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Praha 11 má novou radu
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Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Uvedená cena platí pro verzi Clio Grandtour Advantage Energy TCe 75 a při výkupu 
Vašeho ojetého vozu na protiúčet. Více u prodejců Renault. 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.

Stylové a praktické kombi
Zavazadlový prostor 443 l, rádio, klimatizace
Cena od 251 900 Kč

Renault CLIO Grandtour
Rodinný vůz

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
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Vážení občané, obyvatelé Jižního Města,
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po dlouhých čtyřech měsících se podařilo dojednat podmínky koaliční spolupráce na Praze 11. Koaliční smlou-
va „Společně pro Jižní Město” byla oficiálně podepsána v pátek 15. února v odpoledních hodinách, kdy čtyři poli-
tické subjekty potvrdily pravidla své vzájemné spolupráce. Tím vznikla nová koalice pro Jižní Město ve složení stran 

Piráti, ANO 2011, TOP 09–STAN a ODS, která si dala za cíl efektivně spravovat naši městskou část do roku 2022. 
V koaliční smlouvě jsme uvedli velmi přehledně společné programové priority, mezi kterými nechybí oblast strategického 

rozvoje, otevřené radnice, participace a digitalizace, majetku, investic, financí, dopravy, životního prostředí, územního roz-
voje, vzdělávání, sociálních věcí, zdravotnictví, sportu a volnočasových aktivit, kultury a bezpečnosti.

Programové prohlášení rady naší městské části připravíme do konce měsíce dubna, následně jej předložíme veřejnosti a pro-
jednáme na zasedání zastupitelstva MČ. Již teď mohu prozradit, že se budeme prioritně věnovat řešení finálního stavu budov San-
dra a bývalého hotelu Opatov (budova v majetku hl. města Prahy), dostavbě ZŠ Chodov (Květnového vítězství 57/17), realizaci 
možné výstavby parkovacích domů, vzniku nové radnice, výsadbě stromů a zeleně, instalaci vodních prvků apod.

V zásobě máme také spoustu nápadů, jak oživit život a bydlení na Jižním Městě. Budeme rádi, když nám dáte vaši zpětnou 
vazbu, které priority jsou pro vás důležité, radnice vám bude vždy plně k dispozici.

Přeji Jižnímu Městu do nejbližších let to nejlepší a těším se na vzájemnou spolupráci s vámi.

S úctou 

Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11
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Vážení a milí,

již několikrát jsem Vám sliboval, že je to naposled, co píšu tento úvodník. Dnes už to naposled opravdu je, neb 
teď už starostou nejsem. Děkuji Vám všem, kteří jste má slova četli a také na ně reagovali. A úplně všem našim 
obyvatelům přeji, ať se Vám na Jižním Městě dobře žije a ať Vám slouží zdravíčko! Novému starostovi přeji pevné 

nervy a ať se mu náročná práce daří tak, že z ní bude mít radost. Milý Jiří, předávám Vám pomyslné žezlo.

 Váš Petr Jirava 



4 Nová Rada MČ

Představujeme vám novou Radu MČ Praha 11
19. 2. 2019 byla na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 zvolena rada městské části, složená ze zástupců 

České pirátské strany, hnutí ANO 2011, TOP 09 – STAN a ODS. Jaké jsou priority nových radních? 

  Jiří Dohnal
 starosta 
 Česká pirátská strana

Jako jihoměstský patriot chci pracovat na tom, aby se Praha 11 opět stala místem, kde 
se lidé setkávají, pracují a jsou hrdí, že je jejich domovskou adresou. Pro naplnění téhle 
vize považuji za nezbytné zajistit naší městské části udržitelný rozvoj a otevřít ji jejím 
občanům, kteří musí mít možnost přímo se na samosprávě podílet. 

  Mgr. Martin Duška 
 radní 
 Česká pirátská strana

Mým prioritním tématem je doprava, v rámci níž se chci věnovat především navyšová-
ní počtu parkovacích míst a údržbě a rekonstrukcím stávajících komunikací svěřených 
do správy městské části. Zároveň chci hledat efektivní řešení pro dopravu v klidu na 
Jižním Městě. Další oblastí, na kterou se chci soustředit, je otevřená radnice a digitali-
zace: mým cílem je v souladu se zákonnými normami přehledně zpřístupnit veřejnosti 
veškerá data městské části. 

  Mgr. Zuzana Ujhelyiová 
 radní 
 Česká pirátská strana

Mou prioritou je rozvoj jihoměstského školství. Školy podpořím v jejich různorodém za-
měření, a to i v rámci strategických cílů projektu MAP. Rovněž podpořím vzdělávací pro-
gramy pro žáky druhého stupně ZŠ a zřízení žákovských samospráv. On-line registrací 
do ZŠ a MŠ snížím administrativní zátěž škol a budu hledat mimorozpočtové zdroje fi-
nancování. Školství otevřu veřejnosti - jak centralizací informací na jedné webové strán-
ce, tak i pravidelnými setkáními s rodiči.

  Ing. Ondřej Prokop 
 1. neuvolněný  
 místostarosta 
 ANO 2011

Jako zásadní vidím zvýšení počtu parkovacích míst, ať už stavbou „zelených” garážo-
vých domů, nebo nástavbami na stávající parkoviště. V Praze 11 také zoufale chybí do-
stupné bydlení, proto chci dokončit rekonstrukci ubytovny Sandra a sousedního hotelu 
Opatov, kde vzniknou ubytovací kapacity pro několik stovek občanů naší městské čás-
ti. Chci podporovat mladé podnikatele s dobrými nápady, aby své aktivity nastartovali 
právě tady, na Jižním Městě. V neposlední řadě je potřeba urychlit rekonstrukce škol, 
opravy chodníků, vnitrobloků, hřišť a dalších veřejných prostranství. 

  Ing. Petr Jirava 
 radní 
 ANO 2011

Považuji za nezbytné postupně navýšit kapacity sociálních a zdravotních služeb, které za-
čínají být na Jižním Městě nedostatečné. V běhu je rekonstrukce objektu Vejvanovského, 
kde vznikne pobočka Domova seniorů Janouchova. Samotný objekt Janouchova se začne 
rekonstruovat v příštím roce. Pro seniory a handicapované chci také vytvořit systém rychlé 
pomoci, pro jejíž přivolání bude stačit jedno stisknutí tlačítka. Chci zajistit i dotované mini-
busy, aby měli možnost snáze se dostat k lékaři nebo na nákup. V rámci bezpečnosti pak 
chci především zlepšit spolupráci Prahy 11 s městskou policií. Chci napomoci tomu, aby se 
v ulicích objevilo více strážníků pochůzkářů a obyvatelé Jižního Města se tu cítili bezpečně.

  Mgr. Jakub Lepš 
 2. místostarosta 
 TOP 09 – STAN

V rámci životního prostředí chci zpracovat plán či koncepci zaměřenou na údržbu a rozvoj 
zeleně na Praze 11. Zelených ploch máme oproti centrálním městským částem víc, nicmé-
ně vidím značný prostor pro další zlepšování, a to ať již z pohledu estetického, tak i jako 
součást snah o omezování dopadů globálního oteplování. Jednou z priorit nadále zůstá-
vá již započatá revitalizace vnitrobloků a dalších veřejných míst. V neposlední řadě chci po 
vzoru dalších pražských městských částí konečně zapojit i Prahu 11 do projektu Národní 
síť Zdravých měst ČR, který pomáhá obcím a městským částem zvyšovat kvalitu života 
obyvatel v celé řadě oblastí.

  Mgr. Jan Stárek 
 radní 
 TOP 09 – STAN

Jako prioritu vidím udržet přinejmenším stávající výši finančních prostředků, které ply-
nou do sportu a kultury. Ideálně je i postupně navyšovat. Za samozřejmé pak považuji 
pokračování v transparentním a objektivním systému sportovních dotací, který na Pra-
ze 11 již máme nastaven. V oblasti investic preferuji realizaci dětského dopravního hři-
ště a rekonstrukci sportovního areálu při ZŠ Pošepného nám.

  Ing. Martin Sedeke 
 3. neuvolněný  
 místostarosta 
 ODS 

Věřím, že je Jižní Město živý organismus, který se vyvíjí a jehož potřeby se v čase mění. 
Mým cílem je komplexně řešit územní rozvoj na Jižním Městě s důrazem na to, aby se 
jednotlivé projekty doplňovaly a výsledkem byl takový rozvoj městské části, který bude 
uspokojovat nejen aktuální, ale i předpokládatelné budoucí potřeby místních obyvatel. 
Jako prioritu vidím řešení dopravy, samozřejmě včetně parkování, a struktury bytového 
fondu. Průběžnou prioritou je revitalizace vnitrobloků a obnova zeleně.

  MUDr. Petr Křiváček 
 neuvolněný radní 
 ODS

Přestože jsem radním bez portfeje, chci se vzhledem ke své profesi věnovat zdra-
votnictví. Je třeba provést pasportizaci ambulantní sféry a v případě absence někte-
ré odbornosti tuto ambulanci zřídit a zajistit příslušného lékaře. Populace nejen v naší 
městské části stárne, a proto se chci zasadit o vybudování léčebny pro dlouhodobě ne-
mocné, která u nás chybí. Dále bych rád zavedl možnost rozvozu léků starým či nemo-
houcím spoluobčanům, kterým by jistě tato služba zjednodušila život. Chci být jakýmsi 
nestranným mediátorem v rámci rady a přenášet do ní názory našich voličů. 



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

5Zprávy z Rady MČ

  
Životní podmínky 2019 – výběrové 
šetření v domácnostech

Dovolujeme si vás informovat, že stej-
ně jako v minulých letech organizuje i le-
tos Český statistický úřad pravidelné vý-
běrové šetření o životních podmínkách 
domácností v České republice. Smys-
lem šetření nazvaného Životní podmín-
ky 2019 je získávat dlouhodobě srov-
natelné údaje o sociální a ekonomické 
situaci obyvatel v celkem 34 evropských 
zemích. 

Šetření se uskuteční na území celé České 
republiky v 11 452 domácnostech, které 
do něj byly zahrnuty na základě náhod-
ného výběru provedeného počítačem. 
Vlastní šetření pak bude probíhat do 
26. května 2019 prostřednictvím speciál- 
ně vyškolených tazatelů a zahrnuty do 
něj budou všechny osoby, které mají ve 
vybraném bytě obvyklé bydliště. 

Terénní pracovníci se budou prokazovat 
průkazem tazatele a příslušným pově-
řením, které je ve spojení s občanským 
průkazem, popř. průkazem zaměstnance 
ČSÚ opravňují k provedení šetření. 

Ve všech fázích zpracování je zaruče-
na anonymita zjištěných údajů a získaná 
data jsou důsledně chráněna. V případě 
zájmu o bližší informace se prosím obrať-
te na paní RNDr. Janu Šídlovou, tel. 274 
052 084.

Odbor kancelář starosty oznamuje, 
že je na úterý 28. 3. plánováno 

5. zasedání členů Zastupitelstva 
MČ Praha 11. Čas i místo budou 

upřesněny, bližší informace naleznete 
na webových stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz v záložce Aktuality. 

  
ZŠ Campanus má novou  
sportovní halu 

Základní škola Campanus se po letech do-
čkala vytoužené víceúčelové sportovní haly. 
Únorové slavnostní otevření zahájili místní 
žáci florbalovým utkáním: „Jsme šťastní, 
že novou halu konečně máme. V naší ško-
le je hodně sportovců, hlavně florbalistů, 
pro které je ideální,“ uvedla ředitelka školy 
Mgr. Lenka Derková, MBA. 

Hala však zdaleka neslouží jen pro florbalo-
vé tréninky či utkání, využívat ji lze pro celou 
řadu sportovních aktivit, včetně míčových 
her. Velkou výhodou pro všechny sportov-
ce je pak odpružená podlaha, která tlumí 
nárazy a pády.

Na realizaci přístavby sportovní haly se 
investiční dotací podílel Magistrát hl. m. 
Prahy.

  
Praha 11 v mobilu 

Máte rádi přehled o aktuálním dění, při-
tom jste ale pořád v pohybu? Využijte 
aplikaci Praha 11 v mobilu! Aplikace je 
užitečným pomocníkem pro všechny, kdo 
k vyhledávání informací využívají displej 
svého mobilního telefonu nebo tabletu 
a potřebují se lépe orientovat ve fungová-
ní naší městské části.

V aplikaci najdete všechny důležité aktua- 
lity, mimo jiné z úřední desky, o kultur-
ních akcích i rezervacích pro vyřízení nej-
různější agendy na úřadu městské části. 
Aplikace vám zároveň pomůže při řešení 
životních situací a zpříjemní komunikaci 
s úřadem. 

Nedostali jste nové vydání časopisu Klíč? 
Nevadí, v aplikaci je kompletní sada všech 
vydaných čísel. Samozřejmostí je i hlášení 
závad nebo nedostatků ve správě měst-
ské části, a to prostřednictvím funkce Vy-
foťte to: ať už je někde nevynesený koš, 
nebo například rozbitý chodník, stačí mís-
to vyfotit, popsat závadu a přes aplikaci 
odeslat. Zprávu s fotkou i souřadnicemi 
místa, kde se závada nachází, obdrží pří-
slušný odbor, který tak může problém ne-
prodleně řešit.

Aplikace Praha 11 v mobilu je k dispozici 
pro platformy Android a iOS, získat ji mů-
žete zdarma v obchodě Google Play, resp. 
App Store.
 
 
Klíčové funkce aplikace:
• Aktuality: aktuální informace o MČ Pra-

ze 11 a jejích organizacích, které jsou 
zveřejněné na webových stránkách 

• Kalendář akcí: akce na území MČ Pra-
ha 11 pořádané městskou částí nebo 
jejími organizacemi

• Vyfoťte to: možnost upozornit na nedo-
statky, které se na území městské části 
vyskytují, a zajistit jejich odstranění

• Mapa upozornění: přistavení kontejnerů, 
čištění komunikací, výluky

• Rezervace na Úřad MČ Praha 11: služ-
ba rezervování času k návštěvě odděle-
ní evidence obyvatel a osobních dokla-
dů, případně živnostenského odboru

• Kontakty: kontakty na jednotlivé odbo-
ry a oddělení Úřadu MČ Praha 11 a jeho 
zaměstnance

• Úřední deska: úplný opis aktuální úřed-
ní desky

• Životní situace: souhrn praktických ná-
vodů na řešení některých vašich problé-
mů prostřednictvím úřadu městské části

• Databáze podnikatelů
• Klíč: zpravodajský měsíčník MČ Praha 11
• Můj účet: správa uživatelského účtu, 

který umožňuje využívat elektronické 
služby Úřadu MČ Praha 11

  
Změna adresy pracoviště oddělení  
krizového řízení 

Dovolujeme si vás upozornit, že oddělení 
krizového řízení nyní působí na novém pra-
covišti, a to na adrese Ocelíkova 672/1, 
Praha11. Pracovní a návštěvní doba, stej-
ně jako kontakty na jednotlivé pracovníky 
(telefon, e-mail) se nemění.

Oddělení krizového řízení
• zodpovídá za připravenost městské čás-

ti na mimořádné události, krizové situa-
ce a za jejich následné řešení a likvidaci

• plní úkoly městské části v oblasti branné 
pohotovosti a obrany státu

• koordinuje prevenci kriminality, agendu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požární ochrany

• vydává lovecké lístky
• zabezpečuje spolupráci s Policií ČR, 

Městskou policií hl. m. Prahy a další-
mi složkami integrovaného záchranné-
ho systému (HZS hl. m. Prahy, ZZS hl. 
m. Prahy, Sborem dobrovolných hasičů 
Praha 11, ČČK atd.) 

• zajišťuje spolupráci s územní vojenskou 
správou
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Zahrady Opatov – moderní bydlení 
v blízkosti metra

• Posledních 44 volných bytových jed-
notek z toho 10 BJ (1+kk) vybave-
ných kuchyňskou linkou vč. všech 
spotřebičů, světly a kompletní pod-
lahovou krytinou

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

• 125 vnitřních vytápěných parkova-
cích stání

Bytový komplex Zahrady Opatov se na-
chází v těsné blízkosti stanice metra 
Opatov, kde je možné využít skvělou do-
pravní dostupnost, a to jak autobusovou 
dopravu, tak metro „C“. Zahrady Opa-
tov jsou moderní bytový komplex, který 
splňuje standardy současného bydlení. 
V přízemí komplexu disponuje předza-
hrádkami. Ve vyšších patrech nabízí k by-
tům balkóny a lodžie. V horních patrech 
jsou pak prostorné terasy. 

Ve dvou suterénních podlažích jsou k dis-
pozici garážová stání, která jsou přiřa-
zena k bytovým jednotkám. V objektu 
jsou také sklepní kóje a sklepy, vhodné 
k uskladnění vašich sportovních potřeb 
a jiného sezónního vybavení. Ve vnitrob-
loku bytového komplexu je relaxační at- 
rium, které je jeho uzavřenou součástí.

Lokalita poblíž stanice metra Opatov 
se vyznačuje docházkovou vzdálenos-
tí obchodních domů, krámků a sporto-
višť, v neposlední řadě i zdravotních 
zařízení. 

Veškeré informace o podnájmu na 
www.jihomestska.cz nebo telefonu 
+420 733 736 103 

 Podnájem zajišťuje  
Jihoměstská majetková, a. s.

Ověřování podpisu v terénu 
pro nepohyblivé občany 

Komfortní službu pro nemohoucí 
občany, kteří bydlí na území Jižního 
Města, nabízí Úřad městské části 
Praha 11. Jedná se o terénní ověře-
ní podpisu přímo v místě jejich byd-
liště, tedy u nich doma, a také v do-
movech pro seniory. 

Ověření podpisu je účtováno část-
kou 30 Kč, za službu, za ověření 
provedené v terénu si pracovník ne-
účtuje nic.

Pokud tedy potřebujete využít této 
služby přímo u vás doma, stačí za-
volat na telefonní číslo 267 902 
488 nebo 267 608 209 a dohod-
nout si termín ověření.

Rozloučení se s gescí školství
Poslední čtyři roky jsem působil v radě 
Prahy 11 jako 3. místostarosta a měl 
jsem na starosti kulturu, sport, volno-
časové aktivity a školství. A právě škol-
ství bylo jedním z několika hlavních důvo-
dů, proč vyjednání nové koalice trvalo od 
loňských říjnových voleb až do letošního 
února. Piráti deklarovali, že získat gesci 
školství je pro ně naprosto klíčové. ODS 
s tímto naopak nesouhlasila. 

My v TOP 09 – STAN jsme si za hlav-
ní celkovou prioritu stanovili, aby vznik-
la co nejrozumnější koalice pro rozvoj 
Prahy 11. Výsledkem složitých jednání 
a různých ústupků je dohoda, ve které Pi-
ráti získali radní pro školství, ODS pozi-
ci předsedy komise pro výchovu a vzdě-
lávání a já se jakožto 2. místostarosta 
budu nově věnovat rozsáhlé gesci ži-
votního prostředí. Bude se pro mě jed-
nat o novou oblast, na kterou se těším, 
o tom však budu psát v jiných článcích. 

Oblasti kultury, sportu a volného času 
se bude v radě nově věnovat můj kolega 
Mgr. Jan Stárek.

Na gesci školství budu vzpomínat vel-
mi rád, ač o složité situace nebyla nou-
ze a do značné míry odcházím od roz-
dělané práce. Nicméně za ty 4 roky se 
nám podařilo zajistit přes 1600 nových 
míst v našich jihoměstských školách. 
Díky tomu má nyní Praha 11 dostateč-
né kapacity mateřských i základních škol 
pro zvládnutí nárůstu počtu dětí z pos- 
ledních let, což nám řada okolních měst-
ských částí a obcí závidí. Prosadil jsem, 
aby první republiková Scio škola vznikla 
právě zde na Jižnim Městě II, též jsem 
úzce spolupracoval s dalšími soukromý-
mi školami. V podobě Místního akční-
ho plánu ve vzdělávání (MAP) předávám 
nástupcům podrobný nástroj k dalšímu 
zlepšování kvality našeho školství, a to 
až do roku 2023. 

Tento plán, do kterého jsou zapojeny 
všechny naše školy i další vzdělávací in-
stituce, jsme navíc již začali postupně rea- 
lizovat. Pro pozice manažerů a expertů 
MAPu se nám podařilo sehnat opravdu 
kvalitní odborníky. 

Zrovna tak jsem rád, že je radniční od-
bor školství a kultury personálně sta-
bilizován a jeho zaměstnanci odvádějí 
dobrou práci. Jim všem, dále kolegům 
v MAPu, ředitelkám a ředitelům ma-
teřských i základních škol a mnohým 
dalším moc děkuji za spolupráci a své 
nástupkyni – pirátské radní Zuzaně Uj-
helyiové – budu držet palce, ať se jí v její 
nové pozici daří.

 
Jakub Lepš  

(TOP 09 – STAN),  
místostarosta  

Prahy 11 

Instagram Prahy 11

Únor přinesl letos 
mimořádnou sněhovou  
nadílku
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Blíží se dubnový termín zápisů dětí do prvních tříd základních 
škol, proto vám přinášíme základní informace a přehled všech 
základních škol v Praze 11 s jejich charakteristikami.

Jedná se celkem o 15 škol, z toho je devět 
ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 11, 
čtyři soukromé a dvě speciální. Každá ze 
škol má svá specifická zaměření, mnoho 
školních a mimoškolních aktivit. Vyhláš-
kou hlavního města Prahy jsou stanoveny 
spádové obvody jednotlivých škol (najde-
te na webových stránkách MČ Praha 11 
– http://www.praha11.cz/cs/skolstvi/za-
kladni-skoly/spadove-oblasti-zs.html). Ře-
ditel spádové školy je povinen přednostně 
přijmout žáky s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě 
k zápisu k povinné školní docházce, a to 
v době od 1. dubna do 30. dubna kalen-
dářního roku, v němž má dítě zahájit po-
vinnou školní docházku. Do základní ško-
ly se zapisují děti, které před začátkem 
školního roku (nejpozději 31. srpna) dovrší 
šestý rok věku. Na žádost zákonných zá-
stupců lze výjimečně zapsat i děti, které 
dovrší šesti let v době od září do konce 
června příslušného školního roku, ale pou-
ze jsou-li přiměřeně tělesně i duševně zra-
lé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného 

v období od září do konce pro-
since je také doporučující vyjá-
dření školského poradenské-
ho zařízení, podmínkou přijetí 
dítěte narozeného od ledna 
do konce června doporučující 

vyjádření školského poraden-
ského zařízení a odborného lé-

kaře, která k žádosti přiloží zákon-
ný zástupce. 

Ředitel školy může na základě doporučení 
příslušného školského poradenského za-
řízení a odborného lékaře nebo klinického 
psychologa odložit začátek povinné školní 
docházky o jeden rok u dětí, které nejsou 
tělesně či duševně vyspělé. I s těmito 
dětmi se ale musí rodiče dostavit k zápi-
su. K zápisu vezměte průkaz totožnosti 
a rodný list dítěte.

V případě odkladu školní docházky je mož-
né využít přípravných tříd, které jsou otevře-
ny v těchto základních školách zřizovaných 
MČ Praha 11: ZŠ Ke Kateřinkám 1400, ZŠ 
Květnového vítězství 1554, ZŠ Mikulova 
1594 a ZŠ Pošepného nám. 2022. Pří-
pravné třídy vzhledem k nižšímu počtu dětí 
ve třídě (maximálně 15) pomáhají vyrovnat 
vývoj dětí v potřebných oblastech, tak aby 
vstup do základní školy v dalším roce byl 
pro dítě co možná bezproblémový. 

V tomto čísle Klíče jsme se snažili podat 
souhrnné informace týkající se zápisu do 
základních škol. Veškeré další dotazy vám 
zodpoví vedení jednotlivých škol i Odbor 
školství a kultury Úřadu MČ Prahy 11 (tel. 
267 902 324).

Zápis do základních škol

Přehled 

základních škol 

na Jižním Městě

Základní škola, Praha 4,  
Donovalská 1684

Tel.: 272 934 191
Ředitel: Mgr. Pavel Dittrich
E-mail: info@donovalskazs.cz

Vzdělávací program ve školním roce 2018/2019:
ŠVP – „Mosty k vědění“ - je zaměřený především na výuku cizích jazyků, informatiky 
a tělesné výchovy. V 1. třídách je učební plán přizpůsoben plynulému přechodu dětí 
z MŠ do ZŠ. Na prvním stupni probíhá výuka bez zvonění, je proložena oddechovými 
prvky pohybové výchovy a estetické výchovy. Některé 1. třídy mají k dispozici kromě 
klasické učebny ještě hernu. 
V 1. až 3. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením 
na tenis (tenisová škola TCD). Na II. stupni jsou žáci systematicky připravováni ke 
studiu na středních školách. 
Jazyky: angličtina – 1. až 9. ročník, od 6. ročníku němčina, ruština.
Počet žáků celkem: 744
Počet tříd školy celkem: 32, průměrný počet žáků v 1. třídách – 23 dětí
Kroužky na škole: košíková, počítačové, florbal, tenis, atletika, stolní tenis, ša-
chy, všestranná sportovní příprava, klub společenských her, disco dance, taneční 
škola, hudební škola, angličtina, věda nás baví, gymnastika, inline, karate, judo, 
keramika
Školní družina: 6.30–17.30 pro žáky 1. až 3. ročníku. Kroužky ve školní družině – 
výtvarný, hry s hudbou a pohybem, jóga, šikovné ruce, fotbal.
Zápis do 1. tříd: 9. a 10. dubna 2019 od 15.00 do 17.00 hodin, možnost registrace 
času zápisu – viz stránky školy. 
Škola před školou – 20. 3. 2019

www.donovalskazs.cz

Základní škola s rozšířenou výukou 
jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674

Tel.: 731 576 959, 226 807 221, 
226 803 838
Ředitel: Mgr. Alena Červená
E-mail: cervenaa@zsmilicov.cz

Vzdělávací program: Škola pro vzá-
jemné porozumění 
Fakultní škola UK, držitel ocenění 
Label, Deutsche Partnerschule, škola 
s právem jazykové zkoušky DSD B1 
pro německý jazyk, zapojení do pro-
jektu eTwinning, Aktivní škola, Rodiče 
vítáni; Bilingva – 1. až 5. třída bilingv-
ní česko-německá výuka podporovaná 
programem Partnerské školy – Part-
ner der Zukunft
Počet žáků celkem: 954
Počet tříd celkem: 39
Školní družina: od 6.30 do 17.30 pro 
žáky 1. až 4. ročníku
Zápis do 1. tříd: 9. 4. 2019 14.00–
18.00 a 10. 4. 2019 14.00–17.00 
hodin.
Akce pro předškoláky: Předškoláček 
– úterky v květnu – 14., 21., 28. 5. 
2019 vždy od 14.00 do 14.45 hodin. 
www.zsmilicov.cz

Pokračování na stranách 16 a 17



 

Tajenka: březnová pranostika: Březnové slunce… Své odpovědi zasílejte e-mailem na: klic@praha11.cz do 15. března. 
Pět rychlých a správných odpovědí odměníme hezkou cenou. Výherci z minulého čísla: Eva Dobrá, Michal Macháč, Hana Valová, 
Vlasta Freidingerová, Pavel Hortek. Výhercům gratulujeme. Ceny si mohou vyzvednout ve vrátnici úřadu – Ocelíkova 672.
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Výtěžek z charitativního běhu
Městská část Praha-

-Újezd pořádala v sobo-
tu 15. září 2018 chari-
tativní běh pro Nadaci 
Naše dítě. Druhý roč-

ník běhu pro dobrou věc 
vedl přes tři milíčovské 

kopce. Závodníci zde zdola-
li trať dlouhou 4 200 m. Výtěžek z akce 
ve výši 25 000 Kč byl použit na úhradu 

invalidního vozíku pro chlapečka s kom-
binovaným postižením. Cena vozíku či-
nila 24 142 Kč a zbývající částka ve výši 
358 Kč byla použita na provoz nadace. 
Děkuji sponzorům a účastníkům běhu, 
kteří zakoupením trička pomohli těm, kte-
ří pomoc potřebují, a přispěli k tomu, že 
chlapeček a jeho rodiče budou mít o tro-
chu snadnější život.
 Jana Draštíková, místostarostka

Burza jarního a letního dětského  
oblečení a vybavení
S příchodem jara se můžete těšit na další 
burzu jarního a letního dětského obleče-
ní a vybavení, která se již tradičně koná 
ve společenském sále domu služeb ve 
Vodnické ulici. Burza proběhne v pátek 
8. března od 8.00 hodin do 18.00 hodin 

a v sobotu 9. března od 9.00 hodin do 
12.00 hodin.

Podrobné informace najdete na webu 
mateřské školy: www.msformanska.cz/
burza.

Důležitá usnesení 
zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha–Újezd dne 
23. 1. 2019 
schvaluje:

• smlouvu o bezúplatném převodu 
požárního vozu Tatra CAS32 T 
815 do správy majetku městské 
části

• zakladatelskou listinu společnosti 
Technické služby Újezd, s. r. o.

• znění všeobecné smlouvy 
o spolupráci, smlouvy o dílo 
o údržbě komunikací a chodníků 
a smlouvy o dílo o údržbě zeleně 
se společností Technické služby 
Újezd, s. r. o.

• smlouvu o bezúplatné výpůjčce 
stavby hasičské zbrojnice se 
Sborem dobrovolných hasičů 
Praha-Újezd

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

Pavla Pitrmanová, 
odbor kancelář starosty

Dopravní zrcadlo 

Na křižovatce ulic Milíčovská a Na Křti-
ně bylo v první polovině ledna 2019 osa-
zeno dopravní zrcadlo. Jedná se o první 
opatření ke zvýšení bezpečnosti silniční-
ho provozu v tomto nepřehledném mís-
tě. Křižovatka je sice už o něco pře-
hlednější, ale v rámci její rekonstrukce 
počítáme s dalšími úpravami.
 Ing. Pavel Staněk, 
 odbor investiční

Informace o petici na snížení hluku z provozu D1
V říjnu loňského roku byla ukončena petice 
se žádostí o přijetí opatření ke snížení hlu-
ku z provozu dálnice D1, kterou podpoři-
lo svým podpisem 367 občanů. Následně 
bylo všech 21 petičních archů zasláno k vy-
jádření dotčeným orgánům státní správy, 
konkrétně Ministerstvu dopravy, Minister-
stvu zdravotnictví, Ředitelství silnic a dál-
nic, Hygienické stanici HMP a Policii České 
republiky. Petice požadovala vybudová-
ní dostatečného protihlukového opatře-
ní po délce D1 na území MČ Praha-Újezd, 
MČ Praha-Šeberov a MČ Praha 11, sníže-
ní rychlosti na úseku 0 km až 6 km D1 na 
80 km/hod s následnou kontrolou dodržo-
vání stanovené rychlosti úsekovými rada-
ry, realizaci tzv. tichého asfaltu v celé dél-
ce uvedeného úseku, a to v obou pruzích, 
a zproštění povinnosti dálniční známky 
v úseku D1 Opatov–Průhonice. 
Městská část obdržela následující vyjádření:
• Policie ČR se ve vyjádřeních odkazuje na 

Ministerstvo dopravy, jemuž do kompe-
tence spadá vybudování protihlukových 
opatření podél dálnice D1 a na Minister-
stvo vnitra, které stanoví místní úpravu 
provozu na dálnici. 

• Hygienická stanice hl. m. Prahy uved-
la, že v současné době je pro provoz 
na dálnici D1, vydáno v souladu s § 31 
odst. 1) zákona 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví, časově omezené 
povolení pro provozování zdroje hluku, 
u kterého z vážných důvodů nelze do-
držet hygienické limity stanovené naří-
zením vlády č. 272/2011 Sb., o ochra-
ně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 

• Ministerstvo dopravy uvedlo, že ŘSD 
ČR připravuje několik projektů na vý-
stavbu protihlukových stěn. Na stav-
bu „Protihluková stěna – D1 – Újezd 
u Průhonic“ v úseku km 4,905–5,351 
ve směru na Prahu je podána žádost 

o vydání stavebního povolení, realizace 
se předpokládá v průběhu roku 2019. 
Dále se zpracovává dokumentace pro 
územní rozhodnutí pro stavbu „D1 – 
PHS Formanská“ v km 3,197–4,094 
ve směru na Prahu. Pro její umístění je 
nutné dořešit majetkoprávní vypořádá-
ní s vlastníky pozemků. Souběžně pro-
bíhá příprava stavby protihlukové stě-
ny „Kateřinky – na valu – I. etapa“ na 
km 2,441–2,848, na kterou bylo vy-
dáno územní rozhodnutí. Dále se Mi-
nisterstvo dopravy vyjádřilo ke snížení 
rychlosti na 80 km/h v úseku 0-6 km, 
které označilo za neúčelné, neefektiv-
ní a především nehospodárné. Realiza-
ce tzv. tichého asfaltu neboli povrchu 
se sníženou hlučností je v úseku km 
2,35–6,70 ve směru na Brno plánová-
na v letech 2019–2020. Ministerstvo 
dopravy také nenavrhuje v úseku dálni-
ce v km 0–6 udělení výjimky z časového 
zpoplatnění, neboť by toto mohlo způ-
sobit nárůst intenzity vozidel, což by ve 
svém důsledku vedlo ke zhoršení situa-
ce v bezprostředním okolí, a tedy i ke 
zvýšení hluku. 

 Ing. Markéta Novotná, 
 odbor občansko-správní 

Pozvánka – 
vynášení Morany 
Symbolické rozloučení se zimou a ví-
tání jara pořádá městská část již od 
roku 2012. Letos vyjde průvod v ne-
děli 24. března v 14.00 hodin z újezd-
ského náměstí k Botiči, kde bude Mo-
rana zapálena a vhozena do vody.

Pavla Pitrmanová, 
kancelář starosty



Přednáška: Prevence 
v každodenním životě

Kdy:
4. 3. 2019 (pondělí) od 14:30 DPS 
Šalounova 2025/7, klubovna se- 
niorů 1. patro
5. 3. 2019 (úterý) od 15:00 DPS 
Blatenská 2140, klubovna seniorů, 
přízemí 
4. 4. 2019 (čtvrtek) v 15:00 Stra-
vovací centrum – jídelna, Křejpské-
ho 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: Do království sněženek 

Dne: 26. 3. 2019 (úterý)
Sraz: 7:45 v hale nádraží Holešo-
vice, jízdenky z Prahy-Sedlce do 
Dobříně
Trasa: Dobříň - Roudnice nad La-
bem + prohlídka města, event. oběd 
Délka trasy: 9 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

KOMENTOVANé PROCHÁZKy pro seniory: 
Vyšehradský hřbitov, v případě zájmu bazilika sv. Petra a Pavla

Dne: 16. 3. 2019 (sobota) v 10:00 před bazilikou sv. Petra a Pavla 
Dne: 2. 4. 2019 (úterý) ve 14:00 před bazilikou sv. Petra a Pavla
Na co se můžete těšit: Na vycházce si zavzpomínáme u Slavína. Připomeneme si 
významné osobnosti, které se zasloužily o pokrok naší vlasti. Malíře M. Alše zná 
leckdo, ale kdo zná malířku Zděňku Brauňovou nebo A. Hnátka? Vzpomeneme na 
významné vědce – nositele Nobelovy ceny J. E. Heyrovského, lékaře B. K. Presla, 
lékaře a fyziologa J. A. Purkyně či zakladatele hvězdárny v Ondřejově J. J. Friče. 
Procházkami vás provede paní Jelena.
Místo na komentované procházce si rezervujte na tel. čísle: 724 603 317 nebo 
na e-mailu: jana.holubova@jmsoc.cz. Rezervace jen do naplnění kapacity.

Nové Město pražské
Dne: 19. 3. 2019 (úterý) 
Sraz: ve 14:00 u pomníku Elišky Krásnohorské na Karlově náměstí 
Na co se můžete těšit: Připomeneme si, že Nové Město založil český král Karel IV. 
na Karlově náměstí, největším v Praze a jedním z největších v Evropě. Povíme si 
o galerii soch, barokním kostele sv. Ignáce, Faustově domě, Novoměstské radnici. 
Sejdeme k bývalému baroknímu kostelu sv. Jana Boromejského (nyní Cyrila a Me-
toděje), spojeného se statečným odporem sedmi parašutistů. Zastavíme se u za-
niklého klášterního kostela řádu křižovníků Na Zbořenci a u kostela sv. Václava. Vy-
cházku ukončíme u Tančícího domu. Procházkou vás provede paní Jelena.
Místa na komentované procházce si rezervujte na tel. čísle: 724 603 317 nebo 
na e-mailu: poradenstvi@jmsoc.cz. Rezervace jen do naplnění kapacity.

Jak to všechno začalo na Novém Městě pražském  
aneb po stopách husitů 
Dne: 9. 4. 2019 (úterý) 
Sraz: ve 14:00 v hale stanice I. P. Pavlova (vyjet po pojízdných schodech ze sta-
nice metra)
Na co se můžete těšit: Půjdeme od Sv. Štěpána a Sv. Longina k Novoměstské 
radnici, cestou budeme obdivovat secesní, funkcionalistické a konstruktivistic-
ké domy z 19. a 20. století. Připomeneme si významné osobnosti, jejichž bysty 
cestou spatříme. Půjdeme Štěpánskou ulicí k rotundě Sv. Longina, připomínané 
r. 993. Připomeneme si Antonína Dvořáka, který bydlel v Žitné ulici, a také Aloise 
Rašína, který zemřel před svým bytem v Žitné ulici. Zastavíme se u dalších zajíma-
vých a významných budov.
Místa na komentované procházce si rezervujte na tel. čísle: 724 603 317 nebo 
na e-mailu: poradenstvi@jmsoc.cz. Rezervace jen do naplnění kapacity.

CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory a seniorky: 
Na kole za Hrabalem

Dne: 25. 3. 2019 (pondělí)
Sraz: od 8:30, Masarykovo nádraží – odjezdová hala. 
Vlak do Lysé n. L. jede 8:52 
Délka trasy: cca 40 km 
Trasa: Lysá, Kersko, Nymburk, Poděbrady a vlakem 
do Prahy 

Akce se nekoná v případě silného deště a jiného extrémně nepříznivého počasí. 
Doporučujeme vzít si helmu a náhradní duši.
Víte, proč vydali v Lysé vyhlášku proti nádheře? Kam chodil Hrabal za Krásnou 
Pepinou a kde se jí kančí se zelím a se šípkovou? Kde vylezla Magda Vašáryová 
na komín? Risknete zkoušku věrnosti u Turecké věže v Nymburce? Okusíte lázeň-
ské oplatky a minerálku v Poděbradech, kde léčí nejen srdce? 
Trasou vás provede Mirja.
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Přednáška: Putování po Izraeli aneb zážitky  
z cesty do zaslíbené země…

Kdy: 25. 3. 2019 (pondělí) od 15:00 jídelna Křejpského 1502/8
 26. 3. 2019 (úterý) od 15:00 jídelna Křejpského 1502/8
ZDARMA
Přednášející: PaedDr. Miroslav Cerman
Obsah přednášky:
- vznik státu,   - politické vztahy,
- samospráva země,  - život běžných lidí,
- Vánoce v Betlémě,  - zajímavosti
Rozsah 60–90 minut

ZVEME VÁS NA:  
VELIKONOČNÍ ZÁBAVU 

Kdy: 24. 4. 2018 (středa) od 13:30 
Kde: objekt Stravovacího centra 
v Křejpského 1502/8
Vstup: 160 Kč 
V ceně je zahrnuto občerstvení – jar-
ní nádivka s bramborovou kaší, ma-
zanec, káva, párek, chléb a hořčice.

Můžete se zúčastnit soutěže o nej-
chutnějšího beránka nebo o veliko-
noční dekoraci. Přijďte si zasoutěžit 
a pobavit se s námi.

V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel.: 770 197 680, 
724 603 317. 

Vstupenku 
uhraďte do 
13. 4. 2019 
po předcho-
zí telefonic-
ké dohodě na 
adrese: Jiho-
městská sociální 
a.s., Dům s pečo-
vatelskou službou Ša-
lounova 2025/7 

Život občas přináší nečekané změny, nové výzvy, loučení… 
Moje pouť s Mezi Domy končí, proto bych rád z celého srdce 
poděkoval všem kolegům a lidem, kteří se jakkoliv podíleli na 
chodu komunitního centra, a samozřejmě vám, všem našim 
návštěvníkům kavárny, akcí, kurzů a dílen. Díky vám naše ko-
munitní centrum a kavárnička pulzují životem. S velkou radostí 
také vítám mou nástupkyni Veroniku Kubíkovou. Těším se, že 
komunitní centrum Mezi Domy prozáří novou energií. 
 Andrej Mikulka

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA MEZI DOMY 
Od 1. 3. prodlužujeme otevírací dobu, těšíme se na vás.
PONDĚLÍ až PÁTEK: 10:00–20:00, SOBOTA: 12:00–18:00

HAPTICKÉ MASÁŽE PRO RODIČE S DĚTMI
Zveme vás na cyklus kurzů haptických masáží, který bude 
probíhat v termínech 20. 3., 27. 3., 3. 4. a 10. 4. v čase od 
16:00 do 17:00. Přihlášky do kurzu prosím posílejte na e-mail 
info@mezi-domy.cz nebo volejte na tel. číslo 777 485 939.  
Lektorka Jana Stehnová.
Cílem haptických masáží je naplnit potřebu doteku, sestava ob-
sahuje 14 tahů. Všechny tahy se provádějí přes oblečení, na 
hlavě, krku, zádech a pažích. Dotek probíhá pouze se svolením 
masírovaného. Pravidelné provádění masáží podporuje propo-
jení 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 2. března od 10:00. Vaše výrobky si budete 
moci vyzvednout na konci března, další termín keramické dílny 
bude 30. března. Rezervace míst: sms 777 485 939, e-mail: 
info@mezi-domy.cz. Těšíme se na vás!

ÓM CHANTING
2. a 30. března 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 
sebeharmonizujícího potenciálu účastníků. Začínáme v 13:15, 
vstupné je dobrovolné, rezervace není nutná.

VERNISÁŽ OBRAZŮ
Srdečně vás zveme na vernisáž obrazů Stanislava Duška, která 
se bude konat 16. 3. od 13:00. Stanislav je ke své tvorbě in-
spirován svou rodinou, přírodou, ale hlavně osudy a příběhy lidí 
z jeho pečovatelské praxe. Důležité pro něj je, že se lidé mo-
hou jeho obrazů dotýkat a být s nimi více v kontaktu. Vstupné 
je DOBROvolné.

ZVEME VÁS NA VELKÝ DĚTSKÝ BLEŠÍ TRH
V sobotu 23. března se v komunitním centru MEZI DOMY v Křejp-
ského ulici 1502/8 od 12:00 do 16:00 koná parádní nefalšovaný 
dětský bleší trh. Prodávat a směňovat budou děti samotné (za 
pomoci dospělých, pokud bude potřeba). Těšíme se na vás! 

PODPORUJEME KLUB SVOBODNÝCH MATEK 
Přijďte si vybrat ručně vyráběné produkty - jejich koupí pod-
poříte dobrou věc, a navíc si odnesete domů originální dárek 
pro své blízké.

Na společná setkávání s vámi se těší 
nová programová koordinátorka 

Veronika Kubíková. 

SENIOŘI v KC ZAHRADA
Již 6. rokem úspěšně provozuje Aero-
bic studio JITKA ve spolupráci s Jiho-
městskou sociální, a.s., a za podpory 
MČ Praha 11 kurzy skupinového re-
habilitačního cvičení v Kulturním cen-
tru ZAHRADA pro seniory 60+ a sou-
časně občany Prahy 11. Kurzy 6- nebo 
10hodinové probíhají vždy ve čtvrtek 
od 17 hodin ve skvělé tělocvičně KC 
ZAHRADA s vybaveným zázemím. Kur-
zů se může zúčastnit kdokoliv. Čerpat 
dotaci však nemůže ten, kdo nesplňu-
je podmínky pořadatelů. Pohybovou 
náplň kurzů zvládnou všichni zájem-
ci i bez předchozí pohybové průpravy. 

Dosáhnou tím upevnění a zlepšení 
dosavadní tělesné i duševní pohody. 
Součástí kurzů jsou činnosti vedoucí 
ke zlepšení paměti, k udržení dušev-
ní svěžesti, společné vycházky, terén-
ní hry (Trochu jiná BOJOVKA) s bonu-
sem. Chcete-li více informací, použijte 
info@cviceniprovsechny.cz, sledujte 
www.cviceniprovsechny.cz, kde najde-
te i ohlasy cvičenců, facebook Aerobic 
studio JITKA, mobil 737 141 507 nebo 
osobně každý čtvrtek v 17 hod. v Kul-
turním centru ZAHRADA. 

Těšíme se právě na vás.
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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

Každých 14 dní připravujeme 
novou akční nabídku:

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí od 4. 3. – 16. 3. 2019, 
nebo do vyprodání zásob.

Přijďte, těšíme se na vás!

Vepřové ocásky 99,90 Kč 79,90 Kč

Hovězí zadní vrchní šál 249,90 Kč 229,90 Kč

Krůtí stehno 104,90 Kč 89,90 Kč

Šunka výběrová 199,90 Kč 179,90 Kč

Sedlácká klobása 129,90 Kč 109,90 Kč

Paštika s telecím masem 129,90 Kč 109,90 Kč

Sekaná 119,90 Kč 99,90 Kč

RV
19

0
02

70
/0

1

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice 
tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz
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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 3+kk 
s lodžií, užitná plocha 
jednotky 78 m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 1. podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Augustinova, 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 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+1 
s lodžií, užitná plocha 68 m2, 
v družstevním vlastnictví. By-
tová jednotka se nachází v 7. 
podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 3+1 s lodžií
Květnového vítězství, Háje

Nájem bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha 42 m2. Bytová 
jednotka se nachází v 5. pod-
laží ze 7. Nájem 12.000,- Kč + 
poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Kloknerova, Chodov

Nájem bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha 43 m2. Bytová 
jednotka se nachází ve 3. 
podlaží z 12. Nájem 12.500,- 
Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Boloňská, H. Měcholupy

Nájem bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha 50 m2. Byto-
vá jednotka se nachází ve 7. 
podlaží z 9. Nájem 15.000,- 
Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Brodského, Chodov
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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 Mikulova zpracovali vzpomínky paní Marie Kubínové, která 
pracovala celý život jako zubní instrumentářka. Její příběh lze dohledat 
na webových stránkách https://www.pribehynasichsousedu.
cz/praha-11/praha-11-20172018/kubinova-marie.

Paní Marii Kubínovou, která letos oslavi-
la krásné 87. narozeniny, jsme navštívi-
li a její vzpomínky přinášíme v následují-
cím rozhovoru.

S rodiči a sestrou jste bydlela v činžov-
ním domě na Petrském náměstí. Jak 
vzpomínáte na dětství v centru Prahy?

Bylo to tam výborné, bylo to u řeky 
a my jsme chodili na Štvanici. Do Vltavy 
jsme se nesměli chodit koupat, protože 
naproti byla pražská jatka, odkud vtékal 
do řeky odpad a ta voda tam dostáva-
la zabrat. Ale užívali jsme si i sáňkování. 
Všude byl dostatek sněhu a málo aut. 
Chodila jsem s tatínkem až do Riegro-
vých sadů, odkud jsme měli až domů bá-
ječnou sáňkařskou dráhu. 

Dětství, to jsou pro mne i zvláštní zvu-
ky. Na náměstí Republiky byly kasárny 
Jiřího z Poděbrad, odkud vybíhali kaž-
dé ráno a za každého počasí vojáci. Byli 
svlečeni do půli těla a klusali Truhlář-
skou ulicí, naší Soukenickou, Revoluční 
a zpět do kasáren. To jsem slyšela kaž- 
dé ráno, když mne maminka budila do 
školy. Dalším typickým zvukem bylo roz-
vážení pošty. U kostela sv. Petra byly 
totiž stáje pro poštovní koně. Když pak 
koně vezli poštu po ulici z kočičích hlav, 
rozléhal se kolem klapot koňských kopyt 
a drnčení vozů. 

Po březnu 1939 se zvuky měnily?

A víte, že ano? Byli jsme s tatínkem 
před Týnským chrámem, když jsme 

zaslechli píšťaly a bu-
bínky. Pochodovala 
směrem k nám počet-
ná skupina Hitlerju-
gend. Bylo jim 14–15 
let, měli bílé ponožky, 
kraťasy a košile a nes-
li prapor s hákovým kří-
žem. My jsme stáli a kou-
kali. Když šli kolem nás, utrhl 
se jeden kluk, srazil otci klobouk 
a dupl na něj. Bylo to proto, že nesmekl 
před vlajkou s hákovým křížem. 

Vy jste v roce 1945 zažila bombardo-
vání. A jelikož byly letecké poplachy 
časté, ani jste nešla do krytu a byla 
jste v té době doma u okna.

My jsme byli vycvičení, že jsme ok-
nem ve škole pozorovali věž sv. Jaku-
ba. Když tam bylo 11 hodin, proběh-
la výstraha a my jsme mohli jít domů. 
Ale po tom náletu 14. února 1945 nám 
úplně skončilo vyučování a jezdili jsme 
jen pro úkoly. Bylo nám řečeno, že do 
školy půjdeme až po válce. A skutečně 
jsme znovu nastoupili až v květnu. Ko-
nec války jsem prožila ve vesnici Černé 
Voděrady u svého strýce, který zde měl 
pohostinství.

Vy jste na venkově zažila i konec vál-
ky. Co se vám z té doby vybaví?

Rádio byla vzácnost a my jsme ho cho-
dili poslouchat k sousedům. 31. dub-
na přišel listonoš z Ondřejova a v novi-
nách stálo, že je Hitler mrtev. To už se 

čekalo, kdy bude konec války. 10. květ-
na k nám přijížděli Rusové. Jako první 
k nám dorazil Rus z asijské části, který 
seděl na dřevěném voze a měl zubože-
ného koně. Ten voják byl naprosto apa-
tický a nereagoval ani na přivítání paní, 
která pocházela z Ruska. Časem přijeli 
další Rusové, a dokonce vojandy. Usa-
dili se u rybníčka, v němž se všichni – 
ženy, muži i koně současně koupali. Ně-
kde sebrali krávu a maso si tam vařili. 
Velký zájem měli o hodinky, někteří měli 
troje na jedné ruce a na druhé dvoje. 

Vy jste se v 27 letech vdávala a vza-
la jste si doc. MVDr. Vladimíra Kubína, 
CSc. Jak se vám žilo a pracovalo v teh-
dejší ČSSR?

Vdávala jsem se v roce 1959, takže by-
chom s manželem letos v březnu slavi-
li 60 let. Bylo to naprosto harmonické 
a úžasné manželství. Měli jsme spolu 
dva syny. Bohužel loni manžel zemřel. 

Manžel byl odborník na mikrobiologii, 
jenže se nezúčastnil hlasování, které 
mělo podpořit okupaci v roce 1968, 
a přišel o místo. Musel opustit Vojen-

skou nemocnici ve Střešovicích 
a později pracoval v nemoc-

nici na Karlově náměstí. 
Jelikož nebyl v politické 

straně, vycházeli jeho 
vědecké práce pod ji-
ným jménem. Nemohl 
se účastnit vědec-
kých konferencí. První 
se zúčastnil až v roce 

1990 v Itálii. My jsme 
tam bydleli pod stanem 

a já měla pro něj v krabi-
ci připravené košile, aby nás 

dobře reprezentoval. 

My jsme v 90. letech projeli skoro celou 
Evropu. Bydleli jsme ve stanu, ale bylo 
to úžasné. Byli jsme dokonce v USA, 
odkud jsme zajeli do Toronta navštívit 
naše dávné známé. Ale toto přátelství 
sahá až do těžkých dob druhé světové 
války. V Soukenické ulici vedle nás by-
dlela židovská rodina, kde žili i tři kluci. 
Museli nosit na šatech hvězdy. Dostá-
vali malé potravinové příděly a chodit 
s nimi ven bylo nebezpečné. Moje ma-
minka jim sháněla jídlo. Když odcháze-
li do koncentračního tábora, věděli, že 
se nevrátí a že jdou na smrt. Dva brat-
ři ty hrůzy přežili a po válce se přes Iz- 
rael dostali do Kanady. Dlouhá léta 
jsme s nimi byli v kontaktu a nikdy ne-
zapomněli, jak jim maminka pomáhala. 
Dokonce jí jednou ze zahraničí zajisti-
li květiny k narozeninám. Ale nemohli 
vědět, že se u nás tehdy daly sehnat 
pouze karafiáty. Tak měla maminka byt 
plný karafiátů. 

Děkuji vám za rozhovor.

 Michal Ezechel

Byt plný karafiátů
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„Dycky Most!“ a tady u nás na Jihu „Dycky Jižák!“
David Solomon je s Jižním Městem spjatý od svých 11 let, když 
tátovi pomáhal v pekárně. Ta shodou okolností sídlila ve stejné 
budově jako Severka, kam se teď ve svých 36 letech vrací. 

Má to tu spojené hlavně s prací a hospo-
dami, které založil jeho otec a kde od mytí 
záchodů prošel až k vedení týmu a rekon-
strukcím a investicím. Jeho práce je časově 
náročná, ale jak sám říká, tady na Jihu se 
skvěle relaxuje. Běhá kolem přehrady a jez-
dí na kole směr Jílové. To by v centru Prahy 
nemohl. Jeho nejnovějším projektem, kte-
rý zrealizoval, je Severka. Místo, kde máte 
hned při vkročení pocit, že jste se v čase 
přenesli o desítky let zpátky, a také místo, 
o kterém bude dneska řeč.

Davide kde vznikl nápad, který dýchá sta-
rými časy? 

Přišel v momentě, kdy se objevil problém 
s bývalým nájemníkem pivnice Opatov 
a my měli měsíc na rozmyšlenou, co s bu-
dovou dál. Já sám, když jsem ji viděl po ně-
kolika letech, přišla mi tak strašně hnusná, 

že jsem v tom najednou viděl paradoxně 
něco zajímavého, až hezkého. A tak se zro-
dil nápad udělat tady muzeum sídliště, kte-
ré je živé. Lidé, příběhy, fotky, architektu-
ra a k tomu dobré pivo. Počáteční nápady 
pronajmout místo cykloprodejně nebo po-
travinám jsme zamítli a rozhodli se udělat 
tady pořádnou hospodu, přesně takovou 
jako v minulosti, se vším všudy, aby souse-
di zavzpomínali. Prostě atmosféra sídliště 
70. a 80. let.

Atmosféra v Severce je dost autentická, 
myslím, že se vám to povedlo. 

No tak díky, snažil jsem se načerpat in-
spiraci, informace a materiály na výstavě 
40 let Jižního Města a také díky projektu 
Paneláci v Umělecko–průmyslovém mu-
zeu. Kontaktoval jsem kurátory, dokumen-
taristy a umělce. Vyšla z toho výstava 

fotek Jaromíra Čejky a také unikátní insta-
lace obýváku Jana Pfeiffera. Máme tu ori-
ginály filmových plakátů, kulisy pane-
láků a také kompletní studii interiéru 
od filmového a seriálového architek-
ta Honzy Novotného. Ten spolu se 
štábem natáčel v zimě v objektu film 
Národní třída, který se chystá do kin. 
Snímek je podle novely Jaroslava Ru-
diše a hlavní roli hraje Hynek Čermák. 
Velká část děje se odehrává v hospo-
dě Severka. Tak jsme tento název ne-
chali i pro další provoz a jihoměstská 
Severka byla na světě. 

Severku si hodně lidí spojuje s Mostem - 
úspěšným seriálem ČT jedničky?

To ano, ale podobnost se Severkou v seriá-
lu Most je čistě náhodná. Společného mají 
jen architekta a název. Většina lidí pochopi-
la, že stejně jako je Most pouze metafora 
na české maloměsto, tak je Severka meta-
fora na klasické knajpy. A to je přesně at-
mosféra, kterou najdou tady u nás v praž-
ské Severce. A za tou se vydávají sem na 
Jižák.

Prý se vám na facebooku k události sledo-
vání seriálu Most přihlásilo tři tisíce lidí?

Ano a vážně nás to příjemně překvapilo, 
tak jsme z bezpečnostních důvodů udělali 
předprodej a nakonec byli všichni spokojeni. 

Vás je radost pozorovat, když o tom vy-
právíte, vás to Davide hodně baví…

No jasně, Severka mě baví svou atmo-
sférou 80. let, což je doba mého dětství, 
a i hosté si tento návrat do minulosti uží-
vají. A to včetně kouření, které je v Se-
verce povoleno díky spolupráci se Smo-
ker´s clubem. Výčepní nám tady kulhá a je 
stále otrávený, ale jeho míchané retrodrin-
ky se musí zažít. A když vidí zájem, tak je 
ochotný pustit vzdělávací projekci o stavbě 

sídliště. Žádné latte si u nás neobjednáte, 
ale „pořádnýho turka“ si tady dáte. :-)

Davide, jaké máte plány se Severkou do 
budoucna? 

Chceme ještě více kultury v Severce. Od 
května chystáme pravidelná nedělní diva-
delní představení. Aktuálně připravujeme 
s režisérem Jiřím Bábkem komorní čino-
hru Forbesy vyhasly. V budoucnu vznikne 
časosběrný dokument o životě na Jižním 
Městě, ve kterém využijeme rozhovory 
s osobnostmi i záběry ze Severky, které 
nepravidelně pořizujeme při běžném provo-
zu. Třeba se v něm uvidíte. :-)

Severku najdeme na spoustě míst po Če-
chách, ale ta jihoměstská je jenom jedna 
a je pořádně retro. Tak jí popřejme, aby 
byla místem zajímavých setkávání, poví-
dání, prostě místem, kam si lidi rádi zajdou 
a parádně se pobaví. 
 Dana Foučková

Je tu atmosféra 
sídliště 70. a 80. let
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Základní škola Campanus, Praha 4, 
Jírovcovo náměstí 1782
Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

Tel.: 222 366 517, 518
Ředitelka: Mgr. Lenka Derková, MBA
E-mail: central@campanus.cz
www: www.campanus.cz 

Vzdělávací program: „Vzdělávání, tolerance, integrace“ 
s podtitulem „Škola není cíl, škola je cesta“. Partnerské, klidné 
a tvůrčí prostředí, důraz je kladen na osobnostní rozvoj kaž- 
dého žáka, na rozvoj jeho talentu a zájmů. Výuka anglického 
jazyka od 1. třídy s rodilým mluvčím. 
Počet žáků celkem: 1093
Počet tříd celkem: 39
Kroužky na škole: sportovní, jazykové, výtvarné, hudební 
Školní družina: od 6.30 do 17.30, pro žáky 1. stupně
Zápis do 1. tříd: 9. a 10. 4. 2019 od 14.00 do 17.30 
hodin. 
K zápisu je možné si předem zarezervovat konkrétní čas, re-
zervační čísla je nutné si vyzvednout osobně v kancelářích ZŠ 
mezi 1.-3. 4. od 8.00 do 16.00 hodin.
Den otevřených dveří: 13. března 2019 od 8.00 do 16.00 
hodin
V rámci dnu otevřených dveří nabízíme rodičům předškoláč-
ků přednášku „Nástup do školy očima psychologa“ (10.00 
a 15.00 hodin) 
Akce pro předškoláky: „Předškolák“ aneb „My se školy nebo-
jíme“ – každý čtvrtek od 15.15 do 16.15 hodin.

www.campanus.cz 

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

Tel.: 267 227 500, 267 227 511
Ředitel: Mgr. Pavel Kopečný
E-mail: info@kvetnak.cz, 
www: www.kvetnak.cz

Vzdělávací program: Otevřená základní škola – nabízí po-
hodu prostředí a vstřícné klima (poradenský tým, pravidelné 
třídnické hodiny, žákovský parlament, zapojení do projektu 
Škola pro demokracii), výuku na základě konstruktivistické-
ho učení směřující k aktivní roli žáka při poznávání a otevřené 
partnerství (program Rodiče vítáni, spolupráce s mnoha or-
ganizacemi podporujícími strategii školy)
Vzdělávací program nabízí výběr: Montessori výuka, dvojja-
zyčná výuka metodou CLIL (Čj-Aj), matematika klasická i me-
todou prof. Hejného. 
Počet žáků celkem: 780
Třídy celkem: 33
Kroužky ve škole: fotbal, lehká atletika, AJ s rodilým mluv-
čím, sborový zpěv, modelář, aerobic
Školní družina: 6.30–18.00 hodin pro žáky 1. až 4. ročníků
Školní klub: 11.30–15.30 hodin pro žáky 5. až 9. ročníků 
Dny otevřených dveří: 6. 3. Ma prof. Hejného
Zápis do 1. tříd: 9. a 10. 4. 
Akce pro předškoláky: „Desatero prvňáka“ pro zapsané děti 
od 14.00–14.45 hod. ve středu 24. 4., 15. 5., 22. 5., 29. 5. 
Přípravná třída pro děti s odkladem k vyrovnání vzdělávacích 
potíží.
www.kvetnak.cz

Základní škola, Praha 4,  
Ke Kateřinkám 1400

Tel.: 226 809 711
Ředitelka: Mgr. Blanka Janečková
E-mail: skola@zskaterinky.cz 
www: www.zskaterinky.cz

Vzdělávací program: „Tvořivá škola Kateřinka“ – vlastní vzdě-
lávací program 
Výuka: činnostní učení, angličtina od 1. tř., němčina nebo ruš-
tina od 8. tř., informatika 
od 2. tř., v 9. roč. výuka finanční gramotnosti. 
Počet žáků celkem: 810
Počet tříd celkem: 34
Kroužky na škole: výtvarné, hudební, pěvecké sbory, spor-
tovní, jazykové a další 
Školní družina: od 6.30 do 17.30, pro žáky 1. až 3. ročníku
Školní klub: pro žáky 4. až 5. ročníku (12.30–16.00)
Dny otevřených dveří: 6. a 13. 3. (8.00–10.00) 
Zápis do 1. tříd: 9. 4. od 13.00 do 17.30 hod. (pro spádo-
vou oblast); 10. 4. od 14.00 do 15.30 hod. (pro nespádové 
oblasti)
Akce pro předškoláky: Tvořivá škola Kateřinka nanečisto – 
6. a 13. 3. 
Přípravná třída: plánujeme otevřít opět jednu přípravnou 
třídu.

www.zskaterinky.cz

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

Tel.: 222 365 075 
Ředitel: RNDr. Jan Hovorka 
E-mail: chodov@zskv.cz
www: www.zskv.cz 

Školní vzdělávací program: Rozum a cit. Pro nadané žáky 
na 1. stupni je školní vzdělávací program obohacen o rozši-
řující učivo. 
Počet žáků celkem: 479 
Počet tříd celkem: 20
Kroužky na škole: florbal, informatika, rytmická gymnastika, 
lehká atletika, sportovní hry, jazyky, šachový, hra na kytaru 
a flétnu, kroužek výtvarný, fotografický, šikulů, vaření, přípra-
va na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. 
Školní družina: od 6.30 do 18.00, pro žáky 1. až 4. ročníku.
Zápis do 1. tříd proběhne 9. 4. od 15.00 do 18.00 a 10. 4. 
od 15.00 do 17.00. K zápisu lze využít rezervační e-systém 
a zvolit si přesný čas zápisu. Den otevřených dveří jako sa-
mostatná akce není organizován. Celoročně probíhá program 
Škola nanečisto, který je určen budoucím prvňáčkům a jejich 
rodičům. Akce probíhá jednou měsíčně, vždy ve středu odpo-
ledne od 15.30 do 17.00 hodin. 
Nejbližší termíny: 20. 3., 17. 4. a 22. 5. 
Jsme školou s vysokým procentem úspěšnosti při přijímacích 
zkouškách na víceletá gymnázia. 

www.zskv.cz



Základní škola, Praha 4, 
Mendelova 5507

Tel.: 272 088 211, 602 270 472 
Ředitel: PhDr. Mgr. Martina Thumsová 
E-mail: skola@zsmendelova.cz
www: www.zsmendelova.cz 

Vzdělávací program ŠKOLA ÚSPĚŠNÉHO ŽIVOTA podpo-
ruje všestranný rozvoj žáka, respektuje jeho osobnost, kla-
de důraz na partnerství s rodiči. Využíváme efektivní vy-
učovací strategie, prioritou jsou komunikační dovednosti, 
kritické myšlení a výchova k osobní zodpovědnosti. Využí-
váme formativní hodnocení, na žádost rodičů i slovní. Do 
výuky cizích jazyků zapojujeme žáky od 1. ročníku (dvě hodi-
ny angličtiny v 1. a 2. třídě). Poskytujeme vyšší dotace ho-
din v matematice (s využitím prvků metodiky Hejného) a in-
formatice. Škola organizuje mnoho kulturních, sociálních 
a sportovních programů.
Počet žáků celkem: 750
Třídy celkem: 27
Kroužky na škole: zájmové aktivity rozvíjející kreativitu, vě-
domosti, tělesnou zdatnost, praktické dovednosti
Školní družina: 1. až 3. ročník od 6.30–18.00 hodin, moder-
ní zázemí pro využití volného času 
Školní klub: 4. až 9. ročník od 12.00–18.00 hodin, široké 
spektrum činností žáků
Zápis do 1. tříd: 9. a 10. 4. od 13.00 do 18.00 hodin, mož-
nost přihlášení na vybraný termín prostřednictvím webo-
vých stránek (týden před zápisem)
Den otevřených dveří: 26. 3. od 8.30 do 16.00 hodin. 
Akce pro předškoláky: od 24. 4. do 5. 6. každou středu 
„Dílna předškoláčků“

www.zsmendelova.cz

Základní škola, Praha 4, 
Mikulova 1594

Tel.: 226 805 711 
Ředitel: Mgr. Michaela Lipertová
E-mail: lipertova@zsmikulova.cz
www: www.zsmikulova.cz 

Vzdělávací program: VIP – Výchova, Inspirace, Porozumě-
ní. Vyučování zážitkovou formou, projektové vyučování, zdra-
vé a pozitivní klima, spolupráce s rodiči, zkušený kolektiv. Na 
I. i II. stupni volitelný předmět. II. stupeň – zaměření přírodo-
vědné nebo humanitní předměty. Cizí jazyky: angličtina, němči-
na. Jsme otevřená škola, zapojená do programu Rodiče vítáni, 
Skutečně zdravá škola.
Počet žáků celkem: 670 
Počet tříd: 28
Kroužky na škole: Kroužky otevíráme dle zájmu – výtvarné, 
sportovní, hudební atd.
Školní družina pro žáky I. stupně: otevřena od 6.15 do 18.00
Zápis do 1. tříd: 9. a 10. 4. od 14.00, 1. den: do 17.00 hodin, 
2. den do 15.30 hodin. Jsme zcela naplněni, plánujeme otevřít 
pouze dvě první třídy.
Akce pro předškoláky: Hra na školu - poprvé dne 16. 4. od 
16.00 hod. 
Přípravná třída pro děti s odkladem k vyrovnání vzdělávacích 
potíží.

www.zsmikulova.cz

Základní škola, Praha 4,  
Pošepného náměstí 2022

Tel.: 272 926 315 
Ředitel: Mgr. Dagmar Havlíčková
E-mail: skola@zsposepneho.cz
www: www.zsposepneho.cz

Vzdělávací program: Škola pro 3. tisíciletí je nastaven tak, aby vyho-
voval všem dětem, naší prioritou jsou cizí jazyky, informatika, atletika 
a tenis. Angličtinu a informatiku vyučujeme od 1. ročníku, druhý jazyk – 
španělštinu, francouzštinu a němčinu – od 7. ročníku. 
Počet žáků celkem: 580 
Počet tříd: 23
Kroužky na škole: sportovní, jazykové, počítačové, výtvarné
Školní družina: od 6.30 hod do 17.30 hodin pro žáky 1. až 
3. ročníku
Zápis do 1. třídy: 9. 4. v 14.00–17.00 hod. a 10. 4. v 14.00–
16.30 hod.
Den otevřených dveří: 1. 4. od 8.00 do 12.00 hodin, kdy uvítá-
me rodiče ve výuce. 
Akce pro předškoláky: Pošepňácká školička každý první čtvrtek 
v měsíci od 16.00 do 17.00 hod. 
Přípravná třída: plánujeme otevřít opět jednu přípravnou třídu. 

www.zsposepneho.cz

Přehled základních škol jiných zřizovatelů na Jižním Městě
EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha, s.r.o., 
Roztylská 1860/1
Ředitel: Mgr. Jakub Pour, MBA
Tel.: 734 204 269, e-mail: miroslava.krupkova@educanet.cz
www: praha.educanet.cz
Termíny zápisů: 8.–11. 4. 2019

ScioŠkola – základní škola, s.r.o., Pošepného nám. 2022
Ředitel: Mgr. Jiří Hokeš
Tel.: 608 012 117, 222 200 000, e-mail: praha11@scioskola.cz
www: www.scioskola.cz
Termíny zápisových pohovorů: od 9. do 17. 4. 2019 na základě 
předem odeslané vyplněné elektronické přihlášky. 

Škola Můj Projekt – ZŠ Praha, s.r.o., Chomutovická 1443/4
Ředitelka: Mgr. Iveta Jonášová
Tel.: 608 948 311, 608 500 425, e-mail: skola@smp-jm.cz
www: www.smp-jm.cz 
Termíny zápisů: 5. a 6. 4. 2019 - informace k zápisu na webu školy

Základní škola Klíček, Donovalská 1863, 
149 00 Praha 4 Chodov, Školská právnická osoba
Ředitel: Mgr. David Havelka
Tel.: 272 922 133, 602 483 221, e-mail: klicek@klicek.cz
www: www.klicek.cz 
Termíny zápisů: 1.–2. 4. na základě podané žádosti v ZŠ Klíček.

Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576
Ředitel: PhDr. Karel Kaprálek 
Tel.: 272 916 650,736 155 338, e-mail: skola@modraskola.cz
www: www.modraskola.cz
Termíny zápisů: během měsíce dubna 2019 i v následujících měsících na 
základě telefonického nebo e-mailového objednání. Podmínkou zapsání 
žáka je doporučení školského poradenského zařízení.

Základní škola a střední škola waldorfská, Křejpského 1501
Ředitelka: Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová
Tel.: 272 930 617, 272 915 619, e-mail: info@waldorfska.cz
www: www.waldorfska.cz
Termíny zápisů: 2. 4. a 16. 4. 2019
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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. 3. 2019 v 16:30 hodin
Městská knihovna v Praze
Pobočka Opatov
Opatovská 1754/14
Praha 11
Vstup volný

HLEDÁME KAPELY, 
JEDNOTLIVCE Z JIŽNÍHO MĚSTA 

Jste kapela, pěvecký sbor, 
muzikant nebo divadelní umělec?

Staňte se hvězdou 
5. ročníku Donovalské 
zahradní slavnosti, kte-
rá se bude konat 14. 9. 
2019 v Domově pro se-
niory Chodov. V minu-
lých letech se návštěv-
nost vyšplhala až ke 
třem stům a mezi vystu-
pujícími se objevili na-
příklad Michal Malátný, 
Magda Malá, Daniel Hůl-
ka nebo The Primitives 
Group. Letos se mode-
rování, stejně jako v roce 

2018, zhostí Alexan-
der Hemala. Nebu-
de chybět bohatý 
program pro děti, 
stánky, občerstvení 

a dobrá nálada.

Hledáme také 
stánkové pro-
dejce sladkých 

a slaných dobrot 
nebo ručně vyrábě-

ných výrobků. 
Pokud chcete na V. Donovalské za-
hradní slavnosti vystupovat nebo pro-
dávat, ozvěte se na e-mailové adrese: 
jaroslava.slivonova@seniordomov.cz 
nebo na telefonu 773 808 813.

Čarodějnice 

na Chodovské tvrzi 

přinesou letos spoustu 

zábavy nejen dětem 

30. dubna se Chodovská tvrz a její okolí zaplní všemi, 

kteří si chtějí opéct buřty, zazpívat si nebo i zatančit 

při dobré hudbě, projít s dětmi čarodějnou bojovku 

plnou soutěží. Chybět nebude rovněž bohatý výběr 

občerstvení. Za soumraku bude na všechny čekat 

tajemné překvapení. Můžeme jen prozradit, že 

ohnivá show to letos nebude… 

Těšíme se na všechny návštěvníky, 

takže nezapomeňte, začínáme již 

v 15 hodin!

Instagram Prahy 11

Únor přinesl letos 
mimořádnou sněhovou  
nadílku
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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
 29.–31. 3. Přehlídka ochotnických divadel 
uvede dvě odpolední pohádky pro děti a tři ve-
černí představení pro dospělé 
 29. 3., 19.00 Pět ve stejných šatech –  
Li-Di Litoměřice
 30. 3., 15.00 Co snídají tygři – DS Amartum
 30. 3., 19.00 Hrobka s vyhlídkou – DS Jiří-
ho Voskovce Sázava
 31. 3., 15.00 Rozum a štěstí – DS 
Svatopluk
 31. 3., 19.00 Vinetú, Vinetúú – DS Amar-
tum (derniéra)

KONCERTY
 2. 3. Kryl 25 let – 20.00. Před čtvrtsto-
letím nás opustil bard českého protestsongu 
a básník Karel Kryl. Jeho písně na české hudeb-
ní scéně dvacátým rokem zdařile interpretuje 
kapela Missa - Karel Kryl revival. Hostem veče-
ra bude Mirek Kovářík.
 7. 3. AG Flek – 20.00. Legendární zlín-
ská skupina, která v 80. letech položila zákla-
dy 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. Přijďte si s nimi 
zazpívat jejich nejznámější písničky Pojďme se 
napít, Až uslyším hvízdání, Panenka a mnoho 
dalších.

KINO KLUB ZAHRADA 
 4. 3. První člověk – 19.00. Jedno z největ-
ších dobrodružství v lidských dějinách a film 
o něm vznikl až po padesáti letech! Sledujte 
dramatický příběh letu Neila Armstronga na 
Měsíc. Životopisný. USA, 2018, 141 min. CZ 
titulky. Nevhodné do 12 let
 11. 3. Balón – 19.00. Ostře střežená hra-
nice mezi západním a východním Německem 
se v 70. letech zdála neproniknutelná. Přes-
to ve východní části lidé hledali jakoukoliv sku-
linu vedoucí do svobodného světa. Třeba ne-
pozorovaně přeletět hranici v balónu. Podle 
skutečných událostí. Drama. Německo, 2018, 
120 min. Český dabing. Nevhodné do 12 let 

KC ZAHRADA

K U L T U R A

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

 18. 3. Bohemian Rhapsody – 19.00. 
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než je-
jich muzika, je příběh Freddie Mercuryho. Od 
listopadu 2018 vidělo tento film v českých 
kinech již více jak milión diváků. Nenechte si 
ujít! USA, 2018, 134 min. CZ titulky. Nevhod-
né do 12 let
 25. 3. Manželské etudy: Nová generace 
– 19.00. Pomocí časosběrné metody zachy-
cuje Hana Třeštíková ve svém režijním debu-
tu soukromá dramata strhujícím způsobem. 
Navazuje tak na dílo své matky Heleny, kte-
rá tento populární formát proslavila. Doku-
mentární. ČR, 2019, 91 min. Premiéra 21. 3. 
2019. Nevhodné do 12 let 

KINO KLUB ZAHRADA 
odpolední projekce za zvýhodněné vstupné
 11. 3. BlacKkKlansman – 16.30. Ne- 
uvěřitelný příběh historicky prvního černoš-
ského policisty v Coloradu, který se rozhodl 
vetřít do Ku-klux-klanu. Černá krimikomedie. 
USA, 2018, 135 min. CZ titulky. Nevhodné 
do 12 let 
 25. 3. Manželské etudy: Nová genera-
ce – 16.30.

PRO SENIORY
 11. 3. Očima vzpomínek – 14.30. Po-
pulární evergreeny minulého století zahraje 
Pražský salonní orchestr, diriguje a pořadem 
provází Václav Vomáčka.
 19. 3. Eva Hrušková a Jan Přeučil: Po-
věsti české k 100. výročí republiky – 14.30. 
Poutavé příběhy praotce Čecha, kněžny Libu-
še a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šár-
ky, doprovodí písničky Zdeňka Bartáka.
 25. 3. Tenkrát na jarmarku – 14.30. Ne-
chte se zavést do prostředí jarmarku a jar-
marečních písní, zlákat vůní čerstvého peči-
va a zazpívejte si s námi více či méně známé 
lidové písničky. Zažijte s námi opravdový 
jarmark.

DĚTEM
 2. 3. Masopustní průvod – 14.00. Tra-
diční masopustní průvod zakončený hrami 
a pohádkou. Start průvodu od stanice met-
ra Opatov.
 2. 3. Co se stalo o Masopustu – 15.00. 
Konec masopustu, to jsou bláznivé dny, kdy 
je vše dovoleno! Hraje divadlo Koník.
 6. 3. Světová pohádka – 14.30. Pojďte 
s námi navštívit Ameriku, Antarktidu, Afriku, 
Asii i Austrálii, ale nebojte, nakonec se vrátí-
me zpět k nám domů, protože tady je to pře-
ce nejhezčí. Divadlo Vocaď Pocaď
9. 3. Sobotní výtvarná dílna pro děti – 
10.00. Žabka – dárek pro maminku
 9. 3. Děti moře – 15.00. Autorskou po-
hádku o podmořském dobrodružství zahraje 
Divadlo Kaká.
 13. 3. Pásmo pohádek: To nejlepší z čes-
ké animované tvorby – 14.30. Broučci II.
 20. 3. Golem – 14.30. Loutková pohádka 

na motivy známé legendy o Golemovi. Stu-
dio Damúza.
 23. 3. Bojím se v lese – 15.00. Zakop-
nout v lese o bludný kořen není žádná legra-
ce, ale malý veselý Kašpárek má pro strach 
uděláno. Divadlo Loutky bez hranic.
 27. 3. Pásmo pohádek: To nejlepší z české 
animované tvorby – 14.30. Broučci II. (2. část).

VÝSTAVA
 1.–31. 3. Renata Jelenová: Olejomalby 
s energií

DALŠÍ AKCE
 5. 3. Skupinové bubnování – 17.30 skupi-
nové bubnování pro rodiče s dětmi, 18.30 ve-
řejné bubnování pro všechny. 
 12. 3. Příběhy našich sousedů – 16.00. 
Prezentace reportáží natočených žáky základ-
ních škol Prahy 11 s pamětníky, kteří žijí na Již-
ním Městě. 
 16. 3. Setkání fotografů – 9.00. Již tradič-
ní akce je určena každému, kdo se zajímá o fo-
tografování. Na své si přijdou začátečníci, za-
pálení fandové, ale i profesionální fotografové. 
Registrace a bližší informace na www.setkani-
fotografu.cz 

PŘIPRAVUJEME
 4. 4. Karel Plíhal – 20.00. Koncert zřej-
mě nejcitlivějšího a nejpoetičtějšího folkaře 
současné české scény. Jeho tvorba je originál-
ní a těžko napodobitelná a navazuje na nejlep-
ší tradice českého písničkářství. Akce není pří-
stupná dětem do 12 let.
 9. 4. Herci jsou unaveni – 19.00. Bujarý 
herecký večírek s typickým francouzským šar-
mem a překvapivým dojezdem. Hrají: Svato-
pluk Skopal, Simona Postlerová nebo Vendulka 
Křížová, Martin Zahálka, Václav Vydra nebo Jan 
Čenský, Naďa Konvalinková nebo Jana Bouško-
vá a další.
 23. 4. Malina Brothers & Kateřina Gar-
cía & Charlie McCoy – 20.00. Uznávaná ka-
pela Malina Brothers, v níž se sešli banjista 
Luboš, kytarista Pavel a houslista Josef Mali-
novi a která má za sebou i několik vystoupe-
ní v USA, zahraje s velmi zajímavými hosty: 
legendou americké country music Charlie Mc-
Coyem a zpěvačkou Kateřinou García.
 24. 4. Arpa Doro - 19.00. Ojedinělý švýcar-
ský harfový orchestr rozezní v sále KC Zahrada 
11 harf a 8 dalších nástrojů. Hudební a pěvec-
ký program představí nejen klasické, ale i mu-
zikálové či filmové skladby. Nenechte si tento 
unikátní koncert ujít. 

KURZY A DÍLNY
Podrobné informace ke všem kurzům a přihláš-
ky ke stažení naleznete na www.kczahrada.cz

Rodinné centrum Babočka po-pá 9–18 h. 
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let 
a školička pro děti od 2 do 5 let. Více info na  
www.rcbabocka.cz, tel.: 777 945 049
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Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.

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

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

NOVINKY
 Fit SENIOR – cvičení formou zdravotní-
ho cvičení pro všechny věkové kategorie bez 
omezení, pondělí 11.00 a 18.00.
 FIT ZÁDA – cvičení pro zdravá záda – 
kombinuje pilates, overbaly, velké míče, kaž-
dý pátek v 11.00

MŠ BENJAMINEK
19. 3. Den otevřených dveří v mateřské 
škole, 10–12 a 15–17 hod.
Celodenní mateřská školka pro děti od 2,5 do 
7 let. Najdete u nás zdravou školku vycháze-
jící z principů lesní pedagogiky s ekoprogra-
mem 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 dět-
mi od 9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
 Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 
dopoledne.
 FIT pohybový program pro kluky a hol-
čičky od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
 Tanečně pohybové studio pro holčičky  
3–7 let, úterý 16.00 a 17.00.
 Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 
8–11 let, po a st 17.00, 18.00.
 HIP–HOP – taneční kurz pro děti od 
12 let 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 re-
laxace, 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. 3. Klavírní recitál Adama Stráňav-
ského – od 19.00. V našem pravidelném hu-
debním cyklu Jedenáctého na „Jedenáctce“ 
vystoupí opět velice talentovaný klavírista 
Adam Stráňavský. Tento laureát řady klavír-
ních soutěží vystupoval na koncertních pó- 
diích na Slovensku, v Česku, Francii, Španěl-
sku, Polsku a USA. Věnuje se též pedagogic-
ké činnosti. V loňském roce vyučoval hru na 
klavír na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. 
 12. 3. Klavírní ozvěny X. ročník – od 
18.30. Festival mladých klavíristů ze ZUŠ Již-
ní Město. Vstup zdarma.
 13. 3. Melodie pro každého – od 19.00
V rámci pravidelného hudebního cyklu Me-
lodie pro každého se diváci mohou těšit na 
písně o jaru, o lásce a o ženách z alb R. A. 
Dvorského, stejně jako na známé melodie ze 
starých českých filmů s Oldřichem Novým, 
zpívané bez mikrofonu s doprovodem klaví-
ru. Účinkují: Erik Bezdíček – zpěv (emeritní 
sólista opery a operety Divadla Josefa Kaje-
tána Tyla v Plzni) a Václav Vedral – klávesy 
(hudební skladatel a pedagog). Restaurace 
Chodovská tvrz. 
 20. 3. Šansony na tvrzi – od 18.00
Pravidelná šansonová setkání každou tře-
tí středu v měsíci. V březnu s Janou Rych-
terovou a Filipem Sychrou. Jako již známý 
host přijde spisovatel a vědec Václav Vět-
vička. O hudební doprovod se postará vy-
nikající Radim Linhart. (Změna programu 
vyhrazena.) 
 21. 3. Antonín Gondolán – Recitál – od 
17.00. Jazzový kontrabasista, skladatel, zpě-
vák a multiinstrumentalista Antonín Gondo-
lán zahraje a zazpívá své autorské skladby, 
stejně tak jako slavné swingové a jazzové 
písně spolu se svými vynikajícími spoluhráči 
Jakubem Tökölym (klavír) a Radkem Němej-
cem (perkuse). 
 26. 3. Michal Foltýn & Daniela Fol-
týnová – od 19.00. Vystoupí mladý hou-
slový virtuos, absolvent a nyní pedagog 
Pražské konzervatoře Michal Foltýn za do-
provodu známé klavíristky a pedagožky 
Daniely Foltýnové. Zazní výběr z děl J. S. 
Bacha, L. van Beethovena, J. Brahmse 
a C. Saint-Saënse. 
 28. 3. Jazz klub Tvrz: Marta Klou-
čková trio – od 20.00. Multižánro-
vá zpěvačka, textařka a písničkářka 

CHODOVSKÁ TVRZ
působící na české jazzové scéně Marta 
Kloučková vystoupí společně s Vítem Křiš-
ťanem (piano) a Janem Fečo (kontrabas).  
(Restaurace Chodovská tvrz – kapacita 
omezena!)
 31. 3. MAŽIF VIII: Roland Pichler & Ivo 
Truhlář – od 17.00. Styl Klezmer zazní na 
Chodovské tvrzi poslední březnový den 
v rámci již osmého ročníku mezinárodního 
hudebního festivalu židovské hudby - Ma-
žif. Vystoupí dva vynikající interpreti: Roland 
Pichler (klarinet) a Ivo Truhlář (kytara). 

POHÁDKY
 3. 3. Africká pohádka – od 15.00. Umu 
chce zažívat stejná dobrodružství jako klu-
ci. Její souboj s dravou řekou jí ale zanese 
až tam za velký vodopád. Dokáže zachránit 
svou vesnici s pomocí kouzel velkého šama-
na, nebo podlehne zlým paviánům? Kouzel-
né loutky Matěje Holuba přinesou Afriku až 
k vám. Vhodné pro děti od tří let. Hraje di-
vadlo Kubko.
 10. 3. Nejkrásnější příběh světa – od 
15.00. Přinese miminko čáp? A jak si tako-
vé miminko žije v bříšku maminky a co všech-
no spolu zažívají, se v této pohádce dozvíte. 
A protože maminka je tak trochu klaun, bude 
u toho i legrace. A zahrají si s ní i diváci.
 17. 3. Kvak a Žbluňk – od 15.00. Lout-
kové představení o dvou žabácích - nerozluč-
ných kamarádech a jejich dobrodružstvích. 
Hra je inspirována známou knihou Arnol-
da Lobela a skládá se z několika uzavře-
ných příběhů plných napětí a legrace. Vhod-
né pro děti od tří let. Hraje Divadlo Tondy 
Novotného.
 24. 3. Kašpárek na cestách – od 15.00. 
Tři úsměvné pohádkové příběhy propojené 
písničkami, hrané herci i 15 maňásky nám 
připomenou, že klasická pohádka s českou 
tematikou je stále živá a aktuální. Pohád-
ka s blokem písniček, které pomáhají zpívat 
i děti. Vhodné pro děti od tří let. Hraje Diva-
dlo matky Vackové.

BESEDY/KURZY/OSTATNÍ
 Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
5. 3. V březnu 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. 3. „MUDrování na Chodovské tvrzi“ 
s Radkinem Honzákem – od 18.00
Pokračování volného cyklu renomovaného 
psychiatra a psychoterapeuta, který se velmi 
často zamýšlí nad stavem společnosti a vy-
slovuje se k němu. 

VÝSTAVY
 6. 2. – 31. 3. 2019
České výtvarné umění 1960–1970 
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí soubor-
nou výstavu děl nejpřednějších českých vý-
tvarníků z let 1960 až 1970. Z umělců jsou 
zastoupeni např. Ota Janeček, Ludmila Jiřin-
cová, Jiří Anderle, Jiří Balcar, Kamil Lhoták, Jiří 
Kolář, Karel Nepraš, Adolf Born, Adolf Hoff- 
meister, Josef Šíma, Václav Tikal, Jiří Trnka, 
Jan Zrzavý ad.

Kulturně ko-
munitní cent-
rum Senior fit-
nes z.s. pořádá 
řadu vzděláva-
cích kurzů, kte-
ré jsou přístup-
né zdarma. Rozvrh najdete na 
www.seniorfitnes.cz.

SENIOR FITNES
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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 

MIMOŘÁDNÝ PROGRAM
3. 3. od 11 hodin se koná koncert studentů 

církevní konzervatoře z Olomouce (varhany 

a flétny)

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

BŘEZEN
 8. 3., 17.30–21.00: Výchova dra-
ků v Čechách. Rodinná bojovka. Park 
Stromovka.
 9. 3., 9.00–12.00: Pískovaný obraz 
nebo mandala I. 13.00-16.00: Pískovaný 
obraz nebo mandala II. Pro děti od 6 let, 
mládež a dospělé. DDM JM, Šalounova.
 12.-13. 3., 7.30–14.00: Pražské poe-
tické setkání. Recitační přehlídka pro žáky 
ZŠ z Prahy 4, 11 a 12. DDM JM, Šalounova.
 16. 3., 9.00–13.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu - rodinné dvojice. DDM JM, 
Šalounova.
 19. 3., 19.00–20.30: Cestovatelské 
promítaní – Srí Lanka. Pro děti, mládež 
a dospělé. DDM JM, Šalounova
 23. 3., 10.00–12.00: Velikonoční ma-
lování keramiky I. 13.00-15.00: Velikonoční 
malování keramiky II. 15.00-17.00: Veliko-
noční malování keramiky III. Pro děti od 6 let, 
mládež a dospělé. DDM JM, Šalounova.
 23. 3., 9.30–16.00: 3. závod poháru 
Mini-Z DDM JM. Pro děti od 6 let, mládež 
a dospělé. DDM JM, Šalounova.
 30. 3., 8.15–18.30: Výprava za pozná-
ním – ZOO Tábor. Turistický výlet. Pro děti 
od 6 do 15 let. Tábor.
 30. 3., 8.00–20.00: Děti v akci. Soutěž 
v aerobiku a tancích. DDM JM, Šalounova.

Podrobné informace naleznete na webu 
www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

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
 Fit & Core – úterý 19.20–20.20
 Fyzio & Core – středa 19.20–20.20
 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

BŘEZEN
 2. 3. JIHOMĚSTSKÝ MASOPUST (ma-
sopustní 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“. 
(KCMT)
 6. 3. 18.00 Popeleční středa. Mše svatá 
s udílením popelce (KCMT) 
 7. 3. 19.00 ZMT: Zázrak v Neratově 
s P. Josefem Suchárem, spojeno s autogra-
miádou (KCMT) 
 10. 3. 18.00 DVEŘE – divadelní hra z ru-
kou Jana Zindulky. Hraje divadelní ochotnic-
ký spolek J. K. Tyla ze Sezemic. (KCMT) 
 11. 3. 16.00 Čeští jezuité v Českoslo-
vensku, SKS – P. Petr Kolař SJ: (klubovna 
KMCT) 
 17. 3. 19.00 Pavel HELAN – koncert. 
Vstupné možno zakoupit předem v kancelá-
ři KCMT. 
 21. 3. 10.00 setkání vdov a vdovců 
s biskupem Pavlem Posádem. Mše svatá, 
společná katecheze (KCMT) 
 26. 3. 18.45 Večer modlitby chval (kos-
tel sv. Františka) 
 27. 3. 17.00 Tvoříme pro radost – jar-
ní tematika. Nutno se přihlásit do 24. 3. na 
e-mail: hamalova@kcmt.cz 
Cvičení (nejen) pro seniory – PO 9.15-10.15 
a 10.30-11.30 

Café Terezie je otevřena PO-ST od 15.30 do 
20.00. 

Postní duchovní obnova:
Vždy ve středu: 13., 20., 27. 3. a 3. 4. od 
18.45 v kapli Matky Terezy. Návrat marno-
tratného syna (aneb objevit svou lidskost). 
Obnovu povede P. Michal Prívara. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

FYZIOKLINIKA

KCMT

Vystavující: 

Milena Kaprálová 

Název výstavy:  
Není makro jako makro 
(výstava makrofotografií)

5. 3. – 31. 3. 2019

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: 

po a st: 8:00–17:30 hod., 

út, čt: 8:00–15:30, pá: 8:00–14:00

VÝSTAVA NA RADNICI

MČ Praha 11 vyhlašuje  
X. ročník literární SOUTĚŽE

O ZLATÝ KLÍČ
Soutěž je určena obyvatelům 
a příznivcům Jižního Města 
a vyhlašuje se v těchto 
věkových kategoriích: 

a) do 15 let 
b) nad 15 let neomezeně

S tematikou Jižního Města

Žánr:
bez omezení, např. fejeton, 
pohádka, báseň, povídka  
(i sci-fi či fantasy)

V každé kategorii budou vyhlášeni 
autoři nejlepších prací bez ohledu 
na žánr. Podmínkou pro zařazení 
do soutěže je, aby přihlášené lite- 
rární dílo bylo původní, dosud ne-
publikované, maximální rozsah 
díla – 3 normostrany. 

Své práce posílejte pouze v elek-
tronické podobě v jednom z uve-
dených formátů – pdf, doc nebo 
docx na adresu zlatyklic@pra-
ha11.cz. Nezapomeňte uvést 
jméno, e-mailovou adresu, adresu 
bydliště a věk, případně telefo- 
nický kontakt, u žáků a studentů 
i adresu školy. 

Termín uzávěrky: 30. 6. 2019

Slavnostní vyhodnocení soutěže 
proběhne v rámci Dnů Prahy 11 
a nejlepší práce budou zveřejněny 
na internetových stránkách MČ 
Praha 11. 
 

posílejte,
těšíme se na vaše práce
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Pozvánky do KC Zahrada

KRYL 25 LET

2. 3. / 20.00 
Před čtvrtstoletím nás opustil bard 
českého protestsongu a básník Karel 
Kryl. Jeho písně na české hudební scé-
ně dvacátým rokem zdařile interpretuje 
kapela Missa - Karel Kryl revival. Hos-
tem poetického večera bude Mirek Ko-
vářík. Přijďte společně zavzpomínat na 
osobnost, která nás předčasně a neče-
kaně opustila, ale její odkaz v nás stále 
rezonuje.

AG FLEK

7. 3. / 20.00 
Legendární zlínská skupina, která 
v 80. letech položila základy tuzem-
skému folkrocku, prožívá po návratu 
zpěvačky Blanky Táborské svůj velký 
comeback a je ve skvělé muzikantské 
formě. Základní sestavu dnes opět 
tvoří zakládající členové Ivo Vikto-
rin a Karel Markytán spolu s Josefem 
Šobáněm a již zmíněnou Blankou Tá-
borskou, kterým skvěle sekundují další 
vynikající muzikanti. 

POUTNÍCI 

20. 3. / 20.00 
Poutníci hrají mix bluegrassu, count-
ry a dalších stylů. Za 48 let své exi-
stence natočili a vydali celkem 15 CD 
nebo LP. Kapela i dnes stále patří ke 
špičce v jejich hudebním žánru. 
Hrají v sestavě: Jiří Pola (kapelník, 
elektrický kontrabas a zpěv), Jan 
Máca (kytara, mandolína, zpěv), Pe-
ter Mečiar (banjo, dobro, pedal steel 
guitar) a Jakub Bílý (kytara, mandolí-
na a zpěv). Přijďte si s nimi zazpívat 

jejich nejznámější písničky Pojďme se 
napít, Až uslyším hvízdání, Panenka 
a mnoho dalších.

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.

PŘEHLÍDKA OCHOTNICKÝCH DIVADEL v zahradě

29.–31. 3. / 15.00 nebo 19.00 
Přehlídka uvede dvě odpolední pohád-
ky pro děti a tři večerní představení pro 
dospělé: DS Svatopluk z Benešova se 
představí s pohádkou na motivy Jana 
Wericha Rozum a štěstí a domácí sou-
bor DS Amartum s pohádkou Co snídají 

tygři. S představeními pro dospělé vy-
stoupí soubory Li-Di Litoměřice – hra 
Alana Balla Pět ve stejných šatech, 
DS Jiřího Voskovce Sázava zahraje hru 
Normana Robbinse Hrobka s vyhlídkou 
a jihoměstský DS Amartum naposledy 
v derniéře hru Vinetú, Vinetúú. 

29. 3. pátek / 19.00 Pět ve stejných šatech – Li-Di Litoměřice
30. 3. sobota / 15.00 Co snídají tygři – DS Amartum
30. 3. sobota / 19.00 Hrobka s vyhlídkou – DS Jiřího Voskovce Sázava
31. 3. neděle / 15.00 Rozum a štěstí – DS Svatopluk
31. 3. neděle / 19.00 Vinetú, Vinetúú – DS Amartum (derniéra)

Vás srdečně zve na výstavu

Nikola Logosová: 
Knihy

Od 25. 2. do 23. 3. 2019

V březnu budou ve foyer opatovské 
knihovny představeny práce 
studentky VŠUP Nikoly Logosové 
(*1992) z Ateliéru ilustrace 
a grafického designu A. Juraje 
Horvátha. Výtvarnice vystaví 
část svých knih, skicy a ostatní 
přidružené věci.

Knihovna Opatov – Artotéka
Pobočka Opatov
Opatovská 1754/14
Praha 11
Vstup volný

Mateřinky nabízejí 
volná místa 

Mateřská škola Markušova 
přijme pedagoga, možné i na 

½ úvazek. Nástup možný hned. 
Tel.: 602 287 130 ředitelka 

školy.

Mateřská škola Jažlovická 
přijme hlavní kuchařku. 

Nástup od srpna 2019 na plný 
úvazek. Bližší info u ředitelky 

školy.  
Tel.: 604 224 996



Jazz klub Tvrz: Marta Kloučková trio 

28. 3. / 20.00 
Marta Kloučková je multižánrová zpě-
vačka, textařka a písničkářka působící 
na české jazzové scéně. Je finalistkou 
mezinárodní soutěže jazzových voka-
listů „Voicingers“ 2017 a semifinalist-
kou mezinárodní soutěže Riga Jazz Sta- 
ge 2018. Působí především se svým 
souborem Marta Kloučková Quartet, 
který tvoří hudebníci z tuzemské jaz-
zové špičky. Mimo to je členkou vokál-
ního sextetu Skety a spolupracuje s tě-
lesy a hudebníky napříč žánry (Concept 

Art Orchestra, Bar-
bora Poláková, Clari-
net Factory a další). 
V loňském roce na-
točila se svým kvar-
tetem, které tvoří 

pianista Vít Křišťan, kontrabasista Jan 
Fečo a bubeník Marek Urbánek, a hosty 
Davidem Dorůžkou a souborem Clarinet 
Factory oceňované autorské album Lo-
ving Season. 
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Pozvánky do Chodovské tvrze

České výtvarné umění 1960–1970 

6. 2. – 31. 3. 2019
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí 
soubornou prodejní výstavu nejpředněj-
ších českých výtvarníků a jejich děl z let 
1960 až 1970. Šedesátá léta byla pro 
výtvarnou scénu dobou změn a tvůrčí-
ho nadšení, kdy se spojily příznivé spole-
čenské a kulturní okolnosti, aby na chví-
li umožnily otevřít pomyslná stavidla 

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. 

103. narozeniny oslavila 
31. ledna 2019 paní  
Marie Tomášková. Gratulujeme!

Zlatá svatba Eleny a Vladimíra 
Kulhánkových se konala 8. února 
2019 na Chodovské tvrzi.

Zlatou svatbu na Chodovské tvrzi 
oslavili dne 15. února 2019 i manželé 
Jaroslava a Jiří Jindrovi.

Životní 

jubilea 

MAŽIF VIII: Roland Pichler & Ivo Truhlář   

31. 3. / 17.00 
Vezměme nádobu a naplňme ji písně-
mi! To je Klezmer. Tak zasněná a melan-
cholická, a přece radostná a rozpustilá 
je hudba východoevropských židů. Fas-
cinuje svou jednoduchostí a jedinečnos-
tí. Hudba, která přichází od srdce a jde 
k srdci. 
Tak by se dal definovat styl Klezmer, 
který zazní na Chodovské tvrzi posled-
ní březnový den v rámci již osmého roč-
níku mezinárodního hudebního festiva-
lu židovské hudby - Mažif. Vystoupí dva 
vynikající interpreti: Roland Pichler (klari-
net) a Ivo Truhlář (kytara).
„Chceme naše publikum unést do světa, 
který už v podstatě neexistuje. Zpíváme 

písně o jednoduchém životě, hrajeme 
melodie, které se nás dotýkají a nás po-
těší, představujeme naši hudbu tak, jak 
ji sami vidíme: plnou života, kontrastů 
a barev,“ říká Ivo Truhlář. 

„MUDrování na Chodovské tvrzi“ s Radkinem Honzákem

27. 3. / 18.00 
Pokračování volného cyklu renomo-
vaného psychiatra a psychoterapeu-
ta, který se velmi často zamýšlí nad 
stavem společnosti a vyslovuje se 
k němu. Jak jsme u doktora Radki-
na Honzáka zvyklí, nepochybně opět 

dojde kromě jasně a srozumitelně 
zformulovaných obecných rad také 
na odpovědi na zcela konkrétní dota-
zy z publika. (Vzhledem k obvyklému 
velkému zájmu doporučujeme raději 
vstupenky zakoupit nebo rezervovat 
s předstihem). 



Toulky sem a tam, i v čase. Hlavně ale pražským metrem
Máloco poznamenalo život v Praze 11 jako 
metro. Vlastně v celé Praze. Druhá koneč-
ná céčka ve vzdálených Letňanech mož-
ná bude mladším spoluobčanům a příštím 
generacím sloužit k dopravě do vládního 
komplexu budoucnosti. Pokud myšlenka 
stavby vládního kampusu skutečně zvítě-
zí. A pokud si ji nepřivlastníme my na Jihu, 
jak prý starosta jedné severopražské měst-
ské části strašil nerozhodné občany. Prav-
da, z jihu Prahy by vláda a úředníci měli do 
většiny území Čechů nejblíže. Obchvat po 
trase JVD uvolnil snad dostatečný prostor 
a autoprovoz by nás neobtěžoval. Do Bru-
selu a zbytku světa by ale měli odtud aktéři 
nejdál. Předhazovanou ambici však nemá-
me. Ovšem z Uhříněvsi zase zaznělo, že by 
tamní jednou rádi jezdili metrem do centra 
přes Jižní Město. Kdoví, co kde nakonec rea- 
lizováno bude. Centrální poloha Prahy 11 
v naší dimenzi hlavního města je však zřej-
má. Určitě této úloze jednou dostojíme ka-
pacitou i kvalitou zástavby a službami. Až 
nás nebudou čachry uměle tlačit do pozi-
ce osmdesátitisícové panelové vesničky 
střediskové.

Vývojem pražského metra se zabývá řada 
autorů. Jejich statě svědčí, že zřejmě byli 
přímo u toho. Nemusí opisovat. Opodstat-
nění však mají i vzpomínky nás, uživatelů. 
Jako když vedle zpráv meteorologů odez-
ní z regionů pocitové dojmy z klimatu a vi-
díme odtamtud fotografie. Uplynulo už 
čtyřicet roků od 26. února 1979, kdy na 
trasu C vyjely pětivozové soupravy. Do-
sud měly vlaky vagony čtyři a původně jen 
tři! Před půlstoletím, 20. ledna 1969, za-
čaly výkopy prvního dílu tunelů metra. Sa-
mozřejmě trasy C, co vede k nám. (Tak je 
to s námi často: ve skutečnosti v první 
řadě, ale zařazením až na třetí pozici.) Vý-
kop se konal mezi dnešními stanicemi Vy-
šehrad a Pražského povstání. Pokud se 
pamatuji, našli tam i zkameněliny trilobitů, 

doklad pravěkého mořského břehu. Tehdy 
ale Pražané víc vnímali konečné rozhodnutí 
o stavbě skutečného metra místo dlouho 
uvažované podpovrchové tramvaje. Člověk 
se pořád učí (nebo aspoň může), nedávno 
jsem se dozvěděl, proč my, co z lásky k Pra-
ze a ovzduší dáváme přednost veřejné do-
pravě, vystupujeme z metra na hlavním ná-
draží na vnější strany vlaku. Jsou to vlastně 
refýže. Nádražní stanice byla ještě koncipo-
vaná pro průjezd tramvají. 

Po zahájení provozu na trase I.C 9. května 
1974 vlaky dojížděly na konečnou stanici 
Kačerov. My ovšem využívali předposlední 
stanici Budějovickou. Spojovala nás s ní pří-
má linka č. 190 městských autobusů. Ucti-
vou vzpomínku zaslouží organizátoři z do-
pravního podniku. Řešili návaly do práce, 
z práce a večer za kulturou při nedostatku 
vozů. I s osobním nasazením na stanicích. 
Účinná pomoc přišla 16. ledna 1978, vozy 
Ikarus 280. „Kloubáky“ charakteristické 
hnědočervené barvy, rodem z maďarských 
rovin, nebyly moc na stoupání. Jižnímu 

Městu však výborně posloužily. Vše pře-
konalo 7. listopadu 1980 protažení trasy 
metra II.C do Hájů. Těsně předtím jsme ješ-
tě mohli bezpečně poznat zákulisí tunelů. 
Dnes tam vedle osob oprávněných jen ob-
čas vnikají bezohlední a riskující sobci. 

Pak už se to jezdilo. Zprvu v soupravách 
Ečs. V květnu 1978 se objevily elektric-
ké vozy 81-717 stavěné podle českých 
připomínek. Vozový park byl českýma ru-
kama dál upravován. Nyní už dlouho jez-
díme v dnešních soupravách. Mezitím se 
22. února 1990 změnily názvy našich čtyř 
stanic z dobově politických na územně orien- 
tační. Život neběží, přímo letí, vážení…

 Jiří Bartoň

24 Život na Jižním Městě

Ve čtvrtek 14. března od 16 hod. 
si budeme v klubovně opatovské 
knihovny připomínat tajuplnou 
dávnou historii Vyšehradu. Kdysi šlo 
o hlavní centrum širokého okolí. 

Příjezd staré soupravy do stanice Kačerov. Foto: Jiří Bartoň

Kdysi a dnes

Přípravnou fázi stavby multikina Galaxie v Klíči č. 11/2018 určil jihoměstský soused, na beton odborník Ing. Jiří Jelínek na léto 2000. 
To nezávisle potvrdil Ing. Miroslav Rayman, náš soused z Hájů. Stavbu pravidelně fotografoval a fota ochotně poskytl. Stav 16. srpna 2000. 
Výsledek v červnu 2001. Slušná rychlost. 
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Na vícebojařském mezistátku  
Tereza Šínová na třetím místě

O víkendu 26.-27. ledna 2019 proběhlo v Cardiffu, hlavním měs-
tě Walesu, tradiční pětiutkání ve vícebojích za účasti reprezen-
tačních výběrů Velké Británie, Španělska, Francie, Polska a Čes-
ké republiky v kategoriích dospělých a juniorů. V kategorii juniorek 
U20 startovala TEREZA ŠÍNOVÁ a vedla si nadmíru úspěšně. 
V silné konkurenci obsadila 3. místo v osobním rekordu při součtu 
3 984 bodů. Soutěží prošla s následujícími výkony: 60 m překá-
žek 8,65 s – výška 172 cm – koule 11,40 m OR – dálka 584 cm 
– 800 m 2:29,49 s. Zařadila se na sedmé místo dlouhodobých 
tabulek v kategorii juniorek, v níž bude startovat ještě v příštím 
roce. Z loňské haly drží český rekord v pětiboji v kategorii doros-
tenek součtem 4 130 bodů a je na nejlepší cestě posunout re-
kordní hranici i v kategorii juniorek. 

Kompletní výsledky: www.atletika.cz

FC HÁJE JM a DDM JM uspořádaly 10. ročník turnaje KOP CUP
V úterý 29. 1. a ve středu 30. 1. se 
konal jubilejní 10. ročník školního 
halového turnaje KOP CUP.

Ve spolupráci s DDM JM se nám znovu po-
dařilo uspořádat tuto tradiční akci. V pro-
storách naší partnerské školy ZŠ Květno-
vého vítězství 1554 se turnaje, určeného 
pro žáky a žačky prvního stupně základ-
ních škol na Jižním Městě, zúčastnilo cel-
kem 286 dětí z 8 základních škol! Tyto děti 
byly rozděleny do 34 družstev, ve kterých 
odehrály celkem 94 zápasů!

V prvním hracím dni se střetli hráči a hráč-
ky 1., 2. a 4. tříd, druhý den byl určen pro 
3. a 5. třídy. Pokaždé však bylo k vidě-
ní mnoho vstřelených branek. Děti si užily 
krásné chvíle radosti a sportovního pohybu.

Stejně jako loni se na předávání cen dosta-
vila slavná osobnost. Letos dětem k výko-
nům blahopřál a medaile předával bývalý 
prvoligový fotbalista a současný hájecký 

trenér Pavel Eliáš. Tímto Pavlovi děkuje-
me, že si na děti udělal čas. 

Nikdo ze zúčastněných neodešel s prázd-
nou. Medaile dostal každý. Poslední týmy 
obdržely cenu útěchy a vítězové jednotli-
vých kategorií získali pro svou školu pohár. 
Individuální fotbalové výkony byly odměně-
ny cenou rozhodčích.

Velké poděkování patří kantorům, kte-
ří s dětmi přišli a po celou dobu turnaje je 
náležitě podporovali. Dík zaslouží i trené-
ři z FC Háje, kteří plnili funkci rozhodčích 
a pořadatelů. A samozřejmě děkujeme 
také DDM JM za spolupráci a krásné ceny 
pro děti. Těšíme se na další úspěšný ročník!

 Mikuláš Zbořil, FC Háje JM

Tereza Šínová první zleva

Velký úspěch klubu sportovního 
cheerleadingu Join New Spirit Allstars

Pražský klub z Jižního Města JNS Cheerleaders - Join New Spi-
rit AllStars letos zahájil svoji úspěšnou dvacátou sezonu. Klub 
navštěvuje přes 240 dětí a mládeže a patří k největším a nej- 
úspěšnějším klubům v ČR. Sportovci z JNS jsou mnohonásobný-
mi mistry ČR, honosí se 4 tituly z mistrovství Evropy a mnoho 
členů je součástí národního reprezentačního týmu ČR. V anketě 
Sportovec a trenér roku 2018 převálcovali českou cheerleadin-
govou scénu a získali 4 vítězné tituly z 5 vyhlašovaných.

Zprava: SENIOR MUŽ ROKU 2018 – Ondřej Linha, Join New Spi- 
rit Allstars; PEEWEE/YOUTH ROKU 2018 – Daniela Vydrová, Join 
New Spirit Allstars; SENIOR ŽENA ROKU 2018 – Veronika Čiháková, 
Join New Spirit Allstars; SÍŇ SLÁVY Českého cheerleadingu Marti-
na Marešová; JUNIOR ROKU 2018 – Barbora Hasmanová_Eagles; 
TRENÉR ROKU 2018 – Ondřej Polanský, Join New Spirit Allstars 

Cheerleading je adrenalinovým sportem, vzdušné figury, 
které cheerleaders předvádějí na soutěžích, jsou atraktivní 
podívanou a jejich náročnost klade důraz na intenzivní 
fyzickou přípravu, techniku, týmovou spolupráci, důvěru 
a zodpovědnost. Charakterizuje ho dívčí sportovní krása 
a elegance ve spojení se sílou, energií a spiritem.



 HPP 11 veřejně debatovalo o chystaném Metropolitním plánu
A nejen o něm, dne 5. 2. 2019 na Chodov-
ské škole přišla na přetřes i Vestecká spojka, 
Exit 4, podoba Nového Opatova, otázka vlast-
nictví pozemků i vysvětlení pojmů regulační 
plán či územní studie. 

Proč jste o akci nevěděli? Protože nesleduje-
te média HPP 11, jež pro vás denně aktuali-
zujeme a jsme na to hrdí. Porovnejte náš web 
i The Facebook s médii ostatních pol. subjektů 
– ověřte si, jakou práci pro vás od září 2018 

vykonaly. Sepsaly připomínky ke studii Opato-
va nebo k Interlovu (na Roztylech)? Zatímco se 
hádaly o moc a tvrdily, že „HPP 11 nemá koa-
liční potenciál“, my pracovali. 
 Martin Farmačka, HPP 11
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 Nemáte The Facebook? Pak o hodně přicházíte!
Občané Prahy 11, odkud berete informace 
o dění na JM? 
Měsíc čekáte na reklamní časopis Klíč, šitý po-
litickým editorem ANO / TOP 09, z jehož ob-
sahu má vyplynout, že na P11 je všechno 

v pořádku? A je? HPP 11 si nepotrpí na uspá-
vání obyvatel. Přinášíme video z jednání zastu-
pitelstva, kde se rozhoduje o našem krásném 
sídlišti. 
Denně nabízíme zprávy, čerstvé, též archivní, 

diskutujeme na THE FACEBOOK, nikdy jste 
k nám neměli blíž. Tužte být informováni! Ni-
kdo není mladý či starý. Jsou jen ti, kteří buď 
vědí, nebo nevědí.
 Martin Farmačka, HPP 11

Proxima Sociale o.p.s. je tu pro  
mladé lidi z Jižního Města už 18 let!

Potíže ve škole, zkušenost s násilím a ši-
kanou, pomoc s komunikací s úřady… 
S těmito a mnohými dalšími tématy se 
mohou mladí lidé anonymně a zdarma 
obrátit na organizaci Proxima Sociale. 

Pracovníky lze potkat přímo v ulicích, 
kde mladé lidi aktivně oslovují a nabízí 
jim podporu, radu a pomoc. Totéž nabízí 
i Klub Jižní pól, který navíc poskytuje zá-
zemí a připravený program (vaření, pro-
mítání filmů s diskusemi, přespávačky či 
sebezkušenostní a zážitkový pobyt na 
horách „REP“), mladí lidé tak nemusí bez-
cílně posedávat venku. Obě služby také 
úzce spolupracují se ZŠ Květnového ví-
tězství a ZŠ Klíček, kam dochází za zdej-
šími žáky. 

Mimo sociální práci pořádají služby pes-
trou paletu akcí, např. se podílejí ve spo-
lupráci s YMCA Praha a DDM Jižní Město 
na události Čarodějnice na Jižáku, kte-
rá nabízí vyžití zdejším rodinám s dět-
mi (malování na obličej, kreativní koutek, 

lukostřelba či smývatelné tetování). Na 
Dobytí Jižního pólu zase pravidelně vy-
stupují zvučná jména, jako LA4 a DJ 
Wich, Johny Machette nebo Sharlota. 
Pracovníci v rámci snižování rizik spoje-
ných s nelegálním sprejováním pořádají 
také Graffiti Jam na legálu, který v roce 
2018 navštívila i TV Praha, aby informo-
vala veřejnost o zvelebení dlouhodobě 
zpustlého místa v ul. Hviezdoslavova. Na 
události se podíleli samotní mladí účast-
níci a také Jihoměstská majetková, a. s. 

Zajímá vás, co děláme? Lajkněte „Klub 
Jižní pól a Terén Jižák“ nebo sledujte náš 
Instagram. 

Adresa a kontakt na Klub Jižní pól a zá-
zemí Terénního programu Prahy 11: 
Brandlova 1639/6, 149 00, Praha 11 
(Zastávka Mikulova, nad Tescem po 
schodech na terasu).

Kontakt: Eva Kašáková,  
telefon: 775 637 050

Oranžové kontejnery mohou 
v mrazech zachránit život

Zima udeřila v plné síle. Z šatníků vy-
tahujeme ty nejhuňatější svetry a čepi-
ce a v každodenním shonu nás nejspíš 
sotva napadne, jak zvládají mrazivé 
dny lidé bez domova. Těm jde o život 
a zachránit je může teplé oblečení. 
A třeba právě to, které lidé odložili do 
oranžových kontejnerů.

V Praze oblečení pro potřebné třídí 
společnost POTEX s. r. o. celoročně, 
nyní v zimě má však každý kousek tep-
lého oblečení pro lidi na ulici obrovský 
význam. Neziskové společnosti Cha-
rita ČR, Naděje, Progressive, CSSP 
a Sananim vítají každou bundu, svetr, 
mikinu, čepici i šálu. Důležité je i vrst-
vení oblečení, hodí se tedy i tílka, trič-
ka, legíny, punčocháče či podvlékačky.

V loňském roce Potex předal charitám 
37.574 kg vytříděného textilu. V sou-
časném mrazivém počasí je potřeba 
teplého oblečení nejvyšší!

Pokud ani vám není lhostejná po-
moc lidem v nouzi, neváhejte probrat 
své šatníky a darovat teplé obleče-
ní. Přehledný seznam kontejnerů PO-
TEX s.r.o. v Praze a okolí najdete na 
www.potex.cz.
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 Změna územního plánu v území Interlovu jde do finále 
Na konci ledna bylo zahájeno řízení o vydání 
změny ÚP Z 2797/00, která se týká území bý-
valého Interlovu na Roztylech. Veřejné projed-
nání proběhlo 25. 2. 2019, což bylo dříve, než 
tento článek čtete. Připomínky ke změně se ale 
mohou podávat až do 4. 3. 2019, což byste i vy, 
čtenáři, mohli stihnout, pokud vám byl Klíč doru-
čen včas. Zajímavé je, že sám Passerinvest, na-
vrhovatel změny, neví, co vlastně chce. Původně 

chtěl v území postavit velký kancelářský kom-
plex, a proto navrhoval změnu rozsáhlého území 
na funkční využití ZVO. Loni v květnu veřejnos-
ti představil projekt kanceláří a bytových domů, 
které ale v ploše ÚP ZVO nemůže postavit. Tak 
si zřejmě sám požádá o změnu změny. Je tedy 
možné, že veřejné projednání se bude opakovat. 
Roztylské spolky nesouhlasí s velkým nárůstem 
dopravy v ulicích Tomíčkova a Ryšavého (nově 

vybudované propojení Jižní spojky a Tomíčkovy 
má odvést část dopravy z D1), požadují garanci 
vybudování slibovaného veřejného parku s kou-
palištěm a kompenzaci vykácené zeleně. Pokud 
připomínky podáte, nezapomeňte kromě podpi-
su uvést adresu trvalého bydliště a datum naro-
zení. Se změnou se můžete seznámit na webo-
vých stránkách HMP a také na webu HPP11.
 RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., HPP 11

 Proč nikdo neřeší dopravu a parkování?
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura 
(SPD) jako jediná strana prosazuje zřízení Výbo-
ru pro dopravu při Zastupitelstvu MČ Praha 11. 
Desítky let neřešená situace v oblasti parkování 
dovedla obyvatele Prahy 11 na pokraj šílenství. 
Zaparkovat na Jižním Městě je umění pro psy-
chiatra. Socialistická parkoviště byla kapacitně 
na daleko menší množství vozidel, než dnes 
máme na Jižním Městě. Do toho předchůdci 

z ODS nechali část velkých parkovišť prona-
jmout a oplotit jako hlídaná parkoviště, což je 
sice hezké, ale opět to omezilo možnosti parko- 
vání. Do třetice nám nyní developeři chtějí 
sebrat velká parkoviště a politici z řad chystané 
koalice si potichu brousí zuby na modré zóny. 
Nic z toho nová parkovací místa nepřinese. 
Proto chceme ještě dříve, než nám developeři 
zastavějí poslední kousky naší vlastní země, 

najít nová parkovací místa v každé ulici a navrch 
postavit velkokapacitní parkoviště zdarma 
ve vhodných lokalitách. A když velkokapacit-
ní parkoviště, tak určitě zdarma pro obyvatele 
Prahy 11. Považujeme totiž parkování za veře-
jný statek a službu zdarma pro obyvatele naší 
městské části. 

Bc. Robert Vašíček, Svoboda a přímá 
demokracie – Tomio Okamura (SPD)

 Druhé Rákosníčkovo hřiště na Praze 11? Díky Vám!
Vážení obyvatelé Prahy 11, tento příspěvek píši 
jako poděkování těm z Vás, kteří jste se zapo-
jili do soutěže o Rákosníčkovo hřiště. Zda jsme 
jej ale nakonec skutečně vyhráli, vlastně ne-
vím, protože své poděkování Vám musím psát 
již pátý den hlasování. Tak jako tak ale patří 
opravdu velký dík Vám všem, kteří jste se při-
pojili ke snaze o získání druhého Rákosníčko-
va hřiště pro JM. A já věřím tomu, že to byla 

snaha úspěšná a již brzy nahradí některé z na-
šich postarších a nevyhovujících hřišť hřiště úpl-
ně nové! Mnohem více než případné výhry si ale 
cením Vašeho zájmu a toho, že jste nezištně vě-
novali svůj čas druhým. Na celé věci mě tak mrzí 
jen to, že tuto naši společnou snahu (přinejmen-
ším dosud) nepodpořila také MČ. Ale těžko se 
tomu lze divit, když její vedení „zakázalo“ svým 
občanům se této soutěže o hřiště v hodnotě 

1,5 mil. Kč zúčastnit, když po naší první společ-
né výhře v roce 2016 a poněkud komplikované-
mu hledání vhodného pozemku na chodovském 
sídlišti požádalo společnost Lidl o trvalé vyřaze-
ní prodejny Opatovská ze soutěže. Podařilo se 
však zjednat nápravu, a tak věřím, že se již brzy 
všichni potkáme na slavnostním otevření druhé-
ho Rákosníčkova hřiště!

Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

 ROVNÍ A ROVNĚJŠÍ? TRVALE ZATAŽENO
Stejnými prvními třemi slovy uvedla svůj příspěvek 
v minulém čísle kolegyně Malá. Zatím apelova-
la marně, Rada, redakce a dvoučlenná redakční 
Rada zatím nevzali rovný přístup zastupitelů do 
Klíče vážně. Jak jsem už uvedl posledně, v led-
novém čísle si zastupitel Prokop udělil právo na 
dva příspěvky, z toho jeden se zvýhodněným ter-
mínem odevzdání, aby mohl kolegyni kritizovat. 
Ponechme stranou diskutabilní pravdivost jeho 

tvrzení. Otištěním svého druhého článku překročil 
pravidla, která kdysi sám vymyslel…Ani můj 
prosincový článek NEPOLITICKÉ ČÍSLO KLÍČE? 
(ovšem otištěný až v lednu) neušel kritice - ten-
tokrát anonymního cenzora. Zde bylo asi pou-
ze snahou ukázat, kdo má navrch, protože při 
pozorném pročtení kritiky zjistíme, že si vlastně 
s mým článkem v ničem neodporuje. Je hezké, že 
ti, kdo za časopis odpovídají, se (konečně) začali 

podle vlastního vyjádření řídit rozsudkem soudu 
a články opozice jakž takž otisknou. Otázkou je, 
jakou by soud měl radost z jejich interpretace to-
hoto rozsudku. Podle mého názoru není „uvádění 
nepravdivých informací na správnou míru“ a bez-
důvodné komentování nebo zvýhodněná prezen-
tace vlastních názorů, jak se dnes v Klíči děje, zda- 
leka totéž.

Ing. Václav Šmrha, HPP 11 / KDU-ČSL

 Bojujeme za udržení práv veřejnosti při povolování staveb
Novela stavebního zákona omezila účast ve-
řejnosti v územních a stavebních řízeních. Dal-
ší z řady „nových“ stavebních zákonů, tentokrát 
připravovaný Hospodářskou komorou (tedy 
i developery), má práva občanů omezit ještě 
více. Senátor L. Kos a A. Kulhánek (zastupite-
lé za HPP11) se v 11/2018 zúčastnili seminá-
ře na toto téma v Poslanecké sněmovně, kde 
v diskuzi bojovali za udržení práv veřejnosti. 

Vše je shrnuto v pořadu Nedej se „Právo jenom 
za peníze“. Neustálé změny stavební legislativy 
rozhodně neusnadňují povolování staveb v ČR. 
Přitom mnozí politici, v čele s ministrem dopra-
vy Ťokem, stále v médiích šíří nepravdivé infor-
mace o důvodech průtahů, obviňují spolky, že 
ztěžují práci úřadů, protože upozorňují na ne-
zákonná rozhodnutí. Ministr Ťok se vyznamenal 
i svými návrhy na další omezení práv veřejnosti 

(odvolání za kauci) a na zrušení evropské ochra-
ny přírody v Labském údolí, aby zprůchodnil 
stavbu jezu u Děčína. Babišova vláda chce tuto 
zbytečnou stavbu za min. 5 mld. Kč, která zničí 
cennou přírodu Labského údolí, prostě postavit 
za každou cenu, a prohlásila ji proto za veřejný 
zájem! Ne nadarmo se uvažuje o zavedení nové 
jednotky kalamity - jeden Ťok.

Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

 Zapojte se s námi do eurovoleb
Tak trochu stranou dění na Jižním Městě se chys-
tají přelomové volby do Evropského parlamentu. 
V nich si budeme vybírat 21 zástupců, kteří budou 
hájit zájmy obyvatel naší městské části v rámci Ev-
ropy. V těchto volbách se bude rozhodovat, zda 
se staneme kolonií bruselských úředníků, nebo si 
zachováme práva suverénního státu a vyzískáme 
výhody pro naši obec. Bez vašeho zapojení to ne-
půjde. Proto hledáme občany, kteří zasednou ve 

volebních komisích, a dobrovolníky, kteří se s námi 
budou věnovat vysvětlovací kampani k evrop-
ským volbám. V minulých volbách v roce 2014 se 
při volební účasti necelých 25 % oprávněných voli-
čů k urnám dostavilo téměř 15 000 obyvatel Pra-
hy 11. Nenechte se zahanbit a přihlaste se do na-
šeho týmu. Hlaste se na e-mail praha11@spd.cz 
- uveďte vaši motivaci a v čem byste mohli po-
moct v kampani do Evropského parlamentu a zda 

se chcete zúčastnit volebních komisí za SPD, což 
bude placená práce. Na Praze 9 se koncem dubna 
uskuteční předčasné senátní volby. Také do nich 
hledáme dobrovolníky do kampaně a zejména čle-
ny volebních komisí. Placeny budou dvakrát, totiž 
za oba víkendy mimořádných voleb. Hlaste se na 
praha11@spd.cz 
Libor Pechmann, Svoboda a přímá demokracie – 

Tomio Okamura (SPD)

 Dobrý den, pane Kaplere (z reakce občanovi). Jsou dva podstatné omyly, kterým se snaží Piráti obhájit veřejnosti koalici  
s bývalou garniturou
Omyl č. 1. Že strany odmítly s HPP 11 vyjedná-
vat z důvodu osobních útoků HPP11 a senáto-
ra Kosa. Realita je taková, že HPP11 překáží de-
veloperským a finančním praktikám, které jsme 
chtěli od r. 2014 ukončit. Tomu se ANO/TOP brá-
ní, viz desítky developerských záměrů a finanč-
ních odtoků. Místopředseda HPP11 Ing. Kos po-
pisuje tuto realitu pravým jménem, což se líbit 

nemůže. Omyl č. 2. Že Piráti s HPP11 vyjedná-
vali koalici. Piráti koalici prakticky nevyjednávali, 
přestože HPP11 nepochybovalo o potřebě spo-
lečného postupu. Hned po volbách bylo tušit, že 
Piráti skončí v koalici, ve které skončí. Za funkci 
starosty vyměnili bohužel sílu volebního výsled-
ku a důvěry voličů, kteří v Pirátech viděli přiroze-
ného partnera k potřebné změně kurzu. Kde jsou 

Piráti, hodni své pověsti na Praze a ve Sněmovně 
nenechávajíce se opít rohlíkem politických šíbrů? 
A Praha 11 má ty největší, to mi věřte. Smějí se 
za bukem, jak jsou Piráti naivní dělat stafáž čistou 
pirátskou vlajkou v prakticky staré Radě. Poměr 
má být 3Pir:6, vč. Jiravy a bémovské ODS, proti 
které jinak Piráti tak vystupují. 

PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11
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www.aquasportclub.czAqua Sport Club

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

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

PRAZDNINOVE 

PLAVECKE KEMPY
''

'

1.-5.7. / 8.-12.7. / 15.-19.7.
22.-26.7. / 29.7.-2.8. / 5.-9.8.
12.-16.8. / 19.-23.8. / 26.-30.8.

Co děláme?
5x 2 lekce plavání  I  

 2x výtvarka – tvoření  I   
3x cvičení  I  

odpočinek   I
hraní v herně  I

Jak to děláme? 
příchod dětí 8 – 8.30  I  

 odchod 16 – 16.15  I   

Co jíme? 
2x denně svačina  I 

1x denně oběd  I 
pití kdykoliv k dispozici  I

Cena? 
3 700,- Kč  I 

   

PŘIHLÁŠKY 
www.aquasportclub.cz/

prazdninove-plavani/

2019
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 Unikátní studijní programy

 Tituly Bc. a Ing.

 Odborná praxe součástí studia

 Zahraniční stáže

 Široké uplatnění absolventů

 Zajímavé motivační programy

 Double Degree programy

 Osobní přístup

 Výuka v Mladé Boleslavi nebo v Praze

www.savs.czJsme také na:

Více informací o termínech 
a programu jednotlivých dní 
naleznete na: www.savs.cz

Navštivte  
naše dny 
otevřených 
dveří!Management obchodu

Logistika a management kvality

Finanční řízení

Řízení lidských zdrojů

Mezinárodní marketing

Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců

Finance v mezinárodním podnikání

Mezinárodní podnikání a právo

Bakalářské studium Navazující magisterské studium
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inzerat Lhotakova.pdf   1   19. 2. 2019   22:00:26
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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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DS AMARTUM
PRAHA 11 – JIŽNÍ MĚSTO

VINETÚ, VINETÚÚ!!!

uvádějí hru o deseti obrazech se zpěvy, 
ohnivou vodou a skoro bez tance 

velmi nepravděpodobnou verzi sepsal 
a písně texty opatřil Vlastimil Neklapil
Po 20 úspěšných představeních se loučíme s touto hrou
31. března 2019 v 19,00 hod.

Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, Praha 11  
Nejdříve příchozí dostanou plakát, podepsaný herci souboru.

DERNIÉRA
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Rozšiřte možnosti svého vozu, získáte 
bezpečné a kvalitní doplňky, akční 
sortiment se slevou 10-53 %, vybrané 
letní pneu se slevou až 25 %.

Více informací získáte na ŠKODA 
Infolince 800 600 000 nebo na  
www.skoda-auto.cz.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Profi Auto Servis s.r.o.
Holušická 2253/1, Praha 4 - Chodov
Tel.: 606 020 481
info@proautoservis.cz
www.proautoservis.cz

Přineste k nám tuto inzerci a při  
servisních pracích získáte dárek zdarma.

Do 31. 5. 2019

Sleva až 53 %

Originální příslušenství

Využijte akční nabídku ŠKODA  
     Originálního příslušenství

  PŘIPRAVTE SE  
      NA JARNÍ  
ZÁŽITKY VČAS

inzerce-92x63mm-v2.indd   1 19.02.19   9:23
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29. – 31. 3. 2019, KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4
vstupenky  https://www.webticket.cz/program/kcz 

nebo v recepci KC Zahrada

1. FESTIVAL OCHOTNICKÉHO 
DIVADLA NA JIŽNÍM MĚSTĚ
PROGRAM:
29.3. od 19,00   Alan Ball: Pět ve stejných šatech, hrají Li-Di Litoměřice

30.3. od 15,00   Vlastimil Neklapil na motivy A. A. Milneho: Co snídají tygři, 
hraje DS Amartum, dětské představení 

30.3. od 19,00   Norman Robbins: Hrobka s vyhlídkou, 
hraje DS Jiřího Voskovce Sázava

31.3. od 15,00   Markéta Schartová na motivy Jana Wericha: Rozum a Štěstí, 
hraje DS Svatopluk Benešov, dětské představení

31.3. od 19,00   Vlastimil Neklapil: Vinetú, Vinetúú!!, hraje DS Amartum, DERNIÉRA!
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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 e-mailu: 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

• PŘEVOD BYTU ZDARMA, koupím 
pro bydlení byt od 55 m2, ideálně os. 
vl., právní servis (smlouva, katastr) za-
řídím. Pref. - Háje, oblast Milíčov. Stav 
bytu nerozhoduje. david.stroukal@
gmail.com

• Zavedená advokátní a realitní 
kancelář s mnohaletými zkušenost-
mi se sídlem v Praze 4 shání pro 
své připravené klienty byty (nejen) 
v Praze 4. Zajištujeme veškerý práv-
ní servis, řešíme i komplikované pří-
pady, právní rady, dluhy, exekuce, 
přímý výkup, dožití. Více informací 
Vám rádi poskytneme na tel.: 603 
194 333

• Hledám ke koupi byt v osobním 
nebo družstevním vlastnictví v celé 
Praze 4, v původním i rekonstruova-
ném stavu. Právní rada není problé-
mem. Nabízím solidní jednání. Nabíd-
ky na 604 150 450

• Sháním byt k pronájmu na Pra-
ze 4, zařízený i nezařízený. Slušné 
jednání. Děkuji za nabídky na tel.: 
777 191 880

• 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

• 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

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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – Roz-
vody vody a instalace. Baterie, WC, 
odpady, topení. Rekonstrukce roz-
vodů. 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

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

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

• KADEŘNICTVÍ A KOSMETIKA - 
NOVĚ OTEVŘENÉ. Po+st - 10-18, 
út+čt - 12-19, pá - 8-15 hod. Štichova 
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.
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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. 



Inzerce 31

RV
18

02
58

6/
03

RV
18

02
49

1/
0

4

sy
sté

m O
PTIM

I
z a s k l í vá n í  l o d ž i í
sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

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

• 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

• 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

• 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 seří-
dit a promazat, jinak neplní svou 
funkci a dochází k vážnému poško-
zení. Prodej žaluzií. jirasek.servis@- 
seznam.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

• Sekáme trávu, řežeme živé plo-
ty a keře, čistíme zarostlé pozemky 
a provádíme prořez trávníků verti-
kutátorem. Máme motorovou tech-
niku a přívěs na bioodpad. T.: 724 
006 275. www.pvj-group.cz

• Zpracuji vaše účetnictví, daňovou 
evidenci, DPH, mzdy a personální 
agendu. Nabízím spolehlivost a pro-
fesionálnost. www.sotlikova.cz, tel.: 
723 765 665 

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

• Ordinace praktického lékaře So-
crates medical, P4, poliklinika Hviez-
doslavova 1600/6,1. patro přijímá 
k registraci nové pacienty. Smlouvy 
s pojišťovnami máme. Tel.: 267 914 
143. Mob.: 721 479 023

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

• Suchá pedikúra a manikúra, še-
trné ošetření vhodné pro diabetes, 
zarostlé nehty, mykózu, zakončené 
lehkou reflexní masáží. Tel.: 777 685 
639, Kupeckého 4, Praha 11 Háje

• Rekonstrukce bytových jader, 
obklady, dlažby, plovoucí podlahy 
+ veškeré truhlářské práce a servis 
plastových oken. Vše kvalitně. Tel: 
731 054 321, 733 278 096

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ U MET-
RA HÁJE, P 4 - rozvody, SJM, výživ-
né, trestní právo, pohledávky, dědic-
tví, smlouvy, exekuce atd. Tel.: 606 
125 069, causa@cmail.cz 

OSTATNÍ

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

• Děkujeme paní Malínské z MČ 
Praha 11 za příkladně aktivní a lidský 
přístup při jednání s námi. Koubkovi

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO
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REALITNÍ CENTRUM
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ČISTÍRNA PEŘÍ     www.cistirnaperi.com
■ čistíme peří na počkání ■ šijeme deky do kostek 4×6 – 5×7 – 7×10

■ ušijeme jakýkoliv rozměr dek, polštářů a polštářků ■  prodej sypkoviny 
■ velký výběr ■ odvoz a dovoz zakázek po Praze zdarma 

■  PRODEJ NOVÝCH PÉŘOVÝCH VÝROBKŮ
tel.: 720 243 365, 735 930 104       e-mail: helenaflegrova@seznam.cz

Klírova 1911/14, Praha 4 – Chodov (u polikliniky Šustova)
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