n��Možnost zapojit se do nově vznikajícího projektu 
n��Možnost zapojit se do výběru týmu přímé péče
n��Podporu při zaškolování ve zkušební době
n��Podporu při dalším vzdělávání, supervize
n��Možnost dělat smysluplnou práci pro lidi, kteří jí 

skutečně potřebují
n��Možnost rozvíjet vlastní nápady a kreativitu
n��5 týdnů dovolené, sick days

Hlavní náplň práce:
n��Zodpovědnost za provoz sociální služby 

(v souladu s požadavky zákona o sociálních 
službách a standardy kvality služby) 

n��Dohlížení na kvalitu služby (náslechy a zpětná 
reflexe, aktualizace standardů, kontrola 
administrace, klientské práce)

n��Organizační zajištění služby
n��Zpracování statistik
n��Příprava a vedení porad pracovníků přímé péče
n��Přímá práce s uživateli sociální služby a související 

administrativa
n��Případná spolupráce s dalšími institucemi 

a organizacemi
n��Spolupráce v týmu vedení Domova
n��Podíl na jednání se zájemci o službu

REN_NepochybneNejlepsiNabidka_2017_188x130_DISPO_CZ_V09.indd   1 17.01.18   11:36
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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

Veselé Velikonoce
Velikonoce jak mají být, kupte s námi nový byt, 
je tu jaro, chce to změnu, zaměřte se na výměnu.

Z dálek už zní jarní hity, koupit, prodat Vaše byty,
chcete-li jen poradit, nenechte se odradit.

Poradenství zdarma máme, při práci se usmíváme,
na jaře se všechno rodí, Jihoměstské Vám se hodí.

Tak Vás u nás vítáme, skvělý byt Vám prodáme.
Všechna přání splníme, to v Jihoměstských umíme.

Jste zájemce o nemovitost?

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

Prodej bytové jednotky 2+1, 
užitná plocha jednotky 50m2, 
v osobním vlastnictví. Jednot-
ka se nachází v 4. podlaží z 4.

PRODEJ BYTU 2+1
Zelenečská, Hloubětín

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 67m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí ve 4. podlaží ze 9.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Cyprichova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
78m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází 
ve 6. podlaží ze 8.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Augustinova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
72m2, v družstevním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází ve 6. podlaží z 7.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Matúškova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
68m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
1. podlaží z 4.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Emilie Hyblerové, Háje

Prodej bytové jednotky 1+1, 
užitná plocha jednotky 31m2, 
v osobním vlastnictví. Byto-
vá jednotka se nachází ve 4. 
podlaží z 10.

PRODEJ BYTU 1+1
Benkova, Chodov 

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 42m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 3. pod-
laží z 12.

PRODEJ BYTU 2+kk
U Valu, Ruzyně

Nájem bytové jednotky 2+kk 
s balkonem, užitná plocha 
jednotky 68m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 3. podlaží z 14.

NÁJEM BYTU 2+kk/B
Modenská, Horní Měcholupy
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Metropolitní plán  
– informace k návrhu a společnému jednání

Pořizovatelem MÚP je Odbor územního 
rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy 
(MHMP UZR), zpracovatelem je Institut 
plánování a rozvoje Prahy (IPR), kancelář 
Metropolitního plánu.

Postup pořizování MÚP je stanoven v záko
ně č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon). Z toho 
též vyplývá požadavek na aktualizaci či poří
zení nového územního plánu do roku 2022.

V současné době je na území hl. m. Pra
hy platný „Územní plán sídelního útvaru 
hl. m. Prahy“. Tento územní plán, účinný 
od roku 2000, je v současné době do
tčen velkým množstvím změn. 

O pořízení MÚP rozhodlo Zastupitel
stvo hl. m. Prahy (ZHMP) usnesením  
č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2012. Postup 
pořízení územního plánu podle staveb
ního zákona má obecně dvě základní 
fáze. První fází je „zadání“, druhou fází 
„návrh“. První fáze již proběhla. Zadání  
MÚP bylo schváleno usnesením ZHMP 
č. 31/6 ze dne 19. 9. 2013. Na základě 
zadání nyní probíhá druhá fáze, tj. návrh. 
Ten spolu se současně zpracovávaným 
dokumentem „vyhodnocení vlivů na udr
žitelný rozvoj území“ (VVURÚ) bude 
veřejně projednán, a to nejprve ve „spo
lečném jednání“ a následně ve „veřej
ném jednání“. Nyní se nacházíme před 
společným jednáním. ZHMP usnesením  
č. 26/14 ze dne 27. 4. 2017 schválilo 

harmonogram pořizování MÚP. Z har
monogramu vyplývá, že pokud bude 
dodržen, může společné jednání proběh
nout v březnu až dubnu 2018. 

Oznámení společného jednání bude zve
řejněno na úřední desce MHMP a úřed
ních deskách úřadů městských částí. 
Zde budou uvedeny mj. informace, kde, 
kdy a jak je možné se s návrhem MÚP 
a VVURÚ seznámit, pokyny a podmínky 
k podávání připomínek a termín veřejného 
jednání s odborným výkladem zpracova
tele (IPR). K návrhu může přímo pořizova
teli podat připomínky každý, tj. i samotný 
občan. Současně musí dokládat svá zá
vazná stanoviska dotčené orgány chránící 
veřejné zájmy (ochrana veřejného zdraví, 
památek, přírody a krajiny, ovzduší atp.). 
K podávání připomínek a závazných sta
novisek bude stanoven pevný termín, 
který bude třeba dodržet. Délka celého 
procesu bude trvat cca 45 dnů.

Vyjádření k návrhu územně plánovací do
kumentace je podle zákona o hl. m. Praze 
vyhrazeno zastupitelstvu. Návrh vyjádře
ní městské části Praha 11 (MČP11) bude 
tedy po předchozím odsouhlasení Radou 
městské části Praha 11 (RMČ) předložen 
k projednání a schválení Zastupitelstvu 
městské části Praha 11 (ZMČ) a násled
ně odeslán pořizovateli (MHMP UZR). 
Podklady připravuje v tomto případě 
(jako příslušný odborný odbor) Odbor 
územního rozvoje ÚMČ Praha 11 (OÚR), 

mj. i na základě připomínek poradních or
gánů RMČ a ZMČ (komise, výbory) a dal
ších odborných odborů Úřadu MČP11.

Protože je MÚP obsáhlý a složitý do
kument, zveřejnil zpracovatel jeho pra
covní verzi (tč. označena jako verze 3.3) 
v předstihu na webových stránkách IPR. 
Dle informací pořizovatele se verze 3.3 
příliš neliší od verze, která bude zveřejně
na v rámci společného jednání v průběhu 
března či dubna.

Pro předběžné seznámení s návrhem se 
konají v budově IPR v klubu CAMP na ad
rese Vyšehradská 52, Praha 1 i pravi
delné semináře s výkladem zpracovate
le, a to ve večerních hodinách. Též jsou 
na webu IPR videa k seznámení s MÚP.

V rámci zveřejněné verze 3.3 je možné se 
seznámit se závaznou částí i s odůvodně
ním návrhu. Tyto mají vždy textovou a vý
kresovou část. Nabízí se možnost stažení 
či prohlížení příloh. Je zde návod, jak MÚP 
číst, a jsou popsána i hlavní témata, např. 
rozvoj malých městských částí, lokality 
pro výškové budovy, plochy veřejného vy
bavení, postoj k sídlištím, parkům atp. 

Na rozdíl od současně platného územní
ho plánu není základní jednotkou členění 
území „funkční plocha“, ale tzv. „lokalita“. 
Území MČP11 zasahuje plně nebo čás
tečně celkem 20 lokalit. Každá lokalita 
má své číslo a název, např. „553/Sídliště 
Jižní Město I. jih“, a je pro ni zpracován 
tzv. „list lokality“ s podrobným zákre
sem a popisem, kde je kromě základních 
identifikačních údajů o území uvedena její 
zastavitelnost (např. zastavitelná), struk
tura (např. modernistická), míra stability 
(např. stabilizovaná), využitelnost (např. 
obytná). Dále je zde popsán cílový cha
rakter lokality, vymezeny obecné a indi
viduální regulativy či vymezeny veřejně 
prospěšné stavby. 

Na webových stránkách MČP11 v sekci 
Územní rozvoj a regenerace jsou postup
ně zveřejňovány a doplňovány informace 
týkající se MÚP ve vztahu k MČP11. Ak
tuální informace budou zveřejněny též 
na webu MČP11 v rubrice Aktuality z Pra
hy 11, na sociální síti Facebook a v Klíči.

Ing. arch. Miroslava Fišarová,  
Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11

Metropolitní plán (MÚP) je novým územním plánem pro území hl. m. Prahy. Jedná 
se o koncepční dokument, který má stanovit základní koncepci rozvoje území 
a ochrany jeho hodnot, vymezit  zastavěné území a plošné a prostorové uspořádání 
území. Dále má vymezit  zejména plochy a koridory určené pro změnu či přestavbu, 
pro veřejnou infrastrukturu (dopravní, technickou, veřejné vybavení), pro územní 
rezervy a pro veřejně prospěšné stavby. 

Ilustrační výřez z hlavního výkresu závazné části, Praha 11

DŮLEŽITÉ ODKAZY:
n��www.iprpraha.cz, Územní pláno

vání, Metropolitní plán
n��www.praha11.cz, Územní rozvoj 

a regenerace, Strategické a územ
ní plánování, Územní plán

n��www.praha11.cz, Úřední deska
n��www.praha.eu, O městě, Úřední 

deska
n��www.praha.eu, O městě, Primá

torka a volené orgány, Schválená 
usnesení zastupitelstva
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Zápisy do základních škol

Jedná se celkem o 15 škol, z toho jsou 
čtyři soukromé a dvě speciální. Kaž
dá ze škol má svá specifická zaměření, 
mnoho školních a mimoškolních aktivit. 
Vyhláškou hlavního města Prahy jsou 
stanoveny spádové obvody jednotlivých 
škol (najdete na webových stránkách MČ 
Praha 11 – http://www.praha11.cz/cs/
skolstvi/zakladniskoly/spadoveoblasti
zs.html). Ředitel spádové školy je povi
nen přednostně přijmout žáky s místem 
trvalého pobytu v příslušném školském 
obvodu. 
Zákonný zástupce je povinen přihlá
sit dítě k zápisu k povinné školní do
cházce, a to v době od 1. dubna do  
30. dubna kalendářního roku, v němž má 
dítě zahájit povinnou školní docházku. 
Do základní školy se zapisují děti, které 
před začátkem školního roku (nejpozději  
31. srpna) dovrší šestý rok věku. Na žá
dost zákonných zástupců lze výjimečně 
zapsat i děti, které dovrší šesti let v době 
od září do konce června příslušného škol

ního roku, ale pouze jsouli přiměřeně 
tělesně i duševně zralé. Podmínkou při
jetí dítěte narozeného v období od září 
do konce prosince je také doporučující 
vyjádření školského poradenského za
řízení, podmínkou přijetí dítěte naroze
ného od ledna do konce června doporu
čující vyjádření školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře, která k žá
dosti přiloží zákonný zástupce. Ředitel 
školy může na základě doporučení pří
slušného školského poradenského za
řízení a odborného lékaře nebo klinické
ho psychologa odložit začátek povinné 
školní docházky o jeden rok u dětí, které 
nejsou tělesně či duševně vyspělé. I s tě
mito dětmi se ale musí rodiče dostavit 
k zápisu. K zápisu vezměte průkaz totož
nosti a rodný list dítěte.
V případě odkladu školní docházky je 
možné využít přípravných tříd, které jsou 
otevřeny v těchto základních školách zři
zovaných MČ Praha 11: ZŠ Ke Kateřinkám 
1400, ZŠ Květnového vítězství 1554, 

ZŠ Mikulova 1594 a ZŠ Pošepného  
nám. 2022. Přípravné třídy vzhledem k niž
šímu počtu dětí ve třídě (maximálně 15) 
pomáhají vyrovnat vývoj dětí v potřebných 
oblastech tak, aby vstup do základní školy 
v dalším roce byl pro dítě co možná bez
problémový. 
V tomto čísle Klíče jsme se snažili podat 
souhrnné informace týkající se zápisu 
do základních škol. Veškeré další dota
zy vám zodpoví vedení jednotlivých škol 
i Odbor školství a kultury Úřadu MČ Pra
hy 11 (tel.: 267 902 324).

pokračovaní na str. 16–17

V měsíci dubnu se uskuteční zápisy do základních škol. Abychom rodičům budoucích 
prvňáčků co nejvíce usnadnili orientaci, kam dítě zapsat, přinášíme některé základní 
informace a přehled všech základních škol v Praze 11 s jejich charakteristikami.

Odbor územního rozvoje představí studii 
regenerace veřejného prostranství situova
ného mezi Poliklinikou Litochleby a budovou 
pošty ve Hviezdoslavově ulici, kterou zpraco
vala spol. Ars Fabrica s.r.o. v listopadu 2017. 
Studie se po odstranění konstrukce pří
střešku a nefunkčního schodiště zabývá 
celkovým zlepšením nejen stavebně tech
nického stavu, ale nabízí zcela nový příz
nivý vzhled a fungování celého prostoru.
Jedná se hlavně o odstranění zásadních 
provozních nedostatků, zejména vytvo
ření fungujících pěších propojení, vybu
dování nového chodníku za poliklinikou, 
zajištění bezpečného přecházení pro pěší 
přes ulici Podjavorinské či řešení vjezdu 
na parkoviště pošty. 
Nový mobiliář, zeleň a drobné terénní 
úpravy by měly vytvořit nově upravený 
příjemný městský prostor.
S celou studií je možné se seznámit 
na webu MČ Praha 11: 
http://bit.ly/2DgPixC (v pasportu pobyto
vých veřejných prostranství lokalita č. 37).

Pozvánka na veřejné představení studie regenerace veřejného prostranství HVIEZDOSLAVOVA, PODJAVORINSKÉ

Srdečně vás zveme
na veřejné představení

studie regenerace veřejného  
prostranství

HVIEZDOSLAVOVA,  
PODJAVORINSKÉ,
které se uskuteční

ve čtvrtek dne 8. 3. 2018
od 18 hodin

v ZŠ Květnového vítězství 1554.
Těšíme se na vás.
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Základní škola, Praha 4,  
Donovalská 1684 

Tel.: 272 934 191
Ředitel: Mgr. Pavel Dittrich
E-mail: 
info@donovalskazs.cz
www adresa: 
www.donovalskazs.cz 
Počet žáků celkem: 714
Počet tříd školy celkem: 30, prů
měrný počet žáků v 1. třídách –  
23 až 25 dětí
Kroužky na škole: košíková, počíta
čové, florbal, tenis, atletika, stolní 
tenis, šachy, všestranná sportovní 
příprava, klub společenských her, 
disco dance, angličtina, gymnastika, 
inline, karate, judo, keramika
Školní družina: 
pro žáky 1.–3. ročníku. Kroužky 
ve školní družině – taneční, mate
matika pro prvňáčky, šikovné ruce, 
výtvarný, fotbal, jóga
Zápis do 1. tříd: 
4. a 5. 4. 2018 od 15.00 do 17.00 ho
din, formou netradičního zápisu. Více 
informací na www.donovalskazs.cz.

Základní škola, Praha 4,  
Květnového vítězství 1554, 
a detašované pracoviště  
Schulhoffova 844

Tel.: 267 227 500, 267 227 511
Ředitel: Mgr. Pavel Kopečný
E-mail: 
info@kvetnak.cz, 
www adresa: 
www.kvetnak.cz
Počet žáků celkem: 714
Třídy celkem: 30
Kroužky ve škole: 
fotbal, lehká atletika, AJ s rodilým 
mluvčím, sborový zpěv, modelář
Školní družina: 
6.30–17.30, pro žáky 1.–4. ročníků
Školní klub: 
11.30–15.30, pro žáky 5.–9. ročníků 
Dny otevřených dveří: 
18. 1., 13. 2., 14. 3. 2018
Zápis do 1. tříd: 
4. a 5. 4. 2018 (viz www.kvetnak.cz)
Přípravná třída: plánujeme otevřít 
opět jednu přípravnou třídu

Škola Můj Projekt – Jižní Město, 
Chomutovická 1443/4

Tel.: 608 948 311
Ředitelka: Mgr. Iveta Jonášová
E-mail: 
iveta.jonasova@smpjm.cz;  
pro zápis: skola@smpjm.cz
www adresa: www.smp-jm.cz 
Facebook: 
https://www.facebook.com/ 
skolamujprojekt.jiznimesto/
Termín prezentace výukové kon-
cepce: 6. 3. 2018 v 17.00 hod.
Návštěvy ve výuce: 
24. 1., 14. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3. 
(pouze po registraci na webu)
Návštěvní odpoledne pro děti: 
28. 3. 2018
Termíny zápisů: 6. a 7. 4. 2018

Základní škola a střední škola 
waldorfská, Křejpského 1501

Tel.: 272 930 617, 272 915 619
Ředitelka: Mgr. Magdaléna Vančato
vá Spáčilová
E-mail:
info@waldorfska.cz
www adresa: 
www.waldorfska.cz
Termíny zápisů: 
3. 4., 5. 4. a 19. 4. 2018

Život na Jižním Městě

Základní škola s rozšířenou vý-
ukou jazyků, Praha 4,  
K Milíčovu 674

Tel.: 731 576 959, 226 807 221, 
226 803 838
Ředitelka: Mgr. Alena Červená
E-mail: 
cervenaa@zsmilicov.cz
www adresa: 
www.zsmilicov.cz
Počet žáků celkem: 903
Počet tříd celkem: 38
Školní družina: 
od 6.30 do 17.30 pro žáky 1.–3. roč
níku, školní klub pro žáky 4. ročníku
Akce pro předškoláky: 
Předškoláček: 
úterky v květnu – 15., 22., 29. 5. 
2018 vždy od 14.00 do 14.45 hodin
Zápis do 1. tříd: 
4. 4. 2018 14.00–18.00 a 5. 4. 
2018 14.00–17.00

Základní škola Klíček, Donovalská 
1863, 149 00 Praha 4 Chodov 
Školská právnická osoba

Tel.: 272 922 133, 602 483 221, 
724 862 176
Ředitel: Mgr. David Havelka
E-mail: 
klicek@klicek.cz, reditel@klicek.cz
www adresa: 
www.klicek.cz 
Termíny zápisů: 
3.–5. 4. 2018 individuálně na zá
kladě podané žádosti o vzdělávání 
v ZŠ Klíček.

Základní škola a Střední škola, 
Praha 4, Kupeckého 576

Tel.: 272 916 650, 
272 950 889,736 155 338
Ředitel: PhDr. Karel Kaprálek 
E-mail: 
skola@modraskola.cz
www adresa: 
www.modraskola.cz
Termíny zápisů: 
od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018. 
K zápisu je třeba se individuálně ob
jednat telefonicky nebo emailem.

EDUCAnet – gymnázium,  
SOŠ a ZŠ Praha, s. r. o.,  
Roztylská 1860/1 

Tel.: 774 773 367
Ředitel: Mgr. Jakub Pour, MBA
E-mail:
jakub.pour@educanet.cz;  
pro zápis: 
miroslava.dobiasova@educanet.cz 
www adresa:  
praha.educanet.cz
Dny otevřených dveří:  
individuálně – možnost osobní 
schůzky, nahlédnutí do výuky
Termíny zápisů:  
16.–17. 4., 23.–24. 4. 2018

Přehled 

základních škol 

na Jižním Městě

Základní škola, Praha 4,  
Ke Kateřinkám 1400

Tel.: 226 809 711
Ředitelka: Mgr. Blanka Janečková
E-mail: 
skola@zskaterinky.cz, 
www adresa: 
www.zskaterinky.cz
Výuka: 
angličtina od 1. tř., němčina nebo 
ruština od 8. tř., informatika od 2. tř., 
v 9. roč. výuka finanční gramotnosti. 
Počet žáků celkem: 822
Počet tříd celkem: 34
Kroužky na škole:
výtvarné, hudební, pěvecké sbory, 
sportovní, jazykové a další (přibližně 
20 kroužků)
Školní družina: 
od 6.30 do 17.30, pro žáky  
1.–3. ročníku
Školní klub: 
pro žáky 4.–5. ročníku  
(12.30–16.00)
Dny otevřených dveří: 
7. 3. 2018 (8.00–10.00) 
Akce pro předškoláky: 
Tvořivá škola Kateřinka nanečisto – 
pravidelná akce pro předškolní děti, 
každá první středa v měsíci (16.00–
17.00), v březnu: 7. a 14. 3. 2018 
Zápis do 1. tříd: 
4. 4. 2018 od 13.00 do 17.30 hod. 
(pro spádovou oblast); 5. 4. 2018 
od 14.00 do 15.30 hod. (pro nespá
dové oblasti)
Přípravná třída: 
plánujeme otevřít opět jednu pří
pravnou třídu
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Základní škola Campanus, Praha 4, 
Jírovcovo náměstí 1782
Fakultní škola Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy 

Tel.: 222 366 517, 518
Ředitelka: Mgr. Lenka Derková, MBA
E-mail: 
central@campanus.cz
www adresa: 
www.campanus.cz 
Počet žáků celkem: 1040
Počet tříd celkem: 37
Kroužky na škole: 
dramatický, výtvarný, hudební, kera
mický, mladý zdravotník, florbalový, 
atletický, taneční, …
Školní družina:
od 6.30 do 17.30, pro žáky 1. stupně
Dny otevřených dveří: 
13. března 2018 od 8.00 do 16.00 
hodin 
Akce pro předškoláky: 
„Předškolák“ aneb „My se školy ne
bojíme“ – každý čtvrtek od 15.15 
do 16.15 hodin
Zápis do 1. tříd: 
4. a 5. 4. 2018 od 14.00 do 17.30 
hodin. K zápisu je možné si pře
dem zarezervovat konkrétní čas, 
rezervační čísla je nutné si vyzved
nout osobně v kancelářích ZŠ mezi  
26. a 28. 3. od 8.00 do 16.00 hodin.

Základní škola, Praha 4,  
Pošepného náměstí 2022

Tel.: 272 926 315
Ředitelka: Mgr. Dagmar Havlíčková
E-mail: skola@zsposepneho.cz, 
www adresa: 
www.zsposepneho.cz
Počet žáků celkem: 481
Třídy celkem: 22
Kroužky na škole: 
atletika, sportovní gymnastika, flor
bal, futsal, bojové sporty a sebe
obrana, hiphop, výtvarná výchova, 
keramika, flétna, šachy, angličtina, 
počítače a internet, zálesák, mladý 
elektrikář, vědecké pokusy, jóga, 
mladý záchranář
Školní družina: od 6.30 hod. 
do 17.30 hod. pro žáky 1.–3. ročníku
Školní klub: pro žáky 4. a 5. ročníku.
Den otevřených dveří: 
21. 3. 2018 od 8.00 do 12.00, kdy 
uvítáme rodiče ve výuce. 
Akce pro předškoláky: 
Od listopadu od 16.00 do 17.00 
hod. zveme každý první čtvrtek 
v měsíci naše budoucí prvňáčky 
do Pošepňácké školičky. Předškolní 
příprava je otevřena všem zájem
cům z řad MŠ.
Zápis do 1. tříd: 
4. 4. 2018 v 14.00–17.30 hod.  
a 5. 4. 2018 v 14.00–16.30 hod.
Přípravná třída: 
plánujeme otevřít opět jednu pří
pravnou třídu

Základní škola, Praha 4,  
Mikulova 1594

Tel.: 226 805 711
Ředitelka: Mgr. Lipertová Michaela
E-mail: lipertova@zsmikulova.cz, 
www adresa: www.zsmikulova.cz
Počet žáků celkem: 660 
Počet tříd celkem: 27
Kroužky na škole: Kroužky otevírá
me dle zájmu, např.: specifické po
ruchy učení, výtvarný, sportovní, at
letika, kopaná, zdravověda, základy 
robotiky, chytré hlavy, příprava na SŠ 
z ČJ a M, házená, šachy, věda nás 
baví, flétna.
Školní družina i školní klub: 
6.15–18.00 hodin (klub do 15.45 hod.)
Akce pro předškoláky: 
Pro budoucí prvňáčky od 13. 2. v 16.00 
hod. Hra na školu – příprava formou 
her, děti poznávají prostředí školy.
Zápis do 1. tříd: 
4. 4. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin 
a 5. 4. 2018 od 14.00 do 15.30 hodin 
Přípravná třída: plánujeme otevřít 
opět jednu přípravnou třídu

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

Tel.: 222 365 075
Ředitel: RNDr. Jan Hovorka 
E-mail: chodov@zskv.cz
www adresa: 
www.zskv.cz
Počet žáků celkem: 469 
Počet tříd celkem: 20
Kroužky na škole: 
keramika, florbal, informatika, ryt
mická gymnastika, lehká atletika, 
miniházená, sportovní hry, jazyky, 
šachový, hra na kytaru a na flétnu, 
kroužek výtvarný, fotografický, ši
kulů, vaření, příprava na přijímací 
zkoušky z matematiky a českého ja
zyka. Zájemci o angličtinu v součin
nosti s Cambridge English skládají 
certifikované zkoušky.
Školní družina: 
od 6.30 do 18.00, pro žáky  
1.–4. ročníku.
Akce pro předškoláky: 
Celoročně probíhá program Škola 
nanečisto, který je určen budou
cím prvňáčkům a jejich rodičům. 
Akce probíhá jednou měsíčně, vždy 
ve středu odpoledne od 15.30 
do 17.00 hodin. 
Nejbližší termíny: 
14. 2., 14. 3., 18. 4. a 23. 5. 2018
Diagnostický den zaměřený na dia
gnostiku školního nadání organizuje 
přímo ve škole Centrum nadání (viz 
www.centrumnadani.cz), uskuteč
něn 20. 1. 2018. 
Zápis do 1. tříd:
4. 4. 2018 od 14.00 do 18.00 hod. 
a 5. 4. 2018 od 15.00 do 17.00 
hod. K zápisu je možné si předem 
zarezervovat konkrétní čas pro
střednictvím rezervačního systému.

Život na Jižním Městě

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

Tel.: 608 012 117, 222 200 000
Ředitel: Mgr. Jiří Hokeš
E-mail: 
praha11@scioskola.cz
www adresa: 
www.scioskola.cz
Termíny zápisových pohovorů: 
od 12. do 20. 4. 2018 na základě 
vyplněné elektronické přihlášky. Před 
zápisem prosím vyplňte předběžnou 
elektronickou přihlášku, na základě 
které vás 1. 4. 2018 vyzveme k po
dání přihlášky k zápisu k povinné škol
ní docházce se všemi náležitostmi.

Základní škola, Praha 4,  
Mendelova 550

Tel.: 272 088 211, 602 270 472
Ředitelka: PhDr. Mgr. Martina Thumsová
E-mail: 
skola@zsmendelova.cz, 
www adresa: 
www.zsmendelova.cz
Počet žáků celkem: 720
Třídy celkem: 26
Kroužky na škole: 
zájmové aktivity rozvíjející kreativitu, 
vědomosti, tělesnou zdatnost, prak
tické dovednosti
Školní družina: 
1.–3. ročník – 6.30–18.00 hod., příjem
né zázemí pro využití volného času 
Školní klub: 
4.–9. ročník od 12.00 do 18.00 
hod., široké spektrum činností žáků
Dny otevřených dveří: 
20. 3. 2018 od 8.30 do 16.00 hodin. 
Akce pro předškoláky: 
od 11. 4. 2018 „Příprava na školu 
hrou“ pro všechny předškoláky. 
Zápis do 1. tříd: 
4. a 5. 4. 2018 od 13.00 do 18.00 
hod., možnost přihlášení na vybraný 
termín prostřednictvím webových 
stránek
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MČ Praha 11 vyhlašuje  
IX. ročník literární SOUTĚŽE

O ZLATÝ  
KLÍČ

pod záštitou zástupce starosty 
Mgr. Jakuba Lepše  

Soutěž je určena obyvatelům a pří-
znivcům Jižního Města a vyhlašuje 
se v těchto věkových kategoriích: 

a) do 15 let 
b) nad 15 let neomezeně

S tematikou Jižního Města

Žánr:
bez omezení, např. fejeton, pohád

ka, báseň, povídka (i scifi či fantasy)
V každé kategorii budou vyhlášeni 
autoři nejlepších prací bez ohledu 
na žánr. Podmínkou pro zařazení 

do soutěže je, aby přihlášené literár
ní dílo bylo původní, dosud nepubli

kované, maximální rozsah díla  
– 3 normostrany. 

Své práce posílejte pouze v elektro
nické podobě v jednom z uvedených 
formátů – pdf, doc nebo docx, na ad
resu zlatyklic@praha11.cz. Uveďte 
jméno, email, adresu a věk, případ
ně tel. kontakt, u žáků a studentů 

i adresu školy. 
Termín uzávěrky: 30. 6. 2018

Slavnostní vyhodnocení soutěže 
proběhne v rámci Dnů Prahy 11,  

nejlepší práce budou zveřejněny 
na webu MČ Praha 11. 

posílejte – těšíme se  
na vaše práce

Vyhlášení Ceny Miloslava Švandrlíka

Návrhy na udělení Ceny Miloslava Švan
drlíka lze posílat do konce dubna 2018.
Pravidla:

 Cena se udílí za nejlepší humoristic
kou knihu z oblasti prózy českého 
autora vydanou v roce 2017, podle 
vročení v tiráži. Literatura pro mladé 
čtenáře není vyloučena.
Cenu obdrží autor (autoři) knihy.
Navržená kniha může být společným 
dílem dvou či tří tvůrců, nikoliv anto
logií.
Návrhy na udělení ceny mohou podávat 
občané a subjekty v ČR s krátkým zdů
vodněním nominace do konce dubna 
2018 na obě emailové adresy: slechto
vam@praha11.cz a obecspis@volny.cz.

S návrhem je třeba dodat mini
málně tři exempláře navrhované 
publikace v tištěné podobě, a to 
dva exempláře na adresu: Obec 
spisovatelů ČR, Viktorka – Herecký 
dům, Ratibořice 12, 552 03 Česká 
Skalice a jeden exemplář na ad
resu: Odbor školství a kultury, 
ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 
149 41 Praha 4. 
Výtisky zůstanou v majetku organi
zátora. 
Z důvodu usnadnění práce porotců 
je doporučeno zaslat knihy rovněž 
v elektronické podobě na emailo
vé adresy svandrlik@praha11.cz 
a obecspis@volny.cz.

O udělení ceny rozhoduje šestičlen
ná porota složená ze dvou zástupců 
městské části Praha 11, ze dvou zá
stupců Obce spisovatelů ČR a dvou 
nezávislých odborníků. Porota může 
k posuzování děl přizvat další od
borníky z oblasti literatury s hlasem 
poradním.
Cena je spojena s finančním, pří
padně i věcným darem a diplo
mem. Porota může navrhnout 
udělení čestného uznání i dalším 
autorům.
Cenu uděluje představitel Obce spi
sovatelů ČR, představitel MČ Pra
ha 11 a představitel ARTES v září 
2018 v rámci oslav Dny Prahy 11. 

Obec spisovatelů ČR, městská část Praha 11 a Umělecké sdružení ARTES vyhlašují ve spolupráci s knižní distribucí KOSMAS 
další ročník Ceny Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu českého autora v uplynulém kalendářním roce 2017.

Za Obec spisovatelů PhDr. Olga Nytrová a PhDr. Františka Vrbenská
Za MČ Praha 11 Bc. Markéta Šlechtová

Za Umělecké sdružení ARTES Václav Junek, předseda
Za společnost KOSMAS s.r.o. Ctirad Fuchs, obchodní ředitel

1.

2.

4.

7.
3.

6.5.

8.

Začátek března bude patřit  
mezinárodní výstavě koček
Propagační výstava koček Spring Star show 
Praha proběhne o víkendu 10.–11. 3. 2018 
v Top Hotelu Praha, kde bude k vidění více 
než třicet plemen z celého světa. Součástí 
programu je řada doprovodných přednášek 
na zajímavá chovatelská a veterinární téma
ta, návštěvníci si navíc budou moci vystave
né exempláře pohladit.  

V samostatné 
expozici mno
ha útulků pak 
budou mít zá
jemci možnost 
pomoci opuštěným kočičkám najít nový 
domov.  Nad výstavou převzal záštitu sta
rosta MČ Praha 11 Ing. Petr Jirava (ANO).

Postavte tým a jezděte Do práce na kole
Co takhle v květnu nechat auto 
doma a spolu s kolegy či rodinou šla
pat do práce nebo do školy na kole?  
Tuhle výzvu loni přijalo 13 tisíc lidí ve  
33 mě stech po celé republice. V soutěži 
Do práce na kole nakonec nejpravidel
něji jezdili v Krnově a mezi profesemi 
byli nejpilnější účetní, lékárníci a perso
nalisté. Jdete do toho, ale nebaví vás 
jenom kolo? Nevadí, můžete jezdit také 
na koloběžkách, prkýnkách, chodit nebo 
běhat. Registrujte se už od 1. března 
na webu dopracenakole.cz. 
Nebojte, akce Do práce na kole není 
žádný závod pro vysportované jedince 
v dresech. Naopak, akce je určená pro 
nejširší veřejnost a jde hlavně o pravidel
nost. Soutěžit můžete i sami, ale mno
hem větší zábava je v týmech, kdy mu
síte táhnout za jeden provaz. Minimálně 
si odnesete lepší kondici, dobrý pocit ze 
sebe sama, zážitky s týmem a originální 
tričko z biobavlny. Když zabodujete, tak 
i stylová kola, outdoorové zájezdy, cyk
lovýbavu a mnoho dalších cen. I v Praze 
na vás čekají speciální akce, jako snídaně 

zdarma nebo volné vstupy na sport, re
lax či kulturu.
Letošní motto soutěže, jejímiž tvářemi 
jsou herci divadla Vosto5, zní: „Zachraň 
město!” Proč? Více lidí na kolech totiž 
znamená zdravější města – čistší vzduch 
i více místa v ulicích. A to je hlavním cílem 
Do práce na kole. Pojeďte v tom s námi!
Více na www.dopracenakole.cz nebo  
facebook.com/dopracenakole.
Do práce na kole pořádá spolek Auto*Mat 
a místní organizátoři.

Prof. Pavel Pafko jezdí do práce na kole a byl 
loňskou tváří soutěže – Foto Jan Mudra
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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 Kunratické
ho 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 BŘEZEN 2018
KONCERTY:
 2. 3. Country bál s kapelou Knokaut – 
od 20.00. 
 8. 3. Terne Čhave – od 20.00. 
 22. 3. Pavlína Jíšová – od 20.00. 
DIVADLO
 7. 3. Oldřich, Božena a ti druzí – 
od 19.00. Nová premiéra Ochotníků JM. 
 19. 3. PŘEDPREMIÉRA Co takhle 
ke zpovědi, pane premiére! – od 19.00. 
Hrají Petr Nárožný, Jakub Štěpán, Jan 
Čenský/Martin Zahálka a další.
KINO KLUB ZAHRADA:
 5. 3. The Florida Project – od 19.00. 
Drama. USA, 2017. Nevhodný do 12 let.
 12. 3. Nikdys nebyl – od 19.00. Thriller. 
Velká Británie / Francie/ USA, 2017. 
Přístupný od 15 let.
 19. 3. Hmyz – od 19.00. Nový celovečerní 
film výtvarníka Jana Švankmajera. Komedie/Dra
ma. ČR / Slovensko, 2018. Nevhodný do 12 let.
 21. 3. Třetí muž /Third man/ – od 19.00. 
VB, 1949. V roce 1999 byl snímek zvolen 
nejlepším britským filmem 20. století.
 26. 3. Zahradnictví: Nápadník – 
od 19.00. ČR, 2017. Přístupný.
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 ro dičům věnovat se jak filmu, tak 
dětem. Snížená hladina zvuku, lehké osvětle
ní, dozor jedné dospě lé osoby navíc zajištěn. 
Batolecí zóna pro děti, přebalovací pult. 
Do sálu je možný vstup s kočárkem. 
 26. 3. – Zahradnictví: Nápadník – od 10.00
DĚTEM:
 3. 3. O perníkovém dědkovi – od 15.00. 
Veselou pohádku s mnoha písničkami 
zahraje divadlo Andromeda. 
 7. 3. O zvědavém slůněti – od 14.30. 
Představení pro děti o sloním mláděti. 
Divadlo DellArte. 
 10. 3. Minimax a mravenec – od 15.00. 
Napadlo vás někdy, jaké by to bylo, kdyby
ste byli na jeden den maličcí jako mravenci? 
Hraje divadlo Kaká. 

KC ZAHRADA
 14. a 21. 3. Pásmo pohádek: To nejlepší 
z české animované tvorby – od 14.30. 
 25. 3. Storytelling: Farmářské pohádky – 
od 15.00. Krátké storytellingové pohádky za
vedou děti do světa, ve kterém lidi umí mluvit 
se zvířaty. Vypráví Barbora Schneiderová.
 28. 3. Rytíři – od 14.30. Loutková pohád
ka plná napětí, smíchu a hudby v podání 
divadla Toymachine. 
PRO SENIORY:
 13. 3. Pražský salonní orchestr: Oldřich 
Nový – od 14.30. Koncertní pořad  
k 35. výročí úmrtí slavného herce. 
 19. 3. Martha Elefteriadu – od 14.30. 
Polovina sesterského pěveckého dua Mar
tha a Tena v pořadu klubu aktivního stáří. 
 20. 3. Pavlína Filipovská – od 14.30. Zábav ný 
pořad s výraznou českou herečkou a zpěvačkou. 
 26. 3. Cyklus koncertů Big Band 
Pražského salonního orchestru pro gene-
raci swingem posedlou – od 14.30., pořad 
Klubu aktivního stáří. 
VÝSTAVY:
 1. 3.–31. 3. 2018 Ivan Klich: Vltavské 
vyhlídky
Výstava fotografií 33 známých i méně 
známých vyhlídek nad meandry středního 
toku Vltavy. Vstup volný. 
DALŠÍ AKCE:
 6. 3. Příběhy našich sousedů – od 16.00. 
Žáci ze ZŠ v Praze 11 navštívili zajímavé 
osobnosti ve svém okolí a z jejich vyprávění 
pak zpracovali rozhlasové nebo video 
reportáže. 2. ročník projektu, ve kterém se 
setkává mladá generace s tou nejstarší.
 6. 3. Drum circle – od 17.30 skupinové 
bubnování pro rodiče s malými dětmi, 
od 18.30 veřejné bubnování pro všechny. 
 10. 3. Sobotní výtvarná dílna: ve-
likonoční dekorace – od 10.00. Tradiční 
tvořivá dílnička pro děti. 
 24. 3. Setkání fotografů – od 10.00. Celore
publikový svátek pro všechny, kteří rádi fotí. Regis
trace a více informací na www.setkanifotografu.cz 
PŘIPRAVUJEME:
 10. 4. Vrátila se jednou v noci – od 19.00. 
Brilantně napsaná komedie úspěšně obletěla 
celý svět a dočkala se mnoha prestižních 
ocenění. Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, 
Jana Malá, Libor Hruška, Martin Zahálka a další.
 12. 4. Pavel Dobeš – od 20.00. Legen
dární písničkář a s ním nastupují na scénu 
Jarmila, Pražce, Zpátky do trenek a další hity!
 26. 4. Ivo Jahelka & Miroslav Paleček 
– od 20.00. Přijďte si poslechnout písně, 
kterým nechybí melodičnost, humor 
a svérázný pohled na svět!
KURZY A DÍLNY:
Bližší informace o všech kurzech najdete 
na www.kc.zahrada.cz
Rodinné centrum Babočka po–pá 9–18 hod. 
KROUŽKY pro děti od 6 měsíců do 8 let 
a ŠKOLIČKA pro děti od 2 do 5 let. Více info 
www.rcbabocka.cz Tel.: 777 945 049.

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

K U L T U R A

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

www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00 hod.
Pokladna – otevřena: pondělí zavřeno; od úterý 
do pátku 10.00–19.00 a sobota, neděle 
13.00–19.00 h.
Restaurace otevřena denně 11.30–22.30
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 203, 213 
– zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty 
chůze. Metrem C – stanice Chodov, pak  
10 minut chůze podle šipek.
KONCERTY:
 11. 3. Jedenáctého na „Jedenáctce“ – 
od 19.00
V pravidelném hudebním cyklu nejen vážné 
hudby vystoupí klasické duo housle a klavír 
v podání Pavly Roubíčkové Franců a Boženy 
Englerové. Koncertní sál se rozezní skladbami 
od G. Tartiniho, W. A. Mozarta, V. Nováka  
a G. Faureho. 
 13. 3. Festival mladých klavíristů – od 19.00 
Vystoupení žáků ZUŠ Křtinská. Vstup zdarma
 17. 3. Cricket & Snail (Cvrček & Šnek) – 
od 19.00
Americkočeské duo zahraje na housle 
a akordeon melodie, které posluchače přene
sou do francouzské kavárny počátku 20. století 
nebo na irskou taneční zábavu. 
 21. 3. Šansony na tvrzi – od 18.00
Pravidelná šansonová setkání každou třetí 
středu s Filipem Sychrou a Janou Rychterovou. 
Na klavír zahraje Vladimír Strnad a slovem 
doprovodí spisovatelka a novinářka Blanka 
Kovaříková. 
 22. 3. Michal Foltýn – Daniela Foltýnová – 
od 19.00
Koncert pro housle a klavír. Zazní díla Schuman
na, Schuberta, Kreislera ad. Vystoupí mladý 
houslový virtuóz a absolvent Pražské konzerva
toře M. Foltýn za doprovodu známé klavíristky 
a pedagožky D. Foltýnové. 
 23. 3. Jazz klub Tvrz: Anotnín Gondolán 
trio – od 20.00
Vystoupení legendárního jazzového kontraba
sisty a skladatele A. Gondolána za doprovodu 
slovenského pianisty Jakuba Tököyho a bubení
ka a perkusisty Radka Němejce. 
 28. 3. Marcela Březinová aneb Spojeni 
hudbou – od 18.00
Vystoupení známé zpěvačky Marcely Březinové 
a oceňovaného klavíristy Petra Ožany 
v pořadu „Spojeni hudbou“. 
POHÁDKY:
 4. 3. O pejskovi a kočičce – od 15.00
Podle předlohy Josefa Čapka napsal Jiří Žák. 
Divadelní pohádku pro děti předškolního 
a mladšího školního věku zahraje agentura KK.
 11. 3. Pralesní pohádky – od 15.00

CHODOVSKÁ TVRZ

Kulturní přehled březen–duben



20 Kulturní přehled březen–duben

MC Domeček YMCA Praha, o. s., 
www.mcdomecek.cz, tel.: 773 993 985
email: mcdomecek@praha.ymca.cz
U Modré školy 1, KCMT – Praha 4 – Háje
PRAVIDELNÝ PROGRAM
 Pondělí 8.00–12.00: Školička Sluníčko 
 Úterý 9.00–12.00: otevřená herna, čas 
na besedu – témata sledujte na webových 
stránkách
 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 
AKCE V BŘEZNU
– volná místa v kurzech angličtiny pro děti 
ve všech dnech i termínech. Přijímáme v průběhu 
celého pololetí. Informace a přihlášky poskyt
neme na emailu: mcdomecek@praha.ymca.cz 
nebo na telefonu 773 993 985
 V březnu začne kurz EFEKTIVNÍHO RODI-
ČOVSTVÍ –  kurz proběhne v MC Domeček  
24. 3., 7. 4. a 14. 4. 2018.  
PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ  
AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ:
 Angličtina 
Úterý    14.15–15.00 děti ve věku 10–11 let
 16.30–17.15 děti ve věku 4–6 let
Čtvrtek  16.10–16.55 děti 4–6 let
 17.05–17.50 děti 6–8 let
Dále v MC Domeček probíhají kroužky pro děti: 
Montessori pracovny, Malý vědec – věda pro 
děti od 4 do 8 let, Hrajeme si s matematikou 
– hravá matematika pro děti od 4 do 8 let, 
a Malý muzikant (www.malymuzikant.cz).
Informace o volných místech, termínech ko
nání a další informace vám rádi poskytneme 
na emailu mcdomecek@praha.ymca.cz nebo 
na telefonu 773 993 985
Pravidelné zájmové aktivity pro dospělé, 
na kterých vás rádi přivítáme:

Loutková pohádka plná zvířátek, která se vydají 
na cestu za dobrodružstvím v jihoamerickém 
pralese. Představení pro děti od tří let hraje 
Divadlo Tondy Novotného.
 18. 3. Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili 
Velikonoce – od 15.00
Zima je pryč a Kašpárek a Kalupinka se pustí 
do příprav na velikonoční svátky. Hraje divadlo 
Kasperle.
 25. 3. Pohádky pana Pohádky – od 15.00
Vtipné zpracování pohádek O Budulínkovi 
a O Červené Karkulce zkušeného autora Jiřího 
Středy. Děti se mohou aktivně zapojit do příběhu. 
Hraje agentura KK pro děti od tří do osmi let. 
KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ:
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
 1. 3. I v březnu 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.: 733 507 188.
 8. 3. Osudové křižovatky Jana Masaryka 
– od 18.00 
Od tragického konce Jana Masaryka uplyne  
10. března rovných 70 let. Beseda s historikem 
Petrem HorouHořejšem, autorem knižního 
cyklu Toulky českou minulostí. 
 17. 3. Mozaikování II – 11.00–17.00
Kurz základů tvorby klasické i současné 
techniky mozaiky. S sebou: pohodlné oblečení, 
mozaikové náčiní, pokud máte vlastní, míry 
na zamýšlenou mozaiku nebo drobný nábytek 
– deska stolu, podnos apod. Rezervace nutná.
 25. 3. Patchwork – Babiččina zahrádka – 
14.00–18.00
Kurz základů tvorby klasického patchworku 
„babiččina zahrádka“ šitého v ruce. S sebou je 
třeba přinést šicí potřeby. Základní látky jsou k dis
pozici, ale lze donést vlastní. Rezervace nutná.
 27. 3. Grónsko – ostrov splněné touhy – 
od 18.00 
Alena a Jaroslav Klempířovi, v současné době 
pokládáni za největší znalce Grónska, přibližují 
krásu polární přírody i život a kulturu této 
divoké země. 
VÝSTAVY:
 14. 2.–15. 4.
Jiří Anderle – Malba, kresba a grafika – retros
pektivní 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. 

MC DOMEČEK  
YMCA PRAHA

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

 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 porod – MUDr. Hana Belošovičová, PhD. 
(nutno objednat předem na emailu: porad
namcdomecek@seznam.cz), zdarma
Sledujte naše webové stránky  
www.mcdomecek.cz a facebookové stránky 
https://www.facebook.com/MCDomecek/, 
kde naleznete všechny aktuální informace 
o dění v našem mateřském centru.

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 Dono
valská (bus č. 170, 177, 181, 197, 506, 556, 
609) – 6 minut pěšky.
BŘEZEN:
 8. 3. Čt – 20.00: Švihadlo + Vasilův Rubáš
 10. 3. So – 20.00: Taste of Greed (Melodic 
Thrash Metal, Hamburg), Spreading Dread 

MUSIC CLUB JIŽÁK

Bohúňova 1336/13, 149 00, 
Praha 4
facebook.com/klubovnakosik
www.klubovnakosik.cz
info@klubovnakosik.cz, 

Tel.: 777 420 681
PROGRAM BŘEZEN/DUBEN:
 5. 3.  a 7. 3 – 17.00–19.00 – Velikonoční 
keramická dílna: kuřátka, slepičky, zajíčci a va
jíčka – pro děti do 6 let v doprovodu dospělých
 12. 3. a 14. 3. – 17.00–19.00 – Misky 
a květináče – keramická dílna výroba z šamo

KLUBOVNA

Centrum fyzioterapeutické péče
Machkova 1642/2, 149 00, 
Praha 11, tel.: 606 404 804

SKUPINOVÁ CVIČENÍ
 Jóga děti 3–6 let – pondělí 26. 3. 16:00–17:00
 Jóga s Veronikou – pondělí 17:00–18:00
 Vinyasa Flow yoga – pondělí 18:00–19:00
 Cvičení pro těhotné – úterý 8:30–9:30
 Fit & Core – úterý 19:20–20:20
 Jóga s Terezou – středa 8:00–9:00
 Fyzio & Core – středa 19:20–20:20
 Fyzio & Jóga – čtvrtek 18:20–19:20
 Pilates – čtvrtek 19:20–20:20
SEMINÁŘE A KURZY PRO VEŘEJNOST
Kurz tapingu pro veřejnost 19. 3. 20:00–21:30
Jóga pro lepší spánek (Naučme se pomocí jógy 
zklidnit mysl a zlepšit kvalitu spánku) 28. 3. 
17:00–18:30 
Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
FYZIOklinika si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

FYZIOKLINIKA

tové hlíny – pro děti do 6 let v doprovodu 
dospělých
 15. 3. a 22. 3. – 18.00–20.30 – Klavírní 
rychlokurz pro mládež a dospělé 
 19. 3. – 17.00–19.00 – Výtvarná ve-
likonoční dílna pro rodiče s dětmi a samostat-
né šikovné děti
 23. 3. – 16.00–19.00 – Odpoledne s An-
dersenem, v rámci akce „Noc s Andersenem” 
Povídání o pejskovi a kočičce – poslouchání, 
malování a výroba panenky Járinky – pro rodiče 
s dětmi i samostatné děti
 1. 4. – 17.00–19.00 – Zahradní (balkonová)
keramika – pítka a koupátka pro ptáky či motýly 
– pro děti do 6 let v doprovodu dospělých
 16. 4. a 18. 4. – 17.00–19.00 – Den Země 
– ekotvoření – kreativně recyklační dílna  pro 
rodiče s dětmi i samostatné děti
 10. 4. a 17. 4. – 18.00–20.00 – Afternoon 
tea – anglická konverzace nad anglickým čajem 
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Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1,  
149 00 Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz
BŘEZEN 2018
 4. 3., 16.00 h Keramický kachel – nedělní 
keramická dílna pro všechny od 5 let (nutné 
přihlášení na janadomsova@gmail.com nebo 
tel.: 603 281 864).
 8. 3., 19.00 h Alternativní medicína – po
moc, nebo kletba? Zastavení Matky Terezy, 
MUDr. Štěpán Rucki, CSc. 
 12. 3., 16.00 h Velikonoční úvaha. Beseda 
s jáhnem Pavlem Urbanem (klubovna KCMT). 
 14. 3., 17.00–18.00 h Zpovědní čas pro 
děti (KCMT). 
 17. 3., 8.30–12.30 h DOBRODEN Dobro-
volnický den v obou našich kostelích. 
 18. 3., 14.30 – Křížová cesta na Petřín – 
sraz na náměstí před kostelem Panny Marie 
na Strahově
 18. 3., 18.00 h Pašijové písně a žalmy 
Hraje a zpívá Slávek Klecandr. Vstupné dobro
volné (KCMT). 
 21. 3., 16.00–21.00 h Zpovědní čas pro 
farnost (KCMT) 
 25. 3., 16.00 h Pašije podle Jana – provede-

ní v podání dramatického kroužku KSK. (KCMT) 
Keramická dílna (nejen pro seniory) ZA HRNČÍŘ
SKÝM KRUHEM 12. a 26. 3. od 10.30. Informa
ce a přihlašování na janadomsova@gmail.com 
nebo tel.: 603 281 854. 
Každou středu od 18.45 do 19.30 postní 
duchovní obnova na téma „CESTA BLAHO
SLAVENSTVÍ, CESTA K ŽIVOTU“ pod vedením 
P. Michala Prívary (kromě 21. 3.). 
Bohoslužby svatého týdne a Velikonoc najdete 
na www.kcmt.cz/bohosluzby/ .

KCMT

Vystavující: Miroslav Pavlík
Název výstavy: V moři i na pevnině II. 
(fotografie)
2. 3.–2. 4. 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

Kostel Milíče z Kroměříže,  
Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) 
nebo Benkova (154, 170, 197)
Email: jiznimesto.evangnet.cz
Web: jiznimesto.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

 Nově od 7. 3. Kavárnička nejen pro  
seniory – každou první středu v měsíci od  
10 do 12 hodin 
MIMOŘÁDNÝ PROGRAM V KOSTELE: 
 Výstava obrazů Jiřiny Adamcové – pří
stupná vždy v době bohoslužeb a po nich,  
tj. cca do 12 hodin
Velikonoční program:
 29. 3. Sederová slavnost od 17 hodin
 29. 3. Velkopáteční bohoslužba od 9.30
 1. 4. Božíhodová bohoslužba od 9.30

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

Kulturní přehled březen–duben

email: jizni.mesto@cb.cz, www.cb.cz/jizni.mesto 
PROGRAM V BŘEZNU 2018
– uvítáme vás v Kostelně, Modletická 
1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
 Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, 
bohoslužba pro každého napříč generacemi. 
Program pro děti zajištěn. 
 Pátek 9.30–11.30: Klub seniorů. Povídá
ní při kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené 
setkání pro seniory nejen z Jižního Města.
 LEGO klub: pro všechny holky a kluky, kteří 
si chtějí hrát se stavebnicí LEGO. Zváni jsou též 
hraví rodiče. Pátek 16. 3. od 17 do 19 hod.
 Kurzy angličtiny – rodilí mluvčí i česká 
lektorka, různé úrovně pokročilosti.
 Velkopáteční bohoslužba: Pátek 30. 3. 
od 9:30 hodin
 Velikonoční bohoslužba: Neděle 1. 4. 
od 10:00 hodin
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 - JIŽNÍ MĚSTO

(DeathThrash Metal, Prague), Controversial 
(Technical Death Metal, Hamburg), Soul Deco
der (DeathThrash Metal, Prague)
 16. 3. Pá – 18.30: Mini punk fest vol. 0: 
PUNKREAS (punkmetal, Moldava nad 
Bodvou, SK), RECKLESS (punkrock, Kladno), 
DIVOKÝ SNY (punkrock, Praha), PLESNIVÝ FA
ZOLE (punkrock, Karlovy Vary), BERMUDSKEJ 
KVÁDR (punk, Velké Meziříčí)
 17. 3. So – Nová složka (pop-rock, Praha)
 31. 3. So – 20.00: ALVIN és a Mókusok 
(Hungarian softpunk/punkrock/skaband) + 
Szükségállapot (Rock – Alternative Metal, Hu)
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
 13. 4. Pá – 20.00: Sto zvířat
 20. 4. Pá – 20.00: Vlad In Tears (Gothic/
Rock/Metal, DE), Rain Diary (Dark wave, FIN), 
Firstborn (SWE)

Jiřina Adamcová
Řeka času, otisky času, čas naděje
V prvních dnech letošního roku byla na třech 
místech v Praze (Domově pro seniory 
na Chodově, v kostele u Jákobova žebříku 
v Kobylisích a v kostele Milíče z Kroměříže 
na Chodově) otevřena výstava obrazů malířky 
Jiřiny Adamcové. Cyklus obrazů, který čerpá 
náměty z biblických příběhů, nese názvy: Řeka 
času, Otisky času a Čas naděje. V našem 
kostele na Chodově v Donovalské ulici je 
umístěn cyklus „Čas naděje“.
Na několika místech v kostele máme vystaveno 
přes 40 obrazů této významné umělkyně. 
Zveme vás ke zhlédnutí této zajímavé výstavy 
inspirující k zamyšlení vždy v neděli v době 
konání bohoslužeb, resp. po jejich ukončení, tj. 
cca od 10.30 do cca 12 hodin.

Šalounova 2024, 149 00 Praha 4
Telefon a fax: 778 473 546
Email: sal@ddmjm.cz
BŘEZEN:

 10. 3., 9.00–14.00: Turnaj ve stolním tenisu 
– rodinné dvojice. Pro děti ve věku od 6 do 18 
let a rodinné příslušníky. DDM JM, Šalounova.
 13.-14. 3., 14.30–18.00: Pražské poe-
tické setkání. Recitační přehlídka pro žáky 
ZŠ z Prahy 4, 11 a 12. DDM JM, Šalounova.
 24. 3., 09.00–12.30: Keramická dílna – 
Jarní I. Pro děti od 6 let, mládež a dospělé. 
DDM JM, Šalounova.
 24. 3., 13.30–17.00: Keramická dílna – 
Jarní II. Pro děti od 6 let, mládež a dospělé. 
DDM JM, Šalounova.
 25. 3., 08.00–16.00: Nedělní geoca-
ching. Turistický výlet. Pro děti od 10 do  
17 let. Praha – Zbraslav.
Podrobné informace naleznete na  
www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu  
programu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO
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Pozvánky do KC Zahrada

  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!

Terne Čhave

8. 3. 2018 od 20.00
Klasický romský folklór, od folku přes 
world music až po styl, který si pří
značně nazvali Rom!n!Roll. Kapela 
Terne Čhave představuje na české 
i evropské hudební scéně zcela jedi
nečný fenomén!

Pavlína Jíšová & Bababand 

22. 3. 2018 od 20.00
Výrazná jihočeská osob
nost a zpěvačka folkové 
hudby a příbuzných žán
rů, jejíž hlas je možné sly
šet na více než sedmde
sáti albech, vystoupí se 
svojí kapelou na koncertě 
v Zahradě!

DIVADLO Oldřich, Božena a ti druzí 

7. 3. od 19.00 
Setkání knížete Oldřicha a prosté dívky 
Boženy je jedním z příběhů ranných dě
jin českého státu. Zprávy o skutečném 
průběhu jsou kusé a to dává Ochotníkům 
Jižní Město prostor k vlastní interpretaci.
Lehce zábavné scény z dramatického 
období českých dějin. Nová premiéra 
Ochotníků JM!

DIVADLO Co takhle ke zpovědi, pane premiére! – PŘEDPREMIÉRA! 

19. 3. 2018 od 19.00 
Sídlo premiéra na Downing Street 10 
zasáhne rodinná bomba. 
Petr Nárožný v hlavní roli anglické ko
medie! Dále hrají: Jakub Štěpán, Jan 
Čenský/Martin Zahálka, Andrea Daň
ková/Jiřina Daňhelová a další.

Vstupenky můžete objednávat na tel.: 271 910 246, emailové adrese zahra
da@kczahrada.cz nebo zakoupit online na www.webticket.cz/program/kcz. 
Kompletní program na www.kczahrada.cz. 

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

SVATÁ ZEMĚ  
V PODOBENSTVÍCH 
A PROTIKLADECH

V měsíci březnu proběhne ve foyer 
opatovské knihovny výstava foto
grafií Ireny Vězdové (1975), členky 
fotografické Skupiny [28].
 
Od 27. 2. do 7. 4. 2018

Knihovna Opatov – Artotéka
Opatovská 1754, Praha 11
Otevírací doba: po až pá 9–19;  
so 9–15 hod. Tel.: 272 918 759

Jóga je lék pro všechny

Bolí vás záda, jste trvale ve stresu, trpíte 
špatnou náladou či bolestmi hlavy? Zkuste 
svůj problém vyřešit jiným způsobem, než 
je polykání prášků, zkuste se podívat na pří
činu, a nikoliv na důsledek. Zkuste si přijít 
zacvičit jógu!
Cvičení pro maminky s miminkem i pro děti 
v Domě jógy na Chodově
I když je cvičení dnešní jógy prospěšné té
měř pro každého a řada klinických testů 
i vědeckých výzkumů potvrdila její širo
kospektrý účinek na mnohá z civilizačních 
onemocnění, jsou věkové kategorie, které 
na jógu zpravidla nechodí. O koho se jedná? 

O maminky na mateřské a děti!
Největší studio jógy na Chodově proto 
od Nového roku otevřelo lekce určené pro 
maminky s miminkem (od 2. do 9. měsíce), 
které jsou zaměřeny na poporodní specifika 
– pánevní dno, diastázu apod. Miminko je 
celou lekci s maminkou v sále, a tudíž odpa
dají starosti se zajišťováním hlídání. 
Další novinkou jsou pak lekce pro děti  
(3–6 let), které jsou vedené hravou formou, 
tak aby děti cvičení bavilo a zároveň podpoři
lo správný a zdravý vývoj našich nejmilejších. 
Pro rodiče nebo prarodiče je v druhém sále, 
v případě zájmu, připravena paralelní lekce. 
Lekce pro maminky s miminkem – každé 
úterý od 9:10 do 10:10 hod., cena 140 Kč

Lekce pro děti – každé úterý od 13:05 
do 13:50 hod., cena 80 Kč. Každý čtvrtek 
od 15:15 do 16:15 hod., cena 100 Kč
Dům jógy Chodov, Hráského 2231/25
Praha 4 - Chodov
Telefon: 722 272 912, www.dum-jogy.cz
e-mail: chodov@dům-jogy.cz

Čtení až do domu
Chodili jste 
do knihovny 
Opatov a už 
vám to dělá 
potíže? Nebo 
znáte něko
ho takového 
ve svém oko
lí? Máteli plat
ný čtenářský 
průkaz, zdar-
ma vám knihy 

přineseme až domů. Více informací 
a podmínky na www.mlp.cz nebo 
na tel.: 272 918 759.
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Pozvánky do Chodovské tvrze

Osudové křižovatky Jana Masaryka

Beseda s Petrem Horou-Hořejšem

8. 3. v 18.00 hodin
Život slavného a ve všech vrstvách 
národa tehdy neobyčejně oblíbeného 
syna TGM byl plný dilemat. Od dětství 
až do dospělosti pronásledovaly Jana 
Masaryka maléry, psychické problémy 
a studentské prohry, které vyvrcholily 
opuštěním rodiny a značně konfliktním 
pobytem ve Spojených státech. Tempe
ramentní mladík mnoha talentů dozrál 
až kolem třicítky, kdy se uplatnil v di
plomatických službách. Přes celé čtvrt
století pak věrně a statečně sloužil své 
vlasti jako vyslanec v Londýně, exilový 
ministr zahraničí, od sklonku války jako 
šéf československé diplomacie v něko

lika vládách až po osu
dový poúnorový kabinet 
Gottwaldův. Únorový 
bolševický puč ho posta
vil do neřešitelné pozi
ce. Neunesl tíhu vlastní 
odpovědnosti? Anebo 
překážel – to pravděpo
dobněji – komunistům 
v přechodu k totalitě? 
O tragickém konci Jana 
Masaryka v březnu 1948, od jehož smr
ti právě uplyne 70 let, povede osobitý 
výklad autor knižního cyklu Toulky čes
kou minulostí. (Doporučujeme rezervaci 
– kapacita sálu omezená). 

Jazz klub Tvrz: Antonín Gondolán trio

23. 3. v 20.00 hodin 
(Restaurace Chodovská tvrz)
V rámci pravidelných setkání v Jazz klu
bu Tvrz, konaných tradičně na konci mě
síce, vystoupí tentokrát ikona jazzové 
scény Antonín Gondolán. Za doprovo
du vynikajících hudebníků, slovenského 
pianisty Jakuba Tökölyho a bubeníka 
a perkusisty Radka Němejce, zazní jak 
skladby autorské, tak i známé swingo
vé a jazzové písně. Antonín Gondolán 
je legendární jazzový kontrabasista, 

skladatel, zpě
vák a bývalý 
spolupracovník 
známých osob
ností, jako Gu
stav Brom, Ka
rel Gott, Helena 
Vondráčková , 
Waldemar Ma
tuška a další. 
(Kapacita klubu 
omezena)

Grónsko – ostrov splněné touhy

27. 3. 18.00 hodin 

Alena a Jaroslav Klempířovi, členové 
Mezinárodní organizace novinářů, jsou 
v současné době pokládáni za největ
ší znalce Grónska. Na Chodovské tvrzi 

vystoupí s besedou a komentovaným 
filmem o kráse grónské přírody, polár
ním dnu i kouzlu polární noci, tolik drsné 
a přitom kouzelné a fascinující. Kromě 
zajímavých přírodních záběrů našli oba 
cestovatelé řadu archivních dokumentů 
a stop o působení misií Moravských bra
tří za polárním kruhem. Na základě svých 
dlouholetých zkušeností přibližují drsnou 
krásu tamější přírody a zajímavým způ
sobem nahlížejí do života a kultury nám 
tolik vzdáleného Grónska (Spojeno s au
togramiádou a prodejem knih autorů).  

Marcela Březinová aneb Spojeni hudbou

28. 3. 18.00 hodin
Na Chodovskou tvrz zavítá známá 
zpěvačka, která oslňuje svým originál
ním hlasem, jenž představuje bezpro
střední zážitek z hudby a obrovskou 
dávku vitality a energie. 
Vystoupení společně s Petrem Ožanou, 

nositelem ceny pia
nista roku 2013, 
v pořadu „Spojeni 
hudbou“ nabídne ve
čer plný hudebních la
hůdek s ingrediencemi „blues i rocku“ 
a nejen to. 

Pan František Ježek 
oslavil 8. ledna 2018  
102. narozeniny.

Paní RNDr.  
Marie Fejfarová 
oslavila  
10. ledna 2018 
v domově 
seniorů  
107. narozeniny.

Paní Marie Tomášková oslavila 
102. narozeniny 31. 1. 2018. 
Popřát hodně zdraví přišel starosta 
MČ Praha 11 pan Petr Jirava.

Životní 

jubilea 

Pojďte přivítat jaro s radostí 
a ve skvělé kondici spolu se 
SENIORFITNES 

Cvičíme v tělocvičnách a bazénech 
po celé Praze, každý si může najít cvi
čení poblíž svého bydliště. Těšíme se 
na vás! 
Více na www.seniorfitnes.cz

V 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
email: eva.ondrikova@seznam.cz

CHRPASPORT CHODOV,  
KREJNICKÁ 2021/1
Zdravotní cvičení
 ÚT, ČT: 9.30–10.30 
Anna Macejková, 
Tel.: +420 776 677 503
email: jana.anna.macejkova@gmail.com
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Stoletá ozvěna: Přijde jaro, přijde

Četní politici a vlastenci se zamýšle
li nad budoucností Čechů. Všechno 
obyvatelstvo ale přemýšlelo, co dnes 
a zítra jíst, čím zatopit ve vychladlých 
kamnech, jak se uchránit chřipkám 
a angínám. Brambory a dnes přehlíže
né uhlí byly často nedostižným snem. 
Na nádražích i za humny za Prahou 
se za šera, ale brzy už i ve dne obje
vovaly postavy, které braly vše, co 
šlo uloupnout a vyrýpnout a dalo se 
s tím topit nebo se tím nasytit. Lidé 
v ulicích se občas srocovali. Vznikaly 
bouře proti nedostatku potravin a je
jich vývozu z Čech. Pekaři dokázali 
mísit do chlebové mouky neuvěřitelné 
součásti. Na příměstském venkově ně
kteří shánčliví mlynáři a sedláci uklá
dali doma docela dost cenností, které 
brali od lidí z měst výměnou za něco 
k snědku čím dál raději než bankovky.

Válka pokračovala, stále číhala „čest
ná“ smrt na bojištích za císaře a jeho 
říši. Školy již neorganizovaly oslavy 
a nekonaly se děkovné mše za „nové 
skvělé vítězství naší armády“. Neby

lo co oslavovat, válečné „fronty“ se 
nehýbaly. Jen vojáci v zákopech dál 
umírali. Trvala potřeba nových posluš
ných branců. Nejenom sami mladíci 
a jejich rodiče, ale už i učitelé, mistři 
učňů a dělníků s úděsem sledovali, jak 
se chlapci svěření jim k výchově blíží 
k věkové hranici odvodu nebo jak muži 
končí léčení. A jak potom mizí, často 
v nenávratnu.

Do roku 1916 se prodávaly pohledni
ce, na kterých nakreslený stařičký cí
sař František Josef I. smutně trávil čas 
modlitbou za padlé. Nového mladého 
císaře Karla I. zpodobňovaly fotogra
fie ve vojenském a blízko válečnému 
dění. V dobře informovaných kruzích 
se ale roku 1918 šeptalo, že prý mla
dý panovník hledá cestu k míru. Bývá 
to téměř vždy, když válečné straně 
už příliš teče do bot. Německý císař si 
však svého spojence dobře „všímal“. 
Bylo ale zřejmé, že habsburskolotrin
ská říše přestane brzy zvládat souhrn 
všech válečných potíží. A hlavní opo
ra, císařské Německo, na tom zřejmě 
nebyla o moc lépe. Vznikaly otazníky. 
Bude z toho nakonec jen další vo
jenská prohra rakouského císařství? 
Vznikne snad nějaká honem slepená 
federace, aby upokojila „vždy věrné 
Čechy“? Kdoví. Český národe umělých 
Rakušanů, možná se přes všechny ty 
obtíže blýská na tvoji jasnější budouc
nost! Kdesi daleko se ty blesky odrá
žejí na bodácích prvních útvarů tvé ar
mády, legionářů. Armády státu, který 
neexistuje, aspoň zatím. 

Divný konec zimy. Už aby to jaro při
šlo.

Jiří Bartoň  

Ve vrcholící zimě na počátku roku 1918 maminky stále častěji bezradně hleděly 
na studené plotny a do prázdných spíží – a vyčítavě na manžele. Pokud ovšem muži 
byli vůbec doma. Příliš mnoho se jich nacházelo ve vzdálených válečných pozicích 
rakouské armády, případně v lazaretech. Nebo byli někde pohřbeni. 

Cena Praemium Bohemiae 2017  
pro studenty Gymnázia Opatov

S radostí konstatujeme, že se pražské 
Jižní Město prostřednictvím Gymnázia 
Opatov může letos pochlubit hned tře
mi nositeli této ceny. A co víc: početně 
jsme měli na Sychrově největší zastou
pení z celé republiky a vyhráli jsme i co 
se součtu umístění týká.

Seznamte se s jihoměstskými laureáty:
FILIP BIALAS  
– čerstvý abiturient, maturoval 
ve třídě 8. E na jaře 2017. 
Ocenění Praemium Bohemiae (dále 
jen PB) získal za zlatou medaili na  
29. mezinárodní olympiádě v informa
tice IOI 2017 v Íránu a za stříbrnou 
medaili na 58. mezinárodní matema
tické olympiádě 2017 v Brazílii. Filip 
by se býval zúčastnil i dalších meziná
rodních olympiád, kdyby mu nekolido
valy termíny jejich konání. Kvalifikoval 
se na Mezinárodní lingvistickou olym
piádu IOL v Irsku a měl velmi dobře 
nakročeno k účasti na Mezinárodní 
fyzikální olympiádu IPhO v Indonésii.
Filip získal ocenění PB již počtvrté (2016 

za dvě stříbrné medaile, 2015 za stříbrnou 
a bronzovou medaili a 2014 za bronzovou 
medaili). Nyní studuje MFF UK v Praze.

JIŘÍ LEDVINKA  
– čerstvý abiturient, maturoval  
ve třídě 8. E na jaře 2017. 
Ocenění PB získal za stříbrnou medaili 
na 49. mezinárodní chemické olympiá
dě 2017 v Thajsku. Od podzimu 2017 
studuje na Fakultě chemickoinženýr
ské VŠCHT v Praze.
JAKUB SUCHÁNEK 
– student maturitního ročníku,  
a to třídy 8. L).
Ocenění PB získal za bronzovou me
daili na 29. mezinárodní olympiádě 
v informatice IOI 2017 v Íránu.
Všem třem studentům ze srdce gratu
lujeme a přejeme jim hodně úspěchů 
v profesním i osobním životě. Doufá
me, že jejich umístění v mezinárodních 
olympiádách budou motivací pro další 
mladé lidi z naší městské části.
 Za pedagogický sbor GO  
 Věra Dittrichová

Dne 4. prosince 2017 byla na zámku Sychrov udělena cena Praemium Bohe-
miae mladým osobnostem, které v ČR nejvíce přispívají rozvoji vědy a umění. 

Filip Bialas (první zprava) a Jakub Suchánek 
(druhý zleva) – 29. mezinárodní olympiáda 
v Teheránu (Írán)

Jiří Ledvinka na 49. mezinárodní chemické 
olympiádě v Thajsku

Poukázka na zakoupení uhlí – pokud ovšem 
bylo. Soukr. sbírka, foto Jiří Bartoň 



Život na Jižním Městě 25

 Vůle po zlepšení? 
Konečně má Praha 11 dvojnásobný rozpočet 
na opravy chodníků v roce 2018. Já osobně mám 
před sebou cíl rozjet opravy chodníků, které vze
šly z podnětů občanů v roce 2017. Jsou to tyto 
ulice: Starobylá, Sulanského, chodník od stanice 
Háje k „Modré škole“, Ke Stáčírně, Mokrá, Miku
lova, Novomeského,  zastávka Benkova, Schul
hoffova, cesta parkem z Brodského k nákupnímu 

centru, Anežky Malé, Emilie Hyblerové, Doubravic
ká,  Donovalská, zastávka Chodovec, Vejvanov
ského, schody u stanice Roztyly + komunikace 
do sídliště, Hrdličkova, od metra Opatov k DPS 
Šalounova.
Z pozice opozičního zastupitele je obtížné pře
svědčit o prioritách radní. A problém zastarávání 
infrastruktury začíná být žhavým tématem celé 

Prahy. Smutné je, že se musí vždy něco tragic
kého stát (jedním ze zraněných na zřícené lávce 
v Troji je i můj kolega z práce), než se věci začnou 
řešit.
Je tolik okolností, sil a překážek, které nás tlačí 
dolů, ale přesto nesmíme ztratit vůli chtít pořádek 
a zlepšení.
 Ing. Petr Štefek, ČSSD

Názory zastupitelů

Pravidelné 
běhání 
v Centrálním 
parku
SKUPINOVÉ TRÉNINKY  
S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM 
POD VEDENÍM TRENÉRA Z FTVS 
UK DANIELA TARASE
V tréninku se zaměříme zejména 
na techniku zdravého běhu a posilo
vání s vlastní vahou těla. Tréninkové 
pomůcky jsou zajištěny!

ZAČÍNAME NA JAŘE  
KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK 
18.15–19.30 
prezence vždy 18.00–18.15 
u dětského hřiště uprostřed 
Centrálního parku, ulice Křejpského.
První tréninky již 19. a 22. března. 
Přijďte vyzkoušet ZCELA ZDARMA.
Tel.: 604 358 260 
(draci2@atlas.cz), 
723 091 609 (jfrei@post.cz)
Těšíme se na vás!!!
REZERVACE LEKCÍ NA 
WWW.GARUDARUN.CZ

NOVINKA 
v PRAZE 11

 Ignorace legálních orgánů městské části pokračuje
Už vícekrát jsem zde připomněl význam jednání 
všech tří výborů zastupitelstva, které je ze zákona 
přístupné veřejnosti. Nová koalice pod vedením 
pánů Mlejnského a Jiravy po převzetí moci před 
rokem zdeformovala složení výborů. Tak například 
ve výboru pro územní rozvoj a životní prostředí 
jsem formálně místopředsedou, ale jako jediný 
z devíti (!) členů zastupuji HPP 11, které má 40 % 
mandátů v zastupitelstvu. Ve finančním a kontrol

ním je tomu podobně. 
Přesto v nich vidí dnešní rada MČ nebezpečný 
pozůstatek demokracie a otevřenosti, neúčastní 
se jejich jednání a snaží se od něj odpoutat po
zornost. Proto se současně s jednáním výboru 
pro rozvoj (naposledy 31. 1. 2018) tradičně konají 
v budovách škol konkurenční tzv. „setkání s obča
ny“. Chce tím pan Jirava naznačit, že ho jednání 
výborů nezajímá a jinými metodami stejně protla

čí záměry těch, kdo ho ve skutečnosti řídí?
Tuto praxi chceme po volbách zásadně změnit. 
Významné projekty budou projednávány na ofi
ciálních a veřejně přístupných jednáních výborů 
a samotného zastupitelstva, kde může každý 
vystoupit, kde se pořizuje zápis a kde jedině je 
možné přijmout objektivní závěry včetně závaz
ného usnesení.

Ing. Václav Šmrha, HPP 11/ KDU-ČSL

Při tréninku klademe důraz na originální 
hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvo
řilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. 
Školu vedeme pod dozorem korejského 
velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní 
v republice nově vyučujeme i další korejská 
bojová umění taekkyon a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás 
získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu 
(dobok, lapa, chrániče) zdarma. Proto 

neváhejte a přidejte se k nám každý den 
v ZŠ Campanus v Praze 11 na Chodově, 
podrobný rozpis tréninků a info nalezne
te na tkd.cz. 
Začínat ale nemusíte pouze na trénin
cích, nýbrž také účastí na příměstských 
táborech pořádaných opět v TKD centru 
v Praze 11 na Chodově v ZŠ Campanus. 

Katrin Dejlová, 
Ge-Baek Hosin Sool

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské 
bojové umění taekwon-do! Jsme největší školou v Čechách i na Moravě s nejširší 
nabídkou tréninků. Minulý rok se nám již popáté v řadě podařilo obhájit celkové 
vítězství mistrovství České republiky a patříme do nejlepšího STM v ČR.

Největší škola taekwondo  
v ČR vstupuje do nové sezóny

FC Háje JM a DDM JM uspořádaly další ročník turnaje KOP CUP 
Ve čtvrtek 25. 1. a v pátek 26. 1. se usku
tečnil další ročník školního halového turna
je KOP CUP.  Turnaje se zúčastnilo 7 škol 
z JM. Celkem 30 družstev a 264 dětí ode
hrálo dohromady 76 zápasů. Děti si užily 
krásné fotbalové dopoledne, prožily se 
svými spolužáky chvíle radosti a hlavně si 
zasportovaly a fotbalem se bavily.  
Náš klub FC Háje JM společně s DDM JM 
uspořádal na partnerské škole ZŠ Květ
nového vítězství 1554 další ročník velmi 

prestižního turnaje Kop Cup, který je určen 
pro žáky I. stupně základních škol na Již
ním Městě. V prvním hracím dni nastoupili 
kluci a děvčata z 1., 2., a 4. tříd, druhý den 
si zahráli žáci 3. a 5. tříd.  
Bývá tradicí, že na každé vyhlášení do
razí zajímavý host. Letos dorazili dětem 
poblahopřát k výkonům a rozdat medaile 
bývalý hájecký odchovanec a ligový fot
balista Tomáš Jablonský a místostarosta  
Prahy 11 Jakub Lepš. Oběma pánům dě

kujeme, že si na děti udělali čas. Každé dítě 
si z turnaje odneslo památeční medaili, 
školy na prvních místech obdržely poháry. 
Z kaž dé kategorie byly také vybrány vždy 
dvě děti, které obdržely cenu rozhodčích. 
Velké poděkování patří kantorům, kteří 
s žáky dorazili a byli jim po celý turnaj opo
rou. Děkujeme také DDM JM za skvělou 
spolupráci a nádherné ceny pro děti. Těší
me se na další úspěšný ročník.

Jan Špinka, FC Háje JM
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 Mrkvičková „krize“ 
Dominantním tématem lednového zastupitelstva 
měl být rozpočet na rok 2018. To by ovšem ne
směla být zastupitelkou Šárka Zdeňková ze Šty
lerova a Kosova HPP11. Dle ní měla být prioritou 
neomytá mrkvička, jejíž fotografii nám zastupite
lům promítala s tím, že se neomytá zelenina musí 
okamžitě projednat! Přitom si stačilo zjistit fakta 
o této „hygienické krizi“: v ČR již devátým rokem 
úspěšně probíhá program „Ovoce a zelenina 

do škol“. Díky němu děti 2x za měsíc dostanou 
zdarma nemyté ovoce či zeleninu. Kromě přídělu 
vitamínů si tak navíc pod dohledem učitelek pro
hlubují dobré návyky z domova, že tyto přírodní 
produkty je před konzumací nutné omýt resp. 
očistit. Ani hygienická stanice v tomto programu, 
do kterého je zapojeno přes 90 % všech českých 
ZŠ, nenašla žádný problém a logicky konstatova
la, že „mytí ovoce a rukou před konzumací se učí 

děti již v mateřské škole“. Naše školy toto ví a své 
učitele a učitelky podle toho instruují. Fakta však 
na paní Zdeňkovou zjevně neplatí, a tak dál bom
barduje radnici svými stížnostmi ohledně mrkvič
ky. Tento její další nesmyslný hon na čarodějnice 
tak opět potvrzuje správnost našeho rozhodnutí 
ji na jaře 2016 odvolat z pozice radní, kterou na
prosto nezvládala.

Mgr. Jakub Lepš, M.A., TOP 09

 Piráti jsou na Praze 11 doma 
Možná jste již zaregistrovali, že se na Praze 11 
občas objeví nějaká zmínka o Pirátech, Pi
rátské straně, případně o nějakém tématu, 
které s „piráty“ souvisí. Od roku 2010 má Pi
rátská strana na Jižním Městě své zástupce, 
od roku 2017 svůj přípravný výbor a od letoš
ního roku již svoji oficiální členskou základnu. 
Prvního února 2018 bylo v Pirátském centru 

(tzv. PIC) na pražském Žižkově oficiálně zalo
ženo Místní sdružení České pirátské strany 
na Praze 11. Prakticky to znamená, že jsme 
zde již oficiálně „doma“, pořádáme pravidel
ná veřejná setkání s našimi členy, příznivci 
a sympatizanty a plánujeme spoustu veřej
ných a prospěšných akcí, na které vás tímto 
srdečně zveme.

A kde se můžete dozvědět něco o naší činnos
ti? Ideálně nás naleznete na Facebooku, bude 
následovat i webová stránka se základními in
formacemi a kontakty na nás. Máte to tu rádi 
a máme nám všem společně co nabídnout. 
Sledujte nás, těšíme se na setkání s vámi. a 

Filip Miler a Jirka Dohnal,  
Pirátská strana Praha 11

 Jde to
Na lednovém zastupitelstvu se projednával roz
počet Prahy 11. Toto byla příležitost pro všechny 
ke změnám v rozpočtu ku prospěchu občanům. 
Zastupitelé HPP 11 nepřekvapili a opět se chopi
li své oblíbené taškařice spočívající v nekončících 
mnohahodinových obstrukcích. Ostatní zastupi
telé pochopili a rozpočet svými pozměňovacími 
návrhy pozitivně ovlivnili. Mně se například poda
řilo prosadit zvýšení odměny pro členy volebních 

komisí, kteří doposud vykonávali činnost za od
měnu zdaleka nedosahující min. mzdy. Pro rok 
2018 bude odměna činit 2 400 Kč za jedny vol
by. Snad bude do budoucna více zájemců o tuto 
záslužnou práci. Dále jsem uspěl s návrhem 
jednorázové odměny pro všechny pracovníky 
ve školství včetně THP pracovníků, a to ve výši 
cca 4 000 Kč na jednoho zaměstnance. Doufám, 
že se tímto podaří stabilizovat zaměstnance a ti 

nebudou odcházet za lepšími výdělky do soukro
mého sektoru. Na těchto příkladech pozitivního 
přístupu je vidět, že i opoziční zastupitel dokáže 
prosadit důležité změny, které pomohou chodu 
naší městské části. Stačí dát stranou osobní 
animozity a nesoustředit svou energii na pou
hou negaci všeho, co předloží menšinová koalice 
(TOP 09, ANO), i když i já s mnohými jejími návr
hy nesouhlasím. Josef Belaník, ČSSD

 Kauza parkoviště Gregorova aneb měli jsme pravdu
Na konci loňského roku obvodní soud pro 
Prahu 4 pravomocně rozhodl, že výpověď 
z nájemní smlouvy na nájem parkoviště Gre
gorova je platná. Výpověď byla podána ze 
strany MČ Praha 11 v roce 2011 z důvodů 
nepřiměřeně nízkého nájemného, které pla
til nájemce a provozovatel parkoviště FC TJ 
Háje. Celá kauza mohla skončit již v prosinci 
2014, kdyby do soudního rozhodování své

volně nezasáhl tehdejší starosta Štyler, který 
těsně před vynesením pravomocného soud
ního rozsudku inicioval ukončení soudního 
sporu a tím umožnil FC TJ Háje další tři roky 
provozovat zmíněné parkoviště. Tím způsobil 
MČ Praha 11 škodu téměř 1.000.000 Kč. Dů
ležité je zmínit, že jednatelem FC TJ Háje je 
Jan Horník, významný podporovatel HPP11 
a otec Michala Horníka, který je zastupitelem 

MČ Praha 11 za HPP11. Na únorovém jedná
ní zastupitelstva budeme iniciovat vyvození 
odpovědnosti J. Štylera za způsobenou ško
du a způsob, jak bude škoda ze strany Štyle
ra uhrazena. Připomínáme, že na celou kauzu 
jsme upozorňovali již od prosince 2014. Čas 
ukázal, že jsme měli pravdu.

zastupitelé , 
klub JM-ND

 Zmýlil se. Je proto podvodník a lhář? 
Starosta Jirava (ANO) přesunul zastupitelstva 
z KC Zahrada do odlehlého Centra pohybové 
medicíny A. Babiše. Zastupitelé zde sedí na
mačkáni v úzkých lavicích, pracovní prostor je 
nevyhovující, věci téměř padají ze stolů. HPP 11 
požaduje návrat do městského prostoru KC Za
hrada, přístupného občanům. ANO / TOP žádost 
ignorují. Ve stísněném prostředí dne 23. 3. 2017 
senátor Kos (HPP 11) stiskl tlačítko hlas. panelu 

kolegyně Zdeňkové. Šlo o úvodní formální hlaso
vání, pan senátor na vyzvání chybu přiznal a vy
světlil, ovšem příznivci JMND a ODS pokřikují, že 
je přistižený podvodník a lhář. Pak Gabriel z ODS 
se vyjádřil: „Já jsem rád, že o morálce nám tady 
káže senátor, který lže a podvádí.“ Čas urážek 
plynul a na 35. ZMČ dne 18. 1. 2018 v 18:57 
to přišlo: pan Gabriel si na malém stolečku (plně 
obsazeném hrnkem od kávy, talířkem s chlebíč

ky, sklenicí vody) PLETE svůj hlasovací terminál 
s pultem kolegy Dittricha a hlasuje tlačítkem, jež 
NEPATŘÍ jemu, stejně jako kdysi pan senátor. 
Pan Gabriel se zmýlil, ale budeme ho proto na
zývat podvodníkem a lhářem, jak on pro stejný 
omyl označuje senátora Kosa? Nikoliv. Senátor 
Kos se na pana Gabriela usmívá a dále se věnuje 
problémům obyvatel Prahy 11. 

 Martin Farmačka, HPP 11

 Školství a sport – dlouhodobé priority ODS 
Zastupitelstvo naší městské části schválilo 
rozpočet pro rok 2018. Zastupitelům ODS se 
podařilo vyjednat a prosadit do rozpočtu  na
výšení příspěvku na provozní náklady v našich 
mateřských a základních školách, a to o vý
znamných 6 300 000 Kč. Tyto peníze pomohou 
zajistit řádný chod škol v době, kdy žáků přibý

vá. Rovněž jsme podpořili navýšení rozpočtu 
o částku určenou na odměny pedagogickým 
pracovníkům. Uvědomujeme si stále naléhavou 
potřebu nových a především kvalitních pedago
gů. O stabilizaci schopných učitelů na Praze 11 
usilujeme dlouhodobě i podporou přidělování 
obecních bytů.

Rozpočet jsme podpořili i z toho důvodu, že je 
v něm vyčleněna částka na projekt Atletika pro 
děti. S jeho realizací jsme začali před více jak 
osmi roky a nyní se stal již tradiční akcí. Podaři
lo se do sportování zapojit stovky dětí ze všech 
jihoměstských základních škol i většiny škol ma
teřských.  Mgr. Pavel Dittrich, ODS

 Rodiče o nemytém ovoci a zelenině na školách nevěděli – skandální lež radního Lepše (TOP 09)
Na špinavou mrkev mě upozornila maminka 
prvňáčka základní školy. Po zveřejnění mi píší 
rodiče z dalších škol Prahy 11, že o nemytých 
produktech nevěděli. Ani děti. A že je nenapadlo, 
že ve svačinových pytlíčkách (někde krabičkách) 
projektu „Ovoce a zelenina do škol” jsou nemyté 
produkty. Plastový uzavíratelný obal navíc evoku
je čistou potravinu. Ponechávám zatím stranou 

fakt, že škola dítěti nemyté jídlo vydá. Že projekt 
obchází přísná hygienická pravidla stravovacích 
zařízení (jídelen) a produkty jsou dětem rozdávány 
ve třídě. Zastupitelstvo se odmítlo kauzou zabý
vat. Proč? „Děti si to mají přeci umýt,“ nechal se 
slyšet ředitel ZŠ Donovalská, zastupitel MČ P11 
P. Dittrich (ODS). V Klíči 2/2018 uvádí radní pro 
školství Lepš: „Ovoce a zelenina jsou v tomto 

projektu dětem cíleně dodávány nemyté a každá 
škola své žáky prostřednictvím učitelů a učitelek 
na potřebu omytí vždy upozorňuje.“ Do minulého 
týdne ale děti netušily, že jim škola vydává nemy
té produkty. A na potřebu omytí upozorněny ne
byly. J. Lepš nám rodičům veřejně lže o tak zásad
ní věci, jako je hygiena stravování dětí ve školách. 

PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11
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 Radnice (ANO + TOP 09) pronajímá byty v Zahradách Opatov za 20.000,- Kč/měsíc. Nepřijatelné!!!!
Tento postup je naprosto nepřijatelný a v rozporu 
se záměrem, s jakým byly Zahrady Opatov v roce 
2013 pořizovány.
Záměr byl následující. Zajistit možnost pomo
ci občanům naší MČ při řešení bytové situace. 
Jednalo se především o startovací bydlení, ústu
pové bydlení a byty ve veřejném zájmu. Starto
vací bydlení je režim pronajímání bytů mladým 
lidem (18–35 let) za zvýhodněné nájemné, a to 

na dobu určitou (2 až 5 let). Cílem je podpořit 
mladé lidi z JM, aby poté co se chtějí osamostat
nit a případně založit rodinu, zůstali bydlet na JM 
a nestěhovali se jinam. Ústupové bydlení pro se
niory je režim pronajímání bytů za zvýhodněné 
nájemné seniorům z JM, kteří např. chtějí svůj 
původní byt přenechat svým dětem a chtějí se 
přestěhovat do bytu menšího, a to opět na JM. 
V tomto případě je efekt dvojnásobný, protože 

občan senior se přestěhuje do nájemního bytu 
za zvýhodněné nájemné a jeho děti také zůsta
nou bydlet na JM. Dále bylo uvažováno, že byty 
budou nabídnuty ve veřejném zájmu pro potřeby 
zaměstnanců našich škol, strážníkům, hasičům 
a lékařům. Radnice tímto krokem hodila uvažo
vanou pomoc našim občanům přes palubu. Ne
přijatelné!

Mgr. Dalibor Mlejnský, JM-ND

 Soukromé parkoviště na Roztylech, garážový dům na Opatově 
Soukromé parkoviště pro 220 aut zaměst
nanců TMobile na louce u stanice metra 
Roztyly nebude. Občanské spolky, Ochrana 
Roztyl a Zelené Roztyly mimo jiné upozorni
ly na flagrantní nesoulad stavby s územním 
plánem. Magistrát dal v odvolacím řízení 
spolkům za pravdu a původně vydané územní 
rozhodnutí bylo zrušeno. Přestože je plocha 
podle územního plánu určena k zastavění, 
jsme přesvědčeni o tom, že soukromé štěrko

vé parkoviště vedle stanice metra a v těsné 
blízkosti Michelského lesa nemá své místo. 
Nelze rovněž očekávat případné zlepšení par
kování na Roztylech – uvolněná místa by brzy 
zaplnili jiní přespolní řidiči. Pokud firma bude 
o umístění parkoviště žádat znovu, spolky 
již podle novely stavebního zákona nebudou 
účastníky řízení. Jediný, kdo může hájit zájmy 
obyvatel a jejich životní prostředí a kontrolo
vat rozhodnutí správních orgánů, je nyní rad

nice Prahy 11. Obracejte se proto na svého 
starostu, radní a zastupitele, aby hájili i vaše 
okolí a zdraví před neúměrnou výstavbou 
a související dopravou. Aktuálně je projed
náván předimenzovaný záměr 5podlažního  
parkovacího domu místo parkoviště u budovy 
Sandra v ul. Nad Opatovem se 400–554 par
kovacími stáními.

Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

 Zastupitelé z Jižního Města – náš domov podporují vybudování skateparku na Jižním Městě
Zastupitelé Prahy 11 schválili rozpočet na rok 
2018 (kromě zastupitelů HPP11, kteří ne
schvalují zásadně nic) a v něm i participativní 
rozpočet (část finančních prostředků, jejichž 
účel použití navrhují sami obyvatelé JM). Mezi 
navrhovanými projekty je např. skatepark, tedy 
skateboardové hřiště pro začátečníky i pokroči
lé, pumptrack,  parkour, bikros a další aktivity. 

Do propagace projektu se aktivně zapojila i paní 
Eva Zikmundova – maminka 2 malých občánků 
z P11, která svým nadšením zvedla vlnu zájmu 
mezi občany Prahy 11. Je jen škoda, že přesně 
takový projekt již byl předpřipraven k realizaci, 
a to včetně jeho financování od radnice MČ P11 
pod vedením bývalého starosty Dalibora Mlej
ského. Bohužel po volbách 2014 se do vedení 

radnice P11 dostalo HPP11, ANO a TOP 09 
a pod vedením J. Štylera hodilo takto připrave
ný projekt ze stolu (stejně jako jiné projekty... 
divadlo Kotelna a další). Jsem zvědav, kolik se 
najednou najde politických „bojovníků pro ska
tepark“ před volbami v říjnu 2018?! Dobré věci 
by to však paradoxně nakonec mohlo pomoci. 

Petr Sýkora, JM-ND

 Petr Jirava: rád se chlubím cizím peřím
Ve slovu starosty v Klíči 1/18 jsem vám 
sdělil, že brzy zrekonstruujeme park Mejs
tříkova a vnitroblok Sulanského. Už jsem 
vám však zapomněl napsat, že obě rekon
strukce, včetně opravy západní třetiny Cen
trálního parku připravil a finančně zajistil 
můj předchůdce ve funkci, p. Jiří Štyler. Celá 

akce byla vyjednána a financována v létě 
2016 na MHMP. Proto jsme Štylera odvola
li, aby nemohl ukazovat svoji práci pro oby
vatele Prahy 11. 
Jedná se zvláště o velký park Mejstříkova, pro
tože právě zde Štyler vyjednal směnu pozem
ků mezi developerem a MHMP a tím vlastně 

umožnil jeho opravu. 
Také bych chtěl poděkovat odboru územního 
rozvoje pod vedením p. Ing. arch. Fišarové, 
který opravu úředně připravil. 
A další cizí peříčka vám brzy opět ukáži.

Ing. Jiří Štyler, HPP 11

  Proč pan starosta Ing. Jirava (ANO) a pan místostarosta Mgr. Lepš (TOP 09) umlčují opozici v zastupitelstvu Prahy 11 vypínáním mikrofonu?
Posláním zastupitelstva je kontrolovat radu. 
I opoziční zastupitel má ze zákona právo na
vrhovat a zdůvodnit jednací body, protože 
není účelem zastupitelstva jen odkývat radě 
její návrhy, ale zevrubně je veřejně projednat 
i za účasti občanů. Jenže Rada MČ Prahy 11 
složená z ANO a TOP 09 není schopna odpo
vídat na jednoduché otázky, a proto jí vadí, 
že opozice veřejně předkládá a odůvodňuje 

své návrhy. Když se odůvodnění návrhu rad
ním nehodí, je opozice umlčena vypnutím 
mikrofonu. Obdobné nepřijatelné chování je 
při diskusi ke schváleným bodům, kde každý 
zastupitel se může přihlásit 2x do diskuse po  
5 minutách. Pokud radním vystoupení opo
zičního zastupitele nekonvenuje, tak mu opět 
jednoduše vypnou mikrofon. Protestujeme 
proti takovému postupu, protože pokud ne

budou dodržována zákonná pravidla a opo
zice nebude moci veřejně na zastupitelstvu 
připomínkovat jednotlivé body, tak může být 
soudně zpochybněno vlastní hlasování zastu
pitelstva. Je to obdobné, jako kdyby předseda 
Parlamentu vypínal v Poslanecké sněmovně 
mikrofon opozičním poslancům za projevený 
politický názor.

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11 

Pan Kvítek ve svém příspěvku zamlčel jednu 
podstatnou věc a tou je jednací řád zastupi-
telstva Prahy 11, který si naše jihoměstské 
zastupitelstvo samo schválilo. V něm sto-
jí: „Pokud se [řečník] odchyluje v rozpravě 
od projednávané věci nebo překročí-li stano-
venou řečnickou lhůtu, upozorní jej předseda-

jící na tuto skutečnost. Nevedlo-li upozornění 
k nápravě, může mu slovo odejmout a součas-
ně odpojit mikrofon, ze kterého řečník mluví.“ 
Ani jednomu z nás nečiní potěšení vypínat ně-
komu mikrofon, nicméně v případě porušování 
tohoto pravidla - ve snaze uměle natahovat či 
přímo blokovat jednání zastupitelstva – nám 

nic jiného nezbývá. Doporučujeme všem ob-
čanům, ať si najdou na webu Prahy 11 video- 
záznamy z jednání zastupitelstva a udělají si 
sami obrázek, v jaké atmosféře jsme nuceni 
zastupitelstvo řídit.

Petr Jirava (starosta)  
a Jakub Lepš (zástupce starosty)

 Starosta Jirava nechává na Praze 11 vládnout Mlejnského 
O tom, že starosta Jirava je starostou lout
kovým, nebylo od začátku jeho vládnutí po
chyb. Starosta zvolený komunisty, bývalým 
starostou Mlejnským, řadou obviněných za
stupitelů a dvěma přeběhlíky z HPP 11 (Lu
kešem a Freyem) už snad slabší mandát mít 
nemůže.
Dvě zásadní události posledních měsíců uká
zaly, na kom je vládnutí starosty Jiravy závislé 
a komu při něm musí vyhovět.

Prvním rozhodnutím Jiravy pocházejícím 
ve skutečnosti z dílny Mlejnského byla změna 
názoru na využití bytového objektu Zahrady 
Opatov. Starosta Jirava na říjnovém ZMČ tak 
schválil změnu využití z prodeje na pronájem. 
O nesmyslnosti tohoto rozhodnutí svědčí ná
jmy bytů ve výši 15–25 tis. Kč/měs., které 
jsou mnohem nevýhodnější, než by byla splát
ka hypotéky stejného bytu. 
Druhým vynuceným rozhodnutím starosty 

Jiravy byl rozpočet na r. 2018. Exstarosta 
Mlejnský přišel se dvěma desítkami pozměňo
vacích návrhů, které zásadně měnily rozpočet 
MČ. K údivu většiny zastupitelů byly jeho ná
vrhy Jiravou kladně komentovány a nakonec 
za podpory ANO a TOP 09 schváleny. Jirava si 
v přímém přenosu nechal na „cucky“ rozstřílet 
svůj vlastní rozpočet a ukázal, koho nechává 
v Praze 11 vládnout.

Ing. Ladislav Kos, HPP 11 
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Nabídka pracovní pozice

Vedoucí všeobecná sestra odbornosti 913, v nově vznikajícím domově pro seniory
Domov Na Cikorce, který je v současné době ve výstavbě, bude registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., o provádění zákona o sociálních službách. Domov bude poskytovat pobytové sociální služby a nabízet  
24 hodinovou péči. Budou zde zaregistrovány dvě sociální služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Místo výkonu práce: Herrmannova 24, Praha 12 – Modřany
Kontakt:
Mgr. et Mgr. Bc. Anna Kudláková, Manažerka kvality sociálních služeb
Domov Na Cikorce, z.ú., Evropská 655/116, Praha 6 - Dejvice 160 00 
Tel.: 736 621 896, E-mail: kudlakova.a @gmail.com

V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis s uvedením dosavadních praxí a motivační dopis  
na email: kudlakova.a @gmail.com, s předmětem emailu: DNC_Vrchni_sestra

Zasláním svého životopisu, popř. odpovědí na inzerát souhlasíte, aby Vaše osobní údaje byly zpracovány  
a uchovány v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Požadujeme:
n��Ukončené vysokoškolské vzdělání (min. Bc.), 

kvalifikace S2, S3, S4
n��Osvědčení k výkonu bez odborného dohledu
n��Znalost příslušných právních předpisů a schopnost je 

aplikovat v praxi (zákon 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních 
službách, standardy kvality poskytování sociálních 
služeb a další)

n��Zkušenosti z prostředí lůžkového zařízení sociálních 
služeb

n��Zkušenosti s vedením týmu všeobecných sester
n��Pozitivní a proaktivní přístup, schopnost práce v týmu 

i samostatně
n��Loajalitu k organizaci
n��Komunikační schopnosti, psychickou odolnost
n��Trestní bezúhonnost

n��Zdravotní způsobilost
n��Znalost vykazování zdravotních výkonů pojišťovnám 

a jejich fakturace odbornosti 913 výhodou
n��Zkušenosti s IS Cygnus a s vedením zdravotnické 

dokumentace, ORP
n��Orientace a zkušenost s přípravou ošetřovatelských 

plánů
Nabízíme:
n��Smysluplnou práci s důrazem na důstojnost člověka 

a vysokou kvalitu služby
n��Prostor pro seberealizaci při řízení pomoci potřebným
n��Plný pracovní úvazek, nástup ideálně od 1. 6. 2018 

(případně dle dohody)
n��Odpovídající finanční ohodnocení
n��Možnost zapojit se do nově vznikajícího projektu 
n��Možnost zapojit se do výběru pracovního týmu
n��Podporu při zaškolování ve zkušební době

n��Podporu při dalším vzdělávání, supervize
n��Možnost dělat smysluplnou práci pro lidi, kteří jí 

skutečně potřebují
n��Možnost rozvíjet vlastní nápady a kreativitu
n��5 týdnů dovolené, sick days
Hlavní náplň práce:
n��Vedení ošetřovatelské a rehabilitační péče v Domově 

a s tím související administrativa
n��Dohled nad kvalitou služby (náslechy a zpětná 

reflexe, kontrola administrace, klientské práce)
n��Standardizace ošetřovatelské péče
n��Zajišťování zdravotnického materiálu
n��Komunikace se zdravotnickými zařízeními
n��Organizační zajištění služby
n��Příprava a vedení porad zdravotnického personálu 

Domov

RV
1

8
0

0
3

2
4

/
0

1
RV

1
8

0
0

4
3

9/
0

2



29Inzerce 29Inzerce

RV
1

8
0

0
0

8
8

/
0

2

RV
1

7
0

1
8

3
7/

0
4

RV
1

8
0

0
1

6
2

/
11

RV
1

8
0

0
1
3

6
/

2
7

Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 

tel.: 724 861 443

Maso pro vás bouráme denně čerstvé,  
z českých chovů.

Akční nabídka platná od 26. 2.–9. 3. 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.
Další akční nabídku pro vás připravujeme od 12. 3. 2018

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Vepřová plec s kostí 99,90 84,90 Kč
Vepřový bok s kostí 109,90  89,90 Kč
Krůtí prsa 189,90 169,90 Kč
Čertova klobása 144,90 124,90 Kč
Paštika s medvědím česnekem 109,90 89,90 Kč
Moravské maso kulér 169,90 149,90 Kč
Gothajský salám 109,90   89,90 Kč

scénář 

S A G VA N  T O F I

www.hdk.cz

Partner muzikáluGenerální partner muzikálu

KLIC_92X63_HDK_CR.indd   1 13.02.18   10:50

nebo jdi na: www.gefco.cz/kariera
zavolej nám na 245 011 372

PRACOVAT KOUSEK OD DOMOVA?
V Divišově hledáme skladnice, plat až 26 000 hrubého měsíčně 

Na těžkou  práci 
tu máme stroje
Mirka, skladnice 
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BYDLENÍ:

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

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

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme 
na JM jako doma! Prodáme, prona-
jmeme, vyměníme vaši nemovitost, 
vyřešíme dluhy, exekuce, privati-
zaci. Přijďte se s námi ZDARMA  
poradit do našich kanceláří: Krejnická 
2021/1 a Opatovská 1753/12 
na tel.: 607 001 188 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 cent-
rum Jižní Město hledá pro své klienty 
byty k prodeji a výměně v Praze 11 
a okolí. Využijte našich dlouhodobých 
zkušeností a možností. Jsme ryze 
česká realitní kancelář, člen ARK ČR. 
Máme databázi zájemců, zavedený 
realitní i právní servis. Nabízíme 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

• Hledám menší byt do 14 tis. nebo 
větší do 20 tis. Kč. Potřebuji: cen-
trum max. do 30 min., udržovaný 
stav, pro 2 os. bez zvířat, balkon vý-
hodou, ale nemusí být. RK nevolat. 
Děkuji. 777 615 730

• PŘEVODY BYTŮ DO OSOBNÍHO 
VLASTNICTVÍ, prohlášení nemovité 
věci, zakládání SVJ, likvidace BD, za-
měření bytů, jednání na katastru ne-
movitostí, právní servis. Info ZDAR-
MA na tel.: 724 304 603.

SLUŽBY:

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA Anny Drabí-
kové 534 P4 Háje Pojištění majetku, 
odpovědností, vozidel, životní, úra-
zové, cestovní, psů, penzijní spoře-
ní, hypotéky. Servis, platby kartou. 
Mob. 723 277 777 

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

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

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

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-
NÍ, ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, 
REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ. VŠECH-
NY DANĚ, MZDY, DPH. ZASTUPOVÁ-
NÍ NA ÚŘADECH. Tel.: 604 618 298,  
222 364 018, WWW.ADMIS-UCTO.CZ

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

• Malířské práce, štukování stěn i stro-
pů, stěrkování, lakýrnické práce. Tel.: 
606 227 390, e. jsaifrt@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

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

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

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeř-
nické služby u zákazníka doma, 
v práci... www.kadernice-do-domu.cz.  
T. 777 285 669

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

• 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

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

• 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

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

• 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

• 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

• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE 
TV, satelitu, set-top boxu, DVD, 
radiomagnetofonu. Servis malých 
domácích eletrospotřebičů. Mobil: 
739 049 499, krizjiri@volny.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

• 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

• 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

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

• KADEŘNICTVÍ NOVĚ OTEVŘENÉ. 
Po+st – 10–18, út+čt – 12–19, pá – 
8–15 hod. Štichova 652, P-4 Háje.  
T. 723 257 231

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, 
DROBNOU GRAFIKU, POHLEDNI-
CE I CELÉ KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI 
NABÍDNĚTE. Tel.: 603 247 819. 
E-MAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ

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

• 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. Zku-
šenost, kvalita, osobní přístup. Tel.: 
773 540 170, e-mail: info@dbuklid.cz

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

• 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. manžel-
ka na rodičáku, příp. jste darovali 
krev? Vrátí vám daně! Poradím 
na ketnerova@seznam.cz

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

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

• Instalatérské práce, rozvody ply-
nu, vody, odpadů. Připojení plyno-
vých spotřebičů. T: 603 554 550, 
e-mail: horyna1960@seznam.cz

• 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

• 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

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

• Sekáme trávu, řežeme živé ploty 
a keře, čistíme zarostlé pozem-
ky a stavební parcely od náletů 
a vysoké trávy. Máme motorovou 
techniku a přívěs na bioodpad. Tel.: 
724 006 275, www.pvj-group.cz

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

• DOBRÁ PEDIKÚRA na Poliklini-
ce Litochleby, přístrojové ošetře-
ní, péče o nehty, masáž chodidel, 
rovnátka Podofix, příznivé ceny, 
www.dobrapedikura.cz, objednání 
na tel.: 774 536 520.

• 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

• Čištění koberců, sedaček, židlí 
profistrojem extrakční metodou (vy-
čištěná plocha je pouze vlhká). Pra-
cujeme také o víkendech. Rozumné 
ceny. Doprava po Praze zdarma. Tel.: 
737 566 189

PRÁCE

• SPECIALISTA/SPECIALISTKA MAR-
KETINGU Regionální vydavatelství při-
jme specialistu marketingu pro rozvoj 
firemních značek, komunikaci s mediál-
ními partnery, marketingovou podporu 
obchodního oddělení, plánování i reali-
zování firemních kampaní. Nutná praxe 
a minimálně základy v grafických edito-
rech. Svůj motivační dopis a životopis 
pošlete na nabor@regvyd.cz.

• 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.

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

• Brigádníka, řidiče skupiny D pro 
minibusovou dopravu zahraničních 
návštěvníků Prahy. Fyzicky nenároč-
ná a zajímavá práce. Výhodné finanč-
ní podmínky, vhodné i pro důchodce. 
Kontakt: 602 292 234

• Správa Průhonického parku přijme: 
Asistentku PR odd. – SŠ, znalost 
práce na PC, spolehlivost, organizační 
schopnosti, Aj, nástup 4/2018. Bliž-
ší info: 271 015 153, 602 305 616,  
pr@ibot.cas.cz Botanický ústav  
AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice

• Pokladní do pokladny Průhonic-
kého parku – znalost práce na PC, 
komunikativnost, vstřícnost, základní  
Aj nebo Nj,  nástup 3/2018. Bližší 
info: 271 015 153, 602 305 616,  
pr@ibot.cas.cz Botanický ústav  
AV ČR, v.v.i., Zámek 1, Průhonice

OSTATNÍ

• REGISTRUJEME NOVÉ PACI-
ENTY V ORDINACI PRAKTICK-
ÉHO LÉKAŘE u metra Cho-
dov, tel.: 211 222 212, e-mail: 
c h o d o v @ o r d i n a c e P R A H A . c z . 
Registrujte se online na  stránkách 
www.ordinacePRAHA.cz

• Nabízíme pronájem nebytových 
prostor v bytových domech v ob-
lasti Chodova. Využití na prodejnu, 
kancelář, sklad, velikost prostor 
do 25 m2. Bližší informace na tel.: 
735 199 708

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

• Pronajmeme nebytový prostor 
24,6 m2. Prostor bude volný od  
dubna 2018. Výše nájemného je  
3 500 Kč/měsíc + měsíční zálohy 
na služby. lnformace podá pí Vacko-
vá, tel. 606 374 904

RV
1

8
0

0
0

1
5

/
0

2
RV

1
7

0
21

8
9/

0
3

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

15 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

732 237 741       272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz

NAJDETE NÁS VE VESTIBULU STANICE METRA “C“ OPATOV

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL2016.indd   1 14.02.17   7:06
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.

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 

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

PRO INZERCI PROSÍM 
KONTAKTUJTE:

Řádková inzerce:
Tel. 733 720 744

radkova.inzerce@regvyd.cz

Plošná inzerce:
Tel. 739 300 390

klic@regvyd.cz

Uzávěrka příštího čísla:  
23. 3. 2018
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•  PRODEJCE ZÁJEZDŮ

•  DELEGÁT

•  ANIMÁTOR

•  ÚČETNÍ JUNIOR

•  VEDOUCÍ POBOČKY 

•  SPRÁVCE SÍTĚ / UŽIVATELSKÁ PODPORA

•  PRODUKTOVÝ MANAŽER

• MANAŽER ZÁKAZNICKÉHO SERVISU 

Více informací a další pozice naleznete na

www.fi scher.cz/kariera 

Sbalte si kufr svých 

zkušeností a pojďte 
pracovat k nám!


