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VALENTÝNSKÝ ÚNOR :-) co se děje na Jižním Městě 
V pátek 15.2. od 20:30 proběhne slosování účtenek za Valentýnské menu

o 6 pobytů ve 4* hotelu. Valetýnské menu bude k dispozici od 12.2. do 15.2. 
 U Papežů, Starochodovská 64/28 a v restauraci Pavlovín, Mírového hnutí 2353, P4

kde zajišťujeme mimo ubytování i školení až pro 100 osob

LOSOVÁNÍ proběhne v restauraci U Papežů
více na www.28.cz a www.restauracepavlovin.cz, naše hotely na phar.cz

    PRAVIDELNÉ DISKOTÉKY U Papežů s přeštickým pivem
                  každý pátek od 20:30, začínáme  1.2. 2019 .  Více na www.28.cz

  NOVÉ ŘEZNICTVÍ MALÝ JANEK  na JM, Leopoldova 16
Vyzrálé steaky, grilovaná kuřata, ossobuco, maso vám ugrilujeme na počkání
     Přeštické pivo na čepu,  maso z českých farem - www.reznikjanek.cz 

TRADIČNÍ ZABIJAČKA U Papežů 23.2. od 12:30 - www.28.cz

RV
19

0
0

0
0

4/
02



3Editorial

 

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

Měsíčník KLÍČ. Reg. č.: MK ČRE 13187. Vydavatel a redakce: městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, IČ: 00231126, tel.: ústředna: 267 902 111, redakce tel.: 267 902 217, 

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: 25. ledna 2019. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně 

inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce.

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

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

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

městské části Praha 11.

Vážení a milí,
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doufám, že se Vám v novém roce daří, a pokud jste si dali nějaké předsevzetí, že je úspěšně plníte. Já jsem se 

rozhodl, že musím co nejrychleji shodit nadbytečná kila a že se nebudu zbytečně rozčilovat nad tím, co nemohu 

změnit. Od voleb uběhly už bezmála čtyři měsíce, přesto se nám stále nepodařilo dohodnout složení nové rady. 

V posledních dnech však výsledky intenzivních jednání dávají naději, že by konečně mohla vzniknout stabilní koali-

ce. Na únorovém jednání zastupitelstva by proto měla být zvolena nová rada, která bude realizovat potřebné změny ve prospěch 

Vás, obyvatel Jižního Města.

Věřte mi, že jsem první, kdo by si takovou změnu přál. Jistě i vy jste někde slyšeli či někde četli, jak se já i ostatní stávající 

radní zuby nehty držíme svých funkcí a rozhodujeme o chodu naší městské části, aniž k tomu máme mandát. Chci proto alespoň 

touto cestou uvést současnou situaci na pravou míru.

Podle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, vykonává rada městské části své pravomoci i po ukončení funkčního obdo-

bí zastupitelstva městské části, a to až do zvolení rady nové. Jedná se tedy o plnění právní povinnosti, nikoli o naši libovůli. Jak 

svým stanoviskem potvrdilo i ministerstva vnitra, dosavadní rada ani nemůže být novým zastupitelstvem odvolána, její jednotliví 

členové nemohou na své funkce rezignovat a jsou dokonce povinni je nadále vykonávat. Zákon pravomoci takové „přesluhující“ 

rady nijak neomezuje, a ta je tím pádem oprávněna jednat a rozhodovat ve všech oblastech, které jí podle zákona přísluší. Ukončit 

činnosti stávající rady tedy může jen zastupitelstvo tak, že zvolí radu novou. To vše samozřejmě platí i pro funkci starosty měst-

ské části.

Nezbývá nám tedy, než se zastupitelstvo dohodne, kým nás nahradí, pracovat pro Jižní Město dál. Nejlépe, jak umíme. A že 

se nám to snad daří, jsme dokázali třeba tak dobře sestaveným rozpočtem, že jej zastupitelstvo minulý týden schválilo. Ke star-

tu je připraven i druhý ročník participativního rozpočtu. Díky Vašemu zájmu, který překonal naše očekávání, je na něj připraveno 

6 milionů, tedy o milion více než vloni. A to zdaleka není vše, co jsme za ty téměř čtyři měsíce stihli.

Těším se, že se s Vámi budu nadále potkávat. Třeba hned na březnovém reprezentačním plese Prahy 11, na který najdete po-

zvánku v tomto čísle Klíče. Prodej vstupenek už je v plném proudu, tak neváhejte!

Mějte se co nejlépe.

Váš Petr Jirava, zatím ještě starosta
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4 Zprávy z Rady MČ

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

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz 

v sekci Radnice ⟶ Rada MČ ⟶ 
Usnesení RMČ

  
Praha 11 bude letos  
nejvíce investovat do školství 

Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo v led-
nu rozpočet městské části na rok 2019. 
Celkový objem očekávaných příjmů činí 
438 090 tis. Kč, celkový objem očekáva-
ných výdajů 648 562 tis. Kč. 

Schodek je vyrovnán přebytky finančních 
prostředků vytvořených v minulých letech 
ve výši 210 472 tis. Kč. V rozpočtu měst-
ské části je zahrnuta dotace ze státního 
rozpočtu ve výši 53 816 tis. Kč a dotace 
z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 279 542 tis. 
Kč. Další část příjmů městské části tvoří fi-
nanční prostředky z vlastních fondů hospo-
dářské činnosti ve výši 55 810 tis. Kč.

Výdaje se dělí na běžné a kapitálové: v le-
tošním roce bude městská část opět nej-
více prostředků investovat do školství, 
zejména oprav a rekonstrukcí školských ob-
jektů. ZŠ Chodov se rovněž dočká potřeb-
né přístavby západního křídla. Další výdaje 
do oblasti školství se budou týkat například 
pořízení kamerového systému do objektů 
škol, rekonstrukcí školních hřišť a sporto-
višť či dotovaného plavání žáků v rámci ho-
din tělovýchovy. 

Druhé místo co do objemu výdajů pak zau-
jímá životní prostředí: vedle údržby veřejné 
zeleně se bude městská část věnovat pře-
devším opravám místních dětských hřišť 
a mobiliáře.

Bližší informace k rozpočtu MČ Praha 11 
naleznete na webových stránkách městské 
části www.praha11.cz pod záložkou Úřad 
→ Rozpočet → Rozpočet na rok 2019.

  
Výzkum politických postojů  
mezi obyvateli Prahy 11 

Na základě žádosti společnosti MEDIAN, 
s.r.o., si vás dovolujeme informovat o mezi-
národním průzkumu politických postojů, kte-
rý bude v MČ Praha 11 probíhat do konce 
února tohoto roku. Cílem výzkumu je získat 
informace o představách obyvatel České 
republiky týkajících se domácí i mezinárodní 
politické situace. Data ze všech zemí účast-
nících se šetření umožní lépe srovnávat spo-
lečenské postoje v České republice se situa-
cí v dalších zemích ve světě. 

V rámci výzkumu byly náhodně vybrány 
i některé domy/byty v naší městské části, 
aby se členové domácností v nich zúčastni-
li tohoto šetření. Dotazování probíhá osob-
ním rozhovorem a ve většině případů trvá 
25 minut. Otázky se týkají každodenního ži-
vota, hodnot a názorů českých občanů. Od-
povědi jsou zcela anonymní, všechny úda-
je budou použity pouze v rámci souhrnných 
údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osob-
ních informací. Svou účastí ve výzkumu se 
domácnosti k ničemu nezavazují.

Pokud si přejete získat další informace 
o výzkumu, kontaktujte prosím agenturu  
MEDIAN, s.r.o., na tel. 225 301 639 nebo 
e-mailu politicke.postoje@median.cz.

  
Územní studie Opatov – Na Jelenách: 
připomínky lze podávat do konce 
února! 

Dovolujeme si vás upozornit na prodlouže-
ní termínu pro podávání připomínek k ná-
vrhu územní studie Opatov - Na Jelenách, 
a to až do 28. 2. 2019.

Podnět na pořízení územní studie schváli-
lo Zastupitelstvo MČ Praha 11 usnesením 
č. 0007/26/Z/2017 ze dne 16. 2. 2017: 
podnět byl následně zaslán pořizovateli 
a v červenci 2017 došlo k vyhotovení za-
dání studie. Jako zpracovatel byla vybrána 
společnost Studio acht, spol. s r. o. 

Nyní je vyhotovena první verze návrhu, se 
kterým se můžete seznámit: 
a) v tištěné podobě v kanceláři č. 330 
a č. 341 Odboru územního rozvoje Ma-
gistrátu hl. m. Prahy (Jungmannova 
35/29, 111 21 Praha 1) vždy v pondělí od 
12.00 do 17.00 hod., ve středu od 9.00 do 
18.00 hod. a ostatní všední dny od 9.00 do 
16.00 hod.
b) na webové stránce hl. m. Prahy viz od-
kaz https://bit.ly/2DraBPD

K návrhu územní studie se v prosinci loň-
ského roku konala dvě veřejná setkání 
spojená s výkladem zpracovatele, jedno 
na půdě Magistrátu hl. m. Prahy a druhé 
v rámci jedenácté městské části v ZŠ Mi-
kulova 1594. Aby se však k návrhu mohl 
vyjádřit opravdu každý, usnesla se zároveň 
rada městské části, že je nutné požádat 
magistrát o prodloužení termínu pro po-
dání připomínek, který byl původně stano-
ven jen do 7. 1. 2019. Této žádosti bylo 
vyhověno, připomínky k návrhu územní 
studie tak lze nyní podávat až do čtvrtka 
28. 2. 2019. 

„Obyvatelé Jižního Města musí mít dosta-
tek prostoru důkladně se s návrhem studie 
seznámit a rozhodnout, zda v ní chtějí něco 

změnit nebo upravit. Kdo jiný by měl totiž 
určovat podobu naší městské části než prá-
vě lidé, kteří tu žijí. Jsem proto moc rád, že 
magistrát vyšel naší žádosti vstříc,“ vysvět-
lil Ing. Petr Jirava (ANO), starosta MČ Pra-
ha 11. 

Připomínky ke studii může podat každý, 
a to některým z následujících způsobů:
a) písemnou formou (s náležitostmi dle 
odst. 2, § 37, správní řád) do podatel-
ny Magistrátu hl. m. Prahy nebo na adre-
su Magistrát hlavního města Prahy, Odbor 
územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 
111 21 Praha 1
b) v elektronické formě opatřené elektronic-
kým podpisem do datové schránky pořizo-
vatele 48ia97h

K připomínkám podaným po stanovené 
lhůtě se nebude přihlížet. Připomínky zasla-
né v původním termínu od 19. 11. 2018 do 
7. 1. 2019 budou rovněž zahrnuty do cel-
kového vyhodnocení.

S připomínkami Rady MČ Praha 11 k ná-
vrhu územní studie, jakož i se samotným 
návrhem, zadáním studie a dalšími doku-
menty a písemnostmi se můžete podrob-
něji seznámit na webových stránkách MČ 
Praha 11 www.praha11.cz pod záložkou 
Územní rozvoj a regenerace → Strategic-
ké a územní plánování → Územní studie → 
Územní studie Opatov – Na Jelenách.

Odbor kancelář starosty oznamuje, 
že je na úterý 19. 2. plánováno 

4. zasedání členů Zastupitelstva 
MČ Praha 11, a to v zasedacím  

sále objektu KC Zahrada  
(Malenická 1784, Praha 4).  

Bližší informace naleznete na 
webových stránkách MČ Praha 11 

www.praha11.cz  
v záložce Aktuality. 
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Obchodní centrum Opatovská 

Rádi bychom vás blíže seznámili s projek-
tem obchodního centra, ve které se má 
přeměnit „pavlač“ při ulici Opatovská. Jed-
ná se o objekt Opatovská č. p. 1753/12, 
který vlastní soukromý investor spol. TTP 
invest, uzavřený investiční fond, a.s. Inves-
tor má v plánu objekt kompletně rekon-
struovat, nejprve proto musel vypovědět 
smlouvy původním nájemníkům a obcho-
dy postupně uzavřít. V současné době běží 
na Odboru výstavby Úřadu MČ Praha 11 
řízení o vydání společného povolení stavby. 
Jestliže investor získá územní rozhodnutí 
a stavební povolení, začne s rekonstrukcí 
objektu a přemění ho na moderní obchodní 
centrum Opatovská. 

Výška ani jiné rozměry se nezmění, objekt 
pouze získá novou fasádu a budou v něm 
upraveny vnitřní dispozice. Nově zde bude 
k dispozici lékárna, elektro, drogerie, re-
staurace a mimo jiné i prodejna LIDL. Plá-
nované dokončení této rekonstrukce při-
padá na druhou polovinu roku 2019. Další 
informace naleznete na webových strán-
kách MČ Praha 11 www.praha11.cz pod 
záložkou Územní rozvoj a regenerace → Zá-
měry na Jižním Městě → Obchodní centrum 
Opatovská.

SPOLU
���L�P���11

2. ročník projektu participativního 
rozpočtu Spolu za lepší 11
I v letošním roce pokračuje úspěšný projekt participativního rozpočtu Spolu 
za lepší 11. Oproti 1. ročníku navýšilo vedení jedenácté městské části 
finanční částku, o jejímž použití rozhodují občané, na 5,5 milionu Kč. 

Co je participativní rozpočet?

Chodíte denně okolo zastaralého písko-
viště, které už svému původnímu účelu 
neslouží? Byli byste raději míjeli záhon 
barevných rostlin? Chybí vám ve vašem 
okolí lavička? Nebo něco modernějšího, 
chytrá lavička? Máte nápad, jak zkrášlit 
nevzhlednou autobusovou zastávku? 
Všímáte si svého okolí a záleží vám na 
jeho vzhledu? Pak právě pro vás je pro-
jekt participace. Je to unikátní nástroj, 
jak zapojit občany do rozhodování o čás-
ti prostředků vyčleněných z městského 
rozpočtu. Díky tomuto projektu může 
občan nejen představit své návrhy na 

vylepšení prostředí, ve kterém žije, ale 
může využít možnost zapojit se do ve-
řejného dění a dozvědět se více o tvorbě 
rozpočtu města.

Jak to funguje?

Proces participativního rozpočtu lze roz-
dělit do několika fází. Každá fáze má 
své pevné časové určení a trvání. V po-
čátku radnice městské části Praha 11 
vyčlení částku z rozpočtu městské čás-
ti. Občané, kteří mají nápad na vylep-
šení „Jedenáctky“, podají svůj návrh na 
Úřad městské části Praha 11, jehož od-
bory zanalyzují jeho realizovatelnost dle 

pravidel participativního rozpočtu. V dal-
ším kroku autoři představí na veřejném 
setkání své návrhy sousedům a diskutují 
o nich. Následně občané hlasují pro ná-
vrh, který se jim nejvíce zamlouvá, a úřad 
městské části pak vítězné návrhy zrea- 
lizuje. A nakonec? Nakonec nezbývá 
než se radovat z projektu, který slouží  
všem.

2. ročník Spolu za lepší 11

Další ročník projektu Spolu za lepší 11 
intenzivně připravujeme, sledujte břez-
nové vydání časopisu Klíč. V případě do-
tazů neváhejte kontaktovat koordinátor-
ku participativního rozpočtu v Praze 11 
Alžbětu Plocovou na e-mailu plocovaa@
praha11.cz nebo na telefonním čísle 267 
902 492. 

1.
Městská část 

vyčlenila finanční 
prostředky ze 

svého rozpočtu

2.
Mám nápad!

3.
Zpracovaný 

nápad podám na 
úřad městské 

části 4.
Seznamuji se 

svým návrhem 
sousedy 

a diskutuji 
o něm

5.
Hlasuje se 
o podaných 

návrzích
6. 

Hurá, vyhrál 
jsem! Na řadě je 
realizace mého 

nápadu

7.
Zrealizovaný 
projekt slouží 

všem

  
Úřad MČ Praha 11 rozdával radost:  
v materiální sbírce se sešly základní 
potřeby i dobroty 

základní potřeby dovolit, sešlo pět vel-
kých krabic plných sprchových gelů, zub-
ních past, deodorantů, ale i nejrůznějších 
dobrot jen tak pro radost. 

„Chtěla bych poděkovat všem kolegům, 
že se naší myšlenky chopili a do sbírky 
přispěli, ať už finančním, nebo věcným 
darem,“ uvedla vedoucí odboru Mgr. Ga-
briela Hostomská a rovnou doplnila, že 
hned na jaře bude otevřena nová mate- 
riální sbírka, tentokrát dokonce pro všech-
ny klienty Ošetřovatelského centra v Ja-
nouchově ulici.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřa-
du MČ Praha 11 měl před Vánoci napilno 
- v rámci projektu „Dobrovolnictví ve ve-
řejné správě“ uspořádal pro svého nema-
jetného klienta materiální sbírku hygienic-
kých a toaletních potřeb. 

Přispět do ní mohli všichni zaměstnan-
ci úřadu, a tak se panu Františkovi, kte-
rý si bohužel dlouhodobě nemůže tyto 

Instagram Prahy 11

 Lednový podvečer
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Bytový areál Zahrady opatov

podnájem vybavených bytů

 n Posledních 44 volných bytových 
jednotek z toho 10 BJ (1+kk)  
vybavených kuchyňskou linkou  
vč. spotřebičů, světly a podlahovou 
krytinou

 n 2 komerční prostory k podnájmu 
(118,5 m2, 169,4 m2)

 n 125 vnitřních parkovacích stání

podnájem zajišťuje 
Jihoměstská majetková a. s.  
Veškeré informace o podnájmu 

na stánkách www.jihomestska.cz 
nebo tel.: +420 733 736 103 

Parkování v Praze 11
Problematika parkování v rámci Jižního Města je stále aktuálnější téma 
a mnohdy není kde pořádně zaparkovat. Jihoměstská majetková, a. s., s pomocí 
střediska 13 nabízí alternativní možnosti, jak parkování v Praze 11 vyřešit.

Jihoměstská majetková, a. s., provozu-
je v současné době celkem čtyři parkovi-
ště, konkrétně se jedná o venkovní par-
koviště Hráského a Gregorova, parkovací 
dům Vojtíškova a Opatovská. Od ledna 
přebrala do své správy další parkoviště 
v Holušické ulici. 

Celkový počet aktivních parkovacích míst 
spadajících pod správu Jihoměstské ma-
jektové, a. s., je nyní 1 566, některá par-
koviště byla v roce 2018 zmodernizová-
na a byl zaveden bezobslužný systém 

parkingu, a to na Gregorově. Jde v sou-
časné době o nejmodernější obslužný 
systém, který umožňuje vjezd na parko-
viště a výjezd z něj pomocí čtení SPZ jed-
notlivých vozů. 

Podrobné informace o cenách a podmín-
kách jsou k dispozici na webu Jihoměst-
ské majetkové, a. s., v sekci parkování.

 
Středisko 13,  

Jihoměstská majetková, a. s.

OBČÁNEK ROKU 2019 
První občánek roku 2019 bude vybrán z těch novorozeňátek, 
jejichž rodiče se do konce měsíce února přihlásí Odboru kan-
celář starosty Úřadu městské části Prahy 11. Odbor kance-
lář starosty - Úřad městské části Prahy 11, Ocelíkova 672/1, 
149 41 Praha 4, paní Monika Dvořáčková, kancelář č. dve-
ří 3, e-mail: dvorackovam@praha11.cz Prvního občánka roku 
2019 přivítají do života představitelé radnice již tradičně v ob-
řadní síni Chodovské tvrze a předají mu dárky.

Informační kancelář ÚMČ Praha 11
Informační kancelář ÚMČ Praha 11, Šustova 1930, v objek-
tu polikliniky, 3. patro, č. dveří 4026, tel.: 267 902 499.
V informační kanceláři je v provozu Czech Point, kde je mož-
né získat ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodní-
ho a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, výpis z rejs-
tříku trestů právnických osob, z registru účastníků provozu 
modulu autovraků, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 
z bodového hodnocení řidičů a insolvenčního rejstříku. 
Nově jsou v informační kanceláři poskytovány služby spoje-
né s datovými schránkami. Pracovnice s vámi vyřídí žádost 
o zřízení, zrušení a znepřístupnění kódu datové schránky. 
Konverzi dokumentů, z papírové podoby do digitální a na-
opak, provádí pouze pracovnice v Ocelíkově ulici. 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00–13:00 14:00–17:30

Úterý 8:00–12:30 13:00–15:30

Středa 8:00–13:00 14:00–17:30

Čtvrtek 8:00–12:30 13:00–15:30 

Pátek 8:00–12:00 –
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Za podpory MČ Praha 11 se i letos konají jarní jednodenní příměstské tábory 
pro jihoměstské děti v době jarních prázdnin, od 11. 2. 2019 do 15. 2. 2019.

Tábory jsou určeny pro děti od 6 do 
15 let. Na základě poptávkového řízení 
vybrala MČ Praha 11 celkem 3 organizá-
tory jarních příměstských táborů. 

Dům dětí a mládeže  
Jižní Město 

Specifikace tábora: 
• Tajemství vesmíru (DDM JM – Šalou-

nova 2024) – celotáborová hra, ná-
vštěva Techmania Science Center, 
týmové hry a soutěže, mobilní pla-
netárium, výtvarné, rukodělné a další 
aktivity. 

• Dobývání Himálaje (DDM JM – Květno- 
vého vít. 2126) – celotáborová hra, 
bouldering a lezení na umělé stěně s la-
nem, celodenní výlet, brainstormingové, 

týmové a vědomostní hry a další zají-
mavé aktivity. 

Termín konání: 11.–15. 2. 2019 (vždy 
od 7 do 18 hod.) 
Místo konání: Dům dětí a mládeže Jižní 
Město – Šalounova 2024 a Květnového 
vítězství 2126
Kontakty: 
• tel.: Tajemství vesmíru (778 496 948), 

Dobývání Himálaje (778 494 893)
• e-mail: Tajemství vesmíru (kumpero-

va@ddmjm.cz), Dobývání Himálaje 
(pechacova@ddmjm.cz)

• kontaktní osoba: Tajemství vesmíru 
(Mgr. Marie Kumperová), Dobývání Hi-
málaje (Mgr. Blanka Pechačová)

• www.ddmjm.cz

Dotovaná cena za 1 dítě – 160 Kč/den 

Sportlines a.s. – středisko volného času 

Specifikace tábora: 
• Zimní tematika: 3x lyžování s instrukto-

ry v lyžařském středisku Monínec, sněž-
nice, bobování a sáňkování, sněhové 
hry. Dále vás čekají výtvarné dílny (na 
téma zimní talisman) a spousta soutěží.

Termín konání: 11.–15. 2. 2019 (vždy 
od 7 do 18 hod.) 
Místo konání: sportovní centrum 
Squashpoint – Květnového vít. 938/79, 
Praha 4
Kontakty: 
• tel.: 702 286 731
• e-mail: pt@sportlines.cz
• kontaktní osoba: Gabriela Končitíková 
• www.sportlines,  

www.primestske-tabory-praha11.cz

Dotovaná cena za 1 dítě – 430 Kč/den 

Dita Krhovská – Ateliér pro Radost 

Specifikace tábora: 
• kresba a malba (tužkou, uhlem, paste-

lem, temperou na plátno, akvarelem) 
a další umělecké aktivity. 

Termín konání: 11.–15. 2. 2019 (vždy 
od 7 do 18 hod.) 
Místo konání: Ateliér pro Radost,  
Bachova 1568
Kontakty: 
• tel.: 608 515 631
• e-mail: atelier@atelierproradost.cz
• kontaktní osoba: Dita Krhovská
• www.atelierproradost.cz

Dotovaná cena za 1 dítě – 400 Kč/den 

V ceně všech táborů je zahrnuta dopoled- 
ní i odpolední svačina, oběd a pitný režim 
během celého dne. Radnice Prahy 11 
přispívá na příměstské tábory částkou 
100 Kč /1 dítě/den. 

Jarní příměstské tábory 2019

Foto: Sportlines a.s. – středisko volného času
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Jihoměstské kluziště – PRODLOUŽENO, bruslíme až do 17. února 
Mnozí z vás jistě zaregistrovali na pro-
stranství u Modré školy v posledních týd-
nech větší pohyb. Kousek před Vánoci 
tady totiž vyrostlo kluziště 10 x 20 met-
rů. Sice s dvoudenním skluzem, ale i tak si 
návštěvníci zejména v období vá-
nočních a novoročních svátků 
užili do sytosti bruslení pod 

širým nebem. Zájem o veřejné venkovní 
bruslení je nad očekávání velký. Kluziště 
navštívil již rekordní počet rodin s dětmi 
a občas to tady téměř „praská ve švech“. 
Pokud máte chuť, můžete si díky pro-

dloužení provozu kluziště do 17. úno-
ra zabruslit od pondělí do pátku 

od 14 do 19 hodin a o sobotách 

a nedělích od 12 do 17 hodin. Návštěvní-
ci jsou s nabídkou nové aktivity u nás na 
Jedenáctce spokojeni. Nezbývá nám než 
si přát, aby se bruslení pod 
širým nebem stalo pří-
jemnou zimní tradicí 
tady u nás na Jižním 
Městě. 

 Foto: Hry bez hranic, z.s.

BRUSLÍME 

až do  

17. 2. 2019
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SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ  
– 26. února 

V úterý 26. února proběhne na úze-
mí městské části mobilní sběr nebez-
pečných odpadů. V jeho rámci mohou 
občané prostřednictvím obsluhy vozi-
dla bezplatně odevzdat k odstranění 
následující druhy nebezpečných od-
padů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, 
fotochemikálie, pesticidy (přípravky 
na hubení hmyzu, hlodavců, pleve-
lu, odstraňování plísní), zářivky a jiný 
odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, 
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pry-
skyřice, detergenty obsahující nebez-
pečné látky (čisticí prostředky), léčiva, 
baterie a akumulátory, jedlý olej a tuk 
(v uzavřených PET lahvích). Kapalné 
nebezpečné odpady musí být předá-
ny v pevně uzavřených nádobách. 
Svozové vozidlo bude přistaveno 
v době od 18.40 do 19.00 hodin 
v Újezdě na ulici Formanská u č. p. 3 
(náměstí u restaurace) a v době od 
19.10 do 19.30 hodin v Kateřin-
kách na křižovatce ulic Vodnická a Na 
Křtině.

Pavla Pitrmanová,  
odbor kancelář starosty
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Koncert vánoční zvonohry
I letošní předvánoční čas zpříjemnil obča-
nům městské části koncert Pražské mo-
bilní zvonohry. Tradiční a oblíbené setkání 
u 57 zvonů, zvonků a zvonečků proběhlo 
v úterý 18. prosince v 18.00 hodin na Ka-
teřinském náměstí. Kromě poslechu skla-
deb nejen v duchu vánočním v podání ca-
rillonera Radka Rejška si přítomní mohli 

pochutnat na občerstvení, které připravil 
místní sbor dobrovolných hasičů.
Poděkování také patří zvonaři Petru Ru-
dolfu Manouškovi, který přítomným při-
blížil historii vzniku tohoto originálního 
hudebního nástroje.

Pavla Pitrmanová,  
odbor kancelář starosty

Novoroční ohňostroj
I přes drobnou nepřízeň počasí se novo-
roční ohňostroj vydařil a v úterý 1. ledna 
přilákal velké množství malých i velkých di-
váků. Přejeme vám, ať se vám stejně tak 
vydaří i celý rok 2019!

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, 

první měsíc v roce, pří-
značný spíše aprílo-
vým počasím, máme 
téměř za sebou. Snad 
zima přijde v únoru, 

napadne sníh, zamrz-
nou rybníky a děti si bu-

dou moci užít zimních radovánek. Milí-
čovské kopce jsou pro sáňkování nebo 
bobování nejpříhodnějším místem v Ka-
teřinkách. V Újezdu na Návesním rybní-
ku si mohou děti i dospělí zabruslit do 

pozdních večerních hodin, protože rybník 
je částečně osvětlen. Těm, kteří neholdu-
jí zimním sportům, jsou k dispozici v uli-
ci Nad Statkem tři kryté tenisové kurty 
nebo si mohou zahrát fotbálek na umě-
lé trávě. Fotbalové hřiště je osvětlené 
a v zimním období dobře udržované. Te-
nisové kurty i fotbalové hřiště provozuje 
Sportovní klub Újezd Praha 4.
Městská část pořádá v sobotu 23. úno-
ra tradiční masopustní slavnosti – prů-
vod s typickým pestrobarevným procesím 
masek, muzikantů, koňským spřežením 

a historickým traktorem. V průběhu prů-
vodu nechybí masopustní hostina – po-
hoštění od místních obyvatel. Již tradičně 
se vychází v 10.00 hod. od Studánkové 
ulice v Kateřinkách a jde se do Újezdu. Na 
trase se procházejí vedlejší ulice a průvod 
je zakončen na újezdském náměstí.
V neděli 24. března se rozloučíme s le-
tošní zimou vynesením Morany. Ta bude 
zapálena a vhozena do Botiče v Újezdu. 

 Václav Drahorád,  
 starosta

Získání účelové dotace  
na vybudování lanového parku
Městská část byla úspěšná při získání in-
vestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy na realizaci projektů rozvoje spor-
tovní infrastruktury na území městské 
části. Jedná se o dotaci ve výši 1 mil. 
korun, která bude použita na vybudová-
ní nového sportoviště na konci ulice Pas-
tevců, kolmo na ulici Formanskou. 
Plocha pro umístění prvků je cca 
60 × 15 m a budou zde naistalovány 
3 až 4 lanové prvky. Hlavním prvkem 
bude lanová čtyřpyramida, která bude 
doplněna lanovým hnízdem se sklu-
zavkou a následně menší prolézací stě-
nou a lanovou houpačkou. 
Prostor sportoviště bude doplněn 
o městský mobiliář a bude zde vysázena 

zeleň. Předpokládaný termín realizace je 
v letních měsících letošního roku.

Ing. Markéta Novotná, 
odbor občansko-správní

Důležitá usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha–Újezd dne 19. 12. 2018 
schvaluje:

• úpravu rozpočtu k 12/2018
• rozpočtové provizorium pro rok 2019 maximálně do výše 1/12 schváleného 

rozpočtu na rok 2018, tj. 2 238 442 Kč
• uzavření nájemní smlouvy s Klubem Vodnická, z. s., a Sborem Křesťanského 

Společenství Praha na pronájem společenské místnosti v budově domu služeb 
Vodnická 531/44

• uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie stavby a zadání investičního 
projektu na akci „ZŠ Formanská – rozšíření o 2. stupeň“ se společností Etlesse 
Investment, s. r. o., za cenu ve výši 179 080 Kč

• záměr založení obchodní společnosti Technické služby Újezd, s. r. o.
• plánované kulturní akce na I. pololetí roku 2019
• výrobu a dodání nábytku do ZŠ Formanská od společnosti ViVA school, s. r. o., 

za cenu ve výši 598 043 Kč
Úplné znění textů je vyvěšeno na úřední desce, informačních vývěskách a na webo-
vých stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, odbor kancelář starosty



Přednáška: Prevence v každodenním životě
Kdy: 25. 2. 2019 (pondělí), 26. 2. 2019 (úterý) 
 od 15:00 Stravovací 
 centrum – jídelna, Křejpského 1502/8
Vstup: ZDARMA, rezervace není nutná
Přednáší: M. Švandrlíková – Městská policie hl. m. Prahy, 
odd. prevence

Co na přednášce zazní: 
• Anafylaktický šok při bodnutí včelou, jak postupovat.
• Cizí předměty v dýchacích cestách, jak postupovat.
• Úpal, úžeh, přehřátí - příznaky, jak postupovat.
• Epileptický záchvat.
• Popáleniny.
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Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

TURISTICKÁ VYCHÁZKA  
pro seniory: Na Klepec 

Dne: 12. 2. 2019 (úterý)
Sraz: 8:45 hlavní nádraží u pokla-
den, odjezd v 9:01 hod. 
Jízdenka z Klánovic.
Trasa: Rostoklaty – Limuzy – Kle-
pec – Doubravčice 
Délka trasy: 10 km
S sebou svačinu, případně teplý čaj 
v termosce. Trasou vás provede 
paní Jitka.

Pro všechny komentované
turistické procházky 
a akce platí:
Účast na všech organizovaných pro-
cházkách je vždy na vlastní nebezpe-
čí, organizátor nepřebírá zodpověd-
nost za zdraví, život či majetkovou 
újmu. Svůj nesouhlas s pořizováním 
fotografií během akcí vyjádřete pro-
kazatelně před zahájením. 

Kontakt pro dotazy v pracovní dny 
pondělí až pátek 8:00–14:00, 
tel.: 724 603 317, 
e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

KOMENTOVANá PROCHÁZKy pro seniory: 
Havelské město založené Václavem I. u kostela sv. Havla, 
klášter a řád obutých karmelitánů 
Dne: 19. 2. 2019 (úterý) 
Sraz: ve 14:00 na rohu ulice Na Příkopě a Na Můstku (u stanice metra Můstek, linka A) 
Co vše se dozvíte: Město vzniklo pravděpodobně ve 13. století kolem farního kos-
tela sv. Havla na místě staršího osídlení. Bylo městem ve městě, uvnitř opevnění 
Starého Města pražského, mělo vlastní právní a správní řád. Se Starým Městem 
bylo právně sloučeno roku 1287. Vyrostlo na pravidelném půdorysu přibližně v mís-
tech dnešních ulic a náměstí Rytířská, Uhelný trh, Havelská, V Kotcích a Ovocný 
trh. Ve 14. století byl prostředek tržiště zastavěn mohutnými soukenickými kotci. 

Z Anenského náměstí Karlovou ulicí na Betlémské, k rotundě sv. Kříže
Dne: 23. 2. 2019 (v sobota) 
Sraz: v 10:00 na Křížovnickém náměstí u sochy Karla IV. 
Co vás čeká: Vycházku zahájíme na nejmenším náměstí v Praze, kde se nachází: 
Divadlo Na zábradlí, palác Pachtů z Rájova, bývalý klášter dominikánek při kostele 
svaté Anny a dům U Francouzské koruny s muzeem astronoma Johanna Keplera, 
který v domě bydlel. Budeme pokračovat k Betlémské kapli, Náprstkovu muzeu 
a domu Na Rybárně – původní středověké faře filipojakubského kostela. Konvikt-
skou ulicí dojdeme k naší nejmenší rotundě sv. Kříže.
Procházkami vás provede paní Jelena.

CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory a seniorky: Za jeleny a k Markétě
Dne: 26. 2. 2019 (úterý)
Sraz: v 10:00 před kostelem sv. Matky Terezy (metro C Háje)
Délka trasy: cca 40 až 45 km 
Trasa: z Hájů do Uhříněvsi, Kralovic, Kolodějí, Klánovic, Běchovic, 
Dubče, H. Měcholup – a domů, náročnost trasy přizpůsobíme mo-
mentální situaci a počasí 

Výlet se nekoná v případě sněžení, ledovky nebo deště.
Jestli vás zajímá, kde se koupal Masaryk, jak se mají jele-
ni v Uhříněvsi, koho utopila Kapřivka, kde sídlili Přemyslov-
ci, jaké tajemství skrývá kostel sv. Markéty, jaké hory spat-
říte z Kolodějí, co se dělo na Vidrholci, kde se tančilo 
v plavkách, kam za zaniklými vesnicemi, určitě jeďte 
s námi...
Doporučujeme vzít si helmu, náhradní duši nebo 
lepení.
Trasou vás provede Mirja. 

PROCHÁZKA PRO SENIORY 
NEJEN S NORDIC WALKING  
vždy v úterý: 
Přijďte s námi sdílet radost z pohy-
bu. Můžete se k nám připojit kdy-
koliv i bez objednání. Hole na N. W. 
vlastní, nemáme mož-
nost jejich zapůjče-
ní. Důležitá je dob-
rá obuv. Vycházíme 
prakticky za každého 
počasí.

Kdy: 5. 2., 12. 2., 
19. 2., 26. 2.
Kde: před objektem 
centra FILIPOVKA, 
Filipova 2013/1, 
Chodov
Sraz: vždy 
v 10:00 hodin
Spojení – bus 
č. 135 do za-
stávky Dědinova, 
na Jižním Měs-
tě II.
Procházkou vás 
provede paní 
Vlaďka.



Zápisy do jarních kurzů pro seniory 

Zápis:  13. 2. 2019 (středa) 
 v 9:00–11:30, 13:00–17:00 hod. 
Kde:  Dům s pečovatelskou službou, 
 Šalounova 2025/7 
Zápis:  14. 2. 2019 (čtvrtek) v 9:00–11:30, 
 13:00–15:30 hod. 
Kde:  Dům s pečovatelskou službou, 
 Šalounova 2025/7

Kurzy vedou: kvalifikovaní lektoři, pedagogové

Kurzy kondičního cvičení: středa začátečníci 10:30-11:30, 
čtvrtek 9:45–10:45 hodin pokročilí v ZŠ Ke Kateřinkám.

Angličtina v ZŠ Ke Kateřinkám: pondělí 14:00–15:00 
falešní začátečníci, pondělí 15:00–16:00 mírně pokročilí, 
čtvrtek, 15:00–16:00 pokročilí. 

Angličtina gymnázium Gevo Tererova: falešní začátečníci 
v 17:00–18:00, pokročilí + konverzace čtvrtek 10:30–11:30 
DPS Šalounova.

Práce s počítačem na internetu pro začátečníky 
ZŠ Ke Kateřinkám: čtvrtek 14:15–15:45

Kurz jógy v denním životě v ZŠ Donovalská: čtvrtek 
10:00–11:30 hodin. 
Humanitní seminář: čtvrtek 15:00–16:00 hodin.

Fotokroužek – kurz zpracování fotografie s profe-
sionálním fotografem spojený i s focením v plené-
ru. Předpokladem je znalost práce na PC, začáteční-
ci a pokročilí (středa, čtvrtek v odpoledních hodinách, 
5 setkání – každé 1,5 hodiny).

Bližší informace a náplň jednotlivých kurzů nalezne-
te u zápisu nebo na webových stránkách Jihoměst-
ské sociální a.s. (www.jmsoc.cz) a MČ Prahy 11 
(www.praha11.cz).

Podmínkou zápisu do kurzu je vyplnění přihláš-
ky a úhrada kurzovného zpravidla ve výši 30 Kč až 
40 Kč/lekce. Kurzy jsou koncipovány v rozsahu 

10 lekcí.
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TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE
Dne: 13. 3. 2019 (středa) 
od 13:30 hodin
Kde: Objekt Stravovacího centra 
v Křejpského 1502/8 
Cena: 80 Kč
V ceně je zahrnuto občerstvení 
(zákusek, káva, voda).
Odpolednem vás provede živá hudba, 
p. František z kapely Hvězdný prach. Přijďte 
se pobavit a užít si odpoledne s programem.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel.  
č.: 724 603 317, 770 197 680. 

Vstupenku uhraďte do 6. 3. 2019 po předchozí telefonic-
ké dohodě na adrese: Jihoměstská sociální a.s., Šalounova 
2025/7, Praha 4 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA NA JIŽNÍM MĚSTĚ II  
– JSME TU PRO VÁS

Jihoměstská sociální a.s. poskytuje v rámci své činnosti do-
stupnou pečovatelskou službu v objektu Domu s pečova-
telskou službou Blatenská 2146/4, kde může být služba 
poskytována od 7:00 do 19:00 každý den. Dále ji zajišťu-
je také v domácnostech obyvatel MČ Prahy 11, a to pouze 
všední dny od 7:00 do 15:30. Senioři a osoby se zdravot-
ním znevýhodněním, jejichž životní situace vyžaduje pomoc 
druhé osoby ohledně péče o svou osobu a domácnost (po-
moc s hygienou, nákup, úklid, doprovod k lékaři aj.) a bydlící 
v okolí DPS Blatenská (ulice Kloboukova, Babákova, Klok-
nerova, Koštířova, Hrdličkova, Komárkova aj.), se mohou 
obracet s žádostí o pečovatelskou službu na koordinátor-
ku pečovatelské služby – paní Gabrielu Podzemskou, tel.  
724 603 307. 

HAPTICKÉ MASÁŽE PRO SENIORY
Zveme všechny seniory na kurz haptických masáží, které 
se budou konat každé úterý v únoru v čase od 12:30 do 
13:30 hod. Začínáme tedy 5. 2., poslední lekce proběhne 
26. 2. Lektorka Jana Stehnová, přihlášky do kurzu prosím 
posílejte na e-mail info@mezi-domy.cz nebo volejte na tel. 
číslo 777 485 939. 
Cílem haptických masáží je naplnit potřebu dotyku, sestava 
obsahuje 14 tahů. Všechny tahy se provádějí přes oblečení, 
na hlavě, krku, zádech a pažích. Dotyk probíhá pouze se 
svolením masírovaného. Pravidelné provádění masáží pod-
poruje propojení pravé a levé hemisféry, zlepšuje jemnou 
motoriku, snižuje stres a zvyšuje hladinu oxytocinu, který 
přináší pocity štěstí. 

TVOŘIVÁ KERAMICKÁ DÍLNA 
Srdečně vás zveme na sobotní rodinné keramikování s Janou 
Kalinovou dne 9. února od 10:00 hod. Vaše výrobky si bu-
dete moci vyzvednout na konci února, další termín keramické 
dílny bude 2. března. 

Rezervace míst: sms 777 485 939, info@mezi-domy.cz. 
Těšíme se na vás!

ÓM CHANTING
9. února se bude u nás zpívat léčivý zvuk ÓM, přijďte se k nám 
zharmonizovat! ÓM Chanting je prastará skupinová technika, 
která využívá transformační sílu zvuku ÓM k aktivaci sebehar-
monizujícího potenciálu účastníků. Začínáme v 13:15, vstupné 
je dobrovolné, rezervace není nutná.

JAK NA FERMENTOVÁNÍ – KVAŠENÉ ŠŤÁVY
První workshop fermentování měl velký úspěch, a tak jsme se 
rozhodli na něj navázat. V úterý 19. února se spolu naučíme, 
jak si vyrobit kvašené zeleninové šťávy. Kvašená zelenina má 
blahodárné účinky na naše zdraví, proto si nenechte tento 
workshop ujít! Rezervace: 777 485 939, info@mezi-domy.cz. 

 S přáním krásných únorových dní Andrej Mikulka
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ODBĚROVÉ PRACOVIŠTĚ 
VE VAŠEM OKOLÍ

Kosmická 537, Praha 11, tel. 270 003 275 

Odběry krve pro laboratorní vyšetření, 
příjem biologického materiálu

Bez objednání, bez čekání, pohodlné parkování

Po – Pá 6:30 – 14:00

Se žádankou od lékaře – bezplatně (hradí zdr. poj.)
Bez žádanky – za přímou úhradu na místě

Výsledky osobně i elekronicky (šifrovaně, bezpečně)

Široká nabídka testů na www.prevedig.cz

Kosmicka_Klic_Sestava 1  21.1.2019  17:21  Stránka 1
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Premiéra 

              
Březen 2019

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

JSDM_92x63.indd   1 20.12.18   11:09
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Bytový projekt Rezidence ALBA 
roste nedaleko Chodovské tvrze 
v  místě, kde se potkávají ulice 
Benkova a Květnového vítězství, 
od jara 2018 a  plánované do-
končení je na konci léta 
tohoto roku. Na jeho 
začátku je projekt již ze 
65 % vyprodán!

Na výběr tak zůstává 
posledních jedenáct 
bytů z  původních jede-
natřiceti. Makléřka Mar-
kéta Janečková dodává, že počet 
zájemců s úbytkem jednotek spí-
še roste. „Od té doby, co se zten-
čila nabídka, se rozhodně zvýšila 
poptávka. Pokud někdo váhá, 
nemusí mít brzy z čeho vybírat,“ 
upřesňuje nikoliv v nadsázce.

Projekt láká mimo vysokých 
standardů především svou loka-
litou, která nabízí jak klid, tak vý-

bornou občanskou vybavenost. 
V blízkosti se nachází OC Chodov 
a  do centra Prahy se dá dostat 
pohodlně do půl hodiny. Aby 
byla nabídka ještě lákavější, tak 

v ceně každého bytu je již i par-
kovací místo.

> www.rezidencealba.cz 
> 724 323 418

Rezidence ALBA – prodáno je již 65 % bytů!
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 4

Steinerova 608/4
149 00 Praha 4

Steinerova 608/4, 149 00 Praha 4
(za budovou fi nančního úřadu).

Provozní doba PO - PÁ 8:30 - 16:30
SO, NE a jiné časy dle dohody

Otevírací doba naší druhé kanceláře na adrese

Krejnická 2021/1, 148 00 Praha 4 (v OD Chrpa) zůstává beze 

změny, PO – PÁ 8:30 – 19:00, SO 9:00 – 13:00, NE dle dohody.

Po dobu rekonstrukce 
opatovské pavlače 
nás najdete 
na nové adrese: 

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s balkonem a garáž. stáním, 
užitná plocha  bytu je 57 m2, 
v osobním vlastnictví. Nachá-
zí se ve 2. podlaží z 6.

PRODEJ BYTU 2+kk/T/G
Babická, Chodov

Prodej domu 6+1 se 2 tera-
sami a garáž. stáním pro dvě 
auta, užitná plocha  domu je 
234 m2, plocha pozemku 352 
m2, v osobním vlastnictví.

PRODEJ DOMU 6+1/2T/G
Hněvkovská, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk, 
užitná plocha 65 m2, v druž-
stevním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 10. 
podlaží ze 12.

PRODEJ BYTU 3+kk
Brechtova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 78 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází v 1. podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Augustinova, Chodov

Prodej bytové jednotky 1+1, 
užitná plocha 30 m2, v druž-
stevním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 5. pod-
laží z 10.

PRODEJ BYTU 1+1
Brechtova, Háje

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha 41 m2, v druž-
stevním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází ve 2. 
podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 2+kk
Radimovická, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha 63 m2, v 
osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 5. pod-
laží ze 6.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Rašova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha 77 m2, 
v osobním vlastnictví. Bytová 
jednotka se nachází v 1. pod-
laží ze 6.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Štichova, Háje



14 Rozhovor

V březnu 2018 se v KC Zahrada uskutečnila závěrečná prezentace 2. ročníku 
projektu Příběhy našich sousedů, který za podpory městské části Praha 11 
organizovala společnost Post Bellum. Žáci ze škol z Jižního Města na ní 
představili výsledky své práce, ve které se zaměřili na pamětníky ze svého 
okolí. Žáci ZŠ K Milíčovu zpracovali vzpomínky paní Marie Vaňkové a lze je 
dohledat i na webových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz.

Paní Marie Vaňková žije v domově se-
niorů v Praze 11, kde jsme ji navštívili, 
a její vzpomínky přinášíme v následujícím 
rozhovoru.

Narodila jste se v roce 1938 v Suchdole 
v Praze, ale ve čtyřech letech jste se stě-
hovala do Hostivaře. Jak k tomu došlo?

Můj otec – Václav Šátek – pracoval v to-
várně u pana Paříka, kde se vyráběly sed-
la a péra k motocyklům. Firma se v roce 
1942 přestěhovala do Hostivaře napro-
ti Kablu. A jelikož táta pracoval ve firmě 
jako mistr a hlídal továrnu, přestěhovali 
jsme se do Hostivaře také. Doma jsme 
měli dokonce strojek a my jako děti jsme 
pomáhali vyrábět očka. Zatímco v Such-
dole jsme měli vodu na dvorku, v Hostiva-
ři jsme ji museli dovážet. V roce 1950 si 
rodiče postavili domek 2+1 u trati a v té 
době již táta pracoval v Metazu (Metalur-
gické závody n. p.) ve Strašnicích.

V tom roce se narodil i můj bratr. Já jsem 
byla nejstarší a potom se narodili ještě tři 
sourozenci – Věra, Hana a Václav.

Vraťme se ještě do válečných dob, jak na 
ně vzpomínáte?

Jak jsem již zmínila, bydleli jsme u fab-
rik a můj táta se o nás bál. Koncem války 
došlo k náletům na Vysočany, proto nás 
raději odvezl k tetičce do Zelenče.

Vlastně moje první setkání s němec-
kým vojákem proběhlo na pozemku 
školy, kam jsme chodili pro vodu. Ten 
Němec byl starý chlap, byl na mne milý 

a vyprávěl, že má doma 
také takovou holčičku.

Druhý zážitek s Němci 
se uskutečnil již v Ze-
lenči. Tehdy jeli němeč-
tí vojáci v nákladních 
automobilech a obr-
něných transportérech 
směrem na Prahu potla-
čit Pražské povstání. To již 
nebyli hodní Němci. I jako dítě 
jsem viděla, jak lidé před nimi utíkají 
a bojí se jich.

Po Němcích pak do Zelenče přijeli Ruso-
vé a je naopak všichni lidé vítali. Vzpomí-
nám si, že to byli zaprášení starší muži, 
kteří pocházeli z asijské části Sovětské-
ho svazu. Chtěli po nás vodu, aby se 
umyli, a postávali kolem svých vozů. Na-
opak důstojníci byli dobře oblečení fešá-
ci, kteří obcházeli vesnici. Strejda proto 
raději schoval tetu a dceru do holubníka. 
A já se tehdy divila, proč strýc chodí po-
řád krmit holuby.

Po konci druhé světové války jsem viděla 
odsun Němců. Byli to převážně staří lidé 
a ženy s dětmi. Odjížděli s majetkem, 
který se jim cestou rozplynul. Po Něm-
cích jsme získali kočárek, ve kterém jsme 
vozili sestru. A já si tehdy říkala, že válka 
je ošklivá věc, když se lidé musejí zbavo-
vat kočárků, a přemýšlela, jak a kde asi 
ona holčička skončila.

Když jste zmínila příjezd ruských vojáků 
v roce 1945, tak mi nedá, abych se neze-
ptal na jejich příjezd v roce 1968?

My jsme nic netušili a chystali jsme se 
normálně do práce a já s dvouletým sy-
nem do jeslí. Když jsem slyšela ty zvu-
ky, vzpomněla jsem si na dětství a mys-
lela jsem, že je válka. Měla jsem strach, 
co se bude dít, a odjela jsem k rodičům 
do Hostivaře. Rodiče byli rádi, že jsme 
pohromadě. V té době jsem tam byla já 
s manželem a synem, sestra s rodinou, 
rodiče a sourozenci. Rodiče měli malý 
domek, dva pokoje a kuchyň, ale my se 
tam vešli.

My vůbec jako rodina držíme pohroma-
dě a pořádáme rodinná setkání. Když 
se sejdeme, je nás přes dvacet. Držíme 
i tradici, že na Štědrý den chodíme ke 
hrobu mých rodičům a manžela do Stře-
šovic a pak jdeme na jídlo do restaurace. 
Dřív jsme poté ještě chodili na vycház-
ku po Praze, ale to my staří již nezvládá-
me, tradici procházek proto drží mladší 
generace. 

Vy jste v mládí hodně sportovala. Do-
konce jste byla úspěšná ve střelbě 
z malorážky.

Však já sportuji i dnes. Hrajeme tady 
v domově seniorů hokej. Sedíme 

tedy při tom na židlích, ale dá-
váme do toho všechno. A já 

sedím v brance a chytám 
a někdy to i schytám.

Ale máte pravdu, cho-
dila jsem od malič-
ka do Sokola Hostivař 
a dokonce jsem cvičila 

i na všesokolském sletu 
v roce 1948.

Ke střelbě z malorážky jsem 
se dostala přes tátu. Mamka cho-

dila třikrát týdně za svými rodiči do Stře-
šovic, a táta mne měl tedy na starost. 
Bral mne s sebou do práce, ale i na kužel-
ky, takže jsem poznala řadu sportovišť. 
A jelikož tam plno otců bralo své děti, tak 
jsem si tam měla s kým hrát. Když jsem 
byla větší, tak v Metazu udělali střelecký 
klub, kam otec také chodil, a já začala stří-
let s ním. Nejprve ze vzduchovky a pak 
z malorážky. Po kuželnách jsme začali ob-
cházet i střelnice. Jelikož jsem na mistrov-
ství Československa skončila do třetího 
místa, měla jsem jet na soustředění před 
mistrovstvím Evropy v Budapešti. Jenže 
to se manželovi nelíbilo, proto jsem nako-
nec nikam nejela.

A představte si, že já se s manželem 
znala od první třídy. Do školy jsem vodi-
la své dva sourozence a vůbec se o ně 
starala. Někdy ve 12 letech mne manžel 
viděl z okna a řekl, že si mne vezme. Já 
jsem před ním utíkala a vidíte, nakonec 
jsme se vzali a měli jsme spolu dvě hez-
ké děti.

Děkuji vám za rozhovor. 
Michal Ezechel

Naše rodina drží stále při sobě
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Pastelky, nůžky a lepidla, spousta papíru a tvořivá nálada. Tak to vypadalo 
v lednu v sále Domova pro seniory Háje, kde se poprvé v tomto roce sešly děti 
z Mateřské školy Křejpského se „svými“ babičkami a dědečky z domova v rámci 
mezigeneračních setkávání, o kterých jsme již několikrát v našem časopisu psali. 

Pokud si myslíte, že kreativita a nadše-
ní jsou výsadou pouze mládí, pak by vás 
jistě překvapila tvořivá atmosféra, která 
tady panovala. Věkový rozdíl se hned po 
prvních minutách smazal. Tvořivé nadše-
ní bylo na obou stranách stejně veliké. 
Vznikala barevná skvělá zvířátka a nád-
herné výkresy a skládačky. 

Děti navštěvují „svoje“ babičky a dědeč-
ky v domově seniorů vždy každý druhý 
čtvrtek v měsíci. Také ve vymýšlení akti-
vit se střídají. Jednou vymýšlí děti kres-
lení a tvoření, podruhé přijde se svou 
aktivitou druhá, ta starší polovina. Jsou 
to setkávání plná emocí, krásné energie 
a radosti. 

Jsou to konfrontace dvou generací, 
které mají k sobě věkově tak daleko, 
a přesto lidsky tak blízko. Je to skvě-
lá aktivita, která seniorům 
zpestřuje jejich poklid-
ný pobyt v domově 
a děti hezkou, nenásil-
nou formou učí, jak se 
chovat ke starší ge-
neraci. Úcta ke stá-
ří by totiž měla být 
pro všechny tak nějak 
samozřejmostí. 

Ještě bychom rádi tlumočili prostřednic-
tvím našeho časopisu poděkování ředi-
telky domova pro seniory paní Dagmar 
Zavadilové paní Věře Bokrové, která 
vede mateřinku Křejpského. Právě ona 
totiž vnáší do těchto setkávání spous-
tu své práce a energie. A za nás všech-
ny patří velký dík úplně všem, kteří se na 
těchto setkáváních podílí. 

 Dana Foučková

Kreslí spolu a tvoří, i když je dělí desítky let

Senioři ve Fitnesscentru Chrpa 
I v tomto roce (2019) se u nás konají 
seniorská cvičení za podpory MČ Pra-
hy 11, která probíhají buď v 6týdenních 
nebo 12týdenních kurzech v klimati-
zovaném sále fitness v Krejnické ulici 
2021 – obchodní centrum Chrpa.
Cvičení slouží k udržení fyzické i psy-
chické kondice vás všech v důchodo-
vém věku nad 60 let a kteří bydlíte na 
Praze 11.

Cvičení probíhá: 
pondělí: 13:00–14:00, 14:00–15:00
středa: 10:00–11:00, 11:00–12:00
pátek: 11:15–12:15, 11:30–12:30

Přihlášky a kurzovné se platí pouze 
u Daniely Dolanové, mob.: 775 281 
711. Kurzů se mohou účastnit i senioři 
z jiných částí Prahy, však bez příspěvku 
MČ Prahy 11 ve výši 30 Kč/hod.
Těšíme se na vás, více informací na 
www.chrpasport.cz.

Hladit hřbety knih 
a dýchat jejich vůni...
Milé dámy, čtete rády? Chcete knižní  
příběhy sdílet? Zastavte se u nás  
v knihovně Opatov. Přijďte na chvilku  
posedět, povyprávět si o knihách  
a něco hezkého si přečíst. 

Těšíme se na vás!

5. 2. 2019 v 16:30 hodin
Městská knihovna v Praze
Pobočka Opatov
Opatovská 1754/14
Praha 11
Vstup volný
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Jak se hlásit na střední školu
Jako každoročně přichází období podávání přihlášek na střední školy, a proto vám přinášíme 
prostřednictvím časopisu Klíč informace o přihláškách a nabídku středního školství na území městské 
části Praha 11. Veškeré informace naleznete i na webových stránkách naší městské části – www.praha11.cz

Stručně vás provedeme celým procesem

Přihlašování:

Uchazeči o středoškolské studium si mohou v prvním 
kole podat 2 přihlášky (přihlášky lze obstarat v ZŠ, 
v prodejnách SEVT nebo na webových stránkách 
MŠMT: www.msmt.cz).

Přihlášky je třeba vyplnit a nechat si potvrdit pro-
spěch na ZŠ. Přihlášky pro první kolo se odevzdávají 
ve zvolené střední škole do 1. března 2019. Je také 
nutné si v ZŠ vyzvednout do 1. března 2019 zápiso-
vý lístek.

Přijímací řízení 2019/20:  
Jednotná přijímací zkouška, jež se 
koná formou písemného testu ze 
vzdělávacího oboru český jazyk 
a literatura a písemného testu ze 
vzdělávacího oboru matematika 
a její aplikace ve dvou termínech, 
je stanovena v řádném termínu na 
dny:

Čtyřleté obory vzdělání,  
včetně nástavbového studia: 
1. termín – pátek 12. dubna 
2. termín – pondělí 15. dubna

Obory šestiletých a osmiletých  
gymnázií: 
1. termín – úterý 16. dubna 
2. termín – středa 17. dubna

Jednotná přijímací zkouška  
v náhradním termínu je stanovena pro 
všechny uvedené obory vzdělání na dny: 
1. termín – pondělí 13. května 
2. termín – úterý 14. května

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při 
přijímacím řízení do oborů vzdělávání se 
závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělává-
ní s výučním listem, do oborů zkráceného 
studia, do oborů vzdělávání středních škol 
skupiny 82 Umění a užitné umění a do obo-
rů vzdělávání v konzervatoři. Možnost koná-
ní školní přijímací zkoušky tím není dotčena. 
Do oboru vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umě-
ní se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 
15. ledna 2019 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů 
vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních 
dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019 podle § 88 odst. 2 škol-
ského zákona.

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení do 
denní formy vzdělávání zasílá ředitel školy 14 dní před termínem 
konání přijímací zkoušky. Pokud se uchazeč nemůže z vážných 
důvodů zkoušky účastnit, je třeba se omluvit nejpozději do tří 
dnů od termínu zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve ško-
le a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu 

s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, pořadí 
uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení. Ne-

přijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezle-
tilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepři-
jetí. Rozhodnutí je nutno na poště (nebo ve škole,...) 
vyzvednout co nejdříve – na poště je uschováno jen 
5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považu-
je za doručené).

V případě přijetí je třeba odevzdat řediteli SŠ zápi-
sový lístek do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ře-

ditel školy zveřejnil seznam přijatých uchazečů. Ne-
bude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je 
možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lís-

tek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí 
v případě, že uchazeč chce uplatnit zápiso-

vý lístek na škole, kde byl přijat na zákla-
dě odvolání. 

V případě nepřijetí je možné do tří 
pracovních dnů od doručení roz-
hodnutí podat k rukám ředitele SŠ 
odvolání proti nepřijetí. Vhodné je 
také se zeptat na možnost přije-
tí na uvolněná místa po uchaze-
čích, kteří byli přijati, ale rozhodli 
se pro jinou školu (nedoručili zá-
pisový lístek). 

Nevyjde-li odvolání, dopo-
ručujeme podívat se na dal-
ší možnosti ve 2. kole na 
webových stránkách krajské-
ho úřadu.

Odpovědi na různé otázky získá-
te přímo na internetové adrese pražské-
ho školství: http://skoly.praha-mesto.cz 
nebo na http://www.msmt.cz/vzdelava-
ni. Informace o počtu volných míst pro 
přijetí uchazečů v dalších kolech přijí-
macího řízení na jednotlivých pražských 
školách naleznete na internetovém por-
tálu hlavního města Prahy – oblast škol-
ství na adrese: http://skoly.praha-mes-
to.cz. 

Další informace může poskytnout vý-
chovný poradce v základní škole.

Přehled středních škol na Jižním Městě:
• Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500
• Střední škola – Waldorfské lyceum, Křejpského 1501/12
• Gymnázium Evolution JM, Tererova 2123/17
• EDUCAnet – Gymnázium, střední odborná škola a základní 

škola Praha, s.r.o., Roztylská 1860/1 
• Základní škola a střední škola waldorfská, Křejpského 1501
• Základní a Střední škola Kupeckého, Kupeckého 576
• Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, 

s.r.o., K Milíčovu 674/2
• EDUSO Střední odborná škola multimediální a propagační 

tvorby, s.r.o., Novomeského 2139/1 
• Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní 

a umělecké tvorby, s.r.o., Machkova 1646
 
 Zpracovala: Mgr. Taťána Ondráková, OŠK

poradna



Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů v roce 2019
V roce 2019 bude na Jižní Městě probí-
hat mobilní sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu v níže uvedených 
termínech. 

Služba je určena pro občany hl. m. Pra-
hy (fyzické osoby s trvalým pobytem na 
území hl. m. Prahy) a provozuje ji společ-
nost AQUATEST a.s. na základě smlouvy 
s hl. m. Prahou.

Občané mohou obsluze svozových vo-
zidel zdarma odevzdat tyto odpady 
(kapalné odpady v pevně uzavřených 
nádobách):

• rozpouštědla
• kyseliny
• zásady
• fotochemikálie
• pesticidy
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti 

(teploměry)
• olej a tuk
• jedlý olej a tuk (v uzavřených PET 

láhvích)
• barvy, tiskařské barvy, lepidla, 

pryskyřice
• detergenty obsahující nebezpečné 

látky (čisticí prostředky)
• léčiva
• baterie a akumulátory

Kontaktní telefon na řidiče pro případ 
nenalezení svozového vozidla: 601 389 
243, 731 451 582

Trasa A
datum svozu: 21. 2. (Čt), 11. 4. (Čt), 30. 5. (Čt), 11. 7. (Čt), 29. 8. (Čt) a 26. 10. 2019 (So)
zastávka svozové trasy doba stání po–pá doba stání so

1. Kloboukova–Hrdličkova 15:00–15:20 8:00–8:20

2. Krejnická (u č. p. 2021 – OD Chrpa) 15:30–15:50 8:30–8:50

3. Vojtíškova (u objektu č. p. 1783) 16:00–16:20 9:00–9:20

4. Klapálkova–Čenětická 16:40–17:00 9:40–10:00

5. Lažanského–Švabinského 17:20–17:40 10:20–10:40

6. Medkova – K Dubu 17:50–18:10 10:50–11:10

7. Donovalská (u objektu č. p. 2222 – domov pro seniory) 18:30–18:50 11:30–11:50

Trasa B
datum svozu: 10. 4. (St), 10. 5. (Pá), 10. 7. (St), 8. 8. (Čt), 9. 10. (St) a 2. 11. 2019 (So)
zastávka svozové trasy doba stání po–pá doba stání so

1. Brandlova–Hněvkovského (u č. p. 1599 – Albert) 15:00–15:20 8:00–8:20

2. Výstavní – U Přehrady 15:30–15:50 8:30–8:50

3. Štichova (u č. p. 640 – dolní parkoviště) 16:00–16:20 9:00–9:20

4. Opatovská–Novomeského (parkoviště) 16:30–16:50 9:30–9:50

5. V Jezírkách (u č. p. 1549) 17:00–17:20 10:00–10:20

6. Zdiměřická–Radimovická 17:30–17:50 10:30–10:50

7. Bachova–Mikulova (u č. p. 1567) 18:00–18:20 11:00–11:20

8. Matúškova–Dubnova 18:40–19:00 11:40–12:00

Trasa C
datum svozu: 16. 3. (So), 20. 6. (Čt) a 17. 9. 2019 (Út)
zastávka svozové trasy doba stání po–pá doba stání so

1. Chodovecké náměstí 15:00–15:20 8:00–8:20

2. Divišovská–Šternovská 15:30–15:50 8:30–8:50

3. Donovalská – Ke Stáčírně 16:00–16:20 9:00–9:20

4. K Jezeru – Výstavní (u parkoviště) 16:30–16:50 9:30–9:50

5. A. Malé (parkoviště u hotelu Kupa) 17:00–17:20 10:00–10:20

6. Bachova (parkoviště) 17:30–17:50 10:30–10:50

7. Bohúňova (parkoviště u objektu č. p. 1550) 18:00–18:20 11:00–11:20

8. Křejpského (před objektem č. p. 1523) 18:40–19:00 11:40–12:00

Tajenka: únorová pranostika: Jestli…tajenka…, staví březen sněhuláky. Své odpovědi zasílejte e-mailem na: klic@praha11.cz 
do 15. února. Pět rychlých a správných odpovědí odměníme hezkou cenou. Výherci z minulého čísla: Ch. Převrátilová, I. Žďánská, V. Čech, 
A. Klementová, P. Holoubek. Výhercům gratulujeme. Ceny budou mít připraveny na vrátnici úřadu – Ocelíkova 672.



Příjemný rodinný domek schovaný uprostřed vilek kousek od metra Háje 
v Pacajevově ulici. Prostorná zahrada s herními prvky, pískovištěm, trampolínou 
a příjemnou terasou, která propojuje vnitřní prostor s venkovním. 

Útulné interiéry plné barev. Právě tak-
to vypadá zázemí rodinného centra Pilné 

včelky, které letos na konci léta oslaví už 
desáté narozeniny. 

Centrum nabízí řadu kreativních krouž-
ků, taneční i výtvarné aktivity, moderní 
a prostornou Montessori pracovnu i vý-
uku jazyků pro nejmenší s rodilým mluv-
čím. Probíhají tady oblíbené kurzy keramiky 
a výtvarné tematické dílny. Centrum nabí-
zí i řadu kroužků s neobvyklými názvy, na-
příklad Hrajeme si na povolání nebo Malý 
objevitel. Jako jedni z mála nabízí v Pilných 
včelkách aktivity pro děti již od 3 měsíců 
věku. Některé programy jsou určeny jen 
pro děti, některé také pro rodiče s dětmi. 

Právě teď probíhá přihlašování na obdo-
bí únor až červen. Pokud máte zájem, na-
pište na e-mail: info@rcpilnevcelky.cz. Více 

informací naleznete na webových strán-
kách www.rcpilnevcelky.cz.

 Dana Foučková

18 Život na Jižním Městě

Rodinné centrum Pilné včelky nabízí aktivity  
pro mrňousky již od tří měsíců

Mezinárodní den průvodců
Asociace průvodců ČR zve širokou ve-
řejnost na tradiční bezplatné prohlídky 
Prahy u příležitosti Mezinárodního dne 
průvodců v sobotu 23. února 2019 od 
14:00 hodin. Sraz účastníků je na náměs-
tí Václava Havla u Nové scény Praha 1. 
Na prohlídky se není třeba předem hlá-
sit. Letošní trasy povedou z Národní na 
Újezd a po nábřeží k Mánesu. Je jich ně-
kolik včetně jedné prohlídky pro rodiny 
s dětmi. 

Více informací:  
www.asociacepruvodcu.cz

 Asociace průvodců České republiky, z.s.
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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 Kun-
ratického 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 pro-
gramu.

DIVADLO
 6. 2. Drahá Mathilda – 19.00. Šarmantní 
francouzská dáma Mathilda a její dcera Chloé 
žijí na prestižní pařížské adrese. Jejich život 
se změní v okamžiku, kdy se nečekaně objeví 
skutečný majitel bytu, který ho zdědil. Začíná 
nevšední herecký koncert Daniely Kolářové, 
Ilony Svobodové a Luboše Veselého s téměř 
detektivní zápletkou.

KONCERTY
 5. 2. COP – 20.00. Plzeňská skupina 
Cop oslavila loni čtyřicáté narozeniny. V době 
normalizace se na hudební scéně dokázala 
prosadit s bluegrassovou muzikou.
 8. 2. Country bál – 20.00. Tři hodiny 
plné tance, zábavy a těch nejpopulárnějších 
a nejznámějších folkových a country písniček 
v podání kapely KNOKAUT.
 21. 2. Žalman a spol. – od 20.00. Kape-
la funguje v různých obměnách již tři dese- 
tiletí. Její zakladatel Pavel Žalman Lohonka 
právem patří mezi české folkové legendy. Na 
koncertě uslyšíte to nejlepší z jeho dosavadní 
tvorby. 
 28. 2. Neřež – od 20.00. Folková skupi-
na volně navazuje na tvorbu kapely Nerez, 
kterou společně se Zuzanou Navarovou 
zakládali Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál. 
Dodnes tvoří repertoár legendárních Nerez 
podstatnou část programu Neřež.

KINO KLUB ZAHRADA 
 4. 2. Žena na válečné stezce – 19.00. 
Padesátnice Halla je zdánlivě spořádaná 
učitelka, ale pod klidným zevnějškem dříme 
víc – vede totiž soukromou válku s průmys-
lovými giganty, ničí islandskou krajinu. 
Komedie. Island, 2018, 101 min. CZ titulky. 
Nevhodné do 15 let.
 11. 2. Prase – 19.00. Íránské režiséry 
kdosi brutálně vraždí. Kasmai je sice také 
režisér, ale smrt ne a ne přijít. Proč se ta-
jemný zabiják vyhýbá zrovna jemu? Komedie. 
Irán, 2018, 109 min. CZ titulky. Nevhodné 
do 15 let. 
 18. 2. Láska mezi regály – 19.00. Křeh-
ká, civilní a realistická romance z místa, kde 

KC ZAHRADA

K U L T U R A

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

není vidět na nebe. Drama. Německo, 2018, 
125 min. CZ titulky. Nevhodné do 15 let.
 25. 2. Kafarnaum – 19.00 Příběh 
dvanáctiletého chlapce, který zažaluje své 
rodiče za to, že mu dali život. Film je strhující 
výpovědí o životě nejchudších lidí ve slumech 
současného Libanonu. Drama. Libanon, 
2018,120 min. CZ titulky. Nevhodné do 
15 let.

KINO KLUB ZAHRADA 
odpolední projekce za zvýhodněné vstupné
 4. 2. Už je tady zas – 16.30. Vůdce je 
zpět! Téměř sedmdesát let po neslavném 
odchodu se Adolf Hitler překvapeně probouzí 
v dnešním Berlíně. Komedie. Německo, 2015, 
116 min. CZ titulky. Nevhodné do 12 let.

DĚTEM
 2. 2. Momotaró – 15.00. Tradiční japon-
ský příběh o sirotkovi, který připluje schovaný 
v broskvi (japonsky momo) a z vody ho vyloví 
bezdětný pár... Studio Damúza.
 6. 2. Detektivní pohádka aneb in- 
spektorka Navšepřišlová znovu zasahu-
je! – 14.30. S jakým záludným případem se 
bude muset poprat tentokrát? Divadlo Vocaď 
Pocaď.
 9. 2. Sobotní výtvarná dílna pro děti – 
10.00. Masopustní maska.
 9. 2. Ezopovy bajky – 15.00. Pohádku 
složenou z klasických Ezopových bajek, ve 
kterých se zvířata chovají jako lidé a nastavují 
tak zrcadlo jejich nepěkným vlastnostem, 
zahraje divadlo KAKÁ.
 13. 2. Prázdninová filmová pohádková 
středa pro děti – 14.30–18.00. 
14.30 Karkulka a sedm trpaslíků – moderní 
české animované pohádky pro děti od 4 let, 
56 min. 
15.30 Pohádky naruby – veselé pohádky 
podle předlohy Roalda Dahla, pro děti od 
6 let, 60 min. 
16.30 Dilili v Paříži – hrdinové příběhu se 
ocitnou v Paříži na přelomu 19. a 20. století 
a potkají významné osobnosti té doby. Dos-
tanou se na pozoruhodná místa a na jeho 
konci se tradičně střetne dobro se zlem. Od 
6 let, 95 min. 
Všechny filmy jsou v českém znění. 
 20. 2. O námořníku Čepičkovi – 14.30. 
Loutkovou pohádku o odvážném námořníku 
Čepičkovi, který se vydal zachránit princeznu 
Alénku, zahraje divadlo Basta-fidli.
 23. 2. Tři prasátka – 15.00. Dobrod-
ružná cesta třech malých prasátek plná 
hudby a písniček. Hraje divadlo Pruhované 
panenky.
 27. 2. Pásmo pohádek: To nejlepší 
z české animované tvorby – 14.30. Brouč- 
kova rodina.

VÝSTAVA
 1.– 28. 2. Tomáš Herna: Tváře Vysočiny. 
Obrazy.

PRO SENIORY
 4. 2. PSO: Velikáni swingu – 14.30. 
Účinkuje Big Band Pražského salonního 
orchestru, pořad připravil a diriguje Zdeněk 
Foit. 
 12. 2. Jiří Helekal – 14.30. Průkopník 
bigbítu, zpěvák, kytarista, skladatel a člen 
Divadla Semafor v hudebním pořadu s Pav-
lem Skalickým.
 26. 2. Svět muzikálů – 14.30. Kom-
ponovaný hudební pořad, doplněný humorně 
laděným povídáním o slavných tvůrcích a je-
jich muzikálech. V pořadu zazní nejznámější 
české i světové muzikálové melodie. 

DALŠÍ AKCE
 5. 2. Skupinové bubnování – 17.30 
skupinové bubnování pro rodiče s dětmi, 
18.30 veřejné bubnování pro všechny. 
 5. 2. Výroba textilních broží – 18.00. 
Další z rukodělných dílen s lektorkou  
Šárkou Pavličovou. Přijďte si vyrobit z kous-
ku látky, plsti, stužek nebo korálků originál-
ní brož.

PŘIPRAVUJEME
 2. 3. Masopustní průvod – 14.00. 
Tradiční masopustní průvod zakončený hrami 
a pohádkou. Start průvodu od stanice metra 
Opatov.
 7. 3. AG FLEK – 20.00. Legendární 
zlínská skupina, která v 80. letech položila 
základy tuzemskému folkrocku, prožívá 
po návratu zpěvačky Blanky Táborské svůj 
velký comeback a je ve skvělé muzikantské 
formě.
 20. 3. Poutníci – 20.00. Koncert blue-
grassové a country skupiny, která příští 
rok oslaví již 50 let své existence. Mezi 
nejznámější poutnické písně náleží např. 
Pojďme se napít, Až uslyším hvízdání nebo 
Panenka.
 30.–31. 3. Přehlídka ochotnických 
divadel. První festival ochotnických divadel. 
Dvě představení budou určena dětem – DS 
Svatopluk z Benešova uvede pohádku na 
motivy J. Wericha „Rozum a Štěstí“ a domácí 
soubor DS Amartum hru na motivy A. A. Mil-
neho „Co snídají tygři“. S představeními pro 
dospělé vystoupí soubory Li-Di Litoměřice 
s hrou Alana Balla „Pět ve stejných šatech”, 
DS Jiřího Voskovce Sázava představí hru Nor-
mana Robbinse „Hrobka s vyhlídkou” a místní 
jihoměstský DS Amartum naposledy v der- 
niéře uvede hru „Vinetú, Vinetúú”. 

KURZY A DÍLNY
Podrobné informace ke všem kurzům a při-
hlášky ke stažení naleznete na webu  
www.kczahrada.cz

Rodinné centrum Babočka po-pá 9–18 h. 
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let a ško-
lička pro děti od 2 do 5 let. Více info na 
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049.
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Šalounova 2024, 149 00 Praha 4
Telefon a fax: 778 473 546
E-mail: sal@ddmjm.cz
 

ÚNOR
 Od 1. 2., Výtvarná soutěž 2019. Vy-
hlašujeme 12. ročník soutěže pro MŠ, ZŠ, 
SŠ, ZUŠ, DDM a širokou veřejnost.
 11.–15. 2., 7.00–18.00: Jarní příměst-
ský tábor Tajemství vesmíru. DDM JM, 
Šalounova.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151
Z PROGRAMU NA ÚNOR

AKCE
 Neděle 3. 2. – PILATES A PORT DE 
BRAS – CVIČENÍ S LUCKOU 
 Neděle 24. 2. – PILATES S JANOU

NOVINKY
 Fit SENIOR – cvičení formou zdravot-
ního cvičení pro všechny věkové kategorie 
bez omezení, pondělí 11.00 a 18.00 h.
 FIT ZÁDA – cvičení pro zdravá záda 
– kombinuje pilates, overbaly, velké míče, 
každý pátek v 11.00.

MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 
2,5 do 7 let. Najdete u nás zdravou školku 
vycházející z principů lesní pedagogiky 
s ekoprogramem a podporující přirozenou 
pohybovou aktivitu a 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.
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 12 do 
18 let, pondělí 17.00 a středa 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
st 16.00 a 17.00.
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu 
těla i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, 
út 10.00 a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 
19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, 
cvičení podporující protažení zatěžovaných 
svalových skupin, prevence bolestí zad 
a relaxace, út, čt 18.00.

Více informací na 
http://benjaminklub.webnode.cz

BENJAMIN KLUB

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
 11. 2. Jedenáctého na „Jedenáctce“ aneb 
Česko-slovenské klavírní trio – od 19.00
Houslistka Liliana Dulanská, Jan Nečaský 
a Adam Stráňavský. Členové Česko-slovenského 
klavírního tria, se kterým v roce 2018 získali 
čestné uznání na soutěži Nadace Bohuslava 
Martinů. Na Chodovské tvrzi se představí s těmi 
nejlepšími kousky z hudební klasiky. Zazní N. Pa-
ganini, L. van Beethoven, J. S. Bach, G. Fauré 
a L. Fišer. 
 13. 2. Karel Hašler aneb Melodie pro 
každého – od 19.00
Písničkář Karel Hašler jako hlavní téma 
hudebního cyklu Melodie pro každého. Kromě 
známých i méně známých písniček si připome-
neme alespoň něco z velice bohatého života 
tohoto významného umělce. Zazní i díla dalších 
autorů 20. století zpívaná bez mikrofonu za 
doprovodu klavíru. Účinkuje Erik Bezdíček – zpěv, 
na klávesy doprovodí Václav Vedral. (Restaurace 
Chodovská tvrz).
 14. 2. Valentýnský koncert aneb Musica 
Dolce Vita – od 19.00
Musica Dolce Vita nabídne na svátek všech 
zamilovaných hudbu mistrů, inspirovanou nej- 
silnějším lidským citem, doplněnou nádhernou 
milostnou poezií harfenistky Zbyňky Šolcové. 
Zazní díla G. F. Händela, A. Vivaldiho, W. A. Mo-
zarta, C. Debussyho, M. Ravela a řady dalších. 
To vše spojené s citlivou poezií slibuje nevšední 
umělecký zážitek. 
 15. 2. Ivo Šmoldas & Jana Rychterová – 
od 18.00
Ivo Šmoldas a Jana Rychterová - komponovaný 
pořad plný inteligentního humoru známého 
glosátora, publicisty a překladatele Ivo Šmol-
dase, který probere veškerá myslitelná i nemys-
litelná témata, která ho napadají nebo ke kterým 
jej inspiruje svým doprovodem písničkářka Jana 
Rychterová.
 20. 2. Šansony na tvrzi – od 18.00
Pravidelná šansonová setkání každou třetí 
středu v měsíci. V únoru se můžete těšit na Janu 
Rychterovou a Filipa Sychru. Jako již známý host 
k nám zavítá František Novotný a o hudební 
doprovod se postará Petr Ožana. 
 26. 2. Tango Quartetto Re Campo: Histo-
ria del tango – od 19.00
Renomovaný soubor Tango Quartetto Re 
Campo vystupuje na domácích i mezinárodních 
hudebních festivalech, koncertech a klubech. 
Uměleckým vedoucím souboru je akordeonista, 

CHODOVSKÁ TVRZ
pedagog, aranžér a skladatel Petr Zámečník, 
který se věnuje výhradně argentinskému tangu 
od roku 1994. Jako akordeonový interpret 
provedl v české premiéře s brněnskou filharmonií 
symfonickou fantazii Tango od Arturse Maskat-
se. Účinkují: Petr Zámečník – akordeon, Pavlína 
Kavulová - příčná flétna, Štěpán Filípek – violon-
cello, Lukáš Krejčí – cajon. Koncert proběhne pod 
záštitou Velvyslanectví Argentinské republiky 
v ČR. 
 28. 2. Jazz klub Tvrz: Roman Pokorný Jazz 
trio – od 20.00
Kytarista Roman Pokorný patří bezesporu 
k nejaktivnějším muzikantům českých jazzových 
pódií. Od roku 1991, kdy začal svou kariéru, 
sbírá ocenění, natáčí kritikou nadšeně přijímaná 
alba a hraje s vrcholnými jmény nejen české, ale 
i mezinárodní scény. (Restaurace Chodovská 
tvrz – kapacita omezena).

POHÁDKY 
 3. 2. Africká pohádka – od 15.00
Umu chce zažívat stejná dobrodružství jako 
kluci. Její souboj s dravou řekou jí ale zanese až 
tam za velký vodopád. Dokáže zachránit svoji 
vesnici s pomocí kouzel velkého šamana nebo 
podlehne zlým paviánům. Kouzelné loutky Matě-
je Holuba přinesou Afriku až k vám. Vhodné pro 
děti od tří let. Hraje divadlo Kubko.
 24. 2. Cirkus Žlutá karamela – od 15.00
Veselá a hravá interaktivní, tak trochu cirkusová 
show pro každou příležitost.
Naše známé postavy Pan Žlutý a Paní Karamela 
přicházejí ukázat, co v cirkuse umějí. A budou 
k tomu potřebovat spoustu pomocníků. Vyzkou- 
šejte si svůj cirkusový talent na vlastní kůži! 
Hraje spolek MIM o.s. 
Pro děti od pěti let.

KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
 5. 2. V únoru opět 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. 
 27. 2. Petr Hora-Hořejš: MUDr. Rudolf 
Tomáš Jedlička – od 18.00
O životních osudech ojedinělého lékaře 
a filantropa, zakladatele Jedličkova ústavu bude 
vyprávět jeho obdivovatel a vynikající historik 
Petr Hora-Hořejš, autor známého čtrnáctidílného 
knižního cyklu Toulky českou minulostí. (Kapacita 
sálu omezena).

VÝSTAVY
 6. 2. – 31. 3. 2019
České výtvarné umění 1960–1970 
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí soubornou 
výstavu děl nejpřednějších českých výtvarníků 
z let 1960 až 1970. Z umělců jsou zastoupeni 
např. Ota Janeček, Adriena Šimotová, Ludmila 
Jiřincová, Jiří Anderle, Jiří Balcar, Kamil Lhoták, 
Jiří Kolář, Stanislav Podhrázský, Zdeněk Sklenář, 
Karel Nepraš, Vincenc Vingler, Vlastimil Beneš, 
Adolf Born, Adolf Hoffmeister, František 
Hudeček, Josef Šíma, Václav Tikal, Jiří Trnka, Jan 
Zrzavý ad.
 21. 2. Komentovaná prohlídka – od 18.00
Výstavou provede kurátorka Mgr. Pavla 
Vaňková. 
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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 hodin
Ekumenické bohoslužby: 
každou 3. neděli v měsíci od 18 hodin
Biblická hodina: 
každé úterý od 18.15 hodin
Program pro děti: 
každý čtvrtek od 18.00 hodin
Kavárnička nejen pro seniory: 
každou první středu v měsíci  
od 10 do 12 hodin 

e-mail: jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto 

PROGRAM V ÚNORU
KOSTELNA,  
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:

Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, 
bohoslužba pro každého napříč generacemi. 
Čtvrtek 17.00–18.30: Dětský klub. 
Karetní, deskové a jiné hry.
Pátek 9.30–11.30: Klub seniorů. 
Povídání při kávě a duchovní zamyšlení. 
Otevřené setkání pro seniory nejen z Jižního 
Města.

LEGOklub Pátek 22. 2. od 17 do 19 hod.: 
Zveme všechny holky a kluky, kteří si chtějí 
hrát s legem. Vstup volný.

Kurzy angličtiny zimní semestr 4. 2. 2019 
– 31. 5. 2019. 
Pondělí 14.30 Konverzace pro mírně 
pokročilé (A2), 
18.15 Conversation Club (B2-C2),
úterý 18.00 Angličtina pro středně pokročilé 
(B1), 
čtvrtek 19.15 Conversation Club (B2-C2). 
Součástí lekcí je biblický program v ang- 

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
 Fyzio & Core – pondělí 19.20–20.20
 Cvičení pro těhotné – úterý 8.30–9.30
 Fit & Core – úterý 19.20–20.20
 Fyzio & Core – středa 19.20–20.20
 Jóga pro těhotné – čtvrtek 8.00–9.00
 Fyzio & Jóga – čtvrtek 18.20–19.20 
 Pilates – čtvrtek 19.20–20.20

Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
Změna programu vyhrazena.

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

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

ÚNOR
 7. 2. 18.00 Večer pro TEBE, pro MNE, 
pro NÁS – Netradiční valentýnský večer pro 
manželské páry. Akce je součástí „Národního 
týdne manželství“. Přihlašování a vstupenky 
v kanceláři KCMT. 
 9. 2. 10.00 DEN NEMOCNÝCH – mše 
svatá s udílením svátosti nemocných, 
společné setkání. Můžete se těšit na malý 
kulturní program. (KCMT) 
 12. 2. 18.00–21.00 Podvečerní 
tančírna. K tanci a poslechu hraje „Hvězdný 
prach“. 
 21. 2. 19.00 ZMT – hostem bude P. Voj- 
těch KODET, OCarm. S tématem „Mužská 
spiritualita“. Vstupné dobrovolné. 
 24. 2. 16.00 Rodinná keramická dílna. 
Rezervace nutná – na telefonu 603 281 864 
nebo po e-mailu janadomsova@gmail.com. 
S sebou pracovní halenu a dobrou náladu. 
 27. 2. 17.00 Tvoříme pro radost – Chy-
stáme se na MASOPUST – výroba masek. 
Nutno se přihlásit do 24. 2. na e-mail:  
hamalova@kcmt.cz.
 2. 3. JIHOMĚSTSKÝ MASOPUST 
(masopustní průvod od metra Opatov ke 
KCMT, soutěže pro děti, divadlo, masopustní 
dobroty).
 3. 3. 15.00-18.00 Odpolední tančírna 
K tanci a poslechu hraje „Hvězdný prach“. 
Cvičení (nejen) pro seniory – PO 9.15-10.15 
a 10.30-11.30 

Nový kurz od února:
S E N 2019 pondělky 10:30–12:30 
Kurz šesti lekcí probíhá tyto pondělky: 4. 2., 
25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 6. 5.
Setkání dříve narozených s možností kerami- 
cké tvorby nabízí společně strávené pondělní 
dopoledne, možnost sdílení zkušeností a zku- 
sit si něco nového. Chodit můžete pravidelně 
nebo individuálně dle vašich možností. 

Kontakt a přihlášky: Mgr. Jana Domšová - 
603 281 864, janadomsova@gmail.com

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 - JIŽNÍ MĚSTO

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

FYZIOKLINIKA

KCMT
 11.–15. 2., 7.00–18.00: Jarní příměst-
ský tábor Dobývání Himálaje. DDM JM, 
Květnového vítězství.
 23. 2., 9.00–11.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. Pro děti ve věku od 6 do 
12 let. DDM JM, Šalounova.
 23. 2., 11.00–14.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. Pro děti ve věku od 
13 do 20 let. DDM JM, Šalounova.
 23. 2., 9.00–12.30: Keramická dílna - 
Velikonoční I. 
 23. 2.,13.30–17.00: Keramická dílna 
- Velikonoční II. Pro děti od 7 let, mládež 
a dospělé. DDM JM, Šalounova.

Podrobné informace naleznete na webu 
www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu pro-
gramu.

ličtině. Lekci tvoří výuka podle učebnice 
a čtení z cizojazyčné Bible.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Pozvánka na 

22. PLES 
ZŠ a MŠ CHODOV

Tradiční jarní ples se uskuteční 

8. března 2019 v KCMT 

od 19:30 do 2:00 hodin 
K tanci a poslechu hraje FOX band Chodovarky z Chodové Plané. 

Vstupenky s místenkou v ceně 200 Kč  
lze objednat na tel.: 222 365 075 na sekretariátu školy.
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Pozvánky do KC Zahrada

COP

5. 2. / 20.00 
Zveme vás na koncert plzeňské blue-
grassové skupiny COP, která loni osla-
vila 40 let na hudební scéně a hned 
od počátku své existence slavila četné 
úspěchy!

Drahá Mathilda 
6. 2. / 19.00 

Mathias je pětapadesátiletý Američan, 
kterému otec odkázal jedinou věc: lu-
xusní byt v Paříži s okny do Lucem-
burské zahrady. Bez jediného dolaru 
v kapse se vydá do onoho bytu, aby jej 
odhadl a prodal. Jaké je ale jeho překva-
pení, když ho zde uvítá devadesátiletá 
stará dáma, která mu sdělí, že byt je 
sice jeho, ale otec se zavázal nechat ji 
zde dožít, a co víc, platit jí měsíční rentu 
ve výši dva a půl tisíce dolarů... Herecký 
koncert Daniely Kolářové, Ilony Svobo-
dové a Luboše Veselého s téměř detek-
tivní zápletkou.

Mateřská škola A. Drabíkové 
přijme asistenta pedagoga. 

Nástup možný ihned. V případě 
zájmu volejte ředitelku školy.  

Tel.: 602 682 148.

Mateřská škola Hroncova 
hledá pedagoga/pedagoga 

studenta na částečný úvazek. 
Informace u ředitelky školy.  

Tel.: 602 204 272.

Instagram Prahy 11

Milíčovské zákoutí

Country bál

8. 2. / 20.00 
Čeká na vás večer plný country a tramp- 
ských písní v podání kapely KNOKAUT. 
Minimálně tři hodiny plné tance, zábavy 

a těch nejpopulárnějších a nejznáměj-
ších folkových a country písniček, jaké 
vás jen napadnou!

Žalman a spol. 

21. 2. / 20.00 
Jedna z nejznámějších folkových kapel 
Žalman & spol. funguje v různých ob-
měnách již tři desetiletí. Pavel Lohon-
ka, nestor folkové hudby, se na českých 
a přilehlých scénách pohybuje už páté 
desetiletí. Bývalý člen skupiny Minne-
sengři, od roku 1982 vedoucí vlastního 

sdružení Žalman & spol., je autorem ně-
kolika stovek písní, básní a spoluauto-
rem několika scénářů k vlastním hudeb-
ním filmům. Jeho tvorba je rozeseta na 
bezmála padesáti titulech.

Přijďte si do Zahrady vychutnat kvalitní 
folkovou muziku!

Neřež

28. 2. / 20.00 
Přijměte pozvání také na koncert české 
folkové skupiny, jejíž tvorba volně nava-
zuje na kapelu Nerez, kterou společně 
se Zuzanou Navarovou zakládali Vít Sá-
zavský a Zdeněk Vřešťál.

Objednávky vstupenek: tel. 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz nebo nákup online 
na www.webticket.cz/program/kcz. Kompletní program na www.kczahrada.cz.



Jazz klub Tvrz: Roman Pokorný Jazz trio aneb Duke 

Ellington Tribute (pocta Duke Ellingtonovi) 

28. 2. / 20.00 
Kytarista Roman Pokorný patří be-
zesporu k nejaktivnějším muzikan-
tům českých jazzových pódií. Od roku 
1991, kdy začal svou kariéru, sbírá 
ocenění, natáčí kritikou nadšeně přijí-
maná alba a hraje s vrcholnými jmény 
nejen české, ale i mezinárodní scény. 

V roce 2016 natočil v New Yor-
ku album Brooklyn Session, jazzo-
vý „mainstream“ s bluesovými koře-
ny a odkazem na bebop - formu jazzu 
charakterizovanou spíše tempem a im-
provizacemi než melodií. V loňském 
roce vydal skvělé album Cab to Cotton 
Club, na kterém se vyznává ze svého 
obdivu k Duke Ellingtonovi. Doprová-
zí jej Taras Voloshchuk na kontrabas 
a Petr Nohavica na bicí. 

23Aktuálně

Pozvánky do Chodovské tvrze

Ivo Šmoldas & Jana Rychterová

15. 2. / 18.00 
Komponovaný pořad plný inteligentního 
humoru známého glosátora, publicisty 
a překladatele Ivo Šmoldase, který pro-
bere veškerá myslitelná i nemyslitelná 

témata, jež ho napadají nebo ke kte-
rým jej inspiruje svým doprovodem pís-
ničkářka Jana Rychterová. Jestliže věříte 
tomu, že smích prodlužuje život, vsaďte 
právě na tento pořad. 

Petr Hora–Hořejš: MUDr. Rudolf Tomáš Jedlička   

27. 2. / 18.00 
K pozapomenutým velikánům čes-
ké historie bezesporu patří významný 
český lékař a mecenáš, jehož jméno 
dodnes nese Jedličkův ústav. Pouhých 
několik měsíců po slavném Roentge-
nově objevu byl MUDr. Jedlička prvním 
lékařem v českých zemích, který využil 
paprsky v diagnostice před chirurgic-
kým zákrokem. Stal se tak zakladate-
lem samostatné české rentgenologie 
a radiologie a léčebné rehabilitace. 
Prosazoval diagnostiku a léčbu po-
mocí rentgenových paprsků při léčbě 
nádorů. O životních osudech ojedině-
lého lékaře a filantropa, který se naro-
dil před 150 lety, bude vyprávět jeho 

obdivovatel a vynikající historik Petr 
Hora-Hořejš, autor známého čtrnácti-
dílného knižního cyklu Toulky českou 
minulostí. (Kapacita sálu omezena.)

České výtvarné umění 1960–1970 

6. 2. – 31. 3. 
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí 
soubornou výstavu nejpřednějších čes-
kých výtvarníků a jejich děl z let 1960 
až 1970. Šedesátá léta byla pro výtvar-
nou scénu dobou změn a tvůrčího nad-
šení, kdy se spojily příznivé společen-
ské a kulturní okolnosti, aby na chvíli 
umožnily otevřít pomyslná stavidla nijak 

necenzurované umělecké tvorby. Za-
stoupeni jsou např.: Ota Janeček, Adrie-
na Šimotová, Ludmila Jiřincová, Jiří An-
derle, Jiří Balcar, Kamil Lhoták, Jiří Kolář, 
Stanislav Podhrázský, Zdeněk Sklenář, 
Karel Nepraš, Vincenc Vingler, Vlastimil 
Beneš, Adolf Born, Adolf Hoffmeister, 
František Hudeček, Josef Šíma, Václav 
Tikal, Jiří Trnka, Jan Zrzavý ad.

Životní jubilea 

Úřad městské části Prahy 11 se dále 
obrací na manželské páry s trvalým 
bydlištěm na území městské čás-
ti Praha 11, které v roce 2019 osla-
ví 50 let, 60 let, 65 let a 70 let spo-
lečného života, s prosbou, aby tuto 
významnou událost oznámily telefo-
nicky nebo písemně co nejdříve na ad-
resu: Odbor kancelář starosty – Úřad 
městské části Prahy 11, Ocelíkova 
672/1, 149 41 Praha 4, paní Moni-
ka Dvořáčková, kancelář č. dveří 3, 
e-mail: dvorackovam@praha11.cz.

Slavnostní obřady se budou konat 
po dohodě s vámi také v obřadní síni 
Chodovské tvrze.

1 bavlněná svatba 

2 papírová svatba 

3 kožená svatba 

4 květinová svatba (ovocná) 

5 dřevěná svatba 

6 železná svatba (zinková) 

7 vlněná svatba (měděná) 

8 bronzová svatba (plechová) 

9 hliněná svatba 

10 cínová svatba (růžová) 

11 ocelová svatba 

12 hedvábná svatba 

13 krajková svatba 

14 slonovinová svatba 

15 křišťálová svatba (skleněná) 

20 porcelánová svatba 

25 stříbrná svatba 

30 perlová svatba 

35 korálová svatba 

40 rubínová svatba 

45 safírová svatba 

50 zlatá svatba 

55 smaragdová svatba 

60 diamantová svatba 

65 kamenná svatba 

70 platinová svatba (briliantová) 

75 nebeská svatba (korunovační) 

80 multi-platinová 



Toulky: Únorová vzpomínka nejenom na Istanbul 
Zima, o Vánocích tradičně blátivá, se 
v únoru stejně tradičně pevněji chápe 
žezla. Snad vstřebáme a zkondenzujeme 
v sobě alespoň zlomek chladu, potřebné-
ho později v době letních veder. Delší dny, 
trochu víc světla a slunce bychom ale při-
jali ochotně už teď. Šero vede k nostalgii. 
Ohlédnu se po přízemním okně, za kterým 
kolemjdoucím rád mával osamělý soused. 
U lavičky nad schody, které díky „přátelům 
městské části“ ještě dlouho nebudou po-
hyblivé, protože nebude dostavěno jejich 
okolí, si připomínám jednu paní. Pravidel-
ně tam odkládala nákupní tašky a odde-
chovala před další cestou. Nostalgie ale 
nemá navrch, Jižním Městem prochází ge-
nerace za generací. V ulicích potkáváme 
mladé nejrůznějšího věku, některé svěží 
už jen duševně, na druhém konci spekt-
ra maminky, třebas někdy i unavené, ale 
spokojeně se usmívající do kočárků. Tak 
jsem si představoval naši část Prahy už 
tenkrát, kdy nám doba a okolnosti házely 
pod nohy hlavně nejrůznější obtíže. Niko-
mu se tenhle proces už nepodaří zasta-
vit. A že je ještě hodně tmy? Vnuk, stu-
dent univerzity založené Karlem IV., před 
pár týdny pobyl ve Finsku. Líbilo se mu, 
rád poznává život jinde. Vyprávěl o poby-
tu, také že tma končila po desáté a začí-
nala o třetí odpoledne. 

Před třemi roky v únoru jsme ve dvou do-
razili přes letiště do Istanbulu. Vždy mě 
zaráží, jak zapomínáme na křesťanskou 
Konstantinopol. V dobách, kdy se zá-
pad Evropy neohrabaně stavěl na vlast-
ní nohy, proudila právě odtamtud vyspě-
lá kultura a civilizace do většiny světadílu. 
Slunce a světla bylo v Istanbulu dost a kli-
ma příjemné. Kultura již dávno převládla 
jiná. Denně o tom svědčil reproduktory 
zesílený zpěvavý hlas, který nás probou-
zel. Předchozí minulost připomínají jen 
osamělé architektonické zlomky a zázrak 

architektury zvaný Hagia Sofia. V horním 
podlaží vnitřního ochozu velechrámu bý-
vala knihovna. Působil v ní učenec a diplo-
mat Konstantin, známý později jako Cyril. 
Na prosbu vládce Rostislava a na císařův 
příkaz navrhl písmo, sestavil gramatiku, 
napsal liturgické texty a s bratrem Me-
todějem to vše přinesli našim předkům. 
Mezi mramorovými stěnami knihovní pro-
story na její původní dlažbě jsem se po-
tkal s ředitelem kvalitní střední školy z na-
šeho Jižního Města. Oba jsme si ověřovali 
a prohlubovali znalosti. A oba nás těšilo, 
že se můžeme rádi a s dobrými pocity hlá-
sit k místu svého života a působení. 

Studenty jiné jihoměstské střední školy 
s dobrou pověstí, tentokrát spíš ze se-
veru městské části, jsem potkal jindy za 
Prahou v železničním vagónu. Se zájmem 
naslouchali autorskému čtení ve vlaku. 
V Kostomlatech a v Nymburku pak se za-
nícením fotografovali vše, co souviselo se 
spisovatelem Bohumilem Hrabalem. 

Máme další úspěšné školy, třeba ve spor-
tovní nebo znalostní reprezentaci, kte-
ré jsem nestačil za hranicemi městské 
části zastihnout. Zmiňované proto ne-
uvádím konkrétně. Ojedinělou Základní 
uměleckou školu Jižní Město, svébytné 
zařízení s úrovní a tradicí, lze jistě jmeno-
vat neskrývaně. 

I tyhle zlomky příběhů svědčí, jak příjem-
né je hlásit se k naší městské části, by-
dlet a žít v regionu s takovým zázemím. 
Těšme se na nové jaro, na celý rok 2019 
a držme při sobě.

 Jiří Bartoň

24 Život na Jižním Městě

Ve čtvrtek 14. února v 16 hodin 
vyjdeme, opět v sedě, podruhé 
na procházku Pražským hradem. 
Spatřené a sdělené účastníky jistě 
zase příjemně překvapí. 

Hagia Sofia, detail interiéru. Foto Jiří Bartoň

Kdysi a dnes

Dům, kterému říkáme Obláčkový, patří 
od počátku zástavby Opatova mezi míst-
ní orientační body. V r. 1989 již plnil svou 
funkci, poskytoval velký počet bytů. 

Okolí vysokého domu nebylo ještě do-
končeno, některé menší objekty měly ji-
nou úlohu než dnes. 

Další léta přinesla výstavbu betono-
vé lávky pro pěší. Začíná zde a směřuje 
mimo záběr přes komunikaci. Náplň ně-
kterých technických objektů se později 
změnila na služby. Měnil se také vzhled 
fasády Obláčkového domu.

 Fota a text:
  Jiří Bartoň 



Chceš hrát házenou ?
Přijď si ji vyzkoušet !

Pro kluky ročník 2008–2011
Kdy?
Úterý a čtvrtek 16:30–17:30
Kam?
Hala TJ JM Chodov
Mírového hnutí 2137, Praha 11
Kontakty:
Kosta Prandžev – trenér minižáci
603 412 955
Monika Čaníková – trenér přípravka
606 834 208
e-mail: hazenamini@seznam.cz
web: www.tjchodov.sklub.cz

T. J. Sokol HÁJE pořádá cvičení pro před-
školní děti a mladší žactvo. Cvičí se ve 
školní tělocvičně ZŠ Ke Kateřinkám 1400 
na Opatově. 

Cvičení pro předškolní děti (věk 3–6 let)
• samostatné cvičení bez rodičů,
• cvičíme ve školní tělocvičně ZŠ Ke 

Kateřinkám v Praze 4 na Opatově,
• 1x týdně v úterý od 17:00 do 

18:00 hod.

• Cvičení pro mladší žactvo (od 
1. třídy)

• společné cvičení chlapců a děvčat 
školního věku,

• v úterý od 18:00 do 19:00 hod. 
sokolská všestrannost,

• ve čtvrtek od 18:00 do 19:30 hod. 
míčové hry a florbal.

Kontakt: Ing. Petr Štefan 
Mobil: 608 736 457 
E-mail: sokol.haje@seznam.cz

25Život na Jižním Městě

Sokol, to je skvělá pohybová  
aktivita pro vaše děti

Ilustrační foto



26 Názory zastupitelů

 Kdy už bude ten vnější okruh? 
Tento dotaz slýcháváme z úst mnoha politi-
ků i občanů často. Jihovýchodní část vnějšího 
okruhu je k nám nejblíže. A oprávněně vyřeší 
problém projíždějících kamionů přes Chodov 
a Spořilov. Jaká je aktuální situace v realiza-
ci okruhu? Nyní má stavba 511 (úsek Říča-
ny–Běchovice) schválené stanovisko EIA. In-
vestor (ŘSD) již požádal o vydání územního 

rozhodnutí, vedle toho musí získat staveb-
ní povolení a bude muset vykoupit pozemky. 
Podle harmonogramu samotného ŘSD se vý-
stavba zahájí v roce 2021. 
Pražská koalice, které jsou Piráti součástí, 
podporuje dostavbu vnějšího okruhu, konkrét-
ně úseku 511, a vyvine maximální úsilí, aby 
dopady stavby 511 na místní obyvatele byly 

co nejmenší. Primátor Hřib se již v lednu se-
tkal se zástupci Středočeského kraje a Minis-
terstva dopravy ČR na koordinační schůzce. Je 
tedy zbytečné dále dělat z pražského okruhu 
politické téma, především zde na Praze 11. Až 
budou vypořádány všechny relevantní námit-
ky, dostane stavba zelenou.
 Ing. Ladislav Kos ml., Piráti

 Konec srubu GIZELA? Začalo řízení o odstranění této stavby v Krčském lese
O tom, že se srubem GIZELA není vše v po-
řádku, si již léta cvrlikali ptáci v Krčském lese. 
Srub z masivní kulatiny vznikl na místě vyho-
řelého srubu pro lesní dělníky v r. 2012. Sta-
vebníkem byl „Spolek Roztyly – Jižní Město II“, 
který postavil tento srub bez stavebního po-
volení a provozoval jej bez řádné kolaudace. 
Otázkou rovněž je, od koho získal tento spolek 
min. 2 mil. korun na jeho stavbu.

Provozování srubu bylo navíc v mnoha ohle-
dech v konfliktu s přírodním prostředím Krč-
ského lesa a lesním zákonem 289/1995 Sb. 
– vjezd autem do lesa, provozování hlasitých 
koncertů a oslav, nepořádek v okolí srubu. 
Všechny tyto skutečnosti přispěly k rozhodné-
mu konání Odboru výstavby ÚMČ Praha 11, 
který v listopadu minulého roku zahájil říze-
ní o odstranění stavby srubu GIZELA. A kdo 

jsou členové tohoto povedeného „spolku“, kte-
ří si bez jakýchkoli skrupulí postavili v lese srub 
a provozovali zde nejrůznější akce? Dalibor 
Mlejnský (JMND) a Luděk Zítka (ODS). Jak vid-
no, propojení ODS Praha 11 s JMND trvá i na-
dále a obě uskupení jsou plná „starých tváří“ 
z bémovských časů. Budu probíhající řízení sle-
dovat a informovat Vás o jeho průběhu.

Ing. Ladislav Kos st., HPP 11 

 HPP 11 připomnělo radním ANO / TOP znění deklarace veřejného zájmu. „Ztotožňujete se s ním?“ ptalo se
Možná nejsem sám, kdo se po schválení hazar-
du na P11, po vyasfaltování parků Křtinská / 
Kateřinky, po pokusu přestavět bývalé trafosta-
nice před okny rezidentů JM na polyfunkční bu-
dovy, po odmítavém postoji radních k zásadním 
připomínkám občanů P11 k Metropolitnímu plá-
nu či po ponechání vysazených stromů na po-
spas letnímu žáru… ptá: Ctí stále Rada „v de-
misi“ veřejný zájem? Dotaz jsme oficiálně 

vznesli na 2. ZMČ dne 6. 12. 2018. | Deklarace: 
„Veřejný zájem na Praze 11 je zejména ochra-
na zdraví a životního prostředí, ochrana kvali-
ty a bezpečnosti bydlení včetně ochrany oby-
vatel před hlukem a emisemi, ochrana zvláště 
chráněných živočichů a rostlin, zachování a re-
spektování krajinného rázu, ochrana ploch zele-
ně a veřejné vybavenosti. Tento veřejný zájem 
je NADŘAZENÝ INDIVIDUÁLNÍM STAVEBNÍM 

ZÁMĚRŮM. Veřejný zájem dále je NEZAHUŠ-
ŤOVAT Prahu 11 další administrativní a byto-
vou výstavbou či navyšováním kapacity zasta-
věných ploch. Výjimku z tohoto principu může 
schválit v konkrétních případech pouze ZMČ 
Prahy 11.“ Radní ANO / TOP reagovali písem-
ně, že respektují deklaratorní charakter tohoto 
usnesení. JSEM ZMATEN.

Martin Farmačka, HPP 11

 Černí z Prahy 11 se začínají vybarvovat
Na prosincovém Zastupitelstvu MČ Prahy 11 
zastupitelé za Piráty podpořili návrh rady na na-
výšení odměn pro zastupitele, kteří jsou členy 
komisí a výborů v rámci radnice. Ti budou nově 
dostávat odměny za každou komisi, ve které 
budou členy. Dosud měl zastupitel nárok pouze 
na odměnu za členství v jedné komisi či výboru 
nezávisle na tom, v kolika byl členem. Nové po-
řádky podpořili Piráti, jejichž strana bojuje proti 

kumulaci funkcí a s tím souvisejícím prebendám 
Přeji jim, aby to bylo jen pouhé zaškobrtnu-
tí na jimi hlásané cestě k transparentní a ote-
vřené politice. Na přelomu roku proběhlo také 
projednávání územní studie Opatov – Na Jele-
nách, která může zásadním způsobem ovlivnit 
zástavbu dané lokality. Jedná se o 0,5 mil. m2 

zastavitelné plochy, až 12patrové budovy, ti-
síce nových obyvatel, desetitisíce přijíždějících 

pracovníků a tisíce vázaných parkovacích stání. 
V případě varianty B jsou tato čísla ještě vyšší. 
Studie nevyřešila problematické záměry v úze-
mí (parkoviště P+R a admin. megakomplex 
Nový Opatov), naopak je přijala téměř v plném 
svém rozsahu. Zadání a zpracování studie trva-
lo několik let, na dotazy občanů radnice vyčleni-
la pouhou hodinu. Více na webu HPP11.

Aleš Kulhánek HPP11

 VOLBY 2018: sliby v rozporu s dosavadními činy
Voliči, všimli jste si, že ten, jenž umísťuje nové 
stavby na nejnerozumnější místa na P11, 
vám slibuje ROZUMNÝ ROZVOJ JM? Že ten, 
jenž hodlá zabetonovat poslední volné plochy 
a kusy lesa zastavět kancelářskými molochy, 
slibuje UMÍRNĚNOU VÝSTAVBU? Že ten, jenž 
likviduje zeleň, slibuje VÍCE ZELENĚ? Že ten, 
jenž hlasoval pro hazard na Praze 11, chce 
PROSPERUJÍCÍ JM? Že ten, jenž chce na Jižní 

Město přivést TRAMVAJ, o ní během volební 
kampaně nehlesl? Že ten, jenž dosud neval-
ně spravoval městskou část, slibuje ZMĚNU, 
za kterou považuje především své SETRVÁ-
NÍ VE FUNKCI? Že ten, jenž tvrdí, jak má rád 
jihoměstské děti, zastavuje pozemky jejich 
škol KOMERČNÍMI HALAMI? Že ten, jenž tvr-
dí, jak má rád jihoměstské seniory, jim staví 
HROMADNÉ GARÁŽE přímo před okny? Že 

ten, jenž slibuje „byty pro mladé rodiny s dět-
mi“, neříká, kde budou a za kolik? Buňka 1+kk 
za téměř 2 mil. je snad důstojným a perspek-
tivním bydlením pro mladou (nemajetnou) ro-
dinu? Tyto a další problémy nyní trápí P11. 
Doufejme, že nově sestavená radnice bude 
pro občany JM pracovat v souladu s volební-
mi programy koaličních subjektů.

Martin Farmačka, HPP 11

 Betonáři z ANO a TOP 09 jdou na ruku developerům proti vůli občanů
Dva měsíce po volbách blokuje ANO a TOP 09 
sestavení nového vedení MČ a mezitím jejich 
spolustraníci ve „staré“ Radě MČ schvalují dal-
ší megalomanský stavební záměr, který zhorší 
kvalitu bydlení tisíců obyvatel JM. Proti Obyt-
nému souboru Výstavní, bytovému komplexu 
s 500 byty, protestují již od roku 2008 stov-
ky obyvatel Hájů. Oprávněně se obávají zvý-
šení dopravy, hluku, emisí, vyčerpání kapacity 

MŠ a ZŠ, zdravotních zařízení. Kvůli záměru by 
musely být pokáceny desítky vzrostlých stro-
mů a zabetonovány dva hektary louky. Radní 
jsou však k těmto argumentům občanů hluší. 
Ptáte se, proč jdou radní z TOP 09 a ANO – 
Jirava, Urbánek, Říčař a Lepš, tak ochotně na 
ruku developerům a nechrání zájmy obyvatel 
JM? Proč souhlasí s dalším betonováním be-
tonového sídliště, které se již dnes v letních 

měsících podobá saharské poušti. Kde jsou je-
jich sliby o zelených a vodních plochách? Od-
povím Vám. Obelhali Vás, když Vám v kampa-
ni slibovali zeleň a vodu. Tito lidé byli a jsou 
příznivci developerů a jejich záměrů, které uči-
ní z JM betonovou džungli. Naopak Hnutí pro 
Prahu 11 bude i nadále naslouchat občanům 
a hájit jejich zájmy, tak jak to dělá již 11 let.

Ladislav Kos, HPP11, zastupitel, senátor

 Jako dobytek
V červnu radnice nařídila z bezpečnostních důvo-
dů odstranění lávky, která spojovala autobuso-
vou zastávku Dědinova a MediCentrum. Hlavní 
vchod do budovy, kde sídlí mimo jiné významné 
rehabilitační centrum, se stal prakticky nedostup-
ným. Pacienti tak musí celou budovu obcházet 
nebo zvolit krkolomnou dobytčí stezku mezi opěr-
nou zdí mostu a svodidlem. Ojedinělé nejsou ani 
případy, kdy pacienti zvolí cestu po vozovce ulice 

Ryšavého, aby nemuseli budovu obcházet. Špat-
ně viditelné směrovky byly umístěny až po 3 mě-
sících od demolice. Žádáme proto radnici, aby se 
konečně ujala iniciativy a začala jednat s vlastní-
kem a stavebním odborem o vyřešení této nebez-
pečné situace. Na podnět HPP11 měl být pořízen 
pasport stavu mostních komunikací na území P11 
a zahájena opatření k opravě. Do dnešního dne 
nebyl žádný takový pasport Radou MČ předložen. 

V pol. října došlo při zkušebním provozu nové var-
ny na ZŠ Pošepného k úniku a výbuchu plynu. Je 
s podivem, že rozvody plynu byly testovány za pl-
ného provozu školy. Plyn naštěstí neunikal dlou-
ho, a tak výbuch poškodil pouze stropní desky 
a dveře. Vedení radnice popsanou havárii bagate-
lizuje. Naštěstí se nikomu nic nestalo. A snad se 
do odchodu dosluhující Rady také nestane. 

Aleš Kulhánek, HPP11
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 Rovní a rovnější
V den uzávěrky pro zastupitele jsem odeslala do 
redakce Klíče článek do lednového vydání. Článek 
byl zveřejněn. Pod ním ale byl otištěn článek 
p. Prokopa (ANO), uvedený jako reakce na můj 
příspěvek. Ptám se: „Jak je to možné?“ Nevadí mi 
reakce, ale předpokládala bych, že bude otištěna 
v únorovém vydání. Pochopila bych, kdyby v led-
novém vydání reagovala na článek Rada MČ P11 
v jí svěřeném prostoru, neboť termín pro podání 

příspěvků rady je pozdější než termín pro zastupi-
tele. Pan Prokop ale reagoval v prostoru určeném 
pro zastupitele. Jak se k textu dostal? Pokud byl 
v prosinci 2018 členem redakční rady, tak jde 
o zneužití pozice. Pokud nebyl, došlo ke zneu-
žití informací redakcí či radou. V Praze 11 jsou si 
tedy zastupitelé rovni a rovnější. Nyní k obsahu: 
Rada MČ P11 reagovala na žádost MHMP, což 
byla její povinnost. To ale neznamená, že musela 

s prodejem pozemků bezpodmínečně souhlasit. 
Důvody proti prodeji jsem uvedla ve svém led-
novém příspěvku. Proto jsem se také snažila do 
prosincového jednání zastupitelstva zařadit bod, 
ve kterém by se k prodeji pozemků vyjádřili zastu-
pitelé. To se mi nepodařilo. Žádost o projednání 
tohoto bodu na lednovém zastupitelstvu jsem 
2. 1. 2019 zaslala tajemnici MČ.
   Zuzana Malá, HPP11

 Ghetto Sandra zničilo rozpočet Prahy 11
Důkazem špatného řízení obce je návrh rozpočtu 
na rok 2019. Nese v sobě propad příjmů a tvo-
řila ho rada bez mandátu a důvěry zastupitelů 
naší městské části. V roce 2014 nakoupil bývalý 
starosta Dalibor Mlejnský objekt Sandra a pořídil 
tím městské části zlatou slípku. Šli jsme do voleb 
s tím, že nedovolíme využití objektu pro sociálně 
slabé z celé Prahy, o ty se musí každá městská 
část postarat sama. Radní si prosadili výstavbu 

a vypověděli nájem ubytovně pro rumunské děl-
níky. Propad příjmů meziročně činí dle návrhu 
rozpočtu téměř 19 milionů korun. Poděkovali by-
chom, kdyby namísto ubytovny vznikl hotel nebo 
se místo využilo pro radnici Prahy 11. Rada ne-
jen zařízla zlatou slepici Jižního Města, ale taky 
šanci obyvatel Prahy 11 na klidný život v lokalitě 
kolem objektů Sandra a Opatov. 160 bytových 
jednotek v Sandře a 250 bytových jednotek ve 

vedlejším hotelu Opatov pro sociálně slabé z ce-
lého hlavního města jsou pomyslná dýka do zad 
obyvatel naší městské části. Proto rozpočet ne-
podpoříme a s propadem příjmů nesouhlasíme. 
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura 
(SPD) raději podpoří předčasné komunální volby 
na Praze 11. 
 Libor Pechmann, Svoboda a přímá 

demokracie – Tomio Okamura (SPD)

 Náčrt vize pro školství
Piráti Prahy 11 již po volbách deklarovali svůj 
zájem o resort školství. Vize a směřování jsme 
představili v našem volebním programu. Pro 
naši MČ bychom rádi vypracovali koncept roz-
voje školství na delší období (např. 5 let). Školy 
zřizované MČ chceme podpořit v jejich různoro-
dém zaměření (disponibilní hodiny, přehled vyu-
žívaných metod a trendů ve výuce, projektová 
výuka, nabídka cizích jazyků atd.). Rádi bychom 

alespoň na části škol zavedli v jedné z otevíra-
ných 1. tříd alternativu klasické výuky (např. „Za-
čít spolu“). Kvalitu výuky na druhém stupni by-
chom rádi dále udržovali a podporovali programy 
pro studenty Erasmus+, zřízením studentských 
samospráv či zavedením programu RWCT či 
CLIL. Vzdělávací instituce na naší MČ chceme 
podporovat ke spolupráci (MŠ, ZŠ, SŠ např. 
s domovy důchodců) i v rámci strategických cílů 

projektů MAP II. Díky zavedení on-line registrace 
do ZŠ i MŠ by ubylo administrativní zátěže ředi-
telům škol. Těm chceme nabídnout také sdílené-
ho zaměstnance MČ, který by pomáhal s granty, 
dotacemi a hledal mimorozpočtové zdroje. Škol-
ství bychom rádi více otevřeli veřejnosti zřízením 
školského výboru a centralizací informací na spo-
lečné webové stránce.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová, Piráti Praha 11

 Územní studie Na Jelenách – Opatov jde proti obyvatelům Prahy 11
Na jedné straně děkujeme architektům, že něk-
do konečně zpracoval územní studii rozsáhlého 
území za dálnicí směrem na Vestec. Na druhé 
straně nesouhlasíme s úplným vytěžováním 
území pro další obytnou zástavbu. Vytvořením 
sídliště Na Jelenách způsobíme totální dopravní 
kolaps příjezdové komunikace od Vestce a Li-
buše, kolaps a hodinové fronty na nájezdu na 
nultý kilometr dálnice D1 ve směru na Brno 

a výšková zástavba vytvoří ozvučnici, která vrh-
ne brutální hluk z dálnice D1 směrem na oby-
vatele Jižního Města I. a nejvíce Starého Cho-
dova, který přiléhá k dálnici. V souladu s naším 
volebním programem trváme na zastřešení 
dálnice D1 a scelení obou částí Prahy 11, tak 
abyste nohou přešli po chodníku z jedné čás-
ti na druhou kdekoli v délce dálnice. Nechť 
na zastřešení D1 vznikne bulvár, nový park 

a spojovací komunikace. V oblasti Opatova ne-
souhlasíme s brutální zástavbou metra Opa-
tov bez veřejných funkcí pro obyvatele ani se 
sídlištěm na Litochlebském náměstí a novými 
paneláky v ulici Hviezdoslavova. Proto žádáme 
zapracování našich připomínek do studie. Oby-
vatele Prahy 11 nezradíme. 
   Bc. Robert Vašíček, Svoboda a přímá 
 demokracie – Tomio Okamura (SPD)

 DALŠÍ NECHVALNÝ PRIMÁT JIŽNÍHO MĚSTA
Je začátek ledna 2019. Kdy a zda vůbec tento 
článek vyjde, nemohu vědět. Můj článek do pro- 
sincového Klíče dosud bez jakéhokoliv zdůvod-
nění zveřejněn nebyl. Rada je povinna dodržovat 
rovný přístup zastupitelů k obecnímu periodiku. 
Proč měl v lednu zastupitel Prokop nárok na dva 
příspěvky, z toho jeden vytvořený po závazném 
termínu, aby v něm mohl kritizovat řádný 
příspěvek kolegyně RNDr. Malé? Ona takovou 

možnost nedostala... Praze 11 jako poslední 
v republice pořád vládne stará Rada, chtělo by 
se říci „v demisi“. Ona se ale k odstoupení nechy-
stá, přestože polovinu jejích členů občané vůbec 
nezvolili do zastupitelstva. Samozřejmě, je to 
chyba nás, zastupitelů, že jsme se čtvrt roku 
po volbách neshodli na novém starostovi a rad-
ních. Ovšem především těch z nás, kteří sledu-
jí jakési zájmy a odmítají jednat s vítězem voleb, 

HPP 11, které má spolu s KDU-ČSL 13 man-
dátů, tedy skoro třetinu celého zastupitelstva. 
Přesluhující RMČ nemá mandát od občanů a má 
morální právo provádět pouze kroky nezbyt-
né pro chod obce. Místo toho činí dlouhodobá 
a koncepční rozhodnutí. Stará Rada vládne po-
dle zákona. Je vidět, že by tento zákon měl být 
novelizován, protože nepočítal s Jižním Městem.
  Ing. Václav Šmrha, HPP11 / KDU-ČSL

 Jsme asi poslední v republice. Po říjnových volbách stále bez nové radnice, Rada bez mandátu chce schválit rozpočet
Tři měsíce od voleb rozhoduje o JM Rada, je-
jíž důvěra zanikla začátkem října. Rozhodu-
je o podstatných veřejných záležitostech, 
stovky usnesení byly přijaty - o městském 
majetku, pozemcích, prodejích a pronáj-
mech, financích. Vítěz voleb, Hnutí pro Pra-
hu 11, vyzývá opakovaně Radu, aby se zdrže-
la závažných rozhodnutí, když působí bez 
důvěry zastupitelstva a dokonce čtyři členové 

Rady neobhájili mandát zastupitele. Komu 
tento stav vyhovuje? Vyhovuje stranám 
původní Rady (ANO, TOP 09) a těm, kteří je 
od minulého volebního období „potichu drží“ 
(ODS, JMND). Strany jsou bez ohledu na vlast-
ní rozdílnosti sdruženy do tzv. vyjednávacího 
bloku ANO+TOP 09/STAN+ODS, kterým de 
facto blokují reálná jednání o nové koalici na 
Praze 11. Agónii napomáhají i ve volbách 

druzí Piráti, kteří opustili jednání s HPP 11 
a „jednají” pouze s vládnoucím blokem. Do 
otevřené koalice s trestně stíhanými zastu-
piteli ODS se ale nikomu nechce, tak poti-
chu všichni udržují tento demokracii vzdálený 
stav. HPP 11 vkládalo velké naděje do koalice 
s Piráty, ti náklonností k „bloku” ukončili jedi-
nou naději na změnu v naší městské části.

PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

 NEPOLITICKÉ ČÍSLO KLÍČE?
Vážení čtenáři, vážení voliči
dovolte, abych vám teď, začátkem listopadu, po-
děkoval za důvěru, kterou jste nám projevili při 
volbách. Díky vám získala kandidátka HPP 11 ve 
spolupráci s KDU-ČSL opět největší počet hlasů 
a budeme se moci, jak doufám, dál setkávat i na 
tomto místě. V době, kdy píšu tyto řádky, stále 
probíhají jednání o budoucí koalici. Ať bude nová 
Rada MČ jakákoliv, věřím, že obyčejná lidská 

slušnost zvítězí nad tím, čeho jsme byli svěd-
ky v posledních letech. Smutným vyvrcholením 
a doufám, že i koncem, minulého období, bylo říj-
nové, tzv. „apolitické“, 10. číslo Klíče. Nechápu, 
kde vzal cenzor pro tohle označení odvahu. Věřil 
bych mu, kdyby Rada MČ záměr dohodla s vy-
davatelem, kterého ostatně nedávno sama vy-
brala. To se ale zjevně nestalo. Obvyklé příspěv-
ky zastupitelů zmizely, zato byl obecní časopis 

plný placených politických reklam. Proto pat-
ří velké uznání a dík vám, kdo jste se nenechali 
opít drahými kampaněmi stran, které na to mají, 
a volili jste srdcem, lidi, kterým věříte. Kandidáti 
HPP 11 berou politiku jako službu. Zájmy oby-
vatel JM jsme hájili i v opozici. Budeme-li v jed-
náních úspěšní a získáme možnost podílet se na 
Radě MČ, zůstaneme na vaší straně.  
  Václav Šmrha, HPP11/KDU-ČSL

Poznámka redakce: placené předvolební reklamy si musely zaplatit jednotlivé politické subjekty u výrobce Klíče, kterým je společnost Regionál-
ní vydavatelství, s. r. o. Ta je plně zodpovědná za reklamní strany Klíče, radnice Prahy 11 do nich nijak nemůže zasahovat. Dle sdělení tohoto 
výrobce si Hnutí pro Prahu 11 (HPP11), za které pan Šmrha kandidoval, též reklamu v Klíči objednalo, avšak následně nedodalo grafická data.

Poznámka redakce: vydavatel Klíče, tedy Praha 11, postupuje mj. dle soudního rozhodnutí o přístupu do radničních časopisů z loňského roku. Konkrét-
ně se jedná o tento výrok citovaný v rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové v rámci žaloby vedené proti městysu Častolovice: „I kdyby v článcích 
[v radničním zpravodaji] byly některé nepravdivé informace, jak tvrdil žalovaný [městys Častolovice], k odepření publikace by to vést nemohlo. Žalovaný 
má totiž prostředky, jak se s nimi vypořádat, může například pod uveřejněný článek připojit své vlastní vyjádření.“ Ondřej Prokop postupoval přesně tak, 
jak toto vyjádření soudu popisuje – totiž připojil své vyjádření pod článek pí Malé.
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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.

www.krecekkk.cz

Z nabídky pro Vás vybíráme:

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí od 4. 2. – 15. 2. 2019, 
nebo do vyprodání zásob.

Navštivte nás i v našich  
ostatních prodejnách v Praze.  

Těšíme se na Vás!

Vepřový bok s kostí 109,90 Kč 89,90 Kč

Krůtí prsa 179,90 Kč 164,90 Kč

Debrecínská pečeně 189,90 Kč 169,90 Kč

Pikantní točený salám 129,90 Kč 109,90 Kč
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Opatovská Pediatrie
Dovolujeme si oznámit změnu ordinačních hodin  

pro nemocné na našich pracovištích
Ordinace pro děti a dorost, Pediatrie

MUDr. Andrea Horáková
MUDr. Kateřina Konopásková MUDr. Vítězslava Zikmundová

IČZ 14121000

e-mail: opatovskapediatrie@gmail.com

telefon: 720 342 842

ordinace pro nemocné

pracoviště  
Opatovská 1763/11 

Praha 4 Opatov

pracoviště  
Anny Drábíkové 534/3 

Praha 4 Háje

Po 8:00-12:00 Po 14:00-18:00

Út 13:00-16:00 Út 8:00-12:00

St 8:00-12:00 St 13:00-16:00

Čt 13:00-16:00 Čt 8:00-12:00

Pá 8:00-12:00 -

Provozní doba zařízení Po-Čt  8:00-18:00 Pá 8:00-12:00 /recepce/ 
Poslední hodina před koncem ordinace pro nemocné  

určena pro kontroly po nemoci 
Objednejte se na den a hodinu po telefonu předem!  

Čekárna se uzamyká 30 minut před koncem ordinační doby  
Lékař na telefonu 725 075 996 mimo provozní dobu ordinace 

www.opatovskapediatrie.cz
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Díky snadné dostupnosti, pří-
znivým cenám a  pohostinnosti je 
tuzemská dovolená trendem po-
sledních let. Neméně důležitým dů-
vodem je krásná krajina a památky. 
To vše najdete také ve Žďárských 
vrších na Vysočině. Máme pro vás 
i jeden konkrétní tip.

Rodinný hotel Pavla u  Nového 
Města na Moravě je ideálním mís-
tem pro aktivní dovolenou. Nachá-
zí v malebné krajině u rybníků Sy-
kovec a  Medlov. Na podzim nebo 
na jaře si sice koupání neužijete, za 
to tady najdete skvělý výchozí bod 
pro turistiku a cykloturistiku. 

„V  okolí jsou krásně upravené 
cyklostezky. I  když občas musíte 

do kopce, nejsou tady strmá stou-
pání a klesání jako na Šumavě nebo 
v Beskydech,“ říká manažerka ho-
telu Pavla Okounová.

V dosahu jsou přírodní zajíma-
vosti jako Devět skal, Čtyři palice, 
Tři studně, Pasecká skála, Pernič-
ky. Mezi kulturními památkami je 
největším lákadlem poutní místo 
Zelená hora, Hlinsko se známým 
betlémem nebo hrad Pernštejn. 
I  v  nejbližším okolí jsou zajíma-
vé cíle, jako Japonská zahrada ve 
Sněžném nebo zámek a  unikátní 
muzeum lyžování v Novém Městě 
na Moravě.

V zimě jsou Žďárské vrchy rájem 
pro příznivce běžek. „Pokud nejsou 
velké výkyvy teplot, tak se tady 
sníh drží velmi dlouho. Naší velkou 
výhodou je ale nedaleká Vysočina 
Arena, kde je dostatek sněhu k dis-
pozici celou zimu. Pokud se zrov-
na nekonají závody, je ve vyhraze-
ných hodinách zdarma přístupná 
veřejnosti. Můžete si tady zajezdit 
i v době, kdy nikde jinde není sníh,“ 
vysvětluje Pavla Okounová.

Vyznavači sjezdového lyžová-
ní mohou v  okolí využít několik 

sjezdovek – v  Novém Městě, Ka-
rasíně, Jimramově, Svratce nebo 
snowtubing v Zubří.

V hotelu Pavla samozřejmě ne-
chybí lyžárna. Po aktivitách na čer-
stvém vzduchu můžete naplno vy-
užít pohostinnosti hotelu. Třeba 
nabrat energii v hotelové restauraci 
s vyhlášenou klasickou českou ku-
chyní nebo se zrelaxovat v sauně.

Pokud ještě nemáte plány na 
silvestrovský pobyt, tak vězte, že 
v  hotelu Pavla chystají velkolepý 

večer s  hity osmdesátých let, 
s tombolou i ohňostrojem.  -red- 

KONTAKT

Aktivní dovolená v srdci Žďárských vrchů

Hotel Pavla
Vlachovice-Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.cz
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BYDLENÍ

• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 
a v nejbližším okolí jako budoucí in-
vestici pro moje děti. Nevadí i právně 
komplikované případy. Výkup bytu 
i s věcným břemenem na dožití mož-
ný. Děkuji za nabídku, tel.: 728 384 
509

• Hledám jakýkoliv byt na Jižním 
Městě ke koupi jako investiční příleži-
tost. Mám hotovost, jsem soukromý 
zájemce. Tel: 704 371 112.

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme 
na JM jako doma! Prodáme, prona-
jmeme, vyměníme vaši nemovitost, 
vyřešíme dluhy, exekuce, privatizaci. 
Přijďte se s námi ZDARMA poradit 
do našich kanceláří: Krejnická 2021/1 
a Steinerova 608/4 na telefonu 
607 00 11 88, na emailu: info@ 
jihomestskereality.cz

• Koupím chatu, chalupu do 50 km 
od Prahy, v dobrém i špatném stavu. 
Děkuji za nabídku, tel.: 725 911 070

• Přímý zájemce koupím byt. Senio-
ra mohu nechat v bytě na dožití. Na 
velikosti a stavu bytu nezáleží. Na 
vystěhování nespěchám. Vyplatím 
dluhy nebo uhradím privatizaci. Tel.: 
608 661 664

• Hledám ke koupi byt 3+kk a větší 
v Praze 11. Družstevní nebo OV. Pů-
vodní stav nevadí. RK prosím nevolej-
te. Tel.: 721 606 214

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

• Koupím menší byt na Jižním Měs-
tě o velikosti 1+kk až 2+kk. Družstev-
ní nebo osobní vlastnictví. Nabídněte 
prosím na tel.: 723 410 514

• 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 15 tisíc nebo 
větší do 20 tisíc pro 2 osoby – pár. 
Dlouhodobě, lodžie výhodou, ale ne-
musí být, centrum do 30 minut. Za-
řízení na dohodě. RK nevolat. Děkuji. 
777 615 730

PRÁCE

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

SLUŽBY

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

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘI-
ZNÁNÍ, ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ 
EVIDENCE, REKONSTRUKCE ÚČET-
NICTVÍ. VŠECHNY DANĚ, MZDY, 
DPH. ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. 
WWW.ADMIS-UCTO.CZ. TEL.: 604 
618 298, 222 364 018

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE - Roz-
vody vody a instalace. Baterie, WC, 
odpady, topení. INSTALATÉRSKÉ 
PRÁCE – Rozvody vody a instalace. 
Baterie, WC, odpady, topení. Rekon-
strukce rozvodů. Kvalitně, levně se 
zárukou. VČETNĚ VÍKENDŮ. Připojení 
myček, praček. Tel.: 602 377 213

• Firma zabývající se kompletní re-
konstrukcí bytových a nebytových 
prostor. Provádíme rekonstr. bytů, 
bytových jader, kanceláří. Tel.: 732 
359 883. www.rek-bachr.cz

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

• Instalatérství – voda, topení, 
kanalizace a plyn. Výměny, opravy 
a nové instalace. Výměny sprchových 
koutů RAVAK. Tel.: 603 225 535 
nebo koupelnicka.cz@seznam.cz

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

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

• Uzdravující terapie a masáže, 
indická masáž hlavy, končetiny, 
záda (rodilý Ind), SRT terapie vč. 
aromaterapeutické masáže celého 
těla, Praha 11, tel.: 724 109 799,  
www.vimana-art.webnode.cz

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

•!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, 
bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 
a odvezeme cokoliv. Vše za rozum-
nou cenu. Stěhování-Doprava. Tel.: 
773 484 056

• Nabízím stavební a obkladačské 
práce, rekonstrukce koupelen a by-
tových jader. Tel.: 777 262 472, 777 
256 217

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

• Nabízíme malířské a lakýrnic-
ké práce, štukování, stěrkování 
stěn i stropů, tel.: 606 227 390,  
jsaifrt@seznam.cz

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

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

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

• Rekonstrukce, dlažby, obklady, 
malování, štukování, bytová jádra, 
pokládka plovoucích podlah a jiné 
práce. Marián Vojtek tel.: 608 217 
581, rekonstrukce.mv@seznam.cz

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

• Instalatérské práce - výměny 
a opravy baterií, WC, připojení 
praček, myček, plynových spotřebičů, 
čištění odpadů, výměny rozvodů. 
Tel.: 737 384 001

• KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKA - 
NOVĚ OTEVŘENÉ. Po+st - 10-18, 
út+čt - 12-19, Pá - 8-15 hod. Šticho-
va 652, P-4 Háje. T. 723 257 231

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ 
TAPET, štukování, malířské a lakýr-
nické práce a jiné úpravy bytů pro-
vede Miroslav Rychlý. Tel.: 604 517 
565, e-mail: mirekrychly@seznam.cz, 
www.stukmalba.cz

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

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

• 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

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ - 
530 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

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeř-
nické služby u zákazníka doma, v prá-
ci... www.kadernice-do-domu.cz. 
T. 777 285 669
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Roztylské nám. 393/35, 
Praha 4, 141 00
www.re-max.cz/cool

604 438 177

http://www.karieracool.cz/
nebo zavolejte

Uvažujete o změně 
kariéry?

Martin Dohnal
martin.dohnal@re-max.cz
731 631 220   

Vladimíra Richterová
vladimira.richterova@re-max.cz
777 347 802

Tetyana Chulipa
tetyana.chulipa@re-max.cz
703 180 508

Chcete prodat/pronajmout Vaši nemovitost za 
nejvyšší možnou cenu?

Nechte starosti na nás! Zvolte jistotu a garanci 
kvality našich služeb. 

Již 10 let působíme ve Vaší lokalitě. Společně, 
bezpečně, s jistotou. 
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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.
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AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku 
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění s.t.k. • Diagnostika 
• Opravy bouraček jednání s pojišťovnou • Pneuservis

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

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

• Čištění koberců (malé plochy od 
400,- Kč ), sedaček, židlí profistrojem 
extrakční metodou (na vlhko). Pracu-
jeme také o víkendech. Doprava po 
Praze zdarma. Tel.: 737 566 189

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, vi-
deí, DVD, hifi věží, videokamer, počí-
tačů, monitorů atd. Rozumné ceny. 
AVC SERVIS – tel.: 222 361 720, 
mob.: 602 390 630

• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? 
Nabízím: Čištění, odvirování a servis 
PC u vás doma. Výběr, nákup a in-
stalaci zařízení. Výuku práce na PC. 
M: 733 731 892, E: david.simko@
centrum.cz

• Nabízíme strojové čištění koberců 
a čalounění, mytí oken. Zkušenost, 
kvalita, osobní přístup. Tel.: 773 540 
170 e-mail: info@cisteniburian.cz, 
www.cisteniburian.cz

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

• MALOVÁNÍ–LAKOVÁNÍ. Kom-
pletní Malířské a Lakýrnické práce 
za rozumné ceny. Byty, nebytové 
prostory, kanceláře atd... Práce i o ví-
kendech. Zaměření zdarma. Tel: 732 
976 748

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, 
Vinyl, Koberce, Plovoucí podlahy. 
Návštěva se vzorky, zaměření a ce-
nová kalkulace ZDARMA. E-mail: bla-
hapodlahy@seznam.cz, mob.: 604 
623 052

• Servis plastových oken. Okna 
je nutno jednou za dva roky seřídit 
a promazat, jinak neplní svou funk-
ci a dochází k vážnému poškození. 
Prodej žaluzií. jirasek.servis@se-
znam.cz. Tel.: 601 236 957

• Vyklízení levně, odvoz nepotřeb-
ných věcí do sběrného dvora. Vy-
kupujeme funkční lednice, mrazáky, 
pračky, historické šicí stroje, jízdní 
kola, rudly, motocykly, zahradní tech-
niku. T.: 777 207 227

OSTATNÍ

• Ordinace praktického lékaře pro 
dospělé registruje nové pacienty. 
Smlouvy se zdr. pojišťovnami máme. 
Donovalská 2222/31, tel.: 736 739 
730, e-mail: sestra@ordinacedono-
valska.cz

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

• 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, m. 721 479 023

• ANGLIČTINA. PROF. V PENZI (teo- 
retik angl., překl., 8 let soukr. výuka) 
přijme 2 žáky. Dospělí stud., žáci škol 
(60 min/350 Kč, 90 min/400 Kč.)  
P 11-Háje, Za Rybářstvím, tel.: 774 
299 549

• Pronajmu garáž v 5. patře 
garážového domu v Holušické ul. 1, 
Praha 11, blízko OC Chodov za 
2 200 měsíčně. Mobil 606 388 221

  Máte prořízlou pusu? 
  Chcete změnu?

  Umíte zabrat?  
  Chcete si řídit 

svůj pracovní čas?  
  Mluvíte rád(a) 

s lidmi?  
  Chcete pracovat ve

svém regionu?  
  Chcete vydělávat 

30, ale i přes 50 tisíc?

Regionální vydavatelství 
rozšiřuje svou působnost a hledá

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

motivačního dopisu a chytněte tak příležitost za pačesy!

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

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

TALENTOVANÉ OBCHODNÍKY!

Foto: Created by Luis_molinero - Freepik.com
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PRO INZERCI PROSÍM 
KONTAKTUJTE:
Řádková inzerce:
Tel. 733 720 744

radkova.inzerce@regvyd.cz
Plošná inzerce:

Tel. 739 300 390
klic@regvyd.cz

Uzávěrka příštího čísla:  
17. 8. 2018
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Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. *Akční nabídka 4 ks zimních pneumatik podle rozměru pneumatik v základní výbavě 
konkrétní verze vozidla platí při závazné objednávce na nový vůz se smlouvou o fi nancování s Renault Finance od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019. Renault Finance znamená fi nan-
cování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínka-
mi, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault SCENIC: kombinovaná spotřeba 4,0–8,6 (l/100 km), emise CO2 127 –162 (g/km); 
Renault MEGANE: kombinovaná spotřeba 3,5–7,7 (l/100 km), emise CO2 102–140 (g/km); Renault CAPTUR: kombinovaná spotřeba 4,2–6,0 (l/100 km), emise CO2 111–137 
(g/km); Renault CLIO/ CLIO Grandtour: kombinovaná spotřeba 4,0–5,2 (l/100 km), emise CO2 104–118 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou 
stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Bohatá výbava pro každodenní rodinný život
Zimní pneumatiky*
5 let záruka Renault

Limitovaná série Winter Edition
SUV značky Renault

DISPO Družstvo invalidů, Vrbova 1503/19a, 147 00 Praha 4 - Braník
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz                  www.autodispo.cz

Renault doporučujeRenault doporučuje


