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Den Země slaví  

víc jak miliarda  

lidí a také my  

na Jižním Městě



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

*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

Chceš se při práci koukat na Prahu z výšky?
Chceš pracovat venku a ne v kanceláři? 
Chceš mít vybavení, co tě nenechá ve štychu?

S námi tě čeká světlá budoucnost!
Jsme nová městská společnost se zaměřením na správu, provoz a údržbu 
veřejného osvětlení a dalších souvisejících zařízení naší krásné metropole.
Pracujeme s novým a kvalitním vybavením – od technického zázemí až po 
vozový park.
Do našeho vznikajícího kolektivu hledáme elektromontéry, kteří mají 
chuť s námi rozsvěcovat Prahu a pomohou nám vybudovat tvář nové moderní 
fi rmy.
Stačí nám ukončené odborné vzdělání a naši zkušení kolegové ti pomohou.

Co za to?
- Skvělé platové ohodnocení
- Nové a kvalitní vybavení
- Pracoviště na Praze 8
- Směnný provoz
- Pracovní smlouva na dobu neurčitou
- Přátelský a sympatický kolektiv
- Stravenky, 25 dní dovolené a celá řada dalších výhod

Těšíme se, že nám napíšeš na mail 
monika.holzknechtova@thmp.cz 
nebo rovnou zavolej na 608 543 996.

www.thmp.cz
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3Slovo starosty

Obsah

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek 
nebo byl pohozen na zemi, napište nám prosím na e-mail: Ulovec.Libor@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné.
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267 902 217, Tel.:/fax: 267 902 493, e-mail: klic@praha11.cz. Šéfredaktor: Dana Foučková. Redakce: Michal Ezechel. Výroba časopisu: Regionální vydavatelství, s. r. o. Distribuce: Česká pošta, 

s. p., pro občany Prahy 11 bezplatně. Produkce: Regionální vydavatelství, s. r. o. Náklad: 41 000 výtisků. Předáno do tisku: 27. dubna 2018. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. 

Za obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce. Ilustrační fota: www.freepik.com

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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Vážení a milí,

06 Život na Jižním Městě – o čem se také bude rozhodovat 
v podzimních komunálních volbách

07 Jihoměstské školství: evoluce, ne revoluce

15 Jarmarky, soutěže, hry, úklid i zábava, to všechno je Den Země

16 Spolu za lepší 11

25 Úspěchy párů tanečního klubu SPARTA PRAHA
na mistrovství České republiky

vtrhlo k nám jaro a příroda okamžitě předvedla, co umí. Za pár dní bylo všechno v květu (dokonce i šeříky už rozkvétají), 

stromy jsou plné listí a tráva přímo šílí. O víkendu už jsem musel vyndat sekačku!

 Počasí nám přeje, takže naše investiční akce jsou v plném proudu. Park Křtinská – K Milíčovu se mění přímo před 

očima, a tak snad bude jeho rekonstrukce dokončena už koncem června. V běhu je i revitalizace vnitrobloku Ke Kateřinkám 

– Modletická, jež bude dokončena už začátkem června. Každým dnem budou zahájeny i další dvě akce na veřejných prostranstvích: úprava 

vnitrobloku Kahovská–Ledvinova a revitalizace vnitrobloku Michnova – Podjavorinské – U Modré školy. Obě budou hotovy nejpozději 

začátkem prázdnin. Regenerace veřejného prostranství Ke Kateřinkám – Opatovská bude zahájena v půlce června a dokončena koncem 

prázdnin. A „slavná“ lávka u polikliniky Opatovská konečně vstává z mrtvých, takže po ní koncem května budete moci zase chodit.  

 Pilně se pracuje na opravě víceúčelového hřiště v areálu ZŠ Donovalská. Během prázdnin pak proběhnou i opravy atletického 

oválu v ZŠ Campanus a hřiště v ZŠ Mendelova. Už několik měsíců probíhá rekonstrukce pavilonu tělocvičen v ZŠ K Milíčovu. Přístavba 

sportovního areálu ZŠ Campanus, což bude ještě letos znamenat vznik další haly určené především pro florbal, začne koncem května. 

 Patrně nejdůležitější investiční akcí letošního roku je rekonstrukce dosluhující varny v ZŠ Pošepného náměstí. Zahájena bude  

28. května a ukončena koncem září. Tato velmi potřebná akce s sebou přinese komplikace žákům, učitelům i rodičům, ale odměnou jim bude 

zbrusu nová velkokapacitní kuchyně, která bude od října vařit samá dobrá jídla pro stovky žáků. Už teď se těším na krásnou novou varnu. Podrobné 

informace o přípravách rekonstrukce a jejím průběhu budou už brzy zveřejněny a průběžně aktualizovány na webových stránkách Prahy 11.

 Nemohu zapomenout ani na probíhající regeneraci objektů Hviezdoslavova 519 a 520, v nichž jsou převážně ordinace lékařů, 

na rekonstrukci hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Chodov, která začne koncem léta, a na zasouvací hlediště v KC Zahrada, jež bude 

instalováno v srpnu a výrazně vylepší komfort diváků. V květnu navíc bude vyhlášeno i výběrové řízení na firmu, která provede dostavbu ZŠ Chodov. 

 Není toho málo, že? To vše je možné dělat především díky tomu, že se nám v loňském roce podařilo získat velké dotace. Celkem 

196 milionů Kč nám postupně schválilo pražské zastupitelstvo. Patří mu náš dík.

 Možná jste už v tisku zaznamenali, že naši jihoměstští strážníci získali od ředitelství městské policie 4 nové motocykly, které jim 

výrazně pomohou v pohybu po Jižním Městě. Ale akce Jehla bude vždy probíhat pouze pěšky. Tato pravidelná kontrola především dětských 

hřišť a jejich okolí s důrazem na sběr jehel skončila letos úspěšně.  Byla nalezena pouze jedna jediná stříkačka bez jehly, a to navíc zcela 

mimo dětské hřiště. To snad o něčem pozitivním svědčí, co říkáte? Maminky se nemusí bát pouštět děti na hřiště.

Květen je samozřejmě spojen i s výročím konce 2. světové války. Letos je to už 73 let. Pietní akt se tradičně uskuteční na Chodovském 

hřbitově 9. května. Ještě předtím zde bude 27. dubna slavnostně odhalena pamětní deska se jmény sovětských vojáků, kteří padli při 

osvobozování Prahy a jsou pohřbeni na našem hřbitově. 

Na závěr ještě jedna důležitá drobnost, která mě velmi potěšila. V okolí našeho paneláku jsou lavičky, na kterých rády sedávají dámy venčící 

své pejsky i maminky s dětmi. Jedné z těch dam se nelíbilo, že lavičky jsou po zimě špinavé, tak se sebrala a umyla je. Pro sebe, pro nás, 

pro všechny… Děkuji!

         Mějte se fajn a za měsíc zase na přečtenou!                                                                                                           Váš Petr Jirava



4 Zprávy z Rady MČ

Přes 196 milionů z dotací investuje 
městská část hlavně do vzdělání 
a životního prostředí
Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo 
19. dubna na svém 37. zasedání navýše-
ní rozpočtu městské části, a to o účelo-
vé dotační prostředky získané od hlavní-
ho města Prahy. Celkem 196 376 300 Kč 
bude rozděleno na investice do několika 
oblastí, z  nichž pomyslnou první příčku 
zaujímá vzdělávání jihoměstských dětí.
Více než 120 milionů tak bude pou-
žito na  zhodnocení školských objek-
tů, konkrétně na  přístavbu sportovní 
haly ZŠ Campanus, rekonstrukci pavi-
lonu tělocvičen ZŠ K  Milíčovu, přístav-
bu západního křídla ZŠ Květnového ví-
tězství 57 nebo varny ZŠ Pošepného. 
„Nejen zajištění dostatečných kapacit 
v  jihoměstských školách, ale i  zkvalitně-
ní prostředí, ve  kterém se dětí učí, pat-
ří k našim dlouhodobým prioritám. Mám 
proto velkou radost, že se nám oba cíle 
daří kontinuálně naplňovat,“ uvedl Ja-
kub Lepš (TOP 09), zástupce starosty  
MČ Praha 11 pro školství, sport a kulturu.
Dostane se však i na sport: díky dotacím 
poskytnutým metropolí vyroste v Praze 11 
nový fitpark, proběhne rekonstrukce čtyř 
hřišť na  malou kopanou, dvou školních 
hřišť (při ZŠ Mendelova a víceúčelového 
hřiště v areálu ZŠ Donovalská) či atletic-
kého oválu ZŠ Campanus.
Druhou oblastí, kam zamíří velká část 
získaných finančních prostředků, je pak 
jednoznačně životní prostředí. Místní 
obyvatelé se mohou těšit na  regenera-
ci několika vnitrobloků a  veřejných pro-
stranství, například mezi ulicemi Křtin-
ská – K Milíčovu, Stříbrského–Cyprichova 
nebo Ke  Kateřinkám – Opatovská. Zbý-
vající prostředky pomohou mimo jiné 
s realizací elevace pro KC Zahrada a po-
třebnou rekonstrukcí hasičské zbrojnice 
chodovského sboru dobrovolných hasičů.

Informace o uzavření úřadu
Dovolujeme si vás upozornit, že 
v pondělí 7. 5. 2018 budou všechna 
pracoviště Úřadu městské části Pra-
ha 11 z technických důvodů uzavře-
na. Děkujeme za pochopení.

Praha 11 podpořila už druhý ročník 
soutěže Chodovský tuplák
I  letos převzala městská část Praha 11 
záštitu nad soutěží Chodovský tuplák. Ná-
ročný test fyzické kondice proběhl před-
poslední dubnovou sobotu a  jeho účast-
níky v  něm čekal výstup se zátěží do   
19. patra bývalého hotelu Opatov.
Každý závodník měl na  sobě kompletní 
zásahový oděv, dýchací přístroj a boura-
cí sekeru, tzv. tuplák. K  úkolu přenesení 
dvou 20kg kanystrů v 10. patře pak tra-
dičně přibylo jedno překvapení: simula-
ce překážky na  schodišti. Pro návštěvní-
ky akce byl připraven bohatý doprovodný 
program, například možnost prohlídky ha-
sičské cisterny, koutek s hasičskými oma-
lovánkami, stříkání na  kuželky a  ukázka 
štafety požárních dvojic.

Studenti se zapojili do revitalizace Již-
ního Města, jejich práce ozdobí veřejná 
prostranství 
Projekt revitalizace Jižního Města, díky 
němuž se už přes rok daří zkrášlovat za-
nedbané lokality, získal nečekanou pod-
poru. Zapojili se do  něj totiž kreativní 
studenti Střední odborné školy multime-
diální a propagační tvorby. 
„Napadlo nás oslovit studenty umělecké 
školy a požádat je o spolupráci při návrhu 
venkovní mozaiky pro připravovanou re-
generaci lokality Opatovská – Ke Kateřin-
kám, která se nedaleko této školy nachází. 
Potěšila mě nejen ochota ke  spolupráci, 
ale hlavně skutečnost, že se sešlo více 
návrhů a prakticky všechny byly použitel-
né. Těším se na realizaci dílka podle vybra-
ného návrhu a věřím, že naše spolupráce 
s mladými a šikovnými lidmi bude pokra-
čovat,“ vysvětlila Ing. arch. Miroslava Fiša-
rová, vedoucí odboru územního rozvoje.
A jak vlastně takový návrh mozaiky vzni-
ká? Vedle technických parametrů byli stu-
denti limitováni jen jediným – vlastní fan-
tazií. Pro autorku vítězného návrhu Lindu 
Netušilovou bylo například stěžejní za-
chovat jednoduchost a  čisté linie: „Prá-
ce mi trvala měsíc. Ze začátku jsem měla 
návrh jen v malém formátu, pak jsem ho 

Srdečně vás zveme na setkání 
s vedením MČ Praha 11  

k tématu revitalizace 
Centrálního parku a přilehlého 

okolí. Vedle radních  
MČ Praha 11 se setkání zúčastní 

zástupci příslušných odborů 
ÚMČ Praha 11.

Kdy: 31. 5. 2018 od 18:00 hod.
Kde: ZŠ Mikulova,  

Mikulova 1594/4, Praha 11
Těšíme se na vás!

Plánovaný termín květnového 
zasedání zastupitelstva  

MČ Praha 11 je 17. 5. 2018.

Návštěvní dny členů  
rady v květnu 2018 
Ing. Petr Jirava, starosta (ANO 2011)  
  15. 5. 15.30–17.30

Petr Lukeš, zástupce starosty (BEZPP) 
 16. 5. 15.30–17.30

Ing. Oldřich Balík, zástupce starosty 
(ANO 2011)  
 14. 5. 16.00–18.00

Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty 
(TOP 09) 
 22. 5. 15.00–17.00

Ing. Stanislav Urbánek, uvolněný člen 
rady (TOP 09)  
 23. 5. 16.00–18.00

Ing. Jan Frey, uvolněný člen rady 
(BEZPP) 
 25. 5. 8.00–10.00

Jan Říčař, neuvolněný člen rady  
(ANO 2011)  
 14. 5. 8.00–9.00

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

 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.

kompletně převedla na formát A1. Dlou-
ho trvalo stínování a vybarvování, proto-
že barvy bylo nutné namíchat. Při tvorbě 
jsem se řídila hlavně jednoduchostí, dr-
žela jsem se stejných tvarů i barev, aby 
k sobě pasovaly,“ popsala proces vzniku 
návrhu autorka.
Všech šest studentů, kteří se výzvy roz-
zářit městskou část výtvarným uměním 
zúčastnili, přivítal na  radnici starosta  
MČ Praha 11 Ing. Petr Jirava (ANO), aby 
jim osobně poděkoval a ocenil je drobný-
mi dárky.



5Aktuálně

Od dubna 2018 mají strážníci 
v Praze 11 posily v podobě  
4 nových služebních strojů

Díky hlavnímu městu Praha a ve-
dení Městské policie hl. m. Prahy 
byly počátkem dubna letošního 
roku přiděleny ve prospěch Ob-
vodního ředitelství v Praze 11 
čtyři služební stroje Honda na-
strojené do barev městské policie. 
Dva skútry Honda 150 ccm a dva 
silniční stroje 500 ccm budou slou-
žit na našem Jižním Městě a v při-
lehlých městských částech Praha 
Šeberov a Újezd se zaměřením 
na hůře dostupné lokality nebo 
méně vhodné lokality pro hlídko-
vou činnost strážníků s motoro-
vým vozidlem.
Budete se moci s nimi setkat 
i na Dnech bezpečnosti nebo při 
exkurzích našich dětí na ředitel-
ství v Markušově ulici. Posílením 
flotily v Praze 11 tak pokračuje 
obměna služebního parku vozidel 
a dopravních služebních prostřed-
ků určených pro hlídkovou činnost 
strážníků na našem Jižním Městě.

Bc. Petr  SCHEJBAL, DiS.
ředitel OŘ MP Praha 11

Rekonstrukce místních 
komunikací v ul. Hrabákova 
a Dědinova
Dovolujeme si vás upozornit 
na plánovanou rekonstrukci míst-
ní komunikace ulice Hrabákova, 
která proběhne v režimu celko-
vé uzavírky. Rekonstrukce bude 
s ohledem na minimalizaci vlivů 
stavby na okolí realizována v ně-
kolika etapách. V rámci prací dojde 
k výměně podloží a podkladních 
vrstev komunikace, opravě odvod-
nění a přilehlých chodníků. Násled-
ně bude provedena oprava vozov-
ky komunikace v ulici Dědinova. 
Obě místní komunikace se nachá-
zejí ve správě Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Návrh Metropolitního plánu – informace 
k návrhu a společnému jednání

Tento článek navazuje na stejnojmenný článek v Klíči č. 03/2018. V současné 
době má již městská část více informací, které jsou uvedeny dále.

Metropolitní plán (MPP) je novým 
územním plánem pro území hl. m. 
Prahy. Jedná se o koncepční doku-
ment, který má nahradit stávající 
platný „Územní plán sídelního útvaru 
hl. m. Prahy“, a to s předpokládanou 
účinností od 1. 1. 2023. Pořizovate-
lem MPP je hl. m. Praha, resp. Ma-
gistrát hl. m. Prahy, Odbor územního 
rozvoje (MHMP ÚZR). Jeho úkolem 
je zajistit zákonnost celého procesu 
pořizování, tj. projednávání, vypořá-
dání veškerých připomínek a námitek 
dotčených orgánů, městských částí 
a veřejnosti. Zpracovatelem je Insti-
tut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
(IPR Praha).

Podle postupu stanoveného sta-
vebním zákonem se nyní nachází 
MPP ve fázi „návrhu“. Návrh musí 
být projednán nejprve ve „společ-
ném jednání“ (to probíhá nyní) a ná-
sledně proběhne řízení o vydání 
územního plánu, jehož součástí je 
„veřejné projednání“. Spolu s návr-
hem se projednává i „vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území“ 
(VVURÚ). Návrh MPP i VVURÚ jsou 
vystaveny společně.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE:

16. 4. 2018 – zveřejněn návrh na webu 
MHMP ÚZR
27. 4. 2018–31. 7. 2018 – výstava 
v CAMPu v sídle IPR Praha, Vyšehrad-
ská 51, Praha 2
1. 6. 2018–27. 7. 2018 – každodenní 
konzultace s odborníky pořizovatele 
a zpracovatele na výstavě v CAMPu
23. 5., 13. 6. a 28. 6. 2018 – pokra-
čování série veřejných večerních před-
nášek v CAMPu (vždy od 19:00 hodin), 
další termíny budou upřesněny
9. 5. 2018 (od 14:00 hod.), 22. 5. 2018 
(od 9:00 hod.) a 28. 5. 2018  
(od 18:00 hod.) – školení pro zastupitele 
městských částí a zaměstnance úřadů
2. 5. 2018–28. 6. 2018 – putování infor-
mačního kontejneru IPR po pražských 

lokalitách (po a st 12:00–20:00 hod. 
a út a čt 10.00–18:00 hod.)
11. 6. 2018–12. 6. 2018 – kontejner 
IPR u OC Chodov
11. 6. 2018 – zveřejnění veřejné vy-
hlášky s oznámením konání společné-
ho jednání s odborným výkladem poři-
zovatele a zpracovatele
27. 6. 2018 – konání společného jed-
nání s odborným výkladem (Střední 
hala Průmyslového paláce, Výstaviště 
67, Praha 7) 
26. 6. 2018 – konečný termín pro při-
pomínky veřejnosti
27. 7. 2018 – konečný termín pro  
připomínky městských částí

Pro snazší zpracování a odeslání připo-
mínek je na https://upd-portal.praha.
eu/login připravena aplikace umožňující 
(po předchozí registraci) vytvořit připomín-
ku včetně grafického zákresu a obsahující 
návod, jak ji podat přímo pořizovateli. 

Ing. arch. Miroslava Fišarová

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY:

n www.iprpraha.cz, Územní pláno-
vání, Metropolitní plán

n www.praha.eu, O městě, Odbor 
územního rozvoje, Metropolitní plán 

n  www.praha.eu, O městě, Úřední 
deska

n  www.praha11.cz, Územní rozvoj 
a regenerace, Strategické a územ-
ní plánování, Územní plán

n www.praha11.cz, Úřední deska

n  https://upd-portal.praha.eu/login, 
aplikace pro podávání připomínek

Na webových stránkách městské 
části Praha 11 v sekci Územní rozvoj 
a regenerace jsou a budou postupně 
doplňovány další informace týkající 
se MÚP ve vztahu k městské části. 

Dovolujeme si vás upozornit, že v květnu a červnu proběhne na území 
MČ Praha 11 blokové čištění. Informace o konkrétních termínech 

naleznete na webových stránkách městské části www.praha11.cz v sekci 
Doprava – Bloková čištění, případně vám je sdělí pracovníci informačních 

kanceláří a oddělení dopravy Úřadu MČ Praha 11. 
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Život na Jižním Městě – o čem se také bude rozhodovat 
v podzimních komunálních volbách

Nabídka bytů stále pokulhává za poptávkou…

Z vysmívaných králikáren je nedosažitelný luxus…Stavět se stále nedaří. Je to 
dáno zdlouhavými povolovacími procesy. Ty je třeba zjednodušit

Takovými novinovými titulky jsou již 
delší dobu uváděny v našich médiích 
články, které se věnují problematice 
bytové výstavby. Na území Prahy 11 
je na soukromém pozemku připravo-
ván developerský projekt s 360 byty 
a 380 garážovými stáními. V areálu 
se počítá s prostorami pro mateř-
skou školu se třemi třídami a také 
s restaurací. Projekt vyhovuje s re-
zervou regulativům územního plánu  
OB – G. Požadavky MČ P11 bylo od-
stoupení od původní verze projektu 
nazývaného „Tři věže“ (viz okénko) 
a zkapacitnění přilehlé křižovatky Vý-
stavní x Exnárova při jejím uvedení 
do provozu před zahájením výstavby. 

Přes uvedená fakta je některými čle-
ny zastupitelstva veden odpor proti 
tomuto záměru. Uváděné námitky 
jsou typu: megalomanská zástavba, 
navyšování intenzity dopravy, a tu-
díž zhoršování životního prostředí, 
výstavba na krásné louce. K těmto 
argumentům se dá přistupovat i ná-
sledovně. Zmíněná krásná louka je 
náletovou džunglí, kterou vyhledávají 
pouze osoby sociálně méně přizpůso-
bivé. Z hlediska dopravy není hlavním 
problémem Jižního Města doprava 
zdrojová a cílová, ale tranzitní, která 
zatěžuje naše území z extenzivně se 
rozvíjející zástavby v okolních měst-
ských částech a obcích. Zkapacitně-
ní zmíněné křižovatky, které ulehčí 

dopravnímu napojení celé lokality, 
nikdo nezmíní jako přínos. Naopak je 
nepochopitelné, že tito kritici odmí-
tají podpořit usnesení ZMČ požadu-
jící urychlenou dostavbu Pražského 
okruhu – stavbu 511, která by reálně 
umožnila odvést 13 000 kamionů ka-

ždodenně projíždějících po D1. Tako-
vá podpora by bezesporu usnadnila 
odstranění největší ekologické zátěže 
obyvatel naší městské části. 

Občané, zvláště ti mladí řešící své by-
dlení, nechť sami posoudí, zda uvede-
ný projekt je příspěvkem ke snižování 
deficitu na trhu s byty, a tím i obecně 
k řešení jejich bytové situace. 

Nejrychlejší stárnutí obyvatel – během 10 let zdvojnásobení zastoupení věkové 
skupiny 65+… V roce 2015 23 500 obyvatel starších 60 let, tj. 30,5 % všech oby-
vatel MČ… Trvalý úbytek absolutního počtu obyvatel MČ. 

Výše uvedené titulky a charakteristiky 
demografického vývoje MČ Praha 11 
jsou údaje k zamyšlení. Tento stav je 
dán mohutnou výstavbou 70. a 80. let, 
znamenající dle tehdejších standardů 
kvalitativně vyšší úroveň bydlení pro 

nově přistěhované obyvatele. Na dru-
hé straně se uplatnil efekt malé va-
riability populace z hlediska věkové 
struktury, tedy zjednodušeně, že oby-
vatelstvo sídliště stárlo společně.

Do této situace přichází soukromý pro-
jekt v lokalitě Roztyly „Zdravotnické 
zařízení a Domov pro osoby se zdra-
votním postižením“, na vlastním po-
zemku, s funkcí VV – veřejná vybave-
nost dle ÚPn. Část určená pro osoby 
se zdravotním postižením je rozdělena 
do tří hmot se čtyřmi nadzemními pod-
lažími, ve kterých jsou umístěny pře-
vážně menší jednotky 1+KK a 2+KK. 
Ve čtvrtém objektu s pěti NP je umís-

těno zdravotnické zařízení sloužící ne-
jen rezidentům domova, ale i široké 
veřejnosti.

Občané celého Jižního Města, a přede-
vším senioři by si měli položit otázku, 
zda tento projekt přispěje k vybavenosti 
městské části. Znamená to nepřenechat 
rozhodování lokální, negativně naladě-
né, ale organizované a hlasité menšině. 
Podrobné seznámení se studií je možné 
na webu MČ https://www.praha11.cz/
cs/uzemni-rozvoj-a-regenerace/zamery-
-na-jiznim-meste/zdravotnicke-zarizeni-a-
-domov-pro-osoby-se-zdravot-
nim-postizenim.html.

Ing. Stanislav  
Urbánek, CSc. 

 (TOP 09), radní

Jižní Město je z hlediska demografického druhou nejstarší městskou částí v hl. m. Praze 
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Letos v létě končí šestileté funkční období celkem pěti ředitelům a ředitelkám 
našich základních škol a sedmi ředitelkám mateřských škol. Rada městské části, 
která tyto mateřské a základní školy zřizuje, má dle zákona dvě možnosti. Ta první 
je ředitelům prodloužit funkční období na dalších šest let, zejména pokud je vedení 
městské části s jejich prací spokojeno. Tou druhou zákonnou možností je vyhlásit 
výběrová řízení na obsazení těchto ředitelských pozic.

Naše rada se rozhodla jít tou první ces-
tou a zmíněným 12 ředitelům prodloužila 
svým usnesením ze dne 17. dubna jejich 
funkční období na dalších šest let. A vě-
doma si obrovské zodpovědnosti všech 
našich ředitelů a nelehké práce, kterou 
v našich školách každodenně odvádějí, 
schválila na můj návrh též poděkování 
všem ředitelům a ředitelkám jihoměst-
ských mateřských a základních škol. 

Jelikož se téma ředitelských konkurzů 
letos netýká jen Prahy 11, ale i dalších 
městských částí, věnoval se mu článkem 
i Pražský deník dne 10. dubna 2018. 
Jak článek uvádí, v rámci městských čás-
tí Praha 1 až Praha 20 se pouze jedna 
z nich (Praha 4) rozhodla vypsat výběro-
vá řízení na místa ředitelů, kterým končí 
šestileté funkční období. Praha 11 tak 
patří mezi zbylých 19 pražských měst-
ských částí, které ředitele se zájmem 
pokračovat ve funkci usnesením rady 
jmenují na dalších šest let. Autorka člán-
ku se domnívá, že městské části nevy-
hlašují ředitelské konkurzy kvůli následu-
jícím faktorům: „Od nesnadné personální 
situa ce ve školství přes blížící se komu-
nální volby až po fakt, že každá výměna 
vedení školy ji na určitou dobu destabi-
lizuje.“ K tomuto tvrzení na následujících 
řádcích přidávám argumenty, které vedly 
mě a následně celou naši radu k názoru, 
že lepší variantou je jmenovat daných 12 
ře ditelů na dalších šest let a nevypisovat 
na jejich pozice konkurzy.

DATA, DATA A OPĚT DATA

Je snadné podléhat emocím a dojmům, 
avšak jakékoliv zodpovědné rozhodová-
ní by obecně mělo být založeno na fak-
tech a datech. Naše vedení Prahy 11 
má ohledně jihoměstských škol a jejich 
ředitelů k dispozici celou řadu dat, a to 
na základě následujících mechanismů:

Každý rok na podzim probíhá důkladné 
hodnocení ředitelů všech našich škol, 
které kromě vyhodnocení písemných 

podkladů (zejména výročních zpráv škol) 
zahrnuje i osobní pohovor na odboru 
školství a kultury. Podrobně jsou probí-
rána a hodnocena data sahající od vzdě-
lávacího procesu přes stravování po té-
mata, jako je kázeň ve školách, zajištění 
dostatečných kapacit, inkluze atd.

Každá naše základní škola má navíc zříze-
nou tzv. školskou radu, složenou ze dvou 
volených zástupců rodičů, dvou zástupců 
pedagogů a dvou zástupců jmenovaných 
radou městské části. Každý podzim po-
ptáváme hodnocení každého ředitele ZŠ 
danou školskou radou. 

Počátkem každého roku jsou dále všich-
ni ředitelé hodnoceni ekonomických od-
borem radnice z hlediska hospodaření 
svých škol. Obě tato každoroční hodno-
cení (pedagogické a ekonomické) jsou 
podkladem pro schvalování odměn ředi-
telům. Zodpovědné hospodaření našich 
škol navíc hlídá tzv. controling, který pro-
bíhá několikrát ročně.

Fungování škol dále kontroluje radniční 
Útvar interního auditu a kontroly, jehož 
zprávy potvrzují, že naše školy fungují 
dobře.

Dalším orgánem, který velmi důkladně 
dohlíží na kvalitu vzdělávání i celkového 
fungování našich škol, je Česká školní in-
spekce (ČŠI). Její zprávy o fungování na-
šich škol najdete buďto přímo na webo-
vých stránkách ČŠI, nebo jako přílohu 
usnesení rady ze dne 17. dubna 2018 
o opětovném jmenování ředitelů. Ani ze 
zpráv ČŠI nevyplynulo, že by Praha 11 
měla plošně či v některých konkrétních 
školách přistoupit k vyhlašování konkur-
zů na nové ředitele. 

V loňském roce jsme navíc uspořádali 
průzkum mezi rodiči dětí navštěvujících 
naše ZŠ (podrobnosti viz Klíč 11/2017), 
ze kterého vyplynulo, že 74 % rodičů je 
se školou spokojeno.

POZITIVNÍ ZMĚNY VE ŠKOLSTVÍ

Vždy je co zlepšovat a platí to jak pro 
celé české školství, tak i pro školství 
pražské a jihoměstské. Z mých pravidel-
ných článků do Klíče o Místním akčním 
plánu vzdělávání (MAP), což je naše 
koncepce rozvoje vzdělávání v Praze 11 
do roku 2023, je snad zjevné, že se té-
matu zlepšování jihoměstského vzdělá-
vání důkladně věnuji. Jakýkoliv pokrok je 
však během na dlouhou trať. V případě 
často citovaného Finska, jehož školství 
bývá dáváno za příklad, se jednalo o re-
formy spuštěné v 60. letech minulého 
století, které přinesly první plody teprve 
za 20 až 30 let. 

Dle mého názoru z toho plynou dvě 
chybná a jedno správné ponaučení. První 
chybné ponaučení je názor, že případné 
pozitivní změny trvají tak dlouho, že se 
do nich ani nemá cenu pouštět. Druhé 
chybné ponaučení tvrdí, že zkratky a zá-
zračná řešení existují. Naivní tvrzení typu 
„stačí vyměnit pár ředitelů škol a škol-
ství půjde vpřed“ se bohužel objevují 
i na Praze 11. A to jde o naivitu v lepším 
případě. V horším případě pak může jít 
o snahu některých opozičních zastupite-
lů „vyřídit si s nějakým ředitelem účty“, či 
dokonce snahu protekčně umístit nějaké-
ho spojence do konkrétního ředitelského 
křesla.

Pro mě je jediným správným ponauče-
ním názor, že zlepšení lze dosáhnout 
pouze postupnými a trpělivými kroky, 
a to pomocí spolupráce všech aktérů 
v jihoměstském vzdělávání. Právě pro-
to jsme během loňského roku postupně 
zapojili ředitele, učitele, experty, rodiče 
a další aktéry do již zmíněného Místního 
akčního plánu vzdělávání pro roky 2018–
2023, který bych chtěl v jeho připravo-
vané druhé fázi dále rozšířit a zejména 
do něj zapojit co nejvíce učitelů. Pro ten-
to scénář je však vedle řady jiných věcí 
nesmírně důležitá spolupráce a důvěra 
mezi radnicí, školami a jejich řediteli. Hla-
sitý křik „vyměňme ředitele škol“ podle 
mě ničemu nepomáhá. 

Závěrem vyzývám kohokoliv z Vás čte-
nářů a čtenářek Klíče: Pokud  máte pro 
mě jakožto místostarostu pro školství 
nějaký vzkaz, kritiku či námět, napiš-
te mi prosím na můj radniční e-mail  
lepsj@praha11.cz a já si s Vámi o tom-
to tématu velmi rád pro-
mluvím.

Mgr. Jakub Lepš,  
TOP 09

zástupce starosty pro 
školství, kulturu a sport

Jihoměstské školství:  
evoluce, ne revoluce

Zlepšení ve školství 
lze dosáhnout 

pouze postupnými 
a trpělivými kroky.
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11 let spolupráce MČ Praha 11 s o. s. Iuridcum Remedium
Městská část Praha 11 spolupracuje 
s občanským sdružením Iuridicum Re-
medium od roku 2007, které pro ob-
čany MČ Praha 11 zajišťuje bezplatné 
právní konzultace.
Konzultace probíhají 1x týdně, ve stře-
du od 10 do 15.30 h v kanceláři č. 201 
v objektu Vidimova 1324–1325. Klien-
ti se objednávají telefonicky buď přímo 
u IuRe na čísle 800 104 300, nebo pro-
střednictvím informačních kanceláří.
•  V roce 2017 tvořili většinu mezi zá-

jemci o právní poradenství senioři, 
více než polovinu všech klientů tvořily 
osoby nad 60 let. 

•  Nejčastějším tématem klientů tak 
byly dotazy týkající se občanskopráv-

ní problematiky, dále rodinného či dě-
dického práva.

•  Mezi frekventované dotazy patřilo 
téma nájemního práva, a to zejmé-

na ohledně práv a povinností ná-
jemce vůči pronajímateli, dále pak 
otázky na trvání a ukončení nájem-
ních vztahů. 

•  Mnoho dotazů směřovalo i k byto-
vému spoluvlastnictví a na práva 
členů bytových družstev. 

•  Řešily se konflikty mezi sousedy 
a možnosti obrany proti hluku a ji-
ným nežádoucím imisím.

•  O služby poradny projevila zájem 
významná skupina klientů v pro-
duktivním věku (25–50), jejich 
dotazy mířily především k otáz-
kám rodinného práva, jako jsou 
rozvod a majetková vypořádání 
mezi manžely, svěření nezletilých 
dětí do péče, stanovení výživného 
na dítě apod.

Bezplatné právní 

konzultace pro 

občany Prahy 11

Informace k probíhajícím investičním akcím

Dne 19. 4. 2018 schválilo Zastupitel-
stvo MČ Praha 11 finanční krytí pro 
dvě významné investiční akce z oblasti 
školství a sportu. 
První z nich se týká přístavby sportov-
ního areálu ZŠ Campanus, který bude 
sloužit nejrůznějším sportovním aktivi-
tám, a to zejména typu florbal a bas-

ketbal. Část přístavby bude hrazena 
z investiční dotace poskytnuté MHMP 
a část z rozpočtu MČ Praha 11.
V druhém případě se jedná o rekon-
strukci varny v ZŠ Pošepného ná-
městí. Ta bude spočívat v komplexní 
rekonstrukci stávající kuchyně včetně 
drobných stavebních úprav přilehlých 

provozů pro potřeby personálu ku-
chyně. Varna bude po provedení prací 
splňovat všechny potřebné normy, zá-
kony, vyhlášky a hygienické předpisy.
U obou akcí v současné době probíhá 
příprava smluv o dílo, v příštím čísle 
Klíče vám přineseme podrobné infor-
mace.
Již na podzim bude dokončena kom-
pletní rekonstrukce pavilonu tělocvičen   
ZŠ K Milíčovu (foto 2), na níž se pra-
cuje od loňského roku. Jedná se o po-
slední část této základní školy, která 
ještě neprošla regenerací.  
20. 4. 2018 byla zahájena oprava ví-
ceúčelového hřiště v areálu ZŠ Do-
novalská (foto 4), a to včetně hřiště 
na florbal a atletického oválu. Opravy 
by měly být hotové již brzy.
Již brzy je naplánováno dokončení 
výstavby nové lávky pro pěší do poli-
kliniky Opatovská (foto 3), kterou pro  
MČ Praha 11 realizuje společnost Rae-
der & Falge s.r.o.
V neposlední řadě se mohou obča-
né těšit na otevření revitalizovaného 
parku Křtinská - K Milíčovu (foto 1), 
a to už před letními prázdninami. Ná-
vštěvníkům zde bude k dispozici na-
příklad hřiště na pétanque, fitpark pro 
seniory, přírodní amfiteátr či grilovací 
místo.

2. 

1. 

3. 4. 
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Dendrologická zahrada – vstup z ulice Ke Mlýnu 

Dendrologická zahrada od dubna tohoto 
roku zpřístupnila zahradu novou brankou 
z ulice Ke Mlýnu, kde byl s částečnou fi-
nanční podporou městské části, ve výši  
30 tis. Kč, zřízen elektronický vstup. Ob-
dobný systém využívají obyvatelé Průho-
nic brankou u bývalého motelu již šestou 
sezónu. Branka se otevírá zakoupenou 
čipovou kartou. Protože jde o samoobsluž-
ný systém, nabízíme zatím jen vstupenky 
rodinné pro 2 dospělé a maximálně 3 děti 
pro 13 vstupů v hodnotě 1 440 Kč, které 
jsou platné po dobu 1 roku od zakoupe-
ní. V případě vyčerpání kapacity je možné 
stejnou kartu „dobít“ pro další přístupy 

ve stejném roce. Vstupenka obsahuje elek-
tronický čip, prodáváme je tak proti vratné 
záloze 100 Kč.  Vstupenky je možné zakou-
pit v pokladně dendrologické zahrady v její 
provozní době. Podmínkou používání karty 
je respektování návštěvního řádu, který je 
vyvěšen vedle branky, a respektování pro-
vozních hodin, protože zámek je automatic-
ky mimo návštěvní dobu zahrady blokován.
Provozní doba zahrady je vždy od začát-
ku dubna do konce října, a to od 9.00 
do 18.00 hodin, od května do srpna 
do 19.00 hodin. Zavíracím dnem je obvyk-
le pondělí, pokud není svátkem. Veškeré 
informace o připravovaných akcích, včetně 
aktualit, najdete na webových stránkách 
dendrologické zahrady. Vedení zahrady si 
vyhrazuje právo dočasného uzavření areá-
lu nebo jeho části i v průběhu sezóny, a to 
při extrémních projevech počasí, kdy hrozí 
pády stromů a větví.

Zdeněk Kiesenbauer,  
vedoucí dendrologické zahrady

Pozvánka na májovou veselici – 26. května
Městská část pořádá ve spolupráci se Sbo-
rem dobrovolných hasičů Praha-Újezd již 
11. ročník májové veselice spojený s káce-
ním májky. Letos akce proběhne v sobotu 
26. května 2018 od 13.00 hodin na újezd-
ském náměstí. Je připraven bohatý kul-
turní program pro děti i dospělé na celé 
odpoledne a večer. Kromě níže uvedeného 
programu bude připraven i doprovodný 
program zahrnující vystoupení kouzelníka, 
výtvarnou dílnu pro děti, modelování ba-
lonků a malování na obličej.

Program
13.00 hodin: zahájení májové veselice 
13.00–16.00 hodin: rocková kapela RAIN 
14.10 hodin: loutkové divadlo – pohádka 
15.00 hodin: dětská pěvecká soutěž 
15.30 hodin: Niky – sportovní aerobik
17.00 hodin: Židle v kruhu – vystoupení ze 
školního muzikálu Gymnázia Evolution 
18.00 hodin: kácení a dražba májky 
18.30 hodin: Maky – sólový zpěv
19.00 hodin: hudební skupina Horváth 
Band 

Měření rychlosti vozidel
Na komunikaci Formanská, před ma-
teřskou školou, probíhalo v úterý  
3. dubna radarové měření rychlosti 
vozidel. Pevně věřím, že se neukáz-
nění řidiči umravní a budou dodržo-
vat předepsanou rychlost v obci. 

Václav Drahorád, starosta

Základní škola  
prvního stupně Formanská

Městské části se podařilo ke dvě-
ma mateřským školám, s kapacitou  
2x 56 dětí, zrealizovat i základní školu 
prvního stupně. Její slavnostní otevře-
ní proběhne 3. září 2018. Tento den 
přivítáme v historicky první újezdské 
základní škole naše nejmenší školáky. 
Škola bude čtyřtřídní s jednou smíše-
nou třídou. Její provoz bude zahájen 
pouze s jednou třídou prvňáčků. Je 
plánováno, že každým rokem se zaplní 
jedna třída. V dalších letech se počítá 
i s poslední pátou třídou, která může 
vzniknout z jedné ze tříd mateřské ško-
ly umístěné v přízemí. Zápis do první 
třídy proběhl 4. a 5. dubna v Základní 
škole Ke Kateřinkám. 

Václav Drahorád, starosta 

Sběr nebezpečných  
odpadů – 29. května
V úterý 29. května proběhne mobilní 
sběr nebezpečných odpadů. V jeho 
rámci mohou občané prostřednictvím 
obsluhy vozidla bezplatně odevzdat 
k odstranění následující druhy nebez-
pečných odpadů: baterie, akumulá-
tory, nádoby od sprejů, mazací oleje 
a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky), 
ředidla a barvy, léky a teploměry, ky-
seliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, 
detergenty (odmašťovací přípravky), 
fotochemikálie, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, 
odstraňování plísní), zářivky a výbojky.
Svozové vozidlo bude přistaveno 
v době od 18.40 do 19.00 hodin 
v Újezdě na náměstí u restaura-
ce New Village a v době od 19.10 
do 19.30 hodin v Kateřinkách na kři-
žovatce ulic Vodnická a Na Křtině.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Charitativní akce zaměstnanců úřadu městské části
Většina zaměstnanců úřadu a někteří za-
stupitelé městské části se rozhodli pomoci 
týrané mamince, které se narodila dvojča-
ta a momentálně je ve velmi tíživé životní 
situaci. 
V průběhu měsíce března byla uspořádána 
finanční sbírka. Následně byly zakoupeny po-
třebné věci, především pleny, čisticí ubrous-
ky, oblečení a také několik drobných hraček. 
Všem, kteří přispěli, děkujeme. 

Ing. Markéta Novotná,
odbor občansko-správní

Stavba hasičské zbrojnice
V úterý 3. dubna byla zahájena avizovaná 
výstavba hasičské zbrojnice. Stavba bude 
probíhat v režii vybraného zhotovitele, kte-
rým je firma STAVEKO, spol. s r. o., za vy-
soutěženou cenu 23 459 504 Kč s DPH. 
Stavba začala skrývkou ornice, následovat 
bude bagrování a betonování základových 
pasů a desky. Dokončení stavby a její uve-
dení do provozu je naplánováno v průběhu 
letošního října. Dobrovolní újezdští hasi-
či se konečně dočkají vhodných prostor 
pro činnost a výcvik své jednotky. Prostor 
bude zároveň sloužit i jako zázemí pro prá-

ci s mládeží. Stavba je navržena jako níz-
koenergetická. Její součástí je i cvičná věž, 
na které budou moci hasiči zdokonalovat 
svou fyzickou zdatnost. Objekt bude dále 
využíván zaměstnanci údržby pro umístění 
veškerého technického vybavení městské 
části.  Václav Drahorád, starosta
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Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

TURISTICKÁ VYCHÁZKA PRO 
SENIORY: Do Ladova kraje
Dne: 22. května 2018 (úterý)
Sraz: Odjezd vlakem z  nádr. 
Hostivař v  9.20, Horní Mě-
cholupy 9.22 hodin (jízdenka 
z Kolovrat do Mirošovic).
Délka trasy: cca 12 km
Trasa: Mirošovice – Hrusice – 
Ondřejov – Senohraby, 12 km
S sebou dobré obutí, svači-
nu a pití. Trasou vás prove-
de paní Jitka.

Z Vysočan k zoologické 
zahradě
Dne: 17. května 2018 (čtvrtek)
Sraz: v 10.00 hod. metro „B“ Vyso-
čany, před obchod. domem Fénix 
Délka trasy: cca 8   km velmi 
nenáročná
Trasa: Od  metra přes park Podvi-
ní, naučnou stezkou podél Rokytky 
na  zajímavé náměstíčko Bohumila 
Hrabala, podél Vltavy až k zoologic-
ké zahradě. Cesta je nenáročná. Tra-
sou vás provede paní Naďa.

PROCHÁZKA PRO SENIORY NEJEN S NORDIC WALKING VŽDY V ÚTERÝ: 
Přijďte s  námi sdílet radost z  pohybu 
a  zahnat samotu. Můžete se připojit 
kdykoliv i bez objednání. Hole na Nor-
dic walking vlastní, není možnost zapůj-
čení. Důležitá je dobrá obuv. Vycházíme 
prakticky za každého počasí.

Kdy: 15. 5., 22. 5., 29. 5. 2018 
vždy v 10.00 hodin
Kde: Skupina se schází před objektem 
centra FILIPOVKA, Filipova 2013/1, 
Chodov (spojení – bus č. 135 do  za-
stávky Dědinova, na Jižním Městě II).

Připomínáme: XX. ročník 
SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ 
A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ 
Jižního Města
Jubilejní ročník Sportovních her se-
niorů Jižního Města se koná pod zá-
štitou Ing. Petr Jiravy, starosty MČ 
Praha 11.
Kdy: 31. května (čtvrtek) od  9.30 
do 18.00 hodin
Kde: ve Stravovacím centru, ul. Křejp-  
ského 1502/8
Soutěžní disciplíny: ruské kuželky 
– pouze pro tříčlenná družstva, sla-
lom vozíčkářů, hod míčem na cíl, hod 

na  koš, nejdel-
ší okrájená jableč-
ná slupka, šipky, 

střelba na  branku, 
driblování s  míčem, jízda 

na rotopedu.
Těšit se můžete na  vystoupe-

ní známých interpretů Bo-
huše Matuše, Viktora 
Sodomy a  dalších účinku-
jících. Informace získáte 
na  tel. č.: 724  603  317,  

e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz,  
jana.holubova@jmsoc.cz

Cykloprojížďka pro aktivní seniory 
Dne: 24. května 2018 (čtvrtek) 
Sraz: v 9.30 hodin ve vestibulu metra C 
Háje (ze směru od Cinema Galaxie)
Délka trasy: cca 25 km, dle fyzické kon-
dice je možné individuální zkrácení či 
prodloužení trasy
Trasa: Cyklostezkou do Libně, podél Ro-
kytky do parku Podviní, k rezidenci Eliška 
dále do Hloubětína a ke Kyjskému rybní-
ku. Občerstvení v restauraci U Rybníka, 

přes D. Počernice, Hostavice a  D. Mě-
cholupy k  nádraží H. Měcholupy, sjezd 
k přehradě, odtud na J. Město. Cestou 
jsou možnosti k prodloužení či zkrácení 
trasy. Trasou vás provede Mirja.
Podmínkou účasti je cyklistická helma, 
blikačka, svačina a pití. Výlet se neko-
ná v případě deštivého počasí. 
Kontakt: 724  603  317,  e-mail:   
poradenstvi@jmsoc.cz

Pražský hrad a jeho proměny – Zlatá ulička 
Dne: 22. května 2018 (úterý) 
Sraz: v 17.00 hodin u Lvího dvora na-
proti zastávce „Pražský hrad“ tramvají 
č. 22 a 23 
Podmínkou účasti je včasná rezervace 
na  tel. čísle 724  603  317 s  ohledem 
na omezenou kapacitu. 
Na co se můžete těšit: Zajímá vás, kdo 

bydlel ve  Zlaté uličce? Kde byl tajem-
ný dům U Poslední lucerny a komu věš-
tila pražská Madame de Thébes. Vstup 
do Zlaté uličky zdarma od 18:00 hod.
Kontakt pro dotazy a  rezervaci mís-
ta v  pracovní dny pondělí–pátek  
8.00–14.00, tel.: 724 603 317, e-mail:  
poradenstvi@jmsoc.cz

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA S PRŮVODCEM: přes Karlův most ke sv. Antoníčkovi 
Dne: 15. května 2018 (úterý) 
Sraz: ve 14.00 hodin na Křižovnickém 
náměstí u pomníku Karla IV. 
Na  co se můžete těšit: Půjdeme přes 

Karlův most ke sv. Antoníčkovi pro ztra-
cené věci a  lásku, ke sv. Ivovi pro spra-
vedlnost, ke sv. Ludmile kvůli vnoučatům, 
na Kampu kolem „Maltézů“. 

Kolem dvou radnic přes Malé náměstí
Dne: 5. června 2018 (úterý)
Sraz: ve 14 hodin v hale stanice metra 
Staroměstská (vyjet pojízdnými schody 
nahoru do vestibulu)
Co se dozvíte? 
Jak to bylo s mistrem Hanušem a proč 
chtěli dát orloj do  starého železa  

v  18. století. Jak se alegorická socha 
Vltavy, nazývaná Terezka, na  Marián-
ském nám. málem stala nejbohatší so-
chou na světě.
Kontakt pro dotazy v pracovní dny pondě-
lí–pátek 8.00–14.00, tel.: 724 603 317, 
e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

PETŘÍN A ZAHRADA KINSKÝCH
Dne: 2. června 2018 (sobota)
Sraz: v 10 hodin na tramvajové zastáv-
ce Hellichova 
Na co se můžete těšit: 
Petřín – zahrada Kinských: letohrádek 

Kinských, karpatský chrám archanděla 
Michaela ze 17. století, jak spojit boží 
muka se slunečními hodinami, morový 
sloup a řada dalších zajímavostí s krás-
nými výhledy na Prahu.

Pro všechny turistické a komentované procházky platí:
Účast na všech organizovaných procházkách je vždy na vlastní nebezpečí, organizátor 
nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. Svůj nesouhlas s pořizová-
ním fotografií během akcí vyjádřete prokazatelně před zahájením. 
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Připomínáme: Sportovní 
odpoledne s pétanque  
pro seniory

Kdy: 10. května (čtvrtek) 
od 13.30 do 17.00 hodin

Kde: Stravovací 
centrum v  Křejp-
ského 1502/8

Přijďte si užít sportovní vzruše-
ní i  zábavu při společenské hře 
pétanque na zahradě stravovací-
ho centra v Křejpského ulici. Jed-
notlivci i  tříčlenná družstva se 
mohou přihlásit do  4. 5. 2018, 
kontakt: 724  603  317, e-mail:  
poradenství@jmsoc.cz

POZVÁNKA PRO SENIORY NA PROJÍŽĎKU PARNÍKEM Hamburg PO VLTAVĚ
Akce pro seniory a zdravotně postiže-
né občany Prahy 11 pod záštitou sta-
rosty Ing.  Petra Jiravy, připravila MČ 
Praha 11 ve spolupráci s Jihoměstskou 
sociální, a.s.
Dne: 13. června 2018 od 15.00 hodin
Cena: 70 Kč zahrnuje občerstvení (zá-
kusek a nealkoholický nápoj)
Sraz: cca ve 14.50 hod. na náplavce – 
nábřeží Na  Františku u  Čechova mos-
tu (nedaleko právnické fakulty), odjezd 
z náplavky cca v 15.00 hodin 

Co vás čeká: Dvouhodinová plavba 
na  lodi Hamburg historickým centrem 
Prahy až pod Vyšehrad a zpět, skvost-
né výhledy, ale také jedinečná atmosfé-
ra podbarvená živou hudbou.
Vstupenky na parník si můžete zakou-
pit do  vyprodání kapacity parníku!!! 
na  adrese Jihoměstská sociální, a.s., 
(dům s pečovatelskou službou) Šalou-
nova 2025/7, pouze ve dnech: 15. 5. 
a  17. 5. vždy v  čase: 8:00–11:00 
a 12:00–15:30. 

OBROVSKÉ DÍKY, JANO! 
Přeji krásné dny všem příznivcům KC 
MEZI DOMY. Jmenuji se Andrej Mikulka 
a od 1. 4. 2018 jsem novým programo-
vým ředitelem našeho komunitního cent-
ra. Touto cestou bych rád poděkoval Janě 
Vernerové za to, že svou velkou energií 

a  entuziasmem vdechla život tomuto 
krásnému místu pro aktivní oddech a spo-
jování místní komunity. Pokusím se na její 
skvělou práci navázat a rozvíjet centrum 
s  vaší podporou dál. Těším se na  naše 
vzájemné potkávání MEZI DOMY.

JARNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
S  příchodem jara k  nám přichá-
zí prodloužení otevírací doby, 
od  května budeme mít otevřeno 

v pracovní dny do 20.00 h a sobo-
ty do  18.00 h. Přijďte si posedět 
na naši terasu!

MÁME VELKOU NOVINU – PRODÁVÁME ZMRZLINU!
Už jste ochutnali naši lahodnou italskou 
zmrzlinu? Máme ji v nabídce od poloviny 

dubna, zvu vás na ochutnávku. Ale po-
zor, naše zmrzlina je vysoce návyková!

KERAMICKÁ DÍLNA S JANOU KALINOVOU
Srdečně vás zveme na  sobotní rodin-
né keramikování dne 12. 5. a  2. 6. 
od 10.00 h. Minule jsme se nechali in-
spirovat jarními a  velikonočními moti-
vy, tentokrát se fantazii meze nekla-

dou. Hotové výrobky si budete moci 
vyzvednout na  konci června. Rezer-
vace osobně na  baru kavárny MEZI 
DOMY, SMS na tel. 777 485 939 nebo 
info@mezi-domy.cz. Těšíme se na vás!

DĚTSKÝ BLEŠÁK
Milé děti, MEZI DOMY pro vás opět pořá-
dá pravý bleší trh. Vezměte knížky a hrač-
ky, které vám doma zapadají prachem, ša-
tičky a botičky, do kterých se nevejdete, 
a přijďte je prodat nebo vyměnit. Burza 
se koná 2. června od 13.00 v zahradě ko-

munitního centra MEZI DOMY. Poplatek 
za prodejní místo v hodnotě jednoho mi-
lého úsměvu vybíráme na místě. Místeč-
ko si rezervujte dostatečně včas, kapaci-
ta je omezená! Rezervace: 777 485 939, 
info@mezi-domy.cz.

Přednáška:  
Elektronické recepty 
Kdy: 14. května 2018 (pondělí) 
od 15.00 hodin
Kde: klub seniorů, v jídelně Křejpské-
ho 1502/8
Vstup: ZDARMA
Přednáší: PharmDr. Martina Dulavová 
Od 1. 1. 2018 platí povinnost pře-
depisovat recepty elektronicky. 
Dozvíte se, co to jsou e-RECEPTY, 
jak fungují, resp. jak probíhá jejich 
zasílání elektronickou cestou v pra-
xi, jaké změny tato povinnost při-
náší pro pacienta a jak probíhá vy-
dávání léků.

Přednáška Městské policie  
hl. m. Prahy:  
PREVENCE PŘEPADENÍ 
Kdy: 15. května 2018 (úte-
rý) od  15.00 hodin – klub senio-
rů, v  jídelně Křejpského 1502/8 

28. května 2018 (pondělí) 14.30 
– klub seniorů – Dům s pečovatel-
skou službou Šalounova 2025/7 

29. května 2018 (úterý) 
14.30 – klub seniorů – 

Dům s  pečovatelskou 
službou Blatenská 
2146/4

Dozvíte se, jak před-
cházet nebezpečným 
situacím a  jak se za-
chovat, když k  nim 

dojde. Seznámíte se 
s pravidly nutné obra-
ny. Promítání krátkých 
instruktážních filmů 
a  ukázky ochranných 
bezpečnostních prv-
ků. Účastníci obdrží 
preventivní materiál.
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POLIKLINIKA COMFORT CARE
Kloknerova 1245/1, Praha 11 (budova MediCentrum Praha)
MHD autobusová zastávka Dědinova
Pro více informací nebo objednání volejte 224 826 573 či 606 064 864 nebo pište na email recepce@comfortcare.cz 

Centrum bolesti zad
Poliklinika Comfort Care – Spolehlivý partner pro vaše zdraví

PŘIJÍMÁME 
NOVÉ PACIENTY

Poliklinika Comfort Care otevírá od 1. 6. 2018 Centrum 
bolesti zad. Pacientům trpícím obtížemi s bolestí zad 
bude k dispozici vysoce specializovaný tým, složený 
z odborníků Fakultní nemocnice v Motole. Centrum bude 
pokrývat komplexní péči o nemocné s onemocněním 
páteře od stanovení diagnózy až po operační léčbu. 

Centrum spolupracuje s rehabilitačními centry a fakultními 
nemocnicemi. Pacienti se mohou objednávat sami bez 
doporučení obvodního lékaře. V rámci centra ošetříme 
všechny diagnózy v rámci odborností neurologie, 
neurochirurgie a rehabilitační medicína. Péče je hrazena 
ze zdravotního pojištění.
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s mnohaletou zkušeností 

s prodeji, pronájmy a výměnami 

bytů na Jižním Městě

Česká realitní kancelář

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

Konzultace je zcEla zdarMa 
a nezavazuje Vás ke spolupráci s námi.

prodeje, pronájmy a výměny

odborné ocenění nemovitosti
pro účely prodeje, pronájmu,
výměny - zdarMa

odborné ocenění nemovitosti za účely
dědického řízení - zdarMa

řešíme i nemovitosti s dluhy, zástavami,
věcnými břemeny a exekucemi

Prodej bytové jednotky 4+1, 
užitná plocha jednotky 78m2, 
v osobním vlastnictví. Jednot-
ka se nachází v 2. podlaží z 
13.

PrOdEJ BYTU 4+1
Křejpského, chodov

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

PrOdEJ BYTU 3+1/l
Matúškova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
73m2, v družstevním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí ve 12. podlaží ze 12.

PrOdEJ BYTU 3+1/l
Benkova, chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
68m2, v družstevním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází ve 13. podlaží z 13.

PrOdEJ BYTU 3+1/l
Steinerova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 78m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází v 6. podlaží z 9.

PrOdEJ BYTU 3+kk/l
Konstantinova, chodov

Prodej bytové jednotky 4+kk 
s lodžií a zahradou, užitná 
plocha jednotky 129m2, užit-
ná plocha zahrady 48m2, v 
OV.

PrOdEJ BYTU 4+kk/l/z
Nové náměstí, Uhříněves 

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
77m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
1. podlaží z 8.

PrOdEJ BYTU 3+1/l
Nechvílova, chodov

Nájem bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
71m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
2. podlaží z 8.

NÁJEM BYTU 3+1/l
Jarníkova, chodov
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14 Rozhovor

Od osvoboditelů k okupantům
Pan Jiří Jeřábek přiblížil žákům Střední školy a Gymnázia EDUCAnet svůj 
život a zážitky z bouřlivých let 1945 a 1968 v rámci projektu Příběhy našich 
sousedů. Ten za podpory MČ Praha 11 organizovala společnost Post Bellum. 
Žáci ze škol na Jižním Městě se během půlroční práce zaměřili na pamětníky 
ze svého okolí. Zpracované příběhy se dají dohledat na webových stránkách 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-11. Pana Jiřího Jeřábka jsme 
navštívili v domově seniorů v Praze 11, kde je dle svých slov velmi spokojen, a požá-

dali ho o rozhovor, který vám nyní přinášíme.

Vy jste jako dítě zažil období okupace v le-
tech 1939–1945. Jak na tu dobu vzpomí-
náte?
Já jsem ročník narození 1935, takže lec-
cos pamatuji. Vzpomínám na rok 1939, 
kdy Němci obsadili Československo. Tehdy 
jsem byl s rodiči na Václavském náměstí 
v prvním patře Lucerny. Dnes jsou tam kan-
celáře, ale tehdy to byla kavárna. Stál jsem 
na stoličce a pozoroval vojáky. Byl jsem 
kluk, který byl zvyklý na armády z různých 
vystřihovánek a později jsem sbíral i sádro-
vé vojáky. A tehdy jsem nechápal, proč 
ženské brečí a muži byli velmi zaražení. Ač 
jsem byl malý, tak si ty okamžiky pamatuji 
dodnes. 
Další velký zážitek mám z heydrichiády. Šel 
jsem s maminkou na nákup a na plakátova-
cích plochách byly dlouhé červené plakáty, 
kde byla černým písmem jména poprave-
ných lidí. Němci tehdy vozili lidi na popraviště 
do Kobylis, kde například přišel o život i spi-
sovatel Vladislav Vančura. Tímto aktem se 
Němci mstili a snažili se náš národ zastrašit.

To se pomalu blížíme ke konci druhé svě-
tové války. 
V únoru 1945 jsem ojedinělým způsobem 
zažil bombardování Prahy americkým le-
tectvem. Prahu Američané bombardovali 
omylem, a to z důvodu chybné navigace. 
Zasaženy byly Vinohrady, Nusle a další 
pražské části. Já jsem v té době bydlel s ro-
diči nedaleko vozovny na Pankráci. Kolem 
poledne začaly znít sirény. My jsme bydleli  
v 1. patře, já jsem tedy vzal kufr a běžel 
s ním po schodech. Náhle jsem uslyšel ob-
rovskou ránu. Náš dům měl přes čtyři pa-
tra skleněnou část a já viděl, jak se to sklo 
vyfouklo a celé se to za hrozného rachotu 
sesypalo. Nechal jsem teda kufr kufrem 
a utíkal za mámou do sklepa. 

A za tři měsíce vypuklo Pražské povstání.
Praha povstala bez barikád, které se zača-
ly stavět až na výzvu rozhlasu. Ani nevím, 

jak se mi to podařilo, ale utekl jsem mamce 
a dostal se na pankráckou radiálu. Lidi sta-
věli barikády. Vykolejily tramvaje, do kterých 
nanosili dlažební kostky. No já se k tomu 
připletl, tak si dokážete představit, že mne 
odtamtud hnali.
My jsme prožili Pražské povstání ve sklepě. 
Až 9. května se mi podařilo vyklouznout, 
protože již bylo uzavřeno příměří. A tehdy 
jsem se dostal až k barikádám. Tam jsem 
viděl i prvního mrtvého. Byl to Němec, který 
dostal dávku ze samopalu.

A viděl jste i příjezd Rudé armády?
To už jsem byl venku a ta atmosféra byla 
nezapomenutelná. Lidé měli velkou ra-
dost, když Rusové přijeli. Náš kout však 
neobsazovali tankové jednotky, ale byly 
to obrněné jednotky. Na Pankrác se do-
staly až někdy kolem 9. hodiny. Pamatuji 
si, že vojáci byli špinavý, zaprášení a velmi 
unavení. A byla tam řada starších vojáků, 
protože v Sovětském svazu byla během 
války branná povinnost až do 55 let.
Když se již bavíme o Pražském povstá-
ní, tak bych rád zmínil jednu neuvěřitel-

nou věc. Velitelem povstalců byl generál 
Karel Kutlvašr, který dojednal 8. května 
s německým generálem Rudolfem Tou-
ssaintem kapitulaci a stažení německých 
vojsk z Prahy. Po roce 1948 byl generál 
Kutlvašr odsouzen na doživotí a ve věze-
ní se potkává právě se svým protivníkem 
generálem Toussaintem, který si tam od-
pykával stejný trest. 

Další armádu jste viděl v roce 1968. Co 
si vybavíte, když se řekne srpen 1968?
V srpnu jsem se ocitl u rozhlasu a viděl 
tam mladé kluky s nabitými kvéry a vyku-
lenýma očima. Průzor měli nadzvednutý 
a koukali. A tehdy jsem si říkal, že kdyby 
dostali rozkaz, tak klidně začnou střílet. 
Jeli od Václavského náměstí a stříleli 
do oken na zastrašení. 
Ale představte si, že den předtím se vy-
tvářely hloučky a hodně se diskutovalo. 
A já jsem říkal, že to si Rusové nenechají 
líbit a přijedou. Druhý den, to jsem již by-
dlel na Spořilově, mne probudilo buráce-
ní, tak jsem se šel podívat a viděl jsem 
transportní vrtulníky. Za chvíli dorazila 
kamarádka, která mi řekla, že jsou tady 
vojska Varšavské smlouvy. Pěšky jsme 
vyrazili ze Spořilova přes Vršovice až 
k rozhlasu.
Tam byli sovětské tanky, které na sobě 
měly přidělané zásobní sudy nafty a byla 
tam i polní výzbroj, jako krumpáč a po-
dobně. Jeden člověk jim odmontoval 
krumpáč a prorazil nádrž s naftou, kte-
rá tekla po tanku a po pásech na zem. 
Tehdy to někdo zapálil, ale vojáci nelenili 
a stihli to uhasit. 

Vy jste se během Pražského jara 1968 
angažoval v reformním mládežnickém 
výboru, ale po srpnu 1968 jste byl vyškrt-
nut ze strany. Jak jste to tehdy prožíval?
Byla to pohnutá doba, ale podařilo 
se mi díky známému najít zaměstnání 
v obchodním podniku Imex, kde jsem 
pracoval 17 let. Skončil jsem tam až ze 
zdravotních důvodů, kdy jsem odcházel 
do důchodu. Pracovali tam slušní lidé a já 
jsem se nemusel bát, že mne odsud vy-
hodí.

Děkuji za váš čas a za rozhovor.
Michal Ezechel

To už jsem byl venku 
a ta atmosféra byla 
nezapomenutelná.
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Úřad městské části Praha 11 v souvislosti s účinností tzv. „tabákového“ zákona 
a zejména s cílem minimalizovat možné dopady chování hostů, rušení veřejného 
pořádku i nočního klidu rozhodl o umístění informačních cedulí „Zákaz konzumace 
alkoholu na veřejných prostranstvích + rušení nočního klidu“. Dané doplňuje v rám-
ci bezpečnostní mapy MČ Praha 11 též mapa veřejných prostranství se zákazem 
požívání alkoholu 

Návrh vzešel ze vzájemné disku-
ze strážníků OŘ MP Praha 11, členů 
bezpečnostní komise RMČ, vedení 
MČ Praha a byl předložen v kontextu 
aktivit dalších městských částí v re-
akci na možné negativní dopady ta-
bákového zákona. Informační cedule 
mají pomoci v informovanosti, osvětě 
i následné vymahatelnosti případných 
přestupků týkajících se konzumace al-
koholu na veřejných prostranstvích.

Místa veřejných prostranství, kde je za-
kázáno používání alkoholu, určuje vy-
hláška hlavního města č. 12/2008 Sb. 
hl. m. Prahy ve znění obecně závazné 
vyhlášky č. 7/2010 Sb. hl. m. Prahy – 
většina občanů však někdy o existenci 
dané vyhlášky či konkrétních lokalit se 
zákazem požívání alkoholických nápojů 
vůbec neví.

Informační cedule jsou tak prioritně za-
měřeny z důvodu upozornění na místa 
a lokality, kde je zákaz konzumace al-
koholu na veřejnosti, rušení nočního 
klidu a spících občanů (22–06) i dodr-
žování pořádku a čistoty. 

Prozatím jsou informační cedule 
umístěny v níže uvedených lokalitách 
v rámci „pilotního projektu“ a již nyní 
máme pozitivní odezvu i žádosti o je-
jich další rozšíření. Na základě násled-
ného vyhodnocení plánujeme též jejich 
rozšíření i do dalších lokalit v kontextu 
aktualizace vyhlášky hl. m. Prahy.

Mgr. Pavel Krčílek,  
oddělení krizového řízení

Informační cedule jsou prozatím 
umístěny v těchto lokalitách: 
• Jírovcovo náměstí – 3x

•  Vnitroblok Kosmická (náměstí 
u Cinema City Galaxie) – 3x

•  Pochozí zóna Háje  
(po celé délce) – 3x

• Pošepného náměstí – 2x

• Matúškova – Blankyt – 3x

•  Tesco Mendelova  
(pergoly / fontána) – 2x

•  Okolí polyfunkčního objektu  
Sandra – 3x

https://www.praha11.cz/cs/bez-
pecnost-na-jm/bezpecnostni-mapa-
-jm/socialni-problematika.html

Jarmarky, soutěže, hry, úklid i zábava, to všechno je Den Země
Do tradičních oslav Dne Země, který se u nás v Čechách slaví od roku 1990 jako 
mezinárodní svátek životního prostředí, se i letos zapojily školy a mateřinky na Již-
ním Městě. 

Nové informační cedule na území Jižního Města
(zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích – rušení nočního klidu)

Milé a ekologické dár-
ky – dřevěné píšťalky

Den Země  je největší celosvětovou  
aktivitou pořádanou 

veřejností. 

Nechyběla zdravá svačinka, která 
vypadala opravdu lákavě

Ježkovník, to je chytrá 
a nápaditá pomůcka pro 
pěstování

Bublinář byl pro všechny velkým 
lákadlem

My jsme se tentokrát vypravili do mateřské 
školy Dubnova, kde tradičně probíhaly jarní 
oslavy v zahradě mateřinky a v nedalekém 
Hostivařském lesoparku. Na holčičky a klu-
ky čekala spousta zajímavých stanovišť, 
která podle stanoveného rozpisu obcházeli 
a plnili různé úkoly, ochutnávali zdravé dob-

roty a dozvídali se při tom spoustu zajíma-
vostí. Třeba o bylinkách, o jejich využití pro 
zdraví, jak šetrně pěstovat rostliny nebo 
jak správně třídit odpady. Na každé zastáv-
ce dostávaly děti kontrolní otázky a za ně 
body, za které je na konci čekala odměna. 
Mrňouskové si vyzkoušeli praní prádla 

na valše, poznávali staré předměty, které 
používaly doma jejich babičky a prababičky. 
Pro zábavu všech nechyběl bublinář s obří-
mi barevnými bublinami, které přitahovaly 
děti jak magnet, a připravena byla ochut-
návka zdravé svačinky.

Dana Foučková

Na valše se pralo o sto 
šest :-)



21. Miroslav Jireček– Z nefunkčního  funkční!! Venkovní stolní tenis pro  dospělé i děti :–)

20. Lenka Šourková – Oprava 

zídky v okolí schodiště vedou-

cí– poblíž ulic Horčičkova x 

Mendelova – Háje

16. Pavel Laube 
– Venkovní stoly 
na stolní tenis

17. Radek Šimon – Vzdušná protisluneční pergola v parku u Chodovské vodní tvrze

16

V letošním roce se městská část Praha 11 poprvé připojila k řadě obcí a měst, v nichž 
funguje participativní rozpočtování. V lednu tak odstartoval pilotní projekt Spolu za lepší 
11: vedení jedenácté městské části vyčlenilo z rozpočtu částku 4,5 milionu Kč, o jejímž 
osudu rozhodnou sami občané. Návrhy cílené na zlepšení života v naší městské části 
mohl od 26. 2. do 29. 3. 2018 podávat každý, kdo v Praze 11 žije nebo pracuje. 

Takových návrhů se nakonec sešlo cel-
kem 53 (seznámit se s jejich obsahem 
můžete na webových stránkách projek-
tu www.spoluzalepsi11.cz). V součas-
né době je již podávání návrhů ukonče-
no a probíhá jejich analýza, kterou mají 
na starost zástupci příslušných odborů 
Úřadu MČ Praha 11. Všechny realizo-
vatelné návrhy budou do 18. 5. 2018 
zveřejněny na webové stránce projektu 

a facebookové stránce Spolu za lepší 11 
– Participativní rozpočet Prahy 11.
Období od 21. 5. do 10. 6. 2018 je pak 
vyhrazeno propagačním kampaním na-
vrhovatelů. V rámci této fáze se budou 
jednotliví autoři snažit sehnat pro své ná-
vrhy co největší podporu místních obyva-
tel. Zároveň se uskuteční jedno veřejné 
setkání, na němž dostanou autoři příleži-
tost návrhy prezentovat. 

Setkání se bude konat dne 23. 5. 2018 
v ZŠ Mikulova (Mikulova 1594, Praha 4) 
od 18:00 hodin. 
Od 11. 6. do 30. 6. 2018 proběhne finál-
ní hlasování o návrzích. Hlasovat bude 
možné prostřednictvím mobilních tele-
fonů nebo osobně v informační kanceláři 
Úřadu MČ Praha 11 v Ocelíkově ulici. 
Rádi bychom poděkovali všem, kdo se 
do projektu Spolu za lepší 11 zapojili, 
za skvělé nápady. Níže se s nimi můžete 
seznámit i vy – a třeba se i začít pomalu 
rozhodovat, který z nich získá váš hlas. 

Mgr. Martina Sádlová
Koordinátorka projektu 

Spolu za lepší 11

5. Jakub Krkoška – Chybějící pře-

chod pro chodce na křižovatce 

Kloboukova–Babákova

1. Ladislav Kos – Zelená plocha s květino-

vými záhony u křižovatky Opatovská–Novo-

meského

2. Ladislav Kos– Umístění závěsných 
květináčů na sloupy veřejného 
osvětlení v ul. Opatovská

6. Sylvie Krhovská – Revitalizace 
trávníků před domy v ulici Křejpského

3. Lucie Šimonová – Re-vitalizace parku před ZŠ Květnového vítězství

7. Marek Adler – Fitness 

hřiště u Kunratického lesa

11. Jana Rajtmajerová – 
Revitalizace plácku/parku před domy v ulici Brandlova 12. Jana Rajtmajerová – 

Oplocení fotbalového hřiště

13. Ondřej Kožina– Obnova venkovního 

fitness

15. Noemi Nováčková – Revitali-

zace chodníků, laviček a dětského 

hřiště v blízkosti ulice Mejstříkova

22. Eva Forgáčová– Vybudování 
podzemních kontejnerů na tříděný 
odpad v Radimovické ulici

8. Blanka Hrabánková– Obnovení a úprava 
části pozemku v okolí ulice Kosmická

4. Lucie Urbanová – Běžecký ovál

10. Hana Štefková – 
Odstranění betonového  
stání na kontejnery

9. Vladimír Kašparovský– Rekonstrukce 
dětského hřiště poblíž ulice Machkova

18. Eva Forgáčová – Výměna 
betonových bloků v Radimovic-
ké ulici za piknikové místo

14. Noemi Nováčková– Opra-

va podlahy kontejnerového 

stání + umístění fotopasti

19. Miroslav Jireček – Vy-
budování stojanů pro jízdní 
kola u stanice metra Opatov



49. Zdeněk Hofman – Muzeum rybářské-ho sportu a přírody

47. Ivana Mózerová– Vyčištění a za-

travnění plochy před vstupem do ZŠ 

Květnového vítězství 40/64

42. Monika Diblíková – 
Zebra s chodníkem

41. Vladimír Doskočil – REVITALIZACE 

PROSTORU PŘED GALAXIÍ PČ 1209/10

35. Pavel Přibyl – Park pro lidi

32. Věra Grandeová – 
Instalace 3 laviček  
podél ulice Opatovská

30. Martina Jiřínská  
– Revitalizace zeleně
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51. Jan Pevný – Zahrajte si stolní 

tenis v ulicích Prahy 11

50. Ondřej Bachor – Revitalizace vnitrob-loku mezi domy Květnového vítězství – U Rybářství – Starobylá

43. Jan Zbořil – Plíce kolem 

dálnice, stromy jako čističky 

ovzduší kolem dálnice D1

44. Antonín Vintr – 
Světlo u Modré školy

52. Václav Rysl – Revitalizace Valentovy ulice 
a přilehlého parkoviště

45. Jakub Kulhánek – Hopsej, 
skákej – ale bezpečně!

46. Lukáš Policar – Náměstí pro všechny generace

53. Václav Rysl – 

Osazení kruhového 

objezdu Litochleb-

ské náměstí

48. Lukáš Policar – Chytrá lavička 

na Pošepného náměstí

40. Ivana Hovorková – Revitali-
zace hřiště Klírova

39. Martina Píšková – Centrální 
park – stromová oáza mezi domy

38. Ondřej Bachor – Přechod  
pro chodce – Křižovatka Květno-
vého vítězství – U Rybářství

34. Vítězslav Bílek – 
Fotopast nebo kamerový 
systém u kontejnerového 
stání v ulici Šalounově

36. Jan Turyna – 
Zrušení starého plotu 
a jeho nahrazení 
plotem živým nebo 
trávníkem

37. Jana Hadačová – Multifunkční hřiště 

místo betonu a místo pro setkávání rodin

33. Martina Brennová – Trampolínky
31. Luboš Štancl – Revitalizace auto-

busové zastávky Hněvkovského

29. Luboš Štancl – Obnovení parku 
 ve vnitrobloku mezi ulicemi  
Hněvkovského a Chalupkova

28. Matěj Bíža – Základní lezecká 

a posilovací sestava u cyklostezky 

v ulici Tererova

25. Lenka Neuschlová – Rozšíření 
dětského hřiště Samohelova

23. Vergil Davidov – Revitalizace pro-

storu poblíž metra Háje – Relax zóna

26. Vladimíra Šmídová – Psí Agility 

Park – Opatov

24. Marta Šorfová – Revitalizace chodníku v ulici Petýrkova

27. Eva Zikmundová – Vybudování skateparku. Pojďme trávit čas venku  a vytvořit společnou komunitu
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MČ Praha 11 vyhlašuje  
IX. ročník literární SOUTĚŽE

O ZLATÝ  
KLÍČ

pod záštitou zástupce starosty 
Mgr. Jakuba Lepše 

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

a) do 15 let 
b) nad 15 let neomezeně

S tematikou Jižního Města

Žánr:
bez omezení, např. fejeton, pohád-

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

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

kované, maximální rozsah díla  
– 3 normostrany. 

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

i adresu školy. 

Termín uzávěrky: 30. 6. 2018
Slavnostní vyhodnocení soutěže 
proběhne v rámci Dnů Prahy 11,  

nejlepší práce budou zveřejněny 
na webu MČ Praha 11. 

posílejte – těšíme se  
na vaše práce

Škola není nuda 

Je to škola, kam se děti těší. Místo tříd 
jsou koleje. Jsou to skupiny, kde se děti 
scházejí napříč ročníky. Koleje jsou tema-
ticky zaměřené, jako např. kolej Hrdinové.
V tomto roce jsme vytvořili kolej Hrdinové 
mění svět, která se věnuje dobrovolnic-
ké činnosti. V polovině února jsme uvařili 
oběd pro bezdomovkyně z komunitního 
centra organizace Jako doma v Pobřežní 
ulici na Florenci. Nebyl to jen tak ledajaký 
oběd, vytvořili jsme špízy z kuřecího masa 
a zeleniny, jako příloha byly brambory, do-
mácí tatarka a zeleninová obloha. Suro-
viny jsme nakoupili za peníze, které jsme 
získali na vánočním jarmarku, kde jsme 
prodávali fotografie, štěstíčka a přáníčka. 
Nejtěžší bylo napichovat na špízy cibuli 
a oškrábání velkého hrnce brambor taky 
nebyla žádná legrace. Paní, které jsme 
obdarovali, měly velikou radost, chodily si 
přidávat. Trošku se styděly, ale jedna nám 
řekla, že takhle se nenajedla už měsíc. My 
jsme z toho měli taky velikánskou radost 
a chtěli bychom tuto akci zopakovat. 
Místo učitelů (pedagogů) jsou průvodci. 
Děti svým průvodcům tykají a oslovují je 
křestním jménem. Místo známkování je 

slovní hodnocení – zpětná vazba, která 
dětem pomáhá se zlepšovat a motivuje 
je. Průvodce dítě upozorňuje na to, co se 
dá zlepšit, i na to, co se mu nedaří. Děti 
nedostávají domácí úkoly. Ve Scioškole 
nenajdete ani školní zvonek.
V rozvrhu je předmět samorost – prostor, 
kdy děti pracují podle svého zájmu. To je čas, 
který má dítě vyhrazený pro svou aktivitu.
Kromě matematiky, českého jazyka, an-
glického jazyka a tělocviku žáci nemají 
klasické předměty, jako jsou vlastivěda, 
chemie, fyzika. Vše ostatní se vyučuje 
projektově. Mohou si vybrat z několika 
tematických projektů. Na projektech děti 
pracují tři týdny. Na konci se všechny 
projekty sejdou a ostatním prezentují, co 
na projektu vypracovaly. 
Děti z alternativní školy budou mít klasic-
ké znalosti jako z běžné základní školy, 
ale bonusem bude studijní autonomie, 
samostatné pracování na určité věci 
a rozvinuté sociální dovednosti.
Scioškola připravuje děti na život v součas-
ném i budoucím světě. Je to škola 21. století.

Žáci Scioškoly: Rosťa Stroin, Jakub 
Koubek a kolej Hrdinové

Změna je pro nás trvalý stav, to je naše motto a tím se držíme dodnes. Scioškoly 
jsou alternativní základní školy. V ČR je v současné době osm Scioškol a neustále 
vznikají nové. První Scioškola vznikla v roce 2015 v městské části Praha 11. Na ná-
sledujících řádcích nám žáci svoji školu přiblíží. 

Kdo si hraje, nezlobí
Tak to se dá ve slovní hříčce říci o dě-
tech, které navštěvují Základní umě-
leckou školu Jižní Město. Hra na hu-
dební nástroj vyžaduje pravidelné 
cvičení, ale zároveň přináší i velkou 
radost. Rodiče malých muzikantů 
potvrdí, jak je krásné sledovat po-
kroky svých dětí, vidět radost v jejich 
očích a nadšení z úspěchu a prvního 
potlesku. Aby „hraní“ mělo svůj řád 
a správný obsah, o to se stará 65 pe-
dagogů – hudebníků, umělců a nad-
šenců v jedné osobě, pro které se 
učení stalo celoživotním koníčkem. 
Na jejich práci je to vidět a slyšet. 

Výsledky každoroční soutěže 
„ZUŠek“, letos zatím pro-
běhlo krajské kolo Praha, 
v oboru hra na dechové 
nástroje, sólový zpěv, bicí 
nástroje, hra smyčcových 
orchestrů a hra na lido-
vé nástroje, to přesvěd-
čivě dokazují. 1. cena 
– Komorní orchestr, 
2x 1. cena v sólovém 
zpěvu, 10x 1. cena 
ve hře na dechové 
nástroje. Soutěže 
mladých muzikan-

tů – žáků ZUŠ ještě nekon-
čí, čekají je celostátní kola, 

ale také mezinárodní soutě-
že a mnoho dalších koncertů 

a vystoupení. Kdo chce zažívat 
krásné chvíle s hudbou, „hrát si 

a nezlobit“, přijďte do naší ZUŠ 
Jižní Město a staňte se jejími žáky.

 Do naší školy přijímáme děti od  
5 let na základě přijímacích zkou-

šek, které se konají ve dnech 9., 10.,  
14. a 15. května v čase od 14 do 
17.30 hod. Bližší informace najdete 
na www.zus-krtinska.cz.
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KULTURNÍ JIŽNÍ  

MĚSTO o. p. s.

Malenická 1784

148 00 Praha 11

Tel.: 271 910 246 

zahrada@kczahrada.cz

www.kczahrada.cz
Spojení: Metro Chodov, bus 154,  

197 – zast. Jarníkova, pak 3 minuty chůze.

Metro Opatov, bus 177 – zast. 

U Kunratického lesa, pak 7 minut chůze. 

Od Centra Chodov 10 minut chůze. 

Otevřeno po–čt 8.00–21.00, 

pá 8.00–18.00 nebo dle programu.

PROGRAM KVĚTEN 2018
KONCERTY:
 17. 5. Radůza s kapelou – od 20.00. 
Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka 

hudby i textů, jejíž písničky neodmyslitelně 

provází akordeon, spolu se svou kapelou 

na koncertě v Zahradě.

 31. 5. Lenka Slabá s kapelou – od 20.00. 
Folková zpěvačka s nezaměnitelným 

hlasem, známá z působení ve skupinách 

Nezmaři, Spirituál kvintet a Žalman a spol., 

se na hudební scénu vrací s novou kapelou 

a novými písněmi… 

DIVADLO
 24. 5. Turecká kavárna – od 19.00. 
Zdánlivě všední situace ze zdánlivě 

všedního dne odehrávající se v útulné 

pařížské kavárničce. Václav Vydra v hlavní 

roli komických detektivních příběhů. Dále 

hrají Naďa Konvalinková, Jana Boušková 

Matěj Hádek, Martin Davídek nebo Martin 

Kubačák.

KINO KLUB ZAHRADA
 14. 5. Bratři Lumièrové – od 19.00. 
Filmoví historici vybrali a seřadili  

108 krátkých snímků, které vytvořili před  

120 lety bratři Luis a Auguste Lumièrovi, 

vynálezci kinematografie. FR, 2017, 

87 minut. FR/CZ titulky.

 21. 5. Ztratili jsme Stalina – od 19.00. 
Černá komedie o úmrtí velkého vůdce 

a následných událostech zesměšňuje 

komunistický režim. Rusko jej zakázalo 

promítat, ve světě sklízí úspěchy. VB/ FR, 

2017, 103 minut. EN/CZ titulky.

 23. 5. Praha – od 19.00. Série krátkých 

černobílých dokumentů z 20. a 30. let 

o našem hlavním městě, stopáž cca  

70 minut. Vstupné dobrovolné.

 28. 5. Absence blízkosti – od 19.00. 
Komorní psychologické drama o absenci 

mateřské blízkosti. Po projekci následuje 

beseda s režisérem filmu Josefem Tukou 

a psychoterapeutkou z Rodičovské linky 

Kateřinou Schmidovou. ČR, 2017, 65 minut. 

V českém znění.

KINO ZAHRADA MAMAS&PAPAS 
Speciální „dospělácké“ projekce ve velkém 

KC ZAHRADA sále pro rodiče s miminky a malými dětmi 

umožňují rodičům věnovat se jak filmu, 

tak dětem. Snížená hladina zvuku, lehké 

osvětlení, dozor jedné dospělé osoby navíc 

zajištěn. Batolecí zóna pro děti, přebalovací 

pult. Do sálu je možný vstup s kočárkem. 

 28. 5. Absence blízkosti – od 10.00.
DĚTEM:
 2. 5. Pásmo pohádek: To nejlepší 
z české animované tvorby – od 14.30. 
Mach a Šebestová na prázdninách I.

 9. 5. Jak bobr hledal déšť – od 14.30. 
Co se stane, když dlouho neprší a vyschne 

řeka? Dozvíte se to v pohádce divadla Kaká. 

 12. 5. Jeníček a Mařenka – od 15.00. 
Upravená verze známé pohádky o starším 

Jeníčkovi, mladší Mařence a zlé čarodějnici. 

Hraje Nezávislé divadlo. Vstupné zdarma.

 16. 5. Pásmo pohádek: To nejlepší 
z české animované tvorby – od 14.30. 
Mach a Šebestová na prázdninách II.

 19. 5. Na zahrádce je tak sladce 
– od 15.00. Jarní, veselý, hudební 

a interaktivní příběh v podání divadélka 

Kůzle. 

 20. 5. Štístko a Poupěnka – od 10.00. 
Populární zpívající dvojice Štístko 

a Poupěnka přicházejí se svým hudebně–

divadelním představením. Nebude chybět 

autogramiáda a společné focení.

 23. 5. Kocour v botách – od 14.30. 
Veselý příběh na motivy známé pohádky 

bratří Grimmů, u kterého si s námi 

zamňoukáte známé mňaulodie, vám zahraje 

divadlo Toymachine.

VÝSTAVY:
 1. 5.–31. 5. 2018 Český klub fotografů 
amatérů
Výstava fotografií 1. ČFKA Nekázanka

DALŠÍ AKCE:
 12. 5. Sobotní výtvarná dílna – 
od 10.00. Polštářek slon. Tradiční tvořivá 

dílnička pro děti.

PŘIPRAVUJEME:
 1. 6. Dětský den na Chodovské tvrzi – 
od 14.00. Tradiční dětský den, který vás 

přenese na pouť, do světa plného klasických 

dětských her, cukrové vaty, kolotočů 

a papírových růží.

PROGRAM: 14.00–17.00 Hry pro děti, 

deskohraní, kolotoč, skákací hrad, střelnice, 

výtvarné dílny a mnoho dalšího. Od  

17.00 pohádka Suprkluk. Hraje studio 

Damúza na nádvoří Chodovské tvrze.

 19. 6. Queenie – World Queen Tribute 
Band – od 20.00. Koncert úspěšné 

revivalové skupiny, kterou spojuje láska 

k hudbě legendárních Queen. Koncert je 

k stání.

 21. 6. Country večer u ohně s kapelou 
Knokaut – od 19.00. Večer plný country 

a trampských písní u táboráku s kapelou 

Knokaut. Přijďte na stylové zakončení 

hudební sezóny v Zahradě! Buřty zajištěny.

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:
 9. 5. Shadde Yadda Quaret – připomínka 
100. výročí založení republiky – od 16.00
Krátký exkurs do hudebního (a životního) 

stylu  Československa let 20. aneb co (a jak) 

se zpívalo u nás v dobách, kdy se v Americe 

zrodil jazz. Účinkují: Dája Šimíčková – zpěv, 

David Fárek – saxofon, Jiří Kovář – kytara 

a Jaroslav Šimíček – kontrabas. 

 11. 5. Jednáctého na „Jedenáctce“ aneb 
The Cello Boys – od 19.00
V květnu se na „Jedenáctkách“ představí 

cellové pop-rockové duo The Cello Boys, 

které založili studenti Pražské konzervatoře 

Ladislav Mariaš a Juraj Škoda. V jejich 

úpravách zazní klasický repertoár i variace 

známých rockových a popových hitů. 

 17. 5. Kytara na Chodovské tvrzi – 
od 18.30 
Každoroční vystoupení žáků ZUŠ Křtinská. 

Vstup zdarma.

 23. 5. Šansony na tvrzi – od 18.00
Pravidelná šansonová setkání každý měsíc 

na tvrzi. Těšit se můžete na stálice našeho 

pořadu Janu Rychterovou a Filipa Sychru, 

tentokrát za klavírního doprovodu Radima 

Linharta. Jako host vystoupí spisovatel, 

básník a publicista Jiří Teper. 

 30. 5. Bella Campanula – od 18.30
Koncert komorního smíšeného 

amatérského sboru Bella Campanula. 

Vstupné dobrovolné.

 31. 5. Jazz klub Tvrz: Petra Brabencová 
trio – od 20.00
Moderní i klasický jazz v podání jedné 

z nejúchvatnějších zpěvaček nejmladší 

hudební generace za doprovodu vynikajících 

instrumentalistů Stanislava Máchy – piano, 

a Petra Kořínka – kontrabas. Kapacita klubu 

omezena!

Kulturní přehled květen–červen

KURZY A DÍLNY:
Bližší informace o všech kurzech najdete 

na www.kczahrada.cz

Rodinné centrum Babočka po–pá 9–18 hod. 

Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let 

a školička pro děti od 2 do 5 let.  

Více informací na www.rcbabocka.cz,  

tel. 777 945 049.

CHODOVSKÁ TVRZ
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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 webu

 Středa 9.00–12.00: otevřená herna, 
od 10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší 

(do 18 m.)

 Čtvrtek 9.00–12.00: otevřená herna, 
od 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi 

(děti od 18 m.)

 Pátek 9.00–12.00: otevřená herna, 
od 10.00: Čas na pohádku, od 10.30: 

Šikulové – tvořivá dílnička pro děti 

za pomoci rodičů či prarodičů.

AKCE V KVĚTNU
 Volná místa v kurzech angličtiny pro 
děti ve všech dnech i termínech. Přijímáme 

v průběhu celého pololetí. Informace 

a přihlášky vám rádi poskytneme na e-mailu: 

mcdomecek@praha.ymca.cz nebo 

na telefonu 773 993 985

 Volná místa na lekci PILATES s Janou – 

pondělí 12.20–13.10. 

 ČESKOSLOVENSKÉ ODPOLEDNE. 
Středa 2. 5. a středa 23. 5. od 17.00 

do 18.30. Přijďte si popovídat, zazpívat 

písničky, přečíst pohádku. Vstupné je 

dobrovolné. 

 OSLAVA DNE MATEK neboli 
KVĚTINOVÁ OSLAVA V MC DOMEČEK
Neděle 13. 5. 2018 od 14.00 do 16.00. 

Více na našem webu a Facebooku.

 FOCENÍ v MC Domeček – sobota 26. 5. 
Přihlášení na adamfoto@adamfoto.cz nebo 

na telefonu 608 158 798.

POHÁDKY: 
 6. 5. Rozpustilý kabaret – od 15.00
Děti uvidí tři příběhy, které napsal moudrý 

Ezop ve starém Řecku: Liška a vrána, 

Mravenci a kobylka a Osel a jeho stín. 

Představení se hodí pro děti i dorostence 

a pobaví se i dospělí. Hraje Liduščino 

divadlo.

KURZY/ DÍLNY/ OSTATNÍ:
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
 2. 5. Rovněž v květnu probíhají od úterý 

do čtvrtka od 14.00 v ateliéru Chodovské 

tvrze v 1. p. kurzy malby, kresby a výtvarné 

dílny pro děti i dospělé. Informace 

a rezervace na www.dovedeme.cz, 

Dovedeme@email.cz či na  

tel. 733 507 188.

 16. 5. a 23. 5. Patchwork –  
16.00–19.00
Kurz základů ručně šitého patchworku. 

S sebou je třeba přinést šicí potřeby a látky. 

Minimum 4 a max. 10 lidí. Rezervace nutná.

VÝSTAVY: 
 25. 4.–13. 6.
Svět dětské ilustrace – Trnka, Lada, Born 
a další
Výstava prací nejvýznamnějších českých 

výtvarníků 20. století, kteří vynikali mimo 

jiné ve zcela specifickém žánru dětské 

ilustrace. Výstava je určena především 

dětem, ale i jejich rodičům a prarodičům. 

 22. 5.
Svět dětské ilustrace – komentovaná 
prohlídka – od 18.00
Výstavou provede kurátorka Velké galerie 

Chodovská tvrz Mgr. Pavla Vaňková. 

Kapacita je omezena.

MC DOMEČEK  
YMCA PRAHA

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

PŘEDNÁŠKY A BESEDY
VEČERNÍ
 Čtvrtek 3. 5.  19.00–21.00 – přednáška 

Babety Rašovské na téma PREVENCE 

PORUCH UČENÍ – neurovývojová stimulace. 

Nutné přihlášení na e-mailu:  

mcdomecek@praha.ymca.cz

 Čtvrtek 17. 5. 18.30–20.30 KAFE 

S PERSONALISTKOU aneb návrat 

po rodičovské dovolené nemusí být stres. 

Přednášejí INSPIROMATKY. Nutné přihlášení 

na e-mailu: mcdomecek@praha.ymca.cz
DOPOLEDNÍ
 Dopolední přednášky vždy  
v 10.00–12.00 přímo v herně, kde si mohou 

vaše děti během přednášky pohrát.

 Čtvrtek 10. 5. AGRESE A NEKLID – 

přednáší Mgr. Kateřina Neubaerová, DiS.

 Úterý 15. 5. DĚTSKÝ VZDOR – přednáší 

PhDr. Ilona Špaňhelová. 

 Čtvrtek 24. 5. HRANICE V RODINĚ 
A VÝCHOVĚ – přednáší Mgr. Kateřina 

Neubaerová, DiS.

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 4–8 let. Hrajeme si s matematikou 

– hravá matematika pro děti 4–8 let, a Malý 

muzikant (www.malymuzikant.cz).

Info: mcdomecek@praha.ymca.cz,  

tel.: 773 993 985.

PRAVIDELNÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO 
DOSPĚLÉ, 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 
 Čtvrtek  – 14.30–15.30 Francoužština
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 porod – MUDr. Hana Belošovičová, 

PhD. (nutno objednat předem na e-mailu: 

poradnamcdomecek@seznam.cz), zdarma

Sledujte www.mc-domecek.cz a fb stránky 

https://www.facebook.com/MCDomecek.

Vejvanovského 1610, Praha 11

Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151

Z PROGRAMU NA KVĚTEN 2018:
 25. 5. SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN 
V BENJAMINU
VÍKENDOVÁ CVIČENÍ PRO ŽENY
 13. 5. Nedělní odpolední pilates Port de 
Bras s Luckou
 20. 5. 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
MŠ BENJAMINEK
 Zápisy do MŠ proběhnou ve dnech 
15.–17. 5. 2018
 Celodenní mateřská školka pro děti 
od 2,5 do 7 let. Najdete u nás zdravou 

školku podporující pohybové aktivity a pobyt 

venku spojený se sepětím s přírodou, 

rozšířenou výtvarnou a dramatickou 

výchovu a přirozené vzdělávání dětí s prvky 

Montessori pedagogiky. Více informací 

na http://msbenjaminek.webnode.cz. 

 Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi 
od 9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.

BENJAMIN KLUB

 Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 

dopoledne.

 FIT pohybový program pro kluky 
a holčičky od 3 let, po a st 15.30, 16.15.

 Tanečně pohybové studio pro holčičky 
od 3–7 let, úterý 16.00 a 17.00.

 Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 
8–11 let, po a st 17.00, 18.00.

 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.

 SM 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 relaxace, út, čt 18.00.

Více informací na 

http://benjaminklub.webnode.cz

 Jiří Durdík – Fotomžiky (fotografie)
3. 5.– 31. 5. 2018
Budova radnice ÚMČ Praha 11,  
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: po a st: 8–17.30,  
út, čt: 8–15.30, pá: 8–14.00

VÝSTAVA NA RADNICI
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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. nedě-

li v měsíci od 18 hodin

 Biblická hodina: každé úterý od  

18.15 hodin

 Program pro děti: každou středu od  

17 hodin

 Kavárnička nejen pro seniory: každou 

první středu v měsíci od 10 do 12 hodin 

MIMOŘÁDNÝ PROGRAM V KOSTELE: 
 25. 5. Noc kostelů – prohlídka kostela 
v době 18–22 hodin
výstava obrazů Jiřiny Adamcové – přístupná 

v době bohoslužeb a po nich cca do 12 hodin

Bohúňova 1336/13, 149 00, 

Praha 4

facebook.com/klubovnakosik

www.klubovnakosik.cz

info@klubovnakosik.cz, 

Tel.: 777 420 681

PROGRAM KVĚTEN:
 9. 5. 17.00–19.00 Maminkám k svát-
ku – výtvarná dílna pro rodiče a děti i pro 

samostatné děti

 14. 5. a 16. 5. 17.00–19.00 Keramická 
dílna – pítka a koupátka pro ptáky a motýly, 

pro všechny zájemce o keramiku

28. 5. a 30. 5. 17.00–19.00 Šicí dílna – letní 

taška, pingl, (nejen) pro holky švadlenky

Během května nabízíme volná místa v kur-

zech za jednorázové vstupné. 

Info na tel.: 777 420 681, 

info@klubovnakosik.cz nebo FB

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
nabízíme ještě několik volných míst.  

Info: http://www.klubovnakosik.cz/

 16.–20. 7. 2018 Po stopách lesních 
skřítků, pro děti 7–12let/ výtvarně-kera-
mické zaměření 
 27.–31. 8. 2018  Trojský kůň, pro děti 
7–12 let/ keramicko-archeologické zaměření 

na téma staré řecké báje a pověsti

 19.–24. 5. 2018 SPOLEČNÝ POBYT 
rodičů s dětmi s táborovou hrou
a plaváním/ Vysočina, Tři Studně

Bližší informace a přihlášky na výše uvede-

ných kontaktech!

KLUBOVNA

Šalounova 2024, 149 00 Praha 4

Telefon a fax: 778 473 546

E-mail: sal@ddmjm.cz

KVĚTEN:
 12. 5., 9.00–11.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. Pro děti ve věku od  

6 do 12 let. DDM JM, Šalounova.

 12. 5., 11.00–13.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. Pro děti a mládež ve věku 

od 13 do 20 let. DDM JM, Šalounova.

 12. 5., 10.00–16.00: Lhotka  
1918–2018. Aktivity pro děti k výročí  

100 let republiky, doprava historickým 

vlakem. Lhotka u Mělníka.

 12. 5., 8.00–18.00: Výprava 
za poznáním. Poznávací turistický výlet. Pro 

děti od 6 let a mládež. 

 18.–20. 5., 10.00–18.00: Keramicko- 
-výtvarná výstava – Svět naruby. Toulcův 
dvůr.
 27. 5., 8.00–18.00: Chodovské berušky. 
Soutěž v aerobiku a tancích. Hala TJ Chodov, 

Mírového hnutí.

Info: 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 KVĚTNU 2018
– uvítáme vás v Kostelně, Modletická 

1391/4, zast. Ke Kateřinkám:

 Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, 

bohoslužba napříč generacemi. Program pro 

děti zajištěn. 

 Čtvrtek 1x za dva týdny od 17.00 do18.30: 
Game session. Hry společenské, deskové 

i karetní pro děti 9–14 let.

 Pátek 9.30–11.30: Klub seniorů. Povídá-

ní při kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené 

setkání pro seniory nejen z Jižního Města.

 LEGO klub: pro všechny holky a kluky, kteří 

si chtějí hrát se stavebnicí LEGO. Zváni jsou 

též hraví rodiče. Pátek 25. 5. 17–19 hod.

 Kurzy angličtiny – rodilí mluvčí i česká 

lektorka, různé úrovně pokročilosti.

 Noc kostelů: Pátek 25. 5.  

od 18.00 hodin.

 WOLAKOTA: letní indiánský tábor  

28. 7.–4. 8. pro děti 9–14 let.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 - JIŽNÍ MĚSTO

 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

 Stretching & Core – pátek 8.00–9.00

SEMINÁŘE A KURZY PRO VEŘEJNOST
 Jóga ve dvou pro začátečníky 10. května 
od 18.00.
 Jak pečovat o zarůstající nehty  
17. května od 17.30.
Více informací na www.FYZIOklinika.cz

Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz

Změna programu vyhrazena.

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

FYZIOKLINIKA

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

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.

KVĚTEN:
 19.5. 20:00 kapela Hudební masakr – 
nářez decibelů a tvrdé muziky.
Jako hosté vystoupí kapely Breed (rap core 

Varnsdorf) a Cool-ich (heavy punk Praha)

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
Jižák Fest – festival amatérských kapel

Chcete výzvu?  
Zorganizujte pro své  
sousedy Zažít město jinak!

Také ve vás s jarním sluníčkem ožívá 
chuť něco dělat? Máme pro vás tip. 
Dejte dohromady přátele nebo lidi 
z okolí a připravte pro své sousedy 
celodenní slavnost přímo ve vaší 
ulici nebo parku! Času máte dost – 
slavnosti se konají v sobotu 15. 9.

Sousedi sousedům. I tak by mohl 
znít jejich podtitul. Program a po-
doba slavností je totiž jen na vás 
– místních organizátorech. A proč 
zažít město jinak? Osobně poznáte 
své sousedy, jejich záliby a um (před-
vést se můžete i vy), seznámíte se 
s organizacemi a podniky z okolí 
a užijete si opravdu příjemný den.

Abyste se mohli soustředit jen 
na program, administrativu za vás 
vyřídí spolek Auto*Mat. Také vám 
kdykoli poradí, zajistí propagaci 
a propojí vás s aktivními v každé 
čtvrti. Na programu se nejčastěji ob-
jevuje hudba, domácí recepty, dílny, 
hry, divadla apod.

Pokud máte o organizaci slavností 
zájem, napište do 31. 5. na zmj@au-
to-mat.cz. Info: zazitmestojinak.cz. 

MUSIC CLUB JIŽÁK

Kulturní přehled květen–červen
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Pozvánky do KC Zahrada

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.

Radůza s kapelou 
17. 5. 2018 od 20.00

Zpěvačka, multiinstrumentalistka a au-
torka hudby i textů, jejíž písničky neod-
myslitelně provází akordeon, vystoupí 
na koncertě v Zahradě, kam s ní dorazí 

i doprovodná kapela. 
Radůziny písničky jsou 
nesmírně vkusné a na-
prosto originální. Přijď-
te si k nám poslech-
nout její písně naživo!

DIVADLO: Turecká kavárna
24. 5. 2018 od 19.00 Václav Vydra v hlavní roli komických 

detektivních příběhů odehrávajících se 
v útulné pařížské kavárničce. Tři scénky 
vznikly sice již dříve, ale zejména posled-
ní, nazvaná Zlatý pan ministr, ťala přímo 
do žhavé současnosti. Herecké osob-
nosti a schopnost dokonalého ztvárnění 
postav mají za úkol pobavit diváka a dát 
mu překvapivou a nečekanou pointu…
Dále hrají Naďa Konvalinková, Jana Bouš-
ková, Matěj Hádek, Martin Kubačák nebo 
Martin Davídek.

Kino klub Zahrada: Absence blízkosti 
28. 5. 2018 od 19.00
Komorní příběh o absenci mateřské 
blízkosti. Po projekci následuje beseda 
s režisérem filmu Josefem Tukou a psy-

choterapeutkou z Ro-
dičovské linky Kateři-
nou Schmidovou. ČR, 
2017, 65 minut.

Lenka Slabá s kapelou 
31. 5. 2018 od 20.00
Koncert české folkové zpěvačky, která 
je známá především z působení ve sku-
pinách Nezmaři, Spirituál kvintet a Žal-

man a spol. Na hudební scénu se vrací 
se svým novým hudebním projektem 
a doprovodnou kapelou, která je téměř 
celá rodinná.

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

MARTIN 
SALAJKA
V měsíci květnu proběhne ve foyer 
opatovské knihovny výstava maleb 
a grafik výtvarníka Martina Salajky 
(1981). Jeho práce jsou inspirovány 
syrovou a fantaskní přírodou.

Od 7. 5. do 2. 6. 2018

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

KC Zahrada pořádá 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
POUTNÍCI PO HVĚZDÁCH

Tábor pro všechny veselé, kamarád-
ské a aktivní holky a kluky ze všech 
koutů světa. 
Příměstský tábor nabízí celotáboro-
vou hru  Poutníci po hvězdách, zpí-
vání pro radost a hravé tvoření, 
zdravý pohyb, loutkohraní i kreslení, 
pohádky i napínavé příběhy. 

Pro koho? české děti a děti-cizinci 
od 6 do 10 let

Kdy? od 27. do 31. 8. 2017, 9–16 h
Kde? Kulturní centrum Zahrada, Ma-
lenická 1784, Praha 11

Za kolik? – program a lektorské 
vedení zdarma; spoluúčast rodičů 
na nákladech na stravování 500Kč
Projekt byl podpořen dotací Minis-
terstva vnitra v rámci programu „In-
tegrace cizinců na lokální úrovni“.
Maximální kapacita 10 + 10 dětí
Bližší informace a přihlášky 
ivana.jirovska@kczahrada.cz 
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Pozvánky do Chodovské tvrze

Shadde Yadda quartet aneb připomínka 100. výročí založení republiky

9. 5. v 16.00 hodin
Krátký exkurs do hudebního (a životní-
ho) stylu Československa let 20. aneb 
co (a jak) se zpívalo u nás v dobách, kdy 

se v Americe zrodil jazz. Připomene-
me si počátky raného českého swingu 
v písních z pera Slávy Emanuela Nováč-
ka, Bedřicha Nikodéma, Václava Pokor-
ného, Františka Svojíka a dalších, stejně 
jako první jazzové šlágry Ellingtona či 
Gershwina, kteří zásadně ovlivnili nejen 
svou generaci hudebníků, ale i několik 
následujících. Účinkují: Dája Šimíčková – 
zpěv, David Fárek – saxofon, Jiří Kovář – 
kytara a Jaroslav Šimíček – kontrabas. 

Jedenáctého na „Jedenáctce“ aneb The Cello Boys
11. 5. 19.00 hodin 
V květnu se na „Jedenáctkách” před-
staví cellové pop-rockové duo The 
Cello Boys, které založili studenti 
Pražské konzervatoře Ladislav Mariaš 
a Juraj Škoda. V jejich úpravách zazní 
v první půli večera klasický repertoár, 

na který ve druhé části navážou varia-
cemi známých rockových a popových 
hitů. Uslyšíte mimo jiné Haydnovo 
Duo D dur, Grand Duo Concertant 
od J. Offenbacha, ale též Jacksonovo 
Smooth Criminal nebo Thunderstruck 
od AC/DC. 

Jazz klub Tvrz: Petra Brabencová trio
31. 5. v 20.00 hodin  
(Restaurace Chodovská tvrz)

Moderní i klasický jazz v po-
dání jedné z nejúchvatnějších 
a nejnadanějších zpěvaček 
mladé hudební generace, je-
jíž osobitý styl a podmanivý 
hlas umocňuje duo vynikají-

cích instrumentalistů: Stanislava Máchy 
na piano a Petra Kořínka na kontrabas. 
Repertoár tvoří známé jazzové standar-
dy, swingové a latinskoamerické skladby. 

Petra Brabencová dále zpívá v celé řadě 
profesionálních souborů a kapel, např. 
M. K. Collective, Big Band Jazz Fancies, 
Ray Charles Tribute Band nebo World 
Landscapes (jazz quartet), se kterým si 
v letech 2013 a 2016 zazpívala na me-
zinárodním jazzovém festivalu v Lima-
solu na Kypru. Další kapelou, se kterou 
pravidelně účinkuje, je Karlovarský Re-
pre Band, působící především v jejích 
rodných Karlových Varech. (Kapacita 
klubu omezena!) 

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

si chtějí zavzpomínat na onen prchavý 
svět dětské fantazie vtěsnaný do ilustrací, 
se kterými vyrůstalo několik generací.
Výstava potrvá do 13. 6. 2018. Ote-
vřeno denně (kromě pondělí) od 13.00 
do 19.00 hod. 
Dne 22. 5. se uskuteční od 18.00 hodin 
komentovaná prohlídka výstavy pod 
vedením kurátorky Velké galerie Cho-
dovská tvrz Mgr. Pavly Vaňkové.

Diamantovou svatbu oslavili manže-
lé Kristýna a Bohumil Chadimovi. 
Konala se 23. 3. 2018 na Chodov-
ské tvrzi.

100 let oslavila paní Marie Poková 
9. 3. 2018.

Zlatou svatbu oslavili manželé 
Jana a Josef Dupalovi 23. 2. 2018 
na Chodovské tvrzi.

Manželé Jana a Oldřich Landovi  
6. 4. 2018 oslavili diamantovou svatbu. 

Manželé Hana a Jan Hruškovi  
7. 4. 2018 oslavili diamantovou svatbu.

Manželé Helena a Ivan Bilinski  
14. 4. 2018 oslavili zlatou svatbu.

2018
10.–18. července
Vstupenky k dostání na pokladnách Chodovské tvrze  

i KC Zahrada nebo také online na www.chodovskatvrz.cz

PŘEDPRODEJ ZAHÁJEN

Životní 
jubilea 
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Stoletá ozvěna: Česká hrdost. Národní divadlo

…V témž okamžiku se silný pilíř, o nějž se opírali, pohnul a celý kostel se 
do základů zachvěl. Srdce zabušilo v Lucii tak, že v ní přehlušilo rachot výbuchu 
a křik věřících; a nemajíc kdy bát se nebo trpět, vrhla se, aby ho jako slepice svá 
kuřátka zakryla vlastním tělem, vrhla se na Petra, blaženě se usmívajícího při 
zavřených očích. Mateřským objetím si tu drahou hlavu přitiskla do klína a sklonila 
se nad Petrem, s ústy na jeho šíji, takže byli schouleni v nepatrné klubíčko.

A mohutný pilíř je naráz pohřbil pod 
svými sutinami. 
Nesmrtelné dílko Petr a Lucie datoval 
Romain Rolland srpnem 1918. Vytržený 
závěrečný text (přeložil Jar. Zaorálek) nám 
zde slouží jako smutný dokument. Autora 
inspirovalo ostřelování Paříže dalekonos-
ným dělem „Pařížankou“, zahájené tehdy 

23. března. Nechutný div techniky z Esse-
nu měl hlaveň dlouhou 34 metrů a náboj 
o 106 kilech dolétl až 120 kilometrů, ale 
bez přesného zacílení. Dráha projektilu 
dosahovala výšky až 42 tisíc metrů, využí-
val malého odporu řídkého vzduchu. Přes 
sám práh vesmíru tak vojáci s nápisem 
na opascích Gott mit uns na Velký pátek 
29. března úspěšně zasáhli chrám svaté-
ho Gervásia a Protásia při mši. Zahynulo 
91 lidí, 68 dalších bylo zraněno.
V Paříži působila exilová Českosloven-
ská národní rada, možný zárodek bu-
doucí vlády. Měla již dokonce v něko-
lika státech revoluční vojenské oddíly. 
V ukrajinské Bachmači v březnu stateč-
ně ubránily železniční uzel před němec-
kými oddíly a umožnily odjezd velkého 
kontingentu legionářů na východ. Bu-
doucnost našich exilových vojáků a po-
litiků i ambicí na samostatný stát ovšem 
záležela na příštích postojích vítězících 
velmocí. Politici Dohody stále více na-

slouchali hlasům ze středovýchodní Ev-
ropy, aby byly obnoveny samostatné 
státy český a polský. Balkán se také 
chtěl zprostit dosavadního vlivu centrál-
ních mocností. V Římě se sešli zástupci 
národů, které se označily za utlačené 
Rakousko–Uherskem. Žádaly sebeurče-
ní, hospodářskou a politickou nezávis-
lost. Zprávy o dění za hranicemi stále víc 
pronikaly do českých novin a časopisů.
Zásobovací potíže u nás pokračovaly 
a s nimi vedle tradičních demonstrací 
další projevy nespokojenosti. Květen 
ale vždy přináší zvláštní opojnou atmo-
sféru. Tenkrát měla v Čechách navíc mi-
mořádný podnět. V polovině měsíce se 
v Praze konala velká shromáždění k vý-
ročí položení základního kamene Ná-
rodního divadla. Snad poprvé od roku 
1848 se spontánně plnilo Václavské 
náměstí nadšenými lidmi… 
Možná i ta májová atmosféra přispěla, že 
v českém Rumburku vypukla vzpoura asi 
700 vojáků. Nebyli revolucionáři. V zahra-
ničních zajateckých táborech se rozhodli 
pro návrat domů. A teď se vzepřeli šikaně 
a hladu, odepřeli poslušnost. Deset mužů 
označených za vůdce bylo popraveno. 
Téměř na prahu blížícího se míru.

Jiří Bartoň

Václavské náměstí v polovině května 1918. 
Z dobového tisku. 

Vzpomínkový pietní akt  
k 73. výročí

vítězství protifašistické koalice nad 
nacistickým Německem  

a osvobození Československa
Srdečně vás zveme na 

 vzpomínkový pietní akt.  
Pietní akt se uskuteční

ve středu 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.

Ocenění učitelů a pracovníků škol Prahy 11
Městská část Praha 11 ocenila dne 26. 3. 2018 v Chodovské tvrzi vybrané 
pracovníky mateřských a základních škol. 

Při této malé slavnosti poděkoval učite-
lům i ostatním pracovníkům škol za jejich 
náročnou práci starosta Ing. Petr Jirava 
společně se zástupcem starosty Mgr. Ja-
kubem Lepšem, M.A. Oceněným pracov-
níkům byl předán pamětní list starosty 
MČ Praha 11 a květiny. 

Poděkování za náročnou práci ve škol-
ství patří nejen odměněným pracovníkům 
školství, ale i všem ostatním, kteří v na-
šich školkách a školách vytrvale a oběta-
vě pracují a předávají dětem a žákům své 
znalosti, zkušenosti anebo se jinak podí-
lejí na zajištění jejich spokojeného pobytu 
v jednotlivých školách.

Oceněni byli zástupci z MŠ A. Drabíko-
vé 536 • MŠ Hrabákova 2000, • MŠ 
Janouchova 671 • MŠ Konstantinova 
1480 • MŠ Křejpského 150 • MŠ Mar-
kušova 1556 • MŠ Madolinka, Modle-
tická 1402 • IMŠ Stachova 518 • MŠ 
Sulanského 693 • MŠ V Benátkách 
1751 • MŠ Vejvanovského 1610 • ZŠ 
Campanus, Jírovcovo nám. 1782 • ZŠ 
Donovalská 1684 • ZŠ Květnového 
vítězství 1554 • ZŠ Chodov, Květno-
vého vít. 57 • ZŠ Ke Kateřinkám 1400 
• ZŠ Mendelova 550 • ZŠ Mikulova 
1594 • ZŠ Pošepného nám. 2022. 
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Úspěchy párů  Tanečního klubu SPARTA PRAHA  
na Mistrovství České republiky
3. a 4. března se v Třinci konalo mistrovství České republiky ve standardních 
tancích, kterého se zúčastnilo 14 párů z tanečního klubu SPARTA PRAHA. 
Soutěžilo se ve všech věkových kategoriích, od dětí až po kategorii seniorů. 

SPARTA si odvezla třikrát titul vicemi-
stra ČR: Matěj Svoboda a Sabina Koc-
manová v kategorii mládež a Under 
21, manželé Hálovi v Seniorech II. 
Cenná 4. místa obsadili Martin Fried 

a Johana Vaňáčová v Junior II a Aleš 
Kašpar a Michaela Sofková v Senio-
rech II. Všem zúčastněným sparťanům 
gratulujeme k účasti na této nejpres-
tižnější soutěži roku. 

Lubor a Šárka Hálovi, vicemistři ČR Senior II. 
 Foto: Libor Makrlík

Martin Fried a Johana Vaňáčová, 4. místo 
Junior II  

FC Háje JM pořádá nábor kluků a dívek na fotbal
FC Háje JM pořádá 
ve dnech 19. 4., 10. 5. 
a 30. 5. od 17.15 ho-
din nábor kluků a dí-
vek na fotbal pro ročníky  
2013–2011. Zajímá se vaše dítě 
o fotbalový balón, chce si s vámi stále ko-
pat? Tak to je vhodná příležitost se přihlá-
sit do našeho fotbalového oddílu. Nevá-
hejte a přijďte si k nám fotbal vyzkoušet. 
Najdete nás ve sportovním areálu K Je-
zeru, Praha 4. Bližší informace naleznete 
také na oficiálních stránkách našeho fot-
balového klubu www.fc-haje.cz. Těšíme se 
na vaši návštěvu. 
 Jan Špinka 

Skautský oddíl Krhúti hledá 
kluky ve věku 8–14 let
Chceš zažít něco nového s partou 
kamarádů? Naučit se stavět  
tee-pee, přespat v lese nebo rozdě-
lat oheň bez sirek? Jezdit o víken-
dech na výpravy do přírody? Zkusit 
vodu, kola, hory a další akce? 
Můžeš se přijít nezávazně podívat 
už teď v květnu a červnu a od září 
začít naplno.

A proč si vybrat právě náš oddíl? 
Pořádáme pravidelné víkendové 
výpravy do přírody, jednou týdně 
máme schůzky. V létě tě čeká tábor 
v indiánských stanech tee-pee. Fun-
gujeme nepřetržitě již 30 let, dnešní 
vedoucí jsou bývalí členové oddílu. 
Je tu dobrá parta kamarádů a o tu 
nám jde nejvíc.
Je ti deset až jedenáct let? Nabízí-
me ti činnost ve velkém oddíle. Je ti 
sedm, osm, devět? Nabízíme ti od-
lehčený program vlčat. Fotogalerie 
z činnosti na www.krhuti.cz a www.
facebook.com/krhuti. 

KONTAKT:
RNDr. Milan Kvíz, tel.: 723181880
e-mail: jana.kvizova@quick.cz
krhuti76@gmail.com 
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Zelené trávníky mezi Háji a Opatovem v květnu znovu ožijí rodinnou zábavou. Na ploše

Centrálního parku vyrostou stanoviště s pohybově soutěžními úkoly a bohatým doprovodným

programem. Vyzvěte své sousedy ve 3. ročníku oblíbené akce plné pohybu a soutěžení!

Akci organizuje FYZIOklinika ve spolupráci se sportovními kluby z Jižního Města a je zcela ZDARMA.

> Registrujte se na  na konkrétní startovací čas.www.FYZIOklinika.cz/rodinnavyzva

stolní tenis

badminton
Občanům za podpory:

Opatov

Háje

U Modré

školy

Rodinná výzva

v Centrálním parku
Sobota 26. května

10:00 - 16:00

bojové umění

Taekwon-do

jízda na koloběžkách

balanční dráha

triky s fotbalovým

míčem

lukostřelba

slacklinehod na cíl

start

doprovodný

program

Zelené trávníky mezi Háji a Opatovem v květnu znovu ožijí rodinnou zábavou. Na ploše

Centrálního parku vyrostou stanoviště s pohybově soutěžními úkoly a bohatým doprovodným

programem. Vyzvěte své sousedy ve 3. ročníku oblíbené akce plné pohybu a soutěžení!

Akci organizuje FYZIOklinika ve spolupráci se sportovními kluby z Jižního Města a je zcela ZDARMA.

> Registrujte se na  na konkrétní startovací čas.www.FYZIOklinika.cz/rodinnavyzva

stolní tenis

badminton
Občanům za podpory:

Rodinná výzva

v Centrálním parku
Sobota 26. května

10:00 - 16:00

Občanům za podpory:

Zelené trávníky mezi Háji a Opatovem v květnu

znovu ožijí rodinnou zábavou. Na ploše Centrálního

parku vyrostou stanoviště s pohybově soutěžními

úkoly a bohatým doprovodným programem.

Vyzvěte své sousedy ve 3. ročníku oblíbené akce

plné pohybu a soutěžení!

Akci organizuje FYZIOklinika ve spolupráci

se sportovními kluby z Jižního Města a je zcela

ZDARMA.

> Registrujte se na konkrétní startovací čas na:

www.FYZIOklinika.cz/rodinnavyzva.



26 Život na Jižním Městě

 Piráti prosazují transparentní výběrová řízení na ředitele základních škol 
Ředitelům a ředitelkám pěti z 9 základních 
škol naší městské části končí 31. 7. funkční 
období, MČ Praha 11 tak měla šanci vyhlásit 
konkurzní (výběrová) řízení a žádat od nich 
„složení účtů” za uplynulých šest let a vizi pro 
6 let následujících. 
Bohužel, jak se zdá, Rada MČ Praha 11 zaujala 
postoj „mrtvého brouka”. Přitom konkurzní ří-
zení mohlo být prospěšné pro všechny strany. 

Konkurz nijak nepopírá kvalitu práce současné-
ho vedení, protože stávající ředitel může svou 
funkci znovu obhájit. Konkurz slouží jako zhod-
nocení práce ředitele, a to nejen pro vedení 
městské části, ale i pro rodiče, žáky a učitele. 
Zároveň je možné srovnat koncepci pro nad-
cházející léta s pohledem dalších zkušených 
pedagogů. Při konkurzních řízeních totiž kandi-
dáti předkládají vizi fungování školy na příštích 

6 let. Takto se některé školy dostávají do situa-
ce, kdy jsou ředitelé na svých místech 18 let 
od posledního konkurzu a dalších 6 let zůsta-
nou. Někteří tak budou v čele školy 24 let bez 
jediného konkurzu. Jednání Rady MČ Praha 11 
je podle našeho názoru netransparentní a pa-
radoxně oslabuje pozici ředitelů. Bohužel nejví-
ce na to doplácí děti a jejich rodiče...

Filip Miler, Piráti Praha 11

 Starosta Jirava (ANO) a radní pro školství Lepš (TOP 09) zakonzervovali školství v Praze 11
Po šesti letech skončila smlouva pěti ředite-
lům ZŠ na Praze 11. Radnice měla možnost 
buďto ředitelům automaticky smlouvu pro-
dloužit o dalších šest let, nebo vypsat kon-
kurz a hledat nové ředitele, kteří by přinesli 
změnu do jihoměstského školství. 
Přestože mnoho rodičů je se stavem výuky 
v základních školách na JM nespokojeno, 
volají např. po nových a alternativních vý-
ukových metodách, starosta a radní Lepš 

se rozhodli pro první možnost – prodlouže-
ní smlouvy současným ředitelům o dalších 
šest let.
Jedním z důvodů, proč radnice podporuje 
současné ředitele, může být jejich loajalita 
s vedením městské části. Např. ředitel ZŠ 
Donovalská Mgr. Dittrich je zároveň zastu-
pitelem za ODS a vládnoucí koalice potře-
buje jeho hlas k udržení se u moci. Současní 
ředitelé škol rovněž v souladu s radnicí pod-

porují využití školních hřišť pro zástavbu 
komerčně sportovními areály nebo jejich 
pronájem.
Zastupitelé Hnutí pro Prahu 11 oslovili vedení 
MČ s požadavkem na vypsání konkurzu. Rad-
ní Lepš vůbec neodpověděl, starosta Jirava 
odepsal, že NENAŠLI DOSTATEK DŮVODŮ 
KE ZMĚNÁM VE VEDENÍ ŠKOL. Je třeba další 
komentář?

Ing. Ladislav Kos, HPP 11

 Zanedbaný sex
Když jsem přemýšlel nad děním v zastupitelstvu 
a již poněkolikáté hledal odpověď, proč jsou vzta-
hy mezi našimi zastupiteli špatné a jejich projevy 
tak zbytečně nenávistné, ozvala se v rádiu písnič-
ka Jožo Ráže se slovy „za vším hledej jedinou věc, 
zanedbaný sex“. Je to sice odvážné tvrzení, ale 
pravdivý základ tam určitě najdeme. Vzhledem 
k tomu že se blíží 1. máj, tak bychom se nad tou-
to pravdou měli více zamyslet. Když člověk zane-

dbává sex, musí se tato nevybitá energie někde 
projevit. Je to zákon o zachování hmoty. Tato ne-
vybitá energie se pak například projevuje v exhi-
bičních projevech, které se neustále opakují s ne-
ztenčenou intenzitou. Kdyby se někteří kolegové 
zastupitelé raději více věnovali svým přítelkyním, 
manželkám či milenkám, nemuselo by to vypa-
dat na našem zastupitelstvu tak špatně. Vážení 
kolegové a kolegyně, vyzývám vás tímto, buďte 

struční, věcní a v pozdní večery se nezabývejte 
politikou. Věnujte se bohulibější činnosti, jakou je 
například sex. Pozitivní výsledky se určitě dostaví. 
Tak z politických seancí k 1. máji rovnou za svými 
partnerkami či partnery.
Na konec dovolte citát lékaře a psychologa Sig-
munda Freuda: ,,LIDSKÝ ŽIVOT SE TOČÍ POUZE 
KOLEM SEXUALITY. NA TOM SE NIC NEZMĚNI-
LO A NEZMĚNÍ.“  Josef Belaník, ČSSD

 Senátor rád experimentuje 
Blíží se komunální volby, a proto pan senátor 
Kos rozjíždí kampaň o další svůj experiment. 
Tentokrát se rozhodl, že se zaměří na školy. 
Kvalitu škol zvýší vypsáním konkurzu na jejich 
ředitele.
Ředitel školy musí zajistit odbornou a pedago-
gickou úroveň školských služeb v souladu se 
školským zákonem, informuje rodiče a přijímá 
opatření dle školní inspekce. Odpovídá za hos-
podaření, technický provoz a dle školského zá-

kona toho má celkem na 14 stránek!
Pokud ředitel neplní své povinnosti, tak je vždy 
možnost ho odvolat a vypsat konkurz na jeho 
místo. To mohl udělat pan senátor, když byl 
ještě radním!
Proč chtít po ředitelích, aby se připravovali na kon-
kurz?  V době, kdy je nedostatek kvalitních učitelů, 
by se ředitelé měli zejména starat o své učitele 
a vytvářet pro ně vhodné podmínky.
Fronty kvalitních lidí za dveřmi našich škol 

opravdu nestojí. Pane senátore, neexperimen-
tujte se vzděláním na Jižním Městě a nedělej-
te politickou kampaň přes děti ve školách!
Pan senátor a jeho uskupení HPP11, Piráti, 
a KDU-ČSL už předvedli, že v jejich podání 
zvýšení kvality je s minusem. Příkladem je 
„konkurz“ na zeleň, kdy výběrové řízení vy-
hrála firma, která nakonec odmítla sekat trá-
vu za svou nabídkovou cenu!
 Ing. Petr Štefek, ČSSD

 Pane starosto Jiravo (ANO), hazard a herny na Jižní Město nepatří, styďte se! (2)
Zatímco v jiných městských částech Prahy 
se ruší bez výjimky herny a kasina, aby je 
nahradily pro místní občany prospěšné služ-
by, na Jižním Městě se děje opak. Na únoro-
vém zastupitelstvu Prahy 11 prosadil nové 
adresy heren pan exstarosta Mlejnský, pro 
jehož návrh hlasovali všichni přítomní za-
stupitelé ANO, TOP 09, KSČM, ODS, ČSSD, 
JM-ND včetně starosty Jiravy a radních. 
Výsledkem je, že rušené herny, kasina z ji-

ných městských částí v Praze se postupně 
stěhují na Jižní Město. Když bylo HPP11 
na radnici, tak naopak prosadilo omezení 
adres heren.
Pan starosta Jirava by se místo filozofová-
ní v Klíči, zda přišlo, či nepřišlo jaro na Jižní 
Město, měl konečně začít věnovat téma-
tům, za která je ze své funkce odpovědný. 
Tedy i bezpečnosti kolem heren a sociálním 
tématům hráčů, kteří ničí sebe i své rodiny. 

Zde upozorňuji na to, že na povolené adre-
se heren může být registrováno současně 
i několik firem. Komunální politici nemohou 
na povolené adrese upřednostnit jednu pro-
vozovnu na úkor jiné, protože by se jednalo 
o porušení hospodářské soutěže.
Nelze tolerovat hazard, který zvyšuje bezpeč-
nostní rizika a vytlačuje z Jižního Města obcho-
dy a služby.

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11

 Hazard se pod vedením Jiravy (ANO) a Lepše (TOP 09) vrací na Prahu 11
Zastupitelstvo MČ Praha 11  hlasy tiché ko-
alice ANO, TOP 09, KSČM, Jižní Město náš 
domov, ODS, ČSSD odsouhlasilo ve čtvrtek  
15. 2. 2018 návrat tří heren na Prahu 11. Ná-
vrh na rozšíření počtu heren podal trestně stí-
haný exstarosta D. Mlejnský, který zdůvodnil 

podporu hazardu skandálním výrokem: ,,Herny 
přináší prostředky pro financování sportu a so-
ciálních služeb.“ Jedná se o dvě herny v ulici 
Brandlova a Casino v OC Chodov. Také zastu-
pitel a ředitel ZŠ Donovalská Pavel Dittrich 
(ODS) podpořil návrat dvou heren, místo toho, 

aby jako ředitel školy prosazoval omezení ha-
zardu, což je aktuální trend nejen hl. m. Prahy. 
Hnutí pro Prahu 11 opakovaně navrhuje nulo-
vou toleranci hazardu a zůstává s tímto návr-
hem opakovaně osamoceno.

Ing. Ladislav Kos, HPP 11

Musíme reagovat na nepravdivé informace 
v příspěvcích zastupitelů Kosa a Kvítka, jejichž 
tvrzení zcela ignorují, resp. překrucují text usne-
sení zastupitelstva. Svým usnesením naše 
zastupitelstvo pouze souhlasilo s tím, že ma-
gistrát hl. m. Prahy napraví svoje administra-
tivní chyby u tří provozoven kasin na Praze 11. 

V textu usnesení u všech tří provozoven jas-
ně stojí, že jde o „opravy a nápravy adminis-
trativní chyby“. Nikdo z nás nemá nejmenší 
důvod zavádět nová kasina na Prahu 11. 
I proto jsme hlasovali pro další část usnesení 
doporučující magistrátu vyřazení kasina v Há-
jích. Každopádně právo na změnu loterijní vy-

hlášky, a tedy na vyřazení nebo přidání adres 
pro herny a kasina, má pouze magistrát hl. m. 
Prahy. K ničemu takovému, jako že „rušené 
herny, kasina z jiných městských částí v Praze 
se postupně stěhují na Jižní Město,“ nedochází. 
 Za redakční radu  
 Ing. Ondřej Prokop a Mgr. Jakub Lepš
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 CRESCON a ALBORG se vrací s megalomanskou zástavbou Roztyl
Navržený objekt kliniky při ul. Ryšavého a Hrdlič-
kova má mít 5 nadzemních a 2 podzemní pod-
laží. Tři navazující objekty, údajně sloužící pro 
ubytování osob se zdravotním postižením, jsou 
navrženy se 4 NP a 2 PP. Celkem 311 parko-
vacích stání bude umístěno v podzemí a na te-
rénu. Průjezdná komunikace má spojit Komár-
kovu a Hrdličkovu ul., terénní val má oddělit 
stávající a novou zástavbu. Oproti nedávným 

slibům investora místním občanům a spolkům 
(viz projekt Nové Roztyly) nový návrh výrazně 
navyšuje intenzitu zástavby dané lokality. Obá-
váme se zhoršení dopravní situace, parkování 
v okolí, hluku a kvality ovzduší, stability podloží 
a přenosu vibrací od metra. Již stávající zásah 
do území (1. etapa výstavby) způsobuje pro-
blémy se sedáním terénu a praskáním fasád 
okolních domů. Spolu se sousedním Bytovým 

parkem Roztyly I a II a bytovým souborem 
Na Výhledu se jedná o bezprecedentní vytěže-
ní dosud nezastavěných ploch severně od ul. 
Ryšavého. Obraťme se proto na starostu 
a radní, aby hájili naše životní prostředí před 
neúměrnou výstavbou a související dopravou. 
Podepište e-petici proti záměru, kterou najdete 
(stejně jako odkaz na studii k projektu) na webu 
HPP 11.  Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

 Podvod zůstane podvodem a demagog to nenapraví
Když je někdo chycen při podvádění, je to podvodník 
Na 35. jednání Zastupitelstva MČ P11 se mi při-
hodila nepříjemná věc. Kolega Dittrich, vedle kte-
rého sedím, nebyl při hlasování z důvodu nemoci 
přítomen a já místo svého hlasovacího zařízení 
použil nevědomky jeho. Součet hlasů tedy uka-
zoval, že já jsem nehlasoval, ale pan Dittrich ano. 
Okamžitě jsem se přihlásil, omluvil se a upozornil 
na svoji chybu. Nezměnil jsem počet hlasů pro 
nebo proti – jen jsem místo svého zařízení použil 
zařízení pana Ditricha. 

Odborně zdatní demagogové z HPP11 okamžitě 
upozornili na to, že jejich „guru“ tedy díky tomu, 
co udělal před rokem, není žádný podvodník, ale 
také jen hlasoval omylem. Ale: Na jednání Zastu-
pitelstva MČ Praha 11 dne 16. 2. 2017 hlasoval 
senátor a zastupitel Ladislav Kos nejen za sebe, 
ale i za kolegyni ze stejného hnutí. Nejen, že se 
senátor a zastupitel Kos neozval, že udělal chybu, 
nejdříve mlžil, že to nic, následně, po zjištění, že 
vše je zaznamenáno na kameře, byla jeho první 

obrana, že nevěděl, co mačká, což je s dovolením 
u senátora opravdu veselé, následná replika, že 
takové hlasování není problém, protože by paní 
Zdeňková hlasovala stejně, jak za ni hlasoval on, 
je unikátní. 
Pro demagogy z HPP11 mám jediný vzkaz: čím 
více se s „h…..“ budete mazat, tím více bude smr-
dět. Kdybyste mlčeli, udělali byste tedy lépe. Zá-
věr je jasný. Demagog je demagogem, podvodník 
zůstává podvodníkem.  Jan Gabriel, ODS

 Kolumbárium a klinika na Roztylech?
Přestože e-petici (na webu HPP11) proti pře-
dimenzované klinice a ubytovacím zařízením 
na Roztylech podepsalo již téměř 300 občanů, 
na radnici běží mašinérie schvalování záměru. 
Na jednání Výboru pro územní rozvoj a životní 
prostředí (21. 3.), jehož členy jsou i exstarostové 
D. Mlejnský a M. Šorfová, bylo přijato usnesení 
řešící pouze kosmetické aspekty projektu. Porad-
ní orgány radnice zcela rezignovaly na původní 

požadavky radnice na snížení intenzity celého 
záměru Bytový park Roztyly, dopravní řešení, vy-
tvoření kvalitního veřejného prostoru apod. (více 
na webu HPP11) Záměr bude v dohledné době 
projednáván v Radě MČ P11, obracejte se tedy 
v dané věci na starostu a radní. Bylo slíbeno též 
projednání záměru s veřejností. Na Roztylech 
je vůbec rušno! Fy KOLIBA PRAHA se znovu 
pokouší o zástavbu okolí rest. Koliba. Tentokrát 

místo zeleně plánují 6podlažní objekt kolumbária 
doplněného kancelářemi. Přes značné protesty 
řady občanů a spolků byla na Výboru pro územ-
ní rozvoj Magistrátu hl. m. Prahy odsouhlasena 
rozsáhlá změna územního plánu v areálu Interlov 
(na západ od T-Mobile). Megalomanský kancelář-
ský komplex fy Passerinvest je tak o další krok 
blíže ke schválení.

PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

 Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) 
Před dvěma lety hledaly ANO a TOP 09 způso-
by, jak očernit Hnutí pro Prahu 11 a zdůvodnit 
své nové koaliční angažmá s trestně stíhanými 
zastupiteli. Jednou ze záminek bylo, že HPP 11 
vidí nejrychlejší cestu k dokončení SOKP v do-
držování práva a posouzení více variant. Podle 
TOP 09 existuje jediná správná varianta a není 
čas zabývat se jakoukoli jinou. Času bylo hodně, 
stejně jako v době, kdy TOP 09 vládla Praze 

a pro okruh neudělala vůbec nic. I teď, po dal-
ších dvou letech, mají jen tu jednu, dodnes 
neprojednanou variantu a špatně zakrývanou 
touhu prosadit ji silou. Naštěstí v poslední době 
začínají logiku věci vnímat nejen regionální sdru-
žení, ale i některé politické strany. HPP 11 oce-
ňuje, že např. pražská KDU-ČSL žádá, aby obě 
varianty SOKP, tj. varianta vedená v těsné blíz-
kosti zastavěných území a varianta regionální 

vedená mimo Prahu, byly posouzeny objektiv-
ně a stejnou hodnoticí metodou a aby všechny 
části SOKP byly řešeny komplexně jako celek, 
nikoliv po částech. Praha 11 nutně potřebuje, 
aby okruh byl zprovozněn co nejdřív. Věříme, že 
bez postranních úmyslů je na nejlepší variantě 
shoda možná, stejně jako před léty na úseku 
kolem Jižního Města. 

Ing. Václav Šmrha, HPP11/ KDU-ČSL

 Metropolitní plán – další příležitost k zahušťování Prahy 11
16. 4. bude konečně zveřejněn návrh kontro-
verzního nového územního plánu Prahy, ke kte-
rému budou Pražané moci (do konce července) 
podat připomínky. Nový územní plán (MÚP) 
ovlivní ceny pozemků, domů a bytů, rozhod-
ne o tom, kde zůstanou parky a zelené plochy 
a kde se bude stavět, jak vysoké domy budou 
ve městě vyrůstat nebo jaká bude kapacita 
škol, školek či domovů důchodců. Bude závaz-

ný a určí vývoj města na dalších min. 20 let. 
MÚP mimo jiné počítá s výrazným zahuště-
ním okrajových částí Prahy, vč. Prahy 11. Má 
ambi ce přifouknout Prahu o 50 % stávajícího 
počtu obyvatel. V okolí všech stanic metra 
na JM mají vyrůst hnízda výškových budov až  
o 27 p atrech. MÚP zruší současný transparentní 
systém regulace výstavby. Nový systém bude 
velmi vágní a korupční – bude udávat MAXIMÁL-

NÍ možnou míru zastavění území a bude pouze 
na developerovi, co si prosadí v rámci územního 
řízení u stavebního úřadu. Veřejnost, vč. souse-
dů staveb, tak nebude mít žádné páky, jak ma-
ximalistickým stavbám zabránit. Mnozí politici 
a investoři MÚP jistě uvítají. Již se někteří nechali 
slyšet: „Však si zvyknete.“ Aktuality k MÚP vč. 
návodu, jak podat připomínky, najdete na webu 
HPP11. Ing. Jiří Štyler, HPP 11

 Zveme vás na procházku s Piráty 
Piráti z Prahy 11 pořádají pro občany Jižního 
Města pravidelné nedělní procházky s cílem po-
znat čtvrť, ve které žijeme. Zároveň se můžete 
seznámit s činností místních Pirátů a mnohé 
z nich poznat osobně. V květnu si projdeme 
okolí metra Háje. Sejdeme se společně v ne-

děli 20. 5. 2018 v 16 hodin na lávce u metra 
a projdeme ty nejzajímavější místa v okolí z po-
hledu bydlení, dopravy, sportu a sociálně-pato-
logických jevů. Červnová procházka se zaměří 
na okolí metra Chodov. Sraz proběhne dne  
17. 6. 2018 u lávky přes dálnici D1. 

Obě procházky budou fyzicky nenáročné v dél-
ce okolo 1,5 hodiny. Sledujte Facebook „Pirá-
ti Praha 11“, kde naleznete i další informace 
o našich aktivitách.

Jiří Dohnal, Piráti Praha 11

 Rozvoj je, když… se staví před okny druhých? 
Na 36. ZMČ dne 15. 2. 2018 v souvislos-
ti s výstavbou na téma ledové arény v ul. 
Ke Kateřinkám zaznělo: „Zbytek Jižního Měs-
ta vnutil místním občanům aktivitu, která 
je nadregionálního charakteru a která míst-
ním občanům nic nepřináší. Pouze tedy 
hluk, zatížení dopravy.“ (autor: Ing. Šmrha, 
KDU-ČSL / HPP 11). Obecně vzato: kým a proč 
je záměr výstavby odmítaný? Místními obyvateli 

a nejčastěji proto, že se bude nacházet v okolí 
jejich domovů, do lokality přinese neklid, zatíží 
dopravu, zvýší kriminalitu. Kdo by chtěl na tako-
vém místě bydlet? Nikdo z nás. Mají obyvatelé 
jedné lokality právo „nechat postavit” před okna 
lidí z lokality jiné negativně vnímanou stavbu? 
Nemají, a nikomu k tomu NEDALI SOUHLAS. 
Přesto se radnice ANO / TOP domnívá, že sou-
hlas má a jím alibisticky argumentuje v jiných 

lokalitách, kde výstavbu plánuje: „Zastupuje-
me všechny obyvatele z JM,“ říkají. Přitom tito 
„všichni obyvatelé“ o výstavbě buď vůbec ne-
vědí, nebo se o ni nezajímají, čímž k ní souhlas 
nedávají. Naslouchat hlasu všech občanů nezna-
mená ty, kteří vyjádří nesouhlasný názor, ignoro-
vat. Tento způsob „rozvoje P11” na úkor úrovně 
bydlení stávajících obyvatel zdá se mi poněkud 
nešťastným. Martin Farmačka, HPP 11
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PRAZDNINOVE 
PlAVEckE 
kEmPy 2018

  

Co děláme?
5x 2 lekce plavání  I  

 2x výtvarka – tvoření  I   
3x cvičení  I  

pobyt venku, hřiště  I
odpočinek s pohádkou  I

hraní v herně  I

Jak to děláme? 
příchod dětí 8 – 8.30  I  

 odchod 16 – 16.15  I   

Co jíme? 
2x denně svačina  I 

1x denně oběd  I 
pití kdykoliv k dispozici  I   

'
'

I výborná dostupnost
I  zastávka autobusu Brodského hned před areálem 
I  4 min od OC Chodov 

I  Plavecký areál Jedenáctka VS   
I  Mírového hnutí 2385/3  I  Praha 4 - Chodov  
I  Recepce 226 801 290 / 299

Aqua Sport Club www.aquasportclub.cz

Nemáte program 
pro vaše děti na prázdniny? 

I letošní prázdniny jsme 
pro vás i vaše děti  připravili 
bohatý plavecký program.

 Kemp je určený pro 
děti od 4 let.

'

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

  PAK MÁME PRÁCI PRO VÁS!

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

TALENTOVANÉ 
OBCHODNÍKY 

I ZKUŠENÉ 
MANAŽERY 
INZERCE!

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

a chytněte tak příležitost za pačesy!

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

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

Široká nabídka masa, uzenin a masných výrobků  
z vlastní výrobny.

Akční nabídka platná od 7.  5.–18. 5. 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 119,90 104,90 Kč
Vepřový bok 109,90 89,90 Kč
Kuřecí prsa s kostí 109,90 89,90 Kč
Sedlácká klobása 129,90 109,90 Kč
Párky vídeňské 149,90 119,90 Kč
Paštika s telecím masem 129,90 109,90 Kč
Moravské maso šál 169,90 149,90 Kč

Péče je hrazena ze zdravotního pojištění. 
Více informací na www.comfortcare.cz.

Telefon: 224 826 573 email: recepce@comfortcare.cz

GYNEKOLOGIE A CENTRUM  
ONKOGYNEKOLOGICKÉ 
PREVENCE

Poliklinika Comfort Care přijímá pacientky do své ambulance 
gynekologie. Nabízíme komplexní gynekologickou péči včetně 
ultrazvukových vyšetření, poradenství pro nastávající maminky 

nebo ženy v menopauze. Nyní AKCE, pro nově registrující 
pacientky je 50% sleva na roční poplatek.

NOVĚ PRO VÁS OTEVÍRÁME TAKÉ AMBULANCI  
ONKOGYNEKOLOGICKÉ PREVENCE

Pacientkám nabídneme konzultace v oblasti prevence, 
komplexní diagnostiku nádorového onemocnění, poradenství 
při nejasných nálezech či tzv. secondary options – konzultace 

následných možností.
Praxi povede Doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.
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( 226 517 200 * info@cznet.cz www.cznet.cz
Ceny jsou uvedeny Zapojení služeb v bytě Garance služeb s DPH   ZDARMA   99,9%

10x rychlejší op�c�á síť GPON
na Jižním Městě, Chodově, Petrovicích

INTERNET 1000 Mbit 250 Kč/měs.
+ prvních až 6 měsíců ZDARMA

+ odborná instalace a základní konfigurace

TV 155 kanálů od 200 Kč/měs.
+ možnost sledování na až 4 tabletech, mobilech, PC

+ včetně zpětného shlédnu vysílání a nahrávání
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BYDLENÍ

• Koupím jakýkoliv byt v 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 rodinu 
se 2 dětmi. Máme hotovost. Kontak-
tujte 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

• PŘEVODY BYTŮ DO OSOBNÍHO 
VLASTNICTVÍ, prohlášení nemovité 
věci, zakládání SVJ, likvidace BD, za-
měření bytů, jednání na katastru ne-
movitostí, právní servis. Info ZDARMA 
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, lo-
džie výhodou, centrum do 30 minut. 
Zařízení na dohodě. RK nevolat. Dě-
kuji. 777 615 730

• 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

SLUŽBY

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

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘI-
ZNÁNÍ, ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVI-
DENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNIC-
TVÍ. 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

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

• 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.

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

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

• !! 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

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

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

• 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? 
Nabízím: Servis a čištění PC u vás doma. 
Výběr, nákup a instalaci zařízení. Výuku 
základů práce s PC. M: 733 731 892,  
E: david.simko@centrum.cz

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

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

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

• 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

• 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

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

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

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

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

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

• PROVÁDÍM ZEDNICKÉ AJ. ŘEME-
SLNÉ PRÁCE. Provádím kvalitně růz-
né řemeslné práce v bytových i nebyt. 
prostor. Mám rozumné ceny. Děkuji 
za fér nabídky. Tel.: 739 613 488, 
e-mail: jin60jir@seznam.cz

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

• !BAZAR ZASTAVÁRNA NA JIŽ-
NÍM MĚSTĚ! Vykupujeme, zasta-
vujeme vše, co má hodnotu. Peníze 
rovnou na ruku během 3 minut. 
V Jezírkách 6, vchod od polikliniky. 
13–18 hod. Tel.: 604 556 688.

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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE: Roz-
vody vody a instalace. Baterie, WC, 
odpady, topení. Rekonstrukce roz-
vodů. Kvalitně, levně se zárukou. 
VČETNĚ VÍKENDŮ. Instalace, připo-
jení myček, praček. T. 602 377 213

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

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

• 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

• Suchá pedikúra a manikúra, 
šetrné ošetření vhodné pro dia-
betes, zarostlé nehty, mikózu, za-
končené lehkou reflexní masáží. 
Tel.: 777 685 639, Kupeckého 4,  
Praha 11 - Háje

• Vyčistíme váš koberec, sedačku 
a křesla u vás strojem na vlhko ex-
trakční metodou. Zbavíme vás pra-
chu, nečistot a roztočů. Slušné jed-
nání a zkušenosti. T: 724 006 275. 
www.pvj-group.cz/uklid

• 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/okna
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BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA 
příjme plně a částečně invalidní občany 
pro lehkou práci v ostraze a na vrátnici  
pro pracoviště v Praze.

Nabízíme:
a Možnost plánování směn 
a Zálohy na mzdu 
a Náborový příspěvek
a Hodinová mzda 85–105 Kč
a Vhodné i jako brigáda.
a Nástup možný ihned!

Pro více informací volejte na: 602 828 634
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• Sekáme trávu, řežeme živé 
ploty a keře, čistíme zarost-
lé pozemky a stavební parcely 
od náletů a vysoké trávy. Máme 
motorovou techniku a přívěs 
na bioodpad. www.pvj-group.cz, 
tel.: 724 006 275. 

• Instalujeme plůtky z deko-
račního pletiva pro oddělení 
vašeho trávníku od veřejných 
ploch. Zamezte přístupu psů, 
zbavte se exkrementů. Tel.: 
724 006 275. Foto a info na  
www.pvj-group.cz/pletivo

• 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

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

• !Nově otevřená HOSPODA 213! 
Udělejte jakoukoliv oslavu u nás 
v hospodě. Získáte tak 10% slevu 
na celou útratu! Rezervace. Tel.: 
603 948 951. Křejpského 1752 
(pod Billou). Pozvěte své přátele!

PRÁCE

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

• SPECIALISTA/KA MARKETIN-
GU Regionální vydavatelství přijme 
specialistu marketingu pro rozvoj 
firemních značek, komunikaci s me-
diálními partnery, marketingovou 
podporu obchodního oddělení, 
plánování i realizování firemních 
kampaní. Nutná praxe a minimálně 
základy v grafických editorech. Svůj 
motivační dopis a životopis pošlete 
na nabor@regvyd.cz.
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CESTOVNÍ AGENTURA NUBIS.CZ – Metro C – Háje, vedle Alberta 
Po–Ne 9:00–20:00 • www.nubis.cz • Tel: 777 755 714, 222 365 747

LÉTO 2018 – LAST MINUTE NABÍDKY
Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří

NUBIS-92x30.indd   42 4/12/18   8:18 AM
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ODBORNÍK NA VÝŽIVU
U nás hubneme bez hladovění a počítání kalorií  … a jsme na dosah.
Kontakt:
Svět zdraví Kolovraty (autobus 227 a 226 od metra Háje)
Sedmikrásková 833/1
Tel.: 775 001 178, 775 329 799
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• ZetFin s.r.o. (provozovna Zdimě-
řice) hledá kvalifikovanou účetní 
na HPP, práce v účetním systému 
DUEL, zpracování DPH, roční zá-
věrky, mzdy. Nástup k 15. 5. 2018. 
Bližší informace: Bc. Hana Zápo-
tocká, tel.: 731 412 256, e-mail: 
info@zetfin.cz

• BRIGÁDA TOČENÁ ZMRZLINA 
– LEOPOLDOVA Prac. doba 9:30-
19:30. Hledáme studenty, ženy 
na mateřské, důchodce. 90 Kč/hod + 
dýška + odměny. Volejte 737 989 528 
nebo masek.petas@seznam.cz

OSTATNÍ

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

• Bubnujeme s radostí. Kurzy  
hry na soupravu bicích nástrojů. Hra - 
jeme rock, pop, jazz, blues. Kontakt: 
www.skolabicich.cz. Tel.: 607 861 056

• Najde se na JM aktivní a sympa-
tická babička s kladným vztahem 
k výletům do přírody, která by si ráda 
za dohodnutou odměnu užívala hraní 
a výlety s 3,5letou holčičkou? Více 
na tel.: 602 935 883

• CUKRÁRNA Brodského 13. Po–pá 
12–18, so 10–12 tel.: 222 985 415. 
Kvalitní i bezlepkové zákusky, minide-
zerty, kopečková zmrzlina, jedlý papír, 
obrázky, svíčky, fontány, kukuřičné 
křupky více druhů, med, ….

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

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

732 237 741 272 927 497ww w . HLOU SEKR EA LIT Y .c z

NOVĚ OTEVŘENÉ REALITNÍ CENTRUM V E V ESTIBU LU STA NIC E ME T RA “ C ” O PATO V

Ing. Zbyněk Hloušek - certifikovaný makléř - 11 LET T RADI C E V  PRAZ E 11
MÍSTNÍ SPECIALISTA NA PRO D EJ VÝM ĚNU BY TŮKO UPI

REALITNÍ CENTRUM
J IŽNÍ 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 VÝMĚNY BYTŮODHADY

16 LET  TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.

AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku 
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění s.t.k. • Diagnostika 
• Opravy bouraček jednání s pojišťovnou • Pneuservis

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

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

Řádková inzerce:
Tel. 733 720 744

radkova.inzerce@regvyd.cz

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

Další vydání vychází
30. května 2018

Stadion – Jawetta – 
Pařez – Pionýr – 
Jawa – CZ …atd,

 v původním 
nálezovém stavu: 

koroze, nekompletní, 
popřípadě pouze

 díly k těmto 
motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723

Koupím moto 
československé 

výroby:

Koupím moto
československé výroby:

Stadion – Jawetta – Pařez – Pionýr 
Jawa – CZ …atd,

v původním nálezovém stavu:
koroze, nekompletní, popřípadě  

pouze díly k těmto motocyklům.

Děkuji za nabídku.
Tel: 775 623 723
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