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2 Inzerce

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

Kvalitní vinylové 
podlahy od výrobce

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

slevy
výhody

poradenství

Aktuální akční nabídku najdete na www.medifin.eu

lÉKÁrny MedIFIn:
polIKlInIKa Šustova – NONSTOP 

polIKlInIKa opatovsKÁ
PobočkA: MAjerského

Šustova

fiat.cz

Vršovická 70, Praha 10
+420 603 449 710
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3Slovo starosty
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek 
nebo byl pohozen na zemi, napište nám prosím na e-mail: Ulovec.Libor@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné.
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se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce.

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

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

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

městské části Praha 11.
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04 Začínají farmářské trhy

05 Středisko údržby zeleně a komunikací Jihoměstské majetkové, a. s. 

08 Úklid veřejných prostranství

11 XX. ročník Sportovních her seniorů  
a zdravotně postižených občanů 

14 Bezpečnost Jižního Města pod policejním drobnohledem

15 Bude trend poklesu kriminality pokračovat  
v Praze 11 i v roce 2018?

18 POVÍDEJ – program, který přináší radost  
a hezkou energii dvěma rozdílným generacím

25 FK DUKLA JIŽNÍ MĚSTO se může pochlubit nejen sportovními 
úspěchy, ale i novým zázemím v areálu Mikulova

dnes, kdy konečně usedám k počítači, abych napsal své pravidelné slovo, začalo astronomické jaro. Počasí tomu zatím 

sice nenasvědčuje, ale věřím, že už brzy k nám opravdové jaro dorazí. Alespoň to tvrdí meteorologové… Konečně 

i tradiční farmářské trhy před Komunitním centrem Matky Terezy už odstartovaly, takže snad ano.

 Hned na začátku se s Vámi musím podělit o moc hezký dnešní zážitek. Byl jsem pozván na republikové finále sportovní ligy 

základních škol ve florbale. Stihl jsem poslední třetinu chlapeckého finále, takže jsem si mohl vychutnat báječnou atmosféru plné haly 

na Květňáku (tolik fanoušků tu nebývá ani na extralize dospělých). A hned poté jsem si při předávání cen vítězům mohl užívat úspěch 

našich mladých florbalistů ze ZŠ Campanus, kteří v tomto klání reprezentovali Prahu. Kluci byli třetí, a holky dokonce druhé! Medaile 

předávali patroni turnaje, florbaloví reprezentanti Dominika Kubišová z klubu Ivanti Tigers Jižní Město a Tom Ondrušek z klubu Florbal 

Chodov. A světe div se, oba tyto jihoměstské kluby jsou i loňskými mistry republiky! Je vidět, že rostou jejich následovníci. ZŠ Campanus 

už podruhé s úspěchem uspořádala toto finále, takže velký dík patří nejen mladým florbalistům, ale i paní ředitelce Derkové, řediteli turnaje, 

tělocvikáři Tůmovi i všem dalším, kteří se na tomto úspěšném pořadatelství podíleli. Ti všichni společně dnes díky přímému přenosu 

České televize ukázali celé republice, co Jižní Město umí!

 Toto číslo Klíče se hodně věnuje bezpečnosti. O Jižním Městě si stále mnozí myslí, že je tu nebezpečno, ale pokud tomu tak 

někdy snad bylo, už dávno to není pravda. Všechny statistiky trestné činnosti to potvrzují. Ale stále je co zlepšovat. Problémy, i když 

menší než dříve, jsou ještě v okolí Sandry, která je stále z větší části ubytovnou pro zahraniční dělníky. Ale naše rada už vyslovila souhlas 

s projektem revitalizace tohoto objektu. Ta bude znamenat její proměnu, která přinese výrazné zklidnění této lokality.

 Uvnitř Klíče najdete i aktualizovaný přehled strážníků-pochůzkářů. Tento plakát si mohou zástupci SVJ a BD vyzvednout už nyní 

v informační kanceláři v Ocelíkově ulici. K dispozici budou i na druhém setkání vedení MČ s představiteli SVJ a BD, které chystáme na  

25. duben. Věřím, že bude stejně přínosné, jako to první.

 Až budete číst tyto řádky, bude už po Velikonocích. Přeji Vám, abyste tyto významné svátky prožili co nejlépe. Já je budu slavit s rodinou.

   Mějte se krásně!  

Váš Petr Jirava, starosta



4 Zprávy z Rady MČ

Návštěva  mrňousků v budově služebny městské policie Jižního Města

INSTAGRAM 

Prahy 11

Návštěvní dny členů  
rady v dubnu 2018  
Ing. Petr Jirava, starosta (ANO 2011)               
  17. 4. 15.30–17.30

Petr Lukeš,  
zástupce starosty (BEZPP)  

18. 4. 15.30–17.30

Ing. Oldřich Balík,  
zástupce starosty (ANO 2011) 

9. 3. 16.00–18.00

Mgr. Jakub Lepš,  
zástupce starosty (TOP 09)  

26. 4. 15.30–17.30

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

18. 4. 16.00–18.00

Ing. Jan Frey,  
uvolněný člen rady (BEZPP)  

27. 4. 8.00–10.00

Jan Říčař,  
neuvolněný člen rady (ANO 2011) 

 9. 4. 18.00–20.00

Ing. Petr Štefek,  
neuvolněný člen rady (ČSSD)  

23. 4. 18.00–20.00

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

Začínají  
farmářské trhy 
I v letošním roce hostí Jižní Město 
farmářské trhy, které se konají každé 
pondělí a středu od 8.00 do 18.00 
hod. na tradičním místě u Komunitní-
ho centra Matky Terezy. Pro návštěv-
níky je připravena pestrá nabídka 
produktů od českých farmářů v po-
době zeleniny, ovoce, masa, uzenin, 
květin, hub, koření, moštů a dalších 

domácích výrobků. V případě zájmu 
o prodejní místo na těchto trzích pro-
sím kontaktujte jejich provozovatele 
na tel. 605 885 186 nebo e-mailu  
skoukoli@seznam.cz.

 
Ubytovnu Sandra čekají změny 

Dlouhodobě neú-
nosná situace ko-
lem multifunkč-
ního objektu 
Nad Opatovem 
2140 (Sandra) 
má konečně ře-
šení: Rada MČ 
Praha 11 podpo-
řila souhlasným 
usnesením pro-
jekt komplexní 
revitalizace ob-
jektu, která přine-

se zásadní změny. 
Projekt počítá především se zvýšením 
standardu ubytovacích jednotek, jež 
by následně měly sloužit jako starto-
vací a sociální byty s odpovídající výší 
nájmu. Pro potřeby radnice dále v ob-
jektu vzniknou kancelářské prostory 
a nově zde bude vybudován jednací 
sál o kapacitě cca 80 osob, určený 
primárně k zasedáním zastupitelstva 
městské části. V rámci rekonstrukce 
dojde také k opravám vstupní haly 
a restaurace objektu, kam bude zřízen 
bezbariérový přístup.
Prostředky na pokrytí nákladů spo-
jených s realizací projektu plánuje 
vedení MČ Praha 11 čerpat z Fondu 
rozvoje dostupného bydlení na území 
hl. m. Prahy. 

Informace o omezení provozu plavecké-
ho bazénu a wellness Jedenáctka VS 

Dovolu jeme 
si vás upozor-
nit na dočas-
né omezení 
provozu pla-
veckého ba-

zénu a wellness Jedenáctka VS pro ve-
řejnost, a to v následujících termínech:
a)  7. 4. 2018 v čase 8:00–14:00 hod. 

Důvodem uzavření je konání závodů 
Aliance dětského plavání.

b)  21. 4. 2018 v čase 8:00–14:00 hod. 
Důvodem uzavření je konání závodů 
mistrovství ČR v aquatlonu.

Děkujeme za pochopení.

Srdečně zveme zástupce společenství 
vlastníků jednotek a bytových družstev 
na informativní setkání, které proběhne 

ve středu 25. 4. 2018 od 18.00 hod.  
v KC Zahrada, Malenická 1784/2,  

Praha 11. 
Setkání se bude týkat možností 

spolupráce SVJ a BD s městskou částí 
v oblasti bezpečnosti či úpravy a údržby 

zeleně a dalších společných témat.

Trápí vás nelegální graffiti na fasádě 
vašeho domu?

MČ Praha 11 připravila pro ta-
kové situace tzv. Antigraffiti 
program, do kterého se mů-
žete zapojit i Vy. Více infor-

mací naleznete na webových 
stránkách MČ Praha 11 v sekci Bezpeč-
nost na Jižním Městě ¨ Legální plochy 
na Jižním Městě ¨ Antigraffiti program 
(využít můžete rovněž následující odkaz   
http://bit.ly/2tRUI1O). S případnými 
dotazy se prosím obracejte na Mgr. Pav-
la Krčílka, DiS., vedoucího oddělení  
krizového řízení Úřadu MČ Praha 11,  
na tel. 267 902 138 nebo e-mailu  
krcilekp@praha11.cz.

Zajímá vás činnost rady a chtěli 
byste se o ní dozvědět víc? 

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 
prostředí, školství, kultury, 
bezpečnostní agendy atd. 
naleznete na webových  
stránkách MČ Praha 11  

www.praha11.cz v sekci Radnice 
¨ Rada MČ ¨ Usnesení RMČ.



5Aktuálně

Středisko údržby zeleně a komunikací Jihoměstské majetkové , a. s. 
Dovolte nám představit nový projekt Jihoměstské majetkové, a. s., který je svou 
koncepcí i posláním zaměřen na zmírnění dopadů spojených s nelegálním graffiti. 

V minulosti kvůli sprejování na nepovo-
lených plochách opakovaně docházelo 
k poškozování velkoobjemových kon-
tejnerů a majetku jak městské části, tak 
místních obyvatel. Represivní řešení 
však selhávala. Rozhodli jsme se proto 
jít jinou cestou a oslovit ke spolupráci 
sdružení Proxima Sociale o.p.s., které 
poskytuje různé formy preventivních, 
poradenských a sociálních služeb rizi-
kové mládeži. Ze zkušeností sdružení 
nakonec vyplynulo, že účinným způso-
bem, jak zabránit dalšímu poškozování 
majetku graffiti, není kriminalizace to-
hoto jednání, ale poskytnutí prostoru 
ke svobodné tvorbě. 

Zájemcům jsme tak k uměleckému vy-
jádření poskytli velkoobjemové kontej-
nery: nejenže se celá akce setkala ze 
strany mladých lidí s velkým zájmem, 

jejich práce navíc ve výsledku rozzářily 
jihoměstské ulice. Na základě skvělých 
výsledků pilotního projektu proto nyní 
připravujeme jeho pokračování, které 
proběhne v jarních měsících. 

Rád bych poděkoval vedení společnosti 
Jihoměstská majetková, a. s., za pod-
poru a tvůrcům za kreativitu a bezpro-
blémovou komunikaci. Je vidět, že když 
se chce, vždy lze najít společnou cestu. 

S přáním hezkých dnů za JMM, a. s., 
Zdeněk Hamaj, vedoucí údržby  

komunikací a zeleně.

Stav před akcí Foto z průběhu akce, říjen 2017

161 milionů pro Prahu 11
Cílené úsilí o opravy a oživení míst se 
setkávalo s podezřením z nekalosti, 
cynismem, a v některých případech do-
konce i s přímým bojkotem. A není to 
případ jen Prahy 11. V Česku se pozor-
nost dosud soustředila na velké projek-
ty (železnice, dálnice, čištění vod apod.) 
a na „drobné“ věci už nezbývalo. 
Je proto důležité, že v současnosti se 
na Prahu 11 dostávají finanční prostřed-
ky určené k renovacím. Před námi je ná-

ročný úkol přípravy a realizace investičních 
akcí. Akcí se rozbíhá  mnoho!
Chci dosáhnout toho, aby akce probíhaly 
hladce a přidělené finanční prostředky se 
plynule čerpaly. Pokud se to podaří, pak 
zvládneme více akcí a Jižní 
Město bude mít potenciál 
většího rozkvětu.

Ing. Petr Štefek, 
radní, ČSSD

Zde jsou významné rozběhlé investiční akce na tento rok s poskytnutou dotací HMP:

Název akce                                                                                       Poskytnutá dotace
 HMP (tis. Kč)

Revitalizace vnitrobloku „Ke Kateřinkám, Modletická“ 1 800,00

Revitalizace vnitrobloku „Michnova, Podjavorinské, U Modré školy“ 7 200,00

Regenerace veřejného prostranství „Ke Kateřinkám, Opatovská“ 2 400,00

Výstavba nové lávky pro pěší  (poliklinika Opatovská) 9 700,00

Rekonstrukce víceúčelového hřiště v havarijním 
stavu – ZŠ Donovalská

5 600,00

Přístavba sportovního areálu ZŠ Campanus 24 000,00

Přístavba ZŠ Květnového vítězství 10 000,00

Elevace pro KC Zahrada (teleskopická tribuna do stávajícího sálu 
KC Zahrada)

3 500,00

Regenerace objektů Hviezdoslavova č. p. 519 a 520 (zateplení) 12 000,00

Rekonstrukce varny ZŠ Pošepného náměstí 28 000,00

Rekonstrukce pavilonu tělocvičen ZŠ K Milíčovu 46 000,00

Revitalizace vnitrobloku „Křtinská–Mejstříkova–K Milíčovu“
9 500,00

Revitalizace vnitrobloku „Stříbrského–Cyprichova–Sulanského“

Revitalizace vnitrobloku „Ledvinova–Kahovská“ 1 500,00

Celkem 161 200,00

 
Praha 11 ožila reprezentačním plesem 
Krásné prostory Top Hotelu Praha roz-
zářil první březnový víkend reprezentační 
ples jedenácté městské části. Po slav-
nostním zahájení, kterého se ujal staros-
ta MČ Praha 11 Ing. Petr Jirava (ANO), 
sál rozezněly oblíbené melodie k tanci 
i poslechu v podání Big Bandu Vladislava 
Brože.
Nechyběl však ani doprovodný program: 
v průběhu večera tak na parketu před-
vedli své umění malí tanečníci z klubu 
Sparta Praha následováni profesionál-
ním tanečním párem, do světa kouzel 
vtáhlo diváky představení mikromagie 
a o půlnoční překvapení se s artistickým 
vystoupením postaralo dívčí divadelní 
uskupení Holektiv. Pro ty, kdo si chtěli 
z plesu odnést trvalou vzpomínku, byl 
zároveň připraven fotokoutek s nezbyt-
nými rekvizitami.
Děkujeme tímto sponzorům plesu, kte-
rými se stali Centrum Chodov, Top Hotel 
Praha, Pražská teplárenská a.s., Jiho-
městská majetková, a. s., FLY UNITED 
s.r.o., Květiny Radka, a pořadateli KUL-
TURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. za spolupráci. 

Odbor kancelář starosty 
oznamuje, že se ve čtvrtek  
19. 4. 2018 od 9.00 hodin 
uskuteční v zasedacím sále 

objektu KC Zahrada  
(Malenická 1784, Praha 4)  

37. zasedání členů 
Zastupitelstva MČ Praha 11.
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MŠ Křejpského 1503 
+ detašované pracoviště  
Křejpského 1502

Tel.: 246 037 824 
Ředitelka: Věra Bokrová 
E-mail: mskrejpskeho@mybox.cz 
www adresa:  
www.materskaskola-krejpskeho.cz
Školní vzdělávací program: 
„Cestičky ke sluníčku“ 
Dny otevřených dveří: 
25. 4. 2018, 15.00–16.30 hod. 
a kdykoli po domluvě s ředitelkou 
školy
Zápis: 
2. 5. 2018 10.00–17.00 hod., 3. 5. 
2018 13.00–16.00 hod. výdej žá-
dostí
9. 5. 2018 10.00–17.00 hod.,  
10. 5. 2018 13.00–16.00 hod.  
příjem žádostí

MŠ Mírového hnutí 1680 
+ detašovaná pracoviště ZŠ Dono-
valská 1684 a Donovalská 1862

Tel.: Mírového hnutí: 272 918 603, 
ZŠ Donovalská 1684: 723 614 955
Donovalská 1862: 272 659 183
Ředitelka: 
Mgr. Hana Lisecová – Zimová 
E-mail: ms.mh@volny.cz 
www adresa: www.msmh.cz 
Školní vzdělávací program: 
„Radostné dětství“ 
Dny otevřených dveří: 
zveřejněny na webu školy 
Zápis: 
2. 5.–3. 5. 2018 13.00–17.00 hod. 
výdej žádostí v budově Mír. hnutí
14. 5.–15. 5. 2018 13.00–17.00 hod. 
příjem žádostí v budově Mír. hnutí

Internátní MŠ Stachova 518 
+ detašované pracoviště  
Schulhoffova 844

Tel.: Stachova 272 916 816, Schul-
hoffova 602 678 211 
Ředitelka: Bc. Božena Havlíková 
E-mail: info@msstachova.cz 
www adresa: www.msstachova.cz
Školní vzdělávací program: 
„Jsme rádi na světě“ 
Dny otevřených dveří: 
v době zápisu a kdykoli po domluvě 
s ředitelkou školy
Zápis: 
2. 5.–3. 5. 2018 13.00–17.00 hod. 
výdej žádostí v budově Stachova
9. 5.–10. 5. 2018 13.00–17.00 
hod. příjem žádostí v budově Sta-
chova

MŠ Vejvanovského 1610

Tel.: 272 916 080 
Ředitelka: Bc. Dita Balcarová
E-mail: 
reditelka@msvejvanovskeho.cz 
www adresa: 
www.msvejvanovskeho.cz
Školní vzdělávací program: 
„Školní rok je věneček ze všech na-
šich kytiček“ 
Dny otevřených dveří: 
25. 4. 2018 9.30–11.30 hod., 
15.00–16.30 hod. 
Zápis: 
2. 5. 2018 14.00–17.00 hod. výdej 
žádostí
3. 5. 2018 14.00–16.00 hod. výdej 
žádostí 
9. 5. 2018 14.00–17.00 hod.,  
10. 5. 2018 14.00–16.00 hod. pří-
jem žádostí

MŠ V Benátkách 1751 
+ detašované pracoviště  
V Benátkách 1750

Tel.: 267 914 819
Ředitelka: Irena Pechočová 
E-mail: msbenatky@gmail.com 
www adresa: www.ms-benatky.cz
Školní vzdělávací program: 
„Barevný rok“ 
Dny otevřených dveří: 
2. 5. 2018 13.00–16.00 hod.
Zápis: 
2. 5.–3. 5. 2018 13.00–17.00 hod. 
výdej žádostí
16. 5. 2018 13.00–17.00 hod. pří-
jem žádostí

Přijímací řízení do mateřských škol MČ Praha 11  
se uskuteční od 2. 5. do 16. 5. 2018
Přijímací řízení provádí ředitel v sídle mateřské školy i pro všechna další pracoviště.
Vybírat můžete z 16 zařízení. Nejlépe je školu navštívit v době, kdy organizují den ote-
vřených dveří. Zpravidla probíhá před zápisem nebo v jeho průběhu. Školu si tak můžete 
prohlédnout, seznámit se s režimem dne, podívat se, kde děti pracují, cvičí, jedí, spí. 

Zajímejte se o program školy, její profilaci 
směřující k naplnění cílů vzdělávání dětí. 
Každá škola se na něco specializuje – např. 
ekologii, sport, zpěv, estetiku. Některé 
z těchto aktivit jsou realizovány za výrazné 
finanční podpory MČ Praha 11, jako jsou 
např. Atletika do škol, logopedie, plavání 
apod. Pokud již nyní víte, že vaše dítě po-
třebuje speciální péči, je potřeba při zápise 
upozornit ředitelku školy, tak aby v dosta-
tečném předstihu mohla zajistit podmínky 
pro vzdělávání dítěte před zahájením jeho 
docházky do MŠ. Přijímání dětí je vymeze-
no spádovým obvodem mateřských škol 
(MČ Praha 11 má jednu spádovou ob-
last – městská část Praha 11), najdete ji 
na https://www.praha11.cz/cs/skolstvi/

materske-skoly/spadove-oblasti-mater-
skych-skol.html.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, 
které dosáhne do 31. 8. 2018 pěti let k po-
vinnému předškolnímu vzdělávání, povinné 
předškolní vzdělávání je bezplatné. Povin-
né předškolní vzdělávání lze plnit i jiným 
způsobem – individuálním vzděláváním 
dítěte, bez pravidelné docházky do MŠ. 
Dále budou přijímány děti, které dosáhnou  
4 let věku do 31. 8. 2018 a které dosáhnou  
3 let věku do 31. 8. 2018. K zápisu vez-
měte rodný list dítěte, průkaz totožnosti 
zákonného zástupce dítěte a dokumenty 
ke speciální péči, pokud je již máte. V přípa-
dě, že podáte přihlášku do více mateřských 
škol, uveďte tuto informaci v přihlášce. 

Kapacita mateřských škol v rámci měst-
ské části Praha 11 je dostačující. Všech-
ny děti splňující kritérium věku 3 let do  
31. 8. se v posledních letech daří v rám-
ci Prahy 11 umístit. V tomto roce budou 
navíc kapacity mateřských škol navýšeny 
o nové třídy v MŠ Janouchova a v objek-
tu Schulhoffova (detašované pracoviště 
IMŠ Stachova). 
Tímto článkem jsme se vám snažili podat 
základní informace k přijímacímu řízení 
do mateřských škol. Bližší údaje předklá-
dáme v tabulce, další najdete na webo-
vých stránkách mateřských škol a odka-
ze https://www.praha11.cz/cs/skolstvi/
materske-skoly/.

S dotazy se můžete obrátit na ředite-
le škol a na odbor školství a kultury, 
oddělení koncepce a metodiky škol-
ství ÚMČ Praha 11, pí Ivana Malínská,  
tel.: 267 902 328.

MŠ Blatenská 2145 
+ detašované pracoviště Babákova 2149

Ředitelka: Alena Pobudová
Tel.: Blatenská  272 933 137, 
Babákova 271 011 310
E-mail: info@ms-blatenska.cz
www adresa: www.ms-blatenska.cz
Školní vzdělávací program: 
„Celý rok si hrajeme s Duhovou vílou“
Dny otevřených dveří: 
2. 5.–3. 5. 2018 15.00-17.00 hod. 
na pracovišti Blatenská 2145
Zápis: 2. 5.–3. 5. 2018 13.00-17.00 
hod. výdej žádostí
9. 5.–10. 5. 2018 13.00-17.00 hod. 
příjem žádostí



Život na Jižním Městě 7

MŠ Konstantinova 1480

Tel.: 272 914 670 
Ředitelka: Romana Schmidtová 
E-mail: mskonstantinova@seznam.cz 
www adresa:  
www.mskonstantinova.cz
Školní vzdělávací program:  
„Barevný svět“ 
Dny otevřených dveří: v době zápisu 
Zápis: 
2. 5.–3. 5. 2018 13.00–17.00 hod. 
výdej žádostí
10. 5. 13.00–17.00 hod. příjem žádostí

MŠ Markušova 1556 
+ detašované pracoviště  
Dubnova 806 

Tel.: Markušova 272 931 214, Dub-
nova 272 914 935 
Ředitelka: Mgr. Karla Benediktová 
E-mail: ms.markusova@volny.cz
reditelna@msmarkusova.cz 
www adresa: 
www.msmarkusova.cz 
Školní vzdělávací program:
„Příroda vychovatelkou života“, me-
zinárodní titul „Ekoškola“
Dny otevřených dveří: 
v době zápisu a kdykoli po domluvě 
s ředitelkou školy 
Zápis: 
2. 5. 2018 13.00–17.00 hod., 3. 5. 
2018 13.00–17.00 hod. výdej žá-
dostí Markušova
9. 5. 13.00–17.00 hod., 10. 5. 
2018 13.00–17.00 hod. příjem žá-
dostí Markušova

MŠ Madolinka, Modletická 1402

Tel.: 272 910 313 
Ředitelka: Bc. Lucie Havlíková 
E-mail: msmodleticka@gmail.com 
www adresa:
www.madolinka.rubiq.cz
Školní vzdělávací program: 
„Jaro, léto, podzim, zima, v Madolin-
ce je nám prima“
Dny otevřených dveří: 
18. 4. 2018 9.00–11.00 hod., 
15.00–16.00 hod. a kdykoli po do-
mluvě s ředitelkou školy
Zápis: 
2. 5.–3. 5. 2018 13.00–17.00 hod. 
výdej žádostí
9. 5.–10. 5. 2018 13.00–17.00 
hod. příjem žádostí

MŠ Sulanského 693

Tel.: 272 916 486 
Ředitelka: Mgr. Renáta Klíčová
E-mail: reditelna@mssulanskeho.cz 
www adresa: www.mssulanskeho.cz 
Školní vzdělávací program: „Mozaika“
Dny otevřených dveří: 
2. 5. 2018 15.00–16.30 hod.
Zápis: 
2. 5.–3. 5. 2018 8.00–16.00 hod. 
výdej žádostí
9. 5.–10. 5. 2018 8.00–16.00 hod. 
příjem žádostí

MŠ Hroncova 1882

Tel.: 271 911 869, 271 911 870
Ředitelka: Jiřina Havlíková
E-mail: info@mshroncova.cz
www adresa: www.mshroncova.cz
Školní vzdělávací program: 
„Cestou k přírodě“
Dny otevřených dveří: 
ve dnech zápisu a kdykoliv po do-
mluvě s ředitelkou
Zápis: 
2. 5.–3. 5. 2018 14.00–17.00 hod. 
výdej žádostí
15. 5.–16. 5. 2018 14.00–17.00 
hod. příjem žádostí MŠ A. Drabíkové 536

Tel.: 272 916 641 
Ředitelka: Jitka Schulzová
E-mail: ms_drabikove@volny.cz
www adresa: www.msdrabikove.cz
Školní vzdělávací program: 
„Školka plná pohody“
Dny otevřených dveří: 
v době zápisu
2. 5. 2018 9.00–17.00 hod.
3. 5. 2018 9.00–12.00 hod.
Zápis: 
2. 5. 2018 9.00–17.00 hod., 3. 5. 
2018 9.00–12.00 hod. výdej žádostí
9. 5. 2018 9.00–17.00 hod., 10. 5. 
2018 9.00–12.00 hod. příjem žádostíZŠ a MŠ Chodov 

Květnového vítězství 57

Tel.: 222 365 075
Květnového vítězství 1738
Tel.: 774 044 359
Ředitelka: RNDR. Jan Hovorka 
E-mail: chodov@zskv.cz
www adresa: www.zskv.cz
Školní vzdělávací program: 
„Rozum a cit“
Dny otevřených dveří: 
24. 4. 15.30–17.30 hod.
1. třída MŠ Sluníčka
Zápis: 
2. 5. 2018 13.00–16.00 hod. výdej 
žádostí v kanceláři, 1. patro, budova ZŠ
9. 5. 2018 12.00–16.00 hod. pří-
jem žádostí v kanceláři, 1. patro, 
budova ZŠ

MŠ Jažlovická 2119

Tel.: 272 916 869 
Ředitelka: Eva Zábrodská 
E-mail: msjazlovicka@seznam.cz
www adresa: www.msjazlovicka.cz
Školní vzdělávací program: 
„Tajemství barevných balonků“ 
Dny otevřených dveří: 
16. 4. 2018 10.00–11.30 hod., 
15.00–16.00 hod. a kdykoliv po do-
mluvě s ředitelkou 
Zápis:
2. 5.–3. 5. 2018 13.00–17.00 hod. 
výdej žádostí
9. 5.–10. 5. 2018 13.00–17.00 
hod. příjem žádostí

MŠ Hrabákova 2000

Tel.: 272 934 237
Ředitelka: Alena Sazmová
E-mail: info@mshrabakova.cz
www adresa: www.mshrabakova.cz
Školní vzdělávací program: 
„PEXESO“
Dny otevřených dveří: 
2. 5.–3. 5. 2018 14.00–17.00 hod.
Zápis: 
2. 5.–3. 5. 2018 14.00–17.00 hod. 
výdej žádostí
9. 5.–10. 5. 2018 14.00–17.00 
hod. příjem žádostí

MŠ Janouchova 671 
+ detašovaná pracoviště Modletic-
ká 1401 a ZŠ K Milíčovu 674

Tel.: Janouchova: 272 912 122, 
Modletická 140: 222 360 850, 
K Milíčovu 674: 222 360 982
Ředitelka: Kateřina Kočerová
E-mail: msjanouchova@seznam.cz
www adresa: www.msjanouchova.net
Školní vzdělávací program: 
„Sedm kouzelných klíčků“
Dny otevřených dveří: 
termíny dnů otevřených dveří na jed-
notlivých pracovištích jsou zveřejně-
ny na webových stránkách školy 
a na budově školy
Zápis: 
výdej žádostí – 2. 5. 2018 od 10.00 
do 17.00 v budově Janouchova 671 
a od 13.00 do 17.00 hod. v budo-
vě Modletická 1401, 3. 5. 2018 
od 10.00 do 16.00 hod. v budově 
Janouchova 671
příjem žádostí:
9. 5. 2018 od 10.00 do 17.00 
hod. v budově Janouchova 671 
a od 13.00 do 17.00 hod. v budo-
vě Modletická 1401, 10. 5. 2018 
od 10.00 do 16.00 hod. v budově Ja-
nouchova 671



Život na Jižním Městě8

Informace k probíhajícím investičním akcím
Rekonstrukce pavilonu E – tělocvičen 
ZŠ K Milíčovu 674

Jak jsme již uvedli v únorovém čísle ča-
sopisu, v říjnu loňského roku byla zahá-
jena rekonstrukce pavilonu tělocvičen 
ZŠ K Milíčovu 674. Přestože jde o velmi 
rozsáhlou a náročnou rekonstrukci, práce 
probíhají dle časového plánu. Doposud 
byly provedeny zemní práce, v současné 
době je dokončováno odstrojení objek-
tu: probíhají bourací práce či odhalování 
a demontáž ocelových konstrukcí. Fina-
lizují se rovněž vnitřní dispozice včetně 
hrubých rozvodů kanalizace, pokračují 

zdravotně technické instalace, instalace 
ústředního topení a ocelové konstrukce. 
Ostatní elektro, měření a regulace jsou 
připravovány k zahájení. 

Regenerace části vnitrobloku Ke Kate-
řinkám – Opatovská

Dne 16. 3. 2018 byly v rámci projektu 
regenerace části vnitrobloku Ke Kateřin-
kám - Opatovská započaty kácecí práce. 
Vzhledem k tomu, že v nejbližší době 
dojde také k zahájení prací na revitalizaci 
sousedícího vnitrobloku Ke Kateřinkám 
– Modletická a souběžná realizace by 

způsobila dopravně složitou obslužnost 
obou staveb, bude regenerace části 
vnitrobloku Ke Kateřinkám - Opatovská  
pokračovat až od 1. 6. 2018, tj. po do-
končení revitalizace vnitrobloku Ke Kate-
řinkám – Modletická. 

Úklid veřejných prostranství
Čistotu ploch veřejných prostranství kontroluje v rámci Jižního Města Odbor životního 
prostředí Úřadu MČ Praha 11 (OŽP), úklid a údržbu ploch ve správě MČ Praha 11 pak 
provádí servisní organizace městské části, společnost Jihoměstská majetková, a. s. 
Úklid ploch probíhá sběrem drobného odpadu třikrát týdně. 

Na těchto plochách je umístěno celkem 
583 odpadkových košů, z toho 202 
na sběr psích exkrementů. Odpadkové 
koše jsou vyváženy třikrát týdně a stej-
ně často jsou doplňovány sáčky na sběr 
psích exkrementů do zásobníků u 202 od-
padkových košů. Povinnost uklízet výka-
ly po zvířeti je sice stanovena vlastníkovi 
nebo držiteli zvířete, městská část se 
nicméně s plněním této povinnosti snaží 
pomáhat umísťováním ekologických po-
můcek (sáčků na sběr psích exkrementů) 
na veřejných prostranstvích. 

I když jsou tedy podmínky pro rychlou 
a účinnou likvidaci exkrementů zajištěny 
dostatečně, stále se objevuje nešvar v po-
době jejich neodklízení. Podle § 3 obecně 
závazné vyhlášky č. 8/2008 Sb. HMP, 
o udržování čistoty na ulicích a jiných ve-
řejných prostranstvích, jsou přitom v pří-
padě znečištění ulic nebo jiných veřejných 
prostranství výkaly zvířete jeho vlastník, 
držitel nebo jiná osoba, která má zvíře 
v dané chvíli ve své péči, povinni takové 
znečištění neprodleně odstranit. 

Zároveň je zde třeba zmínit skutečnost, 
že se mnoho pozemků na území městské 
části nachází v soukromém vlastnictví fy-
zických a právnických osob. Tyto osoby 
nesou odpovědnost za čistotu a pořá-
dek svých pozemků, a to i když se jedná 
o veřejná prostranství a znečištění, která 
nezpůsobily. V těchto případech vymáhá 
OŽP nápravu u vlastníka, resp. uživatele 
dotčeného pozemku. Městská část vyzve 
prostřednictvím OŽP vlastníka nebo uži-
vatele veřejného prostranství k odstra-
nění nedostatků s upozorněním na usta-
novení § 33a odst. 1 písm. b), odst. 2 
písm. b) a odst. 4 zákona č. 131/2000 
Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších 
předpisů, podle kterých se fyzická osoba, 

právnická osoba nebo podnikající fyzická 
osoba dopustí přestupku tím, že neudr-
žuje čistotu a pořádek na pozemku, který 
užívá či vlastní, a tím naruší vzhled měst-
ské části. Za takový přestupek lze uložit 
pokutu až do výše 500 000 Kč. 

Kontrolu dodržování veřejného pořádku 
provádějí také hlídky Městské policie hl. 
m. Prahy, které mohou v blokovém řízení 
uložit přestupci ihned pokutu a přikázat 
mu odstranit způsobené znečištění.

Nezodpovědní majitelé psů se však ne-
jen vystavují postihu za spáchaný pře-
stupek: svým bezohledným jednáním 
navíc znepříjemňují užívání veřejného 
prostoru všem občanům. Apelujeme 
proto na majitele psů, aby řádně plnili 
svou povinnost, exkrementy po svých 
mazlíčcích uklízeli a podíleli se tak na za-
chování čistoty veřejných prostranství.
Děkujeme.

Odbor životního prostředí

Očkování proti vzteklině
Jižní Město I

ve čtvrtek 17. května 2018
9–12 a 13–17 hod.Vidimo-
va ul. 1324 – budova ÚMČ 
Praha 11

Jižní Město II
ve čtvrtek 24. května 2018

9–12 a 13–17 hod. objekt Hráského ul. 
1902 – jednopatrová budova naproti řadě 
panelových domů č. p. 1908 a 1909.
Po dohodě je možné provést i trvalé 
označení psa mikročipem, který odpo-
vídá ISO standardu vydanému Evrop-
skou unií. Trvalé označení psa staršího 
šesti měsíců, chovaného na území 
hlavního města Prahy je povinné dle 
ustanovení obecně závazné vyhlášky  
č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplat-
ku ze psů. Čipování je hrazeno chova-
telem v plné výši. Chovatel má nárok 
na úlevu od poplatku vždy ve dvou 
následujících letech po očipování (vždy  
350 Kč/rok), poživatelé invalidního či sta-
robního důchodu neplatí v uvedených le-
tech poplatek žádný. Další možností, jak 
trvale označit psa, je tetování odborně 
způsobilou osobou, které však v rámci 
hromadného očkování prováděno nebu-
de. V případě označení tetováním není 
přiznáván nárok na úlevu od poplatku.
Upozornění:
Ochranné očkování proti vzteklině je 
na území ČR povinné pro psy star-
ší tří měsíců dle ustanovení zákona  
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
v platném znění. Provádí se 1x ročně, 
případně v jiném intervalu dle doby 
účinnosti předchozí použité očkovací 
látky a je hrazeno chovatelem. Možnost 
očkování i proti dalším infekčním cho-
robám (kombinovaná vakcína). Pokud 
majitel psa nevyužije této hromadné 
akce, má možnost nechat si naočkovat 
zvíře u kteréhokoliv veterinárního léka-
ře. Bližší informace podá OŽP na tel. č. 
267 902 362.

Ing. Simona Černá, Odbor životního  
prostředí ÚMČ Praha 11
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Nepořádek kolem popelnic  
a znečišťování veřejného prostranství 

Na sídlišti Kateřinky se pravidelně u sta-
novišť směsného odpadu objevuje od-
ložený objemný odpad (kusy nábytku, 
matrace), ale i vysloužilá elektrozařízení. 
Vlastníci objektu spoléhají na to, že svo-
zová společnost či městská část je po-
vinna zajistit kolem stanoviště čistotu 
a úklid. To se ovšem nezakládá na prav-
dě. Upozorňujeme, že odkládání rozměr-
ného odpadu při stanovištích směsného 
odpadu je chápáno jako znečišťování ve-
řejného prostranství a zakládání černých 
skládek. Právnická nebo podnikající fyzic-
ká osoba se dopustí přestupku tím, že 
neudržuje čistotu a pořádek na pozem-
ku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší 
vzhled městské části (zákon o hl. m. Pra-
ze). Za tento přestupek lze uložit pacha-
teli pokutu až do výše 500 000 Kč. Od-
kládání odpadu fyzickými osobami mimo 
určené sběrné nádoby (včetně např. odlo-
žení plastových pytlů vedle sběrné nádo-

by) je přestupkem podle zákona o odpa-
dech a za uvedený přestupek lze uložit 
pachateli pokutu až do výše 50 000 Kč.

Tímto vyzýváme vlastníky nemovitostí 
k zajištění pořádku a úklidu kolem stano-
višť směsného odpadu. V případě, že se 
budou situace opakovat, odstraní měst-
ská část závadný stav na náklady vlast-
níka nemovitosti vlastními silami a zahájí 
s ním správní řízení. Řešením těchto si-
tuací může být zaplacení nadstandardu 
v podobě pravidelného udržování a za-
jišťování čistoty u svých popelnic, který 
si může vlastník nemovitosti u svozové 
společnosti zaplatit. Občané také mohou 
zdarma odložit odpady ve stávající síti 
sběrných dvorů nacházejících se na úze-
mí hlavního města Prahy. Jejich seznam 
naleznete na www.portalzp.praha.eu.

 Ing. Pavel Staněk,  
odbor investiční

Pozvánka na plánované akce
Sobota 14. dubna 
– dětské běžecké závody
Akce proběhne od 9.00 hodin u Milíčov-
ského lesa v Kateřinkách. Běžeckých 
závodů se mohou zúčastnit všechny 
dětské věkové kategorie i dospělí. V Mi-
líčovském lese budou připraveny okruhy 
o různých délkách, aby každá kategorie 
běžela odpovídající vzdálenost. Více in-
formací, včetně elektronické přihlášky, 
soupisu kategorií s délkou trasy a času 
startu, je k dispozici na www.behkmohy-
le.cz/detskybeh.

Neděle 15. dubna  
– jarní úklid Milíčovských kopců
Městská část pořádá od 14.00 do 16.00 
hodin veřejnou úklidovou akci na Milí-
čovských kopcích a jejich blízkém okolí. 
Zveme všechny, kterým není lhostejné, 
v jakém prostředí žijeme. Sraz je u první-
ho kopce pod ulicí Proutěná, kde budou 
k dispozici ochranné rukavice a pytle 
na odpadky. Pro účastníky akce bude 
připraveno malé občerstvení a pro děti 

možnost si opéct na prostředním kopci 
buřta.

Pondělí 30. dubna  
– stavění májky a pálení čarodějnic
Akce se bude konat tradičně posled-
ní dubnový den, a to od 16.00 hodin 
na újezdském náměstí. Ve večerních ho-
dinách bude „u skály“ zapálena hranice 
s čarodějnicí.

Likvidace odpadů
Přistavení velkoobjemových kontejnerů 
Pátek 13. dubna 2018 od 16.00 
do 20.00 hodin
 ulice Ke Smrčině u č. p. 296
 křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
 ulice Formanská u Návesního rybníku
Přistavení kontejnerů na bioodpad 
Sobota 5. května 2018 od 13.00 
do 16.00 hodin
 křižovatka ulic Proutěná a U Pramene
 ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296
 Formanská u Návesního rybníku
 Na Vojtěšce

Zápis do první 
třídy Základní školy 
prvního stupně 
Formanská
4. dubna a 5. dubna 2018

Starosta městské části dne 1. 3. 
2018 jmenoval do funkce ředitele 
základní školy Formanská Mgr. To-
máše Kunsta. Jeho prvním úkolem 
je uskutečnit zápis do 1. třídy, kte-
rý proběhne ve středu 4. dubna 
od 13.00 do 17.30 hodin a ve čtvr-
tek 5. dubna od 14.00 do 15.30 ho-
din v základní škole Ke Kateřinkám 
1400, Praha 11.

Více informací o zápisu a o charak-
teristice školy najdete na webových 
stránkách městské části.

Masopust v Újezdu
Městská část pořádala v sobotu 
17. února 2018 tradiční masopustní 
průvod. V ulici Studánková se zača-
ly před 10. hodinou scházet nejrůz-
nější masky. Přijel i žebřiňák tažený 
koňmi a historický traktor, který měl 
připojen vozík se šatlavou. Průvod, 
v čele s medvědem, bábou s nůší, 
kobylou a smrtkou, se vydal smě-
rem do Újezdu. Na voze hrála kapela 
a u každého stavení, kde bylo při-
chystáno občerstvení a něco na za-
hřátí pro masky, se pro paní domu 
zahrála písnička a medvěd ji vyzval 
k tanci. V letošním roce se medvěd 
opravdu nezastavil, protože opro-
ti minulému roku otevřených domů 
s občerstvením přibylo.

Celá akce byla tradičně zakončena 
na újezdském náměstí, kde se na zá-
věr dražila a porcovala kobyla. Po-
dařená, i když mrazivá sobota byla 
plná legrace i díky těm, kteří otevřeli 
své dvorky s občerstvením.

Všem chceme ještě jednou poděko-
vat a již se těšíme na další ročník.

Jana Draštíková,  
zástupkyně starosty
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Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
S PRŮVODCEM: 
Arcibiskupský palác 
Dne: 11. dubna 2018 (středa) 
Sraz: v 9.45 před Arcibiskupským pa-
lácem, Hradčanské náměstí 56/16, 
doporučujeme využít tramvaj č. 22 
a sejít z Pohořelce
Na co se můžete těšit: 
Arcibiskupský palác představuje jed-
nu z nejvýznamnějších pozdně ba-
rokních staveb Prahy. Vznikl v 16. 
století a prodělal několik přestaveb 
mimo jiné od J. B. Matheye. V rámci 
komentované prohlídky navštívíme 
kapli a reprezentační prostory Ar-
cibiskupského paláce. Prohlídka je 
zdarma.
Kontakt pro dotazy v pracovní dny pondě-
lí–pátek 8.00–14.00, tel.: 724 603 317, 
e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz 

Do židovského města 
za Golemem

Dne: 10. dubna 2018 (úterý) 
Sraz: ve 14.00 hodin v hale met-
ra Staroměstská (vyjet eskalátory 
do vestibulu) 
Na co se můžete těšit: 
Budeme putovat do židovského měs-
ta za Golemem, moudrými rabíny 
Lowi a Mordechaiem, k hodinám, 
které se pohybují proti směru hodi-
nových ručiček. Vycházkou vás prove-
de Mgr. Jelena Burianová. 
Platí pro všechny turistické a komento-
vané procházky: Účast na všech organi-
zovaných procházkách je vždy na vlastní 
nebezpečí, organizátor nepřebírá zodpo-
vědnost za zdraví, život či majetkovou 
újmu. Svůj nesouhlas s pořizováním fo-
tografií během akce vyjádřete prokaza-
telně před jejím zahájením.

TURISTICKÁ VYCHÁZKA  
PRO SENIORY: 
Přes hvězdu na Veleslavín
Dne: 19. dubna 2018 (čtvrtek)
Sraz: v 10.00 hod. před vcho-
dem do stanice metra Petřiny
Délka trasy: cca 7–8  km
Trasa: Od metra Petřiny půjde-
me přes oboru Hvězda do Li-
boce k rybníku a tam odtud 
pěšinou k metru Veleslavín. 
Cesta je nenáročná.
Vycházkou vás provede paní Věra.

Za hlaváčkem na Kopeč
Dne: 17. dubna 2018 (úterý)
Sraz: 9.40 Kobylisy, bus č. 373, 
odjezd v 9.50 hodin
Délka trasy: cca 10 km
Trasa: Panenské Břežany – Čenkov 
– Kopeč – Odolena Voda
Vycházka za krásnou květinkou 
hlaváčkem jarním, který nás potěší 
svými květy. S sebou dobré obutí, 
svačinu a pití. Trasou vás provede 
paní Jitka.

Zveme Vás na: Pálení 
čarodějnic

Kdy: 25. dubna 2018 (středa) 
od 13.30 hodin
Kde: Objekt Stravovacího centra 
v Křejpského 1502/8
Vstup: 50 Kč
V ceně vstupenky je občerstvení: 
klobása s chlebem a hořčicí
Co nabízíme: Možnost opéct si klobá-
su na otevřeném ohni, jinak bude 
k dispozici klobása grilovaná, dobře 
chlazené pivečko a slet čarodějnic, 
které jsou na akci vítány.  Můžete 
přijít jen posedět, pobavit se. Můžete 
přijít sami nebo vzít s sebou přátele.
Místo si rezervujte do 18. 4. 2018. 
Kontakt pro zájemce: 724 603 317, 
e-mail: jana.holubova@jmsoc.cz, pora-
denstvi@jmsoc.cz. Vstupenku uhraď-
te na adrese: Jihoměstská sociál ní 
a.s., Šalounova 2025/7, Praha 4 

PROCHÁZKA PRO SENIORY NEJEN S NORDIC WALKING VŽDY V ÚTERÝ: 

Přijďte si s námi sdílet radost z pohybu 
a zahnat samotu. Můžete se k nám připo-
jit kdykoliv i bez objednání. Hole na Nordic 
walking vlastní, nemáme možnost jejich 
zapůjčení. Důležitá je dobrá obuv. Vychází-
me prakticky za každého počasí.
Kdy: 3. 4., 10. 4., 17. 4., 24. 4. 2018

Kde: před objektem centra FILIPOV-
KA, Filipova 2013/1, Chodov
Sraz: vždy v 10.00 hodin
Spojení – bus č. 135 do zastávky 
Dědinova, na Jižním Městě II.
Na vaši návštěvu se opět těší  
pí Vl. Kittlerová. 

Výlet pro seniory 
do Kuksu a Kladrub nad Labem 

Jihoměstská sociální a.s. za podpory 
městské části Praha 11 připravila výlet pro 
seniory Jižního Města
Dne: 26. dubna 2018 (čtvrtek)
Sraz: v 7:00 hodin, odjezd v 7:15 hod. 
z Chilské ul. před metrem Opatov ze smě-
ru od Hájů před oploceným parkovištěm – 
odbočovací pruh, návrat cca do 18:30 hod. 
Cena: 250Kč/osoba včetně vstupů a jed-
notného oběda
Prodej zájezdu do vyprodání kapacity 
se uskuteční ve dnech 16. a 17. dubna  
v 9:00–11:00 a 12:00–15:00 hodin 

na adrese Dům s pečovatelskou službou 
Šalounova 2025/7, 1. patro, kancelář 
sociál ní pracovnice, max. 2 lístky na oso-
bu. Rezervace po telefonu není možná. 
Na co se můžete těšit: 
Navštívíme jednu z perel českého baro-
ka – hospitál Kuks, s barokní lékárnou, 
sochami Cností a Neřestí a bylinkovou 
zahradou. Dozvíme se o historii hospitá-
lu, osobnosti hraběte F. A. Šporka a o pů-
vodním účelu celého komplexu. Navštíví-
me kostel Nejsvětější Trojice. Po obědě 
následuje přejezd do Kladrub nad Labem, 
nejstaršího hřebčína na světě, kde nás 
čeká komentovaná prohlídka stájí se sta-
rokladrubskými koňmi.

Cykloprojížďka pro aktivní seniory 

Dne: 24.  dubna 2018 (úterý) 
Sraz: v 10:00 hodin u stanice metra C 
na Ládví
Délka trasy: cca 20-25 km
Trasa: Metrem C  na Ládví, odtud 
k hvězdárně Ďáblice, Ďáblickým a Čimic-

kým hájem do Bohnic, k Vltavě a psímu 
útulku. Po cyklostezce přes Troju k met-
ru Florenc. Občerstvení po cestě.
Trasou vás provede Mirjana. Kontakt 
pro dotazy:  724 603 317, e-mail: 
poradenstvi@jmsoc.cz

Přednáška: Alternativní medicína 
a homeopatie 

Kdy: 9. dubna 2018 (pondělí) od 15.00
Kde: klub seniorů, v jídelně Křejpského 
1502/8
Vstup: ZDARMA, rezervace není nutná
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XX. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH OBČANŮ 

Soutěžní disciplíny: ruské kuželky – pouze pro tříčlenná družstva, slalom vozíčkářů, hod na koš, nejdelší 
okrájená jablečná slupka, šipky, střelba na branku a driblování s míčem, jízda na rotopedu. Většina disciplín je připrave-
na nejen pro seniory, ale i pro vozíčkáře. Každý účastník se může přihlášit maximálně ke třem disciplínám + do soutěže 

družstev v ruských kuželkách pouze tříčlenný tým. Pro soutěžící i diváky je připraveno občerstvení a kulturní program. 
Neváhejte se přihlásit spolu s přáteli, soutěžit se bude v několika věkových kategoriích.

Budete vítáni, ať již přijdete sportovat, fandit soutěžícím, nebo se jen pobavit.
Uzávěrka přihlášek je 30. dubna. 2018

Přihlášku získáte na adrese: 
Dům s pečovatelskou službou, Šalo unova ul. 2025/7, 1. patro nebo 3. pa tro (sekretariát),  

ke stažení jsou na: www.jmsoc.cz, 
kontakt Bc. J. Holubová, tel.: 267 990 151, 724 603 317, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz, jana.holubova@jmsoc.cz

Co Vás čeká v květnu: Sportovní 
odpoledne s pétanque
Kdy: 10.  května (čtvrtek), sraz 
ve 13:30 do 17:00 hodin

Kde: Stravovací centrum 
v Křejpského 1502/8

Přijďte si užít 
s p o r t o v n í 
vzrušení i zá-

bavu při společenské hře 
pétanque na zahradě stra-

vovacího centra v Křejpské-
ho ulici. Jednotlivci i tříčlen-
ná družstva se mohou 
přihlásit do 4. 5. 2018 na  
tel. 724 603 317, e-mail:  
poradenství@jmsoc.cz.

JARNÍ KURZY A DÍLNY MEZI DOMY
BABYJOGA pro maminky s dětmi pod 
vedením Dany Parachinové startuje 
již 3. dubna. Cvičení probíhá v úterý 
dopoledne každých 14 dní. Miminka 
6–12 měsíců cvičí od 9.30, děti 
ve věku 12–24 měsíců od 10.30 a děti 
staré 2–3 roky od 11.30.

TANEČKY a PILATES s Míšou Sušou 
proběhnou 10. a 24. dubna, 15. a 29. 
května a 12. června. Tanečky pro děti 
začínají v 17.15 a pilates pro dospělé 
a seniory od 18.30.

LOGOPEDICKÉ HUDBOHRANÍ s Danou 
Parachinovou zařadíme od 16. dubna, 
výuka bude probíhat v pondělí každých 
14 dní. 

TAI-CHI s Markétou Ovsíkovou bude 
nově pravidelně každý týden v pondělí 
od 18:00. Startujeme 9. dubna. 

TANEC NA MÍČÍCH s Katkou Prouzovou 
pro maminky s miminky a nově i pro 
budoucí maminky připravujeme 
na čtvrteční ráno od 9.30. Cvičení pro 
těhulky bude probíhat sudé týdny 
(startujeme 5. dubna), lekce pro maminky 
s miminky liché týdny (od 12. dubna). 

SOBOTNÍ KERAMIKOVÁNÍ s Janou 
Kalinovou plánujeme na 14. dubna,  
12. května a 2. června. Bližší informace 
na telefonním čísle: 777 485 939, 
e-mailu: info@mezi-domy.cz nebo 
osobně u obsluhy kavárny Mezi 
Domy. Těšíme se na vás!

NASHLEDANOU, SBOHEM A DĚKUJI
Jsou tomu přesně dva roky, kdy mě 
oslovilo tehdejší vedení Jihoměst-
ské sociální a.s., abych se pokusila 
o vytvoření něčeho smysluplného 
v nevyužitých prostorách bývalé Kul-

turní kavárny Křejpského. Koncept 
komunitního centra MEZI DOMY 
se zrodil velice rychle a s nadšením 
a jsem přesvědčená, že právě díky 
tomuto obrovskému nadšení (nejen 
z mé strany) je nyní projekt opravdu 
životaschopný. Nastal čas, kdy můžu 
předat žezlo někomu dalšímu a vy-
dat se cestou nových smysluplných 
plánů a dobrodružství. 

Ráda bych poděkovala bývalému 
řediteli Jihoměstské sociální Iva-
nu Černovskému a ekonomické ná-
městkyni Alici Tajerové za obrov-
skou důvěru a podporu mých (občas 
i šílených) nápadů a kroků, Petro-
vi Hodkovi a Kateřině Al-Amelové 
za velkou vstřícnost a přátelskou 
pomoc, kdykoliv jí bylo potřeba. Sr-
dečné díky patří všem lektorům-ka-
marádům, kteří pomohli vdechnout 
život konceptu MEZI DOMY a svým 
působením formovat jeho charakter. 
Daniele Viltové a Dáše Valáškové 
děkuji za obětavost a neuvěřitelné 
nasazení, Aničce Černé za krásné ná-
pady, které přispěly k našemu další-
mu rozvoji. Velké díky patří i dalším 
kolegům z řad Jihoměstské sociální 
a Mezi Domy, kteří se jakkoliv podíle-
li na chodu komunitního centra, a sa-
mozřejmě vám, všem návštěvníkům 
kavárny, akcí, kurzů a dílen, bez kte-
rých by naše snažení pozbývalo smy-
sl. Byly to náročné dva roky, velmi 
náročné, ale krásné a já vám všem 
ze srdce děkuji, že jsem je mohla 
za tímto bohulibým účelem strávit 
s vámi. Přeji vám vše dobré, krásný 
život a mnoho dalších příjemných 
chvilek MEZI DOMY.

S úctou a velkým díky  
Mgr. Jana Vernerová

Přednáška: Staré stromy 
ve městě

Kdy: 23. dubna (pondělí) od  
14:30 do 15:30 hodin
Kde: Klub seniorů v domě s pečova-
telskou službou Šalounova 2025/7, 
1. patro, pro vstup do budovy vyu-
žijte zvonek na sekretariát nebo per-
sonální odd.
Lektorka: Ing. Dagmar Zieglerová 
Vstup: ZDARMA, rezervace není nutná
Dozvíte se o významu starých stro-

mů pro zvířata. Přednáška ctí také 
Mezinárodní den stromů, jehož 

tradice byla v České republice 
iniciována známým populari-
zátorem stromů a botanikem 
V. Větvičkou a dřevosocha-
řem M. Patřičným. Přednášku 
oživí ochočení netopýři, které 
si budete mít možnost zblízka 
prohlédnout, pohladit, nakr-
mit či vyfotit. Vnoučata jsou 
na akci vítána.

Jubilejní ročník Sportovních her seniorů Jižního Města se koná pod záštitou 
 Ing. Petra Jiravy, starosty MČ Praha 11.

Kdy: 31. května (čtvrtek) od 9.30 do 18.00 hodin 
Kde: ve Stravovacím centru, ul. Křejpského 1502/8
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Pokud se vám pomalu načítají internetové 
stránky, je vhodné začít u kontroly zařízení, 
které používáte. U počítače zkontrolujte 
přítomnost antiviru – v mnoha případech 
totiž váš přístroj zatěžuje virus, který 
se nedopatřením dostal do vašeho 
přístroje, a zneužívá jeho výkonu k různým 
nekalostem. Vedle zpomalení počítače 
mohou viry zneužít vaše osobní data 
nebo soubory, určitě tedy bezpečnost 
nepodceňujte. Základem je aktuální 
antivirový program, existují jak bezplatné 
varianty pro nenáročné uživatele, tak 
placené pro ty, co chtějí docílit maximální 
ochrany. 

Jak u počítačů, tak moderních chytrých 
telefonů může pomoci i pročištění – tedy 
odstranění nevyužívaných programů 
a aplikací. Můžete také vyzkoušet jiný 
internetový prohlížeč – který může být 

nejen rychlejší, ale může přinést i jednodušší 
ovládání a vyhledávání.  Z těch prověřených 
vyzkoušejte určitě nejen Internet Explorer 
a Edge od Microsoftu, ale poohlédněte se 
i po prohlížečích Mozzila Firefox, Google 
Chrome, Safari nebo Opera.

Častým problémem, který se vyskytuje 
zejména v bytových domech, je rušení WiFi 
sítí mezi sebou. WiFi pásmo je totiž sdílené 
a snadno se může stát, že síť některého 
z vašich sousedů využívá stejný kanál jako 
ta vaše. V tomto případě pomůže přeladit 
vysílací kanál na WiFi routeru, pro vyhledání 
toho nejméně rušeného lze využít množství 
zdarma dostupných programů pro počítače 
i chytré telefony.

A právě WiFi router může být často 
příčinou pomalého připojení. Na trhu je 
těchto zařízení velké množství a nabídka 

se pohybuje od levných krabiček za několik 
stokorun po profesionální prvky v ceně 
několika tisíc korun. „V bytových domech 
s desítkami nebo stovkami bytů se určitě 
vyplatí sáhnout po kvalitnějším tzv. 
duálním WiFi routeru, který umí využít jak 
běžné pásmo 2,4 GHz, tak méně rušené 
pásmo 5 GHz. Při výběru nového routeru si 
pohlídejte, aby zvládal novou nejrychlejší 
normu 802.11ac“, radí technický specialista.

Nepomohla ani jedna z těchto rad 
a internet se stále vleče? Pak je třeba 
kontaktovat vašeho poskytovatele 
internetového připojení. Pokud vám se 
zrychlením připojení nebo zlepšením 
jeho stability nepomůže, určitě se vyplatí 
poohlédnout po možných alternativách. 
Na internetu dnes existují i stránky věnující 
se právě poskytovatelům připojení a jejich 
kvalitě, kde se můžete dozvědět, jak jsou 
s daným poskytovatelem spokojeni ostatní 
uživatelé. Zeptat se můžete i svých sousedů 
nebo známých - jakých služeb využívají 
a jak jsou spokojeni s kvalitou připojení 
i přístupem poskytovatele. Cest k rychlému 
internetu je v ČR mnoho a dostupnost 
rychlého a kvalitního připojení se stále 
zlepšuje, a to i u nás na Praze 11. 

Jak si zrychlit internet?
V naší pravidelné technické poradně se dnes podíváme na různé obtíže, se kterými 
se setkávají uživatelé internetu. Určitě jste to už zažili – stránky se načítají pomalu, 
stahování souborů trvá věčnost a WiFi připojení pravidelně vypadává. Pamětníci, kteří 
pamatují doby vytáčeného připojení přes telefonní linky, jsou sice možná na pomalé 
načítání stránek zvyklí, ale v dnešní době vysokorychlostního připojení už by toto 
v žádném případě nemělo být standardem. Čím jsou tedy problémy s pomalým 
internetem způsobeny a jak je odstranit? Na to jsme se zeptali technického specialisty 
ze sítě JM-Net.
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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

Přijďte nás navštívit, 

jsme tu pro Vás

Opatovská 1753/12, 149 00 Praha 11
mezi drogerií a lékarnou na opatovské pavlači

Krejnická 2021/1, 148 00 Praha 11
vedle vstupu do Alberta

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

Prodej bytové jednotky 1+kk, 
užitná plocha jednotky 37m2, 
v družstevním vlastnictví. 
Jednotka se nachází v 1. pod-
laží z 4.

PRODEJ BYTU 1+kk
Michnova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
77m2, v DV s převodem do 
OV. Bytová jednotka se na-
chází ve 7. podlaží ze 8.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Malenická, Chodov

Prodej bytové jednotky 1+kk, 
užitná plocha jednotky 34m2, 
v DV s převodem do OV. By-
tová jednotka se nachází ve 5. 
podlaží ze 8.

PRODEJ BYTU 1+kk
Malenická, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 66m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází ve 10. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hrudičkova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 65m2, v družstevním vlast-
nictví. Bytová jednotka se na-
chází v 7. podlaží z 9.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Bohúňova, Chodov

Prodej bytové jednotky 1+kk, 
užitná plocha jednotky 33m2, 
v DV s převodem do OV. By-
tová jednotka se nachází ve 
8. podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 1+kk
Filipova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
76m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
1. podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Petýrkova, Chodov

Nájem bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 64m2, v družstevním vlast-
nictví. Bytová jednotka se na-
chází v 5. podlaží z 8.

NÁJEM BYTU 3+kk/L
Hlavatého, Háje
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Místní oddělení policie Jižní Město, které 
má pod dohledem mimo Jižního Města též 
území Šeberova, Újezdu a části Kunratic, 
patří v organizační struktuře do Krajského 
ředitelství policie hl. m. Prahy a konkrétně 
poté pod Obvodní ředitelství Praha IV.

Mimochodem, víte, že v bývalé budově 
a sídle strážníků Městské policie v ul. 
U Přehrady 54/2 má v současné době 
své zázemí Dopravní inspektorát PČR?

V současné době funguje oproti minu-
losti již pouze jedno místní oddělení Jižní 
Město, které je od 1. 1. 2011 sloučeno 
z JM I + JM II pod jednotným vedením 
a nezměněnou agendou. Staronová slu-
žebna a oddělení v Kaplanově ulici však 

dozná opět dalších změn a v srpnu 2016 
se rozrostlo o téměř 300 policistů ze 
služby cizinecké policie, kteří zde našli 
své nové působiště.

V současné době slouží na místním oddě-
lení téměř 70 policistů včetně vedoucího 
oddělení, jeho zástupců a několika admi-
nistrativních pracovnic. Výše uvedený po-

čet policistů je systematicky uspořádán, 
zejména v rámci dozorčí služby, která 
přijímá jednotlivá oznámení od občanů. 
Naopak při hlídkové činnosti můžeme po-
licisty vidět přímo v ulicích Jižního Města. 
Další policisté se věnují obchůzkové službě 
a v neposlední řadě nelze zapomínat ani 
na policisty ze skupiny dokumentace, kteří 
mají na starosti hlavně trestní řízení.

Jak detailněji ukazuje níže uvedený graf, 
tvoří náplň práce policistů z místního od-
dělení zejména ochrana veřejného pořád-
ku, ochrana bezpečnosti osob a majetku, 
přestupkové řízení či předcházení pro-
tiprávnímu jednání v podobě prevence. 
Největší podíl trestných činů v celkovém 
podílu představuje stejně jako na celém 
území Prahy hlavně majetková trestná 
činnosti, a to především činy týkající se 
vloupání do vozidel nebo do objektů. 

Úřad městské části Praha 11, stejně jako 
např. strážníci městské policie či další zá-
stupci jednotlivých složek integrovaného 
záchranného systému, spolupracují s  poli-
cisty z  místního oddělení při řešení denno-
denních otázek týkajících se bezpečnosti. 
Jak je z výše uvedeného možné zazname-
nat, představuje práce policistů z místní-
ho oddělení opravdu velmi široký záběr 
činností, které však ve své podstatě mají 
pouze jediný cíl a tím je bezpečnost a pocit 
bezpeční všech občanů Jižního Města, ale 
též všech, kteří každý den Jižní Město z dů-
vodů práce, zábavy či nákupů navštěvují. 
Pokud vás práce policistů láká, může vaše 
nová kariéra začít třeba právě zde na Míst-
ním oddělení policie Jižní Město.

Mgr. Pavel Krčílek  
oddělení krizového řízení

Jak vypadá běžný den policistů z místního oddělení Policie České republiky? Jaká je 
viditelná i skrytá část jejich náročné práce při zajišťování bezpečnosti a co ve sku-
tečnosti obnáší práce pro více jak 80 000 obyvatel na území služebního obvodu 
20 km2? To je jen malý dílek policejní mozaiky, který se vám budeme nyní snažit 
alespoň částečně poodkrýt a představit. 

BEZPEČNOST JIŽNÍHO MĚSTA POD POLICEJNÍM 
DROBNOHLEDEM
Místní oddělení policie Jižní Město (MOP JM) – Kaplanova 2056/6

n  Proti občanskému  
soužití 26,5 %

n  Proti majetku  
48,9 %

n  Proti veřejnému pořádku 3,6 %

n  Ostatní  
21 %

Kontakty na MOP JM – vedoucí oddělení:  
npor. Mgr. Jaroslav Zeman

Tel. 974 887 700  
e-mail:  
orp4.mop.jiznimesto.podatelna@pcr.cz

PROCENTUÁLNÍ ZASTOUPENÍ EVIDOVANÝCH PŘESTUPKŮ

Život na Jižním Městě

V současné době 
slouží na místním 

oddělení téměř  
70 policistů včetně 
vedoucího oddělení.
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Hned na úvod je potřeba připomenout, že 
obvod Praha IV zahrnuje kromě Prahy 11 
i další městské části.

Obvodní ředitelství policie Praha IV je svojí 
rozlohou největším obvodním ředitelstvím 
v Praze. Mimo městské části Prahy 11 
do našeho služebního obvodu svým úze-
mím ještě patří úřady MČ Prahy 4, 10, 12, 15 
a 22. Náš obvod má celkovou rozlohu kolem  
163 km2 a žije v něm cca 458 000 obyvatel 
a z pohledu kriminality patří mezi „nejzatí-
ženější“ obvod v rámci Krajského ředitelství 
policie hl. m. Prahy. 

Dá se říci, že každá městská část má jinou 
trestnou činnost?

Ne, skladba trestné činnosti je v jednotli-
vých městských částech podobná, liší se 
pouze v četnosti páchané kriminality. Svou 
roli tu hrají kriminogenní faktory jako např. 
anonymita velkých panelových sídlišť, po-
čet ubytoven a složení jejich obyvatel, po-
čet velkých nákupních center, počet nočních 
podniků (noční kluby, herny) atd. Můžeme 
říct, že určitě převládá majetková trestná 
činnost před tou násilnou. U majetkové 
trestné činnosti se jedná hlavně o pouliční 
kriminalitu, do které například patří trestná 
činnost páchaná na motorových vozidlech, 
vloupání do různých objektů, sprejerství 
a podobně.

A co nejvíce trápí obyvatele Prahy 11?

Z hlediska trestné činnosti je to určitě ma-
jetková kriminalita, zejména ta pouliční. Na-
příklad v roce 2017 jsme v našem obvodě 
evidovali celkem 2 887 trestných činů spá-
chaných na motorových vozidlech, z toho 
v Praze 11 jich bylo spácháno 750. Potýká-
me se často i s trestnou činností páchanou 
na osobách, zejména jde o kapesní kráde-
že, kterých jsme v minulém roce na Jižním 
Městě evidovali celkem 185. V Praze 11 

bylo vybudováno největší nákupní centrum 
ve střední Evropě – Centrum Chodov, kte-
ré denně navštíví několik tisíc návštěvníků, 
a právě vysoká koncentrace osob je živnou 
půdou pro „kapsáře“. Víme, že obyvatelé 
Prahy 11 poukazují i na poměrně velký vý-
skyt osob bez přístřeší, tzv. bezdomovců, 
kteří se často vyskytují na stanicích metra 
a před prodejnami potravin, kde často kon-
zumují alkohol, chovají se hlučně a dopouští 
se i protiprávních deliktů. Tento problém 
se snažíme řešit ve spolupráci se strážní-
ky Městské policie Prahy 11, stejně jako 
problém dlouhodobě odstavených vozidel 
(vraků). Bezpečnostní situace v Praze 11 
je pravidelně řešena i na Bezpečnostní ko-
misi a Bezpečnostní radě ÚMČ Praha 11, 
kterých se naši pověření vedoucí pracovníci 
pravidelně zúčastňují.

Ve zprávách jsem zaznamenal, že trestná 
činnost v České republice klesá, platí tato 
příznivá informace i pro Prahu 11 a obvod 
Prahy IV?

Ano, i v našem služebním obvodě dochází 
od roku 2015 ke každoročnímu poklesu kri-
minality. Tento trend se týká i Prahy 11. Pro 
ilustraci uvádím, že jsme na Jižním Městě 
evidovali v roce 2016 celkem 2 348 trest-
ných činů, v roce 2017 pak 2 201 trestných 
činů. Doufáme, že tento trend bude pokra-
čovat i v roce 2018. 

Co se týká počtu policistů, je podle vás 
stav v našem obvodě dostatečný?

Bohužel musím konstatovat, že dostatečný 
není, zejména nám chybí uniformovaní poli-

cisté. Aby tento stav neměl negativní do-
pad na výkon služby, posilují naše ředitelství 
kolegové z jiných krajů. Podstav policistů 
řešíme i těsnější spoluprací se strážníky MP, 
z tohoto důvodu se občané mohou setkat 
i se smíšenou hlídkou – policista a strážník. 

Můžete zmínit úspěchy, kterých jste vy 
nebo Policie ČR pod vaším vedením v po-
slední době dosáhla?

Nechci hovořit za sebe, ale za celé obvod-
ní ředitelství, v jehož čele stojím. Jak jsem 
již uvedla, i nám se daří v posledních letech 
stále snižovat dopad trestné činnosti. Daří 
se nám zvyšovat i objasněnost trestných 
činů. V minulých letech se naše objasně-
nost pohybovala okolo 14 % a např. v roce 
2017 to bylo již 19 %. Pevně věřím, že 
v roce 2018 to bude ještě více. Pěkných 
výsledků jsme např. dosáhli při vyšetřování 
trestné činnosti páchané na seniorech, kte-
rou vnímáme jako velice závažnou. Podařilo 
se nám ve spolupráci s ÚMČ Praha 11 vy-
bavit policisty vykonávající hlavně hlídkovou 
službu některými technickými prostředky, 
jako jsou kamery do vozidel, osobní kamery, 
telefony a další technické pomůcky, které 
jim ve výkonu jejich služby mohou usnadnit 
práci. 

Vaše práce je časově a stresově náročná. 
Najdete si vůbec čas na relaxaci a koníčky?

Máte pravdu, práce policisty je velice nároč-
ná, na druhé straně je ale zároveň zajímavá. 
Faktem ale je, že pokud ji jakýkoliv policista 
chce vykonávat dobře a po dlouhou dobu, 
musí se naučit alespoň někdy na ni nemys-
let a musí si občas od ní tzv. vyčistit hlavu. 
Mně k relaxaci pomáhá nejen čas strávený 
s rodinou, ale i sportovní aktivity.

Děkuji vám za rozhovor a přeji vám, ať 
na obvodě Praha IV v letošním roce řešíte 
co nejméně trestných činů.
 Michal Ezechel

Bude trend poklesu kriminality  
pokračovat v Praze 11 i v roce 2018?
Bezpečnost je téma, které se nás všech dotýká. Obyvatele Jižního Města trápí vy-
krádání aut, sprejerství nebo krádeže. Proto jsme požádali paní ředitelku Obvodního 
ředitelství Policie Praha IV. paní plk. Mgr. Renátu Havlíkovou o rozhovor. 

Je v současné době nějaké téma, které 
byste ráda prostřednictvím časopisu 
Klíč zmínila?
Ano, určitě nábor nových policistů do řad 
PČR. Vzhledem k tomu, že časopis Klíč 
čte mnoho čtenářů, chtěla bych tímto 
oslovit občany, kteří splňují kritéria pro 
přijetí do služebního poměru příslušníka 
Policie ČR, aby kontaktovali naše nábo-
rové středisko v Sokolovské 623/251 
v Praze 9 (více informací se dá dohledat 
na webu www.policie.cz/nabor). 

V současné době nabízíme novým poli-
cistům např. náborový příspěvek 150 ti-
síc Kč nebo 13 let ubytování zdarma pro 
mimopražské policisty. Policejní práce 
je přitažlivá, zajímavá a v poslední době 
zaznamenáváme zvyšování její prestiže 
i kladného hodnocení z řad veřejnosti. 

Poznej svého strážníka str. 16–17

Daří se nám  
zvyšovat 

i objasněnost 
trestných činů.

Rozhovor



Poznejte svého strážníka
Vážení spoluobčané,
vytvořit z Jižního Města bezpečné místo k životu je dlouhodobým cílem, na jehož dosažení 
má velký vliv práce strážníků–okrskářů. V případě potřeby se na ně proto neváhejte obrátit, 
jsou připraveni pomoci.

Ing. Petr Jirava
starosta MČ Praha 11

okrsek č. 1
Brněnská, Chilská, 
Na Jelenách, 
U Kunratického lesa, 
Pod Chodovem

Pavel Babiš
mobil: 720 525 430

okrsek č. 2
Doupovská, K Horkám, 
Mírového hnutí, Pod Chodovem, 
Brněnská, Jihovýchodní VIII, 
Jihovýchodní IX, Lešanská, 
Obrovského, hranice mezi 
MČ Prahy 11 a 10

Vlastimil Matoušek
mobil: 723 645 295

okrsek č. 3
Chilská, Brněnská, 
Pod Chodovem, Türkova, 
Litochlebské nám.

Bc. Petr Musílek
mobil: 723 647 152

okrsek č. 4
Ke Stáčírně, 
Litochlebské nám., 
Türkova, Mírového hnutí

Mgr. Bc. 
Pavlína Králová
mobil: 720 102 017

okrsek č. 5
Mírového hnutí, 
Květnového vítězství, 
Ke Stáčírně

Bc. Dominik 
Ticháček
mobil: 722 041 348

okrsek č. 6
Centrální park OPATOV, 
Opatov, U Modré školy, 
Prašná, Květnového 
vítězství, Ke Stáčírně, 
Litochlebské nám., Chilská

Bc. Michal Pokorný
mobil: 728 523 069

okrsek č. 6
Centrální park OPATOV, 
Opatov, U Modré školy, 
Prašná, Květnového 
vítězství, Ke Stáčírně, 
Litochlebské nám., Chilská

Pavel Hýsek
mobil: 722 041 353

okrsek č. 7
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18 Život na Jižním Městě

Holčičky a kluci jsou těmi, kteří vnáší 
do celého projektu radost, zvídavost 
a potřebnou pozitivní energii. Ti o pár 
generací starší se na chvíli vrací do dět-
ských, bezstarostných let. Společně tvo-
ří, kreslí, zpívají písničky a těší se ze spo-
lečných setkání. 

Pokud jste i vy v seniorském věku nebo 
víte o někom, kdo by se rád zapojil, tak 

právě vás hledá obecně prospěšná spo-
lečnost Mezi námi. 

Ta se zabývá mezigeneračními vztahy a hle-
dá aktivní seniory pro svůj program Povídej.

Jistě vás zajímá, co to pro vás zna-
mená. Je to jednoduché. Jednou mě-
síčně na 60 minut docházet ve sku-
pince do blízké mateřské školy 

a společně s dětmi trávit čas při různo-
rodých činnostech. Také je možné za-
pojit se do dalších aktivit a programů, 
které jsou vždy o spojení s dětmi. 

Přemýšlíte-li nad tím, co vám to přinese, 
je to ještě jednodušší. Radost z toho, že 
budete moci dětem věnovat kousek sebe. 
Nové přátele, se kterými budete děti na-
vštěvovat. Možnost předat své vzpomínky, 
zkušenosti a stát se součástí místní komu-
nity a úžasného projektu, který má smysl. 

Jestli vás mezigenerační projekt zaujal, 
můžete se přihlásit u paní Simony Lu-
czyové, e-mail: simona@mezi-nami.cz 
nebo tel.: 603 269 464.

Dana Foučková

POVÍDEJ – program, který přináší radost  
a hezkou energii dvěma rozdílným generacím

Díky mezigeneračnímu projektu MEZI NÁMI, o. p. s., se daří propojovat klidný 
a zkušený svět seniorů s tím dětsky hravým a bezstarostným. Tady u nás na Již-
ním Městě navštěvují pravidelně děti z mateřinky Křejpského babičky a dědečky 
v Domově pro seniory Háje. Do stejného projektu je zapojena i mateřinka Blaten-
ská, která navštěvuje seniory v domě s pečovatelskou službou přímo sousedícím 
se školkou, který provozuje společnost Jihoměstská sociální a také ScioŠkola 
z Pošepného náměstí.
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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.

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

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
Spojení: Metro Chodov, bus 154, 197 – 
zast. Jarníkova, pak 3 minuty chůze.
Metro Opatov, bus 177 – zast. U 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 DUBEN 2018
KONCERTY:
 12. 4. Pavel Dobeš – od 20.00. Legendární 
královéhradecký písničkář s ostravskými koře-
ny 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 jejich písně, 
kterým nechybí melodičnost, humor a svéráz-
ný pohled na svět.
DIVADLO
 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.
KINO KLUB ZAHRADA:
 9. 4. Eric Clapton – od 19.00. Dokumentár-
ní film Eric Clapton přináší divákům nevšedně 
intimní pohled na umělcův osobní život, karié-
ru, vzestupy a pády. VB, 2017, 135 minut. 
EN/České titulky. Česká premiéra 30. 3. 2018. 
Nevhodné do 12 let.
 16. 4. Foxtrot – od 19.00. Izraelský film si 
odnesl velkou cenu poroty z filmového festi-
valu v Benátkách. 113 minut. Česká premiéra 
12. 4. 2018. Přístupný od 15 let.
 18. 4. New York – od 19.00. V několika 
klasických dobových dokumentech se podíváme 
na život v New Yorku ve 20. a 30. letech minulé-
ho století. USA, 70 minut, vstupné dobrovolné.
 23. 4. Pátá loď – od 19.00. Příběh je inspi-
rován skutečnou událostí. 85 minut. Ve slo-
venském znění. Přístupné.
KINO ZAHRADA MAMAS&PAPAS
Speciální „dospělácké“ projekce ve velkém sále 
pro rodiče s miminky a malými dětmi umož-
ňují rodičům věnovat se jak filmu, tak dětem. 
Snížená hladina zvuku, lehké osvětlení, dozor 
jedné dospělé osoby navíc zajištěn. Batolecí 
zóna pro děti, přebalovací pult. Do sálu je 
možný vstup s kočárkem. 
 23. 4. Pátá loď – od 10.00.
DĚTEM:
 4. 4. Pásmo pohádek: To nejlepší z české 
animované tvorby – od 14.30. Pohádky 
na přání I.
 11. 4. Kvak a Žbluňk – od 14.30. Úsměvné 
příběhy zeleného žabáka Kvaka a hnědého 

KC ZAHRADA
ropušáka Žbluňka zahraje Divadlo Pro malý.
 14. 4. Medvědí princ – od 15.00. Úplně 
nová pohádka Studia Damúza. 
 18. 4. Pásmo pohádek: To nejlepší z čes-
ké animované tvorby – od 14.30. Pohádky 
na přání II. 
 25. 4. Ptačí cirkus – od 14.30. Principál 
Pepíno vám předvede svůj světoznámý cirkus 
Pipíno. Divadlo Basta-fidli. 
 28. 4. Detektiv Lupa a tajemná věž – 
od 15.00. Podaří se mladému detektivovi 
rozluštit záhadu ztracených dětí a dostat 
srdce krásné Emílie? Studio Damúza.
PRO SENIORY:
 9. 4. Karel Kekéši – od 14.30. Charismatic-
ký zpěvák se širokým repertoárem a výjimeč-
ným hlasem v pořadu Klubu aktivního stáří. 
 16. 4. Cyklus koncertů Big Band Pražského 
salonního orchestru pro generaci swingem po-
sedlou – od 14.30. Pořad Klubu aktivního stáří. 
 17. 4. Alexander Shonert & Lilian Malkina 
– od 14.30. V pořadu „Co by se vám mohlo 
líbit“ účinkují Lilian Malkina, Alexander Shonert 
a Natalia Shonert. Přeloženo z původního ter-
mínu 27. 2., původní vstupenky jsou platné!
 24. 4. Big Band Pražského salonního 
orchestru: Světem tance – od 14.30. Swingo-
vý koncert PSO, diriguje Zdeněk Foit, zpívají 
Václav Vomáčka a Zdekvartet.
VÝSTAVY:
 1. 3.–30. 4. 2018 Ivan Klich: Vltavské 
vyhlídky
Výstava fotografií známých i méně známých 
vyhlídek nad meandry středního toku Vltavy. 
Vstup volný. 
DALŠÍ AKCE:
 3. 4. Drum circle – od 17.30 skupino-
vé bubnování pro rodiče s malými dětmi, 
od 18.30 veřejné bubnování pro všechny. 
 7.–8. 4. Zahrada písní – od 10.00.  
13. ročník celostátní přehlídky dětských pěvec-
kých sborů. Více info na www.zahradapisni.cz 
 14. 4. Sobotní výtvarná dílna – od 10.00. 
Dárek pro maminku. Tradiční tvořivá dílnička 
pro děti. 
 21.–22. 4. Mezinárodní soutěžní festival 
Souhvězdí 2018 – od 10.00. 9. ročník taneč-
ních a mažoretkových souborů. Představí se 
dětské a mládežnické kolektivy a sólisté z ČR, 
Ruska, Ukrajiny, Bulharska a Slovenska.
PŘIPRAVUJEME:
 17. 5. Radúza s kapelou – od 20.00. 
Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka 
hudby i text.
 28. 5. Absence blízkosti – od 19.00. Pro-
jekce komorního psychologického dramatu 
o absenci mateřské blízkosti. Po projekci filmu 
následuje beseda s režisérem a s psycholo-
gem, odborníkem na rodinné vztahy. 
 31. 5. Lenka Slabá – od 20.00. Folková 
zpěvačka známá z působení ve skupinách 
Nezmaři, Spirituál kvintet, Žalman a spol. 
KURZY A DÍLNY:
Info o kurzech: www.kc.zahrada.cz

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: po: zavřeno; út–pá 10.00–19.00 
a so–ne 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:
 10. 4. Eduard Šístek & Stanislav Gallin – 
od 19.00
Recitál klasické hudby (violoncello a klavír) 
zprostředkuje návštěvníkům díla velikánů jako 
Beethoven, Boccherini, Schubert, Dvořák, 
Martinů a další. 
 11. 4. Jednáctého na „Jedenáctce“ aneb 
Kaczi – od 19.00
Pravidelný hudební cyklus vždy jedenáctého 
v měsíci na Chodovské tvrzi. 
 12. 4. Recitál Chantal Poullain se skupinou 
Chansons – od 19.00 
Recitál známé divadelní i filmové herečky 
a zpěvačky v jedné osobě – Chantal Poullain. 
 17. 4. Cesta za židovskou písní aneb Lenka 
Lichtenberg kvartet – od 18.00
Autorské i tradiční hebrejské a jidiš písně 
v podání známé česko-kanadské zpěvačky 
Lenky Lichtenberg. 
 18. 4. Šansony na tvrzi – od 18.00
Pravidelná šansonová setkání každou třetí 
středu v měsíci. Těšit se můžete na Filipa Sych-
ru za doprovodu Markéty Potužákové a dalších. 
 25. 4. Úklona klasikům – od 16.00
Koncert z cyklu pořadů „Jak se hladí duše“ 
nabídne unikátní setkání s osudy B. Smetany, 
W. A. Mozarta, A. Dvořáka a dalších v podání 
moderátora ČRo a básníka Františka Novot-
ného společně s hudebními ukázkami dvou vy-
nikajících muzikantů – houslisty Miloše Černého 
a kontrabasistky Evy Šašinkové. 
 26. 4. Jazz klub Tvrz: Najponk duo – 
od 20.00
V současnosti jeden z nejvíce oceňovaných 
jazzových pianistů Jan Knop vystoupí za do-
provodu kontrabasisty Tarase Vološčuka. 
(Restaurace Chodovská tvrz) 
POHÁDKY:
 8. 4. Nábor šašků – od 15.00
Interaktivní autorské představení pro děti 
i dospělé, kdy diváci dávají za pomoci herce 
dohromady celý příběh a děj představení. 

CHODOVSKÁ TVRZ

Kulturní přehled duben–květen
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MC Domeček YMCA Praha, o. s., 
www.mcdomecek.cz, tel.: 773 993 985
e-mail: mc-domecek@praha.ymca.cz
U Modré školy 1, KCMT – Praha 4 – Háje
PRAVIDELNÝ PROGRAM
 Pondělí 8.00–12.00: Školička Sluníčko 
 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 
(do 18 m.), 16.30–18.30 Československé 
odpoledne
 Čtvrtek 9.00–12.00: otevřená herna, 
od 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi 
(děti od 18 m.)
 Pátek 9.00–12.00: otevřená herna, 
od 10.00: Čas na pohádku, od 10.30: Šikulové 
– tvořivá dílnička pro děti za pomoci rodičů či 
prarodičů.
AKCE V DUBNU
– volná místa v kurzech angličtiny pro 
děti ve všech dnech i termínech. Přijímáme 
v průběhu celého pololetí. Informace a při-
hlášky vám rádi poskytneme na e-mailu: 
mcdomecek@praha.ymca.cz nebo na telefonu 
773 993 985.
 V březnu začal kurz EFEKTIVNÍHO 
RODIČOVSTVÍ – jak lépe rozumět svým dětem, 
jak s nimi komunikovat atd. Kurz probíhá v MC 
Domeček 7. 4. a 14. 4. 2018. Kurz je určen pro 
rodiče všech věkových kategorií. Více na  
www.mc-domecek.cz
 BURZA – 13.–16. 4. –U nás koupíte jarní 
a letní oblečení, hračky a další věci pro děti 
za příznivé ceny. Vstup je zdarma. Pokud máte 
zájem prodat věci po vašich dětech u nás 
na burze – napište si o specifický kód prodejce 
a o další informace o podmínkách prodeje 
na mcdomecek@praha.ymca.cz
 Startuje nový program v MC Domeček – 
ČESKOSLOVENSKÉ ODPOLEDNE. Vždy 1. a 3. 
středu v měsíci od 16.30 do 18.30. Přijďte si 
popovídat, zazpívat písničky, přečíst pohádku. 

Vystoupení je koncipováno na rozvoj dětské 
fantazie a kreativnosti. Hraje Nezávislé divadlo.
 15. 4. O pejskovi a kočičce – od 15.00
Loutková pohádka volně inspirovaná knihou 
Josefa Čapka. Pro děti MŠ a žáků do třetí třídy 
ZŠ, hraje Divadlo Tondy Novotného.
 22. 4. O Zlatovlásce – od 15.00
Zpracování známého příběhu K. J. Erbena 
O Zlatovlásce střídá činoherní herectví (vy-
pravěčky) a vystoupení s klasickými loutkami. 
Hraje divadlo Liberta.
 29. 4. Jarní pohádka aneb Skřítek Třešnička 
a Mrazík Zlobivka – od 15.00
Hraje Liduščino divadlo. 
KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ:
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
 3. 4. Rovněž v dubnu 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@e-mail.cz či 
na tel. 733 507 188.
 28. 4. Čarodějnice na Chodovské tvrzi 
– od 15.00. Čarodějné odpoledne pro děti 
i dospělé. Vstup zdarma. 
VÝSTAVY:
 5. 4. Jiří Anderle – komentovaná prohlídka 
– od 17.00. Retrospektivní výstavou vlastních 
grafik a maleb provede sám autor Jiří Anderle 
a kurátorka Velké galerie Pavla Vaňková. (kapaci-
ta galerie omezena)
 14. 2.–15. 4.
Jiří Anderle – Malba, kresba a grafika – retro-
spektivní 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. 
 25. 4.–13. 6.
SVĚT DĚTSKÉ ILUSTRACE – Trnka, Lada, 
Born a další
Výstava prací nejvýznamnějších českých výtvar-
níků 20. století, kteří vynikali mimo jiné ve zcela 
specifickém žánru dětské ilustrace. 

MC DOMEČEK  
YMCA PRAHA

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

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

Tel.: 777 420 681
PROGRAM DUBEN:
 4. 4. 17.00–19.00 – Zahradní 
(balkonová) keramika – pítka a koupátka 
pro ptáky či motýly 
 9. 4. a 11. 4. 17.00–19.00 – Jarní kera-
mický závěsný věnec 
 10. 4. a 17. 4. 18.00–20.00 – Afternoon 
tea – anglická konverzace nad anglickým 
čajem – 14 aktuálních témat na všech úrovních 
konverzace
 16. 4. a 18. 4. 17.00–19.00 – Den Země 
– ekotvoření – kreativně recyklační dílna  pro 
rodiče s dětmi i samostatné děti
 23. 4. a 30. 4. 17.00–19.00 – Keramické 
závěsné slunce 

KLUBOVNA

Vstupné je pro tento měsíc dobrovolné. 
PŘEDNÁŠKY A BESEDY
 17. 4. – přednáška na téma SPÁNEK 
U DĚTÍ. Přednáška je součástí herny. Do-
poručujeme se předem přihlásit.
Připravujeme pro vás i další témata, sledujte 
naše facebookové a webové stránky. 
PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ  
AKTIVITY PRO DĚTI:
 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 tyto 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 
konání a další informace vám rádi poskytneme 
na e-mailu mcdomecek@praha.ymca.cz nebo 
na telefonu 773 993 985.
PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO DO-
SPĚLÉ, NA KTERÝCH VÁS RÁDI PŘIVÍTÁME:
 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 
 Čtvrtek  – 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 
rodičovství (nutno objednat na tel. 
608 708 786), zdarma
 St 18.00–19.30 Poradna přirozeného 
plánování rodičovství (nutno objednat předem 
ppr.por@seznam.cz), zdarma
 Čt 11.00–12.00 Poradna těhotenství a po-
rod – MUDr. Hana Belošovičová, PhD.  
(nutno objednat předem na e-mailu:  
poradnamcdomecek@seznam.cz), zdarma
Sledujte naše webové stránky  
www.mc-domecek.cz a facebookové stránky  
www.facebook.com/MCDomecek/, kde  
naleznete všechny aktuální informace.

Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151
Z PROGRAMU NA DUBEN 2018:
VÍKENDOVÁ CVIČENÍ PRO ŽENY
 22. 4. – Nedělní cvičení – FIT ZÁDA s Janou
NOVINKA
 FIT ZÁDA – cvičení pro zdravá záda, pilates, 
overbaly, velké míče, každý pátek v 11.00
LETNÍ TÁBORY
 16.–20. 7. Sportovní příměstský tábor 
v Benjamin klubu
 22.–29. 7. Sportovní camp ve Zvířeticích pro 
děti od 6 do 15 let – týden s plaváním, tenisem, 
míčovými sporty i netradičními sporty (ringo, 
softball, beachvolejbal).
 22.–29. 7. Pobyt s plaváním pro rodiny 
s dětmi
MŠ BENJAMINEK
 Dny otevřených dveří proběhnou  

BENJAMIN KLUB

Kurzy keramiky jsou určeny pro všechny zá-
jemce, děti do 6 let v doprovodu dospělých.
Na všechny dílny prosíme o rezervaci míst 
e-mailem nebo FB nebo na tel.: 777 420 681!
 Přidejte se k nám v našich kurzech:
pondělí
15.00–16.00 výtvarka děti od 4 let
16.00–17.00 keramika děti od 4 let
úterý
10.00–11.00 výtvarka rodiče s dětmi
16.00–17.00  Creative English 10+ years 
– stolní a jiné hry zaměřené na konverzaci
17.00–18.00  Švadlenky/výtvarka děti
18.00–20.00  English conversation The United 
Kingdom 14+
středa
10.00–11.00  keramika rodiče s dětmi
15.00–16.00 a 16.00–17.00  keramika děti 
od 4 let
V případě zájmu si můžete rezervovat lekci 
e-mailem, FB nebo telefonicky.
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Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) 
nebo Benkova (154, 170, 197)
E-mail: jizni-mesto.evangnet.cz
Web: jizni-mesto.evangnet.cz
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Bohoslužby: každou neděli od 9.30
Ekumenické bohoslužby: každou 3. neděli 
v měsíci od 18 hodin
Biblická hodina: každé úterý od 18.15 hodin
Program pro děti: každou středu od 17 hod.
Kavárnička nejen pro seniory: každou první 
středu v měsíci od 10 do 12 hodin 
MIMOŘÁDNÝ PROGRAM V KOSTELE: 
sobota 7. 4. od 19 hodin – Velikonoční kon-
cert písničkáře a frontmana skupiny Oboroh 
S. Klecandry 
stále trvá výstava obrazů Jiřiny Adamcové 
– přístupná v době bohoslužeb a po nich cca 
do 12 hodin
Velikonoční program:
1. 4. Božíhodová bohoslužba od 9.30

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

Tel.: 608 643 054, 777 854 848,
605 253 139, tonda@zkusebnypraha.cz;
jarda@zkusebnypraha.cz
Spojení: Ze stanice metra Háje bus č. 170, 197, 
293 a 505 do zastávky Brechtova – 4 minuty 
pěšky ze zastávky Donovalská (bus č. 170, 177, 
181, 197, 506, 556, 609) – 6 minut pěšky.
DUBEN:
 13. 4. Pá – 20.00: Sto zvířat – Nejznámější 
a asi i nejoblíbenější česká SKA kapela vchází 
do své dvacáté osmé sezóny. Klubový program 
je sešitý z těch největších hitovek. Těšit se 
můžete na songy Píseň, Poprvé, Alice se dala 
na pití, Podpaží, Škola a mnohé další.
 20. 4. Pá – 20.00: Vlad In Tears (Gothic/
Rock/Metal, DE), Rain Diary (Dark wave, FIN), 
Firstborn (SWE)
 21. 4. So – 20.00: Samuli Federley (Finland), 
Finnlandia – Nightwish Revival (Czech Republic)
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
 19. 5. hudební skupina MASAKR (crossover/
HC, Česká Lípa), Cool-ich (heavy/punk, Praha), 
Breed (rap core/Varnsdorf)

MUSIC CLUB JIŽÁK

Kulturní přehled duben–květen

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

DUBEN:
 7. 4., 9.00–11.00: Turnaj ve stolním tenisu – 
jednotlivci. Pro děti a mládež ve věku od 6 do  
12 let. DDM JM, Šalounova.
 7. 4., 11.00–14.00: Turnaj ve stolním tenisu 
– jednotlivci. Pro děti a mládež ve věku od  
13 do 20 let. DDM JM, Šalounova.
 7. 4., 8.00–19.00: Děti v akci 2018. Soutěž 
v tancích a aerobiku. TJ Chodov, Mírového hnutí.
 7. 4., 14.00–19.00: Pokusme se společně.  
7. ročník divadelního festivalu amatérských 
souborů. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.
 14. 4., 9.00–14.00: Papírové jaro. 21. ročník 
setkání a soutěže papírových modelářů. DDM 
JM, Šalounova.
 28. 4., 10.00–17.00 Tajemná pevnost aneb 
Tábor v jednom dni. Pro děti od 7 do 15 let. 
DDM JM, Šalounova
 29. 4., 8.00–18.00: Majorettes Chodov 2018. 
Soutěž mažoretek. TJ Chodov, Mírového hnutí.
Podrobné info naleznete na www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

e-mail: jizni.mesto@cb.cz, www.cb.cz/jizni.mesto 
PROGRAM V DUBNU 2018
– uvítáme vás v Kostelně, Modletická 1391/4, 
zast. Ke Kateřinkám:
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, bohosluž-
ba pro každého napříč generacemi. Program 
pro děti zajištěn. 
Čtvrtek 5. 4. a 19. 4. od 17.00 do 18.30: Game 
session. Hry společenské, deskové i karetní pro 

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 - JIŽNÍ MĚSTO

Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz
DUBEN 2018
 5. 4., 19.00 ZMT: Prenatální medicína 
pro laiky – Přednáší MUDr. Viktor Tomek, 
Ph.D., a MUDr. Hana Belošovičová, PhD.
 8. 4., 16.00 – Rodinná keramická dílna – 
Roztodivná zvířena
Čeká nás modelování z hlíny, sochařské ztvár-
nění zvířecího motivu. S sebou pracovní halenu.
 9. 4., 16.00 – Historie křesťansko-de-
mokratického hnutí v Čechách a na Moravě 
s JUDr. Ing. Jiřím Karasem. (Sdružení křesť. 
seniorů). 
 16. 4., 16.00 – Jarní koncert VIVAT FLAUTO 
a smíšený sbor GAUDIUM, soubor zobcových 
fléten Vivat Flauto a  jeho host smíšený pě-
vecký sbor Gaudium, ZUŠ Kladno, Moskevská. 
Vstupné dobrovolné. 
 SENiorská keramika – tedy přátelská 
setkání nad hlínou. Jednou za čtrnáct dní se 
scházíme v pondělí od 10.30 do 12.30 a spolu 
tvoříme. Lekce jsou specifické zaměřením 
na jemnou motoriku prstů a rukou, které mo-
delování z hlíny procvičuje. V lekcích nahlédnete 
do základů keramického řemesla: naučíte se, 

KCMT

17. 4. 2018 10–12h a 15–17h 
 Zápisy do MČ proběhnou ve dnech  
15.–17. 5. 2018
 Celodenní mateřská školka pro děti od  
2,5 do 7 let. Najdete u nás zdravou školku pod-
porující pohybové aktivity a pobyt venku spoje-
ný se sepětím s přírodou, rozšířenou výtvarnou 
a dramatickou výchovu a přirozené vzdělávání 
dětí s prvky Montessori pedagogiky. Více infor-
mací na http://msbenjaminek.webnode.cz. 
 Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi 
od 9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
 Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé do-
poledne.
 FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
 Tanečně pohybové studio pro holčičky  
3–7 let, úterý 16.00 a 17.00.
 Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let,  
8–11 let, po a st 17.00, 18.00.
 HIP–HOP–taneční kurz pro děti od 10 let, 
pondělí 17,45
 Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
čt 16.00.
 BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00 
a st, čt, pá v 11.00.
 Večerní PILATES a BALANTES, po a st 
19.00.
 Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
 SMS Systém dle MUDr. Smíška – cvičení 
s gumami, vhodné při bolestech zad.
 Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, 
cvičení podporující protažení zatěžovaných 
svalových skupin, prevence bolestí zad a rela-
xace, út, čt 18.00.
Více informací na http://benjaminklub.webnode.cz

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

SKUPINOVÁ CVIČENÍ
 Jóga děti 3–6 let – pondělí 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
 Fit & Core – čtvrtek 17.00–18:00 
SEMINÁŘE A KURZY PRO VEŘEJNOST
 Kurz tapingu pro veřejnost 26. 4.  
18:00–19:30
Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
Změna programu vyhrazena.

FYZIOKLINIKA

jak s hlínou pracovat , tak aby vás poslouchala, 
jak vytvořit misku, květináč i kachel, jak kerami-
ku glazovat. Je možné si vyzkoušet i hrnčířský 
kruh. 9. 4., 23. 4. S sebou: pracovní halenu 
a dobrou náladu. Rezervace je nutná – na tele-
fonu 603 281 864 nebo po e-mailu 
janadomsova@gmail.com. 

děti 9–14 let.
Pátek 9.30–11.30: Klub seniorů. Povídání při 
kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání 
pro seniory nejen z Jižního Města.
LEGO klub: pro všechny, kteří si chtějí hrát se 
stavebnicí LEGO. Pátek 13. 4. od 17 do 19 hod.
Kurzy angličtiny – rodilí mluvčí i česká lektorka, 
různé úrovně pokročilosti.
Velikonoční bohoslužba: Neděle 1. 4. od 10.00 hod.
WOLAKOTA: letní indiánský tábor 28. 7.– 4. 8. 
pro děti 9–14 let.
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO
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Pozvánky do KC Zahrada

Kino klub Zahrada: Eric Clapton 

9. 4. 2018 od 19.00
„Clapton je Bůh“. Graffiti s těmito slovy 
zaplavily celý Londýn a Eric Clapton se 
stal díky své unikátní hře na kytaru ná-
rodním hrdinou. Dodnes je bezesporu 
jednou z největších ikon hudebního svě-
ta a patří mezi nejlepší bluesové kytaris-
ty. Dokumentární film přináší divákům 
nevšedně intimní pohled na umělcův 
osobní život, kariéru, vzestupy a pády. 
VB, 2017, 135 minut. EN/české titulky. 
Česká premiéra 30. 3. 2018. Nevhodné 
do 12 let.

DIVADLO: Vrátila se jednou v noci

10. 4. 2018 od 19.00
Maminko, budu se ženit! Matka Fan-
ny po deseti letech odpočinku v po-
koji vstane z hrobu, aby osobně do-
hlédla na chystanou svatbu svého 
syna a nevěstu si řádně proklepla. 
Energická žena se tak začne plést 
do života svého dospělého syna. Pro-
tože maminky jsou tu přece od toho, 
aby svým dětem pomáhaly ukazovat 
správnou cestu. Úspěšná komedie 
obletěla celý svět a dočkala se mnoha 
prestižních ocenění. V hlavních rolích 
uvidíte Václava Vydru, Libuši Švormo-
vou, Janu Malou a další.

Pavel Dobeš 

12. 4. 2018 od 20.00
Legendární královéhradecký písničkář 
s ostravskými kořeny a autor stovek pís-
ní a 12 alb na koncertě v Zahradě, kde 
vystoupí se svým parťákem Tomášem 
Kotrbou. Jeho poznávacím znamením 
se stala ostravština a skutečně civilní 
projev. Publikum si získal písněmi Jar-
mila, Něco o lásce či Zpátky do trenek, 
které na koncertě také jistě uslyšíte.

Ivo Jahelka & Miroslav Paleček 

26. 4. 2018 od 20.00
Průřez společnou tvorbou a nejznáměj-
ší vlastní písně nabídne dubnový kon-
cert dvou písničkářů Ivo Jahelky a Miro-
slava Palečka, které spojuje vášeň pro 
tenis. Přijďte si poslechnout jejich pís-
ně, kterým nechybí melodičnost, humor 
a svérázný pohled na svět!

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

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

ADAM PANÁČEK 
– DOSAVADNÍ 
PRÁCE
V měsíci dubnu proběhne ve foyer 
opatovské knihovny výstava grafik 
výtvarníka Adama Panáčka (1993), 
studenta pražské AVU a držitele 
ceny za hlubotisk v prestižní soutěži 
Grafika roku.

Od 9. 4. do 5. 5. 2018

Knihovna Opatov – Artotéka
Opatovská 1754, Praha 11 
Otevírací doba: Po až pá  
9.00–19.00 hod.; so 9.00–15.00 hod. 
tel.: 272 918 759

Workshop pro učitele  
ve Škole Můj Projekt

V úterý 20. února 2018 proběhl v rám-
ci Škola Můj Projekt v Chomutovické 
ulici první z pěti jarních workshopů 
pro učitele základních škol zaměře-
ných na využití informačních techno-
logií ve výuce. Dvouhodinové setkání 
podpořené Místním akčním plánem 
rozvoje vzdělávání pro Prahu 11 bylo 
věnované nejen představení on-line 
nástrojů Padlet, Mentimeter, Kahoot, 
Google Suite, ale také vzájemnému 
sdílení zkušeností přímo z výuky. To 
vše s možností vše si okamžitě vy-
zkoušet z pohledu tvůrce, tedy učite-
le, i žáka. Zúčastnilo se celkem devět 
zástupců pěti škol z Prahy 11. Další 
setkání jsou plánována na 17. dubna,  
15. května a 19. června. Více informací 
je možné najít na www.smp-jm.cz.

MŠ Konstantinova přijme od září 2018 
kvalifikovanou učitelku na plný úvazek 
– informace na telefonu 602 329 917. 
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Pozvánky do Chodovské tvrze

Recitál Chantal Poullain se skupinou Chansons

12. 4. v 19.00 hodin Šansony Chantal Poullain, to je hluboko 
posazený hlas, lahodná francouzština, 
jazzově laděná kapela pod vedením Ště-
pána Markoviče a především atmosféra 
sladké Francie. Zazní autorské písně, 
stejně jako tradiční francouzské šanso-
ny. Koncertem provází Chantal Poullain 
v češtině za hudebního doprovodu Ště-
pána Markoviče (saxofon), Ondřeje Kabr-
ny (klavír) a Jana Kořínka (kontrabas). 

Cesta za židovskou písní aneb Lenka Lichtenberg kvartet

17. 4. 18.00 hodin 
Česko-kanadská zpěvačka Lenka Li-
chtenberg zazpívá autorské i tradiční 
jidiš a hebrejské písně. Diváci ji mo-
hou znát mimo jiné jako desetiletou 
Lenku Hartlovou, jež vystupovala v di-
vadle Semafor po boku Jiřího Suché-
ho. Po emigraci do Kanady se Lenka 
Lichtenberg postupem doby vrátila 
ke svým židovským kořenům, přičemž 
dospěla ke zcela originální a netradiční 
interpretaci židovské hudby. V součas-
nosti hraje a zpívá na mnoha koncer-
tech i festivalech po celém světě. Vy-
stoupení na Chodovské tvrzi proběhne 
rovněž v rámci sedmého ročníku festi-
valu židovské hudby MAŽIF. 

Jazz klub Tvrz: Najponk duo

26. 4. v 20.00 
hodin 
(Restaurace 
Chodovská 
tvrz)
Jeden z na-
šich nejvý-

znamnějších a nejvíce oceňovaných 
jazzových pianistů současnosti – 
Naj ponk, vlastním jménem Jan Knop, 
vystoupí v Jazz klubu Tvrz spolu se 
svým dlouholetým spoluhráčem a vy-

nikajícím kontrabasistou Tarasem 
Vološčukem. Najponkův styl bývá 
označován jako straight-forward 
jazz (přímý – jdoucí k podstatě věci). 
K jeho charakteristickým znakům pa-
tří důvtipná, vynalézavá a strhující 
hra, stejně jako neobyčejná schop-
nost improvizace kombinující vlivy 
jazzových klavírních velikánů, jako 
Oscar Peterson, Thelonious Monk, 
Wynton Kelly nebo Red Garland. (Ka-
pacita klubu omezena!)

SVĚT DĚTSKÉ ILUSTRACE – Trnka, 
Lada, Born a další
25. 4.–13. 6. 2018 
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí 
výstavu nejvýznamnějších českých 
výtvarníků 20. století, kteří vynikali 
mimo jiné ve zcela specifickém žánru 
dětské ilustrace. 
K vidění bude výběr maleb, kreseb 
a grafik zvučných jmen, jako Jiří Trn-
ka, Adolf Born, Josef Lada, Jiří Winter  
Neprakta a další. Výstava je určena 
především dětem, ale i jejich rodičům 
a prarodičům. Zkrátka všem, kteří si 

chtějí zavzpo-
mínat na onen 
prchavý svět 
dětské fanta-
zie vtěsnaný 
do ilustrací, 
se kterými vy-
růstalo něko-
lik generací.
Výstava potr-
vá do 13. 6. 
2018. Otev-
řeno denně 
(kromě pondělí) od 13.00 do 19.00 
hod.

SENIOR FITNES z.s. 

Pořadatel lekcí zdravotního cvičení 
po celé Praze zve do tělocvičen 
a bazénů všechny, kdo hledají aktivní 
a přínosnou náplň svého volného 
času. Více na www.seniorfitnes.cz
Naši cvičitelé se na vás těší!
V Praze 11 cvičíme: 
ChrpaSport Chodov, Krejnická 2021/1

Zdravotní cvičení
 ÚT, ČT: 9.30–10.30 
Anna Macejková, tel.:  
+420 776 677 503, e-mail: 
jana.anna.macejkova@gmail.com
http://thesoul.cz/

Výběrové řízení 

na služební místo na pracovní po-
měr na dobu určitou (zástup za ma-
teřskou dovolenou)
FÚ pro hl. m. Prahu, ÚzP pro Prahu – Jižní 
Město se sídlem Opatovská 964/18, 
Praha 11 přijme pracovníka na vymě-
řovací oddělení právnických osob.
Požadujeme:
minimálně středoškolské vzdělání, ak-
tivní znalost práce s PC, dobrý písemný 
i ústní projev, občanská bezúhonnost, 
psychická odolnost, analytické myšlení, 
schopnost samostatné práce, znalost 
platné daňové legislativy v oblasti DPH, 
daně z příjmů právnických osob a silnič-
ní daně výhodou, flexibilita, pečlivost.
Nabízíme:
stabilní zaměstnání ve státní správě, 
pět týdnů dovolené, pružná pracovní 
doba, možnost zvyšování odborné 
kvalifikace, zaměstnanecké benefity.
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2018
Na vyžádání zašleme informace 
(e-mail: podatelna2011@fs.mfcr.cz).

Rodinná výzva  
v centrálním parku

Sobota 26. května
Vyzvěte své sousedy ve 3. ročníku

Více informací a registrační formulář 
naleznete na:  
www.fyzioklinika.cz/rodinna-vyzva
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Stoletá ozvěna: Česká samostatnost, 
národní přísaha

Rodiny v zázemí s obavami hleděly 
na listonoše, jestli nenese nejsmutnější 
zprávu nebo strašný povolávací rozkaz. 
České lesy, přes tvrdé tresty pro ty, kdo 
byli vypátráni, začali obývat muži, kteří 
zběhli, nenastoupili ke „svým“ vojen-
ským útvarům. V jadranském přístavu 
Kotoru v únoru došlo k několikadenní 
vzpouře námořníků. 

Novinové texty prozradily, že německá 
ponorka 5. února  potopila ve skot-
ských vodách jednu z lodí převážejících 
americké vojáky do Evropy. Američané 
postupovali na straně Dohody proti 
Německu! Zdálo se otázkou krátkého 
času, kdy unavené Centrální mocnos-
ti, císařské Německo, císařsko–krá-
lovské Rakousko–Uhersko a sultán-
ské Turecko, uznají bezvýchodnost 
pokračování ve válce. Na východě 
Evropy v zanikajícím carském Rusku 
probíhaly revoluční převraty a boje 
o moc, tvořily se tam – i zanikaly – 
různé státy. Noví vládci Petrohradu  
14. února jménem Ruska přijali gre-
goriánský kalendář, 3. března uzavřeli 
s dosavadním nepřítelem separátní mír  
a 12. března vyhlásili hlavním městem 
Moskvu.

Chodov, Háje a dvůr Milíčov byly orien-
továny spíš na okresní město Říčany. 
Praha začínala teprve novoměstskými 
domy za tehdy mladým městem Nus-
lemi. Háje s 219 obyvateli byly osadou 
vedlejší obce Hostivaře, Milíčov samo-
tou a Chodov vykazoval 909 obyvatel. 
Souhrnný počet domů v těchto lokali-
tách přesahoval tři sta. 

Zásobovací obtíže ve státě sílily. Prů-
myslu chyběly suroviny, konaly se nej-
různější sbírkové akce. Bouří a stávek 
proti nedostatku potravin a za ukon-
čení války přibývalo. Bujel „černý“ 
obchod, za nějž hrozily velké tresty. 
V Šeberově zapsali již roku 1917: 
„…vůbec platí lidé za věci k výživě 
ceny neslýchané a přemrštěné. Lidé 
stojí před krámy v dlouhých frontách 
i po celou noc, čekajíce až na ně dojde 
řada… Jaká bída je v krmení, svědčí, 
že zdejší lidé běhají na kousek trávy 
až na Háje a k Petrovicům, téměř ho-
dinu cesty. Lidé z Michle a okolí pře-
padají bramborová pole a trhají nať 
uschlou, aby získali pár brambůrků, 
největších dnes jako vlašský ořech. 
Lid s úzkostí hledí do budoucna…“ 

Přes obtíže doby Češi stále více 
vztyčovali hlavy. Epicentra jejich pro-
jevů ve státě byla Praha, zde často 
Obecní dům na dnešním náměstí Re-
publiky, a – Vídeň, tamní parlament. 
Na velkém shromáždění spisovatelů 
a představitelů českého veřejného ži-
vota 13. dubna v Obecním domě pro-
nesl oblíbený spisovatel Alois Jirásek 
přísahu jménem „národa, jenž má zá-
sluhy o kulturu světovou a jenž svou 
vzdělaností, svými silami mravními 
a svým rozvojem hospodářským s hr-
dostí se postavil vlastní prací svou 
do prvé řady demokratických národů 
světa“. Shromáždění přísahalo, že vy-
trváme v úsilí o svobodu a samostat-
nost. 

Jiří Bartoň

Od jara 1918 vývoj směřoval ke konci stále nesmyslnější 1. světové války. 
Navenek to na vzdálených bojištích ještě moc poznat nebylo. Na malých úze-
mích mezi zákopy armád znepřátelených států umíraly zvlášť velké spousty 
mužů a mladíků. V jediné „bitvě“ třeba čtvrt miliónu. Nemělo to přitom 
žádný podstatný význam. 

U Obecního domu před polovinou dubna 1918. Z dobového tisku. 

Příběhy zajímavých pamětníků

V tomto školním roce jsme již podruhé byli 
partnery ve skvělém projektu Příběhy na-
šich sousedů. Celkem devět týmů z našich 
základních škol zpracovalo příběhy zajíma-
vých pamětníků, nejčastěji formou videa. 
Zachycené příběhy se vedle osudů pamět-
níků během války či poválečných událostí 
věnují i komunistické éře naší historie.
Již teď spolu s organizátory domlouvám 
pokračování naší spolupráce i v příštím 
školním roce a samozřejmě doufám, že 
se opět najde dostatek žáků našich škol, 
kteří se do projektu zapojí.
A na závěr přidávám jednu upoutávku, 
abych vás nalákal se na jednotlivé pří-
běhy na webových stránkách projektu  
(www.pribehynasichsousedu.cz/praha-11/
praha-11-20172018/) též podívat: „Střílelo 
se, letadla lítala, najednou jsme viděli, jak 
jedna americká stíhačka padá k zemi. Tak my 
kluci, hrrrr, už jsme za ní běželi. A pilot nám 
rozdal čokoládu a žvýkačky a my na to fasci-
novaně koukali.“

Mgr. Jakub Lepš ,  
TOP 09

zástupce starosty pro 
školství, kulturu a sport

Vítězný tým ze ZŠ Květnového vítězství

Vzpomínkový pietní  
akt k 73. výročí

vítězství protifašistické koalice nad 
nacistickým Německem a osvobo-

zení Československa
Srdečně vás zveme na vzpo-

mínkový pietní akt. Pietní akt se 
uskuteční

v úterý dne 9. května 2018 
v 9 hodin na Chodovském 

hřbitově. 
Bude uctěna památka zde 

pohřbených 263 rudoarmějců 
padlých v Pražské operaci  
a 31 padlých pražských 

povstalců z Chodova a okolí.
Český svaz bojovníků za svobodu 

za podpory MČ Praha 11 je 
přesvědčen, že tato pamětní 

akce kladně působí na přítomnou 
mládež, která se tak v doprovodu 
svých pedagogů nebo rodičů učí 
vzdávat úctu hrdinům padlým 

v poslední velké bitvě nejkrutější 
války v dějinách lidstva, kdy byl 
náš národ nepřítelem dokonce 

předem odsouzen k smrti.
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Všechny naše týmy hrají přebory Prahy 
a předvádějí výbornou hru. Ale nebylo 
to vždy jednoduché. Největším hendike-
pem našeho klubu bylo, že jsme neměli 
vlastní hřiště ani zázemí a svou činnost 
jsme museli provozovat tzv. v podná-
jmu, a neměli jsme tudíž jistotu, kde bu-
deme působit příští sezonu. To je však 
již minulost. V současné době máme 
od MČ Praha 11 pronajat sportovní 
areál Schulhoffova s přírodní trávou 
a sportovní areál Mikulovka s povrchem 
UMT 3. generace. Vše je výsledkem do-
hod mezi MČ Praha 11, Jihoměstskou 
majetkovou, a. s., a bývalými nájemci 
FK Duklou Praha a spol. Time 4 sport. 
Jsme opravdu rádi, že dali všichni hlavy 

dohromady a udělali rozhodnutí ve pro-
spěch jihoměstských dětí. Areály jsme 
tedy získali, ale dalším problémem bylo 
neexistující zázemí. V areálech byly spr-
chy, šatny a toalety v dezolátním stavu. 
Děti se tak nemohly osprchovat a jejich 
rodiče si neměli kam zajít ani na toaletu. 
I toto se nám již podařilo vyřešit. Díky do-
taci MHMP i MČ Prahy 11 jsme si mohli 
zakoupit nové kontejnery v dostatečném 
množství, které jsou koncipovány jako 
šatny, toalety i sprchy. Rádi bychom tou-
to cestou poděkovali Magistrátu hl. m. 
Prahy i zastupitelům MČ Prahy 11 za při-
dělení dotace.
Ostatně posuďte sami, jak se nám to po-
vedlo.  Klub FK DUKLA JIŽNÍ MĚSTO

Klub jsme založili před pouhými sedmi lety s podporou FK DUKLY PRAHA  
a MČ PRAHY 11. Dnes v našem oddíle sportuje přes 300 dětí z Jižního Města. 

Vážení rodiče: přiveďte své děti 
na nábor malých chlapců i holčiček 
5letých a starších, který proběhne 
ve středu 25. dubna 2018 v 17.00 
v areálu Schulhoffova.

Více na našich webových strán-
kách www.fkduklajm.cz
Možná i z vašich dětí jednou vyros-
te Petr Čech nebo Tomáš Rosický, 
a když ne? Nevadí. Aspoň z nich vy-
rostou sportovci a slušní lidé.

Jedná se o turnaje:
Velká cena Českomoravského klubu ve-
teránů
V sobotu 12. 5. 2018 se v hale Jede-
náctka VS uskuteční turnaj pro veterá-
ny ve 12 kategoriích. Hráči a hráčky až 
do kategorie věku 80 let a starší přijedou 
nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. 
Hlavně účast ze sousedních států bývá 

veliká, z toho důvodu bylo pro letošní rok 
rozhodnuto přesunout turnaj z haly Květ-
nového vítězství do haly Jedenáctka VS 
a postavit rekordních 30 stolů. 
Jedním z nejstarších účastníků bude Lu-
mír Ruzha, český nejúspěšnější veterán, 
který počtem získaných medailí dosáhl 
na desáté místo celosvětového žebříčku 
a na druhé místo v evropském žebříčku. 
Celkem získal 28 medailí, z toho 9 zla-
tých! Navíc pan Ruzha letos naposledy 
předsedá Českomoravskému klubu ve-
teránů (od roku 1990). I kvůli tomu se 
uskuteční pokus o zdolání rekordního 
počtu účastníků (rekord drží Holice s po-
čtem 264 účastníků). 

GENERALI mistrovství ČR mladšího 
žactva
Hala Jedenáctka VS přivítá nejlepší děti 
ročníku 2005 a mladších v soutěžích jed-

notlivců, čtyřher a smíšených čtyřher. Kva-
lifikace do finálových kol proběhne v so-
botu 19. 5. 2018, v neděli 20. 5. 2018 
pak budou na pořadu semifinále a finále 
jednotlivých soutěží. Do hry samozřejmě 
vstoupí i členové TTC Elizza Praha, z.s.

Velká cena Prahy
Mezinárodní turnaj pro mládež se uskuteční 
v hale Jedenáctka VS ve dnech 25.–27. 5. 
2018, kdy do haly zavítá mládežnická eli-
ta z více jak 20 států z celého světa.

Jaro plné stolního tenisu v Praze 11
Díky podpoře MČ Praha 11, hl. m. Prahy a sponzorů se uskuteční několik významných 
turnajů ve stolním tenisu, které bude organizovat či spoluorganizovat TTC Elizza Praha, 
z.s., oddíl stolního tenisu, který sídlí v Praze 11 a má více jak 30letou tradici.

FK DUKLA JIŽNÍ MĚSTO se může pochlubit nejen sportovními 
úspěchy, ale i novým zázemím v areálu Mikulova

TTC Elizza Praha, z.s., se zaměřu-
je nejen na práci s mládeží (téměř 
100 dětí), ale také nabízí volno-
časové aktivity ve specializované 
hale na stolní tenis v ulici Bran-
dlova 1386/21 (nedaleko od me-
tra Háje). Opět plánuje uspořá-
dat turnaje pro nejmenší, seniory 
a pro širokou veřejnost na období 
od dubna do června. Více informací 
naleznete na internetových strán-
kách www.elizza.cz/ttc.htm.
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Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – 1. pololetí 2018

Ulice Termín
Exnárova–Otická 28. 4. (9–12)
Komárkova–Hněvkovská 
(u sportovní haly)

22. 4. (9–12)

Kryštofova–Kazimírova 28. 4. (13–16), 27. 5. (9–12)
Lažanského–7. května 29. 4. (9–12)
Mokrá–Zimákova 22. 4. (13–16), 26. 5. (13–16)
Rujanská–Donovalská 22. 4. (9–12), 12. 5. (9–12), 10. 6. (13–16)
Stachova – V Hájích (u trafostanice) 29. 4. (13–16), 26. 5. (9–12)
U Nové dálnice 12. 5. (13–16)
Výstavní – K Jezeru (parkoviště u TJ Háje) 14. 4. (13–16), 13. 5. (9–12)
Ženíškova – Květnového vítězství 28. 4. (13–16)

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery 
na bioodpad (BIO VOK) budou v 1. polole-
tí 2018 přistaveny na Jižním Městě v níže 
uvedených termínech. Službu organizuje 
a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha.
Do BIO VOK mohou občané hl. m. Prahy 
zdarma odkládat biologicky rozložitelný od-
pad (bioodpad) rostlinného původu ze za-
hrad (listí, tráva, větve, neznečištěná zemina 
apod.), případně kuchyňský bioodpad rost-
linného původu. Vysbíraný bioodpad bude 
materiálově využit (kompostování apod.).
BIO VOK budou přistaveny ve stanovený 
termín na dobu 3 hodin (9–12, nebo 13–16 
hod.). Pokud bude BIO VOK naplněn ještě 

před uplynutím stanovené doby přistavení, 
bude vyměněn za nový. Po celou dobu při-
stavení je přítomna obsluha, která dohlíží 

na průběh sběru. Podmínky přistavení i cel-
kový počet BIO VOK stanovuje Magistrát 
hl. m. Prahy.

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad – 2. čtvrtletí 2018
Odbor životního prostředí ÚMČ Pra-
ha 11 oznamuje, že velkoobjemové 
kontejnery na objemný odpad (VOK) 
budou ve 2. čtvrtletí 2018 přistaveny 
na Jižním Městě v níže uvedených ter-
mínech. Službu VOK organizuje a hradí 
ze svého rozpočtu hl. m. Praha, VOK 
přistavuje svozová společnost Praž-
ské služby, a.s., na základě smlouvy 
s hl. m. Prahou.

OŽP upozorňuje, že VOK jsou určeny 
pouze pro objemný odpad z domácnos-
tí (nábytek, sportovní náčiní, koberce 
a podlahové PVC, umyvadla a zácho-
dové mísy apod.), který nelze ukládat 
do běžných kontejnerů, nikoliv pro od-
pad vznikající při podnikatelské činnos-
ti. Do VOK nelze odkládat stavební 
suť, nebezpečné složky komunálního 
odpadu (baterie a akumulátory, barvy, 
chemikálie, zářivky apod.), vyřazená 
elektrická zařízení (chladničky, pračky, 
televize, monitory, počítače apod.), bio-
logicky rozložitelný odpad ze zahrad 
nebo pneumatiky. Uvedené druhy od-
padu lze odložit ve sběrných dvorech 
hl. m. Prahy (nejbližší je v ul. Bartůňko-
va u stanice metra Opatov).

VOK jsou přistaveny ve stanovený 
den pouze po dobu 4 hodin, kon-
krétní čas přistavení (buď od 14.00 
do 18.00, nebo od 16.00 do 20.00 
hod.) je uveden u každého termínu. 
Po celou dobu přistavení VOK je pří-
tomna obsluha, která koordinuje uklá-
dání odpadů.

Jižní Město I
A. Malé – Hviezdoslavova 25. 4. (14–18), 13. 6. (16–20)
Bachova 1593 14. 6. (16–20)
Bachova–Mikulova 5. 4. (14–18), 24. 5. (14–18)
Benkova 1691 (parkoviště) 16. 5. (14–18)
Blažimská–Klapálkova 21. 6. (16–20)
Brandlova 1641 (za Startem) 18. 4. (14–18), 31. 5. (14–18)
Brechtova – Květnového vítězství 24. 4. (14–18)
Brodského 1671 28. 6. (16–20)
Divišovská–Šternovská 9. 5. (14–18)
Doubravická–Bohúňova 4. 4. (14–18), 22. 5. (14–18)
Hekrova 853 (parkoviště) 3. 5. (14–18)
Hlavatého–Mejstříkova 19. 4. (14–18), 7. 6. (16–20)
Hněvkovského 1374 2. 5. (14–18), 18. 6. (16–20)
Chomutovická 23. 4. (14–18), 11. 6. (16–20)
Janouchova 671 (u MŠ) 10. 5. (14–18)
Klapálkova–Čenětická 16. 4. (14–18)
Konstantinova–Metodějova 11. 4. (14–18), 4. 6. (16–20)
Kosmická – Anny Drabíkové 17. 5. (14–18)
Kryštofova–Kazimírova 14. 5. (14–18), 27. 6. (16–20)

Křejpského 1514
3. 4. (14–18), 23. 4. (14–18), 22. 5.  
(14–18), 11. 6. (16–20)

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 19. 6. (16–20)
Majerského–Samohelova 9. 4. (14–18), 28. 5. (14–18)
Matúškova 831 (u Blankytu) 23. 5. (14–18)
Metodějova (parkoviště) 25. 4. (14–18)
Michnova–Podjavorinské 17. 4. (14–18), 5. 6. (16–20)
Mnichovická–Tatarkova 12. 4. (14–18), 2. 5. (14–18), 20. 6. (16–20)
Modletická 1390 (vnitroblok) 12. 4. (14–18), 27. 6. (16–20)
Mokrá–Zimákova 25. 6. (16–20)
Novomeského 690 (parkoviště) 30. 5. (14–18)
Plickova 880 3. 4. (14–18), 21. 5. (14–18)
Radimovická 1424 (parkoviště) 9. 5. (14–18), 21. 6. (16–20)
Rujanská–Donovalská (u TS) 15. 5. (14–18)
Schulhoffova 794 12. 6. (16–20)
Stachova – V Hájích 10. 4. (14–18)
Štichova 640 (parkoviště) 26. 4. (14–18), 30. 5. (14–18), 25. 6. (16–20)
Tererova (u ZŠ) 4. 6. (16–20)
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 4. 4. (14–18)
Ženíškova – Květnového vítězství 3. 5. (14–18), 19. 6. (16–20)
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 5. 6. (16–20)
Dědinova 2002 17. 4. (14–18)
Gregorova–Hrudičkova 18. 4. (14–18), 6. 6. (16–20)
Hráského–Jarníkova 5. 4. (14–18), 24. 5. (14–18)
Hrdličkova–Blatenská 19. 4. (14–18), 16. 5. (14–18), 28. 6. (16–20)
K Dubu 29. 5. (14–18)
Kloboukova 2230 (parkoviště) 7. 6. (16–20)
Krejnická 2021 (za Chrpou) 10. 5. (14–18)
Láskova–Malenická 9. 4. (14–18), 28. 5. (14–18)
Lažanského 11. 4. (14–18)
Nechvílova 1826–29 24. 4. (14–18), 12. 6. (16–20)
Petýrkova 1953 14. 5. (14–18), 26. 6. (16–20)
Vojtíškova 1783 13. 6. (16–20)
Bližší informace získáte na Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimo-
va 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367, 267 902 320 nebo 267 902 514.



Naše oddílové dorostenky, dorostenci 
a ti mladší z kategorie žactva vystavili 
tu nejlepší vizitku k pětiletému výro-
čí od vzniku oddílu atletiky na Jižním 
Městě.
Na mistrovství ČR ve vícebojích zaper-
lila Tereza Elena ŠÍNOVÁ ziskem zlaté 
medaile v kategorii dorostenek a přida-
la bonus v podobě národního rekordu 
v halovém pětiboji v bodovém součtu 
4.130 bodů. Tímto výkonem je na čele 
světových halových tabulek v kategorii 
do 17 let. Ještě před tímto rekordem 
tato bývalá žákyně ZŠ Pošepného 
a nyní studentka Gymnázia Opatov 
úspěšně reprezentovala na mezistát-
ním víceutkání v kategorii do 19 let. 

Před Terezou je v roce 2018 výzva 
uspět na mistrovství Evropy v kategorii 
do 17 let.
Na mistrovství ČR v individuálních dis-
ciplínách dokázali mladí atleti získat 
dalších šest cenných mistrovských 
kovů, z toho dvě zlaté a čtyři bronzové 
medaile.
Nico BOKETTA zvítězil v kategorii doros-
tenců v běhu na 3000 m ve vynikajícím 
osobním rekordu 8:49,65 s a navázal 
na své loňské úspěchy, kdy získal v sezó-
ně v kategorii žáků čtyři nejcennější kovy 
a k tomu stříbro a bronz. Prokazovaná 
výkonnost spěje v roce 2018 k účasti 
na mistrovství Evropy do 17 let právě 
na jeho vítězné trati. Jeho atletické za-
čátky jsou spojeny se ZŠ K Milíčovu.
Tereza Elena ŠÍNOVÁ dokázala získat 
zlatou medaili v dálce, když se jí poprvé 
podařilo překonat vytouženou magic-
kou hranici v dálce výkonem 601 cm. 
Ke zlaté přidala ještě bronzovou medai-
li v běhu na 60 m překážek v osobním 
rekordu 8,49 s.
Jan PATKA se prosadil mezi dorostenci, 
když ve vrhu koulí vybojoval bronzovou 
medaili v osobním rekordu 15,65 m, ač-
koliv tato disciplína je toliko součástí 
jeho přípravy na víceboj. Nadále zůstá-
vá jeho hlavní disciplínou pro vrcholnou 
událost mistrovství Evropy do 17 let 
v roce 2018 hod oštěpem.
Na svém mistrovství ČR se prosadili 
i zástupci mladší generace z kategorie 
žactva.
Eliška LANDSMANNOVÁ získala v tak-
tickém závodě v kategorii žákyň bron-
zovou medaili v běhu na 1500 m v čase 

5:01,00 s a úspěšně navázala na mi-
strovský žákovský titul na podzimním 
šampionátu v přespolním běhu. Je žá-
kyní ZŠ a MŠ Chodov.
Dominik GNIP se dočkal své první mi-
strovské medaile, a to v kategorii žáků 
v běhu na 800 m v čase 2:05,20 s. Je 
žákem ZŠ Pošepného nám.
Výborných výsledků dosáhli i další mla-
dí atleti oddílu.
Adéla Nela Šínová na čtvrtém mís-
tě ve vrhu koulí zaostala za bronzem 
o pouhé čtyři centimetry v osobním 
rekordu 13,09 m a přidala ještě sedmé 
místo v trojskoku v osobním rekordu 
11,35 m. 
Petr Vacátko obsadil páté místo ve sko-
ku o tyči výkonem 389 cm.
Linda Dufková přidala dvě umístění 
na devátém místě v běhu na 60 m pře-
kážek a v trojskoku, stejné umístění vy-
bojoval Matěj Beneš v běhu na 3000 m.
V oddílu Atletika Jižní Město z.s. je 
celá řada mladších atletů s perspekti-
vou prosadit se tak, jak se to daří jejich 
oddílovým kamarádům z kategorie do-
rostu a žactva. 
Osobním trenérem úspěšných mladých 
atletů je Ladislav Kárský.
Více na: www.atletikajm.cz

Úspěchy mladých atletů v halové sezóně
V halové sezóně 2018 dosáhli mladí atleti z oddílu Atletika Jižní Město z.s. pozoru-
hodných úspěchů a úspěšně navázali na výsledky z let minulých.
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Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu

Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru
nabídková min. 
cena (v Kč) m2/rok

Hviezdoslavova 520 210 70 ortodoncie 1500

Anny Drabíkové 534 208 68 dětský praktický lékař 1500

Steinerova 735 205 99 archiv 400

Modletická 1389 501 56 provozovna manikúry a pedikúry 1000

Tererova 1551 509 100 regenerační studio 1500

Tererova 1551 502 48 prodejna drogistického a papírenského zboží 1000

Podjavorinské 1601 607 46 kadeřnictví a kosmetika 1000

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

1500

Podjavorinské 1601 511 43 kancelář 1500

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

Modletická 1389 502 67 praní, mandlování a oprava oděvů 1000

Datum a čas prohlídky je možno dohodnout na správní firmě Jihoměstská majetková, a. s., Tererova 1356, Praha 4.
Další informace obdržíte na telefoních číslech 267 902 268, 267 902 285.
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 Co v rozpočtu chybí 
V lednu byl přijat rozpočet městské části, je to 
předpoklad fungování úřadu a jeho organiza-
cí. Jednání odhalilo i nezodpovězené otázky 
a nejasné perspektivy. Zmíním se alespoň o těch 
nejproblematičtějších. Na plánovanou dostav-
bu chodovské školy si chce radnice vzít stomi-
lionovou půjčku, na rekonstrukci věžáku Sandra 
představila radnice odhad v objemu 160 milionů, 
výroční zpráva o plnění Sociální koncepce kon-

statuje „nedostatek financí na realizaci a plnění 
opatření“ a to nehovořím o potřebě prostředků 
v případě, že by program zkapacitnění někte-
rých parkovišť byl myšlen vážně. Pro situaci je 
typická neochota radnice vedené panem Jiravou 
o problémech jednat. Budu to ilustrovat na pří-
padu zprávy o Sociální koncepci: opakovaně 
jsem na jednáních zastupitelstva předkládal ná-
vrh na její projednání, bohužel bez hmatatelné-

ho dopadu. Jde o to, aby koncepce nebyla jen 
slohovým cvičením do šuplíku, ale aby městská 
část vytvořila předpoklady, jak se o svoje seniory 
postarat. Zmíněná koncepce předpokládá využití 
domu Sandra, o to je horší, že 160 milionů v roz-
počtu není. HPP11 navrhovalo prodej domu Za-
hrady Opatov, tyto prostředky by pokryly nastí-
něné deficity. O tom zas někdy příště. 

Jiří Krautwurm, HPP 11

 Začalo jaro 
Mrazy skončily, dny se prodlužují, vše začíná 
být veselejší a optimističtější, lidé se dokon-
ce začínají na sebe usmívat. To vše je fajn, 
ale všechno má své „ale”. Chcete-li si dobrou 
náladu uchovat, pak se v žádném případě ne-
pohybujte v okolí stanic metra Opatov a Háje. 
Důvod? Neuvěřitelný nepořádek, nepořádek je 
slabý výraz, prostě BORDEL. K tomu přede-

vším na Opatově směrem ke starému Chodo-
vu odporný smrad. To samé na Hájích. Zkuste 
se projít od benzinové pumpy směrem k re-
stauraci Stodola. Všude samé poházené od-
padky, které nikdo měsíce neuklízí. Podobných 
neblahých míst a nepořádku je dnes na Jižním 
Městě spousta. Evidentně zodpovědní lidé 
na radnici na úklid veřejných prostranství re-

zignovali. Doufat, že se situace zlepší, je asi 
hodně naivní. Ještěže už je jaro a za pár týdnů 
se vše zazelená a ten nepořádek nebude vi-
dět. Do podzimu, než listí zase opadá, můžou 
být zodpovědní politici v klidu. A co my ostat-
ní, necháme si to líbit? 
Čisté a optimistické jaro přeje 

Dalibor Mlejnský, JMND

 Jak se tvoří na Jižním Městě nový člen rady za ČSSD? 
Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 11 se 
dějí různé věci, to jsme si již v praktické rovině 
zvykli, ale na první části únorového zasedání 
se stala skutečně zajímavá podívaná. 
Projednával se bod programu ohledně nápravy 
„administrativní chyby“, která měla spočívat 
v tom, že některá kasina a herny na Jižním 
Městě nebyly oficiálně schváleny MHMP (chy-
běl souhlas s provozováním činnosti atd.). 

Proto bylo na ZMČ předloženo usnesení, které 
tuto „chybu“ mělo napravit. Prakticky se jed-
nalo o kasino v OC Chodov s přílepkem zastu-
pitele D. Mlejnského o dalších dvou hernách 
v Brandlově ulici. Před hlasováním vystoupil 
pan Štefek a prohlásil, že ČSSD je pro „nulovou 
toleranci hazardu na Praze 11“, tento bod však 
podpoří, jedná se jen o „administrativní chybu“. 
Bod byl následně i hlasy ČSSD prohlasován.

Za chvíli přišlo slíbené překvapení. Pan Šaray 
navrhl zařadit nový bod o volbě nového radní-
ho, konkrétně pana Štefka z ČSSD. Po hlasová-
ní v tajné volbě, světe div se, máme na Jižním 
Městě radního za ČSSD odměnou za prohla-
sování „administrativní chyby“. A co na to pan 
Belaník, předseda ČSSD na Praze 11, který je 
zásadně proti hazardu a o uvedené „akci“ vů-
bec nic nevěděl? Jiří Dohnal, Piráti Praha 11

 Pane starosto Jiravo (Ano), hazard a herny na Jižní Město nepatří, styďte se!
Radní a zastupitelé ANO, TOP 09, ČSSD za pod-
pory KSČM, ODS, JM-ND odsouhlasili na únoro-
vém zastupitelstvu Prahy 11 herny, jejichž zru-
šení dříve prosadilo HPP11. Povýšili tak zájmy 
hazardu nad zájmy občanů Jižního Města.
Například v ulici Hviezdoslavova-Brandlova jsou 
nově povoleny 2 herny, hned naproti poště. Dří-
ve na místě heren byla cukrárna, papírnictví, ale 
hazard je výnosnější. Ponuré prostředí doplňují 

pomalované fasády, vykradená auta. Drobná 
kriminalita je již tak častá, že ji občané ani ne-
hlásí, protože objasněnost je nízká. V noci se 
zde lidé bojí chodit, necítí se bezpečně.
Možná si pragmaticky řeknete: „Mne se to ne-
týká, já tam naštěstí nebydlím.“ Jenže dopad 
heren je na občany celého Jižního Města. V her-
nách neprohrávají milionové částky anonymní 
lidé (oni), ale konkrétní nemocní občané, kteří 

nezvládají svoji vášeň a do dluhové pasti str-
hávají nejenom sebe, ale celé své rodiny. Pak 
nejvíce trpí děti.
Nepochybuji, že hazardní lobby se svým chle-
bodárcům teď před volbami odmění. Až budete 
pojídat předvolební koblihy těchto stran, tak se 
jen zamyslete, že mohou být i za peníze vyděla-
né na neštěstí vašich spoluobčanů.

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11 

 HPP 11 je proti všemu? Nikoliv
Slýchám, že HPP 11 „vše blokuje“ a je „proti vše-
mu“. Tento názor je účelově rozséván mezi nein-
formované obyvatele, ideálně mezi ty, kteří polit. 
dění na P11 nesledují. Ty lze snadno uchopit za je-
jich vášně a podprahově u nich vyvolat nenávist 
vůči komukoliv, kdo jedná zamítavě, aniž by jim 
bylo vysvětleno proč. Jelikož rozsévači zla, mno-
zí trestně stíhaní, vyvolávají hysterii, zato nevy-
světlují její důvod, nyní vysvětlím. Dlouhodobě se 

zajímáme i o lokality, kde zastupitelé za HPP 11 
nebydlí. Dohlížíme na JM, když vy pracujete nebo 
trávíte čas s blízkými. Zastupujeme 33 % voličů 
z P11, a jelikož jsme byli odvoláni z radnice, pre-
zentujeme vaše problémy na jednání zastupitel-
stva, kde jimi „otravujeme a zdržujeme“ všechny 
ostatní. CENTRALIZUJEME PROBLÉMY LOKA-
LIT A ŽÁDNÝ NEPOVAŽUJEME ZA MÉNĚ DŮLE-
ŽITÝ. Svolila radnice Jiravy (ANO) a Urbánka (TOP) 

k výstavbě předimenzovaných kanceláří či garáží 
pro „cizáky“ před vaším domem? Nesouhlasíme! 
Jezdí vám před okny kamiony a radnice nekoná? 
Neustupujeme! Podporují ANO / TOP / JMND / 
ODS / ČSSD / KSČM hazard? My ne! Jsme proti 
tomu, co vás nebo MČ poškozuje. Neuhnuli jsme, 
proto nás poslali do opozice. Jdeme proti všem, 
ale nejsme proti všemu.

Martin Farmačka, HPP 11

 Hrobař
Na zasedání zastupitelstva mě ctihodný sená-
tor Kos nazval hrobařem. Jeho kolegyně Zdeň-
ková svého času supem. Proč takové výrazy? 
Asi mě nemají rádi. Občas jim připomínám je-
jich pochybení a selhání. Já se na ně nezlobím. 
Sup je vlastně taková zdravotní jednotka, kte-
rá se stará o uhynulé slabší kusy, které v pří-
rodě neobstály. Také oni neobstáli a museli 
být s ostudou odvoláni z rady. Nevím, proč to 

dávají za vinu mně a nehledají chybu u sebe. 
Pan Kos velmi rád moralizuje, ale na své hříchy 
z minulosti zapomíná. Například se stal velkým 
bojovníkem proti kasinu v OC Chodov a kritizuje 
ostatní zastupitele, že fungování kasina umož-
nili. Ale jaksi už zapomněl, že v minulosti právě 
toto kasino v OC Chodov obhajoval. Sám před-
ložil usnesení, které činilo výjimku pro kasino 
OC Chodov a TOP Hotel z nulové tolerance ha-

zardu. Nyní hlasitě kritizuje ostatní stylem zlo-
děj křičí, chyťte zloděje. Já sám jsem celé toto 
období ve svém názoru na hazard konzistentní 
a na rozdíl od něj jsem pro kasina nikdy nehla-
soval. To pana Kose velmi trápí a cítí, že už se 
zase slétají supi, protože tu zapáchá mršina. 
Doufám, že voliči ve volbách rozhodnou a my 
budeme ušetřeni pokryteckého moralizování 
pana Kose.  Josef Belaník, ČSSD

 Hazard v Praze 
Na únorovém zasedání Zastupitelstva  
MČ Praha 11 bylo znovu projednáváno vyjádření 
ke kasinuv OC Chodov. Kasino má být na sezna-
mu regulovaných míst dle vyhlášky Magistrátu 
hlavního města Prahy, aby byla vyhláška stále 
platná a v souladu s novelou loterijního záko-
na.  V usnesení jsem navrhl doplnit doporučení, 
aby Praha aplikovala nulovou toleranci v patřič-
ných vyhláškách pro celé území Prahy. Tento ná-
vrh nenašel podporu napříč zastupitelstvem.

S herními místy je spojeno možné vytvoření pa-
tologické hráčské závislosti. Je to závislost, při je-
jímž vzniku jsou důležité tři veličiny: frekvence hry, 
výše sázky a dostupnost. Z tohoto pohledu jsou 
nejnebezpečnější výherní hrací automaty.  
Vhodným opatřením je zavést regulaci na vy-
hrazená místa, registr hráčů a typ povolených 
her. V tomto legislativa zatím pokulhává. Pro-
to obce jdou cestou „obecních“ či registrova-
ných kasin anebo nulovou tolerancí. Avšak 

důležitá je i prevence a osvěta u mládeže. 
Částečně toto supluje podpora sportu. V sou-
časnosti je nejschůdnější prosadit omezení 
dostupnosti výherních automatů a zavedení 
programu prevence.
A pro co jste Vy?
 Obecní kasino
 Nulová tolerance
 Regulace, omezení provozu a prevence
 Ing. Petr Štefek, ČSSD
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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 9. 4.–20. 4. 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.

Každých 14 dnů pro vás připravujeme novou akční nabídku!

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Vepřová krkovice s kostí 119,90 99,90 Kč
Hovězí přední kližka 159,90 149,90 Kč
Krůtí prsa 189,90 169,90 Kč
Uzené ocásky 94,90 84,90 Kč
Párky učňovské 149,90 109,90 Kč
Šunka výběrová 199,90 169,90 Kč
Čajový salám 129,90 99,90 Kč

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

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

Partner muzikáluGenerální partner muzikálu

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

ve  spoluprác i 

s  T WO MEN PRODUCTION

uvádí
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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, men-
ší pro maminku nebo větší pro rodi-
nu se 2 dětmi. Máme hotovost. Kon-
taktujte nás na tel.: 704 371 109

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

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

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

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

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

• 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

• 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.

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

• Hledám menší byt do 14 tisíc 
nebo větší do 20 tisíc jen pro 2 oso-
by – pár. Ideálně na 2 roky a více, 
lodžie výhodou, ale nemusí být, cen-
trum do 30 minut. Zařízení na doho-
dě. RK nevolat. Děkuji. 777 615 730

SLUŽBY

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘI-
ZNÁNÍ, ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVI-
DENCE, REKONSTRUKCE ÚČET-
NICTVÍ. VŠECHNY DANĚ, MZDY, 
DPH. ZASTUPOVÁNÍ 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

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

• 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, 
obklad, dlažby. Malířské a bourací 
práce, odvoz suti. Rekonstrukce ja-
der, domky, nebyt. prostor. Rozum-
né ceny. Tel.: 603 538 738, e-mail:  
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.

• !! 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

• Pokládka podlahových krytin, 
koberce, vinyl, PVC, dřevěné, la-
minátové podlahy, renovace po-
dlah. Kvalitně odvedená práce je 
pro nás priorita. Tel.: 608 068 694,  
www.podlahyvinterieru.cz

• Krejčovství OPATOV, nově ote-
vřené, PO–PÁ od 8.00–19.00 ve 
vestibulu metra C Opatov. Nabízíme 
zkrácení od 150 Kč, výměny zipů od 
250 Kč a další opravy a úpravy. Tel.: 
792 350 215

• Suchá pedikúra a manikúra, šetrné 
ošetření vhodné pro diabetes, zarost-
lé nehty, mikózu, zakončené lehkou 
reflexní masáží. Tel: 777 685 639, 
Kupeckého 4, Praha 11 Háje

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

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

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

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

• 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

• 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

• 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

• 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

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

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

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

• 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

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

• Koupím staré rybářské náčiní 
do muzea. Pruty bambusové, lami-
nátové, navijáky, splávky, třpytky, 
knihy, krabičky a veškerý rybář-
ský cajk do roku 1992. Kontakt: 
777 206 746, hofman@dexempo.cz

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

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

• Advokátka JUDr. Svatava Grivalská 
(u metra Háje). Spory, vymáhání pohle-
dávek, smlouvy, nemovitosti, právo 
rodinné, občanské, obchodní, byto-
vá družstva a SV. T: 603 823 260,  
office@grivalska.cz

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

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

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, 
výměna skel, seřízení kování, žaluzie 
a parapety. Tel.: 737 202 354
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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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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
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• Vyklízení – odvoz levně, vykupuje-
me funkční lednice, mrazáky, pračky, 
myčky, sporáky, historické šicí stroje, 
jízdní kola, rudly, postele, motocykly, 
automobily. Tel. 777 207 227.

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

• Uklidím, vyžehlím. 100% spo-
lehlivost. Důchodkyně ve výbor-
né kondici. Pouze Jižní Město. T: 
603 436 827

• 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

• 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

• 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

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

• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALA-
CE TV, satelitu, set-top boxu, DVD, 
radiomagnetofonu. Servis malých 
domácích elektrospotřebičů. m: 
739 049 499, krizjiri@volny.cz

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuza-
na Šemlová – opravy, úpravy oděvů 
a bytového textilu. Zdiměřická 1446, 
Praha - Jižní Město. Otevřeno po–čt 
10:00–18:00, pá 10:00–15:00. Tel. 
734 487 143

• 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 vydava-
telství přijme specialistu marketingu 
pro rozvoj firemních značek, komuni-
kaci s mediálními partnery, marketin-
govou podporu obchodního odděle-
ní, plánování i realizování firemních 
kampaní. Nutná praxe a minimálně 
základy v grafických editorech. 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.

• 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

• Cestovní kancelář FLY UNITED, 
Bartůňkova 3, Praha 4, hledá dů-
chodce na pochůzky po Praze sou-
visející se zajišťováním víz. Infor-
mace na tel.: 603 101 652, e-mail: 
jana.vondrkova@flyunited.cz

Pro plošou inzerci kontaktujte:
klic@regvyd.cz
739 300 390

Další vydání vychází 3. května 2018
Uzávěrka: 20. dubna 2018

Řádková inzerce:
Tel. 733 720 744

radkova.inzerce@regvyd.cz

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ A BALKONŮ
originální finský bezrámový systém

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

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

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

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

www.optimi.cz největší výrobce v ČR držitel Certifikátu kvality ISO 9001:2009
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46
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REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

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

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

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

732 237 741 272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz

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

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

15 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL2016.indd   1 14.02.17   7:06
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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 

• Přijmeme zdravotní sestru do chi-
rurgické ordinace na poliklinice 
v Petrovicích na úvazek 0,6 až 1,0. 
Termín nástupu dle dohody. Kontakt: 
e-mail: 2018chir@gmail.com, tel. 
604 862 992

• Řeznictví Dolejš, Praha 4, přijme 
prodavačku na hpp/zkrácený úva-
zek a řezníka do udírny na hpp. Info 
na čísle 602 146 910

OSTATNÍ

• REGISTRUJEME NOVÉ PA-
CIENTY V ORDINACI PRAKTIC-
KÉHO 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 webu 
www.ordinacePRAHA.cz

• Pronajmeme nebytový prostor 
24,6 m2. Prostor bude volný od dub-
na 2018. Výše nájemného je 3 500 
Kč/měsíc + měsíční zálohy na služ-
by. lnformace podá pí Vacková,  
tel.: 606 374 904

• Ordinace praktického lékaře So-
crates medical, P4, poliklinika Hviez-
doslavova 1600/6, 1. patro, přijímá 
k registraci nové pacienty. Smlouvy 
s pojišťovnami máme.Tel. 267 914 143

• Vykoupím staré knižní pozůsta-
losti, staré tiskoviny, sbírky starých 
pohlednic apod., i poškozené. Tel.: 
731 489 630

• Hledám milou paní na odvod syna  
8 let ze ZŠ Chodov, doma v ul. Med-
kova by pomohla s přípravou do školy 
a např. šla i do parku. Těším se a dě-
kuji. E-mail: roreckova@gmail.com,  
t: 603 579 611. 
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