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Zpravodaj  městské část i  Praha 11

Spolu za lepší 11  
– 2. ročník
právě začíná!

ZŠ K Milíčovu  
otevřela nové  
poradenské centrum

„Pojďte s námi zavzpomínat“ – 
Květňák totiž letos  
slaví čtyřicátiny

Přijímací řízení  
do mateřských škol  
MČ Praha 11

Farmářské trhy 

startují 1. dubna 

u Komunitního centra 

Matky Terezy
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3Editorial

 

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

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

e-mail: klic@praha11.cz. Šéfredaktor: Dana Foučková. Redakce: Michal Ezechel. Výroba časopisu: Regionální vydavatelství, s. r. o. Distribuce: Česká pošta, s. p., pro občany Prahy 11 bezplatně. 

Produkce: Regionální vydavatelství, s. r. o. Náklad: 41 000 výtisků. Předáno do tisku: 22. března 2019. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhrad-

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

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

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

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

městské části Praha 11.

Vážení občané, obyvatelé Jižního Města,
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dnes to jsou přesně čtyři týdny, co byla zastupitelstvem naší městské části zvolena nová rada, která legitim-
ně vzešla z podzimních komunálních voleb roku 2018. V nové funkci si zatím zvykám. Práce je to časově náročná, 
ale naplňující a smysluplná. Jednotliví členové rady podle svých gescí se v uplynulých dnech seznámili s fungová-

ním a provozem svých odborů a nastavili si pravidla vzájemné spolupráce. Rád bych touto cestou pochválil veškeré 
pracovníky Úřadu městské části Praha 11 za jejich vstřícnost, ochotu a vzájemné porozumění. Za sebe mohu konstato-

vat, že vnitřní chod úřadu a jeho organizace je na velmi vysoké úrovni a podle objektivních ukazatelů patří mezi nejlépe fun-
gující městské části v Praze.

V sobotu 9. března proběhl v prostorech TOP hotelu Praha reprezentační ples Městské části Praha 11. Mezi přítomnými byli 
i významní hosté z řad politické reprezentace (např. pražský primátor MUDr. Zdeněk Hřib, starosta MČ Praha 5, starostka MČ Pra-
ha Kunratice, místostarostka MČ Praha 10). Můj dík patří organizátorovi akce, společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. v čele 
s paní ředitelkou Bc. Ivou Molenovou. Mám upřímnou radost, že Jižní Město žije a o jeho dění je zájem i v jiných částech našeho 
hlavního města.

V době čtení tohoto úvodníku tu již budeme mít regulérní astronomické jaro. Na cyklostezkách jsou vidět cyklisté a na dět-
ských hřištích rodiče s dětmi. Velice mě těší, že jste si na přelomu února a března vybojovali v internetové soutěži nové „Rákosníč-
kovo hřiště“. Děkuji tímto paní Mgr. Ivaně Hovorkové, zastupitelce naší městské části a jejímu týmu za akčnost a iniciativu v této 
soutěži. Na nás, na městské části, teď zbývá najít vhodné místo, kde by mohla proběhnout instalace jednotlivých herních prvků. 
V závislosti na majetkových poměrech pozemků a umístění technické infrastruktury to nebude lehký úkol. Pevně věřím, že se brzy 
dohodneme na vhodném místě pro toto hřiště a jeho následné instalaci.

S příchodem jara nás také čekají tradiční svátky – Velikonoce. Letos připadly na třetí víkend v dubnu. A s jarem je neodmyslitel-
ně spjatý i jarní úklid. Rád bych Vám touto cestou připomněl celostátní akci „Ukliďme Česko“, která se koná již v sobotu 6. dubna. 
Registrace zájmových skupin i jednotlivců je možná na webové stránce www.uklidmecesko.cz. O okolí našich domovů je potřeba 
se vzájemně starat. Budu rád, pokud se zapojíte v co největším počtu. I já se svou rodinou a přáteli vyrazím ven s pytlem a rukavi-
cemi za účelem úklidu okolí svého bydliště. Už nyní se těším, kolik z Vás první dubnovou sobotu osobně potkám.

Přeji Vám tímto krásné prožití velikonočních svátků,

Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11
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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

Odbor kancelář starosty oznamuje, 
že 6. zasedání členů Zastupitelstva 
MČ Praha 11 je v současné době 

naplánováno na čtvrtek 11. 4. 2019. 
Čas i místo budou upřesněny, bližší 
informace naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 www.
praha11.cz v záložce Aktuality. 

  
Cyklická deratizace v roce 2019

I v letošním roce bude hlavní město Praha 
zajišťovat cyklickou deratizaci v objektech 
a na plochách, které vlastní a přímo spra-
vuje, a dále v přilehlých prostorách a v ka-
nalizační síti. Dodržování správného postu-
pu při výkonu deratizačních prací a kontrolu 
kvality garantuje Hygienická stanice hl. m. 
Prahy (oddělení dezinfekce, dezinsekce 
a deratizace), na kterou se můžete obracet 
s případnými dotazy k této problematice. 
Podněty lze také zasílat Odboru životního 
prostředí Úřadu MČ Praha 11, který je po-
stoupí odpovědným subjektům. 

Územní a časový harmonogram deratiza-
ce naleznete na webových stránkách MČ 
Praha 11 www.praha11.cz v sekci Životní 
prostředí ⟶ Zvířata ⟶ Deratizace na úze-
mí MČ Prahy 11. Dovolujeme si vás upo-
zornit, že se harmonogram může v průbě-
hu deratizace měnit, především s ohledem 
na klimatické podmínky nebo urgenci výko-
nu v postiženějších lokalitách, kde je zásah 
neodkladný. 

  
Ukliďme Česko

MČ Praha 11 se letos opět připojila k celo-
republikové akci Ukliďme svět, ukliďme Čes-
ko, jejímž cílem je uklidit nelegálně vzniklé 
černé skládky a nepořádek. Hlavní úklido-
vý den tentokrát připadá na sobotu 6. 4. 
a městská část bude všem dobrovolníkům, 
kteří se rozhodnou do iniciativy zapojit, po-
skytovat maximální součinnost – ať už do-
dáním odpadkových pytlů zdarma, či svo-
zem nasbíraného odpadu. Pokud se tedy 
chystáte akce zúčastnit, kontaktujte pro-
sím Odbor životního prostředí Úřadu MČ 
Praha 11 (tel. 267 902 355 nebo e-mail ha-
vlinovae@praha11.cz), který vám poskytne 
veškeré potřebné informace a pomoc. 

Dovolujeme si vás zároveň upozornit, že 
vysbírané odpady není možné odevzdávat 
ve Sběrném dvoře hl. m. Prahy, který se na-
chází v ulici Bartůňkova čp. 711 poblíž me-
tra Opatov, neboť se v převážné většině 
případů jedná o směsný komunální odpad. 
Dalším důvodem je skutečnost, že služba 
provozování sběrných dvorů je již dopředu 
vysoutěžena dle zákona o veřejných zakáz-
kách a v rámci zadávacích podmínek je sta-
noveno předpokládané množství odevzda-
ných odpadů i maximální, nepřekročitelná 
cena za provoz. Do těchto kalkulací se však 
jednorázové úklidové akce nepočítají. Děku-
jeme za pochopení.

 
Územní studie okolí stanice  
metra Háje: prodloužení termínu  
pro podávání připomínek 

Rádi bychom vás upozornili na prodlou-
žení termínu pro podávání připomínek 
k návrhu územní studie čtvrťového cent-
ra v okolí stanice metra Háje, a to až do 
30. 4. 2019. Připomínky k návrhu může 
podat každý některým z následujících 
způsobů:
a) písemnou formou (s náležitostmi dle 
odst. 2, § 37, správní řád) do podatel-
ny Magistrátu hl. m. Prahy nebo na ad-
resu Magistrát hlavního města Prahy, 
Odbor územního rozvoje, Jungmannova 
35/29, 111 21 Praha 1

b) v elektronické formě opatřené elekt-
ronickým podpisem na adresu posta@
praha.eu nebo do datové schránky poři-
zovatele 48ia97

S připomínkami Rady MČ Praha 11 k ná-
vrhu územní studie, jakož i se samotným 
návrhem, zadáním studie a dalšími do-
kumenty a písemnostmi se můžete po-
drobněji seznámit na webových strán-
kách MČ Praha 11 www.praha11.cz 
v sekci Územní rozvoj a regenerace 
⟶ Strategické a územní plánování ⟶ 
Územní studie ⟶ Územní studie v okolí 
stanice metra Háje. Návrh územní stu-
die je vám rovněž k dispozici v tištěné 
podobě v kanceláři č. 330 a č. 341 Od-
boru územního rozvoje Magistrátu hl. 
m. Prahy (Jungmannova 35/29, 111 
21 Praha 1) nebo v kanceláři Odboru 
územního rozvoje Úřadu MČ Praha 11 
(Jurkovičova 988/26, Praha 11) 

  
Na Jižním Městě vznikne  
další Rákosníčkovo hřiště 

Už podruhé 
se MČ Pra-
ha  1 umístila 
první v soutě-
ži společnosti 
Lidl Česká re-
publika o Rá-
k o s n í č k o v o 
hřiště. Děkuje-
me všem, kdo poslali své hlasy, a pomohli 
tak naší městské části zvítězit. Nyní probí-
há výběr vhodného místa, kde by Rákos-
níčkovo hřiště mohlo vyrůst. Vedení měst-
ské části zároveň podniká veškeré kroky, 
aby nedošlo ke zbytečným komplikacím 
a děti si hřiště užily co nejdříve.

  
Projekt Příběhy našich sousedů oživil 
vzpomínky jihoměstských pamětníků

V polovině března se v KC Zahrada usku-
tečnila prezentace projektu Příběhy na-
šich sousedů, který za podpory MČ Pra-
ha 11 zorganizovala obecně prospěšná 
společnost Post Bellum. V rámci tohoto 
projektu děti natočily a odvyprávěly osu-
dy devíti pamětníků z naší městské části. 
V průběhu šesti měsíců žáci nejprve na-
táčeli vyprávění pamětníků a dohledávali 
k jejich příběhům další materiály. Ze shro-
mážděných podkladů pak vytvořili vlast-
ní dokumentární díla, která představili od-
borné i široké veřejnosti.

V rámci slavnostního podvečera odbor-
ná porota posoudila zpracovaná doku-
mentární díla žáků i jejich prezentace 
před publikem a nakonec z nich vybrala 
tři vítězné projekty. První místo obsadi-
li žáci ZŠ K Milíčovu, kteří zpracovali ži-
votní osudy pana Jana Hracha. Na dru-
hém místě skončili zástupci ZŠ Mikulova 
s příběhem pana Václava Soldáta.  Na 
3. místě se umístil další tým ze ZŠ Miku-
lova, tentokrát s prezentací o paní Hele-
ně Zikmundové.

Akce se rovněž zúčastnila radní MČ Pra-
ha 11 pro školství Mgr. Zuzana Ujhelyiová 
(Piráti): „Projekty společnosti Post 
Bellum považuji za celospolečensky pří-
nosné. V tomto konkrétním se žáci a stu-
denti naučí pracovat s audiovizuální 
technikou, vést rozhovor, prezentovat 
výsledky a organizovat práci v týmu. Pře-
devším však dochází k mezigeneračnímu 
setkávání a sdílení příběhů, které zasa-
zují lidský život do konkrétních dějinných 
rámců,“ uvedla.
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Návštěvní dny členů Rady MČ Praha 11

Návštěvní dny jsou určeny pro veřejnost, neváhejte je proto využít k otázkám, námě-
tům či jakýmkoliv dalším podnětům, které máte na srdci. 

Jiří Dohnal (Piráti), starosta každé pondělí  
17:00–18:30 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Ing. Ondřej Prokop (ANO 2011),  
místostarosta pro majetek, 
investice a podporu podnikání

každý čtvrtý pátek v měsíci 
8:00–10:00 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Mgr. Jakub Lepš, M.A. (TOP 09 – 
STAN), místostarosta pro životní 
prostředí

21. 3., 18. 4., 23. 5. a 20. 6.  
(další termíny budou doplněny) 
vždy 15:00–17:00 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Ing. Martin Sedeke (ODS),  
místostarosta pro územní rozvoj

každou třetí středu v měsíci 
14:00–16:00 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Mgr. Zuzana Ujhelyiová (Piráti),  
radní pro školství

každou poslední středu v měsíci 
15:00–19:00 hod.

Úřad MČ Praha 11, Vidimova 
1324, 1325, místnost 414

Mgr. Jan Stárek (TOP 09 – STAN),  
radní pro sport, kulturu a volný čas

27. 3., 25. 4., 29. 5. a 26. 6.  
(další termíny budou doplněny) 
vždy 16:00–18:00 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Mgr. Martin Duška (Piráti), radní 
pro dopravu a otevřenou radnici

každé pondělí 17:00–18:30 hod. Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Ing. Petr Jirava (ANO 2011), radní 
pro sociální věci, zdravotnictví,  
bezpečnost a prevenci kriminality

každé první a třetí úterý v měsíci 
15:30–17:30 hod.

Úřad MČ Praha 11,  
Ocelíkova 672/1, pavilon C

Farmářské trhy  
pokračují!
1. dubna byla zahájena další sezóna 
jihoměstských farmářských trhů, na 
které vás tímto srdečně zveme. 
Farmářské trhy se konají 
každé pondělí a středu 
 od 8:00 do 18:00 hod. 
na tradičním místě 
u Komunitního cent-
ra Matky Terezy. Pro 
návštěvníky bude při-
praven sortiment od 
českých farmářů v po-
době zeleniny, ovoce, 
masa, uzenin, květin, moštů, 
koření, hub, pečiva a dalších domácích 
výrobků.

 
 
 

 
Zájemci o prodej na těchto trzích se 
mohou hlásit provozovateli na telefon-
ním čísle 605 885 186 nebo e-mailu  
trhysk@seznam.cz.

Proměna Jižního Města
Když jsem v nové radě naší městské části dostal na starost oblast majetku a investic, 
dal jsem si jedno předsevzetí: udělat vše pro to, aby se z Jižního Města stalo místo, na 
které budou jeho obyvatelé hrdí. Zahájili jsme proto celou řadu investičních akcí, které 
mají společný cíl, a to vytvořit z naší městské části moderní, čistou čtvrť plnou zeleně.  

V březnu jsme dokončili například revitali-
zaci vnitrobloku mezi ulicemi Stříbrského 
a Cyprichova, rekonstrukci interiéru hasič-
ské zbrojnice v Bohúňově ulici nebo hři-
ště při ZŠ Mendelova. S kolegou radním 
Martinem Duškou jsme také v posledních 
dnech posunuli kupředu první velký pro-
jekt parkovacího domu. Ten by měl stát 
v Brandlově ulici, nyní ale necháváme pů-
vodní projekt upravit, aby byl co šetrnější 
k okolí, které v rámci stavby rovněž projde 
revitalizací. 

Součástí proměny Jižního Města je nic-
méně i práce na dokončení projektů na-
startovaných v minulém volebním období, 
abychom se konečně zbavili všech „res-
tů“. Jedním z nich je například rekonstruk-
ce ubytovny Sandra, pro niž jsme už vybrali 
zhotovitele. Měsíc předtím byl objekt kom-
pletně vystěhován a zůstal v něm pouze 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví úřa-
du městské části. Ten se na novou adresu 

přesune během jednoho až dvou měsíců 
a následně bude zahájena stavba, která při-
nese 176 nových ubytovacích jednotek pro 
občany Prahy 11. K nastěhování by měl být 
dům připraven na jaře roku 2021, o způso-
bu a pravidlech jeho obsazování vás bude-
me včas podrobně informovat. 

Další velkou investiční akcí, která nám zbyla 
z minulých let, je přístavba starochodovské 
školy. V současné době probíhá finální kon-
trola projektu a předložení nabídky, jejíž vy-
hodnocení měla ještě na starost předcho-
zí rada. Zároveň se objevila velmi zajímavá 
možnost spolufinancování přístavby Vest-
cem – nemálo místních dětí už dnes právě 
starochodovskou školu navštěvuje, a po-
kud by na její přístavbu Vestec finančně při-
spěl, získal by pro ně ve škole dlouhodobě 
spádovost. 

Pro naši městskou část by taková spo-
lupráce byla výhodná hned z několika 

důvodů. Ve starochodovské škole vznik-
nou přístavbou nové třídy, které ale kvů-
li snižující se populační křivce nebudeme 
mít na Jižním Městě šanci naplnit. Třídy 
by tím pádem mohly pomoci zaplnit právě 
vestecké děti. Pro ně by pak byl z Vest-
ce zajištěn hromadný svoz, což by výraz-
ně zmírnilo dopravní zátěž Jižního Města 
způsobenou individuální dopravou dětí 
z okolních obcí. 

A co dalšího chystáme? Zkrášlení dalších 
vnitrobloků i veřejných prostranství, za-
teplení obvodového pláště ZŠ Ke Kate-
řinkám, přestavbu části objektu Vejvanov-
ského 1610 na domov pro seniory nebo 
třeba navýšení kapacity varny ZŠ Mende-
lova… A tím zdaleka nekončíme. Míst, 
která si u nás zaslouží zvelebit, je sice po-
řád dost, už teď se ale Jižní Město poma-
lu mění před očima. A já jsem moc rád, že 
můžu být u toho.  

 
Ing. Ondřej Prokop 

místostarosta Prahy 11 
pro majetek, investice 

a podporu podnikání

Dočasné omezení provozu plaveckého bazénu a wellness Jedenáctka VS
Dovolujeme si vás upozornit na dočasné omezení provozu plaveckého bazénu a well- 
ness Jedenáctka VS pro veřejnost, a to v neděli 28. 4. 2019 v čase 8:00–14:00 hod. 
V tomto termínu zde bude probíhat mistrovství ČR v aquatlonu: akce je určena jak 
pro děti, tak dospělé závodníky z celé ČR, amatérské i profesionální. V rámci bohaté-
ho doprovodného programu se mohou návštěvníci těšit na zábavné atrakce, soutěže 
a další aktivity.

každé pondělí 

a středu od 8.00 

do 18.00 hod.
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Spolu za lepší 11 – 2. ročník 
právě začíná!
Zahajujeme 2. ročník projektu participativního rozpočtu Spolu 
za lepší 11, pro který vedení jedenácté městské části vyčlenilo 
z rozpočtu částku 6 milionů Kč. Máte nápad, co by se dalo 
ve vašem okolí vytvořit, změnit, vylepšit? Zúčastněte se! 

Spolu za lepší 11 je projekt participativní-
ho rozpočtu, jehož cílem je aktivní zapo-
jení občanů do rozhodování o finančních 
prostředcích vyčleněných z městského 
rozpočtu. Občané mají jedinečnou mož-
nost navrhnout změnu veřejného pro-
storu v okolí svého bydliště a zároveň 
nahlédnout do fungování veřejné sprá-
vy. V letošním roce proběhne již 2. ročník 
projektu participativního rozpočtu v Pra-
ze 11. Městská část Praha 11 vyzývá ob-
čany, aby se zapojili se svými nápady do 
procesu participace. Návrhy se mohou tý-

kat např. vybudování hřiš-
tě na pétanque, umístě-

ní laviček, vybudování 
venkovních sportovišť 
apod.

Od 1. dubna do 
20. května je možné 

podávat návrhy projek-
tů zaměřených na zlep-

šení prostředí, ve kterém 
žijeme, pracujeme, trávíme volný čas. Au-
torem návrhu může být každý občan star-
ší 15 let. Po přijetí návrhu proběhne kont-
rola formálních náležitostí, následně bude 
návrh předán odborné komisi k posouzení 

realizovatelnosti. 
Ta vybere vhodné 
návrhy projektů do 
veřejného hlasová-
ní. Vítězné projek-
ty budou městskou 
částí v nejbližší 
době uskutečněny. 

Návrhy projektů 
je možné podat 
prostřednictvím 
online formuláře na webových strán-
kách projektu Spolu za lepší 11 www.
spoluzalepsi11.cz nebo doručit na po-
datelnu v ulici Ocelíkova 672/1. Dal-
ší možností je zaslat vyplněný formu-
lář elektronicky na e-mailovou adresu 
koordinátorky projektu Spolu za lep-
ší 11 paní Alžběty Plocové plocovaa@ 
praha11.cz. Formuláře jsou k dispozi-
ci v informační kanceláři Úřadu měst-
ské části Praha 11 na adrese Ocelíkova 
672/1, Vidimova 1324, 1325 a Šustova 
1930.

Zaujal vás projekt participace? Dozvěděli 
byste se rádi více informací? Zveme vás 
na veřejná setkání ke 2. ročníku projektu 

Spolu za lepší 11, která se budou konat 
dne 3. 4. 2019 v 18 hodin v ZŠ Mikulo-
va (Mikulova 1594, Praha 11) a 4. dub-
na 2019 v KC Zahrada (Malenická 1784, 
Praha 11).

Těšíme se na vás a vaše návrhy!

Detailní informace o projektu Spolu za 
lepší 11 naleznete na webových strán-
kách www.spoluzalepsi11.cz nebo kon-
taktujte koordinátorku projektu Spolu za 
lepší 11 paní Alžbětu Plocovou na e-mai-
lu plocovaa@praha11.cz či telefonicky 
267 902 492.

Alžběta Plocová 
koordinátorka Spolu za lepší 11

1. DUBNA  

ZAČÍNÁ PODÁVÁNÍ 

NÁVRHŮ!

Co je nového v oblasti zeleně v roce 2019  
a na co můžeme být v Praze 11 pyšní?
Zeptali jsem se Zdeňka Hamaje, vedoucího střediska údržby 
zeleně a komunikací v Jihoměstské majektové, a. s.

Co je pro vaše středisko v zimním obdo-
bí největší oříšek a co vám zabere nejví-
ce času?

Z provozního hlediska je největším pro-
blémem střídání teplot, kdy musíte neu-
stále přizpůsobovat druh údržby a tech-
niku aktuálnímu počasí. V zimním období 
jednoznačně zabere nejvíce času odklízení 
sněhu a posyp ledovky, to se dle počasí 
provádí i několikrát denně.

Kolik zeleně na území Prahy 11 spravuje-
te? Máme zde nějaké zajímavé stromy či 
rostliny, které stojí za zmínku?

Spravujeme cca 200 ha veřejné zeleně 
a kromě běžné vegetace určitě stojí za 
zmínku kaštanová alej jírovce maďalu při 
ulici Starochodovská a také jasanová alej 
devíti jasanů, které byly v roce 2007 vy-
hlášeny za památné stromy.

Chystá se v roce 2019 nová výsadba? 
Jaké jsou plány v této oblasti?

Stromy sázíme průběžně, tedy za kaž-
dý strom, který se pokácí, a to zejména 
z bezpečnostních nebo zdravotních důvo-
dů, je uložena náhradní výsadba, kterou 
provádíme. Nad rámec této výsadby bude 
probíhat i výsadba stromů kolem dálnice 
D1 jako projekt zelené plíce. No a v únoru 
byla zvolena nová rada Prahy 11 a mís-
tostarosta pro životní prostředí Jakub 

Lepš se s odborem životního prostředí 
i s námi pravidelně schází nad společnými 
úvahami a plány, co dále v zeleni vylepšit. 
Jedná se zejména o zajištění dostatečné 
vláhy pro již vysazené mladé stromky, vý-
sadbu dalších nových stromů nebo rekul-
tivaci travnatých ploch. A můžete se těšit 
i na květinovou výsadbu, na které jsme se 
shodli a o kterou je velký zájem.

Jakou nejčastější otázku dostáváte od 
obyvatel Prahy 11?

Lidé se ptají často na údržbu pozemků, 
které nepatří MČ, a to je vždy problém, 
protože s tím bohužel nejsme schopni 
pomoci. Pak je tu ještě častý dotaz z po-
sledního roku, ptají se nás občané, co se 
stane se zimním posypem, který jsme již 
použili a leží na chodníku. A je to jedno-
dušší, než by se mohlo zdát, zimní po-
syp se po zametení, vyschnutí a zbavení 
drobných prachových částic dále používá 
k posypu.

 Tereza Marková



ZŠ K Milíčovu otevřela nové poradenské centrum
Zbrusu nové školní poradenské pracoviště bylo v úterý 26. února 2019 
otevřeno i v ZŠ K Milíčovu. Aby bylo možné v rámci poradenství dětem opravdu 
pomoci, je nezbytné, aby se do řešení jejich problémů touto cestou zapojili 
i rodiče a pedagogové. Velmi oceňuji a děkuji paní ředitelce Aleně Červené 
především za krátkou dobu realizace projektu i za projekt samotný.

Základní školy zřizované MČ Praha 11 
poskytují svým žákům a jejich zákon-
ným zástupcům také poradenské služ-
by, které jsou zaměřené zejména na 
práci s žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, sledování a vyhodnocování 
účinnosti zvolených podpůrných opat-
ření, prevenci školní neúspěšnosti, ka-
riérové poradenství spojující vzděláva-
cí, informační a poradenskou podporu 
k vhodné volbě vzdělávací cesty a poz-
dějšímu profesnímu uplatnění. Dále na 
podporu vzdělávání a sociálního začle-
ňování žáků z odlišného kulturního pro-
středí a s odlišnými životními podmínka-
mi. Podporu vzdělávání žáků nadaných 
a mimořádně nadaných, na průběžnou 

a dlouhodobou péči o žáky s výchovný-
mi či vzdělávacími obtížemi a vytváření 
příznivého sociálního klimatu pro přijímá-
ní kulturních a jiných odlišností ve škole 
a školském zařízení, včasnou intervenci 
při aktuálních problémech u jednotlivých 
žáků a třídních kolektivů, na předcházení 
všem formám rizikového chování včetně 
různých forem šikany a diskriminace. 

Průběžné vyhodnocování účinnosti pre-
ventivních programů uskutečňovaných 
školou, na metodickou podporu učite-
lům při použití psychologických a speciál-
ně pedagogických postupů ve vzdělávací 
činnosti školy a na spolupráci a komuni-
kaci mezi školou a zákonnými zástupci.

Nové pracoviště je financováno z Evrop-
ských strukturálních a investičních fon-
dů operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, z něhož ZŠ K Milíčovu zís-
kala finance prostřednictvím tzv. „šab-
lon“ připravených Ministerstvem škol-
ství (MŠMT). Poradenské centrum má 
dvě místnosti, ve kterých se bude střídat 
SEDM odborníků (sociální pedagog, ka- 
riérní poradce, preventista, 
psycholog, speciální pe-
dagog apod.).

 Zuzana Ujhelyiová, 
radní pro školství

Aktuálně 7

Centrální park
Jak jste si možná všimli, západní třetina našeho jihoměstského Centrálního parku 
právě prochází intenzívní revitalizací, což je investiční akce hl. m. Prahy. Snad již 
v nejbližších týdnech či maximálně měsících budeme mít možnost posoudit finální 
výsledky této akce. Každopádně už teď se na radnici připravujeme na velmi detailní 
hodnocení provedených prací, aby po dokončení vše vypadalo tak, jak má. 

Střední část Centrálního parku na revitaliza-
ci ze strany hl. m. Prahy zatím čeká, naopak 
východní část u metra Háje a Komunitní-
ho centra Matky Terezy již v naší správě je. 
Proto jsem se spolu s radničním odborem 
životního prostředí a střediskem zeleně Ji-
homěstské majetkové, a. s., vydal v břez-
nu přímo na místo, abychom se zaměřili ze-
jména na pomoc místním platanům. 

Vedra a sucha posledních let jsou nezpo-
chybnitelná a na zdejší aleji je to bohužel 
vidět. Jen některé ze zdejších platanů mají 
hezky rozrostlou korunu, naopak řada jich 
spíš přežívá. Proto jsem inicioval, abychom 
i tyto stromy začli přes léto zalévat, a to 
nejspíš pomocí zavlažovacích vaků, které 
se osvědčily již při svém loňském nasazení 
na řadě míst Prahy 11.

Součástí dalších dohodnutých úprav 
bude i vybudování závlahových mís okolo 

zmiňovaných platanů, ošetření jejich kme-
nů, prořez suchých větví, dovezení zeminy 
na zarovnání terénních nerovností a několik 
dalších úprav směřujících ke zkrášlení této 
části parku. 

Další informace o oblasti zeleně se v tom-
to Klíči můžete dočíst v rozhovoru s ve-
doucím výše zmíněného střediska zeleně 
Jihoměstské majetkové, a. s., Zdeňkem 
Hamajem, a to na 
straně 6.

Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN)

Místostarosta pro  
životní prostředí

Hledáme ředitelku/ředitele  
do ZŠ Ke Kateřinkám 

Rada MČ Praha 11 vyhlásila v břez-
nu konkurz na obsazení funkce ře-
ditele/ředitelky Základní školy Ke 
Kateřinkám 1400. Bližší informace 
ohledně požadavků na uchazeče či 
náležitostí přihlášky do výběrového 
řízení naleznete na webových strán-
kách MČ Praha 11 www.praha11.cz 
v sekci Aktuality. Kontaktovat mů-
žete rovněž přímo vedoucího odbo-
ru školství a kultury Úřadu MČ Pra-
ha 11 na telefonu 267 902 358 
nebo e-mailu platzm@praha11.cz.
Přihlášky lze podávat nejpozději 
do 18. 4. 2019 do 12:00 hodin. 
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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 ověření podpisu 
přímo v místě jejich bydliště, tedy 
u nich doma, a také v domovech pro 
seniory. Ověření podpisu je účtová-
no částkou 30 Kč, za službu, kdy je 
ověření provedeno v terénu, si pra-
covník neúčtuje nic. 
Pokud tedy potřebujete vyu-
žít této služby přímo u vás doma, 
stačí zavolat na telefonní číslo  
267 902 488, 267 902 209 nebo 
267 902 309 (toto číslo pouze v pá-
tek) a dohodnout si termín ověření.

Očkování proti vzteklině 
Jižní Město I 
v pondělí 13. května 9–12 a 13–17 hod. 
Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ Pra-
ha 11 
Jižní Město II 
v pondělí 20. května 9–12 a 13–17 hod. 
objekt Hráského ul. 1902 – jednopat-
rová budova naproti řadě panelových 
domů č. p. 1908 a 1909 

Po dohodě je možné provést i trvalé 
označení psa mikročipem, který odpovídá 
ISO standardu vydanému Evropskou unií. 
Trvalé označení psa staršího šesti měsí-
ců, chovaného na území hlavního města 
Prahy je povinné dle ustanovení obecně 
závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP, 
o místním poplatku ze psů. Čipování je 
hrazeno chovatelem v plné výši. Chova-
tel má nárok na úlevu od poplatku vždy 
ve dvou následujících letech po očipová-
ní (vždy 350 Kč/rok), poživatelé invalidní-
ho či starobního důchodu neplatí v uve-
dených letech poplatek žádný. 

Další možností, jak trvale označit psa, 
je tetování odborně způsobilou osobou, 

které však v rámci hromadného očková-
ní prováděno nebude. V případě označení 
tetováním není přiznáván nárok na úlevu 
od poplatku. 

Upozornění: 
Ochranné očkování proti vzteklině je na 
území ČR povinné pro psy starší tří mě-
síců dle ustanovení zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči, v platném zně-
ní. Provádí se 1x ročně, případně v ji-
ném intervalu dle doby účinnosti před-
chozí použité očkovací látky a je hrazeno 
chovatelem. 

• Možnost očkování i proti dalším infekč-
ním chorobám (kombinovaná vakcína). 
• Pokud majitel psa nevyužije této hro-
madné akce, má možnost nechat si na-
očkovat zvíře u kteréhokoliv veterinární-
ho lékaře. 
• Bližší informace podá OŽP na telefon-
ním čísle 267 902 362. 

Ing. Simona Černá 
Odbor životního prostředí  

ÚMČ Praha 11

Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru
Nabídková min. 

cena (v Kč) m2/rok

Hviezdoslavova 519 16 75,40 dočasné zdravotní středisko 1500

Hviezdoslavova 520 208 69,15 dočasné zdravotní středisko 1500

Hviezdoslavova 520 210 69,61 dočasné zdravotní středisko 1500

Anny Drabíkové 534 208 68,68 provizorní zdravotní středisko 1500

Modletická 1389 502 66,85 provozovna - praní, mandlování a oprava oděvů 1500

Tererova 1551 509 100,00 regenerační studio 1500

Valentova 1744 200 17,58 sklad sezónních potřeb 600

Valentova 1744 205 14,99 montážní dílna pro kompletaci kuchyňských linek a bytových doplňků 800

Opatovská 1754 8 54,54 sklad tiskovin 600

Láskova 1818 81 18,24 prodejna tabákových výrobků, tisku a nealkoholických nápojů 800

Datum a čas prohlídky je možno dohodnout na správní firmě Jihoměstská majetková, a. s.,Tererova 1356, Praha 4. 
Další informace obdržíte na telefonních číslech 267 902 268, 267 902 285.

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu

Instagram Prahy 11

Březnový podvečer  
na Hájích



 

w
w

w
.p

raha-ujezd
.cz, info

@
p
raha-ujezd

.cz
MČ Praha-Újezd informuje 9

Hlášení poruch 
veřejného osvětlení
Od loňského roku je správcem veřejné-
ho osvětlení v Praze společnost Tech-
nologie hlavního města Prahy, a. s. 
Veškeré problémy s veřejným osvětle-
ním je možné oznamovat na dispečin-
ku společnosti na bezplatné telefonní 
lince 800 404 060 nebo elektronicky 
na poruchy@thmp.cz. Další možností 
je využít kontaktní formulář pro hlášení 
poruch veřejného osvětlení na https://
thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch. 
Upozorňujeme, že pro urychlení lokali-
zace poruchy je třeba vždy nahlásit čís-
lo uvedené na identifikačním štítku na 
stožáru veřejného osvětlení.

Informace o kotlíkových dotacích 
Vážení Pražané,

určitě máte mnohdy pocit, že čas utíká čím 
dál tím rychleji. Letos to budou tři roky, 
kdy poprvé vznikla zákonná povinnost ob-
jednat si revizního technika, aby provedl 
revizi vašeho kotle na pevná paliva.

Udělejte něco pro sebe a životní prostře-
dí, ve kterém žijete. Dejte sbohem přiklá-
dání a vyměňte starý, neekologický kotel 
za moderní tepelný zdroj, který nevyža-
duje vaši stálou pozornost a neobtěžuje 
kouřem vaše sousedy a okolí. Využijte po-
slední příležitosti k získání vysoké dotace 
před zákazem topení uhlím v emisně ne-
vyhovujících kotlích, stanoveným v záko-
ně a připravovaným vyhlášce Magistrátu 
hl. m. Prahy, s cílem v co nejkratší době 
zlepšit imisní situaci v oblastech s obyt-
nou zástavbou.

V současné době (do konce tohoto roku 
nebo do vyčerpání finančních prostřed-
ků) probíhá příjem žádostí v rámci druhé 
výzvy kotlíkových dotací II. Na podzim 
bude zahájen příjem žádostí o „kotlíko-
vou dotaci“ v rámci třetí, ale již poslední 
výzvy! Připravuje se změna v administ-
raci příjmu žádostí. S žadateli bude pře-
dem uzavřen smluvní vztah, aby tak byly 
vyloučeny pochybnosti a posílena jisto-
ta „zda se na mě dostane“. Pochybnosti 
vyplývají ze situace v jiných krajích, kde 
stanovený počet žadatelů byl naplněn 
během velmi krátké doby, i když v Praze 
je situace jiná. Lidé bydlící v rodinných 
domech o výměnu kotlů nejeví přílišný 
zájem.

Čas je skutečně neúprosný a září 2022 je 
dalším termínem, od něhož bude zakázá-
no topit v kotlích 1. a 2. emisní třídy.

Využijte nabízené jedinečné příležitosti, 
vyřešte si problém nevyhovujících kotlů na 
tuhá paliva dříve, než vám k jejich výměně 
vznikne zákonná povinnost. Čerpejte do-
tace, dokud jsou k dispozici!

Veškeré informace, pravidla programu, 
formuláře a tiskopisy najdete na portálu 
životního prostředí hl. m. Prahy portalzp.
praha.eu/energetika.

 MHMP, odbor ochrany prostředí

Jarní úklid 
Milíčovských kopců 
Městská část pořádá v neděli 14. dub-
na od 10:00 do 16:00 hodin veřejnou 
úklidovou akci na Milíčovských kopcích 
a v jejich blízkém okolí. Zveme všechny, 
kterým není lhostejné, v jakém prostře-
dí žijeme. Sraz je u prvního kopce pod 
ulicí Proutěná, kde budou k dispozici 
ochranné rukavice a pytle na odpadky. 
Dobrovolníci mohou přijít kdykoliv v prů-
běhu výše uvedené doby. Letošní akce 
bude doplněna o program pro děti s ná-
zvem „Duhoví indiáni“, jehož součástí je 
indiánská stezka, na které budou pro 
děti připravena stanoviště s úkoly.
 Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Vyhlášení dotačního programu v oblasti 
podpory sportovních akcí
Městská část vyhlásila program v oblasti 
podpory aktivit neziskových a nestátních 
sdružení a spolků působících nebo zalo-
žených v městské části Praha-Újezd. Pro-
gram je určen k přispění rozvoje společen-
ského života v městské části a je zaměřen 
na podporu pořádání kulturních a sportov-
ních akcí.

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci 
z prostředků výherních hracích automatů 
z rozpočtu hl. m. Prahy. Celková výše pro-
gramové dotace činí 124 000 Kč. 

Lze ji čerpat na úhradu nákladů souvi-
sejících s účelem programové dotace 

a s účinností v období od 1. července do 
31. prosince 2019.

Žádost lze podat ve lhůtě od 1. dubna do 
31. května 2019 do 12.00 hodin na Úřadu 
městské části Praha 4 – Újezd u Průhonic, 
Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4. 

Žádost o přidělení programové dota-
ce a veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
nutí jednorázové účelové individuál-
ní neinvestiční dotace žadatel nalezne 
na webových stránkách městské části  
www.praha-ujezd.cz. 

 Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Žádost o snížení rychlosti na dálnici D1
Starostové městských částí Praha-Újezd, 
Praha-Šeberov a obcí Čestlice a Průhoni-
ce se opakovaně obrátili na Ministerstvo 
dopravy s žádostí o omezení rychlosti na 
dálnici D1 cca v km 2–8. 

Nedokončení Pražského okruhu, stav-
by 511, způsobuje stále narůstající po-
čet projíždějících vozidel po dálnici D1. 
Snížení rychlosti by bylo rychlým opatře-
ním, které je možné uskutečnit v krátkém 
čase a které by snížilo hlukovou a emis-
ní zátěž obyvatel dotčených městských 
částí a obcí. Přílohou dopisu je i tabul-
ka intenzity dopravního proudu na dálni-
ci D1 ze dne 9. 10. 2018, která doklá-
dá alarmující množství aut, jež projedou 
daným úsekem (117 765 vozidel). Sou-
částí žádosti je i navrhované řešení, a to 
posunutí 0 km dálnice D1 na křížení dál-
nice D1 s pražským obchvatem u sjezdu 
na Říčany. Toto posunutí by znamenalo, 
že by se v nejvíce zatížených oblastech 

Šeberova, Újezdu, Průhonic a Čestlic ne-
jezdilo po dálnici, ale po komunikaci I. tří-
dy, čímž by bylo snížení rychlosti admini-
strativně snazší.

O odpovědi Ministerstva dopravy vás bu-
deme informovat. 

 Pavla Pitrmanová, kancelář starosty



Život v Sýrii – cestopisné 
vyprávění 

1. 4. (pondělí) od 15:00, jídel-
na Křejpského 1502/8
2. 4. (úterý) od 14:30, 
Dům s pečovatelskou 
službou Blatenská 
2146/4, klub seniorů
15. 4. (pondělí) v 14:15, 
Dům s pečovatelskou služ-
bou Šalounova 2025/7, 
klub seniorů 1. patro
Příjemné cestopisné vyprá-
vění o životě v Sýrii s Ing. 
Monikou Červíčkovou.
Změna termínu vyhrazena. 
Rezervace není nutná.
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Jihoměstská sociální a.s.  
vás srdečně zve na tyto akce:

TURISTICKé VYCHÁZKy 
pro seniory: 
Podél Labe do skanzenu 
Dne: 16. 4. 2019 (úterý)
Odjezd: 9:22 z Masarykova nádraží, 
sraz u pokladen cca po 9:00 hod.
Trasa: Čelákovice – Přerov n. Labem
Délka trasy: 7 km
Pohodlnou procházkou podél řeky 
dojdeme do Přerova nad Labem, kde 
bude možno navštívit polabský skan-
zen s aktuální výstavou „Jaro na vsi“. 
Zpět autobusem. S sebou svačinu, 
pití. 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

Z Libice nad Cidlinou  
podél Labe do Poděbrad
Dne: 11. 4. 2019 (čtvrtek)
Sraz: 8:30 Masarykovo nádr. u pokla-
den, odjezd: 8:52, jízdenka z Horních 
Počernic
Délka trasy: 8 km 
Trasa povede z Libice n. Cidlinou, na 
jejímž území se nacházelo slovanské 
hradiště při soutoku Labe s Cidlinou 
obklopené lužními lesy. Projdeme ne-
náročnou trasou, krásným prostře-
dím podél Labe do Poděbrad s paní 
Věrou.

KOMENTOVANé PROCHÁZKy pro seniory: 
Vyšehradské podhradí a Podskalí

Dne: 13. 4. 2019 (sobota) 
Sraz: v 10:00 na Rašínově nábřeží u zastávky Výtoň naproti Podskalské celnice
Na co se můžete těšit: Vyšehradské podhradí skrývá stavební skvosty, které nikde 
jinde ve světě nenajdete: kubistické domy Josefa Chochola, Bohumila Hypšmana 
a Otakara Novotného. Dozvíte se, jak se žilo pod Vyšehradem, kde měla obec radni-
ci, sokolovnu, chudobinec sv. Vojtěcha, školu, záložnu i poštovní úřad. Vzpomeneme 
na Vyšehrad minulých století a zánik Podskalí, kde zbyl jen kostelík sv. Trojice v uli-
ci Trojické a budova bývalé podskalské celnice na Výtoni. Procházkou vás provede 
paní Jelena.

Kouzlo a historie pražských pasáží 
Dne: 13. 4. 2019 (sobota) 
Sraz: 14:00 na Jungmannově náměstí 
Pražské pasáže jako unikátní fenomén metropole inspirován Paříží a Bruselem. Na-
vštívíme pasáž paláce Adria, bývalou „Gottwaldovu“ pasáž. Po procházce Františkán-
skou zahradou navštívíme pasáž Světozor a U Stýblů, dále budeme pokračovat naší 
úplně první pasáží Lucernou a U Nováků, podíváme se i do pasáží na Václavském ná-
městí. Na Příkopech navštívíme pasáž Černá růže a galerie Myslbek a skončíme u Čes-
ké národní banky. Procházkou vás provede paní Jelena.
Místa si rezervujte na tel.: 770 197 689 nebo na e-mailu: poradenstvi@jmsoc.cz. 
Rezervace jen do naplnění kapacity.

Výlety pro seniory: Výlety 
za tajemstvím výroby českých 
sektů a na zámek Kozel 
Dne: 14. 5. 2019 (úterý) 
a 16. května (čtvrtek)
Sraz: v 7:30, odjezd v 7:45
 z Chilské ul. před metrem Opatov ze 
směru od Hájů před oploceným par-
kovištěm - odbočovací pruh, návrat 
cca do 18:00 hodin 
Cena: 290Kč/osoba 
včetně vstupů a jednotného oběda
Prodej zájezdu pro seniory 65+ 
s trvalým bydlištěm v Praze 11 
do vyprodání kapacity se uskuteč-
ní ve dnech 29. 4. 2019 (pondělí) 
od 9:00 do 12:00 na adrese: Dům 
s pečovatelskou službou Šalouno-
va 2025/7, 1. patro, klubovna se-
niorů, průkaz totožnosti s sebou, 
max. 2 lístky na osobu. Rezervace 
po telefonu není možná. Přijímáme 
i náhradníky. 
Na co se můžete těšit: 
Společnost BOHEMIA SEKT pro 
nás připravila prohlídku, během kte-
ré nám poodhalí tajemství výroby 
nejznámějších českých sektů, bude-
me moci sledovat, jak „Bohemka“ 
vzniká. 
Odpoledne na nás čeká prohlídka 
interiérových expozic zámku Kozel, 
jednoho z nejnavštěvovanějších ob-
jektů západních Čech. Projdeme se 
malebnou zahradou.

XXI. ročník SPORTOVNÍCH 
HER SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH OBČANŮ 
Kdy: 6. června 2019 (čtvrtek)  
od 9:30 do 18:00 hodin
Kde: v objektu zahrady Stravovací-
ho centra, ul. Křejpského 1502/8
Soutěžní disciplíny: ruské kuželky – 
pouze pro tříčlenná družstva, slalom 
vozíčkářů, hod míčem na cíl, hod na 
koš, nejdelší okrájená jablečná slup-
ka, šipky, střelba na branku a driblo-
vání s míčem, jízda na rotopedu.
Každý účastník se může přihlásit 
maximálně ke třem disciplínám + 
do soutěže družstev v ruských ku-
želkách pouze tříčlenný tým. Sou-
těžit se bude v několika věkových 
kategoriích.
Pro soutěžící i diváky je připraveno 
občerstvení a kulturní program. Bu-
dete vítáni, ať již přijdete sportovat, 
fandit, nebo se jen pobavit.
Uzávěrka přihlášek je 24. dubna 
2019

Přihlášku získáte na adrese: Dům 
s pečovatelskou službou, Šalouno-
va ul. 2025/7, 1. patro u sociálních 
pracovnic nebo 3. patro (sekretariát), 
ke stažení na webových stránkách: 
www.jmsoc.cz, kontakt: J. Holubová, 
724 603 317, e-mail: poradenství@
jmsoc.cz, Š. Vracovská 770 197 680, 
sarka.vracovska@jmsoc.cz



Přednáška: Bylinková lékárna, 
alternativní možnosti léčby…

Kdy: 8. 4. 2019 (pondělí) od 14:30 jí-
delna Křejpského 1502/8
Přednáší: Pracovníci lékárny IKEM
Nabídka alternativních možností léč-
by – podpůrné prostředky, bylinky, 
homeopatie, Bachova léčba, doplňky 
stravy. Zdarma, bez rezervace místa.
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CYKLOJÍZDA pro aktivní seniory 
a seniorky: 
Za Kelty, na Závist… kam až 
nám síly budou stačit
Dne: 29. 4. 2019 (pondělí)
Sraz: u kostela Matky Terezy Jižní 
Město Háje, odjezd v 10:00 
Délka trasy: cca 40 až 45 km 
Trasa: Háje, Vestec, D. Břežany, 
Lhota, Ohrobec, Zvole, Vrané n. Vl-
tavou, Zbraslav, Háje. 
Za nápojem věčného života, za 
druidy a k Drumenatonu, za první-
mi kalhotami, za pokladem u ryb-
níka, malebnými vesničkami 
s dechberoucími výhledy, dolů 
k Vltavě – a domů. 
Akce se nekoná v případě 
extrémně nepříznivého 
počasí. Doporučujeme 
vzít si helmu a náhrad-
ní duši.
Trasou vás provede 
Mirja.

ZVEME VÁS NA:  
VELIKONOČNÍ ZÁBAVU 

Kdy: 24. 4. 2019 (středa)  
od 13:30 
Kde: objekt Stravovacího centra 
v Křejpského 1502/8
Vstup: 160 Kč
V ceně je zahrnuto i občerstvení: Ve-
likonoční nádivka, bramborová kaše, 
mazanec, vaječná pomazánka, chléb, 
káva, voda.

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 12. 4. 2019 
po předchozí telefonické dohodě na 
adrese: Jihoměstská sociální a. s., 
Dům s pečovatelskou službou Šalou-
nova 2025/7 

Turnaj v pétanque 
Kdy: 29. 5. 2019 (středa), sraz  
ve 13:30, do 17:00 hodin
Kde: Stravovací centrum v Křejpské-
ho 1502/8
Přijďte si užít sportovní vzruše-
ní i zábavu, při společenské hře pé-
tanque, na zahradě Stravovacího 
centra v Křejpského ulici. Jednotlivci 
i tříčlenná družstva se mohou přihlá-
sit do 17. 5. 2019. 
Kontakt: tel. 724 603 317, 770 197 
680, e-mail poradenství@jmsoc.cz.

Přichází nám pomalu jaro a naše zahrádka začíná být plná 
slunce, kde se můžete osvěžit třeba domácí levandulovou li-
monádou. V komunitním centru Mezi Domy jsme si pro vás 
připravili další zajímavý program. Těšíme se na vaši návštěvu.

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA MEZI DOMY 
PONDĚLÍ až PÁTEK: 10:00–20:00, SOBOTA: 12:00–18:00

MASÁŽE PRO RODIČE S DĚTMI 
Zveme vás na cyklus masáží, kde se můžete naučit, jak se 
vzájemně s dětmi namasírovat. Tyto masáže prohlubují vztah 
mezi rodičem a dítětem a pomáhají uvolňovat stres. Pravidelné 
provádění masáží podporuje propojení pravé a levé hemisféry, 
zlepšuje jemnou motoriku, snižuje stres a zvyšuje hladinu oxy-
tocinu, který přináší pocity štěstí. 
Kurz probíhá ve středu 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.

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST 
Srdečně vás zveme na příjemné setkání a společné zpívání 
písniček v sobotu 6. dubna od 14:00. Skupina vám zahraje 
různé mantry, indické bhadžany a případně i české písničky pro 
radost. Těšíme se na návštěvu. Vstupné je DOBROvolné.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
V sobotu 13. dubna od 10:00 jsme si pro vás a vaše děti 
připravili velikonoční tvoření. Chystáme několik stanovišť s ve-
likonoční tematikou. 

PŘEDNÁŠKA A DISKUSE 
Spolek DIAkobraz, z.s., vás srdečně zve na diskuzi pro diabetiky 
na inzulinových perech v pondělí 15. dubna od 18:00 do 20:00.

JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA 
Srdečně vás zveme na sobotní rodinné keramikování s Janou Ka-
linovou dne 27. dubna od 10:00. Prosíme o vyzvednutí vašich 
již hotových výrobků u nás v kavárně. Potřebujeme prostor pro 

nové. Doporučujeme rezervace míst: sms 777 485 939, e-mail 
info@mezi-domy.cz. Těšíme se na vás!

ÓM CHANTING 
Přijďte si společně zazpívat Óm! ÓM Chanting je samoléčeb-
ná skupinová technika, která využívá transformační sílu zvu-
ku ÓM k aktivaci sebe harmonizujícího potenciálu účastníků. 
Začínáme v 13:00, vstupné je DOBROvolné. Rezervace míst: 
sms 777 485 939, info@mezi-domy.cz

Pravidelné akce:

Cvičení pro tělo a duši 
Každé pondělí od 8. dubna bude probíhat pravidelné cvičení 
od 18:00 s Kateřinou Ovsíkovou. Další termíny cvičení: 15. 4., 
29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6., 17. 6.

Tanec pro dospělé
Každou první středu v měsíci se na vás bude těšit Zdenka Drba- 
lová na tanci pro dospělé. Termíny: 10. 4., 24. 4., 8. 5., 22. 5., 
5. 6. od 18:30.

Kondiční cvičení s prvky power jógy
Každou druhou středu v měsíci se na vás bude těšit Zdenka 
Drbalová na kondičním cvičení. Termíny: 17. 4., 1. 5., 15. 5., 
29. 5., 12. 6. Začátek v 18:30.

Tanec na míčích pro maminky s miminky
Každý čtvrtek si můžete přijít zacvičit na míčích s dětmi do 
jednoho roku. Začátek vždy od 9:45. Termíny: 11. 4., 18. 4., 
25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6. Přihlášky 
na pravidelné akce posílejte na e-mail info@mezi-domy.cz nebo 
volejte na tel. číslo 777 485 939.

Během velikonočních svátků dne 19. 4., 20. 4., 21. 4., 22. 4. 
bude mít komunitní centrum s kavárnou ZAVŘENO.
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Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

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

www.krecekkk.cz

Každých 14 dní připravujeme 
novou akční nabídku
Z nabídky pro vás vybíráme

Uzené ocásky 
89,90 Kč

Uzené kuřecí špalíčky 
69,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí  
od 1. 4. – 12. 4. 2019, 

nebo do vyprodání zásob. 

Přejeme krásné Velikonoce  
a bohatou pomlázku. 

Přijďte, těšíme se na vás!
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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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spole n  za 
lep í d tství

Získejte  pro  své  dítě  to, 
co  opravdu  potřebuje!

Pomáháme zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Jsme tu pro vás na www.patrondeti.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

Otevírací doba naší druhé kanceláře na adrese

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

PO – PÁ 8:30 – 16:30, SO, NE dle dohody

Provozní doba PO - PÁ 8:30 - 19:00
SO 9:00 – 13:00, NE dle dohody

Na pobočce v OC Chrpa 
– Krejnická ul. Vám 
nabízíme realitní služby 
již desátým rokem.

Prodej bytové  jednotky 3+1 s 
lodž ií , už itná  plocha 82 m2, v 
osobním vlastnictví . Bytová  
jednotka se nachá zí  v 6. pod-
laž í  z 12.

PRODEJ BYTU 3+1
Hekrova Háje

Prodej bytové  jednotky 3+kk, 
už itná  plocha 65 m2, v druž-
stevním vlastnictví . Bytová  
jednotka se nachá zí  ve 3. 
podlaž í  z 8.

PRODEJ BYTU 3+kk
Třebenická Kobylisy

Prodej bytové  jednotky 2+kk, 
už itná  plocha 43 m2, v osob-
ním vlastnictví . Bytová  jed-
notka se nachá zí  ve 3. pod-
laž í  z 6.

PRODEJ BYTU 2+kk
Blatenská Chodov

Prodej bytové  jednotky 3+kk 
s lodžií, už itná  plocha 68 m2, 
v osobním vlastnictví . Bytová  
jednotka se nachá zí  v 5. pod-
laž í  z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Zlešická Chodov

Nájem bytové  jednotky 2+kk, 
už itná  plocha 42 m2, DV. By-
tová  jednotka se nachá zí  ve 
5. podlaž í  z 7. Nájem 12.000,- 
Kč + poplatky.

PRODEJ BYTU 2+kk
Kloknerova Chodov

Nájem bytové  jednotky 2+1 
s lodžií, už itná  plocha 46 
m2, DV. Bytová  jednotka se 
nachá zí  ve 10. podlaž í  ze 13. 
Nájem 14.000,- Kč + poplatky.

PRODEJ BYTU 2+1/L
Hněvkovského Chodov

Nájem bytové  jednotky 3+kk 
s lodžií, už itná  plocha 65 m2, 
OV. Bytová  jednotka se na-
chá zí  v 4. podlaž í  z 9. Nájem 
17.000,- Kč + poplatky.

PRODEJ BYTU 3+kk
Ke Škole Chodov

Nájem bytové  jednotky 2+kk, 
už itná  plocha 45 m2, DV. By-
tová  jednotka se nachá zí  v 4. 
podlaž í  z 5. Nájem 12.000,- 
Kč + poplatky.

PRODEJ BYTU 2+kk
Kloboukova Chodov



„Pojďte s námi zavzpomínat“ – Květňák totiž letos slaví čtyřicátiny
Vystudoval Pedagogickou fakultu Uni-
verzity Karlovy obor učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů čeština a občan-
ská nauka. Z Centra školského manage-
mentu si odnesl 4 semestry studia 
pro vedoucí pedagogické pra-
covníky. V roce 1990 nastou-
pil jako učitel do Základní ško-
ly Křejpského tady u nás na 
Jižním Městě. V roce 1996 
se stal zástupcem ředitele 
v ZŠ Květnového vítězství 
1554 a od roku 2008 působí 
na Květňáku ve funkci ředitele. 
Volný čas dělí mezi rodinu, přáte-
le a řadu koníčků od umění přes sport až 
po cestování. Řeč je o Pavlu Kopečném, 
který vede Květňák, školu, která právě le-
tos slaví 40. narozeniny. 

Pane Kopečný, pojďme se vrátit do de-
vadesátých let, tedy doby, kdy jste za-
čal působit na Květňáku? Vzpomenete 
si, jaké to bylo? 

Takové věci se nezapomínají. Měl jsem 
navíc štěstí, že jsem se v době mého ná-
stupu na Květňák setkal s několika pa-
mětnicemi začátků této školy. Vím tedy, 
že to byla jedna z prvních škol otevře-
ných tady na Jižním Městě. Konkrétně 
se otevírala 1. září v sedmdesátém de-
vátém. Díky silným populačním ročníkům 
se neuvěřitelně rychle zaplnila. Proto se 
v druhém roce fungování začalo učit na 
směny. Přestože byla v dubnu 1981 ote-
vřena v těsné blízkosti Základní škola 
Schulhoffova, řada dětí musela v té době 
jezdit do škol až na Pankrác.

Prý základku tehdy navštěvovala tisí-
covka žáků?

Ano, ale ještě trochu přidejte, školu na-
vštěvovalo v roce 1983 na dnešní pomě-
ry neuvěřitelných 1270 žáků!

Letos má škola 40. narozeniny, jaké plá-
nujete akce spojené s oslavami? 

Jednou z těch prestižních je výroční ples 
v TOP Hotelu. Z mého pohledu skvě-

lá akce, kde se setkají součas-
ní i bývalí zaměstnanci i žáci, 

z nichž řada je již rodiči dětí, 
které navštěvují naši ško-
lu dnes. V září by pak měla 
proběhnout retrospektivní 
výstava v prostorách obou 

budov Květňák I a Květňák II 
(bývalá Schulhoffova).

Prý jste měli ve škole zajímavou teniso-
vou návštěvu, Novaka Djokoviće a Rad-
ka Štěpánka, jak se to vlastně „stalo“? 

Oba tenisté se s dětmi a zaměstnan-
ci školy setkali v rámci kampaně nada-
ce Women for Women, která financuje 
obědy žákům, jejichž rodiče si z finanč-
ních důvodů nemohou dovolit jim obědy 
platit. Pro děti to znamená kromě toho, 
že se najedí, především lepší kontakt 

s kolektivem, začlenění do skupiny a po-
tlačení pocitu méněcennosti. Právě Novak 
Djoković a Radek Štěpánek jsou podporo-
vateli této nadace. Jejich setkání s dětmi 
proběhlo ve školní jídelně a jeho příjem-
nou součástí byla krátká autogramiáda 
a také tu škole předali trička WfW se svý-
mi podpisy.

Ještě mi řekněte vaše plány do budouc-
na, samozřejmě ty školní :-)

Do budoucna se Květňák chce prezento-
vat jako škola pro všechny, škola, která je 
otevřená inovativním vzdělávacím smě-
rům, která vytváří příznivé klima pro vzdě-
lávání a spolupráci dětí a dospělých, ško-
la, která podporuje spolupráci všech, kteří 
mají zájem podílet se na formálním i ne-
formalním vzdělávání.

Díky za milé ohlédnutí a Květňáku popře-
jme další úspěšnou čtyřicítku a spokojené 
žáky i pedagogy. 

 Dana Foučková

14 Rozhovor

Novak Djoković, Pavel Kopečný a Radek Štěpánek



Život na Jižním Městě

Propojení  
dětí  

a přírody

15

Už v loňském školním roce vznikl v deváté třídě ve waldorfské základní 
škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Křejpského 
ulici nápad na přírodovědný projekt, ve kterém šlo o využití části 
školního pozemku pro záchranu několika slepiček z velkochovu. 

Ve velkochovech jsou slepice vlastně jen 
výrobním nástrojem – žijí v maličkých 
klecích nebo v halách bez slunce, trávy 
a jakékoli přirozenosti. S dětmi jsme na-
šli potřebné informace k chovu, udělali 

ohradu, opatřili kurník. Vzali jsme si čtyři 
slepičky odsouzené na jatka. Zjistili jsme 
ale, že z velkochovu mají různé zlozvyky 
– vzájemně se oklovávají. Po poradě se 
zkušeným chovatelem z Toulcova dvoru 

jsme slepičkám opatřili 
kohoutka, který v hej-
nu „udělá pořádek“ – 
slepičky se cítí více 
v bezpečí a neubližu-
jí si. Slepičky Luisa, 
Lotka, Bledule a Sně-
hule se zabydlely a pil-
ně snáší vajíčka. 

Menší děti je chodí rády pozorovat, dá-
vat jim různé slepičí dobroty. Myslíme si, 
že je velmi dobré, když děti vnímají, že 
nejen domácí mazlíčci, ale i hospodářská 
zvířata jsou cítící tvorové a zaslouží si 
dobré zacházení.

M. Kočová 
Foto: O. Poslušná, T. Zahálková

Malé hospodářství ve škole

Č A R O
D Ě J N I C E

C H O D O V S K Á
T V R Z

Č A R O
D Ě J N I C E

C H O D O V S K Á
T V R Z

Čarodějnice na Jižáku 2019
Akce se uskuteční poslední čtvrtek 
v dubnu, a to již 13. rokem, dne 25. 4. 
2019 od 13:00 do 18:00 hodin v Cen-
trálním parku u KC 
Matky Terezy. 

Na akci je napláno-
van bohatý program: 
výtvarné workshopy (malo-
vání na obličej, airbrush teto-
vání, výroba placek, malování na taš-
ky - vaky, výroba balónků ze zvířátek), 
dále sportovní aktivity (turnaj ve stol-
ním fotbálku, lukostřelba, trampolína, 
discgolf). Můžete se těšit také na hu-
dební a kouzelnické vystoupení.

Akce je určena rodinám s dětmi, mla-
distvým a pro obyvatele městské čás-
ti Prahy 11. Tato akce je bez drog, 
alkoholu a agrese. Na akci společně 
s YMCA Praha spolupracují Proxima 
Sociale o.p.s. a Dům dětí a mládeže 
na Jižním Městě.
 

Eva Kavurová, NZDM Ymkárium
Tel.: 737 629 149
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MŠ Konstantinova 1480 

Ředitelka: Romana Schmidtová 
Tel.: 272 914 670 
E-mail: romana.schmidtova@mskon-
stantinova.cz 
www.mskonstantinova.cz 
Školní vzdělávací program:
„Barevný svět“ 
Dny otevřených dveří: v době zápisu 
Zápis: výdej žádostí 29.–30. 4. 2019 
13.00–17.00 hod., příjem žádostí  
6.–7. 5. 2019 13.00–17.00 hod. 
Další aktivity školy: angličtina, plavání, 
keramika, fotbal, tanečky, sportující 
mládež, logopedie, jazykovka pro děti 
s odlišným mateřským jazykem, posky-
tování speciálně pedagogické péče.

MŠ A. Drabíkové 536

Ředitelka: Jitka Schulzová
Tel.: 272 916 641
E-mail: ms_drabikove@volny.cz 
www.msdrabikove.cz 
Školní vzdělávací program: 
„Školka plná pohody“ 
Dny otevřených dveří: 
29. 4. 2019 9.00–17.00 hod.
30. 4. 2019 9.00–12.00 hod.
Zápis: 
výdej žádostí 29. 4. 2019, 9.00–17.00 
hod., 30. 4. 2019, 9.00–12.00 hod.
příjem žádostí 6. 5. 2019, 9.00–17.00 
hod., 7. 5. 2019, 9.00–12.00 hod. 
Další aktivity školy: tanečky, pěvecký 
sbor Srdíčko, angličtina, masáže zad – 
haptika, flétna, jóga, plavání, atletika, lo-
gopedie, předškolka, fotbal /Dukla, Háje/

MŠ Mírového hnutí 1680  
detašované pracoviště  
ZŠ Donovalská 1684  
a Donovalská 1862

Ředitelka: Mgr. Hana Lisecová Zimová
Tel.: Mírového hnutí: 272 918 603, 
ZŠ Donovalská: 1684 723 614 955, 
Donovalská: 1862 272 659 183
E-mail: reditelka@msmh.cz
 www.msmh.cz
Školní vzdělávací program: 
„Radostné dětství“
Dny otevřených dveří: 
zveřejněny na webu školy
Zápis: výdej žádostí v budově Mír. hnutí
29.–30. 4. 2019 13.00–17.00 hod. 
příjem žádostí v budově Mír. hnutí 
6.–7. 5. 2019 13.00–17.00 hod. 
Další aktivity školy: tanečky, judo, kera- 
mika, angličtina, plavání, taneční skupi-
na Ježci, nácvik komunikativních doved-
ností, sportovní hry, speciální program 
práce s dětmi s OMJ, jóga, Sparťan – 
fotbalový kroužek. 

MŠ Křejpského 1503 
detašované pracoviště 
Křejpského 1502

Ředitelka: Věra Bokrová 
Tel.: 246 037 824
E-mail: mskrejpskeho@mybox.cz 
www.materskaskola-krejpskeho.cz
Školní vzdělávací program: 
„Cestičky ke sluníčku“ 
Dny otevřených dveří: 
24. 4. 2019 14.00–16.30 hod. a kdykoli 
po domluvě s ředitelkou školy
Zápis: výdej žádostí 29. 4. 2019 
10.00–17.00 hod., 30. 4. 2019 
8.00–12.00 hod., příjem žádostí 
6. 5. 2019 10.00–17.00 hod., 
7. 5. 2019 8.00–12.00 hod. 
Další aktivity školy: atletika, plavání, 
logopedie, školáček, keramika, mezi-
generační setkávání, čeština pro děti 
s OMJ

MŠ Blatenská 2145

Ředitelka: Alena Pobudová
Tel.: 272 933 137
E-mail: info@ms-blatenska.cz
www.ms-blatenska.cz
Školní vzdělávací program: 
„Hrajeme si celý rok – Cesta za duhou“
Dny otevřených dveří: 
16. 4. 2019 10.00–11.30 hod., 
15.00–16.00 hod. a kdykoliv po domluvě 
s ředitelkou 
Zápis: 29. a 30. 4. 2019 výdej přihlášek, 
6. a 7. 5. 2019 příjem přihlášek, vždy 
13–17 hodin v ředitelně školy v budově 
Blatenská pro obě pracoviště školy.
Další aktivity školy: plavání, logopedie, 
polytechnika, fotbal, atletika, keramika, 
balet, flétna, Mladý vědec. Tvořivé dílny 
s rodiči.

MŠ Markušova 1556 
detašované pracoviště Dubnova 806 

Ředitelka: Mgr. Karla Benediktová 
Tel.: Markušova 272 931 214, 
Dubnova 272 914 935 
E-mail: ms.markusova@volny.cz
reditelna@msmarkusova.cz 
www.msmarkusova.cz 
Školní vzdělávací program: 
„Příroda je vychovatelkou života“, od 
roku 2016 mezinárodní titul „Ekoškola“, 
obhájen 2018–2020
Dny otevřených dveří: v době zápisu 
a kdykoli po domluvě s ředitelkou školy. 
Zápis pro obě pracoviště školy probíhá 
v ulici Markušova 1556
Zápis: výdej žádostí 29.–30. 4. 2019 
13.00–17.00 hod., příjem žádostí 
6.–7. 5. 2019 13.00–17.00 hod.
Další aktivity školy: Ekotým, knihobudka, 
atletika, fotbal, plavání, keramika, angličti-
na, logoped.

Přijímací řízení do mateřských škol MČ Praha 11
výdej přihlášek a evidenčních listů 29.–30. 4. 2019 v příslušné mateřské škole
příjem přihlášek a evidenčních listů 6.–7. 5. 2019 v příslušné mateřské škole

Přijímací řízení provádí ředitel v sídle mateřské školy i pro všechna další pracoviště.

Vážení rodiče, 
vážení zákonní zástupci,
pro umístění vašich dětí můžete vybírat 
z 16 zařízení na území MČ Praha 11. 
Nejlépe je školu navštívit v době, kdy or-
ganizuje den otevřených dveří. Zpravidla 
probíhá před zápisem nebo v jeho průbě-
hu. Školu si tak můžete prohlédnout, se-
známit se s režimem dne, podívat se, kde 
vaše děti budou trávit svůj čas. Zajímej-
te se o program školy, její profilaci směřu-
jící k naplnění cílů vzdělávání dětí. Každá 
škola se na něco specializuje, např. ekolo-
gii, sport, zpěv, estetiku. Některé z těchto 
aktivit jsou realizovány za výrazné finanč-
ní podpory MČ Praha 11, jako jsou např. 
Atletika do škol, logopedie, plavání apod. 
Pokud již nyní víte, že vaše dítě potřebuje 
speciální péči, je potřeba při zápise upo-
zornit ředitelku školy, tak aby v dostateč-
ném předstihu mohla zajistit podmínky 

pro vzdělávání dítěte před zahájením jeho 
docházky do MŠ. Přijímání dětí je vymeze-
no spádovým obvodem mateřských škol 
(MČ Praha 11 má jednu spádovou oblast 
– městská část Praha 11), najdete ho na 
https://www.praha11.cz/cs/skolstvi/ma-
terskeskoly/spadove-oblasti-materskych 
skol.html.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit 
dítě, které dosáhne do 31. 8. 2019 pěti 
let, k povinnému předškolnímu vzdělává-
ní, povinné předškolní vzdělávání je bez-
platné. Povinné předškolní vzdělávání 
lze plnit i jiným způsobem - individuálním 
vzděláváním dítěte, bez pravidelné do-
cházky do MŠ. Dále budou přijímány děti, 
které dosáhnou 4 let věku do 31. 8. 2019 
a které dosáhnou 3 let věku do 31. 8. 
2019. 
K zápisu vezměte rodný list dítěte, průkaz 
totožnosti zákonného zástupce dítěte 

a dokumenty k speciální péči, pokud je již 
máte. V případě, že podáte přihlášku do 
více mateřských škol, uveďte tuto infor-
maci v přihlášce. 
Kapacita mateřských škol je v rámci měst-
ské části Praha 11 dostačující. Děti spl-
ňující kritérium věku 3 let do 31. 8. se 
v posledních letech daří v rámci Prahy 11 
všechny umístit. 
Tímto článkem jsme se vám snažili podat 
základní informace k přijímacímu řízení 
do mateřských škol. Bližší údaje předklá-
dáme v tabulce, další najdete na webo-
vých stránkách mateřských škol a odka-
ze https://www.praha11.cz/cs/skolstvi/
materske-skoly/.
S dotazy se můžete obrátit na ředitele škol 
a na Odbor školství a kultury, oddělení kon-
cepce a metodiky školství ÚMČ Praha 11, 
paní Mgr. Taťánu Ondrákovou, telefon 
267 902 343.



MŠ Jažlovická 2119

Ředitelka: Eva Zábrodská 
Tel.: 272 916 869
E-mail: msjazlovicka@seznam.cz
www.msjazlovicka.cz
Školní vzdělávací program:  
„Tajemství barevných balonků“ 
Dny otevřených dveří: 
25. 4. 2019 10.00–11.30 hod., 
15.00–16.00 hod. a kdykoliv po domluvě 
s ředitelkou 
Zápis: 
výdej žádostí 
29. 4. 2019 13.30–17.00 hod., 
30. 4. 2019 13.30–17.00 hod., 
příjem žádostí 
6. 5. 2019 8.30–14.00 hod., 
7. 5. 2019 
13.30–17.00 hod. 
Další aktivity školy: keramika, angličti-
na, tanečky, atletika, plavání, logopedie, 
tvořivé dílny.

MŠ Hroncova 1822

Ředitelka: Jiřina Havlíková 
Tel.: 271 911 869, 271 911 870
E-mail: info@mshroncova.cz 
www.mshroncova.cz
Školní vzdělávací program: 
„Cestou k přírodě“
Dny otevřených dveří: ve dnech zápisu 
a kdykoliv po domluvě s ředitelkou
Zápis: výdej žádostí 29.–30. 4. 2019 
14.00–17.00 hod., příjem žádostí  
6.–7. 5. 2019 14.00–17.00 hod. 
Další aktivity školy: výtvarka, fotbal, atle-
tika, plavání, logopedie, angličtina, flétna, 
výuka českého jazyka cizinců.

MŠ Madolinka, Modletická 1402

Tel.: 272 910 313 
Ředitelka: Bc. Lucie Havlíková 
E-mail: msmodleticka@gmail.com 
www.madolinka.rubiq.cz
Školní vzdělávací program: 
„Jaro, léto, podzim, zima, v Madolince je 
nám prima“
Dny otevřených dveří: 
30. 4. 2019 9.00–11.00 hod., 
15.00–16.00 hod. a kdykoli po domluvě 
s ředitelkou školy.
Zápis: výdej žádostí 
29.–30. 4. 2019 13.00–17.00 hod., 
příjem žádostí 
6.–7. 5. 2019 13.00–17.00 hod. 
Další aktivity školy: 
pohybovky, tanečky, angličtina, plavání, 
atletika, fotbal, logopedie, předškolák.

MŠ V Benátkách 1751detašované 
pracoviště V Benátkách 1750

Ředitelka: Irena Pechočová
Tel.: 267 914 819
E-mail: info@ms-benatky.cz
www.ms-benatky.cz
Školní vzdělávací program: 
„Barevný rok“ 
Dny otevřených dveří: 
29. 4. 2019 13.00–16.00 hod.
Zápis: výdej žádostí 29. 4. 2019 
13.00–17.00 hod. a 30. 4. 2019 
9.00–12.00 hod., 6. 5. 2019 13.00–17.00 
hod. a 7. 5. 2019 9.00–12.00 hod. 
Další aktivity školy: keramika, flétna, an-
gličtina, logopedie, plavání, tanečky, výtvar-
ka, jóga, sportovky, předškolák.

MŠ Sulanského 693

Ředitelka: Mgr. Renáta Klíčová
Tel.: 272 916 486, 722 944 866 
E-mail: reditelna@mssulanskeho.cz 
www.mssulanskeho.cz 
Školní vzdělávací program: 
„Mozaika“ 
Dny otevřených dveří: 
29. 4. 2019 15.00–17.00 hod. 
Zápis: výdej žádostí nebo možno 
stáhnout z webu školy 29. 4. 2019 
8.00–16.30 hod., 30. 4. 2019 
9.00–12.00 hod. 
příjem žádostí – osobní předání vedení 
školy 6. 5. 2019 8.00–17.00 hod., 
7. 5. 2019 9.00–12.00 hod. 

Internátní MŠ Stachova 518 
detašované pracoviště  
Schulhoffova 844

Ředitelka: Bc. Božena Havlíková
Tel.: Stachova 272 916 816, 
Schulhoffova 602 678 211 
E-mail: info@msstachova.cz 
www.msstachova.cz
Školní vzdělávací program: 
„Jsme rádi na světě“ 
Dny otevřených dveří: 
v době zápisu a kdykoli po domluvě 
s ředitelkou školy
Zápis: výdej žádostí v budově Stachova
29.–30. 4. 2019 13.00–17.00 hod. 
příjem žádostí v budově Stachova 
6.–7. 5. 2019 13.00–17.00 hod. 
Další aktivity školy: kerami-
ka, angličtina, logopedie, plavání, 
předškolák, atletika, fotbal, večerní 
a noční provoz.

MŠ Hrabákova 2000

Ředitelka: Alena Sazmová
Tel.: 272 934 237, 725 974 333
E-mail: info@mshrabakova.cz
www.mshrabakova.cz
Školní vzdělávací program: „PEXESO““
Dny otevřených dveří: 
29. a 30. 4. 2019 14.00–17.00 hod. 
Zápis: výdej žádostí 29.–30. 4. 2019 
14.00–17.00 hod., příjem žádostí 6.–7. 5. 
2019 14.00–17.00 hod. 
Další aktivity školy: výtvarka, zpívánky, ryt-
mika, keramika, angličtina, flétna, plavání, 
logopedie, atletika, fotbal, tvořivé dílny.

MŠ Janouchova 671 detašované 
pracoviště Modletická 1401  
a ZŠ K Milíčovu 674

Ředitelka: Kateřina Kočerová
Tel.: Janouchova: 272 912 122, 
Modletická 1401: 222 360 850, 
K Milíčovu 674: 222 360 982 
E-mail: msjanouchova@seznam.cz 
www.msjanouchova.cz
Školní vzdělávací program: 
„Sedm kouzelných klíčků“
Dny otevřených dveří: termíny dnů ote-
vřených dveří na jednotlivých pracovi- 
štích jsou zveřejněny na webových 
stránkách školy a na budově školy
Zápis: výdej žádostí 29. 4. 2019 
9.00–17.00 v budově Janouchova 671,
13.00–17.00 hod. v budově Modletická 
1401, 30. 4. 2019 9.00–16.00 hod. 
v budově Janouchova 671, příjem žá-
dostí 6. 5. 2019 9.00–17.00 hod. v bu-
dově Janouchova 671, 13.00–17.00 
hod. v budově Modletická 1401, 7. 5. 
2019 9.00–16.00 hod. v budově Janou-
chova 671
Další aktivity školy: plavání, keramika, 
angličtina, sportovní hry, tanečky, logo-
pedie, výtvarný kroužek. 

MŠ Vejvanovského 1610

Ředitelka: Bc. Dita Balcarová
Tel.: 272 916 080 
E-mail: reditelka@msvejvanovskeho.cz 
www.msvejvanovskeho.cz
Školní vzdělávací program: „Školní rok 
je věneček ze všech našich kytiček“ 
Dny otevřených dveří: 18. 4. 2019 
9.30–11.30 hod., 15.00–16.30 hod. 
Zápis: výdej žádostí 29. 4. 2019 14.00–
17.00 hod. 30. 4. 2019 
14.00–16.00 hod., příjem žádostí  
6. 5. 2019 14.00–17.00 hod., 7. 5. 
2019 14.00–16.00 hod. 
Další aktivity školy: výtvarka, zpívání, 
flétna, tanečky, plavání, logopedie.

ZŠ a MŠ Chodov 
Květnového vítězství 57

Ředitel: RNDr. Jan Hovorka
Tel.: 222 365 075, 774 044 359
Květnového vítězství 1738
E-mail: chodov@zskv.cz
www.zskv.cz
Školní vzdělávací program:  
„Rozum a cit“
Den otevřených dveří: 
16. 4. 2019 15.30–17.30 hod. 1. třída 
MŠ Sluníčka
Zápis: 
výdej žádostí v kanceláři 1. patro 
budova ZŠ 2. 5. 2019 
13.00–16.00 hod. 
příjem žádostí v kanceláři 1. patro 
budova ZŠ 16. 5. 2019 
13.00–16.00 hod. 
Další aktivity školy: 
angličtina pro předškoláky součástí 
ŠVP, logopedie. Zájmové kroužky: 
výtvarný, Sporťáček, flétna, plavání, 
badatel, dramaticko–pohybový. 
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V sobotu 9. března se již tradičně v prostorách Top Hotelu Praha uskutečnil 
reprezentační ples Prahy 11. Letošní plně vyprodaná společenská událost se 
nesla ve znamení benefice. Výtěžek hodnotné plesové tomboly byl v závěru 
večera předán ředitelce zařízení v Láskově ulici Fondu ohrožených dětí Klokánek. 
O hudební doprovod se postaral Big band Vladislava Brože. V programu 
vystoupili členové Tanečního klubu Sparta, kteří v půlnočním překvapení předvedli 
ohnivé flamenco. Návštěvníci si mohli jako upomínku na letošní reprezentační 
ples Prahy 11 odnést vyvolaný a zarámovaný snímek z foto koutku.

Letošní reprezentační ples Prahy 11 se 
nesl v duchu benefice pro Fond ohrože-
ných dětí Klokánek. Vrcholnou akci spo-
lečenské sezóny Prahy 11 zahájil staros-
ta MČ Praha 11 pan Jiří Dohnal a poté 
předal slovo primátorovi hl. města Prahy 
panu MUDr. Zdeňku Hřibovi, který byl le-
tos milým hostem této události. Na ples 
zavítali také další představitelé městské 
části Praha 11, jakož i řada reprezentan-
tů okolních městských částí.

Předtančení Tanečního klubu Sparta na-
ladilo tanečníky v sále do té správné ple-
sové nálady. Taneční vystoupení, odmě-
něné mohutným potleskem, dokázalo 
nastavit opravdu vysokou laťku pro hod-
nocení kvality tanečních kreací společ-
nosti plesu. 

Vrcholem reprezentačního plesu Prahy 11 
se stala benefiční tombola o mimořád-
ně hodnotné ceny. Hlavní cena, dárkový 

poukaz na pobyt v hotelu Clarion, uděla-
la radost vítězi tomboly. Největší událostí 
večera ale bylo předání výtěžku benefič-
ní akce ve prospěch FOD Klokánek v Lás-
kově ulici jeho ředitelce paní Mgr. Marii 
Chovancové. Celou benefici zorganizoval 
pořadatel letošního plesu Prahy 11, spo-
lečnost Kulturní Jižní Město o.p.s.

Jako upomínku si návštěvníci mohli od-
nést na místě vyvolané a ihned zará-
mované fotografie z plesového reje od 
jednoho z hlavních sponzorů plesu spo-
lečnosti CEWE-Fotolab.

Taneční veselí a plesání pokračovalo, 
k radosti celé společnosti, v uvolněné at-
mosféře až do brzkých ranních hodin, kdy 
všechny odcházející dámy dostaly na roz-
loučenou žlutou růži. 

plesové
okénko

Výtěžek tomboly reprezentačního plesu Prahy 11  
byl předán Klokánku v Láskově ulici
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KULTURNÍ JIŽNÍ  
MĚSTO o. p. s.
Malenická 1784
148 00 Praha 11
Tel.: 271 910 246 

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
Spojení: Metro Chodov, bus 154, 197 – zast. 
Jarníkova, pak 3 minuty chůze.
Metro Opatov, bus 177 – zast.  
U Kunratického lesa, pak 7 minut chůze. 
Od Centra Chodov 10 minut chůze. 
Otevřeno po–čt 8.00–21.00, pá 8.00–18.00 
nebo dle programu.

DIVADLO
 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 Vendul-
ka Křížová, Martin Zahálka, Václav Vydra nebo 
Jan Čenský, Naďa Konvalinková nebo Jana 
Boušková a další.

KONCERTY
 4. 4. Karel Plíhal – 20.00. VYPRODÁNO. 
Koncert zřejmě nejcitlivějšího a nejpoetičtější-
ho folkaře současné české scény. Jeho tvorba 
je originální a těžko napodobitelná a navazuje 
na nejlepší tradice českého písničkářství. Akce 
není přístupná dětem do 12 let.
 15. 4. HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica – 20.00
Originální těleso, které s odkazem na lidové 
tradice překračuje hranice hudebních žánrů. 
Přijďte si poslechnout jejich velikonočně ladě-
ný koncert. 
 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 vystoupení 
v USA, zahraje s velmi zajímavými hosty: le-
gendou americké country music Charlie Mc-
Coyem a zpěvačkou Kateřinou García.
 24. 4. Arpa Doro – 19.00. Ojedinělý švý-
carský harfový orchestr rozezní v sále KC Za-
hrada 11 harf a 8 dalších nástrojů. Hudební 
a pěvecký program představí nejen klasické, 
ale i muzikálové či filmové skladby. Nenechte 
si tento unikátní koncert ujít. 

KINO KLUB ZAHRADA 
 1. 4. Já, Maria Callas – 16.30. Výjimeč-
ný dokument o řecko–americké operní ikoně. 
Francie, 2017, 113 min. CZ titulky
 1. 4. Westwood: punk, icon, activist – 
19.00. Čerstvá novinka o britské módní ná-
vrhářce Vivienne Westwood. Film obdržel 
velkou cenu poroty za nejlepší světový do-
kument na MFF Sundance 2018. VB, 2018, 
83 min. CZ titulky. Nevhodné do 12 let. 
 8. 4. Všechno bude – 19.00. Příběh dvou 
kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct, ale už 

KC ZAHRADA

K U L T U R A

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

se vydávají v ukradeném autě na cestu přes 
celou republiku. Road movie o klučičím přá-
telství, dobrodružství a velké svobodě. ČR, 
2018, 85 min. Nevhodné do 12 let. 
 29. 4. Já, Maria Callas – 19.00. Poprvé, čty-
řicet let po své smrti, vypráví nejslavnější oper-
ní pěvkyně všech dob Maria Callas svůj příběh. 
Výjimečný dokument o řecko–americké operní 
ikoně. Francie, 2017, 113 min. CZ titulky

PRO SENIORY
 1. 4. Big Band Pražského salonního or-
chestru – 14.30. Swingový orchestr diriguje 
a zpěvem doprovází Zdeněk Foit. 
 9. 4. Benefice pana Hemaly – 14.30. Poví-
dání s hlasatelem a moderátorem, jehož hlas 
se stal poznávacím znamením České televize. 
 29. 4. Host do domu: Aleš Cibulka – 14.30. 
Známý a oblíbený moderátor uvádí veselé his-
torky z natáčení televizních pořadů.

DĚTEM
 3. 4. Jak Martin s Barborkou vítali jaro 
– 14.30. Co všechno je potřeba udělat, než 
může přijít to opravdové jaro? V pohádce si 
o tom nejen zahrajeme, ale i zazpíváme. Diva-
dlo Koník
 10. 4. Pásmo pohádek: To nejlepší z čes-
ké animované tvorby – 14.30. Brundibáři. Ve-
selé příběhy o dvou čmelácích, kteří jakoby si 
z oka vypadli a mají dokonce i stejná jména.
 13. 4. Sobotní výtvarná dílna pro děti – 
10.00. Velikonoční dekorace.
 17. 4. Bajaja – 14.30. Oblíbená pohádka 
podle Boženy Němcové o němém zahrad-
níkovi, strašlivém drakovi a krásné princez-
ně. Studio dell´arte, hraje se s klasickými 
marionetami.
 24. 4. Pásmo pohádek: To nejlepší z čes-
ké animované tvorby – 14.30. Kouzelný 
dědeček.
 27. 4. Co snídají tygři – 15.00. Co se 
všechno stane, když přijde do lesa nový oby-
vatel a měl by snídat? Co vlastně snídá takový 
tygr? Hraje DS Amartum.

VÝSTAVA
 1.–30. 4. Čáry, čmáry, malování
Výstava výtvarných prací ZUŠ Jižní Město 
a žáků základních škol Prahy 11.

DALŠÍ AKCE
 2. 4. Skupinové bubnování – 17.30 skupi-
nové bubnování pro rodiče s dětmi, 18.30 ve-
řejné bubnování pro všechny. 
 2. 4. Vyrobte si originální náhrdelník – 
18.00. Již pátá rukodělná dílna s lektorkou 
Šárkou Pavličovou. Přijďte si vyrobit náhrdel-
ník z bavlněné voskované šňůrky a skleně-
ných korálků, kterým okouzlíte všechny oko-
lo vás.
 6.–7. 4. Zahrada písní – 11.00. 14. ročník 
soutěžní přehlídky neprofesionálních dětských 
sborů. Více informací a program na www.za-
hradapisni.cz 

 29. 4. Čarodějnice v KC Zahrada – 15.00. 
Akce pro nejmenší děti a jejich rodiče se 
spoustou zábavy. Buřty zajištěny!
 30. 4. Čarodějnice na Chodovské tvrzi – 
15.00. Čarodějné odpoledne pro děti i dospě-
lé nabídne bohatý program až do pozdních 
večerních hodin. Těšit se můžete na čaroděj-
ná herní stanoviště, dětský koncert, tajemné 
překvapení i opékání buřtů. Na závěr zahraje 
kapela Bizoni.

PŘIPRAVUJEME
 15. 5. Nezmaři – 20.00. Legendární čes-
kobudějovičtí Nezmaři představí průřez svou 
čtyřicetiletou folkovou tvorbou a na koncertě 
pokřtí svůj nový velký zpěvník.
 23. 5. Olin Nejezchleba & Kybabu – 20.00. 
Jaroslav Olin Nejezchleba – český rockový vio-
loncellista, baskytarista, zpěvák a houslista se 
svou kapelou Kybabu na koncertě v Zahradě.
 28. 5. Scény z manželského života – 
19.00. Divadelní adaptace slavného filmu sle-
duje jednotlivé fáze partnerského vztahu, od 
prvotního okouzlení až po neshody vrcholí-
cí brutální rvačkou. Hra o lásce, zklamání, ale 
také o naději. Hrají: Michaela Badinková, Mi-
chal Dlouhý, Kamil Halbich/Vasil Fridrich, Bar-
bora Lukešová.

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

Rodinné centrum Babočka po–pá 9 až 18 h. 
Kroužky pro děti od 6 měsíců do 8 let a školič-
ka pro děti od 2 do 5 let. Více info na webu 
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049

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  
 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
 Pilates 
 čtvrtek 19.20–20.20

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

FYZIOKLINIKA
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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: každou středu od 17 hodin
Kavárnička nejen pro seniory: 
každou první středu v měsíci od 10 do 12 hodin 

MIMOŘÁDNÝ PROGRAM
18. 4. Sederová slavnost 
od 17 hodin (nutno se předem přihlásit)

19. 4. Pašijové bohoslužby 

od 9.30

21. 4. Velikonoční božíhodové bohoslužby 

od 9.30

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

AKCE
 1. 4. 19.00 ZMT: s Gabrielou I. Vlkovou, 
první děkankou cyrilometodějské teologické 
fakulty v Olomouci, s tématem: „O písních 
a služebníku“ 
 6. 4. 8.30-13.00 DOBRODEN – dobro-
volnický den v obou našich kostelích
 7. 4. 14.30 Křížová cesta na Petřín. 
Sraz ve 14.00 na nádvoří před strahovskou 
bazilikou
 8. 4. 16.00 Sdružení křesťanských seniorů 
– P. Ing. Miloslav Fiala – Velikonoční zamyšlení
 14. 4. 16.00 Pašije podle Jana – drama-
tické zpracování na hudbu Petra Jiříčka. V pro-
vedení dětí z dramatického kroužku KSK, pod 
vedením Elišky Brhlové. 
 14. 4. 16.00 Rodinná keramická dílna 
s Janou. Keramický květník. Informace a při-
hlašování na janadomsova@gmail.com.
 Velikonoční bohoslužby: www.kcmt.cz/
bohosluzby 
 Cvičení (nejen) pro seniory – PO 9.15-
10.15 a 10.30-11.30 
 Kurzy SEN – keramika pro seniory, pondělí 
10.30-12.30. Přihlášení na tel. 603 281 864 
nebo janadomsova@gmail.com.
 Café Terezie je pro vás otevřena PO až ST 
od 15.30 do 20.00. 

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

KCMT

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

www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00 hod.
Pokladna: po zavřeno; út–pá 10.00–19.00 
a so–ne 13.00–19.00 h.
Restaurace otevřena denně 11.30–22.30
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 203, 213 
– zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty 
chůze. Metrem C – stanice Chodov, pak  
10 minut chůze podle šipek.

KONCERTY
 10. 4. Melodie pro každého – od 19.00
V pravidelném hudebním cyklu se v dubnu 
můžete těšit na písničky převážně z alb vy-
davatele Mojmíra Urbánka, který byl hlavním 
nakladatelem Karla Hašlera a řady dalších au-
torů z první poloviny minulého století. Zmíněna 
bude též osobnost Emana Fialy – herce, režisé-
ra, dirigenta, hudebního skladatele a klavíristy 
v jedné osobě. Zazní též písně na přání diváků. 
Účinkují: Erik Bezdíček (zpěv) a Václav Vedral 
(klávesy). Restaurace Chodovská tvrz. (Změna 
programu vyhrazena)
 11. 4. Jedenáctého na „Jedenáctce“ aneb 
SMIX – od 19.00. Pěvecký sbor SMIX nabíd-
ne výběr z české a světové sborové tvorby  
16.–20. století (C. Monteverdi, G. Fauré,  
J. Říha, E. Whitacre a další) 
 15. 4. Svěcení jara s Jaroslavem Svěce-
ným – od 19.00. Velikonoční koncert Jarosla-
va Svěceného bude plný nejen sváteční, ale 
také temperamentní hudby Astora Piazzo-
lly, Alfreda Schnittkeho, Václava Trojana, Ri-
charda Galliana a dalších skladatelů. Účinku-
jí: Jaroslav Svěcený (housle), Ladislav Horák 
(akordeon). 
 17. 4. Šansony na tvrzi – od 18.00. Pra-
videlná šansonová setkání každou třetí stře-
du v měsíci. V dubnu vystoupí divácky oblíbe-
ná konstelace s Janou Rychterovou a Filipem 
Sychrou. Na klavír doprovodí Petr Ožana. Jako 
host přijde český rozhlasový novinář a publicis-
ta Karel Tejkal. 
 24. 4. Slavné hudební maličkosti – kompo-
novaný hudební pořad – od 19.00. Retrospek-
tivní ohlédnutí do tvořivého dětství a mládí 
českých hudebních velikánů, jakými byli Bed-
řich Smetana, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich či 
Josef Suk. Účinkují: prof. Ivan Štraus (housle), 
Mgr. Martin Levický (klavír), PhDr. Zdena Zvě-
řinová, DrSc. (průvodní slovo). Změna progra-
mu vyhrazena. 
 25. 4. Jazz klub Tvrz: F. U. T. – František 
Uhlíř Team – od 20.00. Program je sestaven 
převážně ze slavných standardů swingové, 
latinské a bluesové hudby. Komorní styl sku-
piny F. U. T. je pečlivě vybalancovaný a vyvě-
rá ze vzájemné interakce jednotlivých hráčů, 
kteří nabízejí překvapující možnosti změny ba-
rev a výrazu. Účinkují: Marek Šmaus – kytara, 
zpěv, František Uhlíř – kontrabas, Jaromír He-
lešic – bicí. (Restaurace Chodovská tvrz – ka-
pacita omezena!)

CHODOVSKÁ TVRZ
POHÁDKY 
 7. 4. Princezna na hrášku – od 15.00. 
Loutkoherecké představení na motivy klasické 
pohádky H. Ch. Andersena. Jenom jedna prin-
cezna má to štěstí, aby se zalíbila rodičům prin-
ce Drahoslava. Pohádka plná krásných loutko-
vých scén, legrace a činoherních interaktivních 
výstupů. Divadlo Ančí a Fančí.
 14. 4. O pejskovi a kočičce – od 15.00. Jak 
spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných vě-
cech. Inspirováno knihou Josefa Čapka. Před-
stavení se hraje s velkými loutkami a je pro-
pojeno písničkami. Pro děti od tří let. Divadlo 
Tondy Novotného.
 28. 4. O Malence – od 15.00. Loutkové 
představení podle pohádky H. Ch. Andersena 
o malé holčičce narozené z květiny a její cestě 
ke štěstí. Hraje divadlo Krasohled.

BESEDY/KURZY/OSTATNÍ
Dovedeme z. s. – výtvarné kurzy
 2. 4. V dubnu 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. Více na dovedeme.cz
 30. 4. Čarodějnice na Chodovské tvrzi – 
od 15.00. Poslední dubnový den se na Cho-
dovské tvrzi můžete těšit na opékání buřtů, hry 
pro děti, čarodějnou bojovku nebo třeba kape-
lu „Chytej ušima“ a spoustu dalších překvape-
ní. Letos dojde i na samotné pálení čarodějni-
ce. Vstup zdarma.

VÝSTAVY
5.–28. 4. 2019
Z hradu do zámku 
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí výstavu 
obrazů naivistické malířky Alexandry Dětinské. 
Autorka se malbě věnuje od mládí a své obrazy 
vystavovala již na kolektivních výstavách a sa-
lonech. Komentovaná prohlídka s malířkou se 
koná 18. 4. 2019 od 18 hodin.

PC klub pro zdravotně postižené 
U Zeleného ptáka 1158/5
Tel.: 271 913 590 nebo 607 534 184
www.zelenyptak.cz
POČÍTAČOVÉ KURZY INDIVIDUÁLNÍ FORMOU!
V bezbariérovém klubu U Zeleného ptáka 
v Praze Kunraticích se konají vaše oblíbené 
INDIVIDUÁLNÍ POČÍTAČOVÉ KURZY, které 
začínají již v dubnu a končí v červnu 2019. Oso-
by se zdravotním postižením zaplatí 300 Kč, 
senioři od 400 do 600 Kč, se slevami mohou 
počítat ženy na mateřské a děti, pokud je absol-
vují jako doučování. Naučíte se základy OS Win-
dows, pokročilou práci s počítačem a balíčkem 
programů MS Office, jako je Word nebo Po- 
werPoint. Práce s internetem je samozřej-
mostí. Součástí kurzu je i výuka a obsluha tab-
letů a chytrých telefonů. Pokračujeme i s kurzy 
angličtiny pro pokročilé a cvičení v sedě – na 
židli s prvky jógy. Toto cvičení je vhodné zv-
láště pro méně pohyblivé seniory a vozíčkáře. 
V současnosti u nás v klubu probíhá výstava 
obrazů tramvají pana Milana Mikeše, která po-
trvá až do 5. 4. 2019.

KP ZELENÝ PTÁK

MŠ, Praha 4, Hrabákova 2000 
přijme IHNED uklízečku.

Informace u ředitelky školy  
na tel.: 602 336 359

NABÍDKA 

PRÁCE



Kulturní přehled duben 21

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

AKCE
 6. 4., 9.00–11.00: Turnaj ve stolním teni-
su – jednotlivci. Pro děti a mládež ve věku od 
6 do 12 let. DDM JM, Šalounova.
 6. 4., 11.00–14.00: Turnaj ve stolním te-
nisu – jednotlivci. Pro děti a mládež ve věku od 
13 do 20 let. DDM JM, Šalounova.
 13. 4., 9.00–14.00: Papírové jaro. 21. roč-
ník setkání a soutěže papírových modelářů. 
DDM JM, Šalounova.
 13. 4., 15.00–17.00: Čekání na zajíčka. 
Velikonoční dílna pro děti od 5 do 12 let. DDM 
JM, Šalounova.
 16. 4., 19.00–21.30: Cestovatelské pro-
mítání – Za horskými treky do Kyrgyzstánu. 
DDM JM, Šalounova.
 27. 4., 8.00–18.00: Majorettes Chodov 
2019. Soutěž mažoretek. TJ Chodov, Mírové-
ho hnutí.
 27. 4., 10.00–17.00: Tábor v jednom dni. 
Pro děti od 7 do 15 let. DDM JM, Šalounova.
Info: www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

rodinná výzva 
Centrální park
sobota 25. 5. 2019
Nové sportovní disciplíny
Soutěže o ceny
Doprovodný program

Vstup zdarma

Nutná registrace předem 
na www.fyzioklinika.cz

Vystavující: 
Vladimír Mencl
Název výstavy:  
Česká krajina 
v obrazech
2. 4. – 30. 4. 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

VLADIMÍR MENCL, 

hudebník a malíř, klavírní virtuos, do-
cent na pražské Akademii múzických 
umění, člen Asociace hudebních 
umělců a vědců (ocenění SENIOR 
PRIX), člen Unie výtvarných umělců 
v Praze. Nositel čestného občanství 
Prahy 11 za hudbu a malířství. Naro- 
dil se v Českých Budějovicích a jeho 
obrazy jsou inspirovány především ji-
hočeskou krajinou. 

Své obrazy vystavoval již na více 
než 200 výstavách u nás i v zah-
raničí. Jeho obrazy jsou v galeriích 
i soukromých sbírkách ve většině 
evropských zemí, v Japonsku, Číně, 
v New Yorku a dalších státech 
severoamerických. Mají hřejivý, citlivý 
charakter jako by jimi pronikal zvuk 
klavíru, za kterým Vladimír Mencl 
sedá. 

Hudba jej také inspirovala k vytvoření 
řady prací, ve kterých se pokusil zachy- 
tit dojmy z hudebních děl výtvarnými 
prostředky.

VÝSTAVA NA RADNICI

Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151

AKCE 
 14. 4. – PILATES S JANOU od 17.00 

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

MŠ BENJAMINEK
 10. 4. 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. 

BENJAMIN KLUB
 Čas být spolu, cvičení pro rodiče 
s dětmi od 9 měsíců do 2 let, dopoled-
ne 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

Mnoho her pro děti / Výtvarné dílny
Opékání buřtů / a spoustu zábavy!

WWW.KCZAHRADA.CZ
KC ZAHRADA, Malenická 1784/2, 148 00 Praha 4 / zahrada@kczahrada.cz / 271 910 246

29 / 4 / 2019 / 17.00
VSTUP ZDARMA
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Pozvánky do KC Zahrada

BENEFICE PANA HEMALY

9. 4. / 14.30 
Povídání s hlasatelem a moderáto-
rem, který pracuje v televizi již od roku 
1973, nejprve na pozici hlasatele, nyní 
jako režisér denního vysílání. Sekven-
ci s Alexanderem Hemalou uvádějícím 
film ve stylu někdejší Československé 
televize můžete zhlédnout i v našem 
kině klubu Zahrada.

KINO KLUB ZAHRADA
vám pravidelně každé pondělí nabízí za-
jímavé filmy. Tentokrát jsme pro vás vy-
brali dva výjimečné dokumenty a jedno-
ho adepta na Českého lva.

JÁ, MARIA CALLAS 

1. 4. / 16.30, 29. 4. / 19.00 
Výjimečný dokument o nejslavnější 
operní pěvkyni všech dob Marii Callas, 
který čtyřicet let po její smrti vypráví její 
fascinující životní příběh. Francie, 2017, 
113 min. CZ titulky.

WESTWOOD: PUNK, ICON, ACTIVIST 

1. 4. / 19.00   
Čerstvá novinka o britské módní návr-
hářce Vivienne Westwood. Film obdržel 
velkou cenu poroty za nejlepší světový 
dokument na MFF Sundance 2018. VB, 
2018, 83 min. CZ titulky. Nevhodné do 
12 let. 

VŠECHNO BUDE 

8. 4. / 19.00 
Příběh dvou kluků, kterým ještě nebylo 
ani patnáct, ale už se vydávají v ukrade-
ném autě na cestu přes celou republiku. 
Road movie o klučičím přátelství, dob-
rodružství a velké svobodě. Nominace 
na Českého lva 2018 v kategorii nejlep-
ší film a režie. ČR, 2018, 85 min. Ne-
vhodné do 12 let. 

HERCI JSOU UNAVENI

9. 4. / 19.00 
Herečka pozve na grilování několik 
svých kolegů z branže, aby s nimi osla-
vila získání hlavní role ve filmu. Přátel-
ské setkání? Není to tak jisté, neboť 
masky velice rychle padají… Přijďte 
se pobavit na bujarý herecký večírek 
s překvapivým dojezdem. Hrají: Svato-
pluk Skopal, Simona Postlerová nebo 
Vendulka Křížová, Martin Zahálka, Vác-
lav Vydra nebo Jan Čenský, Naďa Kon-
valinková nebo Jana Boušková a další.

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA 

15. 4. / 20.00 
Ojedinělé seskupení s vysokou umě-
leckou i interpretační úrovní, nezvykle 
širokým žánrovým záběrem a netra-
dičním repertoárem, který v počátcích 
vycházel zejména z lidové tradice. Ne-
nechte si ujít jejich velikonočně ladě-
ný koncert. 

Objednávky vstupenek: tel. 271 910 246, 
e-mail zahrada@kczahrada.cz nebo nákup  

online na www.goout.cz.  
Kompletní program na www.kczahrada.cz

Vás srdečně zve na výstavu

Magdaléna Feilhauerová, Lukáš Cinkanič: 
VZTAHY – Člověk – město – rostlina
26. 3. – 27. 4. 2019 | vstup volný

V dubnu budou ve foyer opatovské knihovny představeny práce studentů pražské AVU Magdalény Feilhauerové (*1998)  
a Lukáše Cinkaniče (*1996) z ateliéru Grafika I. doc. Dalibora Smutného. Ve svých dílech se oba zabývají vztahy, ať už je to 
vztah člověka k prostředí, vztah muže a ženy, nebo vztah člověka a rostlin. Používají podobné výrazové prostředky, které  
jsou ovlivněny základy kresby. Práce v akrylové malbě jim umožňuje významnou míru exprese. 

Knihovna Opatov – Artotéka, pobočka Opatov
Opatovská 1754/14, Praha 11

ARPA DORO 

24. 4. / 19.00 
Ojedinělý švýcarský harfový or-
chestr rozezní v sále KC Zahrada 11 
harf a 8 dalších nástrojů. Hudební 

a pěvecký program představí nejen 
klasické, ale i muzikálové či filmové 
skladby. Nenechte si tento unikátní 
koncert ujít. 



Jazz klub Tvrz: F. U. T. – František Uhlíř Team 

25. 4. / 20.00 
Kontrabasista František Uhlíř patří ke 
generaci hráčů ve světě označované 
jako „česká basová škola“. Dlouhá léta 
byl členem skupiny SHQ Karla Veleb-
ného, Barock Jazz Q a formací pianisty 
Emila Viklického. Komorní hudba skupi-

ny F. U. T. pečlivě ba-
lancuje a vyvěrá ze 
vzájemné interakce 
jednotlivých hráčů, 
kteří nabízejí překva-
pující možnosti změny  

 
barev a výrazu. 
Program vystou-
pení je sestaven 
převážně ze slav-
ných standardů 
swingové, latinské 
a bluesové hudby.
Vedle dvou českých legend - Františka 
Uhlíře na kontrabas a Jaromíra Helešice 
na bicí – zazpívá a zahraje na kytaru též 
Marek Šmaus. (Restaurace Chodovská 
tvrz – kapacita omezena)
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Pozvánky do Chodovské tvrze

Z hradu do zámku 

5. 4. 2019 – 28. 4. 2019
Velká galerie Chodovské tvrze uvádí vý-
stavu obrazů naivistické malířky Alexan-
dry Dětinské. Autorka se malbě věnuje 
od mládí a své obrazy vystavovala již na 
kolektivních výstavách a salonech. Ná-
sledovaly též samostatné výstavy jak 
v Česku, tak v zahraničí (Itálie, Švédsko, 
Švýcarsko). Na 27. mezinárodní výsta-
vě naivního umění ve švýcarském Mor-
ges získala obrazem Útěk do jiného světa 
cenu Prix George Kasper. Komentovaná 
prohlídka s malířkou Alexandrou Dětin-
skou se koná 18. 4. 2019 od 18 hodin. 

Slavné hudební maličkosti – komponovaný hudební pořad   

24. 4. / 19.00 
Retrospektivní ohlédnutí do tvořivého 
dětství a mládí českých hudebních veli-
kánů, jakými byli Bedřich Smetana, An-
tonín Dvořák, Zdeněk Fibich či Josef Suk. 
Zazní též zajímavosti ze soukromého, či  

 
dokonce milostného života některých 
z nich. Účinkují: prof. Ivan Štraus (hou-
sle), Mgr. Martin Levický (klavír), PhDr. 
Zdena Zvěřinová, DrSc. (průvodní slovo). 
(Změna programu vyhrazena) 

„Svěcení jara“  
s Jaroslavem Svěceným

15. 4. / 19.00 
Velikonoční koncert Jaroslava Svě-
ceného bude plný nejen sváteční, 
ale také temperamentní hudby As-
tora Piazzolly, Alfreda Schnittkeho, 
Václava Trojana, Richarda Galliana 
a dalších skladatelů. Účinkují: Jaro-
slav Svěcený (housle), Ladislav Horák 
(akordeon). 

Zažijeme revoluční Zažít město jinak?
Přistěhovali jste se do nové čtvrti, kde nikoho neznáte? Nebo zde naopak žijete roky, ale přesto 
své sousedy znáte jen z fronty na poště? Poznejte se navzájem zábavnou formou – zorganizujte 
celodenní venkovní slavnost. Přihlášky do zářijového Zažít město jinak se právě otevírají.

„Zapojil se celý dům a letos se díky úspěšné slavnosti chce přidat 
i dům sousední,“ říká Jiří Albl, který loni poprvé organizoval Zažít 
město jinak v Londýnské ulici.
Sousedské slavnosti koordinuje spolek Auto*Mat, jejich program 
bude ale i letos, v sobotu 21. září, plně v režii místních organizá-
torů – nejčastěji party přátel nebo místního spolku, kteří se řídí 
principy jako důraz na lokálnost, DIY, dobrovolnost a otevřenost.

Proč zažít město jinak?
Osobně poznáte své sousedy, jejich koníčky nebo um, seznámí-
te se s činností organizací a podniků ve vašem okolí a naučíte se 
přemýšlet jinak o veřejném prostoru. Díky novým vazbám také 
vznikají i další lokální iniciativy. Loni se sousedských slavností jen 
v Praze objevilo 71 a dalších 25 ve městech po celé republice. 
Na programu se nejčastěji objevuje hudba, domácí recepty, díl-
ny, hry, divadla, zábavné závody, bazárky, módní přehlídky, bese-
dy, tanec, programy pro děti, povídání s pamětníky, vycházky atd. 
Letos mají slavnosti podtitul „Sousedská revoluce” s odkazem na 
30. výročí té sametové. 

Úřady neřešte
Spolek Auto*Mat organizátorům během celého procesu příprav 
radí a stará se o všechna úřední povolení, pomůže s grafikou 
a propagací. Pokud máte o organizaci slavností předběžný zá-
jem, napište do 20. května na zmj@auto-mat.cz Všechny infor-
mace naleznete na webu zazitmestojinak.cz.



I maličkost potěší: Volám z Prahy, z Jižního Města
Někdy záležitosti uniknou mezi prsty, ale 
neměly by zapadnout. Už na 21. února 
připadal Mezinárodní den mateřského ja-
zyka. Na samém konci minulého století si 
UNESCO uvědomila, že na světě existuje 
prý šest až sedm tisíc jazyků, z nichž polovi-
ně hrozí do konce 21. století zánik. Vyhlási-
la onen den s vědomím, že mateřský jazyk 
je důležitou součástí lidské identity a kultur-
ního dědictví lidstva, o kterou nutno pečo-
vat. Náš jazyk se neztratí, ale už se bohu-
dík ozývají hlasy po zachování jeho čistoty. 
Nehleďme jinam, ale přidejme se k té sna-
ze sami. Někdy bychom ovšem potřebovali 
také mezinárodní den nebo spíš roky etic-
kého jednání. Každý snad víme o chvílích, 
kdy jeho hranice trapně překračujeme. 

Bez souvislosti: Máme od února novou rad-
nici. Oceňme to dobré, co se předchozí po-
dařilo, a držme palce nové, ať pro nás obča-
ny dokáže co nejvíc udělat. 

Březen historicky také nebyl měsíc, který 
lze jen překročit. Trauma ze zániku státnos-
ti, byť před osmdesáti roky a díky síle a ro-
zumu velmocí jen přechodného, dřímá ještě 
kdesi i v mladších generacích. Naši předko-
vé jinde i zde reagovali na 15. a 16. břez-
na 1939 nejrůznějším způsobem. Ne kaž-
dý měl možnost a sílu odejít do zahraničí, 
nemusel mít ani důvěru v jistotu návratu. 
Mnohý uzavřel svoji desilusi do dostavby 
domku, ošetřování zahrady, stavby chaty, 
do rodinného života. V tom už máme sluš-
nou praxi. Na jih od tehdejší Prahy, kousek 
od Chodova, se odehrával jiný pokus od-
poutat se reálnou činností od šeré reality. 
Už od zimních měsíců probíhaly a v dub-
nu vrcholily přípravy ke konečnému za-
hájení stavby první dálnice, tehdy česko–
slovenské. Přes oškubané pohraničí byla 
budoucí dálnice vyhlašována za páteř Čes-
ko–Slovenska, za jeden z činitelů, který zdů-
vodňoval možnou státní existenci. Začínat 

měla za dnešním přemostěním D1 mezi 
Opatovem a Šeberovem. Ani okamžik po-
čátku nacistická říše republice nedarovala. 
Symbolický výkop na katastru sousedního 
Újezdu se konal po okupaci, za protekto-
rátu, 2. května. Myšlenku a snahu je však 
zapotřebí bránit. Nešlo o „Hitlerovu dálni-
ci“, jak se někdy neprávem říká. Říše stavě-
la dálnice jiné a jinde. Tu naši stavbu jen ně-
jaký rok trpěla, pak ji nehotovou silou moci 
ukončila. Vývoj po pádu protektorátu do-
spěl po všech peripetiích do dnešního kom-
plikovaného stavu. Pro soudného člověka 
má široký okruh příčin. Na našem teritoriu 
je ale D1 snad již dobře rekonstruována.

O dubnu až příště. Raději ještě ohlédnutí. 
Před pár týdny se v prosté každodenní sou-
těži jedné rozhlasové stanice telefonicky 

ozvala paní: „Volám z Prahy, z Jižního Měs-
ta.“ „Co na tom,“ řeknou mladí. Komu ze 
starších ale zůstala paměť, ten ví, kolik bylo 
hlasů, že nějaké Jižní Město není Praha, to 
bychom se museli hodně stydět, jiní zase, 
že Praha nejsou a tak podobně. V hlase té 
paní byl ale klid a sebejistota. Ve většině 
z nás a v mladých už je také. Jenom ať se 
zodpovědní ještě zodpovědně rozkoukají 
a dalšími věcnými činy tu jistotu dál upevní.

 Jiří Bartoň 
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Ve čtvrtek 11. dubna od 16 hodin 
si v opatovské pobočce Městské 
knihovny v Praze připomeneme 
hrady a sídla Václava IV. na dnešním 
území Prahy. Vstup volný. 

V místech budoucí dálnice na konci dubna 1939. Vpravo vyznačená trasa. Foto: archiv kronikáře

Kdysi a (skoro) dnes

Zastávka na Roztylské ulici v Jižním Městě II, jižně od Centra Chodov a s výhledem k jihovýchodu. Starší foto bylo pořízeno 16. března 2004. 
Mladší obrázek vznikl v létě, 2. července 2013. Ve výhledu je zejména komplex The Park. 
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FK Dukla Jižní Město  
jsme víc než klub!
To, že v našem klubu sportuje za pouhých 9 let od 
jeho založení již přes 350 dětí, je o nás známo.

Dosahujeme velmi dobrých sportovních výsledků, ale myslíme si, 
že nejde jen o ně. Chceme naše děti vychovávat a působit na ně 
osobním příkladem, aby z nich vyrostli slušní lidé. Už jsme se zde 
pochlubili kurzem první pomoci, který absolvovali všichni naši tre-
néři, nebo podporou Klokánku, ale teď jsme zašli ještě dál. 

Před týdnem se někteří trenéři a hráči A týmu dospělých zúčast-
nili darování krve v Thomayerově nemocnici. Většina z nich byli pr-
vodárci a někteří se báli jehly, ale všichni jsme se shodli na tom, 
že tato akce má smysl a že si ji brzy zopakujeme. 

Děkujeme všem a vyzýváme ostatní kluby nejen v Praze 11: 
Pojďte do toho s námi!

 Petr Sýkora, předseda FK Dukla JM

FK Dukla Jižní Město pořádá NÁBOR
fotbalový areál Schulhoffova 
24. 4. v 17 hodin
Pro ročníky 2010–2014 holky i kluci. 
Tel.: 777 097 960, web: www.fkduklajm.cz

Hrdý 
na svůj 

klub!!!

FC Háje JM – více než fotbal
Fotbalový klub Háje Jižní Město svými akcemi často 
převyšuje standardy běžného fotbalového klubu.

Tato skutečnost byla znovu potvrzena ve středu 6. 3. 2019, 
kdy v kantýně na Hájích proběhla akce s názvem „Výživa ma-
lých sportovců. Jak na to?“. Trenérky Dáša a Kristýna si pro 
rodiče hájeckých fotbalistů a fotbalistek při-
pravily úžasnou prezentaci, nebo chcete-li se-
minář, o výživě malých sportovců. Obě trenér-
ky mají téma výživy jako stěžejní ve své profesi 
a nasbíraly kolem této problematiky již mnoho 
zkušeností. Tím dosáhla celá nadstavba pro rodi-
če ještě širších rozměrů.
Cílem akce bylo inspirovat a motivovat. Ukázat, že v jedno-
duchosti je krása a že i drobná úprava stravovacích návyků 
může zásadně přispět ke zdraví dětí. Tento cíl byl beze zbyt-
ku naplněn a téměř 40 zúčastněných rodičů odcházelo s hla-
vami překypujícími nápady.
Obdobných akcí se v areálu FC Háje uskutečňuje nespočet. 
Velmi se snažíme o rozšiřování vzdělání našich trenérů, ale 
nezapomínáme ani na rodiče. I pro ně zprostředkováváme 
mnoho vzdělávacích akcí. Více můžete vidět na našem webu 
fc-haje.cz.
Nejen trénováním dětí se snažíme o hezčí a zdravější Jižní 
Město!
 Mikuláš Zbořil, FC Háje JM

Trenérky Dáša a Kristýna a jejich úžasná prezentace na téma výživa 
malých sportovců

 Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
V souladu s naším programem a po uplynulých 
koaličních vyjednáváních jsme se rozhodli zřídit 
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci. Náplň 
činnosti výboru byla projednána a schválena na 
jeho prvním jednání ve středu 6. 3. 2019. Chce-
me pracovat na možnostech zapojení technolo-
gií do fungování úřadu s důrazem na efektivitu 

předávání informací, a to jak v rámci úřadu, tak 
i směrem k občanům. Koncepce výboru vychá-
zí z pirátských myšlenek, které prosazujeme na-
příč Českou republikou. Vzhledem k faktu, že 
některé projekty byly vytvořeny ještě předcho-
zím vedením MČ, není možné je již na poslední 
chvíli změnit v návaznosti na aktuálně uzavřené 

smlouvy. Patří mezi ně i participativní rozpočet 
(Spolu za lepší Prahu 11), který je nutné spustit 
v co nejkratším možném termínu. Výbor bude 
pomáhat s jeho propagací a organizací veřej-
ných setkání a v příštím roce projekt vytvoříme 
přímo na míru Praze 11.
 Mgr. Zuzana Böhmová, Piráti

 Stává se veřejný zájem na Praze 11 nástrojem developerské politiky?
Betonování na P11 zřejmě dostalo nový, slad-
ce tajemný název: ROZUMNÝ ROZVOJ. Takto 
byl o volbách definován a slibován všemi pol. 
subjekty, které dnes obývají radnici. „Rozum-
ný“ má být v tom, že záměry výstavby budou 
diskutovány s obyvateli P11 a nebudou snižo-
vat kvalitu jejich stávajícího bydlení. Stejný po-
stup zastává HPP 11, jenomže: pokud HPP 11 
prezentuje nesouhlasný názor občanů (na 

výstavbu) na zastupitelstvu, podle starosty Do-
hnala (Pir) se stává politickým názorem, do kte-
rého jsou Piráti (a ostatní) tlačeni. Nechce se mi 
věřit, že takto bude nyní s názory veřejnosti na-
kládáno: obrátí-li se občané na své zastupitele, 
aby je zastupovali např. ve věci odmítaného zá-
měru výstavby před okny jejich domovů, nebu-
de názor akceptován, pakliže bude sdělen ústy 
zastupitele?! Obávám se, že „veřejný zájem“ 

i „rozumný rozvoj“ budou účelově zneužity způ-
sobem, jaký si odhlasují prodeveloperské parta-
je ANO / TOP / ODS spolu s novými Piráty, ma-
jící dohromady většinu v zastupitelstvu. Takto 
realizovaný „rozumný rozvoj“ nepovažuji za ro-
zumný a i všemi propagovaný pojem „otevřená 
radnice“ tím dostává zvláštní demokraturní zá-
pach. Voliči, tohle jsi chtěl?
 Martin Farmačka, HPP 11
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 Komu patří trávníky na JM?
Stojí téměř na každém rohu. Jejich použití ne-
stojí skoro nic - jen trochu času a práce. O čem 
je řeč? O koších na psí exkrementy. Přesto se 
na Praze 11 setkáte se zajímavým jevem - děti 
jsou zavřené v malých ohrádkách zvaných hři-
ště, zatímco psi volně pobíhají po trávě. Ma-
minky nutí své děti, aby si uklidily při odchodu 
z pískoviště bábovičky, pejskaře „nenutí“ nikdo 
a k ničemu. Jsou to ale maminky, které musí 

pravidelně mýt smradlavé botičky nebo kolečka 
kočárku pokaždé, když děti vběhnou na trávník. 
I když mnohdy se najde takový voňavý dáre-
ček i na chodníku. A naštvaní jsou i zodpověd-
ní chovatelé psů, kteří své psy řádně nahlásili, 
očipovali a uhradili poplatky, kteří po nich uklí-
zejí, kterým nepřipadá normální nechat je očůrá-
vat květináče nebo pískoviště. A také ostatní 
slušní lidé. Stav městské policie je prý ale trvale 

podlimitní, není tedy zřejmě nikdo, kdo by na 
dodržování vyhlášek HMP dohlížel. Kontroly tak 
mnohdy neprobíhají, vzdělávání veřejnosti také 
ne. Tuto situaci je ale třeba změnit - neukázně-
ní majitelé musí pochopit, že mají nejen právo 
pořídit si zvířecího společníka, ale že za něj také 
musí přijmout zodpovědnost a plnit své povin-
nosti z vyhlášek vyplývající!
 Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

 Piráti vytvořili koalici s Mlejnského lidmi a nabrali směr „Jihoměstské Palermo“
Volby 2018 měly být změnou, na které Již-
ní Město čekalo více než 10 let. Místo změ-
ny však Piráti otevřeli dveře na radnici osobám 
z Mlejnského období. Po volbách odmítli jed-
nat s Hnutím pro Prahu 11 a vyjednali koalici, 
ve které je mnoho jmen z neblahé minulosti JM 
a politických dinosaurů. Jaké jsou zásadní kon-
troverze koalice Piráti, ANO, TOP 09, ODS? 
Z pěti zastupitelů ODS jsou tři trestně stíhaní 

a dva mají podivnou politickou minulost. Došlo 
k navýšení placených postů o 50 %. Piráti vy-
tvořili pro sebe i ostatní strany politické trafi-
ky, funkce bez kompetencí pro nekompetentní 
zastupitele. Např. pro blízkého přítele D. Mlejn-
ského, trestně stíhaného zastupitele Holana, 
byla nově vytvořena placená funkce předsedy 
mediální komise. V kontrolním výboru má pro-
ti všem zvyklostem vládnoucí koalice většinu 

a do ostatních 11členných výborů byl umož-
něn vstup pouze jednomu zastupiteli HPP11.
Piráti tak vyměnili všechny své sliby za mož-
nost vládnout (s kýmkoli) a p. Dohnal všech-
ny své morální zásady za funkci loutkového 
starosty. Pirátské předvolební heslo „PUSŤ-
TE NÁS NA NĚ“ se změnilo na „PUSŤTE NÁS 
MEZI SEBE“.
 Ing. Ladislav Kos st., HPP 11

 Financování sportu v Praze
Rád bych představil aktuální stav financo-
vání pražského sportu a jeho budoucí vývoj. 
Současná politická reprezentace hl. m. Prahy 
a Prahy 11 bude podporovat především spor-
tování mládeže. Na to půjde převážná část fi-
nančních prostředků v rámci grantových pro-
gramů na celoroční činnost i jednorázové 
akce. Pokud se bude z veřejných peněz finan-
covat sport dospělých, bude to jen u několika 

vybraných akcí, který mají přesah do významné 
prezentace Prahy nebo Prahy 11. Jsem velmi 
rád, že se na obě radnice „dostali“ Piráti a mů-
žeme vzájemně spojit síly. Na Praze máme 
dokonce svého radního pro sport. Předsedo-
vé sportovních komisí jsou pirátští nominanti 
a budou prosazovat společnou výše uvedenou 
politiku financování sportu. Jedním z prvních 
kroků komise na magistrátu byla výzva Radě 

o navýšení finančních příspěvků do grantových 
programů pro rok 2019 a dodržování pravidla, 
že do sportu půjde 1% rozpočtu hl. m. Prahy. 
Na tomto panuje politická shoda napříč vše-
mi politickými stranami. Tímto pozitivním závě-
rem bych se rád rozloučil, věřím, že se podpora 
dostane k potřebným a zlatokopové odejdou 
s nepořízenou.
 Ing. Ladislav Kos ml., Piráti

 Přestože bez funkcí, jedeme dál
Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Kdo nic nezkazí, je 
povýšen. Kdo je povýšen, dostane přidáno. Kdo 
dostane přidáno, nic nedělá. Doufejme, že se 
tímto principem nebudou řídit nově zvolení radní 
za Piráty, ANO, TOP 09 a ODS (na rozdíl od ně-
kterých členů rady minulé). Např. exradní pro au-
dit a životní prostředí nejen odmítl možnost vy-
budování dalšího Rákosníčkova hřiště na P11 (za 
peníze Lidlu), ale také nechal ležet vyšetřování 

kauz Mlejnského radnice včetně nevýhodného 
prodeje pozemků na Roztylech společnosti Al-
borg-Development (podle znaleckého posudku 
MČ přišla o 40 mil. Kč). Rád bych poděkoval ko-
legům z HPP11, KDU-ČSL a občanských spolků, 
stejně jako dalším spoluobčanům. Sice navzdo-
ry vítězství ve volbách nedostali placenou funk-
ci na radnici, ale ve volném čase stále pracují ve 
veřejném zájmu nebo nám pomohli s peticemi. 

V poslední době jsme mimo jiné připomínkovali 
EIA na 3. rozšíření OC Chodov. Naše připomínky 
k územní studii Opatov-Na Jelenách prostřednic-
tvím petice podpořilo 176 občanů. Námitky roz-
tylských spolků proti Passerově změně územní-
ho plánu na Roztylech podpořilo 436 občanů. Na 
webu HPP11 informujeme o aktuálních kauzách, 
zatímco v Klíči a na webu MČ je ticho po pěšině.
 Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D., HPP 11

 Připomínkovali jsme další územní studii na Praze 11
Do 1. 4. 2019 bylo možné připomínkovat územ-
ní studii Čtvrťové centrum v okolí stanice me-
tra Háje (veřejné jednání 26. 3. 2019), o čemž 
jsme vás informovali na webu HPP11. I tato stu-
die nastavuje spoustu otázek. Rozhodnutí, kde 
chceme mít na Jižním Městě radnici: na Opato-
vě, či na Hájích? Chceme mít na Hájích P+R pro 
1000 aut? Má být autobusový terminál pro pří-
městské autobusy umístěn stále na stejném 

místě, ve funkční ploše pro parky – ZP, kterou 
tím naprosto degraduje, a navíc nutí projíždět 
tyto autobusy centrem Hájů sem a tam? Mají 
cyklisté jet po kraji frekventované ulice, když je 
možné cyklostezky umístit jinam? Problémem je 
i návrh na změnu plochy ZP na SV – všeobecně 
smíšené, aniž vymezuje nějaké jiné místo v úze-
mí, kde by park mohl být. A to nemluvíme o ne-
smyslném umístění některých stavebních bloků 

či výšce jiných. Musíme připomenout, že velkou 
část budoucí enormní zátěže má na svědomí 
úprava územního plánu U0888/2010 z éry sta-
rosty Mlejnského, která o několik stupňů zinten-
zivnila možnost využití území na nezastavěných 
parcelách vedle Finančního úřadu. Rozumnou 
věcí, kterou studie navrhuje, je pořízení regulač-
ního plánu na severní část řešeného území.
 RNDr. Zuzana Malá, Ph.D., HPP 11
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 SPD PRAHA 11 MÁ NEJLEPŠÍ FACEBOOK
Nejvíc informací se na Praze 11 dozvíte na face-
booku SPD PRAHA 11. Přinášíme vám aktuál- 
ní videa a fotky ze zastupitelstva i ze života naší 
městské části. Každý den vás zásobujeme no-
vinkami. Internet je naše moře. Jsme v něm šti-
ka proti mediální cenzuře. Jakmile nejste sou-
částí koalice, nemáte šanci psát úvodníky a mít 
celostránkové články v Klíči. Jistě si pamatujete 
na naše noviny NAŠE PRAHA 11 POTŘEBUJE 

ZMĚNY. Tam jste se vždy dozvěděli úplnou prav-
du o ghettu a záměrech radnice. Tam jste nás 
poznali a díky našim novinám jste nás volili. Po-
kračování našich novin je právě facebook SPD 
PRAHA 11. Založili jsme pro vás taky tematické 
skupiny Pejskaři Prahy 11, Praha 11 – Háje, Pra-
ha 11 – Opatov, Praha 11 – Chodov, Praha 11 
– Chodovec, Praha 11 – Kulatý Chodovec. Při-
dejte se do svých skupin podle vašeho bydliště 

a pište konkrétní náměty, vylepšení, ale i stíž-
nosti a my je budeme řešit. Nakonec vám pro-
zradíme, že pro vás chystáme zastupitelskou 
kancelář SPD Praha 11. Prozatím ji supluje náš 
facebook a pravidelná setkání s občany na zase-
dání zastupitelstva. Termíny se vždy dozvíte na  
www.facebook.com/praha11.spd.cz. 
 Libor Pechmann, Svoboda a přímá  
 demokracie – Tomio Okamura (SPD)

 Na 4. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 se volil předseda Kontrolního výboru (KV)
Hnutí pro Prahu 11 jako nejsilnější opoziční strana 

dostalo možnost nominovat předsedu Kontrolní-

ho výboru, avšak tuto možnost odmítlo. Jako dru-

hé nejsilnější opoziční straně byla tato pozice na-

bídnuta straně Jižní Město – náš domov (JMND), 

ta nabídku přijala a předsedou KV byl zvolen 

zastupitel za JMND Ing. Petr Souček. Důvod, proč 

HPP11 odmítlo přijmout nominaci na předsedu, 

bylo, že opozici nebyla nabídnuta většina v tom-

to výboru. S kritikou typu, že v demokratické spo-

lečnosti by měla mít opozice většinu, lze obecně 

souhlasit, pokud by však nezaznívala z úst pánů 

Kose a Štylera z HPP. Protože v letech 2014-

2016 za vlády HPP11 na radnici nejenže jako ko-

aliční strana měla předsedu, ale dokonce opozice 

nemohla mít nikoho v kontrolním výboru. Pánové: 

„ryba smrdí od hlavy“.

 Ing. Petr Souček, JM-ND

Uzávěrka článků pro dubnové vydání Klíče byla pro zastupitele dříve, než byl zveřejněn prodloužený termín pro podání připomínek k ÚS Háje 30. 4. 2019.
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 Piráti zrazují svůj volební program 
Na únorovém zastupitelstvu Piráti odmítli oficiál-
ně informovat občany P11 (na webu a FB radni-
ce) o možnosti připomínkovat probíhající kontro-
verzní změnu ÚP na Roztylech. Svým hlasováním 
znemožnili přijetí příslušného usnesení, které po-
dalo HPP11. Jedná se o nepochopení nebo o truc- 
podnik proti HPP11 nepovolit mu na zastupitel-
stvu žádný návrh, byť by byl sebelepší? Stejně 
tak na lednovém zastupitelstvu P11 svými hlasy 

nepřipustili diskusi o bodu o připuštění veřejnos-
ti na jednání komisí rady městské části. Sou-
časná praxe (po uzmutí radnice stranami ANO 
a TOP 09) je taková, že členové komisí svým roz-
hodnutím nemusí na jednání připustit zastupitele 
MČ, dokonce ani senátora. Takto si Piráti před-
stavují transparentní politiku a otevřenou radni-
ci? Podle volebního programu jsme očekávali, že 
Piráti vnesou do starých pořádků změnu. Nebo 

jsme se mýlili? Doufáme, že plánovaná Mediální 
komise (s uvolněným předsedou Holanem, ODS), 
ustanovený 11členný Výbor pro otevřenou rad-
nici a média a Výbor pro územní rozvoj a životní 
prostředí se svou uvolněnou předsedkyní (Šorfo-
vá, ANO) a uvolněným místopředsedou (Kocou-
rek, Piráti) komunikaci s občany a jejich informo-
vání zlepší. Více na webu HPP11. 
 Ing. Jiří Štyler, HPP 11

 NOVÁ VLÁDNOUCÍ KOALICE CHCE VÝRAZNĚ PODPOŘIT BYTOVOU VÝSTAVBU NA JIŽNÍM MĚSTĚ.
Má pro to na první pohled pádné argumenty 
– Praha 11 má po Praze 4 druhý nejvyšší prů-
měrný věk obyvatel a počet obyvatel klesá. Je 
třeba zachránit JM před vymřením? Nechci ani 
se zde nemohu pouštět do rozsáhlých rozbo-
rů. Dovolím si pouze upozornit na dva další dů-
ležité statistické údaje: 
1) Přirozený přírůstek byl v poslední době 
(s výjimkou r. 2010 a 2014) kladný, tj. víc lidí 
se narodilo, než zemřelo. 

2) Saldo migrace je výrazně záporné, tj. lidé se 
odsud stěhují jinam. Neměli bychom se spíš 
zaměřit na zlepšení podmínek současným oby-
vatelům a udělat Jižní Město atraktivnější, pří-
jemnější, zdravější, aby se jim zde líbilo a ne-
měli potřebu stěhovat se do míst lepších pro 
život? 
Při dnešní hustotě osídlení není na Jižním Měs-
tě mnoho vhodných míst pro další výstavbu. 
Zahušťování zástavby nám nezlepší kvalitu 

života – právě naopak, zhorší životní prostředí, 
naroste doprava. 
Výstavba za každou cenu, v místech, kde měs-
to přechází do krajiny nebo v místech s velkou 
ekologickou zátěží skutečné problémy Jižního 
Města dále zhorší. Pouze k prospěchu staveb-
ních společností a těch politických stran, které 
sponzorují. 
 Ing. Václav Šmrha, HPP 11/ KDU-ČSL
 Zdroj: ČSÚ, časové řady

 Revitalizace náměstí pod Blankytem
Vážení spoluobčané, dovolil jsem si v posledních 
týdnech upozornit ÚMČ Praha 11 na konkrétní 
případy zanedbané údržby vybavení vnitrobloků 
a prvků drobné architektury, např. přístřešků na 
Jižním Městě II. Domnívám se, že tyto prvky má 
MČ Praha 11 řádně udržovat, s minimálními ná-
klady se dá významně prodloužit jejich životnost 
a vylepšit vzhled veřejného prostoru. Na webu 
MČ Praha 11 v sekci „Vyfoťte to“ může náměty 

přidávat každý z nás. --- Jsem rád, že proběhne 
nové veřejné projednání ve věci plánované revi-
talizace náměstí pod Blankytem. V průzkumu, 
který jsme provedli v červnu loňského roku pří-
mo na místě, se většina obyvatel z okolí přikloni-
la k variantě opravy náměstí ve stávající podobě, 
zachování fontány, prvků z mramoru a žuly, jejich 
opravu a doplnění prostoru o nové lavičky a ze-
leň. Občané si rovněž přejí zachování vzrostlých 

stromů, se kterými autoři studie nepočítali. Na 
skutečnost, že mají být pokáceny, upozornilo 
HPP 11. --- Rád bych pomohl prosadit umístění 
kamery Městské policie do prostoru parkoviště 
v Ledvinově ulici. Po zrušení hlídaného parkoviš-
tě se obyvatelé bojí na odlehlém parkovišti svá 
auta nechávat a situace s parkováním v okolí se 
výrazně zhoršila. 
 Václav Tejkl, HPP 11

 Varna v ZŠ Pošepného náměstí
V květnu 2018 se v ZŠ Pošepného náměstí za-
čala stavět nová varna. Děti mezitím jezdily do jí-
delny ZŠ Květnového vítězství 1554. Nová var-
na je v provozu již necelé čtyři měsíce a provoz 
„si stále sedá“. Ve čtvrtek 28. 2. 2018 jsem si 
prohlédla novou varnu osobně a vyslechla si při-
pomínky vedení zdejší kuchyně. Největší výhrady 
mají zaměstnanci k systému mytí nádobí. V nové 
varně funguje systém pojízdných stojanů na tácy, 

jak jej známe např. z restaurací s rychlým občers-
tvením. Pro menší děti je manipulace s tácy ná-
ročná, dochází ke kolizím a díky neustálému pře-
jíždění stojanů s tácy z jídelny do myčky se ztrácí 
čas. Zaměstnanci pro efektivnější provoz navrhu-
jí vyřešit problém vybouráním výdejního okénka. 
Další komplikací v místnosti myčky nádobí je ne-
dostatečně fungující klimatizace. S tou je problém 
i v dalších prostorách varny, ve kterých je naopak 

příliš chladno. Samotnou přípravu jídla kompliku-
jí i další věci, jako mlýnek na maso či prostor na 
škrábání brambor, který nemá správně vyřešen 
odvod vody, a tak musí být kupovány brambory 
již oloupané. Varna je v provozu a přes maximální 
nasazení musí zaměstnanci odcházet denně o té-
měř hodinu později z práce. Stávající situaci řeší-
me v součinnosti se školou i příslušnými odbory. 
 Mgr. Zuzana Ujhelyiová, Piráti 

 PRAHA 11 POTŘEBUJE EUROPOSLANCE
Potřebujeme, abyste se zapojili do celostátní kam-
paně Svobody a přímé demokracie – Tomio Oka-
mura (SPD). Kandiduji na 7. místě ve volbách do Ev-
ropského parlamentu a máme reálnou šanci získat 
nejen pro Prahu 11 poslanecký mandát. Je třeba, 
abyste jako jeden muž a žena šli a volili SPD. Neboj-
te se kroužkovat. Zohledněte fakt, že na Praze 11 
vznikl obrovský dluh samosprávy vůči obyvatelům. 

Nemáme nemocnici, domovy důchodců, funkční 
páteřní komunikace, ranní zácpy na Praze 11 jsou 
legendární a ještě tragičtější je, že přes 30 let ne-
vznikají žádná nová parkovací místa. Proto se chci 
zasadit o dotace na stavbu nových parkovacích 
ploch. Chci, aby vznikly veřejné parkovací domy, kde 
vy občané budete parkovat zdarma. Jde o veřejnou 
službu a odmítám, abyste za ní platili tisíce korun 

měsíčně. K tomu všemu je potřeba sehnat peníze, 
které jako europoslanec seženu. Potřebuji každé-
ho z vás, rozdávat letáky, noviny, pomoct s organi-
zací akcí. Mladí, staří spojme síly. Ozvěte se na pra-
ha11@spd.cz a volejte 777 797 999, to je číslo na 
vašeho europoslance! 
 Bc. Robert Vašíček, Svoboda a přímá  
 demokracie – Tomio Okamura (SPD)

 Pod čistou pirátskou vlajkou hodně prohnilý obsah
Na počátku byla naděje, že Piráti Praha 11 
jsou nositeli tolik potřebné změny politiky na 
JM. Tak jako jsou nositeli změny jinde. S hes-
lem a pirátským étosem „Na Prahu změny“ 
voliči volili Piráty. Výsledek? Výsledek je sta-
rá Rada pod čistou pirátskou vlajkou. Trestně 
stíhaní v koalici. U moci zůstávají Jirava, Lepš, 
Šorfová, Mlejnského lidi. Pokud si nenamažou 
Piráty na chleba hned, tak je čeká převýchova 

k obrazu ANO/TOP 09/ODS, která už ostatně 
nastala. Hnutí pro Prahu 11 (vítěz voleb) překá-
ží developerským a finančním zájmům a prak-
tikám, jejichž ukončení se vehementně ANO/
TOP bránily a brání, viz desítky developerských 
záměrů a finančních odtoků, které probíhají do-
dnes. Kde jsou Piráti, hodní své pověsti (nyní) 
ve sněmovně, kteří se nenechají opít rohlíkem 
starých politických šíbrů. A Praha 11 má ty 

největší, to mi věřte. Všimněme si oslavných 
příspěvků Mlejnského lidí, že „Piráti dostali 
rozum“, když vstoupili do dosavadní koalice. 
Smějí se teď všichni za bukem, jací jsou Piráti 
P11 naivní dělat stafáž „čistou“ pirátskou vlaj-
kou v prakticky staré Radě. Poměr v Radě je 
3Pir:6, vč. staré bémovské ODS, proti které ji-
nak Piráti tolik vystupují. 
 PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

 Metropolitní plán je protiústavní, tvrdí ministerstva 
Proti návrhu nového územního plánu Prahy pro-
testují i nejvyšší úřady, podle kterých MPP od-
poruje nejen stavebnímu zákonu, ale dokonce 
i ústavě a bude muset být od základu přepra-
cován. Pokud jeho tvůrci v čele s arch. Kouc-
kým kritiku opět odmítnou, hrozí, že MPP zru-
ší soud a Praha se ocitne bez územního plánu. 
Podle MŽP plán opomíjí zátěž z narůstající do-
pravy vedoucí k fatálnímu zhoršení ovzduší 

v Praze a zdraví obyvatel. Také zcela ignoruje 
adaptační strategii, která má Prahu připravit na 
změny klimatu. Ministerstvu kultury vadí, že díky 
nedostatečné regulaci výškových budov hro-
zí Praze vyškrtnutí ze seznamů UNESCO. Dal-
ší výtky směřují k tomu, že MPP nechrání parky, 
umožní stavět věžáky ani jasně neříká, kde bu-
dou stát bytové domy, kanceláře, obchody a ve-
řejná vybavenost, jako školy, nemocnice nebo 

domovy pro seniory. Na stejné chyby upozorňo-
valo i HPP11, stejně jako řada ekologických or-
ganizací i městských částí. Kuriózní je, že jak sta-
ré, tak nové vedení Prahy (tzn. i Piráti) odmítlo 
uvedená stanoviska ministerstev zveřejnit. Spo-
lek Arnika si je musel vyžádat u samotných do-
tčených orgánů. Takto si Piráti představují trans-
parentní vedení radnice? 
 RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11
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Termíny čištění komunikací ve správě MČ Praha 11 v roce 2019
7. května (úsek Skřivanova – Pod Vodojemem): 11. 4., 
8. 8., 31. 10.
7. května (úsek K Dubu – Skřivanova): 4. 4., 1. 8.,  
24. 10.
Benkova parkoviště (NN 4420): 13. 4., 17. 8., 2. 11.
Blažimská (úsek od kruh. objezdu po ul. Divišovská):  
2. 5., 29. 8., 21. 11.
Brandlova parkoviště (NN 3822): 27. 4., 24. 8., 9. 11.
Čenětická: 2. 5., 29. 8., 21. 11.
Divišovská: 2. 5., 29. 8., 21. 11.
Dobrovolského: 18. 4., 15. 8., 7. 11.
Donovalská (úsek Ke Stáčírně – Brechtova): 18. 4.,  
15. 8., 7. 11.
Dunovského: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Gregorova parkoviště (NN 3851): 27. 4., 24. 8., 9. 11.
Hejplíkova: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Hněvkovského parkoviště (NN 2817): 2. 5., 29. 8., 
21. 11.
Hráského parkoviště (NN 4466): 6. 4., 3. 8., 26. 10.
Chodovecké náměstí: 2. 5., 29. 8., 21. 11.
K Dubu: 4. 4., 1. 8., 24. 10.
K Remízku: 4. 4., 1. 8., 24. 10.
Kaplanova – Blatenská NN 4395: 13. 4., 17. 8., 2. 11.
Kaplanova – Kloknerova NN 4397: 27. 4., 24., 8.,  
9. 11.
Kazimírova: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Ke Skále: 18. 4., 15. 8., 7. 11.
Ke sv. Izidoru – 1. polovina: 4. 4., 1. 8., 24. 10.
Ke sv. Izidoru – 2. polovina: 11. 4., 8. 8., 31. 10.
Klecandova: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Kolmistrova: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Krejnická parkoviště (NN 4399): 6. 4., 3. 8., 26. 10.

Kryštofova: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Lažanského: 11. 4., 8. 8., 31. 10.
Malebná (úsek Ke sv. Izidoru – slepý konec): 11. 4.,  
8. 8., 31. 10.
Malebná (úsek K Remízku – Ke sv. Izidoru): 4. 4., 1. 8., 
24. 10.
Malenická – (KC Zahrada) parkoviště: 27. 4., 17. 8., 
2. 11.
Medkova (úsek Ke sv. Izidoru – Pod Vodojemem):  
11. 4., 8. 8., 31. 10.
Medkova (úsek K Remízku – Ke sv. Izidoru): 4. 4.,  
1. 8., 24. 10.
Metodějova parkoviště NN 3338: 6. 4., 3. 8.,  
26. 10.
Mirošovská: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Mokrá: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Na Sádce: 4. 4., 1. 8., 24. 10.
Nad Lomy: 11. 4., 8. 8., 31. 10.
Nad Pahorkem: 2. 5., 29. 8., 21. 11.
Nedbalova: 18. 4., 15. 8., 7. 11.
Obrovského: 2. 5., 29. 8., 21. 11.
Pacajevova: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Pištěkova: 18. 4., 15. 8., 7. 11.
Plickova parkoviště (NN 1621): 27. 4., 24. 8., 9. 11.
Pod Vodojemem: 11. 4., 8. 8., 31. 10.
Rujanská: 18. 4., 15. 8., 7. 11.
Saudkova: 4. 4., 1. 8., 24. 10. 
Skřivanova: 4. 4., 1. 8., 24. 10.
Starobylá: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Stýblova: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Šperlova: 18. 4., 15. 8., 7. 11.
Šternovská: 2. 5., 29. 8., 21. 11.

Švabinského (úsek Ke sv. Izidoru – Pod Vodojemem): 
14. 4., 8. 8., 31. 10.
Švabinského (úsek K Dubu – Ke sv. Izidoru): 4. 4.,  
1. 8., 24. 10.
Švecova: 18. 4., 15. 8., 7. 11.
U Kolonie: 11. 4., 8. 8., 31. 10.
U Nové dálnice: 2. 5., 29. 8., 21. 11.
U Rybářství: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
U Stojanu: 2. 5., 29. 8., 21. 11.
U Transformační stanice: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
V Benátkách: 4. 4., 1. 8., 24. 10.
V Lomech: 11. 4., 8. 8., 31. 10.
V Opatově: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Vápeníkova: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Verdiho: 4. 4., 1. 8., 24. 10.
Vojtíškova parkoviště (NN 4465 – naproti OC Sluneč-
nice): 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Vojtíškova parkoviště (NN 3354 – prostřední): 13. 4., 
17. 8., 2. 11.
Volkovova: 18. 4., 15. 8., 7. 11.
Vycpálkova: 18. 4., 15. 8., 7. 11.
Výstavní parkoviště (NN 1622 – pod čerpací stan. 
Shell): 6. 4., 3. 8., 26. 10.
Wagnerova: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Za Rybářstvím: 25. 4., 22. 8., 14. 11.
Zakouřilova (úsek Ke sv. Izidoru – Pod Vodojemem): 
11. 4., 8. 8., 31. 10.
Zakouřilova (úsek K Remízku – Ke sv. Izidoru): 4. 4.,  
1. 8., 24. 10.
Zastrčená: 2. 5., 29. 8., 21. 11.
Zdiměřická parkoviště (NN 3340): 27. 4., 17. 8., 9. 11.
Zimákova: 25. 4., 22. 8., 14. 11.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ A PARKOVIŠŤ  
ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy na území MČ Praha 11 v roce 2019

Anežky Malé – parkoviště, úsek NN 1581 (část), NN 
1582, NN 1583: 8. 4., 10. 9.; Anežky Malé: 8. 4., 
10. 9.; Anny Drabíkové: 18. 4., 20. 9.; Arkalycká: 
8. 4., 10. 9.; Augustinova (Gregorova – Ryšavého): 
30. 4., 30. 9.; Augustinova (mimo úsek Gregorova 
– Ryšavého): 3. 4., 5. 9.; Babákova: 16. 4., 18. 9.; 
Bachova: 10. 4., 12. 9.; Bajkonurská: 17. 4., 19. 9.; 
Benkova: 8. 4., 10. 9.; Blatenská: 16. 4., 18. 9.; 
Boháčova: 9. 4., 11. 9.; Bohúňova: 23. 4., 23. 9.; 
Borošova: 12. 4., 16. 9.; Brandlova vč. parkovacích 
zálivů: 24. 4., 24. 9.; Brehmova: 16. 4., 18. 9.; 
Brechtova: 9. 4., 11. 9.; Brodského: 26. 4., 26. 9.;
Cyprichova: 17. 4., 19. 9.; Černockého: 4. 4., 6. 9.; 
Dědinova (Filipova – Ryšavého): 30. 4., 30. 9.; 
Dědinova (Filipova – Hrabákova): 3. 4., 5. 9.; 
Donovalská (Benkova – Ke Stáčírně): 26. 4., 26. 9.; 
Donovalská (Benkova – slepý konec): 8. 4., 10. 9.; 
Doubravická: 23. 4., 23. 9.; Dubnova: 9. 4., 11. 9.; 
Emílie Hyblerové: 8. 4., 10. 9.; Filipova: 30. 4., 30. 9.; 
Gregorova: 30. 4., 30. 9.; Hekrova: 9. 4., 11. 9.; 
Hlavatého (Štichova – K Milíčovu): 12. 4., 16. 9.; 
Hlavatého (Štichova – slepý konec): 17. 4., 19. 9.; 
Hněvkovská: 16. 4., 18. 9.; Hněvkovského: 24. 4., 
24. 9.; Holušická: 30. 4., 30. 9.; Horčičkova: 5. 4., 
9. 9.; Hornomlýnská (úsek Urešova – U Kunratického 
lesa): 29. 4., 27. 9.; Hrabákova včetně parkovacích 
zálivů: 3. 4., 5. 9.; Hráského: 15. 4., 17. 9.; 
Hrdličkova: 16. 4., 18. 9.; Hroncova: 15. 4., 17. 9.; 
Hrudičkova: 3. 4., 5. 9.; Hviezdoslavova (Prašná – 
Výstavní): 18. 4., 20. 9.; Hvožďanská (Kloknerova 
– slepý konec): 30. 4., 30. 9.; Chalupkova: 24. 4., 
24. 9.; Chomutovická: 25. 4., 25. 9.; Jana Růžičky: 
29. 4., 27. 9.; Janouchova: 5. 4., 9. 9.; Jarešova: 
18. 4., 20. 9.; Jarníkova: 15. 4., 17. 9.; Jašíkova: 
4. 4., 6. 9.; Jažlovická: 23. 4., 23. 9.; Jeřábkova: 4. 4., 
6. 9.; Jurkovičova (část): 17. 4., 19. 9.; K Jezeru: 
18. 4., 20. 9.; K Milíčovu (úsek domov důchodců – 
slepý konec): 12. 4., 16. 9.; K Václavce: 29. 4., 27. 9.; 
Kahovská: 8. 4., 10. 9.; Kaplanova (úsek Kloknerova 
– U Pojišťovny): 30. 4., 30. 9.; Ke Kateřinkám (úsek 
Zdiměřická – Modletická): 25. 4., 25. 9.; 

Ke Škole: 25. 4., 25. 9.; Klapálkova: 30. 4., 30. 9.; 
Klírova: 29. 4., 27. 9.; Klivarova: 12. 4., 16. 9.; 
Kloboukova: 16. 4., 18. 9.; Kloknerova: 30. 4., 
30. 9.; Komárkova: 16. 4., 18. 9.; Konstantinova: 
4. 4., 6. 9.; Konstantinova – parkoviště část NN 
1587: 4. 4., 6. 9.; Kosmická: 5. 4., 9. 9.; Koštířova: 
30. 4., 30. 9.; Krajanská: 25. 4., 25. 9.; Kropáčkova: 
5. 4., 9. 9.; Krejnická: 30. 4., 30. 9.; Křejpského: 
4. 4., 6. 9.; Křejpského – parkoviště: 4. 4., 6. 9.; 
Křejpského, parkoviště + NN 1094 a NN 1587 
(část): 4. 4., 6. 9.; Křtinská: 12. 4., 16. 9.; Kulhavého: 
17. 4., 19. 9.; Kunínova: 8. 4., 10. 9.; Kupeckého + 
parkoviště: 8. 4., 10. 9.; Květnového vítězství (úsek 
Türkova – Markušova): 11. 4., 13. 9.; Láskova: 15. 4., 
17. 9.; Lečkova + NN 4307: 4. 4., 6. 9.; Ledvinova 
+ parkovací záliv: 8. 4., 10. 9.; Leopoldova (úsek 
Brechtova – Ke Stáčírně): 9. 4., 11. 9.; Leopoldova 
(úsek Ke Stáčírně – Mírového hnutí), parkoviště 
NN 4434: 26. 4., 26. 9.; Machkova: 11. 4., 13. 9.; 
Majerského: 26. 4., 26. 9.; Malenická: 15. 4., 17. 9.; 
Mandova: 18. 4., 20. 9.; Markušova: 11. 4., 13. 9.; 
Matúškova + parkoviště NN 1096: 9. 4., 11. 9.; 
Mejstříkova: 12. 4., 16. 9.; Mendelova: 5. 4., 9. 9.; 
Metodějova: 4. 4., 6. 9.; Michnova: 10. 4., 12. 9.; 
Mikulova + parkoviště NN 3334: 10. 4., 12. 9.; 
Mnichovická: 17. 4., 19. 9.; Modletická + parkoviště: 
25. 4., 25. 9.; Na Křtině (úsek Vodnická – Milíčovská): 
25. 4., 25. 9.; Nad Opatovem: 4. 4., 6. 9.; Nad 
Úpadem: 18. 4., 20. 9.; Náměstí Kosmonautů: 
5. 4., 9. 9.; Nechvílova: 15. 4., 17. 9.; Nešporova: 
5. 4., 9. 9.; Novomeského: 17. 4., 19. 9.; NN 1607 
(slepá z Mírového hnutí) část: 9. 4., 11. 9.; NN 3346 
(k parkovišti Květnového vítězství): 11. 4., 13. 9.; NN 
1098 (úsek Donovalská – Brodského): 26. 4., 26. 9.; 
NN 3329 (parkoviště u ul. Dubnova): 9. 4., 11. 9.; NN 
3330 (parkoviště u ul. Brechtova): 9. 4., 11. 9.; NN 
4199 (parkoviště u ul. Brechtova): 9. 4., 11. 9.; NN 
4435 (2x parkoviště u ul. Boháčova): 9. 4., 11. 9.; NN 
4446 (parkoviště Michnova): 10. 4., 12. 9.; NN 1097 
při ul. Schullhoffova: 24. 4., 24. 9.; NN 3969 (část) 
a NN 3970, NN 3971 (část): 12. 4., 16. 9.; 

NN 3908 (parkoviště při ul. Ke Kateřinkám): 25. 4., 
25. 9.; NN 3331 (parkoviště proti Majerského): 
26. 4., 26. 9.; NN 4248 (Koštířova – Koštířova): 
30. 4., 30. 9.; NN 4421 (Brodského – slepý úsek): 
26. 4., 26. 9.; Ocelíkova: 17. 4., 19. 9.; Otická: 
12. 4., 16. 9.; Parkoviště Štichova x Janouchova I.: 
5. 4., 9. 9.; Parkoviště u ul. Matúškova: 9. 4., 11. 9.; 
Parkoviště u ul. Hekrova: 9. 4., 11. 9.; Parkoviště 
Květnového vítězství + NN 4414: 11. 4., 13. 9.; 
Parkoviště V Průčelí (NN 2478): 11. 4., 13. 9.; 
Parkoviště Štichova + NN 3909, NN 1586: 12. 4., 
16. 9.; Parkoviště Radimovická: 23. 4., 23. 9.; 
Parkoviště při Schullhoffova + NN 1095: 24. 4., 
24. 9.; Parkoviště Brodského: 26. 4., 26. 9.; 
Parkoviště Donovalská: 26. 4., 26. 9.; Parkoviště 
Štichova x Janouchova II.: 5. 4., 9. 9.; Petýrkova: 
3. 4., 5. 9.; Plickova: 5. 4., 9. 9.; Parkoviště při 
ul. Ke Kateřinkám: 25. 4., 25. 9.; Parkoviště 
Vejvanovského: 10. 4., 12. 9.; Podjavorinské: 10. 4., 
12. 9.; Parkoviště Podjavorinské: 10. 4., 12. 9.; 
Proutěná: 25. 4., 25. 9.; Radimovická: 23. 4., 23. 9.; 
Rašova + NN 3969, NN 3970, NN 3971: 12. 4., 
16. 9.; Samohelova: 26. 4., 26. 9.; Schulhoffova: 
24. 4., 24. 9.; Stachova: 18. 4., 20. 9.; Staňkova: 
18. 4., 20. 9.; Steinerova: 17. 4., 19. 9.; Stříbrského: 
17. 4., 19. 9.; Sulanského: 7. 4., 19. 9.; Šalounova: 
4. 4., 6. 9.; Štichova (Janouchova – Hlavatého): 12. 4., 
16. 9.; Štichova (Janouchova – Opatovská): 5. 4., 
9. 9.; Šustova + NN 4467 – parkoviště: 29. 4., 27. 9.; 
Tatarkova: 17. 4., 19. 9.; Tererova: 23. 4., 23. 9.; 
U Chodovského hřbitova: 4. 4., 6. 9.; U Pojišťovny: 
30. 4., 30. 9.; U Pramene: 25. 4., 25. 9.; U Přehrady 
(Výstavní – Nad Úpadem): 18. 4., 20. 9.; U Zeleného 
ptáka: 29. 4., 27. 9.; Urešova (Hornomlýnská – 
U Kunratického lesa): 29. 4., 27. 9.; V Hájích: 18. 4., 
20. 9.; V Jezírkách: 4. 4., 6. 9.; V Průčelí: 11. 4., 
13. 9.; Valentova: 11. 4., 13. 9.; Vejvanovského: 
10. 4., 12. 9.; Vidimova: 23. 4., 23. 9.; Vodnická: 
25. 4., 25. 9.; Vojtíškova: 15. 4., 17. 9.; Zdiměřická: 
23. 4., 23. 9.; Zlešická: 15. 4., 17. 9.; Ženíškova: 
11. 4., 13. 9.
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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

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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  Máte prořízlou pusu? 
  Chcete změnu?

  Umíte zabrat?  
  Chcete si řídit 

svůj pracovní čas?  
  Mluvíte rád(a) 

s lidmi?  
  Chcete pracovat ve

svém regionu?  
  Chcete vydělávat 

30, ale i přes 50 tisíc?

Regionální vydavatelství 
rozšiřuje svou působnost a hledá

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

motivačního dopisu a chytněte tak příležitost za pačesy!

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

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!

TALENTOVANÉ OBCHODNÍKY!

Foto: Created by Luis_molinero - Freepik.com RV
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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 možný. 
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 koupí byt. Seniora 
mohu nechat v bytě na dožití. Na 
velikosti a stavu bytu nezáleží. Na 
vystěhování nespěchám. Vyplatím 
dluhy nebo uhradím privatizaci. Tel.: 
608 661 664

• Koupím chalupu, domek nebo 
chatu s dobrým dojezdem do Prahy. 
Může být i před rekonstrukcí. Děkuji 
za nabídku tel.: 720 031 400

• 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

• Koupím menší byt na Jižním Městě 
o velikosti 1+kk až 2+kk. Družstevní 
nebo osobní vlastnictví. Nabídněte 
prosím na tel.: 723 410 514

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

• Koupím byt v Praze. Financování 
zajištěno, koupě možná i s věcným 
břemenem na dožití. Děkuji za nabíd-
ku tel.: 725 753 743

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

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

PRÁCE

• HLEDÁME HLÍDAČE - OSTRAHU 
NON-STOP HLÍDANÉHO PARKO-
VIŠTĚ PRAHA 11- HÁJE, CHODOV 
- JIŽNÍ MĚSTO, PRÁCE NA SMĚNY, 
VHODNÉ PRO DŮCHODCE I INVA-
LIDNÍ. T.: 774 000 092, cerny.par-
king@seznam.cz

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

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

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

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

•!! 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

• 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 boura-
cí práce, odvoz suti. Rekonstrukce 
jader, domky, nebyt. prostor. Ro-
zumné ceny. Tel.: 603 538 738,  
marti.dvorak@centrum.cz

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

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

• 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

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

• 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

• 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.

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

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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 

• 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

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, 
videí, DVD, hifi věží, videokamer, po-
čítačů, monitorů atd. Rozumné ceny. 
AVC SERVIS – tel.: 222 361 720, 
mob.: 602 390 630
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Roztylské nám. 393/35, 
Praha 4, 141 00
www.re-max.cz/cool

604 438 177

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

Uvažujete o změně 
kariéry?

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

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

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

Chcete prodat/pronajmout Vaši nemovitost za 
nejvyšší možnou cenu?

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

Již 10 let působíme ve Vaší lokalitě. Společně, 
bezpečně, s jistotou. 
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Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46
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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 

• 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

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

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

• 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

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

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

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

REALITNÍ CENTRUM
J IŽNÍ MĚSTO

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

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

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

16 LET  TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL2016.indd   1 14.02.17   7:06

RV
18

02
47

0/
05

• Stěhovací a vyklízecí práce pro-
vádíme již 8 let. Máme zkušenosti, 
svaly, vybavení a kvalitní vozový 
park. Svátky a víkendy bez příplatků. 
Km po Praze zdarma. 727 943 277 
www.stehovanikrbec.cz 

OSTATNÍ

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

• 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

• Vykoupím staré knižní pozůstalos-
ti, sbírky známek, fotografií, pohled-
nic, dokumentů apod. 731 489 630

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

• Celesta Praha, z.ú., nabízí hospo-
dyně do domácností a společnice 
pro seniory (pomoc v domácnosti, 
doprovod, trénování paměti apod.). 
celesta@celestapraha.cz, tel.: 775 
976 383

PRO INZERCI PROSÍME KONTAKTUJTE:

Řádková inzerce:
Tel.: 733 720 744, 

E-mail: radkova.inzerce@regvyd.cz
Plošná inzerce:

Tel.: 739 300 390
E-mail: klic@regvyd.cz

Nabídka volné kapacity zbylých parkovacích míst  
na Praze 11 – Chodov – Háje. 
Osobní, firemní, dodávky, busy, nákladní, moto.  
24 hodin hlídané NONSTOP parkoviště 
Brechtova-Míroveho hnutí Praha 11. 
Vjezd od pumpy OMV.
Kontakt: 774 000 092, cerny.parking@seznam.cz
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∙  Jste na rodičovské dovolené?
∙  Děti vám rostou před očima a vy byste chtěla růst taky?
∙  Nevíte však kde a jak?
∙  MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ!!!

TAK NEVÁHEJTE A NAVŠTIVTE NAŠE WORKSHOPY!

SVÉ DĚTI V KLIDU S SEBOU BUDOU NÁM DĚLAT PARŤÁKY

M.arter - offl ine platforma pro váš osobní i kariérní rozvoj. Dostane se 
vám inspirace, rozšíříte si své obzory a potkáte ženy ve stejné nebo 

podobné životní situaci jako jste vy.

Sdílím, co umím vol. 6 - Jak 
dostat váš projekt do novin?

Charita už není in.
Kdy - 23. 4. 2019 od 9:30 - 12:30

Kde - Kavárna Jasmínka, 
Jasmínova 37, 106 00 Praha

Cena - 350 Kč 

Sdílím, co umím vol. 7 - Jak 
na hlídání dětí bez 
babiček i peněz?

Kdy - 25. 4. 2019 od 10:00 - 12:30 
Kde - hernička Lumpík, 

Křesomyslova 17C, Praha 4 - Nusle
Cena - 250 Kč

ZAREZERVUJTE SI SVÉ MÍSTO, POČET MÍST JE OMEZEN @M.ARTERPLATFORMA
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Kuba posílá za každý svůj bod 
nadaci 1000 USD. Fanděte mu 
s námi a přispějte formou DMS. 

DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90

www.nadacejakubavoracka.cz

pridejte se 
ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY 
S ROZTROUŠENOU 
SKLERÓZOU
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O P E R E T A

OD 

LEDNA

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.

Hudební divadlo Karlín ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni uvádí 



32 Inzerce
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Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Uvedená cena platí při využití bonusu při výkupu starého vozidla. Smluvní záruka Renault 
5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault CLIO: 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 vozu je pouze ilustrativní.

Renault doporučujeRenault doporučuje

Renault CLIO
Městský vůz

Od 226 900 Kč 
S rádiem a klimatizací
5 let záruka Renault

DISPO Družstvo invalidů, Vrbova 1503/19a, 147 00 Praha 4 - BraníkDISPO 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
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160 kapel 
a divadel ? Spočítej si je na 

www.meziploty.cz

Divokej Bill / Tomáš Klus / Wohnout / Rybičky 48 / Xindl X
Vypsaná  Xa / Mňága a Žďorp / Sto zvířat  / Barbora Poláková / PSH
Marta Jandová / Kašpárek v rohlíku / Na stojáka / Richard Nedvěd / Miloš Knor

25.–26. 5. 2019
14 SCÉN – 160 ÚČINKUJÍCÍCH

uvádí

 umělec à 3,30 Kč

®

předprodej
vstupenek

VE SPOLUPRÁCI

HLAVNÍ PARTNER
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