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3Editorial
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Do nového roku přejeme Vám i Vašim blízkým 
hlavně pevné zdraví, 
mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě 
a štěstí tam, kde lidská vůle nestačí.  
Držte se!

Vaše Rada MČ Praha 11

PF



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 18. zasedání členů Zastupitelstva 
MČ Praha 11 je plánováno na čtvrtek 

28. 1. 2021 od 9.00 hodin. 
Vzhledem ke koronavirové situaci bude 
místo zasedání upřesněno – pro bližší 
informace, prosím, sledujte webové 

stránky MČ Praha 11  
www.praha11.cz.

Zprávy z Rady MČ4

  
S dovybavením hasičské stanice na 
Chodově pomohla i Praha 11 

Práce hasičů je velmi náročná fyzicky 
i psychicky, a tak je potřeba, aby si tito 
každodenní hrdinové měli kde kvalit-
ně odpočinout a nabrat síly na další 
službu. Městská část Praha 11 proto 
Hasičskému záchrannému sboru hl. m. 
Prahy poskytla věcný dar na dovybavení 
hasičské stanice na Chodově v podobě 
jídelních stolů, židlí, lamp, kancelářského 
křesla, ale také boxovacího pytle k vy-
plavení stresu. 

Pro Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 
– Chodov se navíc městské části podaři-
lo zajistit dar od Hasičského záchran-
ného sboru hl. m. Prahy spočívající 
v několika ručních i vozidlových radiosta- 
nicích, které měli dobrovolní hasiči dosud 
pouze vypůjčeny. Jedná se o digitální radi-
ostanice, které na rozdíl od těch analogo- 
vých zaručují komplexní pokrytí území 
signálem.

  
Pohotovost na Jižním Městě zůstane!

Uplynulý rok nám všem důrazně 
připomněl, jak křehké je lidské zdraví. 
Aby proto bylo o zdraví občanů Prahy 11 
postaráno co nejlépe, rozhodla se rada 
městské části zachovat provoz lékařské 
a lékárenské pohotovosti v Šustově ulici 
i v následujících letech.

Na základě veřejné zakázky o poskytování 
pohotovostní služby tak rada v prosin-
ci schválila smlouvu se společností EUC 
Klinika Praha a.s., která bude provoz po-
hotovosti pro dospělé zajišťovat na 
Jižním Městě až do roku 2023. „Pro Pra-
hu 11 je provoz pohotovosti samozřej- 
mě nákladný, v radě jsme se však shodli, 
že na zdraví obyvatel naší městské části 
šetřit nesmíme. Jsem proto moc rád, že 
se nám nakonec podařilo zajistit v rozpoč-
tu dostatek prostředků, abychom zde mo-
hli pohotovostní službu zachovat,“ uvedl 
Ing. Petr Jirava (ANO), radní MČ Praha 11 
pro sociální věci a zdravotnictví.

Jak dodává starosta městské části Jiří 
Dohnal (Piráti), pro veřejnost se zároveň 
nic nemění: „Ordinační hodiny pohoto- 
vosti jsou stále stejné, tedy ve všední dny 
od 19:00 do 7:00 hodin, přičemž rozsah 
služeb odpovídá zdravotnickým službám 
poskytovaným praktickým lékařem pro 
dospělé. Pohotovostní lékárna funguje 
24 hodin denně,“ vysvětlil. 

Bližší informace naleznete na webových 
stránkách provozovatele pohotovosti viz 
následující odkaz https://bit.ly/2Kwa4C0.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na nájem 
volných bytů v majetku  
hl. m. Prahy 

Dovolujeme si vás informovat o  vý-
běrovém řízení na nájem tří volných 
bytů v  majetku hl. m. Prahy, svěře-
ných městské části Praha 11, kte-
ré usnesením č. 0984/35/R/2020 
schválila Rada MČ Praha 11. 

Jedná se o následující byty:
• Byt č. 116, 1+1 (50,63 m2), 

10. patro domu v Praze 4, 
Steinerova 735 

• Byt č. 20, 1+1 (40,66 m2), 
2. patro domu v Praze 4, 
Bachova 1566/7 

• Byt č. 54, 3+1 (86,21 m2), 
7. patro domu v Praze 4, 
Michnova 1621/9

Výběrové řízení za 1. smluvní nájem-
né bylo vyhlášeno dle platné směrni-
ce S 2018/07 a lze se do něj přihlásit 
do 29. 1. 2021 do 14.00 hodin po-
dáním přihlášky v  zalepené obál-
ce a  označené příslušným heslem 
do podatelny Úřadu městské části 
Praha 11. 

Více informací získáte na úřední des-
ce či u Odboru majetkoprávního ÚMČ 
Praha 11, tel. 267 902 255 nebo 
256.

  
Praha 11 přijala půjčku a dotaci na 
rekonstrukci ubytovny Sandra 

Rekonstrukce objektu Nad Opatovem 
2140, tedy bývalé ubytovny Sandra, 
je zase o velký kus dál. Zastupitelstvo 
městské části Praha 11 totiž na svém 
prosincovém zasedání schválilo přijetí  
půjčky ve výši 100 milionů korun a 73mi- 
lionové dotace od hl. m. Prahy. 

„Díky získaným finančním prostředkům 
budeme moci dokončit rekonstrukci ne-
jen uvnitř objektu, ale pustit se i do opra-
vy střechy a zateplení pláště budovy, 
výměny oken a oprav lodžií,“ vysvětlil 
Ing. Ondřej Prokop (ANO), místostarosta 
MČ Praha 11 pro ma-
jetek a investice. 

V dříve obávaném 
objektu vznikne díky 
stavebním úpravám, 
které zde od loňského 
léta probíhají, 174 
ubytovacích jednotek, 
jež by měly být poté 
rekolaudovány na 
byty pro jihoměstské 
mladé rodiny, seniory, 
hasiče, strážníky městské policie, učitele, 
lékaře či zdravotní sestry. Část bytů bude 
rovněž sloužit občanům, kteří se dočasně 
ocitnou v těžké životní situaci. Nové 
prostory navíc nabídnou kanceláře, sál 
pro pořádání kulturních akcí i zasedání 
zastupitelstva a restauraci.

Více info na www.bydleni-sandra.cz.

  
Změna stanovení dnů pro uzavírání 
manželství v obřadní síni Chodovské 
tvrze pro rok 2021 

Na základě usnesení Rady MČ Praha 11 
se pro rok 2021 mění termíny pro uza-
vření manželství v obřadní síni Cho-
dovské tvrze, a to následovně:
• sobota 8. 5. 2021 se nahrazuje so-

botou 15. 5. 2021
• sobota 10. 7. 2021 se nahrazuje so-

botou 17. 7. 2021

Děkujeme za pochopení.



Praha 11 zřídila již druhé odběrové místo  
na testování COVID-19, tentokrát u polikliniky Šustova 
Od 3. prosince fungují v Praze 11 dvě od-
běrová místa na testování COVID-19. Ve-
dle odběrového místa v areálu multifunkční 
haly Jedenáctka VS mohou nově zájemci 
o testování využít také druhé místo u po-
likliniky Šustova. Městská část Praha 11 
jej zřídila ve spolupráci se společností EUC 
Klinika Praha a.s. Testování zde probíhá 
metodou PCR, odběr vzorků je tedy 
prováděn výtěrem z nosohltanu. Jak ho 
můžete podstoupit?

1. Online rezervace
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné 
rezervovat si pro návštěvu odběrového 
místa konkrétní čas v rámci stanovené 
provozní doby, která je v pondělí až pátek 
od 8:00 do 13:00 hodin. Rezervaci lze 
provést online na následujícím odkazu 
https://bit.ly/2WaVVfT.

Odběrové místo přijímá všechny objed-
nané pacienty.
• Pacientům s elektronickou žádankou 

od lékaře hradí vyšetření zdravotní 
pojišťovna.

• Samoplátci vyšetření hradí, cena je 
2 200 Kč ve standardním režimu 
s výsledky do 1–2 pracovních dnů. Je 
možné platit kartou nebo v hotovosti 
(je nutné mít připravenou přesnou 
částku). Vyšetření si lze také zakoupit 

předem na e-shopu a na odběr při-
jít jen s fakturou nebo voucherem 
v tištěné či elektronické podobě.

2. Testování
Odběrové místo najdete na parkovišti 
EUC Kliniky (Šustova 1930/2, Praha 11). 
POZOR vyšetření zde nelze absolvovat 
v režimu drive-in (z automobilu): tímto 
způsobem se však můžete nechat testo-
vat na odběrovém místě u multifunkční 
haly Jedenáctka VS (Mírového hnutí 
2385/3, Praha 11).

3. Výsledek testu
Výsledky vám přijdou v elektronické po-
době v šifrovaném e-mailu (na e-mail vám 
bude zaslán odkaz a na mobilní telefon 
SMS zpráva s PIN kódem pro otevření 
výsledku). Podle potřeby si lze rovněž po 
domluvě vyzvednout výsledky osobně. 
V případě vyšetření na žádanku od lékaře 
přijdou výsledky lékaři, který žádanku 
vystavil.
Bližší informace, včetně odpovědí na nej- 
častější otázky, naleznete na webové 
stránce www.euclaboratore.cz/covid-20/
vysetreni-covid-19-metodou-pcr.
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Rok 2021 v oblasti majetku, investic a podpory podnikání:  
Na co se můžete těšit?
Milí sousedé, rok 2020 je definitivně za námi a začínáme rok nový. Ačkoli byl 
pro mnoho z vás uplynulý rok asi nejtěžším v životě, podařilo se v něm udělat 
také mnoho dobrého. Co se povedlo a na jaké projekty se můžete těšit letos? 

Nejprve mám pro vás stručný výčet in-
vestičních akcí, které jsme v loňském 
roce dokončili: výrazně jsme pokročili 
s rekonstrukcí bývalé ubytovny Sandra, 
téměř dokončili přístavbu Starochodov-
ské školy, zrekonstruovali a rozšířili vel-
kou varnu v Základní škole Mendelova, 
provedli komplexní rekonstrukci umývá-
ren v Základní škole Mikulova, otevře-
li dva zcela zregenerované vnitrobloky 
a opravili celou řadu uvolněných bytů ve 
správě městské části, v nichž už dnes by-
dlí noví nájemníci. Zároveň jsme v několi-
ka vlnách podpořili nejrůznějšími úlevami 
naše jihoměstské podnikatele, pro něž 
jsme zdarma zajistili odborné poraden-
ství k překlenutí krize. Co se týče organi-
začních změn, pustili jsme se do zásadní 
restrukturalizace odboru správy majetku 
a Jihoměstské majetkové, a.s. Ve výčtu 
bych mohl ještě pokračovat, ale co bylo, 
to bylo – pojďme se teď podívat, co při-
nese nový rok.

Nejdřív ta špatná zpráva: rok 2021 se 
v Praze 11 ponese ve znamení výrazného 

šetření. Vzhledem k očekávaným nižším 
příjmům z důvodu protikoronavirových 
opatření a nastávající krizi jsme byli nuce-
ni vyškrtat z rozpočtu velkou část pláno-
vaných investic a oprav majetku městské 
části. Letos se tak budeme věnovat pře-
devším projektům, které se nestihly do-
končit vloni, a finance na jejich realizaci si 
tím pádem převádíme do tohoto krizové-
ho roku. Konkrétně nás čeká třeba rekon-
strukce střechy Kulturního centra Zahra-
da, z níž už pomalu vypadávají okna a při 
každém větším lijáku teče do budovy. Do-
děláme i opravy uvolněných bytů, na kte-
ré už v uplynulém roce nezbyl čas. 

Mým cílem je rovněž konečně provést ně-
kolik let odkládanou rekonstrukci výdejny 
jídla v Základní škole Mikulova a pustit 
se zde do rekonstrukce sociálních zaříze-
ní. Zapomenout nesmím ani na potřeb-
nou opravu elektroinstalace v budově 
Klokánku v Láskově ulici. Z velkých in-
vestičních akcí plánujeme ke konci úno-
ra dokončit, předat a zprovoznit nově 
přistavěné křídlo Starochodovské školy, 

v rámci rekonstrukce Sandry pak musí-
me vysoutěžit zhotovitele na zateple-
ní a opravu střechy a co nejrychleji za-
čít i s těmito pracemi, na něž jsme vloni 
získali finance od hlavního města Prahy. 
Dále chceme rozhodně zrealizovat ales-
poň první etapu zateplení Základní školy 
Ke Kateřinkám. 

V neposlední řadě bych rád zahájil rekon-
strukci DPS Vejvanovského, na niž nám 
sice zatím chybí část prostředků, inten-
zivně ale pracujeme na jejich zajištění – 
věřím, že to klapne. Samozřejmě se také 
budeme snažit maximálně pomoct jiho-
městským podnikatelům, které tvrdě za-
sáhla druhá vlna opatření proti šíření ko-
ronaviru. Aktuálně pro ně připravujeme 
další balíčky úlev a podpory. 

Jak vidíte, je toho víc než dost, tak já se 
jdu zase pustit do práce. Do nového roku 
vám přeji hodně radosti, zdraví a ať je 
pro vás číslo 2021 šťastné! 

Ing. Ondřej Prokop  
(ANO 2011) 

místostarosta pro  
majetek, investice  

a podporu podnikání
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Plány v oblasti sportu a kultury pro rok 2021
Zatím není schválena finální verze rozpočtu naší městské části pro rok 2021, 
to je v plánu až na lednovém zastupitelstvu. Ale v jeho návrhu najdeme 
řadu bodů, které ukazují, jakým směrem se v daném roce v každé gesci 
budeme ubírat. Co tedy v roce 2021 ve sportu a kultuře plánujeme?

Sport
I v tomto roce budeme pokračovat v re-
konstrukcích sportovišť a jejich zázemí. 
Dokončíme opravu multifunkčního hřiště 
při ZŠ K Milíčovu, která se ukázala jako 
náročnější, a to zejména s ohledem na fi-
nanční náklady. Připravíme renovace spor-
tovišť v areálu ZŠ Pošepného nám., která 
nebyla opravena v roce 2019, a také dal-
ší rekonstrukce či zlepšení zázemí sporto-
višť v Praze 11, např. zázemí sportoviště 
Schulhoffova, a další akce v rámci dotač-
ního programu.

Chceme pokročit také v záměru výstavby 
adrenalinového parku v blízkosti ulice Mí-
rového hnutí. Zde je ale stále kardinální 
otázkou, jak získat pro tento projekt po-
třebné pozemky. Vhodná hřiště pro adre-
nalinové aktivity na území MČ Praha 11 
dosud bohužel chybí. Proto se vedení 
městské části rozhodlo realizovat alespoň 
menší volnočasový areál při ZŠ Kupecké-
ho, kde bychom měli již v prvním čtvrtle-
tí najít modulární minirampu a modulární 
pumptrack o celkové délce téměř 100 m. 
Rada městské části se rovněž zavázala 
prověřit možnost vybudování venkovní-
ho koupaliště na Jižním Městě. Proto byla 
v roce 2019 založena pracovní skupina, 

která se tímto projektem intenzívně za-
bývá. V roce 2020 byla odbornými útva-
ry vytipována vhodná lokalita a objedná-
na studie proveditelnosti. Následně bude 
zpracována projektová dokumentace. 

Podpora sportu v rámci transparentních 
a predikovatelných dotačních programů 
bude pokračovat i v roce 2021. Sportovní 
prostředí patří mezi současnou pandemií 
nejzasaženější oblasti, a je třeba mu tedy 
i nadále pomáhat.

Kultura
Vedení městské části si uvědomuje, že 
investice v oblasti kultury byly v minulos-
ti menší, než bylo potřeba. Finanční pro-
středky by proto měly jít v roce 2021 ze-
jména do Kulturního centra Zahrada, tedy 
jednoho z našich páteřních kulturních zaří-
zení, které by se tak letos mělo dočkat zá-
sadních oprav. Ty budou spočívat v opravě 
střechy a výměny oken. V současnosti se 
dokončují projektové dokumentace a při-
pravuje se veřejná soutěž na zhotovitele. 
V roce 2021 je v plánu také taneční a vol-
nočasový rodinný Street festival, jehož 
první ročník se podařilo zorganizovat již 
v roce 2020. Akci budou opět dominovat 
taneční soutěže ve street dance a break 

dance v kategoriích děti, junioři a dospě-
lí. Součástí festivalu bude bohatý dopro-
vodný program pro děti i celé rodiny. Tato 
akce jistě ještě vylepší tradiční Rodinnou 
výzvu organizovanou v Centrálním parku 
již několik let.

Toho, co chceme v roce 2021 v oblasti 
sportu a kultury na Jižním Městě realizo-
vat, je mnoho. Držte nám tedy palce, ať 
máme pro naše plány dostatek finančních 
prostředků, podaří se nám je uskutečnit 
a nezůstanou jen na papíře. 

Všem přeji do nového roku hodně štěstí 
a pevné zdraví. Kultuře a sportu pak hlav-
ně stabilnější prostředí pro jejich fungová-
ní a snad už i návrat do normál-
ního stavu.

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN) 

radní pro sport,  
kulturu a volný čas

Doprava v Praze 11 za rok 2020
Již několik let nás pálí dlouhodobě odstavená vozidla, lidově se jim 
také říká autovraky. Díky změně legislativy může nyní úřad dlouhodobě 
odstavená vozidla s propadlou půlroční technickou zkouškou odstranit. 

Existuje ale mylná představa, že došlo 
ke změně definice vraku, ta však zůstá-
vá stejná. Přestože odstranit odstavené 
vozidlo je zdlouhavý byrokratický proces, 
za rok 2020 se nám již podařilo odstranit 
56 vozidel a 16 vraků. Tím se nám v Pra-
ze 11 uvolnilo 72 parkovacích míst. Dal-
ších 250 vozidel máme v současné době 
v řešení a usilujeme o to, aby jejich od-
stranění trvalo co nejkratší dobu. Snažíme 
se, aby dopravní agenda byla efektivní, 
proto od 1. ledna 2021 vznikne v Praze 
11 samostatný odbor dopravy. Samot-
ný odbor dopravy se pak bude dělit na 
oddělení státní správy a oddělení dopra-
vy a správy komunikací. Restrukturaliza-
ce úřadu v oblasti dopravy bude mít pří-
nos i pro místní občany. Konečně budou 
úředníci, kteří pracují na jednotlivých agen-
dách odděleně, tedy se věnují pouze ná-
mětům na opravy komunikací ve spoluprá-
ci s TSK, problematice odstavených vozů 
nebo koncepčnímu rozvoji.

V loňském roce jsme také dokončili stu-
die proveditelnosti na nové cyklostezky. 
Cyklostezky podél ulice u Kunratického 

lesa i podél Košíkovských potoků je mož-
né realizovat. Nyní jednáme s vedením hl. 
m. Prahy o dalším postupu. V oblasti cyk-
lodopravy také došlo k rozšíření vyhraze-
ných pruhů pro bezmotorovou dopravu 
v ulici Hviezdoslavova, konkrétně v úse-
ku od Litochlebského náměstí až k Modré 
škole. Zároveň v ulici Hviezdoslavova do-
šlo k částečné obnově povrchu vozovky, 
posunu autobusových zastávek a stažení 
provozu do jednoho jízdního pruhu. Byla 
dokončena rekonstrukce stanice metra 
Opatov, kde se podařilo zhotoviteli dodr-
žet odstavení stanice na pouhé dva víken-
dy. Na křižovatce ulic Opavská a Chilská je 
plánováno nové napojení z dálnice D1. Na 
základě dohody mezi TSK a ŘSD je v sou-
časné době připravována projektová do-
kumentace této křižovatky. 

V současné době čekáme na demolici 
lávky u autobusové zastávky Metodějo-
va, kterou má ve správě TSK. Přestože 
tato demolice byla plánována na letošní 
rok, nepodařilo se TSK získat všechna po-
třebná povolení. V současné době jedná-
me o novém termínu demolice, který by 

přinesl co nejmenší komplikace obyvate-
lům v okolí lávky. Dokončili jsme doprav-
ní studii Chodov Sever, která byla zaměře-
na na oblast v okolí ulice Mírového hnutí. 
Studie nepředpokládá výraznější dopravní 
komplikace i při předpokládaném staveb-
ním rozvoji. V loňském roce byla také za-
dána nová studie „Dopravy v klidu”. Stu-
die by měla být dokončena na jaře 2021 
a stane se podkladem pro rozhodnutí, 
zda bychom na Jižním Městě měli zavést 
modré zóny. Chceme se totiž rozhodovat 
podle faktů a dat, nikoliv podle emocí.

V oblasti Starého Chodova, který je 
oproti zbytku Prahy 11 specifický, plá-
nujeme změnu dopravního režimu, kte-
rá povede ke zklidnění dopravy a k roz-
šíření parkovacích kapacit pro rezidenty. 
V této oblasti o modrých zónách v tuto 
chvíli neuvažujeme. Také zde budeme žá-
dat o renovaci veřejného osvětlení v dal-
ší etapě obměny a přechodu na LED 
světla. Na závěr přeji všem štěstí a pev-
né zdraví do roku 2021.

 Mgr. Martin Duška  
(Piráti), radní pro  

dopravu  
a otevřenou radnici



Ohlédnutí za loňskými participativními  
akcemi v rámci Zdravé Prahy 11
Jednou z hlavních ambic, se kterými jsem 
prosazoval zapojení Prahy 11 do Národní 
sítě Zdravých měst ČR, bylo zintenzívnění 
a zlepšení komunikace mezi vámi, 
obyvateli Jižního Města, a naší radnicí.

Je zjevné, že kvůli koronaviru jsme si horší 
rok než 2020 pro aktivní participaci zvo-
lit nemohli. Přesto se nám v jeho několika 
„volnějších“ obdobích podařilo uspořádat 
celkem sedm participativních akcí.

Setkání k úpravám veřejných 
prostranství
Ještě v únoru jsme se sešli s obyvate-
li na rohu ulic V Hájích a K Jezeru. Pří-
tomných několik desítek obyvatel od-
mítlo uvažovanou úpravu místní zelené 
plochy na piknikové místo. Z diskuze na-
opak vzešly návrhy na vytvoření květ-
naté louky, vysazení sakury, umístění 
odpadkového koše a hlavně ponechání 
přírodního charakteru místa. V dalších 
měsících pak došlo k realizaci navrho-
vaných změn a na jaře nás snad čekají 
první květy jak na sakuře, tak v prostoru 
nově založené květnaté louky.

V době rozvolnění koronavirových opatře-
ní před letními prázdninami se nám poda-
řilo uspořádat celkově čtyři participativní 
setkání. Na hřišti u ulice Hrudičkova jsme 
s téměř 60 místními obyvateli projedna-
li změny v připraveném projektu revitali-
zace. Dle přání většiny přítomných bude 
např. zmenšena plocha hřiště, aby se ne-
musely kácet vzrostlé stromy, nebude in-
stalováno oplocení, které by komplikova-
lo přístup do lesa, a v prostoru cvičebních 
strojů zaměníme navrhovaný umělý po-
vrch za přírodní materiál. Na hřišti byly bě-
hem podzimu provedeny testovací sondy 
do podloží a snad již brzy získáme finál-
ní verzi projektové dokumentace, aby-
chom v tomto roce mohli veškeré úpravy 
zrealizovat.

V případě prostranství mezi ulicemi Hlava-
tého, Mejstříkova a Borošova jsme s pří-
tomnými obyvateli prodiskutovali upra-
venou verzi studie, na jejímž základě nyní 
též vzniká projektová dokumentace jako 

předstupeň samotné revitalizace tohoto 
veřejného prostoru – výraznou proměnou 
projde zejména pěší promenáda nad ulicí 
Mejstříkova, v souladu s přáním místních 
naopak nedojde k úpravě dopravního ře-
šení v lokalitě.

Setkání ke sportovištím
V červnu též proběhlo pod taktovkou rad-
ního pro sport, kulturu a volný čas Mgr. 
Jana Stárka setkání se zástupci hlavních 
skupin uživatelů sportovního hřiště Hra-
bákova, tedy se zástupci základní školy 
Pošepného, dětmi ze školní družiny a zá-
stupci atletického oddílu. Cílem setkání 
bylo získat zpětnou vazbu ohledně toho, 
zda jim hřiště ve stávající podobě vyho-
vuje, co jim vadí a co by se mělo naopak 
doplnit. 

V gesci radního Mgr. Jana Stárka bylo 
dále v červnu realizováno setkání s míst-
ními obyvateli ohledně možných úprav 
zpevněné plochy u dětského hřiště No-
vomestského (při ulici Jurkovičova). Účast 
na tomto setkání byla bohužel malá, tu-
díž nebylo možné jasně rozhodnout, co 
si místní přejí. Proto by mělo, jakmile to 
situace dovolí, na tomto místě proběh-
nout opakované veřejné setkání, teprve 
po něm kdyžtak dojde k realizaci jednoho 
z uvažovaných sportovních projektů typu 
malého pumptracku.

Dětské hřiště Rašova
Po prázdninách – bohužel již beze mě, 
a to z důvodu mé druhé koronavirové ka-
rantény – proběhlo setkání na dětském 
hřišti Rašova, kde jsme kvůli neuspoko-
jivému technickému stavu museli při-
stoupit k výměně všech herních prvků 
a sestav. Na základě zpětné vazby od 
účastníků setkání jsme připravili poptáv-
kové řízení. Z něho vzešlá vítězná firma 
právě nyní, kdy v polovině prosince píšu 
tyto řádky, instaluje nové vybavení toho-
to hřiště. 

V neposlední řadě jsme formou anke-
ty zjistili názory obyvatel domu s bezba-
riérovými byty v ulici Petýrkova, kteří si 
řekli o úpravu prostoru za svým domem. 
Dle jejich přání byly např. odstraněny sta-
ré ošklivé betonové prvky, naopak pláno-
vaná výsadba zeleně bohužel narazila na 
zádrhel v podobě betonu hned pod po-
vrchem zelených ploch. S největší prav-
děpodobností proto počkáme na jaro, až 
bude vhodná chvíle, abychom zde místo 
keřů založili květnatou louku.

Participační setkání jsou samozřejmě 
pouze jednou z věcí, které děláme. Pokud 
vás naše další již proběhlé i plánované 
aktivity zajímají, prosím, sledujte nás na 
naší facebookové stránce facebook.com/
ZdravaPraha11 nebo na našem webu 
zdrava.praha11.cz. A pokud máte nějaký 
nápad či podnět, prosím napište nám na 
jirsovak@praha11.cz nebo přímo na můj 
e-mail lepsj@praha11.cz.

Na závěr chci v první řadě poděkovat koor-
dinátorce Zdravé Prahy 11 Ing. arch. Kris-
týně Jirsové, která byla hlavním motorem 
všech těchto a mnoha dalších akcí. Na 
str. 14 a 15 si můžete přečíst její zprávu 
o fotosoutěži, kterou též vymyslela a zor-
ganizovala. Další poděkování pak patří 
pracovníkům odboru životního prostředí 
a střediska zeleně Jihoměstské majetko-
vé, a.s., se kterými na zmíněných projek-
tech spolupracujeme, a kolegyním z radni-
ce, které nám s facilitací též pomáhaly. Za 
nás všechny doufám, že letošní rok nám 
bude více nakloněn než ten loňský a těší-
me se na setkávání s vámi, v plánu toho 
máme opravdu hodně. Přeju vám, obyva-
telům Prahy 11, vše nejlepší 
do nového roku!

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta pro 
životní prostředí

7Život na Jižním Městě



8 Život na Jižním Městě

Co se loni povedlo v oblasti školství
Takový rok jako ten uplynulý české školství ještě nezažilo! Výuka na dálku v jarních 
i podzimních měsících převrátila školský systém naruby. Gesce školství musela 
reagovat na řadu nových požadavků a měla více agendy než za běžného stavu. Přes 
všechny neobvyklé události se nám podařilo nastartovat několik inovací. Pojďme 
se společně ohlédnout za loňským rokem a připomenout si klíčové události.

První vlna koronavirové epidemie 
a rozjezd distanční výuky

Od počátku přechodu na distanční vý- 
uku při první vlně koronavirové epidemie 
jsme shromažďovali požadavky našich 
škol. Jarní přechod na výuku na dálku byl 
nečekaný, ve zcela nové situaci se ocitli 
žáci, učitelé i rodiče. Magistrát hlavního 
města Prahy na jaře dotoval notebooky 
do sociálně znevýhodněných rodin část-
kou 8 000 Kč na jeden kus. Do těchto ro-
din bylo také možné zapůjčit zdarma mo-
demy s internetovým připojením.

Městská část Praha 11 vybavila v průbě-
hu první vlny koronavirové epidemie ma-
teřské a základní školy dezinfekcí, dávko-
vači dezinfekce a ochrannými prostředky. 
Prostory škol byly dezinfikovány a kon-
cem května se žáci vrátili do škol.

Po ukončení mimořádných opatření jsme 
se rozhodli ověřit spokojenost rodičů 
s učením na dálku na všech školách zři-
zovaných městskou částí Praha 11. Se-
stavili jsme dotazník, který jsme v polo-
vině května rozeslali ředitelům s prosbou 
o oslovení rodičů. Obdrželi jsme 2784 
vyplněných dotazníků. Rodiče se vyja-
dřovali ke způsobu komunikace a využi-
tí online nástrojů výuky, k hodnocení za-
daných úkolů. Důležitou zpětnou vazbou 
pro nás byly také informace o tom, zda 
školy respektovaly časové možnosti ro-
dičů při domácí výuce a množství domá-
cích úkolů, které byly v průměru hodnoce-
ny jako vyhovující. 

Snažili jsme se také získat individuální 
zpětnou vazbu rodičů na všechny okru-
hy a konkrétní podněty jsme předali jed-
notlivým školám. Z dotazníkového šetře-
ní vyplynulo, že je nutné sjednotit online 
nástroje pro komunikaci a zajistit dostup-
nost digitální techniky pro všechny sociál- 
ní skupiny žáků. Díky dotazníkovému še-
tření se nám podařilo lépe připravit na 
další vlnu koronavirové epidemie, i když 
jsme všichni doufali, že k ní nedojde.

Začátek nového  
školního roku

Před začátkem školního roku 2020/2021 
jsme vybavili mateřské a základní ško-
ly dezinfekcí a ochrannými prostředky. 
V září začaly výrazně růst počty naka-
žených a přes všechna bezpečnostní 
opatření se některé školy nevyhnuly ka-
ranténě. Počet nakažených se neustále 
zvyšoval a v polovině října byla vládou 
zakázána prezenční výuka na základních 
školách.

Vedení základních škol jsem požádala, 
aby oslovili rodiče a ověřili možnosti in-
ternetového připojení z jejich domovů. 
Na základě získaných informací se naše 
městská část rozhodla nakoupit 111 
modemů se SIM kartami. Mode-
my jsme 13. listopadu předa-
li školám. Věřím, že potřeb-
ným rodinám umožnily 
výuku na dálku a děkuji 
kolegům z IT oddělení 
za součinnost při hledá-
ní optimálního řešení.

Také jsme propojili ško-
ly se soukromými dárci. 
Zprostředkovali jsme na-
příklad předání notebooku do 
ZŠ Mendelova. Mimořádná vlád-
ní nařízení se při druhé vlně nedotkla 
uzavření mateřských škol, ty zůstaly ote-
vřeny. V uzavřených školách jsme zjišťo-
vali volné personální kapacity, které po-
mohly dočasně vykrýt personální výpadky 
v mateřských školách. V tomto těžkém 
období se naše mateřské školy neuvěři-
telně držely a městská část opět pomá-
hala s vybavením dezinfekcí a ochrannými 
prostředky, jako jsou roušky, respirátory, 
ochranné štíty, jednorázové rukavice.

Testování pedagogických  
zaměstnanců

Všichni pracovníci ve školství v rámci své 
pracovní náplně přicházejí do kontaktu 
s dětmi a patří podle statistik k nejohro-
ženějším skupinám. V souvislosti se šíře-
ním covid-19 jsme začátkem června za-
jistili bezplatné testování zaměstnanců 
našich mateřských a základních škol. Ve 
dnech 22. a 24. září 2020 proběhlo další 
dobrovolné testování zaměstnanců všech 
škol. 

Poděkování za zvládnutí  
„covidového” roku

Protože byl minulý rok zcela výjimečný, 
chci srdečně poděkovat všem kolegům 
z našeho odboru školství a kultury za mi-
mořádné nasazení a za vstřícnost, se kte-
rou reagovali na příval nových požadavků. 
Také ředitelé se museli vyrovnat s ne-
všední výzvou, proto jsem koncem roku 
2020 projednávala s radou městské čás-
ti mimořádné odměny ředitelům ZŠ a MŠ 
v souvislosti s nouzovým stavem. Proto-
že ředitelé zodpovídají za kvalitu vyučo-
vání, bylo nutné nastavit nová pravidla 
vzájemné komunikace. Děkuji všem za 
ochotu přizpůsobit se mimořádné situaci, 
za snahu využívat v maximální míře nové 
komunikační a digitální technologie a za 

zachování plynulé komunikace mezi ško-
lou, žákem a rodiči.

Pokrok v elektronické  
komunikaci mateřských škol

Během jarních měsíců se nám podařilo 
připravit a realizovat pilotní projekt zápi-
su do mateřských škol. Po úspěšném pi-
lotním projektu elektronických zápisů do 

mateřských škol jsem našim ředitel-
kám navrhla podporu při zavádě-

ní elektronických nástěnek, 
které usnadní komunikaci 

mezi mateřskou školou 
a rodiči. Naše městská 
část podpořila mateřské 
školy finančně a uhradi-
la poplatky za instalaci 
nové digitální techno-
logie. Zároveň jsme po-

skytli i technické zázemí 
nutné k zavedení nového 

komunikačního nástroje. Vět-
šina našich školek díky syste-

matické podpoře rozšířila elektronic-
kou komunikaci a zavedla elektronickou 
nástěnku. Její výhody se ukázaly v obdo-
bí druhé vlny koronavirové epidemie. Jak-
mile se ve školce vyskytla osoba s pozi-
tivním testem na covid-19, stačilo zadat 
informaci do aplikace a rodiče obdrželi ak-
tuální sdělení o hygienických opatřeních 
do svého mobilního zařízení. Online pro-
pojení rodičů se školou se v praxi osvěd-
čilo. Jsem ráda, že naše mateřské školy 
zavedly tento nový efektivní nástroj pro 
komunikaci.

Podpoříme rozvoj demokratických 
kompetencí v našich školách

Na Magistrátu hlavního města Prahy zís-
kala naše městská část dotaci z operač-
ního programu Praha – pól růstu ve výši 
9 004 375 Kč na rozvoj demokratické kul-
tury na našich školách. Projekt Rozvoj de-
mokratické kultury škol Prahy 11 je aktivní 
v období červen 2020 – červen 2022 a je 
příležitostí k posilování demokracie. Žáky 
podpoříme v tom, aby se „naživo“ učili ob-
čanským kompetencím prostřednictvím 
žákovské samosprávy. Aby volby zástup-
ců rodičů, učitelů i zřizovatele do škol-
ských rad probíhaly co nejvíce informo-
vaně, proběhne kampaň o smyslu, náplni 
práce i limitech v působnosti školských 
rad. Týmy jednotlivých škol budou mít 
možnost definovat a realizovat projekty 
rozvíjející demokratickou kulturu na zapo-
jených školách. Díky dlouhodobé podpoře 
tak může například dojít ke vzniku žákov-
ského parlamentu, a pokud je na přísluš-
né škole zřízen, pak k zefektiv-
nění jeho funkčnosti.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová  
(Piráti) 

radní pro školství
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Důležitá usnesení 
zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha–Újezd dne 
18. 11. 2020 

Neschvaluje:
• žádost o zařazení nového trž-

ního místa na pozemku parc. 
č. 265/622 k. ú. Újezd u Průhonic 
a zároveň nesouhlasí s budoucím 
umístěním jakéhokoliv zařízení pro 
občerstvení v lokalitě územně te-
rénního útvaru Milíčov

Schvaluje:
• vypsání výběrového řízení na zpra-

cování projektové dokumenta-
ce na stavbu „ZŠ Formanská pro 
1. a 2. stupeň“,

• nejvhodnější nabídku na rekultiva-
ci pozemku pro květnatou louku 
od společnosti Kapela, s. r. o., za 
celkovou cenu ve výši 657 000 Kč 
bez DPH, 

• odkoupení pohledávky společnos-
ti SCORTEN, a. s., prostřednictvím 
společnosti I. J. CAPITAL, s. r. o., 
v nominální hodnotě 500 000 Kč 
spolu s polovinou zákonného pří-
slušenství a uložení částky za pro-
dej pohledávky včetně příslušenství 
na účet advokátní úschovy v Advo-
kátní kanceláři Karel Fischer.

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

 Pavla Pitrmanová,  
 tajemnice úřadu

Předvánoční čas v Újezdu 
Vánoční stromy v Újezdu a Kateřinkách 

V letošním roce oba dva stromy darovali 
městské části místní občané, za což jim 
velmi děkujeme. Jednalo se o smrky ros-
toucí v zahradách rodinných domů v uli-
ci Formanská a K Motelu, které svým 
vzrůstem ohrožovaly blízké nemovitosti.

Na konci listopadu újezdští hasiči ve spo-
lupráci s pracovníky Technických služeb 

Újezd stromy pokáceli a přepravili na 
újezdské a Kateřinské náměstí. Za po-
mocí jeřábu byly stromy ukotveny na pře-
dem určená a připravená místa. Druhý 
den nastala fáze zdobení, s pomocí za-
půjčené plošiny hasiči oba dva stromy 
slavnostně ozdobili. První adventní ne-
děli, 29. listopadu, jsme stromy rozsvítili, 
bohužel vzhledem k současným hygienic-
kým opatřením bez přítomnosti veřejnos-
ti. Oba vánoční smrky budou společně 
s další výzdobou v městské části svítit 
až do svátku Tří králů. 

Mikuláš, čerti a andělé

Tradiční postavy přinášející zlobivým dě-
tem nejen strach, ale zároveň i sladkou 
nadílku se v pondělí 7. prosince zjevily 
v mateřské a základní škole Formanská. 
Hned poznaly děti, které jsou neposlušné 
a které poslušné. Čerti si označovali čer-
nou čmouhou zlobivé děti, které dostaly 
varování o možném odnesení v pytli do 

pekla. Andělé pro změnu hodným dětem 
upevňovali na čepice peříčka. 

Na závěr děti po třídách zarecitovaly 
básničky nebo zazpívaly písničky na mi-
kulášské a čertovské téma. 
Mikuláš s jeho společ-
níky jim za to nadělili 
spoustu dobrot. 

 Václav Drahorád, 
starosta

Netradiční setkání se seniory 
Letošní setkání se seniory proběhlo oprav-
du netradičně. V době předcovidové jsme 
tuto společenskou událost pořádali kaž-
dé čtvrtletí a zvali na ni všechny seniory, 
kteří mají trvalý pobyt v naší městské čás-
ti a slaví v příslušném čtvrtletí své životní 
jubileum. Ve společenském sálu hasičské 
zbrojnice si mohli v rámci této společen-
ské události při malém občerstvení poho-
vořit s panem starostou a paní místosta-
rostkou o rozvoji a dění v městské části, 
podívat se na vystoupení dětí ze základní 
nebo mateřské školy nebo si poslechnout 
harmonikáře. Letos je všechno jinak. Z dů-
vodu preventivních opatření a doporučení 
souvisejících s onemocněním COVID-19 

jsme byli nuceni tuto společenskou akci 
zrušit. Seniorům, kteří v roce 2020 osla-
vili 75., 80., 85. a každé další narozeni-
ny, jsme nabídli „náhradní řešení“. Za do-
držení všech hygienických nařízení jsme 
ve stanovených termínech seniorům pře-
dali finanční dar v hodnotě 500 Kč přímo 
v Úřadu městské části Praha-Újezd.

Doufáme, že příští rok budeme moci po-
kračovat v osobních setkáních tak, jak 
jsme byli zvyklí. Všem 129 oslavencům 
dodatečně přejeme do dalších let mnoho 
zdraví a štěstí.

 Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

Cesta podél Botiče 
Koncem roku 2014 nechala městská 
část Praha-Křeslice vybudovat novou 
stezku podél Botiče. Je umístěna výše 
ve svahu nad potokem, a nemůže tedy 
ani při záplavách dojít k jejímu poškoze-
ní. Začátkem roku 2016 navázala na tuto 
cestu i městská část Praha-Újezd a opra-
vila její povrch mezi brodem přes Botič 
a hranicí katastru.

Od té doby došlo na křeslické straně přiro-
zeným sesuvem půdy k zúžení cesty a na 
újezdské straně k jejímu zanesení listím 
a tím ke zhoršení odtoku srážkových vod.

Na přelomu listopadu a prosince 2020 
jsme tyto nedostatky odstranili a sjed-
notili povrch cesty, který je nyní prove-
den z drobného válcovaného lomového 
kamene. 

 Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Vážení spoluobčané, 

zaměstnanci úřadu  
městské části  

a členové zastupitelstva  
městské části vám přejí  

mnoho štěstí, zdraví,  
osobních i pracovních úspěchů  

v novém roce 2021.
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CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: K prameni Botiče
Dne: 21. 1. 2021 (pondělí)
Odjezd: v 10:00 z Hájů od Komunitního centra Matky Terezy
Trasa: „Z Hájů na Háje” přes Průhonice, Olešky, Čenětice a dál – až 
domů…
Délka trasy: cca 45-50 km
Víte, co spojuje českou hymnu a Botič? Kde byste hledali Jamrtál 
a Cebron? Kdy zažil Botič povodně a co se děje u pramene? Chcete 
zkusit jízdu zručnosti na pumptracku před Kocandou? Nejen to vás 
čeká při zážitkové projížďce s Mirjou podzimní přírodou. Samo-
zřejmostí je cyklistická helma, náhradní duše, (asi i svačinka 
 + dezinfekce na ruce a rouška (pokud navštívíme restau-
raci). Kdyby zlobilo počasí, mohli bychom jízdu přeložit na 
nejbližší „suchý” den. 

Jihoměstská sociální a.s.
Kontaktní telefon JMS a.s.: 267 990 151
Terénní pečovatelská služba: 724 603 303 
Sociální pracovnice DS a OC: 603 205 396 
Akce, aktivity, procházky: 724 603 317

Turistická procházka pro 
seniory: Poutní cestou 
z Hájku do Prahy
Dne: 14. 1. 2021 (čtvrtek)
Trasa: Červený Újezd – Hájek – Břve, 
Hostivice – Sobín (popř. Zličín)
Délka trasy: cca 9-11 km
Odjezd: 10:10 hodin ze Zličína, bus 
307
Půjdeme pozdně barokní poutní ces-
tou, která vedla od Hradčan k lore-
tě ve františkánském klášteře Hájek, 

který se nachází na území obce Čer-
vený Újezd nedaleko Unhoště. Pů-
vodně ji lemovalo 20 výklenkových 
kapliček, z nichž se dochovalo 11. 
Byla zasvěcena P. Marii a sv. Fran-

tiškovi z Assisi, obrazy ze života 
těchto světců byly původně vyz-
dobeny i kaple. 
ODJEZD si ověřte dle nového 
jízdního řádu platného od led-
na 2021.

KOMENTOVANá VYCHÁZKa pro seniory: Břevnov
Dne: 16. 1. 2021 (sobota) v 10:00, 19. 1. 2021 (úterý) ve 14:00
Sraz: před vstupní branou do areálu Břevnovského kláštera
Břevnovský klášter je nejstarší fungující klášter v ČR, který r. 1420 zničili táborité. 
Byl postupně obnoven do současné podoby dle projektu K. Dientzenhofera, jeho 
syna Kiliána Ignáce a Petra Brandla. 
Břevnov se vyznačuje prostou krásou zachovalých, dnes již zrekonstruovaných se-
cesních domů maloměstského periferního charakteru. Převládají zde činžovní domy 
ve stylu geometrické secese. V západní části Břevnova se nachází rozsáhlá vilová 
čtvrť, jejíž zelený rámec vytváří park Ladronka s nevšedními výhledy na Prahu. Pří-
jemnou procházkou od Břevnovského kláštera a jeho zahrad přes úhledné sídliště 
a kolem starých viničních usedlostí směrem ke Strahovskému klášteru vás provede 
paní Jelena.

KOMENTOVANá VYCHÁZKa pro seniory: Vojtěšská čtvrť a nábřeží
Dne: 16. 1. 2021 (sobota) v 14:00 
Sraz: u Národního divadla (historická budova)
Dozvíte se mnohé o vzniku a okolnostech proklínané budovy Nové scény Národního 
divadla. Uslyšíte o slávě a věhlasu proslulé kavárny Slavia a osobnostech, které byly 
častými hosty. Dozvíte se o předchůdci mostu Legií. Projdete se po nábřeží, kde vás 
paní Jelena upozorní na historizující a secesní domy, včetně budovy spolku Hlahol. 
Společně zamíříte do Vojtěšské čtvrti, kde je nespočet dalších nádherných secesních 
domů. Dozvíte se mnohé o Žofíně, který byl pojmenován na počest krásné arcivé-
vodkyně Žofie. Zastavíte se také u nepříliš známého kostela sv. Vojtěcha. 

Rezervace komentovaných procházek do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pon-
dělí–pátek 8:00-14:00: 724 603 317, 770 197 680, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz 
S ohledem na aktuální epidemickou situaci v době uzávěrky je možné akce usku-
tečnit pouze v omezeném počtu. 

ŠACHOVÝ KROUŽEK POD VEDENÍM 
VELMISTRYNĚ paní Květy Eretové

Chcete se naučit hrát šachy?… 
Šachy sice umíte, ale nemáte je s kým 
hrát? … 
Kdy: již od 4. ledna každé pondělí od 
16:00 hodin 
Kde: Dům s pečovatelskou službou, 
Šalounova ul. 2025/7, 1. patro – klu-
bovna seniorů
V nabídce je možnost výuky pro úplné 
začátečníky, mírně pokročilé i pokro-
čilé zájemce o královskou hru, muže 
i ženy bez věkového omezení.
Co vás čeká: volné partie, cvičení kom-
binací a přehrávání zajímavých partií
Potřebujete-li další informace, volej-
te v pracovní dny, tel.: 724 603 317, 
e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

Na všechny akce a aktivity 
se vztahuje:

Informace reagují na aktuální epidemic-
kou situaci v době uzávěrky zpravoda-
je. Doporučujeme sledovat informace 
na našich webových stránkách (www.
jmsoc.cz) nebo na facebooku. O konání 
kurzů budete informováni prostřednic-
tvím sms zpráv.

Vykročení do nového roku 2021 
Uzavřel se pro nás rok, který nás v mnohém posílil, přiměl k zastavení, opatrnosti, 
poskytnul nám v mnohém více času na své nejbližší a naučil nás vážit si zdraví jako 
nejvzácnějšího daru. Přes všechna úskalí se podařilo zrealizovat několik turistických 
či komentovaných procházek, setkat se se zajímavou osobností, navštívit atraktivní 
památky, „potrápit“ se při trénováním paměti a dozvědět se mnoho užitečných rad 
díky preventivním přednáškám. Děkujeme dětem z mateřských škol za všechny milé 
pozdravy prostřednictvím sociálních sítí a za jejich roztomilé dárky k Vánocům, které 
vyrobily pro seniory v klubech. 
Těšíme se na další příležitosti a inspirativní setkávání v novém roce. Bc. Jana Holubová
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Sociální a bezpečnostní sloupek 
Vážení a milí,

za pár dní bude Štědrý den, ale covid-19 se 
nevzdává. Čekají nás Vánoce, jaké jsme dosud 
nezažili. A já doufám, že už ani nikdy nezaži-
jeme. Tak to letos vydržme v rouškách, zby-
tečně neriskujme a do nového roku vykročme 
pravou nohou. Nevyhýbejme se očkování a já 
věřím, že na jaře už ta divná doba skončí a my 
budeme moci konečně odložit i ty roušky.

Na radnici se mně podařilo splnit velký slib – 
pokračování lékařské služby první pomoci. Ne-
bylo to úplně jednoduché, ale nakonec rada 
MČ většinou hlasů schválila vítěze výběrové-
ho řízení – i v příštích třech letech bude poho-
tovost a pohotovostní lékárnu pro obyvate-
le Jižního Města opět zajišťovat EUC klinika. 
Jsme jediná městská část, která má vlastní 
pohotovost!

Na závěr znovu děkuji pracovníkům našeho 
úřadu za to, jak spolehlivě zvládli zajistit chod 
úřadu během celého letošního tak složitého 
roku. Dík pochopitelně patří i všem pracovní-
kům ve zdravotnictví, v sociálních službách, 
ve školství, v integrovaném záchranném sys-
tému a vůbec všem, kteří zvládají nelehký boj 
s coronavirem. 

Do nového roku 2021 nám všem přeji hlavně 
to zdraví! Zachovejme si pozitiv-
ní přístup k životu, vzájemnou 
podporu, toleranci a ohledu-
plnost! Pak se jistě již brzy 
začne vracet normální život.

 Váš Petr Jirava

Dotované cvičení pro seniory 65+ v roce 2021
MČ PRAHA 11 PODPORUJE SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
SENIORŮ 65+ formou dotovaného plavání seniorů a zdravotně postižených 
občanů s tělesným handicapem, cvičení seniorů. Příspěvek za každou 
odcvičenou hodinu seniora činí 30 Kč, výše dotace na plavání 20 Kč/vstup.

Pro bližší informace kontaktujte jednotli-
vá sportovní centra na Jižním Městě:

Fitness centrum Chrpa, ul. Krejnická 
2021, H. Roztyly, cvičení začíná od 4. 1. 
2021, permanentky zakoupené v září zů-
stávají v platnosti, stále je možné se do-
hlásit u pí Daniely Dolanové, tel.: 775 
281 711, dolanovadaniela@centrum.cz: 
po: 13:00-14:00, 14:00–15:00, st: 
10:00–11:00, 11:00-12:00, pá: 10:15–
11:15, 11:30–12:30, pro nové zájemce 
6 – a 12týdenní permanentky.

SQUASHPOINT, Květnového vítězství 
938/79, Háje, tel.: 728 481 157, 272 
940 089, info@sqp.cz, út: 8:30–9:30, čt: 
8:30–9:30 od 4. 1. kontaktujte pro rezer-
vaci či dotazy uvedené kontakty.

Fitness Star Chodov – Wanko, objekt OC 
Slunečnice, Vojtíškova 1783/2, Chodov, 

tel.: 601 184 148, 777 054 685, fit-
nesstar@seznam.cz, cvičení: út: 10:00, 
čt: 10:00–11:00.

PaedDr. Štěpánková, Aerobic studio Ji-
tka, KC Zahrada, ul. Malenická 1784, 
Chodov, tel.: 737 141 507, StepankP@
seznam.cz, cvičení začíná od 14. 1. čtvr-
tek 17:00–18:00 (skupinové cvičení pro 
posílení kloubních a svalových funkcí).

PLAVÁNÍ V PLAVECKÉM BAZÉNU  
JEDENÁCTKA VS:
Provozovatel AQUA SPORT CLUB s.r.o., 
Mírového hnutí 2385/3, Chodov, tel.: 226 
801 290, 226 801 299, info@aquasport-
club.cz, www.aquasportclub.cz

Kdo může využít dotované plavání 
od 1. 1. 2021:
• SENIOŘI 65+ na recepci/pokladně se 
prokáží občanským průkazem. 

• OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ s tě-
lesným handicapem (OZP) se prokáží prů-
kazem ZTP/P. Vstup pouze v doprovodu 
osoby starší 18 let. Nutná tel. rezervace 
9:00-10:00, tel. č.: 226 801 290/299 
(vstup max. 5 osob pro zajištění komfor-
tu zázemí).

Plavání mohou využít senioři 65+, OZP 
z MČ Praha 11. Vstupenky pro uvedené 
skupiny (na 60 + 20 minut) je možné za-
koupit v čase 12:30–13:30 hod. Zvýhod-
něná vstupenka (pro seniora, OZP, do-
provod) činí 40 Kč. Zvýhodněné plavání 
probíhá pouze ve všední dny v průběhu 
dvou hodin, tj. od 12:30 do 14:30. V pří-
padě, že na všední dny připadají svátky, 
slevu nelze uplatnit.

Kontakt pro dotazy: Bc. Jana Holubová, 
724 603 317, poradenstvi@jmsoc.cz, 
www.jmsoc.cz

Vstupenku uhraďte do 23. 1. 2021 po 
předchozí tel. dohodě na adrese: Jiho-
městská sociální a.s., Šalounova 2025/7, 
Praha 4.

Poděkování  
všem nezištným dárcům 

Již popáté se nám ve spolupráci s Westfield Chodov podařilo zrealizovat pro-
jekt „Strom splněných přání“. Vlastní předávání dárků v Domově pro seniory 
Jižní Město v Janouchově ulici provázela sváteční atmosféra podbarvená kole-
dami a neskutečná radost více jak sedmdesáti obdarovaných. 

Z dárků se těšilo i téměř čtyřicet obdarovaných klientů pečovatelské služby. 
Poděkování náleží všem dárcům, kteří pomohli splnit jakékoliv ze 110 přání, za 
kterými se skrývá stejné množství životních příběhů. Velké díky patří také mana- 
gementu Westfield Chodov za podporu, zázemí a skvělou spolupráci na tom-
to projektu a také všem zaměstnancům z JMS a.s., kteří se podíleli na přípravě 
a realizaci této krásné akce v závěru roku.

Máme upřímnou radost, že kolem nás žije mnoho lidí ochotných podpořit dob-
rou věc a potěšit druhé. DĚKUJEME vám. 
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Dopravní podnik dokončil modernizaci 
stanice metra Opatov, ta je teď bezbariérová
Po roce stavebních prací dokončil Dopravní podnik hl. m. Prahy 
modernizaci stanice metra Opatov a v polovině prosince ji uvedl do 
plného provozu. V rámci této investiční akce zde podnik vybudoval také 
kaskádu výtahů od nástupiště až k autobusovým zastávkám na východní 
straně Chilské ulice. Závěrečným krokem modernizace Opatova bylo 
pokrytí stanice a přilehlých tunelů LTE a 5G sítí všech operátorů.

S modernizací stanice metra Opatov za-
čal Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) 
vloni 4. prosince. Práce nejdřív probíha-
ly na povrchu, tedy v přilehlé západní 
části Centrálního parku, kde bylo nutné 
odstranit všechny vrstvy zeminy až po 
strop nástupiště a následně kompletně 
opravit hydroizolaci stropní desky. Para-
lelně s tím běžela největší část moder-
nizace v zázemí stanice, další práce pak 
na nástupišti, ve vestibulu a v uliční úrov-
ni u autobusových zastávek ve východní 
části Chilské ulice. To vše za plného pro-
vozu metra. 

V rámci modernizace dostala stanice 
Opatov nové podhledy, rozvody a kabe-
ly, novou vzduchotechniku, hydroizola-
ci stropní desky a jako první v pražském 
metru osvětlení formou LED technologie. 
DPP sem nainstaloval akustické majáčky 
pro osoby s omezenou schopností po-
hybu a orientace a především vybudoval 
dva nové výtahy, díky kterým je nyní sta-
nice bezbariérová. 

První z výtahů je zakomponován do 
levé části pevného schodiště a slouží 
k přepravě cestujících mezi nástupištěm 
a vestibulem, podobně jako je tomu ve 

stanicích metra Chodov nebo Roztyly. 
Druhý výtah zajišťuje přepravu z úrovně 
vestibulu do úrovně autobusových za-
stávek v Chilské ulici ve směru do centra. 
Maximální kapacita obou výtahů je kon-
cipována na 13 cestujících nebo 2 oso-
by s dvěma kočárky, případně ručními 
vozíky.

„Stanici Opatov bylo 7. listopadu 40 let 
a doposud fungovala bez zásadněj-
ších rekonstrukcí či oprav, většinou ješ-
tě s původními technologiemi. Touto in-
vestiční akcí splácíme Opatovu náš dluh 
a současně je to symbolický dárek nejen 
ke 40. výročí od zprovoznění stanice, ale 
zejména místním obyvatelům k letošním 
Vánocům. A protože pozitivních zpráv 
není nikdy dost, přidáváme ve spolupráci 
s konsorciem operátorů plné pokrytí sta-
nice Opatov a přilehlých tunelů nejen sítí 
LTE, ale také 5G,“ uvedl Petr Witowski, 
předseda představenstva a generální ře-
ditel DPP.

„Díky rekonstrukci Opatova jsou nyní 
všechny stanice metra na území Pra-
hy 11 bezbariérové, což občanům naší 
městské části výrazně usnadňuje život. 
Bezbariérový přístup totiž nevyužívají 

jen handicapovaní, ale také maminky 
s kočárky nebo starší lidé, kteří už jsou 
v pohybu přece jen limitovaní. Velmi také 
oceňujeme modernizaci vnitřních techno-
logií stanice, ať už se jedná o odvětrává-
ní, nebo samotné řízení provozu metra,“ 
doplnil Martin Duška, radní městské části 
Praha 11 pro dopravu.

DPP v rámci modernizace Opatova ne-
chal rovněž zrekultivovat část Centrál-
ního parku nad nástupištěm, vybudovat 
zde nové chodníky, nainstalovat nové po-
uliční osvětlení a opravit budovu nouzo-
vého výstupu a služebního vchodu, jehož 
fasádu nově zdobí velkoformátový mural 
art „Flora a fauna“ od Ondřeje Vyhnánka. 

 Dopravní podnik hlavního města Prahy
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E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

Květnového vítězství 2408/5
149 00 Praha 4 

Petýrkova 1993/30
148 00 Praha 4

Šťastný 
nový rok
Vám přejí  
Jihoměstské reality

Prodej bytu 1+kk s terasou, užitná 
plocha jednotky 32 m2, v OV. Na-
chází se v 1. podlaží z 4. Bytová 
jednotka je novostavba.

PRODEJ BYTU 1+kk/T
Rotavská, Stodůlky

Prodej bytu 3+kk s lodžií, užitná 
plocha bytu 61 m2, v DV. Nachází 
se v 9. podlaží z 12. Byt je po cel-
kové rekonstrukci staršího data.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Mendelova, Háje

Prodej bytu 3+1 s lodžií (zaskle-
no), užitná plocha bytu 71 m2, v 
OV. Nachází se ve 4. podlaží ze 7. 
Byt je po částečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1
Vajdova, Hostivař

Nájem bytové jednotky 4+kk se 
2 balkony, užitná plocha jednotky 
100 m2, v osobním vlastnictví. By-
tová jednotka je po celkové rekon-
strukci. 20.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 4+kk/2B
Nad Turbovou, Košíře

Nájem bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 33 m2, v 
OV. Nachází se v 5. podlaží z 8. 
Bytová jednotka je po celkové re-
konstrukci. 10.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Hráského, Chodov

Nájem bytové jednotky 3+kk s lo-
džií, užitná plocha jednotky 64 m2, 
v OV. Nachází se v 9. podlaží z 12. 
Bytová jednotka je po částečné re-
konstrukci. 15.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 3+kk/L
Hrudičkova, Chodov

Nájem bytu 2+kk, užitná plocha 
jednotky 45 m2, v osobním vlast-
nictví. Byt se nachází v 6. podlaží z 
12. Bytová jednotka je po celkové 
rekonstrukci. 11.500,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Vašátkova, Černý Most

Nájem bytu 2+kk, užitná plocha 
bytu 45 m2, v OV. Nachází se v 7. 
podlaží z 13. Byt je po částečné 
rekonstrukci. 9.900,- Kč + poplat-
ky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Ke Kateřinkám, Chodov
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Známe vítěze soutěže „Hledá se fototalent Jižního Města“
Co je podle vás v Praze 11 „TO NEJ“? Tak zněla výzva, kterou  
jsme v červnu uvedli vyhlášení fotografické soutěže, pomocí 
které jsme hledali fototalent Jižního Města.

Soutěž probíhala od 1. června do 21. září 
a zúčastnit se mohl každý občan Pra-
hy 11 starší než 15 let (každý mohl po-
slat až 3 soutěžní snímky). Fotogra-
fie mohly zachycovat jakákoliv oblíbená 
nebo zajímavá zákoutí naší městské čás-
ti nebo cokoliv jiného, co s životem na 
Jižním Městě souvisí. Přihlásit bylo mož-
né jak snímky aktuální, tak dříve poříze-
né, a to z různých ročních období, udá-
lostí a aktivit. 

Mile nás překvapilo, jak velký byl o foto-
soutěž zájem (64 soutěžících). A zejména 

to, kolik zajímavých snímků jsme obdrže-
li – celkem 164! Pro hodnotící porotu tak 
bylo nesmírně těžké vybrat jen tři nejlep-
ší fotografie (anonymizované fotografie 
byly hodnoceny ve dvou kolech), proto se 
dohodla, že bude dalším osmi fototalen-
tům uděleno alespoň čestné uznání.

Tematicky jsme od vás obdrželi záběry 
z různých ročních období, z města i pří-
rody, fotky zachycující naše zvířecí sou-
sedy (překvapivě nejvíc přišlo snímků 
s labutěmi ). V menším počtu přišly 
snímky z akcí konaných na Jižním Městě 

(Dny Prahy 11, různé ceremonie apod.), 
nechyběly ale ani velmi podařené zábě-
ry s vtipnou pointou. Absolutně největší 
počet fotek zobrazovalo panelové sídli-
ště – denní, noční i různé jiné netradiční 
pohledy (např. v odrazu kaluže, jako tem-
né hradby tyčící se na pozadí barvami ča-
rující oblohy nebo jako pevnost odoláva-
jící rozmarům počasí, historické záběry 
z dob výstavby apod.).

Protože jsme fotosoutěž připravovali 
už v květnu, naplánovali jsme slavnostní 
vyhlášení výsledků na začátek října. Ko-
nat se mělo v rámci veřejného fóra Zdra-
vé Prahy 11 v Komunitním centru Matky 
Terezy, bohužel nám ale plány pokazila 
zhoršující se epidemická situace a s ní 

1
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5
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FOTOTALENTY JIŽNÍHO MĚSTA
1. místo – Petr Kadaník za snímek „Tichá zimní noc na Praze 11“
2. místo – Gabriel Piskalla za snímek „Západ slunce nad Central parkem“
3. místo – Martina Adlerová za snímek „Popeleční středa KCMT“
Tyto tři fotografie najdete přímo na obálce tohoto čísla Klíče.

Čestné uznání (bez určení pořadí):
Petr Kadaník za snímek „Zamrzlá Hostivařská přehrada“ (1)
Ladislav Klíma za snímek „Jižní Město do každé kuchyně!!!“ (2)
Jakub Lněnička za snímek „People on streets“ (3)
Lubomír Nývlt za snímek „Chodovští rezidenti“ (4)
Gabriel Piskalla za snímek „Chladná rána na Jižním Městě“ (5)
Marek Prandstetter za snímek „Dlouhé vedení skrz Jižní Město“ (6)
Naďa Prchalová za snímek „Kostel za kopcem“ (7)
Antonín Vintr za snímek „Jižák“ (8)
Všechny tyto fotografie si nejlépe prohlédnete na webu zdrava.praha11.cz,  
kam vás tímto též zveme.

2

6
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8

související opatření, a tak jsme jak slav-
nostní vyhlášení, tak veřejné fórum mu-
seli odložit na neurčito. Protože se si-
tuace stále nelepšila, rozhodli jsme se 
nakonec, že před Vánocemi uspořádáme 
alespoň komorní setkání spojené s pře-
dáním cen pro ty soutěžící, kteří se umís-
tili na 1., 2. a 3. místě.

Na závěr nezbývá než poděkovat všem 
soutěžícím bez ohledu na umístění nejen 
za krásné fotografie, ale i za trpělivost 
při opakovaném odkládání termínů vy-
hlášení výsledků. Mrzelo nás, že všechny 
tak dlouho napínáme. 

Ing. arch. Kristýna Jirsová,  
koordinátorka Zdravé Prahy 11



| Provozovatel kluziště

MČ PRAHA 11 ZVE
NA VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Z D A R M AZ D A R M A
OD 7. 12. 2020 DO 7. 2. 2021

Velikost kluziště: 10x20 m, syntetický povrch
Půjčovna bruslí i drobné občerstvení na místě (za poplatek)
Kluziště je financováno z rozpočtu MČ Praha 11

Doporučujeme vlastní helmu + chrániče
Provozovatel: Hry bez hranic, z.s., info@hrybezhranic.cz

KDY

KDE

PO-PÁ: 13–19 HOD.
SO-NE: 10–19 HOD.

SVÁTKY+SILVESTR: 10–19 HOD.
ŠTĚDRÝ DEN: 10–16 HOD.

PROSTRANSTVÍ U MODRÉ ŠKOLY
(NA MÍSTĚ PRODUKCE CIRKUSŮ)
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Spolu za lepší 11: Fáze analýzy podaných návrhů vrcholí
Do 3. ročníku projektu participativního rozpočtu Spolu za lepší 11 jste vy, občané, 
přihlásili na tři desítky návrhů. Co návrhy čeká nyní? Započala fáze analýzy 
pracovní skupinou, která posuzuje podané návrhy z pohledu realizovatelnosti.

Do 3. ročníku participativního rozpoč-
tu bylo přihlášeno na tři desítky návr-
hů. Všem autorům patří za toto úžasné 
číslo velký dík. V roce plném změn a no-
vých zkušeností, které nám přinesly udá-
losti okolo koronavirové epidemie, auto-
ři podaných návrhů nezapomněli na dění 
běžného života a aktivně se zapojili do 
projektu. Výsledkem jsou nápady na vy-
lepšení našeho okolí, která vypovídají 
o běžném praktickém životě.

Pracovní skupina složená ze zástupců jed-
notlivých odborů nyní posuzuje podané ná-
vrhy z pohledu realizovatelnosti. Z jakých 
důvodů může být návrh shledán jako ne-
realizovatelný? Návrh je například umístěn 

na soukromém pozemku, návrh se týká vý-
konu státní správy, nikoliv samosprávy, fi-
nanční odhad realizace návrhu převyšuje 
finanční možnosti participativního rozpoč-
tu. Dalším důvodem pro rozhodnutí o ne-
realizovatelnosti návrhu je umístění návrhu 
na pozemek, na kterém je již plánován jiný 
záměr městské části nebo Magistrátu hl. 
m. Prahy. V případě, že pracovní skupina 
rozhodne o nerealizovatelnosti podaného 
projektu pro skutečnost, kterou lze upravit, 
koordinátorka osloví autora, zda je pro něj 
změna akceptovatelná. Jedná se zejména 
o umístění návrhu na jiný pozemek. Pokud 
autor souhlasí, návrh je možné shledat rea-
lizovatelným, a tím se ucházet o hlasy ob-
čanů ve veřejném hlasování. 

Sledujte projekt participativního roz-
počtu na webu www.spoluzalepsi11.cz 
nebo facebookovém profilu Spolu za lep-
ší 11 – Participativní rozpočet Prahy 11.

Závěrem bychom vám rádi poděkovali 
za přízeň a přejeme vám do roku 2021 
zdraví, spokojenost a spoustu dobrých 
nápadů.

Alžběta Plocová 
Koordinátorka Spolu za lepší 11
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Méně času na úřadech a vše na jednom místě: nová radnice bude!
Často se mě ptáte, jak to bude s novou budovou radnice. Mám pro vás 
proto dobrou zprávu: nová radnice bude! Její výstavbou se zabývala všechna 
předchozí vedení naší městské části, a to už od roku 2002. My s tím ale 
chceme konečně pohnout, a to hlavně proto, abychom vám, občanům 
Prahy 11, usnadnili život. V tuto chvíli, pokud chcete něco zařídit, musíte 
obíhat hned několik budov. Radnice totiž nyní sídlí ve čtyřech různých, od 
sebe relativně vzdálených objektech. A to chceme změnit. V nové radnici 
najdete vše na jednom místě, ať už budete potřebovat vyměnit občanku, 
zaplatit poplatek za pejska nebo si zažádat o nájem obecního bytu. Ušetřený 
čas pak budete moci věnovat tomu, co je pro vás opravdu důležité. 

Ze všech těchto důvodů se vedení měst-
ské části dlouhodobě zabývá myšlenkou 
na postavení nové radnice. Správnost 
této myšlenky potvrzuje i vývoj v jiných 
městských částech, jako je například 
Praha 7, Praha 12, kde se nové radni-
ce již staví. Při realizaci myšlenky stav-
by nové radnice je třeba odpovědět na 
dvě základní otázky. Tedy kde a za co ji 
postavit? 

Současné vedení městské části mne po-
věřilo připravit návrh jejich řešení. Byla 
ustavena pracovní skupina, která se je-
jich možnými řešeními zabývá. Při hle-
dání odpovědi na otázku kde se její čle-
nové shodli, že logickým rozhodnutím, 
pokud jde o umístění radnice, je umís-
tit ji do některého z přirozených center, 
tedy do blízkosti některé ze stanic me-
tra Chodov, Opatov nebo Háje. Při ná-
sledném zkoumání konkrétních možnos-
tí umístění radnice v okolí těchto stanic 
metra se ukázalo, že okolí stanic metra 
Chodov a Opatov nenabízí vhodné, do-
statečně velké pozemky na stavbu rad-
nice, vlastněné hl. městem Prahou, ať již 
s právem hospodaření ve prospěch naší 
městské části, či nikoliv. Naopak u stani-
ce metra Háje jsou takové lokality hned 

dvě. Pozemek podél Opatovské ulice na-
proti hlavnímu vchodu do věžáku v Baj-
konurské ulici, na kterém v minulosti bý-
valy kolotoče a další atrakce pro děti 
(jedná se o tzv. radniční náměstí). Druhou 
variantou by pak byla komplexní přestav-
ba objektu Opatovská 874 (tzv. pochozí 
plochy Galaxie). Tato přestavba objektu 
podél ulice Opatovská by při své realiza-
ci mohla využít prostor na Opatovskou, 
překlenout Opatovskou širokým pře-
mostěním, což by umožňovalo přestavět 
objekt Opatovská 874 na moderní poly-
funkční objekt, využívaný především pro 
obchodní a administrativní účely. V rám-
ci tohoto komplexu by pak bylo možné 
umístit radnici. 

V současnosti byly zpracovány dvě stu-
die. Jedna řešící možnost výstavby v pro-
storu východního výstupu ze stanice me-
tra Háje a podél ulice Opatovská směrem 
na východ od stanice metra Háje, řešící 
především objem, výšku a umístění pří-
padné výstavby (v jistém smyslu jde o al-
ternativu k územní studii „čtvrťového 
centra v okolí stanice metra Háje“, zpra-
cované magistrátem hl. města). A druhá 
řešící již konkrétní podobu radnice v pří-
padě výstavby na radniční náměstí. Před 

definitivním rozhodnutím, která z variant 
je vhodnější, bude třeba odpovědět i na 
druhou otázku, tedy z jakých finančních 
zdrojů radnici postavit. Je zřejmé, že fi-
nancovat takovouto stavbu z běžných fi-
nančních zdrojů naší městské části není 
možné. K jejímu financování bude třeba 
zapojit dotace od hl. města Prahy (v mi-
nulosti hl. město podpořilo výstavbu rad-
nice v Praze 12 a letos pak půlmiliardou 
opravu radnice v Praze 10). Kromě těch-
to zdrojů bude možné stavbu financovat 
z prodeje nemovitostí, které jsou dnes 
vyžívány jako radnice, a z ekonomického 
potenciálu, který radnice získá revitaliza-
cí již zmíněného objektu Opatovská 874. 
Znalecký posudek odhadující tržní cenu 
nemovitostí, které dnes Praha 11 uží-
vá jako radnici, byl zpracován, takže pří-
prava stavby nové radnice postoupila do 
fáze, ve které je zpracováván komplexní 
ekonomický rozbor, jehož cílem je analy-
zovat všechny případně možné finanční 
zdroje na stavbu nové radnice a navrh-
nout optimální model financování této 
stavby. 

Na základě této analýzy a zmíněných 
studií pak bude předložen ke schválení 
radě a následně zastupitelstvu model, 
kde a z jakých finančních zdrojů postavit 
novou radnici. Její konkrétní podoba bude 
následně veřejně prezentována, aby pří-
padné připomínky mohly být zapracová-
ny před definitivním rozhod-
nutím o její podobě. 

Ing. Martin Sedeke  
(ODS) 

místostarosta  
pro územní rozvoj
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Příběh o lidské laskavosti
Dostal se k nám do redakce krásný příběh z Domova pro seniory Chodov. 
A v předvánočním čase měl možná daleko větší váhu než obvykle. Na 
konci roku totiž lidé otevírají svá srdce a nejsou lhostejní k ostatním 
a mají k sobě tak nějak blíž. Důkazem je příběh o lidské laskavosti.

V domově pro seniory na pražském Cho-
dově žije paní Eva teprve krátce. Její vel-
kou zálibou je pozorování ptactva, které 
vidí ze svého okna. V rámci individuálního 
aktivizačního setkání se společně s ak-
tivizační pracovnicí rozhodly vytvořit al-
ternativní krmítko pro ptáčky z materiá-
lů, které jsou běžně k dispozici ve všech 
domácnostech. Použily tak ruličku toa-
letního papíru, máslo a krmnou směs se 
slunečnicovými jádry, ječmenem, čirokem 
a loupaným ovsem v kombinaci se žlu-
tým a bílým prosem, pšenicí a arašídy.

V rámci komunikace Domova s rodi-
nami a blízkými klientů byly fotografie 

z aktivity umístěny na facebookový profil 
Domova. Vyvolaly velké ohlasy a řada lidí 
posílala paní Evě pomocí zpráv a komen-
tářů podporu a pozdravy. Jedna zpráva 
však byla výjimečná. Paní Vladimíra Ště-
paníková nabízela paní Evě zaslání ruč-
ně vyrobeného krmítka ze dřeva. Krmít-
ko na zakázku pro paní Evu vyrobil pan 
Jaroslav Janáš za sníženou cenu. Nabíd-
ka byla s radostí přijata! Za krátkou dobu 
krmítko do Domova dorazilo poštou za 
přispění paní Kataríny Olšanské, která 
uhradila poštovné, a ihned bylo upevně-
no na balkon pokoje paní Evy. Udělalo jí 
opravdu velkou radost, může teď z klidu 
a tepla svého pokoje pozorovat ptactvo, 

které má tolik ráda. Na oplátku paní Eva 
těm, kteří přispěli, připravila děkovný do-
pis a malý dárek v podobě vánoční ozdo-
by pro každého. Ty byly zhotoveny opět 
vlastnoručně a podomácku – z brambo-
rového škrobu, vody a jedlé sody.

Tento krásný příběh je dokladem toho, že 
i v dnešní složité době se mezi námi na-
jdou tací, kteří se zastaví a udělají si čas 
na potěšení druhých. Dárkyně paní Ště-
paníková po zhlédnutí fotografií z předá-
ní krmítka paní Evě již jen dojatě doplnila: 
„Radost té dámy bylo to jediné, o co mi 
šlo.“ A právě o těchto malých radostech 
život je. Děkujeme! 

 Redakce ve spolupráci  
 s Bc. Pavlou Masopustovou

Pečovatelka roku 2020
Máme upřímnou radost z ocenění paní Lenky Kobzové v kategorii 
pečovatelka roku, projektu Národní ceny sociálních služeb, do kterého 
nominovali své kandidáty poskytovatelé z celé republiky.

Paní Lenka pracuje ve společnosti Jihoměstská sociální již 16. rokem a vyniká přede-
vším svým jedinečným přístupem k uživatelům, který vyvažuje profesionalitu s vřelým 
lidským cítěním. Je osobností, která udržuje spolupracující tým v dobré pohodě a jis-
totě, že jim v každé situaci poradí a pomůže. Vyzařuje z ní pozitivní energie, kterou 
motivuje nejen své kolegy, ale i uživatele, pro které je oporou a které dokáže vždy 
povzbudit. 

Paní Lenka je nejen skvělá pečovatelka, ale především upřímný člověk. Setkání s ní je 
vždy příjemné a inspirativní. Velice si vážíme, že můžeme v naší firmě s touto výjimeč-
nou osobností spolupracovat.

 Jana Holubová,  
 Jihoměstská sociální, a.s.

Lenka Kobzová
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K U L T U R A

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu 
vzhledem k situaci s COVID-19.

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

zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
Otevřeno: po–čt 8.00–21.00, pá 8.00–18.00 
nebo dle programu
Spojení: od metra Chodov 10 min. chůze. 
Nejbližší zastávky autobusu: 
bus 154, 197 do st. Jarníkova, bus 177 do 
st. U Kunratického lesa 
Autem:  
vyhrazené parkoviště v ulici Vojtíškova.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
S OHLEDEM NA OMEZENÍ SPOJENÁ 
S COVID-19. SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ 
STRÁNKY A FB. 

KONCERTY
 11. 1. Jedenáctého na „Jedenáctce“ – 
19.00. „Zimní koncert v rámci Jedenáctek". 
Pravidelný koncertní cyklus mladých nadaných 
hudebníků zahájí nový rok opět jedenáctého 
na Chodovské tvrzi. Účinkují: Tereza Zahrad-
níková, housle, Markéta Zahradníková, klavír, 
Filip Kratochvíl, akordeon, Daniela Foltýnová, 
klavírní spolupráce. Na programu G. Fauré, 
A. Dvořák, S. Barber, B. Martinů, A. Piazolla.
 14. 1. Melodie pro každého – výjimeč-
ně od 18.00. Již tradiční setkání se stejnými 
autory, ale vždy jinými písničkami, které jste 
od nás dříve neslyšeli. Tentokrát si připome-
neme tvorbu Karla Hašlera, Voskovce a Weri-
cha, Suchého a Šlitra a řady dalších. Snad už 
nám situace dovolí vrátit se společně do časů 
minulého století. A jako vždy zazpívá emeritní 
sólista opery a operety DJKT v Plzni Erik Bez-
díček za klavírního doprovodu hudebního skla-
datele Václava Vedrala. Restaurace Chodov-
ská tvrz.
 20. 1. Šansony na tvrzi – 18.00. V obnove-
ném šansonovém setkání se můžete těšit na 
opětovné shledání s písničkářkou a moderá-
torkou Českého rozhlasu Janou Rychterovou 
a vámi oblíbeným Filipem Sychrou. Na klavír 
doprovází Radim Linhart a jako host přijde 
známý spisovatel a především botanik Vác-
lav Větvička.
 22. 1. Klavírní kvarteto Josefa Suka – 
19.00. Trombonové trio Národního diva-
dla. Kvarteto, založené houslistou Radimem 
Krestou v r. 2012, je pojmenováno podle hou-
slisty Josefa Suka, jedné z největších osob-
ností houslové generace 20. století, a nava-
zuje na bohatou tradici českých komorních 
souborů, především pak slavného Sukova tria. 
Kromě klasického repertoáru pravidelně pre-
miéruje skladby, jenž mu věnovali významní 
soudobí skladatelé.
 27. 1. Úklona klasikům 3: Skladatelé na 

KC ZAHRADA
toulkách světem – 16.00. Toulky světem 
s významnými skladateli, kteří ovlivnili světo-
vou hudbu – Bach, Mozart, Brahms, Dvořák, 
Ježek. Unikátní pořad je poetickou a úsměv-
nou úklonou našim i světovým klasikům, kte-
rou nabízejí oblíbený básník, textař, rozhlaso-
vý moderátor Českého rozhlasu 2 František 
Novotný spolu s kontrabasistkou Evou Šašin-
kovou a houslistou Milošem Černým.
 28. 1. Jazz klub Tvrz: Jaroslav Šindler and 
friends – 20.00.

PRO DĚTI
 10. 1. Tři medvědi a drzá Máša – 15.00. 
Medvědi šli na med, takže chaloupka je prázd-
ná, Mášenka se v lese nudí, a tak vleze do-
vnitř oknem. Jak to bude dál? Hrají Loutky bez 
hranic. Vhodné pro děti od 3 let. 
 17. 1. Čert to vzal – 15.00. Komedie o spl-
něném přání a ulítaných čertech. Ještě že to 
Kašpárek s Honzou všechno zachrání! Hraje 
divadlo Čmukaři.
 24. 1. Bramborové království – 15.00. 
Král Brambor Bramborovič I. a jeho choť krá-
lovna Brambora Bramborovna II. vyhlašují, že 
kdo zneškodní strašného draka Friťáka, který 
se usadil na Bramborovém kopečku, dostane 
ruku princezny Bramborky a půl bramborové-
ho pole k tomu. Kdo se odváží bojovat proti 
takovému nepříteli? Že by statečný princ Ka-
rotka? Vhodné pro děti od 3 let. Hrají Loutky 
bez hranic.
 31. 1. O Smolíčkovi – 15.00. Veselá po-
hádka na známé motivy premiérovaná na 
slavné lodi bratří Formanů v Praze na Vltavě. 
Vhodné pro děti předškolního a mladšího škol-
ního věku. Hraje Divadlo KK.

VÝSTAVA 
Česká krajina ve výtvarném 
umění prodloužena do 10. 1. 
Kamil Lhoták, František Hudeček, František 
Gross, Ota Janeček, Josef Chaba, Josef Jíra, 
Ladislav Čepelák, Alena Kučerová, Jiří John, 
Ivan Ouhel, Jiří Vaněk a Karel Valter. Výstava 
je časově vymezena tvorbou Skupiny 42 až 
po současné výtvarníky a je nahlédnutím do 
rozmanité tvorby těchto výtvarných osobnos-
tí a zajímavým pohledem do jejich vidění čes-
ké krajiny.

27. 1. – 21. 3. 
Čeští umělci ve Francii
Irena Dědičová, František Zdeněk Eberl, Hella 
Guth, Jiří Kars, Jiří Kolář, Otakar Kubín, Rudolf 
Kundera, František Kupka, Jaroslav Macek, Mi-
loslav Moucha, Miloš Síkora, Jaroslav Serpan, 
Josef Šíma, Toyen, Jan Zelenka.
Výstava předních českých výtvarníků žijí-
cích a tvořících ve Francii představuje čes-
ké umělce, kteří se stali součástí světového 
kulturního dědictví a zároveň součástí vý-
voje a rozvoje světového výtvarného umě-
ní. Počínaje Františkem Kupkou, Františkem 
Z. Eberlem, přítelem Picassa a Modiglianiho, 

Kulturní přehled leden

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

www.chodovskatvrz.cz
Otevřeno: galerie út-ne 13.00–19.00
pokladna út-pá 10.00–19.00;  
so–ne 13.00–19.00; pondělí zavřeno
restaurace 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.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
S OHLEDEM NA OMEZENÍ SPOJENÁ 
S COVID-19.
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

KONCERTY
 20. 1. PETR VONDRÁČEK & KNEZAPLA-
CENÍ – 20.00. Dvojkoncert je netradičním 
spojením folku a rock´n´rollu.

DIVADLO
 27. 1. Milionový údržbář – 19.00. Jako mi-
lionář zklamal, uspěje jako bezdomovec? Fran-
couzská komedie. Hrají: Petr Nárožný, Veroni-
ka Freimanová a další.
KINO KLUB ZAHRADA
Promítáme pro minimálně 5 diváků. 
 11. 1. Chlast – 19.00. Čtyři přátelé, všichni 
učitelé středních škol, testují teorii, která tvr-
dí, že zlepší svůj život udržováním stálé hla-
diny alkoholu v krvi. Film, který vám pomůže 
vystřízlivět! Drama, Dánsko, 2020, 117 min. 
Přístupné od 15 let.
 18. 1. Králové videa – 19.00 vás vezmou 
zpět do časů rychlodabingu a nelegálních 

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA  
S OHLEDEM NA OMEZENÍ SPOJENÁ  
S COVID-19.
Jsme připraveni pro vás kdykoli po uvolně-
ní opatření program spustit. Sledujte naše 
webové stránky a FB. 
Na našem FB profilu se nechte inspirovat on-
line výtvarnými dílnami, které budeme během 
adventu vysílat. Připravili jsme i online alter-
nativu tradičního Mikulášského průvodu, která 
se letos jmenuje Netradiční mikulášské tvoře-
ní. Nepřijdete o Mikuláše ani o společné zpívá-
ní koled. Jsme s vámi.

ale i znovuobjeveným Jiřím Karsem. Výraznou 
osobností je Josef Šíma, který prožil ve Francii 
50 let a je považován více za francouzského 
malíře, stejně i Marie Černínová zvaná Toyen. 
Na výstavě jsou zastoupeni i žijící výtvarníci 
působící ve Francii – Jaroslav Macek, Miloslav 
Moucha, Miloš Síkora a Jan Zelenka.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
S OHLEDEM NA OMEZENÍ SPOJENÁ 
S COVID-19. SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ 
STRÁNKY A FB. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
S OHLEDEM NA OMEZENÍ SPOJENÁ 
S COVID-19. SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ 
STRÁNKY A FB. 



Křejpského 1502/8, Praha 11 – Chodov
Telefon: 777 485 939
Web: http://mezi-domy.cz/
FB: https://www.facebook.com/mezi.domy/
IG: mezidomy8
Otevírací doba: po–pá 12:00–19:00 h.  
so 14:00–17:00 h.

Vážení a milí hosté KC Mezi Domy,
máme za sebou náročný a po všech stránkách 
neobvyklý rok. Vzhledem k tomu, že v součas-
né době nelze předvídat budoucí vývoj situace, 
nemůžeme se pouštět do velkého plánování. 
Sledujte proto, prosím, náš web, facebook 
a instagram pro bližší informace o aktuálním 
provozu KC. 
V případě, že provoz kavárny v lednu nebude 
ještě plně obnoven, ale aktuální situace nám to 
dovolí, budeme určitě pokračovat v objedná-
vání a výdeji mléčných výrobků a prodeji přes 
okénko. 
Rádi bychom vám také nabídli možnost rodin-
ného posezení nebo rodinné oslavy v našich 
prostorách, více informací na daniela.viltova@
mezi-domy.cz
Děkujeme všem, kteří v prosinci chodili pra-
videlně k našemu okénku, a také těm, kteří si 
zakoupili krabičky s vánočním cukrovím a pod-
pořili tak chod Komunitního centra Mezi Domy. 
Máme vás rádi!

Přejeme vám zdravý, úspěšný a láskyplný rok 
2021.
Váš tým KC Mezi Domy
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Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu 
vzhledem k situaci s COVID-19.

MEZI DOMY

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

NOVINKY
FIT SENIOR – cvičení pro všechny věkové ka-
tegorie bez omezení, cvičení pro zachování 
fyzické a psychické zdatnosti zahrnuje zdra-
votní, relaxační a kompenzační cvičení vhod-
né i při oslabení pohybového aparátu, úterý 
17.30. 
FIT ZÁDA – cvičení pro zdravá záda – kombi-
nuje pilates, overbally, velké míče, každý pá-
tek v 11.00.

MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2,5 
do 7 let. Děti u nás najdou prostředí školky 
vycházející z principů lesní pedagogiky s eko-
programem, podporující přirozenou pohybo-
vou aktivitu a vzdělávání s prvky Montessori 
pedagogiky. 
Více informací na http://msbenjaminek.web-
node.cz. 
Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi od 
9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 
dopoledne.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
Tanečně pohybové studio pro děti od 3 do 
7 let, úterý 16.30.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 
8–11 let, po a st 17.00.
HIP–HOP – taneční kurz pro děti od 12 let 
do 18 let, středa 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
st 16.00 a 17.00.
BENJAMINCI – hravě do školky – hravý 
program, který zlepší koordinaci, pozornost 
i hrubou a jemnou motoriku, řeč a grafomo-
toriku, pondělí – 9.00, 10.00.
BENJAMINCI – hravě do školy – hravý pro-
gram, který je koncipováno tak, aby dítě bylo 
dobře připraveno na vstup do školy, pondě-
lí – 11.00.
SMARTY HAPPY – systematický všestranný 
pohybový rozvoj dítěte v předškolním věku 
a prevence poruch učení, čtvrtek – 15.15.
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 18.00, 

BENJAMIN KLUB

Kulturní přehled leden

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
Po dobu koronavirové krize
Bohoslužby: každou neděli od 9.30.
Na našich facebookových stránkách:
www.facebook.com/cce.praha.jizni.mesto
Další aktuální informace týkající se zejména 
adventního a vánočního programu najdete na 
našich webových stránkách.

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

domácích videoprojekcí. ČR, 2020, 85 min. 
Nevhodné do 12 let.
 25. 1. Princezna zakletá v čase – 17.30. 
Rozmazlená princezna Ellena musí v jednom 
opakujícím se dni zabránit zakletí celého krá-
lovství a nalézt své čisté srdce, aby tak pře-
mohla Černou bouři seslanou zlou sudičkou. 
Fantasy pohádka, ČR, 2020, 115 min. Po 
představení následuje beseda s kamerama-
nem filmu Pavlem Koppem.

DĚTEM
9. 1. Sobotní výtvarná dílna – 10.00. Malba 
na hedvábí. Rezervace předem nutná.
 9. 1. Ošklivé káčátko – 15.00. Bylo neby-
lo jedno malé káčátko, které mělo maminku 
a spoustu sourozenců, ale vůbec se jim ne-
podobalo. A tak se muselo vydat na dlouhou 
a nebezpečnou cestu za opravdovým štěstím 
a svým pravým domovem. Divadlo Kaká.
 13. 1. Lakomá Barka – 14.30. Nic nesple-
te člověka tolik jako jméno vesnice Dejvice. 
Řekli byste, že je to od slova DEJ-VÍCE. Ale 
ono je to v této vesnici úplně naopak. Diva-
dlo Kaká.
 16. 1. Zvířátka a loupežníci – 15.00. Kla-
sická pohádka o tom, že když kamarádi drží za 
všech okolností při sobě, tak jim to pak spo-
lečně nejlépe ladí. Divadlo U staré herečky.
 23. 1. Nejkrásnější příběh světa – 15.00. 
O vztahu maminky a jejím děťátku v bříšku. 
A také o ledasčem, co s tím souvisí. Divadlo 
Bořivoj.
 27. 1. Idunčino kvítí – 14.30. Malé holčičky 
mají své sny. A stejně tak kluci. Ale věděli jste, 
že jejich hračky také sní? I ony mají své touhy, 
obavy a dokonce i neduhy. Loutková pohád-
ka nás přenese do světa snů panenky Žofky 
a panáčka Žofa. Divadlo Kaká.
 30. 1. Bačkůrky a stará botičkárna – 
15.00. Poetický příběh opuštěných a obnoše-
ných bačkůrek, hledajících porozumění a lásku 
v neznámém světě, nás zavede do jedné šev-
covské dílny, kde se bačkůrky setkají s další-
mi odloženými botami a jejich osudy. Divadlo 
Pruhované panenky.

VÝSTAVA
 4. 1. – 30. 1. 2021 
Práce výtvarného ateliéru KC Zahrada

DALŠÍ AKCE
 5. 1. Skupinové bubnování – 17.30 skupi-
nové bubnování pro rodiče s dětmi, 18.30 ve-
řejné bubnování pro všechny.

PŘIPRAVUJEME
 10. 2. Karel Plíhal – 20.00. Originální skla-
datel, textař a kytarista patří už více než 30 let 
k největším radostem českého písničkářství. 
 16. 2. Na poslední chvíli – 19.00. S ang-
lickým humorem řeší povedený tatínek malér 
s dospívajícími dětmi. Hrají: Václav Vydra / Jan 
Čenský, Josef Carda / Martin Zahálka, Jana 
Boušková / Zuzana Slavíková a další.
 18. 2. Malina Brothers – 20.00. Hvězdná 
bluegrassová a country kapela slaví 10 let exi-
stence! Bratři Malinové, tedy banjista Luboš, 
kytarista Pavel a houslista Josef, se společně 
sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném 

Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě kon-
trabasistu Pavla Peroutku.

KURZY/KROUŽKY
Podrobnější informace a přihlášky ke stažení 
na www.kczahrada.cz nebo se informujte na 
recepci KC Zahrada.

RODINNÉ CENTRUM BABOČKA po–pá 
9.00–18.00. Kroužky pro děti od 6 měsíců do 
8 let a školička pro děti od 2 do 5 let. Více 
info na www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049.

19.00 středa 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, cvi-
čení podporující protažení zatěžovaných sva-
lových skupin, prevence bolestí zad a relaxa-
ce pro dobrou psychickou pohodu, čt 17.00 
a 18.00.

Info: http://benjaminklub.webnode.cz



Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu 
vzhledem k situaci s COVID-19.
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www.facebook.com/fitness1807
www.fitness1807.cz
Po dobu současných opatření je v provozu 
venkovní posilovna. K dispozici je olympijská 
tyč (200 kg i více), 1 velká činka (100 kg), sada 
jednoruček (1–50 kg), hrazda, bradla, závěsný 
posilovací systém, kettlebelly atd. Vzhledem 
k omezené kapacitě (max. 2 osoby) je třeba si 
rezervovat termín na tel.: 604 852 483.

SOKOL CHODOV
FITNESS 1807

Vystavující: 

Jiří a Marie Durdíkovi

Název výstavy: 

„Spolujízda“ 
(fotografie)

5. 1. – 31. 1. 2021

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

VÝSTAVA NA RADNICI

Konstantinova 1479/1, 
149 00 Praha 11  
(z druhé strany 
Mamma centra)
Telefon: 737 629 149 

E–mail: ymkarium@praha.ymca.cz
Otevírací doba:  
PO–ČT: 13:00–18:00, PÁ: 14:00–18:00

Pro děti ve věku 6 až 15 let pořádáme 
páteční akce, které slouží k smysluplnému 
trávení volného času. Ostatní dny jsme tu 
pro děti a mladé lidi (6 až 26 let), kteří zaží- 
vají těžkou životní situaci, potřebují poradit 
nebo nevědí, co s volným časem. 

NZDM KLUB  
YMKÁRIUM

Jak vypadal konec roku  
v nízkoprahovém klubu YMKÁRIUM
Fenoménem podzimu se stala druhá vlna 
pandemie a nejen rodiče museli náhle ře-
šit jeden z nepříjemných průvodních jevů, 
tedy zavření škol a pozastavení zájmo-
vých činností a kroužků. Také nám – pra-
covníkům s dětmi a s mládeží – bylo zřej-
mé, že ulice jsou sice o něco prázdnější 
a na chodnících před školami je až ne-
zvyklý klid, ale že děti ve většině přípa-
dů nikam nezmizely a možná právě teď 
potřebují naši pomoc a podporu víc než 
jindy. Důvody jsou nasnadě. Mají teď více 
volného času, který je zároveň méně or-
ganizován. Nemusí vždy zvládat přechod 
na online výuku a mohou mít problémy 
s učením v prostředí mimo školu. A v ne-
poslední řadě mohou zažívat nepříjemné 
a úzkostné stavy, kdy se epidemie koro-
naviru sociálně a ekonomicky promítá ne-
jen v celoplošných grafech a tabulkách, 
ale třeba také v konkrétním rodinném 
příběhu.

V reakci na to jsme se rozhodli naši služ-
bu v tomto těžkém období posílit. Na 
jedné straně byla vnitřní kapacita klubu 
omezena na pět a poté deset dětí a dva 
pracovníky, přičemž nedílnou součástí 
služby se staly respirátory, bezkontakt-
ní teploměr a všudypřítomná dezinfekce. 
Zájmové činnosti (obdobu pohybových 
i tvořivých kroužků) jsme byli nuceni zru-
šit, ale na straně druhé jsme rozšířili po-
čet odpoledních doučování. Ke konci říj-
na jsme nově otevřeli dopolední klub, nad 
rámec běžné otevírací doby, který dětem 
pomáhal s online výukou. Kapacita toho-
to projektu se naplnila téměř okamžitě 
– chodily k nám tak zejména děti, které 
nemají doma potřebnou techniku a připo-
jení na internet. Zaznamenali jsme také 
případ, kdy dítě disponovalo počítačem 
i připojením, ale muselo sdílet pokoj se 
dvěma sourozenci a domácí výuka prak-
ticky nebyla možná.

Terénní službu jsme zachovali, funguje tři 
dny v týdnu. Samozřejmostí v kontakt-
ní práci jsou ochranné pomůcky a dezin-
fekce, kdy se snažíme tuto občanskou 
zodpovědnost zvědomovat také dětem 
a mladistvým. Myslíme rovněž na ty, kte-
ří nestojí o přímý kontakt, ale přesto mají 
zájem o rozhovor, sdílení informací nebo 
poradenství. Pět dní v týdnu jsme v kon-
taktu prostřednictvím sociálních sítí, od 
října pak navíc každé páteční odpoledne 
funguje specializovaný online klub.

Podzimní novinku v podobě dopoledního 
klubu zaznamenaly také dvě televizní sta-
nice, Česká televize a metropolitní Praha 
TV. Pokud vás zajímá, jak u nás probíhá 
doučování, můžete navštívit jejich online 
archiv. Odkazy a další informace najdete 
také na FB profilu našeho klubu.

Bc. Štěpán Vodenka, DiS.,  
sociální pracovník 

NZDM Ymkárium, YMCA Praha

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

JAN KONŮPEK  
(1883–1950) A KNIHA

U příležitosti 70. výročí úmrtí tohoto 
významného českého malíře, grafika 
a ilustrátora připravilo oddělení vzác-
ných tisků výstavu z knih ilustrova-
ných tímto umělcem. 
Dílo Konůpkovo je dodnes udivují-
cí nejen počtem a rozsahem, ale i te-
matickou pestrostí a šíří a hlubokým 
zvládnutím námětů. Zpočátku bylo 
ovlivněno symbolismem, později se 
v umělcově tvorbě často objevuje 
křesťanská ikonografie zastoupená 
podobou Krista. Na výstavě návštěv-
níci uvidí nejvýznamnější Konůpkovy 
knihy vydané v první polovině 20. sto-
letí, nebude chybět ani ukázka dnes 
velmi vzácných tisků vydaných Jose-
fem Portmanem. 

Knihovna Opatov – Artotéka, 
Opatovská 1754, Praha 11
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Pozvánky do KC Zahrada

MÍSTNÍ KNIHOVNA CHODOV
Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4 – Chodov
tel.: 777 031 002, e-mail: knihovna@kczahrada.cz 
www.mistniknihovnachodov.cz 
Spojení: bus 154, 170, 177, 181, 182, 197 – zastávka 
Donovalská 

Běžná otevírací doba po, čt 13–18, st 14–19. 
V souvislosti s opatřeními proti COVID-19 změna otevíra-
cích hodin vyhrazena. V období nouzového stavu: výpůjční 
okénko st 13–18. 
Sledujte náš web a FB.

Vážení čtenáři,
pokud nebudeme moci z důvodu protiepidemických opatření 
otevřít knihovnu v plném provozu ani v průběhu ledna, zajiš-
ťujeme pro vás knihovní služby alespoň přes venkovní výpůjč-
ní okénko z ulice Zimákova, které báječně fungovalo již v pro-
sinci. Proto vás srdečně zveme, abyste si přišli vypůjčit nové 
knihy, které jsme pro vás zakoupili. Disponujeme rovněž no-
vým výměnným souborem z Městské knihovny, který čítá na 
300 nových titulů.
Naše knihovna i v době uzavření DS Chodov našla způsob, 
jak zpříjemňovat izolaci místním seniorům a ve spolupráci 

s aktivizačními pracovnicemi a za dodržování všech hygienic-
kých opatření jim poskytuje výpůjční služby.

V novém roce vám přejeme především zdraví 
…a mnoho krásných zážitků při četbě! 
 Vaše knihovnice Katarína a Šárka

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

PETR VONDRÁČEK & KNEZAPLACENÍ

20. 1. 2021 / 20.00 

Petr Vondráček, herec, moderátor, zpě-
vák a výborný klavírista, vystupuje ne-
jen s kapelou Lokomotiva. Na společném 
dvojkoncertě se skupinou Knezaplacení 
budete svědky netradičního spojení folku 
a rock´n´rollu. Nenechte si ujít!

KINO ZAHRADA – PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

25. 1. 2021 / 17.30 

Princeznu Ellenu od narození provází pří-
slib mocné kletby, kterou na ni uvrhla ča-
rodějnice Murien. Kletba se má naplnit 
v den Elleniných dvacátých narozenin, 
jakmile zapadne slunce. Avšak ve chví-
li, kdy zajde poslední sluneční paprsek 
a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťu-
je, že zůstala uvězněná v čase. Pokaž-
dé, když se kletba naplní, Ellena procit-
ne do dne svých dvacátých narozenin 
a je nucena ho prožít celý znovu. Aby 
zachránila své království i sebe samot-
nou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté 
srdce a dávné kletbě se jednou provždy 

postavit. Fantasy pohádka pro celou ro-
dinu, ČR, 2020, 115 minut. 
Po představení následuje beseda s ka-
meramanem filmu Pavlem Koppem.

MILIONOVÝ ÚDRŽBÁŘ

27. 1. 2021 / 19.00 

Jako milionář zklamal, uspěje jako bez-
domovec? Séverinu opustil manžel před 
dvaceti lety. Opuštěná a na mizině si 
založila vlastní vydavatelství, které teď 
prosperuje. Jednoho dne se tento kdy-
si světácký exmanžel objeví před jejími 
dveřmi, avšak už to není ten arogantní 
a cynický obchodník, ale zruinovaný muž 
bez střechy nad hlavou. Přišel, aby se 
omluvil a jako nezaměstnaný se vlastně 
zeptal i na práci. Séverine se rozhodne 

dát mu šanci a nabídne mu místo údrž-
báře. Jean Pierre tak musí překonat 
svou hrdost, obléct si pracovní unifor-
mu, vzít kartáč a kbelík a přijmout poní-
žení. Séverine s ním totiž zachází jako 
s onucí. Ale on není typ, který by se tak 
rychle poddal.....

Hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimano-
vá, Robert Hájek / Martin Zahálka ml. 
a další.

Změna programu vyhrazena s ohledem na omezení spojená s COVID-19. Sledujte naše webové stránky a FB.
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Klavírní kvarteto Josefa Suka

22. 1. – 19.00 

Kvarteto, založené houslistou Radimem 
Krestou v r. 2012, je nositelem mnoha 
hudebních ocenění a vystoupilo na bez-
počtu světových pódií, nevyjímaje festi-
val Pražské jaro. Je pojmenováno podle 
houslisty Josefa Suka, jedné z největších 
osobností houslové generace 20. století, 

vnuka skladatele Josefa Suka a pravnuka 
Antonína Dvořáka. Soubor navazuje na 
bohatou tradici českých komorních sou-
borů, především pak slavného Sukova 
tria. Kromě klasického repertoáru pravi-
delně premiéruje skladby, jež mu věnovali 
významní soudobí skladatelé.

Jazz klub Tvrz: Jaroslav Šindler & Friends 

28. 1. – 20.00 

Kytarista Jaroslav Šindler se pohybuje na 
profesionální jazzové scéně již více než 
35 let. Během své kariéry spolupraco-
val mimo jiné se Štěpánem Markovičem, 

Františkem Uhlířem, 
Janou Koubkovou, 
Evou Olmerovou, 
Irenou Budweise-
rovou, Jiřím Stiví-
nem nebo Martinem 

Brunnerem. Tentokrát představí svůj 
vlastní kvartet, se kterým absolvoval le-
tos v lednu úspěšnou premiéru na abo-
nentním koncertu Pražského jara. Re-
pertoár kapely tvoří převážně vlastní 
skladby členů souboru doplněné o jaz-
zové standardy. Hrají: Jan Štolba – te-
nor saxofon, Vít Švec – kontrabas, Jan 
Linhart – bicí, Jaroslav Šindler – kytara. 
Vstupné 160/110 Kč.

Čeští umělci ve Francii

27. 1. – 21. 3. 2021

Irena Dědičová, František Zdeněk Eberl, 
Hella Guth, Jiří Kars, Jiří Kolář, Otakar Ku-
bín, Rudolf Kundera, František Kupka, 
Jaroslav Macek, Miloslav Moucha, Mi-
loš Síkora, Jaroslav Serpan, Josef Šíma, 
Toyen, Jan Zelenka.
Výstava předních českých výtvarníků ži-
jících a tvořících ve Francii představu-
je české umělce, kteří se stali součástí 
světového kulturního dědictví a zároveň 
součástí vývoje a rozvoje světového 

výtvarného umění. Počínaje Františkem 
Kupkou, Františkem Z. Eberlem, příte-
lem Picassa a Modiglianiho, ale i znovu- 
objeveným Jiřím Karsem. Výraznou osob-
ností je Josef Šíma, který prožil ve Francii 
50 let a je považován více za francouz-
ského malíře, stejně i Marie Černínová 
zvaná Toyen. Na výstavě jsou zastoupe-
ni i žijící výtvarníci působící ve Francii: Ja-
roslav Macek, Miloslav Moucha, Miloš Sí-
kora a Jan Zelenka.

Pozvánky do Chodovské tvrze

9. 12. 2020 oslavil krás-
né životní jubileum 80 let 
pan Josef Zlámal, zastupitel 
MČ Praha 11 v letech 2014 a ž 
2018, trenér stolního tenisu a váš-
nivý chovatel holubů a andulek. 
Blahopřejeme!

60 let společného života – diaman-
tovou svatbu – oslavili 10. 12. 2020 
v domácím prostředí manželé Zdeň-
ka a Jaromír Novákovi. Poblahopřát 
jim přišel i starosta MČ Praha 11 Jiří 
Dohnal. Do dalších let přejeme hod-
ně lásky a pevné zdraví.

Životní 

jubilea 

Sudoku



Severní lem jihu
Napadlo vás někdy, kde naše 
jihoměstská enkláva Prahy končí na 
severu? Kde jsou hranice Prahy 11 
směrem k centru? Odpověď je 
škoda odbýt pár větami. Vydejme 
se tentokrát pouze do jednoho 
dílu onoho pomezí městské části. 
Pojďme ke Košíkovským nádržím. 

V cíli si uvědomíte, že se nacházíte na roz-
vojovém území. Někteří z nás si možná 
přejí na různých místech městské části na 
věky uchovat až urážlivá torza nedokon-
čené zástavby. Soudnější doufají v dokon-
čení urbanistických řešení. Lokalita s Koší-
kovskými nádržemi se také jednou dočká. 
Informační tabule u pohodlné komunikace 
na hrázi mezi nimi sděluje, že jde o nádr-
že retenční. Směřuje do nich skromný Ko-
šíkovský potok a podzemím, potrubím, 
také dešťová voda z přilehlé části zástav-
by. Účinně zadržují přívalové srážky. Patrio-
ta zahřeje sdělení, že vznikly v souvislos-
ti s výstavbou Jižního Města a Chodova. 
Co se týká potoka, autor těchto řádků se 
kdysi pokusil apelovat, aby nesl jméno po 

Chodovu, když u nás přece odjakživa pra-
mení. Je to ještě kus cesty jižně od Cho-
dovské tvrze, ovšem potok odtamtud 
plyne také podzemím. Záměr nenašel po-
chopení, vody mezitím hodně uplynulo, ta 
současná nic nepamatuje a potok aspoň 
udrží místní jméno Na Košíku. 

Kolem Košíkovských nádrží je příjemně 
a do budoucna, doufejme, bude ještě víc. 
O samotné nádrže je dobře pečováno. 
Podle informační tabule byly v roce 2008 
pořádně odbahněny. Břehy se také dočkaly 
promyšleného ošetření a dosázení. Nádrže 
tak přestávají být jen technickým dílem. Šir-
ší okolí však jednou ochotně přivítá úpravy 
v rámci komplexního řešení prostoru. 

Obě vodní plochy a jejich břehy přitahu-
jí zejména divoké kachny a lysky černé. 
Labutě ve výčtu oficiálně chybí, ale ces-
tu sem znají dobře. Vidět je, jak při doletu 
brzdí o hladinu, vždy znovu nadchne. Do-
kážou si také vybrat místa bez sebemen-
šího ledového škraloupu, aby si nepoško-
dily „podvozek“. Úvodní fotografie totiž 
vznikla v letošním adventu. Jenže labutě 
i ostatní okřídlení obyvatelé věděli, kde na 

ně čekají dobrůtky: na vzdáleném druhém 
konci vodní hladiny. Ke Košíkovským nádr-
žím lze dojít pohodlně. Chodci, běžci, ro-
diče s dětmi z okolí sem cestu znají. Tře-
ba od celostátně významného Archivního 
areálu na Chodovci nebo rovnou od roz-
lehlého hotelového centra za ním. Přes 
Šternovskou a Divišovskou ulici projdete 
příjemnou zástavbou Kulatého Chodovce 
s překvapivými výhledy na vzdálené Zá-
běhlice, jejich okolí a další slušný kus Pra-
hy. Následující procházkou po pevné ko-
munikaci, dokonce brzy mírně z kopečka, 
jste po chvíli na místě. 

Cíl nabízí další výhledy. Třeba na sportovní 
střediska. Za hranicemi hostivařského úze-
mí je patrná snaha pragmaticky využít kaž- 
dou píď země. Až se nabažíte, stačí pokra-
čovat přes hráz a pak, děti, pozor, po pře-
chodu přes obvodovou komunikaci Míro-
vého hnutí třeba ulicí se starým místním 
názvem Ke Stáčírně k zastávce MHD. 

Vidíte, je kam zajít i mimo proslulé městské 
lesy, které lemují Prahu 11 jinde. 

 Jiří Bartoň

Hrdá značka na Opatově 
Vstřícně rekonstruovaná stanice met-
ra Opatov chová vlevo vzadu značku 
tvůrce uchovaného původního oblože-
ní z r. 1980 – Keramické a kaolinové 
závody v Horní Bříze na Plzeňsku. Má-
lem celý svět znával jejich víc jak sto-
letou produkci. Už ve 30. letech min. 
století tam vznikla proslulá trvanlivá 
omítka i umělý kámen břízolit. Foto: 
Jiří Bartoň

24 Život na Jižním Městě

Západní Košíkovská nádrž. Foto: Jiří Bartoň

Autobusy typu Karosa B 951

Tento typ letos 4. 12. v Praze u MHD dosloužil. Vlevo 28. 3. 2003 bus č. 4024 v Hájích. Vpravo 14. 8. 2005 č. 4071 na přechodné trase k Újezdu. Do-
kumentuje po léta, s pochopením manželky Hany, náš soused Zdeněk Kačena. (Foto z jejich zlaté svatby viz Klíč 2020/11.) Jiří Bartoň



FC Háje během pandemie
V druhé polovině října se stalo to, čeho jsme se všichni obávali – z důvodu 
vládních opatření jsme znovu museli uzavřít své sportovní areály.

Do posledních chvil jsme doufali, že 
nám bude umožněno trénovat alespoň 
v omezených podmínkách po šesti hrá-
čích. Bohužel nás všechny čekala od spo-
lečných venkovních tréninků další vynuce-
ná pauza.

Při první vlně koronaviru na jaře jsme se 
během dnů doma taky neváleli. Pro celý 
klub jsme vytvořili domácí sportovní vý-
zvu a každý z trenérů se snažil být s hrá-
či v kontaktu. Při druhé vlně na podzim 
jsme však již byli připravenější.

Především trenéři starších kategorií té-
měř okamžitě přesedlali na individuální 
tréninkové plány, které pravidelně hrá-
čům zasílali. Ti je plnili a své výsledky 
zaznamenávali buď do různých aplikací, 
nebo je psali přímo trenérům.

U mladších kategorií byla forma motiva-
ce k pohybu lehce odlišná. Povinné tré-
ninkové kvóty a přesné naběhané kilo-
metry zde nemají ten správný smysl. 
U hráčů a hráček jsme se (stejně jako 
v běžném tréninkovém cyklu) snaži-
li vzbudit co možná nejvyšší míru vnitřní 
motivace k pohybu.

Toho jsme se snažili dosáhnout pomo-
cí otevřené komunikace. Od starších pří-
pravek má každý hlavní trenér v apli-

kaci WhatsApp skupinu pouze s hráči 
a trenérským týmem. Kromě toho, že 
tím odebereme zodpovědnost z beder 

rodičů, můžeme hráče a hráčky přímo in-
spirovat pomocí různých videí a našich 
nápadů. Navíc se tím postupně děti učí 
převzít odpovědnost za svůj sportov-
ní rozvoj. Mladší kategorie samozřejmě 
o tuto inspiraci nebyly ochuzeny. Veške-
ré nápady a ukázky byly zaslány rodičům. 
Podporou v době domácího sportová-
ní byl i náš web fc-haje.cz, který je plný  
informací.

Abychom si udrželi alespoň základní 
sounáležitost, tak od starších přípravek 
až po mužstvo mužů probíhaly online 
tréninky. Některé byly zaměřeny na pro-
tažení, jiné na posilování a během ně-
kterých jsme rozebírali záznamy z ode-
hraných utkání. K tomu se stejně jako 
při první vlně epidemie i během podzimu 
scházelo mnoho hájeckých trenérů k in-
terním online seminářům.

Všichni trenéři na Hájích se snažili udr-
žet co možná nejvyšší počet dětí a do-
spělých v pohybu. Díky tvrdé práci velké-
ho počtu hráčů, hráček a rodičů nebyla 
jejich snaha marná a my se postupně 
vracíme na fotbalové trávníky ve velmi 
slušné kondici, ale hlavně s obrovskou 
chutí hrát!

 Mikuláš Zbořil

25Život na Jižním MěstěŽivot na Jižním Městě

Všichni trenéři 
na Hájích se 

snažili udržet 
co možná 
nejvyšší 

počet dětí 
a dospělých 
v pohybu.
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• HPP 11 blahopřeje svému nejstarší-
mu bývalému zastupiteli Josefu Zláma-
lovi k 80. narozeninám | Přejeme milo-
vanému kolegovi, zakládajícímu členovi 

Chodovského spolku a členovi HPP 11, 
který v letech 2014-2018 nevyne-
chal jediné zasedání zastupitelstva Pra-
hy 11, mnoho zdraví, rodinného štěstí 

a úspěchu v chovu oblíbených andulek. Za 
kamarády a zastupitele z HPP 11 přeje  

 Martin Farmačka, HPP 11

• Z celého srdce a upřímně děkuji… |  
…paní Ptáčkové (a neméně také všem, 
kteří jí pomáhají) za letošní zapojení Skla-
du dětských věcí pro pěstouny do vánoč-
ní sbírky Krabice od bot. Několik set dětí 
(a v některých případech i jejich rodičů) 
díky tomu dostalo letos od Ježíška dárek 
– mnohdy ten jediný. Byly to hodiny a ho-
diny práce s registrací příjemců, s vytváře-
ním seznamu dárků, jejich přijímáním, tří-
děním, vydáváním nebo i s odpovídáním 

na dotazy a s propagací celé akce, zcela 
nezištně věnované druhým.
Poděkovat bych chtěla také úžasným dár-
cům, kteří se zapojili a věnovali svůj čas, 
energii, finance i spoustu krásných věcí, 
aby někomu, koho ani osobně nezna-
jí, udělali hezké Vánoce a přinesli mu do 
života trochu radosti. Bez ohledu na to, 
zda dárci přinesli již zabalené dárky nebo 
„jen“ sklenici kafe a pár hraček, které do 
svých balíčků přibalili jiní, či třeba prázdné 

krabice od bot, všichni přispěli ke společ-
nému dílu, které se díky tomu podařilo.
Paní Ptáčková mimochodem nezapomně-
la ani na „své“ seniory, kteří docházejí do 
skladu pro potravinovou pomoc, a zorga-
nizovala dárečkovou akci nad rámec Kra-
bice od bot i pro ně. Věřím, že i je dárky 
opravdu potěšily.
Hodně zdraví a lásky do nového roku 
2021 všem!
 Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

• Divadlo Kotelna na Hájích má možná 
naději, že konečně vznikne. | Na zhru-
ba 80 tisíc obyvatel na Praze 11 nyní při-
padá jedno kulturní centrum, jedna gale-
rie a multikino. To se však mělo změnit 
a obyvatelé Jižního Města se měli těšit 
z divadla projektovaného architektem Da-
videm Vávrou, které mělo vyrůst na místě 
bývalé kotelny na prostranství za kinem 
Galaxie v sousedství restaurace Stodoly 
a výškové budovy „Kupa“. 

Radnice vedená starostou Daliborem 
Mlejnským v roce 2012 nechala zpraco-
vat studii, na základě které vzniká projekt 
jihoměstského divadla Kotelna, studie ře-
šila i parkování. Bohužel po volbách v roce 
2014, kdy došlo ke změně vedení radni-
ce (starosta Jiří Štyler za Hnutí pro Pra-
hu 11 v koalici s ANO a TOP 09), došlo 
i ke „zmrazení“ celého projektu s pocitem, 
že kultury na Jižním Městě je dost. A tak 
bývalá kotelna dalších 6 let hyzdí Háje 

a slouží jako sklad. Nyní současná radni-
ce vedená starostou Jiřím Dohnalem ten-
to projekt znovu oživila a oslovila architek-
ta Davida Vávru. 
Projekt je velkým přínosem pro Prahu 11 
a vždy jsme jako Jižní Město – náš domov 
bojovali za více kultury na Jižňáku, za ten-
to projekt a současné vedení radnice za 
tuto aktivitu chválíme. Jen škoda promar-
nění 6 let.
 Ing. Petr Souček, JM-ND

• Novoroční poselství | My, co tu žije-
me, máme společné přání, abychom pře-
žili hospodářskou krizi. Aby se naši souse-
dé nestali bezdomovci. Abychom nepřišli 
o práci. Abychom zůstali zdraví. Aby lidé 
již neumírali na koronavirus COVID-19. 
Přeju si, aby se naši senioři radovali z roz-
kvetlých záhonků a stovek nových stro-
mů, které jsem jako zastupitel inicioval. 
Přeju si, aby si děti měly kde hrát. Přeju 

si, abychom všichni našli volné parkovací 
místo. Proto neúnavně bojuji za výstav-
bu nových a zkapacitnění stávajících par-
kovišť. Přeju si, aby městská jezdila čas-
těji, abychom všichni našli místo, protože 
máme právo sedět. Přeju si, abychom 
po vzoru Lucemburska, které tak učinilo 
s platností od 20. března 2020, zaved-
li rovněž MHD zdarma. Přeju si, aby se 
peníze nevyhazovaly za hlouposti, nýbrž 

abychom je investovali zpět do lidí. Přeju 
si obyčejné lidské štěstí. Abychom toho 
dosáhli, chystám pro vás plán, jak Pra-
hu 11 probudit. Stále častěji ode mě bu-
dete v letošním roce slýchat My, co tu ži-
jeme. Zjistil jsem, že nestačí být proti. My, 
co tu žijeme, potřebujeme vizi, pro kterou 
tu budeme šťastní. PF 2021
 Robert Vašíček, SPD

• Pojmy a dojmy | Na prosincovém za-
sedání ZMČ Prahy 11 se ukázalo, jak vel-
kým problémem současné společnosti je 
neschopnost uvažování podle definic. 
Jednoduše řečeno, nelze se řídit pou-
ze svými dojmy, ale je nutné respekto-
vat definované pojmy. I když můj život je 
omezen stejně, když se v této době do-
stanu do karantény nebo izolace, záko-
nodárci ta dvě slova nepoužili jako syno-
nyma, aby jejich text byl více květnatý. 

Proto i ten, kdo vytváří předpis, ve kte-
rém se tyto termíny objevují, je musí po-
užít přesně. Pokud ho napíše jen podle 
svého dojmu, přivodí si problémy v bu-
doucnu. To přesně se stalo RMČ, která 
tzv. na stůl předložila zastupitelům text 
o změně jednacího řádu ZMČ. 
A protože dala jen na své dojmy a neří-
dila se pojmy, jednání o něm se značně 
protáhlo. A dokonce poté, co koaliční za-
stupitelé znění schválili, musel být bod 

o jednacím řádu znovu zařazen a znovu 
projednán, aby RMČ mohla svou chybu 
opravit, i když zastupitelé za HPP 11 ji 
na problém upozorňovali od samého po-
čátku, kdy se o změně jednacího řádu za-
čalo diskutovat.
Uvažování v pojmech definic učí mate-
matika a přírodní vědy. Omezování jejich 
výuky tak vede ke společnosti, která roz-
díl mezi dojmy a pojmy prostě nevidí.
 Zuzana Malá, HPP 11

• Neúčast zastupitelů prim. Jitky Vy-
drové a Dalibora Mlejského na něko-
lika posledních jednání zastupitelstva 
Prahy 11. | Vážení čtenáři, vážení přáte-
le, vážení kolegové, poslední dobou do-
stáváme já a paní primářka Vydrová do-
tazy, proč jsme se nezúčastnili několika 
posledních zasedání zastupitelstva naší 
městské části. Dovolte, abychom tímto 
způsobem naše důvody vysvětlili. 

Paní primářka Vydrová je samozřejmě 
jako lékařka již od jara, od zahájení coro-
na krize, v první linii, aby především po-
máhala potřebným a nemocným. Byť 
paní primářka Vydrová bere práci zastu-
pitelky velmi zodpovědně a vážně, je 
zřejmé, že přednost vyžaduje péče o její 
pacienty.
Co se týče mé osoby, již několik měsí-
ců se potýkám s nepříjemnou virózou, 

spojenou s prodělaným těžkým zápalem 
plic. Podotýkám, že jsem byl mnohokrát 
testován na covid-19, vždy s negativním 
výsledkem. Hned jak mi to zdravotní stav 
dovolí, budu se opět aktivně účastnit prá-
ce v zastupitelstvu.
Dále mi dovolte, abych vám všem jmé-
nem JM-ND popřál hodně zdraví a vše 
dobré do nového roku 2021.
 Dalibor Mlejnský, JM-ND

• 10 let smlouva pro lékařskou pohoto-
vost | My, co tu žijeme, potřebujeme jis-
totu lékařské pohotovosti. Proto jsme na 
zastupitelstvu navrhli soutěžení desetile-
té smlouvy na pohotovost na Jižním Měs-
tě. Myslíme si, že smlouva na pouhé tři 
roky zbytečně vnáší do smluvního vztahu 
s poskytovatelem nejistotu, kterou zakal-
kuluje do ceny na příští tři roky. Nebo snad 
koalice počítá s ukončením služby za tři 

roky? Naši nejistotu zvyšuje Zdravotnický 
portál města Prahy, kde zcela chybí adre-
sa na pohotovost na Praze 11. To už snad 
nepatříme do hlavního města? Byli jsme 
ti, kdo srdnatě bojovali za lékařskou po-
hotovost. Zatímco jedno místní hnutí, kte-
ré vyhrálo minulé volby, na to šlo formou 
petice, my jsme neúnavně lobbovali u ko-
aličních zastupitelů a radních. Můj kolega 
Robert Vašíček opakovaně interpeloval 

v této věci na Zastupitelstvu hlavního 
města Prahy. Až vám tedy bude někdo 
z hnutí vyprávět, jak jeho petice zachránila 
pohotovost, nevidí si na špičku nosu. Ne-
být našeho boje a přinesení téma na půdu 
magistrátu, byli bychom dnes bez poho-
tovosti. Proto opět jako první požaduje-
me desetiletou smlouvu. Podpořte nás 
v tom, prosím. 
 Libor Pechmann, SPD

Názory zastupitelů



Nejoblíbenější sociální sítě dětí
V dnešní době jsou sociální sítě běžnou součástí života dětí. Jsou v nich 
jako ryby ve vodě a se svými znalostmi rodiče nezřídka „strčí do kapsy“. 

Mají na tom značný podíl rodiče. Ti svým 
ratolestem půjčují mobilní telefon do ru-
kou již od útlého věku. Batole se velmi 
rychle naučí stisknout ikonku YouTube 
a pustí si nabízené video. Ať se to mož-
ná nezdá, YouTube se dá označit jako 
první sociální síť, se kterou přijde dítě do 
kontaktu.

Ve chvíli, kdy dítě začne samo chodit do 
školy, dostane svůj první mobilní telefon. 
V tu chvíli děti zjišťují, že mohou být ve 
spojení se spolužáky i mimo školu. 

Využívají k tomu různé sociální sítě nebo 
aplikace – např. WhatsApp, kde vznikají 
i první skupinové konverzace. Stejně jako 
u Facebooku i WhatsApp má své pod-
mínky užívání a tím je minimální věk uži-
vatele 16 let. 

Jak dítě roste, začínají se přidávat 

další sociální sítě. Velmi oblíbené u dětí do 
13 let jsou TikTok, který je určen ke sdílení 
krátkých videí, a Snapchat, který umožňu-
je posílat fotografie, které se po zobrazení 
mažou. Samozřejmě YouTube je 
s dětmi celou dobu jejich dospí-
vání jako zdroj zábavy.

V průběhu dospívání se mění 
vztah k jednotlivým sítím a čas-
to mladí jednu síť opustí a nahra-
dí ji další. Se vstupem na druhý 
stupeň základní školy si začínají 
zakládat profily na „velkých sociálních sí-
tích“ a opouštějí TikTok a Snapchat. Nebo 
by tomu alespoň mělo tak být, jelikož Face-
book požaduje věk min. 13 let. V součas-
nosti patří mezi nejoblíbenější síť u dospí-
vajících Instagram. Ten umožňuje sledovat 
různé slavné osobnosti nebo jen uživatele, 
se kterými se mohou ztotožňovat. Dospí-
vající sice Facebook mají, ale používají ho 

minimálně, jelikož už to není „in“. Spíše vy-
užívají služby Messengeru ke komunikaci 
mezi sebou.

Existují i menší sociální sítě, které jsou ob-
líbené například při hraní určité online hry. 
A najdou se i tací, kteří nevyužívají žád-

ných těchto služeb, ať už z něja-
kého přesvědčení, nebo ze stra-
chu o narušení svého soukromí.

Z uvedeného také plyne, že děti 
užívají sociální sítě velmi intenziv-
ně. V rozsahu od několika desí-
tek minut až několik hodin den-
ně. Dá se říci, že na sociálních 

sítích tráví prakticky veškerý volný čas. Vy-
užívání internetu, počítačů a sociálních sítí 
může v řadě případů u dětí přerůst v závis-
lost. Pokud někdo na sociálních sítích trá-
ví šest a více hodin denně, lze hovořit již 
o problému.

 Petra Víznerová,  
 oddělení krizového řízení
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• Dopis a zdržení „Pražského okruhu 
511“ | V dubnu 2015 vstoupila v účin-
nost novela zákona EIA. Z důvodové 
zprávy vyplývá, že byla přijata na ná-
tlak Evropské komise, která pohrozi-
la, že pokud ČR neuvede své národní 
právo do souladu s evropskou směrni-
cí EIA, čerpání evropských dotací na zá-
měry v rozporu s evropskou legislativou 
zastaví. Záměry, které měly stanovis-
ko EIA vydané před účinností novely, 

muselo MŽP prověřit. Pokud stanovis-
ko nebylo v souladu s právními předpisy 
podle novely, záměr musel projít novým 
řízením EIA. Mezi stavební záměry, kte-
ré musí projít novým procesem EIA, byl 
zařazen i Úsek 511. „Dopis starosty Šty-
lera do Bruselu“ tak nemohl jakkoliv zdr-
žet stavbu. Z informačního plátku ANO 
se nedovíte, že Úsek 511 byl v EIA po-
suzován v jedné variantě vycházející ze 
zastaralého konceptu dopravy z r. 1963, 

který nevyhovuje bezpečnostním doprav-
ním předpisům EU, že nelze zprovoznit 
bez přeložky komunikace 1/12 Běchovi-
ce – Úvaly. Ve hře je celkem cca 24 km, 
ne 12 km. Záměry jsou posuzovány tzv. 
salámovou metodou. EIA nebyla prove-
dena komplexně pro celý Pražský okruh 
v jihovýchodní části, ale byla účelově pro-
vedena pro „Úsek 511“ a pro přeložku 
1/12 samostatně. 
 Katka Zelenková, HPP 11

• Hnutí pro Prahu 11 hájí zájmy obyva-
tel – letos jsme pomohli občanům z Voj-
tíškovy, Bachovy, Milíčova, prostě kaž-
dému, kdo se zajímá o své okolí a správu 
věcí veřejných s dopadem na bydlení kaž-
dého z vás. | Letos jsme měli spoustu prá-
ce. Koalice Piráti/ANO/TOP-STAN/ODS 
také měla spoustu práce – škodit Jižnímu 
Městu lze v mnoha podobách. Od masiv-
ního utápění veřejných financí do ubytov-
ny Sandra přes souhlasy se zastavěním 

Roztyl a prodejem dalších městských po-
zemků u Litochlebského náměstí, uzaví-
rání nevýhodných tzv. plánovacích smluv 
s developery, vysávání rozpočtu desítka-
mi pseudoporadců v řádech miliónů korun 
ročně po naprosté nicnedělání v oblas-
tech, které občany Jižního Města trápí – 
parkování, bezpečnost, úklid, stav chodní-
ků, bezpečnost dětí do škol a další desítky 
oblastí, na které staronová koalice mnoho 
let nesáhla. Jako zastupitelé největšího 

JM klubu a jako jediná opoziční strana dě-
láme vše, abychom motivovali neschopné 
radní k práci. Informace však tají čím dál 
více, letos jsme byli dokonce svědky po-
dání trestního oznámení za kritiku. Opo-
ziční politici aby se opět báli o svá slova, 
možná i zdraví podobně jako r. 2010. Sta-
ronoví lidé nám vládnou. Věříme ve změ-
nu ve volbách r. 2022. Štastný nový rok  
2021. 
 Šárka Zdeňková, HPP 11

• Reakce redakční rady | Paní zastupitelka Zdeňková píše, že „letos jsme byli dokonce svědky podání trestního oznámení za kriti-
ku. Opoziční politici aby se opět báli o svá slova, možná i zdraví podobně jako r. 2010.“ Ano, vedení Prahy 11 podalo trestní ozná-
mení, ovšem na neznámého pachatele, nikoliv na zastupitele. Toto trestní oznámení bylo podáno v reakci na příspěvky anonymních 
resp. falešných profilů na facebooku, které šířily vyslovené lži a poplašné zprávy, a to v době nouzového stavu, kdy zpochybňování 
instrukcí a kroků v boji s koronavirem mohlo napáchat značné škody. Nechápeme proto slova paní Zdeňkové a jen nás napadá sta-
ré známé přísloví o potrefené huse.

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

Opatovská 874 19 127,12 pobočka banky 3000

Podjavorinské 1601 503 588,36 sklad 600

Tererova 1551 509 100,00 regenerační studio 1500

Majerského 2034 200 164,30 veterinární ošetřovna 1500

Datum a čas prohlídky je možno dohodnout ve 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

Aktuálně
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Lepší vzduch pro Prahu

www.praha-cista.cz

Díky tepnám Pražské teplárenské soustavy 
má město teplo a může volně dýchat
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Na Sádce 659/24, Praha 4 (zastávka Chodovská tvrz), 
tel.: 724 861 443

• široká nabídka masa a masných výrobků 
z vlastní výrobny

• maso pro vás bouráme denně čerstvé
• maso vám rádi upravíme zdarma dle 

vašeho přání
• velký výběr lahůdek, salátů, obložených 

chlebíčků, pečiva
• stále nové akční nabídky

Navštivte nás i v našich  
dalších prodejnách v Praze. 

Těšíme se na Vás!

www.krecekkk.cz

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
MULTIMEDIÁLNÍ A PROPAGAČNÍ TVORBY, s.r.o. 

www.eduso.cz

 Dny otevřených dveří a zkoušky „nanečisto” 

vždy od 13 do 17 hodin
7.10. | 20.10. | 5.11. | 23.11. | 30.11. 2020 a 14.1. | 2. 2. | 16. 2. 2021

Obor Multimediální tvorba, 82-41-M/17, čtyřleté denní vzdělávání
Charakteristika ŠVP: fotografická tvorba, digitální i analogová montáž složitě svícených scén, zpracování 
fotografií pro reklamu a média.

 Fotografie a média

Obor Multimediální tvorba, 82-41-M/17, čtyřleté denní vzdělávání
Charakteristika ŠVP: řešení propagačních akcí, zaměření na kresbu, malbu, modelování, uměleckou 
a výtvarnou grafiku a design, kreativní komunikace.

 Výtvarnictví a užitý design

Obor Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01, čtyřleté denní vzdělávání
Charakteristika ŠVP: management produkčních týmů, plánování, financování a organizace kulturních akcí, 
příprava projektů a produkce ve filmu, televizi, divadle, výstavnictví atd., mediální komunikace.

 Art management a produkce

Obor Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01, čtyřleté denní vzdělávání
Charakteristika ŠVP: tvorba různých počítačových aplikací s použitím moderních technologií, počítačová 
grafika a animace, grafický design, webová komunikace atd.

 Počítačová grafika a animace

Obor Multimediální tvorba, 82-41-M/17, čtyřleté denní vzdělávání
Charakteristika ŠVP: tvorba a používání moderních technologií v oblasti audiovize, filmu, 
2D a 3D animace a postprodukce pro uplatnění v kreativních a postprodukčních studiích, reklamních 
agenturách či filmových a televizních společnostech.

 Filmová a animační tvorba

Novomeského 2139, 149 00  Praha 4 - Chodov, tel.: 267 915 120, 739 448 621 
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BYDLENÍ

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

• Koupím chatu, chalupu do 50 km od 
Prahy, v dobrém i špatném stavu. Děkuji 
za nabídku, tel.: 725 911 070
• Jsme rodina s dětmi a hledáme 3 – 4 
pokojový byt na Chodově nebo na Hájích. 
Nejsme RK. Platíme bez hypotéky. Děkuji 
za nabídky, Fidlerová, tel. 778 556 799, 
kata.fidlerka@seznam.cz
• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na 
JM jako doma! Prodáme, pronajmeme, 
vyměníme vaši nemovitost, vyřešíme 
dluhy, exekuce, privatizaci. Přijďte 
se s námi ZDARMA poradit do 
našich kanceláří: Petýrkova 1993/30 
a Květnového vítězství 2408/5 na 
tel. 607 00 11 88, na e-mailu: info@
jihomestskereality.cz
• Koupím chalupu, domek nebo chatu 
s dobrým dojezdem do Prahy. Může být 
i před rekonstrukcí. Děkuji za nabídku. 
Tel: 720 031 400
• Hledám menší byt do 15 tisíc nebo 
větší do 20 tisíc pro 2 osoby – pár. 
Dlouhodobě, může být balkon, centrum do 
30 minut. Zařízení na dohodě. RK nevolat. 
Děkuji. 605 845 088

• 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

• Pro několik zájemců hledám ke koupi 
byt OV 2+kk v pěší dostupnosti na metro 
Chodov, možná je i výměna s doplatkem 
za byt OV 3+1/L také na JM. Makléřka 
PhDr. Jana Hloušková, tel. 732 174 735 
• Koupím zahrádku v Praze a blízkém 
okolí,nejlépe s dobrou dostupností z 
Jižního Města. Volejte nebo pište prosím 
na tel. 603 809 432
• Tým REALIŤÁKA ROKU 2018 – Ing. 
Hlouška nabízí profesionální a ověřené 
služby při prodeji bytů na Jižním Městě. 
Využíváme nejmodernější technologie při 
prezentaci, postupy i databázi zájemců, 
abychom klientům zajistili nejvýhodnější 
prodej jejich bytu. HLOUŠEK REALITY 
Realitní centrum Jižní Město. Vestibul 
metra Opatov. www.zbynekhlousek.cz, 
tel. 732 237 741, 732 174 735

• Koupíme byt v novostavbě v Praze 
4 nebo 10, ideálně Milíčovský háj. 
Buď byt 2+kk nebo byt 3+kk a větší. 
Garážové stání a balkon/terasa 
výhodou. Tel. 606 862 991

SLUŽBY

• ADMIS – KVALITNĚ DAŇOVÁ 
PŘIZNÁNÍ, ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ 
EVIDENCE, REKONSTRUKCE 
ÚČETNICTVÍ. VŠECHNY DANĚ, MZDY, 
DPH. ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. 
T: 604 618 298, 222 364 018, 
WWW.ADMIS-UCTO.CZ
• Rekonstrukce bytových jader, 
provádíme kompletní rekonstrukce bytů, 
domů a nebytových prostor. Tel.: 732 359 
883, www:rek-bachr.cz
• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz 
suti. Rekonstrukce jader, domků, nebyt. 
prostor. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 
738, marti.dvorak@centrum.cz  
• 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
• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? 
Čištění, odvirování a servis PC u Vás 
doma. Výběr, nákup a opravy tabletů, 
monitorů, tiskáren atd. Výuka práce na PC. 
T: 733 731 892, www.davidsimko.cz
• Stěhovací a vyklízecí práce  
provádíme již 6 let. Máme zkušenosti, 
svaly, vybavení a kvalitní vozový park. 
Svátky a víkendy bez příplatků.  
Km po Praze zdarma. 775 631 233  
www.stehovanivrana.cz 
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 
v bytech i SO a NE. Tel.: 602 719 678 
v 7-22 hod. Prodej nových a odvoz 
starých chladniček.
• Vážení zákazníci, nabízíme malířské 
práce, štukování stěn i stropů. Tel.: 606 
227 390, jsaifrt@seznam.cz
• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. Nabízíme 
malířské a lakýrnické práce. Byty, nebytové 
prostory, školy, kanceláře. T: 606 556 547, 
e-mail: malovani.novotny@seznam.cz, 
www.malovani-novotny.cz
• Elektrikářské práce a el. revize domů, 
SVJ, BD, škol. Odstranění revizních závad. 
Revize spotřebičů. Nové el. vedení, 
výměny, opravy v bytech, domech.  
www.elektrikarerben.cz, t. 604 516 344

• Hodinový manžel – údržba domácností 
a zahrad tel.: 608 926 974,  
www.hodinovy-manzel-michal.cz
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – WC, 
BATERIE, odpady, topení. Rozvody vody 
a instalace. Připojení myček, praček. 
Rekonstrukce rozvodů. Kvalitně, levně, se 
zárukou. Včetně víkendů.  
Tel.: 602 377 213
• Servis plastových oken. Okna je nutno 
jednou za dva roky seřídit a promazat, 
jinak neplní svou funkci a dochází 
k vážnému poškození. Prodej žaluzií. 
e-mail: jirasek.servis@seznam.cz  
Tel.: 601 236 957
• OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA 
VODÍCÍCH LANEK – NOVÉ ŽALUZIE 
– VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE – 
SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN A BAL. 
DVEŘÍ – SÍTĚ PROTI HMYZU. Tel.: 733 
720 950 pavel.janci@email.cz

• Instalatérské práce, topení, zedn. 
práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek-
Jižní Město. Tel.: 602 649 359
• Hledáte služby hodinového manžela? 
Vyučený elektrikář zapojí, nainstaluje, 
opraví, vyvrtá, smontuje, připevní.  
Volejte 774 426 635

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

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, 
DVD, hifi věží, videokamer, počítačů, 
monitorů atd. Rozumné ceny. AVC SERVIS 
– tel.: 222 361 720, mob.: 602 390 630
• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, 
PRODEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, 
instalace wifi, internetu, notebooků, výuka 
s trpělivým učitelem. Doprava zdarma. 
604 806 516 (i SMS), daro@daro.cz, 
www.daro.cz

• Rekonstrukce bytových a nebytových 
prostorů, elektroinstalace, instalatérství, 
výkopové práce minibagrem. Tel: 775 690 
435, e-mail: peta.sitner@gmail.com

• ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. Veškeré 
zednické, obkladačské, malířské, 
podlahářské, bourací práce. Odvoz suti 
zajištěn. Rekonstrukce bytů, domů, 
nebytových prostor. M: 777 670 326 
Hájek Stanislav

• SADROKARTONOSKAR provádíme 
sádrokartonářské práce – příčky, stropy, 
předstěny, půdní vestavby, akustické 
odhlučnění, zednické  
a malířské práce. T: 774 042 960,  
SADROKARTONOSKAR@email.cz

• Akce – povánoční  sleva 10% – na 
čistění koberců, sedaček a mytí oken – 
česká firma "Dáma s luxem" nabízí kvalitní 
služby za rozumnou cenu. Praxe více než 
8 let. Tel. 732 212 022
• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuzana 
Šemlová – opravy, úpravy oděvů 
a bytového textilu. Zdiměřická 1446, 
Praha – Jižní Město. Otevřeno po–čt 
10:00–18:00, pá 10:00–14:00.  
Tel.: 734 487 143

• Potřebujete vymalovat?  
www.malovaninatirani.cz. Nabízíme 
profesionální malířské služby. Provádíme 
všechny práce v nejvyšší kvalitě. Malujeme 
s úsměvem, rychle a kvalitně. Tel. 775 30 
30 50 

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

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

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické 
služby u zákazníka doma, v práci... T. 777 
285 669, www.kadernice-do-domu.cz.
• Zdravotní masáže Jana Červinková. 
Kontakt 774 140 994. Objednávky sms, 
telefonicky . Čas dle dohody po_so.
• Trápí vás počítač? V roce 2021 počítejte 
s námi! Provádíme čištění, opravy, 
instalace, konzultace, obnovu dat i výkup 
zařízení. Volejte 731 732 737. Těšíme se 
na vás. Váš itcan.cz
•!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA  
SKLÁDKU !! Vyklízení sklepů, bytů, 
pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme 
cokoliv. Vše za rozumnou cenu. Stěhování-
Doprava.  
Tel.: 773 484 056

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, Vinyl, 
Koberce, Plovoucí podlahy. Návštěva 
se vzorky, zaměření a cenová kalkulace 
ZDARMA. Mob.604 623 052, e-mail: 
blahapodlahy@seznam.cz,

• DEZINFEKCE INTERIÉRU OZÓNEM 
a UV lampou – odstraňuje viry vč. 
COVID-19 – bakterie – plísně – pachy. 
Dezinfikujeme byty, rodinné domy, 
kanceláře. Tel. 604 539 803  
www.ozonway.cz

• Malování, štukování - Maleček. 
Kvalitní práce za rozumné ceny. 
www.123malovani.cz, e-mail:  
infomal@volny.cz, tel: 603 475 667

30 Inzerce

RV
20

02
0

41
/0

1



Inzerce 31

RV
20

01
88

8/
02

RV
20

0
0

01
5/

5
4

HUDBA

ALAN 
MENKEN

PŮVODNÍ  TEXTY
GLEN 

SLATER
LIBRETOCHERI  STE INKELLNER& BILL  STE INKELLNER

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). www.MTIShows.com

HUDBA

ALAN 
MENKEN

PŮVODNÍ  TEXTY
PŮVODNÍ  TEXTY

GLEN GLEN 
SLATERSLATER

LIBRETOCHERI  STE INKELLNER
CHERI  STE INKELLNER& BILL  STE INKELLNER
& BILL  STE INKELLNER

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). 

SISTER ACT Is presented through special arrangement with Music Theatre International (MTI). www.MTIShows.com

Retro muzikál
FILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇˇ

Premiéra ČERVEN 2021

Retro muzikál
FILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇFILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKY

Premiéra ČERVEN 2021

MUZIKÁLOVÉ 
LÉTO
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

ŽaluzIe /prodej–montáž–opravy/ • SíTě PrOTI HMyzu
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VENEGLAZ s.r.o.

PRÁCE

• Jednodenní chirurgie Palas Athéna 
hledá sálovou sestru / instrumentářku. 
Nabízíme zajímavé fin. ohodnocení 
a příjemný kolektiv. Kontakt: 
ernestova@palas-athena.cz, tel: 227 
020 128

• Všeobecnou nebo praktickou sestru 
na lůžkové oddělení, přijme MediCentrum 
Praha, Kloknerova 1, Praha 11
Tel: 272 937 285, 724 091 106
info@medicentrumpraha.cz
• 1. ZŠ Říčany hledá učitele/ku pro 
druhý stupeň aprobace ČJ od září 
2021. Nabízíme tabulkový plat, osobní 
ohodnocení po uplynutí zkušební doby, 
náborový příspěvek, příspěvek na dopravu, 
příspěvky z FKSP na obědy, vitamíny, 
rekreaci nebo penzijní připojištění, 
možnost osobního růstu a příjemný 
kolektiv. V případě zájmu nás kontaktujte 
na tel. 323 602 794

OSTATNÍ

• Ordinace praktického lékaře Socrates 
medical, P4, poliklinika Hviezdoslavova 
1600/6, 1. patro přijímá k registraci nové 
pacienty. Smlouvy s pojišťovnami máme.  
Tel.: 267 914 143, 721 479 023
• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, 
DROBNOU GRAFIKU, POHLEDNICE 
I CELÉ KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI. 
NABÍDNĚTE. TEL.: 603 247 819 E-MAIL: 
CENTRUMS.T@POST.CZ
• Akademie doučování nabízí pomoc 
s přípravou k přijímacím zkouškám na 
SŠ a víceletá gymnázia z matematiky. 
Pravidelné doučování matematiky a fyziky 
pro ZŠ a SŠ. Tel.: 607 570 747

Jízda s Boltem v Praze ZDARMA!
Stačí si stáhnout appku na https://bolt.eu/cs/,  

zaregistrovat se, v sekci „Slevy“ vybrat „Zadejte promo kód“, 
kam zadáte pomokód „BOLTPRG1“,  

a máte jízdu zdarma v hodnotě 150 Kč!

O Boltu
Bolt je přední evropská přepravní platforma, jejímž cílem 
je zajistit, aby doprava ve městech byla ještě dostupnější, 
pohodlnější a udržitelnější. Odvoz po městě si objednáte  

na 2 kliknutí v aplikaci.  
Stáhnout appku si můžete zde: https://bolt.eu/cs/

Bolt má více než 30 milionů uživatelů ve více než 35 zemích 
v Evropě a Africe. V současné chvíli nabízí jak přepravu auty, 

tak řešení z oblasti mikromobility (elektrické koloběžky 
a kola) a rovněž dovoz jídla nebo doručování balíčků.

Společnost se v ekologickém programu nazvaném Green 
Plan zavázala k úplné kompenzaci emisí vzniklých při 

přepravě skrze aplikaci Bolt v Evropě, což přispívá ke snížení 
dopadu podnikání společnosti na životní prostředí.

Kupon na jízdu  
ZDARMA po Praze  
v hodnotě 150 Kč

Promo kód po registraci 
v appce Bolt v sekci Slevy 

„BOLTPRG1“
Jezděte  
chytře.
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Tel.: 733 720 744
radkova.inzerce@regvyd.cz
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