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Odběrová místa  
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v Praze 11

Dětské hřiště  
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Na Jižním Městě  
rozšiřujeme prázdninový  
provoz mateřských škol

Projekt „Integrace cizinců  
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3Editorial

 

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

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

e-mail: klic@praha11.cz. Šéfredaktor: Dana Foučková. Redakce: Marie Pešlová. Výroba časopisu: Regionální vydavatelství, s. r. o. 

Produkce: Regionální vydavatelství, s. r. o. Náklad: 41 000 výtisků. Předáno do tisku: 22. ledna 2021. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně 

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

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

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

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

městské části Praha 11. 

Vážení občané, milí sousedé, obyvatelé Jižního Města,

zdravím vás touto cestou ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11. Je pozdě v noci a stále zasedáme a dis-
kutujeme v rámci jednotlivých bodů programu. Jeden bod však patří k těm nejdůležitějším v rámci celého letošní-
ho roku. Jedná se konkrétně o rozpočet MČ Praha 11 na rok 2021, který byl po několikahodinovém projednávání 

zastupiteli schválen. Díky tomuto rozhodnutí můžeme pokračovat v dalších investičních akcích (dokončení dostav-
by ZŠ Chodov, rekonstrukce budovy Sandra, opravy šaten a rekonstrukce jídelen v základních školách apod.), údržbě ze-

leně a komunikací, zajištění provozu našich škol a školek, opravě budov ve správě naší městské části apod. Děkuji mnohokrát všem, 
kteří se na přípravě tohoto dokumentu podíleli, především zástupcům ekonomického oddělení. Kolegům z Rady MČ Praha 11 děkuji 
především za součinnost a trpělivost, jelikož se tento dokument připravoval několik měsíců. Finálně tak na příjmové straně očekává-
me přibližně 440 mil. Kč, celkový objem výdajů je plánován v částce 840 mil. Kč. Schodek ve výši 400 mil. Kč bude hrazen primárně 
finančními zdroji z Fondu rezerv a rozvoje (třída 8 – Financování).

Z důvodu co nejvyššího zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví přítomných v souvislosti s aktuální koronovirovou situací zasedá-
me již podruhé do odvolání ve sportovní hale Jedenáctka VS vedle plaveckého bazénu. Jedná se o největší dostupný sál v Praze 11, 
kde lze nyní jednat a usnášet se. Jsem velmi rád, že se před samotným zasedáním podařilo zajistit i testování všech přítomných na 
COVID-19. 

V rámci boje s nemocí COVID-19 se v lednu rozeběhlo také očkování na území našeho hlavního města Prahy. Zatím jen na vybra-
ných místech (v současné době především nemocnice), v Praze 11 jsme však připraveni. Bohužel v této chvíli nemáme od státu ani 
kraje k dispozici potřebné vakcíny, abychom systém očkování obratem spustili. Pokud budete potřebovat aktuální informace o očko-
vání, naleznete je na naší webové stránce: https://www.praha11.cz/ockovani

Osobně doufám, že se situace bude postupně v letošním roce zlepšovat, bude to chtít však na všech stranách velký díl vzájem-
né tolerance a spolupráce.

Přeji Vám vše dobré a především v tomto čase hodně zdraví.

 Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11
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Zajímá vás činnost rady a chtěli  
byste se o ní dozvědět víc? 

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz 

v sekci Radnice ⟶ Rada MČ  
⟶ Usnesení RMČ

Zprávy z Rady MČ4

Vážení čtenáři časopisu Klíč,
právě držíte v rukou vydání únorového časopisu na 
70gramovém papíru. Dosud jsme vydávali Klíč na 
90gramovém papíru, ke snížení gramáže jsme přistoupili 
proto, abychom vyhověli České poště. Chceme tak ulehčit 
práci poštovních doručovatelek a doručovatelů, kteří časopis 
roznáší a pro které dosud byly balíky s Klíči opravdu těžké. 
Díky snížení gramáže navíc měsíčně ušetříme přibližně 
20 tisíc Kč bez ztráty kvality časopisu. Věříme, že i na tomto 
tenčím papíru se vám bude Klíč nadále dobře číst.

  
V jihoměstských základních školách 
proběhne modernizace učeben 

Šest základních a dokonce i jedna 
mateřská škola, u nichž je zřizovate-
lem městská část Praha 11, se kon-
cem loňského roku zapojily do výzvy 
č. 48. – Modernizace zařízení a vybave- 
ní pražských škol III v rámci operačního 
programu Praha – pól růstu. „Těší mě, že 
naši ředitelé přistupují aktivně ke gran-
tových programům, díky kterým jihoměst-
ské školy dál rozvíjí. V tomto konkrétním 
případě se jedná o vybudování, případ-
ně modernizaci odborných učeben, kdy 
maximální výše dotace na jednu školu 
činí 2 miliony korun,“ uvedla Mgr. Zuza-
na Ujhelyiová (Piráti), radní MČ Praha 11 
pro školství. 

  
V Praze 11 začala přirozená obnova 
lesů, cílem je zlepšení ekosystému 

Začátkem ledna se Lesy hl. m. Prahy pus-
tily do přirozené obnovy lesů na území 
naší městské části. Ta spočívá v šetrném 
odstraňování nepůvodních a stanovištně 
nevhodných (invazních) dřevin, za které je 
vysazován nový lesní porost.

V rámci výzvy školy žádají o dotace na 
následující projekty:
• ZŠ Campanus – Modernizace ZŠ 

Campanus III
• ZŠ s RjV K Milíčovu – Modernizace 

ZŠ K Milíčovu
• ZŠ Ke Kateřinkám 1400 – 

Vybudování odborné učebny 
polytechnické výchovy

• ZŠ Květňák 1554 – Modernizace 
přírodovědné učebny

• ZŠ Mendelova – Modernizace 
odborných učeben

• ZŠ Mikulova – Modernizace základní 
školy Mikulova III

• MŠ Konstantinova – Modernizace 
učebního koutku polytechniky 
a pořízení zahradní učebny

Mezi odstraňované dřeviny patří zejmé-
na dub červený, který je u odborné veřej- 
nosti považován za největší invazní 
hrozbu pro české lesy. Není se však tře-
ba obávat, že by zásahy lesům ublížily. 
Přijatý způsob obnovy lesních porostů 
je plně v souladu se zásadami trvale 
udržitelného hospodaření v lesních eko-
systémech, k nimž se hlavní město Praha 
zavázalo, takže nedojde ke vzniku lesních 
holin ani jinému narušení funkcí lesa. 

Obnovní práce budou probíhat do břez-
na tohoto roku, aby už na jaře mohly 
lesy v plné síle přivítat všechny milovníky 
procházek.

  
Odběrová místa na testování COVID-19 
v Praze 11 

V městské části Praha 11 aktuálně fun-
gují čtyři odběrová místa na testování 
COVID-19, a to jak metodou PCR, tak 
antigenním testem. Na všech odběrových 
místech se mohou nechat otestovat jak 
pacienti, s elektronickou žádankou, kterým 
vyšetření hradí pojišťovna, tak samoplátci.  

Odběrové místo u polikliniky Šustova
Adresa: parkoviště EUC Kliniky,  
Šustova 1930/2
Provozní doba:  
pondělí až pátek od 8:00 do 13:00 hodin
Rezervace termínu:  
na webu https://bit.ly/38UM4SK

Odběrové místo u polikliniky Michnova
Adresa: zadní trakt uzavřeného areálu 
parkoviště polikliniky, Michnova 1622
Provozní doba:  
pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin
Rezervace termínu:  
na webu www.citylab.cz/rezervace

Odběrové místo u polikliniky 
Chomutovická
Adresa: samostatný vchod v levé  
části areálu polikliniky,  
Chomutovická 1444
Provozní doba:  
všední dny od 8:00 do 16:00 hodin
Rezervace termínu:  
na webu www.citylab.cz/rezervace

Odběrové místo u multifunkční haly 
Jedenáctka VS funguje i v režimu 
DRIVE-IN
Adresa: parkoviště areálu sportovní haly 
Jedenáctka VS, Mírového hnutí 2385/3
Provozní doba:  
každý den od 8:00 do 16:00 hodin
Rezervace termínu:  
na webu https://bit.ly/3p2hoEO

Potřebujete se nechat otestovat jin-
de nebo vám volné časy nevyhovu-
jí? Seznam dalších odběrových míst 

v ČR naleznete na webové strán-
ce www.koronavirus.mzcr.cz/
seznam-odberovych-center.

Instagram Prahy 11

Děti dovádějí na bobech
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Očkování seniorů proti COVID-19
Od 15. ledna se mohou senioři starší 80 let registrovat k bezplatnému očkování proti nemoci COVID-19. 
Přinášíme vám proto podrobný návod, jak na to, včetně kontaktů na informační linky.

1. Registrace 
Aby mohlo očkování proběhnout, je nutné se k němu registrovat přes Centrální rezervační systém, který najdete na webové stránce  
registrace.mzcr.cz. Od 15. ledna se přes systém mohou k očkování registrovat osoby starší 80 let.
Potřebujete s registrací pomoci? Nemáte internet, počítač nebo mobilní telefon? Registraci můžete provést i přes svého praktického lékaře 
nebo blízkou osobu. S registrací i zodpovězením případných dotazů vám rovněž pomohou na některé z těchto informačních linek:

• 1221: bezplatná centrální linka je k dispozici v pracovních dnech od 8.00 do 19.00 hodin a o víkendu od 9.00 do 16.30 hodin.
• 800 160 166: bezplatná pražská linka je v provozu denně od 8:00 do 16:00 hodin.
• 800 200 007: bezplatná linka společnosti Elpida o.p.s. je v provozu denně od 8:00 do 20:00 hodin.

2. Vstup do systému
Zadání telefonního čísla

• Na webu rezervačního systému se otevře stránka, kam vyplníte své telefonní číslo nebo číslo osoby, které pomáháte s registrací. 
Stisknutím tlačítka Odeslat následně číslo potvrdíte. Na toto číslo přijde ve formě SMS bezpečnostní PIN kód. PIN poté vyplníte na 
stránce, která se po odeslání čísla otevře, a stisknete tlačítko Potvrdit.

• Jedno telefonní číslo je tedy možné použít pro více registrovaných osob.
Vyplnění registračního formuláře

• Na stránce se následně otevře registrační formulář. Do něj vyplníte své jméno, příjmení, údaje o tom, zda netrpíte některou z riziko-
vých nemocí, svou zdravotní pojišťovnu a číslo pojištěnce, které najdete na kartičce pojišťovny (u občanů ČR to většinou bývá rodné 
číslo bez lomítka). 

• Zadané údaje potvrdíte stisknutím tlačítka Odeslat žádost.  
POZOR v případě, že s registrací pomáháte jiné osobě, vyplníte do registračního formuláře osobní údaje této osoby. Cizinci, kteří nemají 
rodné číslo a mají na vakcínu nárok, se registrují přes svého praktického lékaře.   

3. Rezervace termínu a místa očkování 
• Formou SMS vám opět přijde šestimístný bezpečnostní PIN kód. Po stisknutí tlačítka Rezervace termínu se vám otevře nový formu-

lář, kam je potřeba zadat číslo pojištěnce a zmíněný PIN kód. Zaškrtněte políčko Nejsem robot a stisknutím tlačítka Pokračovat na 
rezervační stránku potvrďte uvedené údaje. 

• Na další stránce si již vyberete očkovací místo, které vám nejlépe vyhovuje.
• Po výběru očkovacího místa se otevře jeho rezervační kalendář, kde si vyberete konkrétní den a čas očkování. Následně znovu potvr-

díte, že nejste robot, a odešlete formulář. Tím je celý proces hotový.

Prosba na členy SVJ a BD
Prosíme členy společenství vlastníků jednotek a bytových družstev o zprostředkování  
níže uvedených informací obyvatelům domu, ideálně jejich vyvěšením ve společných prostorách. Děkujeme! 

INFO
COVID-19
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Nepodařilo se vám zaregistrovat nebo 
máte další otázky? Na ty nejčastější na-
jdete odpověď níže.

Co k registraci na očkování potřebu-
ji? K registraci potřebujete údaje o svém 
zdravotním pojištění, tj. především číslo 
kartičky pojištěnce, dále mobilní telefon 
a počítač s internetovým připojením. 

Nemám mobilní telefon / počítač / pří-
stup k internetu. Co teď? S registrací vám 
může pomoci kamarád, příbuzný nebo 
praktický lékař – k registraci použijí číslo 
svého mobilního telefonu. Registrovat se 
však můžete i přes pevnou linku, stačí z ní 
zavolat na některou z bezplatných infoli-
nek uvedených výše, kde registraci vyřídí 
za vás.

Nepřišel mi PIN kód pro potvrzení regis-
trace, jak dlouho mám čekat? Chvilku po-
čkejte, a pokud kód nepřijde, stiskněte na 
stránce tlačítko se žádostí o opětovné za-
slání kódu. V případě komplikací kontaktuj-
te kteroukoliv z výše uvedených infolinek.

Mohu si místo a termín očkování vybrat 
i později? Ano, a to na webové stránce 
https://reservatic.com/ockovani. Jako při-
hlašovací údaje použijete druhý příchozí 
PIN kód a číslo pojištěnce.

Nepřišel mi PIN kód pro rezervaci místa 
a termínu, co mám dělat? Nejspíš je to 
způsobeno tím, že aktuálně není dostatek 
vakcín nebo před vámi dostali přednost 
lidé z ohroženějších skupin. PIN kód by 

měl nicméně dorazit, i když se zpožděním. 
Až vám přijde, můžete si rezervovat očko-
vací místo i termín. 

Potřebuji k očkování potvrzení o regist-
raci? Nepotřebujete. V očkovacím centru, 
které si vyberete, s vámi budou v daný 
termín počítat. Pro klid si však potvrze-
ní můžete vytisknout ve formátu PDF, 
tato nabídka se vám zobrazí u potvrzení 
o platné rezervaci. 

Očkovací místo v blízkosti mého bydli-
ště nemá v nejbližší době volný termín, 
jak mám postupovat? Zkuste prověřit 
pozdější termíny, případně zkontrolujte, 
jak na tom jsou s termíny ostatní očkova-
cí místa ve vašem okolí. Místo a termín 
si můžete rezervovat i později po dokon-
čení registrace, a to na webové stránce 
https://reservatic.com/ockovani.  

Jak samotné očkování probíhá? Do vy-
braného očkovacího centra musíte přijít 
včas ve stanovený termín, jinak očkování 
neproběhne. Na místě předložíte občan-
ský průkaz, kartičku pojištěnce a vyplníte 
dotazník o očkování. Lékař si poté projde 
vyplněný dotazník a na základě krátkého 
vyšetření zhodnotí vaši způsobilost pro 
očkování. V očkovací místnosti vám ná-
sledně bude aplikována vakcína. Po očko-
vání je zároveň nutné počkat cca 30 mi-
nut v čekárně, aby měl lékař jistotu, že na 
vakcínu reagujete dobře. Obdobný postup 
se bude opakovat i u aplikace druhé dáv-
ky vakcíny, která by měla proběhnout za 
21 dní.   

Mohu si vybrat vakcínu? Ne. Momentálně 
jsou v Česku dostupné jen vakcíny od firem 
Pfizer/BioNTech a Moderna.

Budu za očkování něco platit? Ne, očko-
vání je bezplatné. 

Musím se registrovat i na druhou dávku 
vakcíny? Nemusíte, systém vám druhý ter-
mín automaticky zarezervuje na stejné mís-
to a ve stejný čas za 21 dní od první dávky. 
Pokud byste termín druhé dávky potřebo-
vali přesunout, kontaktujte očkovací místo, 
na němž jste byli na první dávce.

Dostanu potvrzení o očkování? Ano, po 
očkování dostanete na místě certifikát 
o provedené vakcinaci. Můžete si ho rov-
něž nechat zaslat v elektronické podobě 
na e-mail: pro přístup k němu budete po-
třebovat jedenáctimístný kód, který vám 
dorazí SMS zprávou. Certifikát má meziná-
rodní identifikátor, a vaše očkování tak lze 
ověřit i v cizině.

Nenašli jste odpověď na svou otázku? 
Podrobné informace ohledně očkování  
naleznete rovněž na webových stránkách  
www.koronavirus.mzcr.cz/
ockovani-proti-covid-19. 

V případě potřeby můžete rovněž kontak-
tovat Občanskou linku Prahy 11, která je 
vám k dispozici na telefonním čísle  
800 104 300 nebo e-mailové adrese  
obcanskalinka@praha11.cz.

www.praha11.cz/ockovani
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| Provozovatel kluziště

MČ PRAHA 11 ZVE NA VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Z D A R M AZ D A R M A

PRODLOUŽENO DO 16. 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.

PROSTRANSTVÍ U MODRÉ ŠKOLY
(NA MÍSTĚ PRODUKCE CIRKUSŮ)

Nová Sandra letos dostane i novou fasádu!
Milí sousedé, nový rok už se naplno rozběhl a já mám radost, že stejně svižně 
odsýpá i práce na nejrůznějších jihoměstských projektech. Jedním z těch největších 
je aktuálně rekonstrukce bývalé ubytovny Sandra, kde už se blížíme do druhé fáze! 

Rekonstrukci objektu jsme zahájili v roce 
2019 kvůli žalostnému stavu, v němž se 
už léta nacházel. Jedná se totiž o pane-
lový dům z roku 1984, kdy byly navíc ná-
roky na ubytování zcela odlišné od těch 
současných. Proto je hlavním smyslem 
celé rekonstrukce především výrazně 
zvýšit standard původních ubytovacích 
jednotek a zároveň vytvořit jejich pestřej-
ší nabídku. Místo malých, unifikovaných 
prostor tak budou v nové Sandře i jed-
notky o veliosti 2+kk, 3+kk a 4+kk.

V první fázi rekonstrukce probíhaly prá-
ce na interiérech objektu, včetně změny 
dispozic jednotek a jejich vybavení. Po-
kud byste se chtěli podívat, jak prokouk-
ly, v minulém čísle Klíče najdete u mého 
článku fotky vzorových ubytovacích jed-
notek – kuchyně i koupelny jsou moderní 

a krásně vzdušné. Nadcházející druhá 
etapa rekonstrukce bude spočívat v za-
teplení objektu, který zároveň dostane 
novou fasádu. Nemusíte se ale bát žád-
ných výstřelků, hlavní barvou bude lo-
mená bílá, která domu dodá čisté linie 
a nadčasovost. 

Příjemný kontrast pak bude docílen 
použitím černých rámů oken, tmavě 
šedé omítky na meziokenních plochách 
a světle šedé omítky na ustupujících plo-
chách fasády, což objekt opticky zmen-
ší. Také oba nižší objekty budou barevně 
odlišeny od hlavní věže a použitím šedé 
omítky stavbu „uzemňují”. Původní plné 
zábradlí lodžií bude nahrazeno zábrad-
lím s výplní z kouřového plexiskla, které 
na jedné straně vytvoří dostatečnou op-
tickou bariéru, aby nebyl narušen pocit 

soukromí, zároveň však budovu vizuál-
ně odlehčí. 

A na co se můžete těšit, až bude rekon-
strukce kompletně hotová? Na krásné 
nové bydlení pro 174 rodin! Ubytovací 
jednotky bude naše městská část prona-
jímat, na způsobu jejich obsazování prá-
vě pracujeme. Jedno je ale jasné: půjde 
o dostupné bydlení, projektů pro „vyvo-
lené“ už bylo dost. 

Bližší informace k projektu i jednoduchý 
formulář, přes který se můžete regist-
rovat jako předběžní zájemci o bydle-
ní v Nové Sandře, najdete na webových 
stránkách www.bydlení-sandra.cz.  

Ing. Ondřej Prokop  
(ANO 2011) 

místostarosta pro  
majetek, investice  

a podporu podnikání
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Dětské hřiště Rašova znovuotevřeno pro veřejnost
Během prosince, a to až po uzávěrce mi-
nulého Klíče, jsme úspěšně dokončili in-
stalaci zcela nových herních prvků v rám-
ci kompletní obnovy dětského hřiště 
Rašova. Podoba hřiště vychází v maximál-
ní možné míře z požadavků místních oby-
vatel, kteří se zúčastnili loňského zářijové-
ho participativního setkání – tj. zachování 
přírodního charakteru hřiště, oblázkový 

povrch a herní prvky ze dřeva, velká her-
ní sestava pro starší děti, menší sestava 
pro ty nejmenší, pískoviště, hrazdy a ta-
bule na kreslení křídou. 

Původní pérový domeček nahradil na se-
tkání více preferovaný kolotoč a kovové 
skluzavky, které se – jak bylo na setká-
ní opakovaně upozorněno - za teplého 

počasí rozehřívaly tak, že nešly používat, 
jsme nechali nahradit laminátovou verzí. 

V dohledné době bychom rádi doplni-
li nový mobiliář – lavičky, lepší odpadko-
vý koš a ideálně též zastínění pískoviště.  
Máme radost, že se celá akce dobře vy-
dařila, a hlavně věříme, že se hřiště bude 
líbit dětem :-).

původní 
stav

PO 
instalaci 

nových 
prvků

Dotační program v oblasti životního prostředí 
Rád bych vás také informoval o dotač-
ních programech v oblasti životního pro-
středí, které jsme vyhlásili pro rok 2021. 
Zejména chci upozornit na novou oblast, 
kterou jsme pro letošní rok přidali, a to 
městské kompostování. Vloni jsme pod-
pořili první pilotní komunitní kompostér 
na Jižním Městě, v případě zájmu o bližší 
informace se prosím podívejte na video 
reportáž Praha TV (online na webu na 
adrese 1url.cz/YznBL) nebo do loňského 
letního Klíče č. 7/8 (najdete ho v pdf verzi 
v sekci „Časopis Klíč“ v této části radnič-
ního webu: www.praha11.cz/cs/media).

Toto jsou témata, v rámci  
kterých je možné o dotaci žádat: 

1. Osvětová činnost a ekologická vý-
chova, aktivity ve volném čase dětí 
a mládeže, osvětové akce pro mlá-
dež a dospělé  
Cílem je zejména šíření povědomí 
o ochraně přírody a recyklace odpadů, 
a to např. podporou aktivit spojených 
s propagací dnů životního prostředí – 
Den Země, Den vody apod., podporou 
kroužků a zájmových oddílů směrem 
k ochraně životního prostředí. 

2. Městské kompostování na území 
MČ Praha 11 
Cílem je umožnění obyvatelům kom-
postovat rostlinný odpad z domác-
nosti, minimalizovat vznik bioodpadu 

komunitním kompostováním s mož-
ností využít vzniklý kompost na pěs-
tování rostlin např. v bytě nebo na 
balkoně. Dotace je určena pro by-
tové domy a SVJ na nákup a in-
stalaci kompostéru pro komunitní 
kompostování.

3. Zlepšení stavu životního prostředí 
na území MČ Praha 11 
Cílem je zkvalitnění prostředí výsad-
bou nebo pravidelnou údržbou (např. 
úprava předzahrádek nebo balkonů, 
ozelenění nevzhledných stěn domů 
popínavými rostlinami, vlastní péče 
o veřejně přístupná prostranství). 

4. Soužití lidí a zvířat ve městě
A. zvířata chovaná v městských 
bytech 
Cílem je podpořit bezproblémovost 
soužití lidí a zvířat chovaných v by-
tech, poučení o vhodném výběru 
podle možností chovatelů, o zodpo-
vědnosti majitele za chované zvíře, 
o výchově a výcviku zejména u psů. 
B. volně žijící zvířata ve městě 
a jeho okolí  
Cílem tohoto programu je zvýšit in-
formovanost občanů o volně žijících 
živočiších a jejich ochraně nebo o zá-
sadách v případě potřeby poskyt-
nout pomoc živočichovi v nouzi.

Každý žadatel může o dotaci požádat jen 

jednou, současně ale může žádat záro-
veň o více nebo všechny dotační tituly. 
Maximální výše dotace na každou jednu 
žádost je 50 000 Kč, zároveň platí, že 
se žadatel na celkových nákladech musí 
vždy spolupodílet – a to v minimální výši 
30 %. Lhůta pro podání žádosti už běží 
a skončí až 4. března, lhůta pro vyčerpá-
ní poskytnutých finančních prostředků 
je od 1. dubna do 30. listopadu. O po-
daných žádostech bude rozhodnuto do 
konce 2. čtvrtletí tohoto roku. 

Kompletní informace najdete na webu 
Prahy 11 v záložce „Městská část“ 
v podsložce „Dotace a fondy – Dotač-
ní programy MČ Praha 11 na rok 2021“. 
Formulář k vyplnění je ke stažení tamtéž 
– v záložce „Městská část“ v podsložce 
„Dotace a fondy - Formuláře ke stažení“.

Podrobnější informace, podporu při vy-
plňování žádosti o dotaci či vyúčtování 
lze získat na Odboru životního prostře-
dí Úřadu městské části Praha 11, a to 
telefonicky nebo e-mailem u Ing. Kateři-
ny Kotápišové, DiS. (tel.: 267 902 364, 
e-mail: kotapisovak@praha11.cz).

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta pro 
životní prostředí



Máme za sebou ukončení prvního pololetí školního roku 2020/2021. I tento 
půlrok probíhal pro učitele, žáky i rodiče (až na výjimky) distančně.

Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy vydalo doporučení, které ro-
zeslalo začátkem ledna do škol. Jasně 
z něho vyplývá, že za stávajících okolnos-
tí lze doporučit zejména hodnocení slov-
ní, případně klasifikaci doplněnou slovním 
hodnocením.

Školy by měly přihlédnout také k dalším 
skutečnostem, které ovlivňují výsledky 
vzdělávání, a to například zhodnotit aktivi-
tu žáků při distanční výuce, schopnost or-
ganizovat si čas a učení v podmínkách dis-
tanční výuky nebo plnění zadaných úkolů. 

Jak na doporučení ministerstva zareagova-
ly školy v Praze 11?

Krůčky vpřed

Slovnímu hodnocení je třeba se naučit, 
a proto jsou školy při zavádění slovního 
hodnocení opatrnější. Upozorňují také na 
to, že žáci, učitelé i rodiče jsou zvyklí na 
stávající způsob hodnocení a přechod na 
jiný systém může být spíše kontraproduk-
tivní. Na ZŠ Donovalská používají vyučují-
cí k hodnocení kombinaci známek a osob-
ního dopisu. Jen v některých třídách 

a z některých předmětů hodnotí slovně 
na ZŠ Květnového vítězství, na ZŠ Miku-
lova přidávají slovní část. ZŠ a MŠ Chodov 
hodnotí sumativně, slovně jen u individuál-
ních vzdělávacích plánů a v přípravné třídě. 
Slovního hodnocení se dočkají také děti na 
prvním stupni ZŠ Mendelova. V ZŠ Pošep-
ného náměstí 2022 je pololetní hodnocení 
prospěchu a chování žáků kombinací zná-
mek a slovního hodnocení, které se žákům 
a rodičům sděluje prostřednictvím komen-
tářů v systému Bakaláři či e-mailem. Slov-
ní hodnocení na této škole obdrží třídy 
„Začít spolu” a někteří žáci s podpůrným 
opatřením.

Pracovní tým v rámci MAP II

Rozvoj formativního hodnocení na na-
šich školách podporuje v rámci Místního 
akčního plánu vzdělávání II pro Prahu 11 
pracovní tým formativního hodnoce-
ní. Nedávno proběhl webinář pro sbo-
rovnu s lektorem Robertem Čapkem na 
téma „Jak utvořit správné třídní klima 
přes vhodně zvolené metody, motivaci 
a především za velkého přispění osob-
ní iniciativy učitele”. Na jaře se chystá 
webinář s Veronikou Laufkovou, spo-
luautorkou knihy Formativní hodnoce-
ní ve výuce. Následovat bude online 
setkání s Tomášem Kotenem, autorem 
publikace „Škola? V pohodě!”. Pracov-
ní tým také plánuje oslovit školy v Pra-
ze 11 s nabídkou mentorské spoluprá-
ce a vzájemných hospitací. Další tým 
Spolupráce chystá toto téma otevřít 
pro rodiče a diskutovat s nimi nad hod-
nocením jejich dětí.
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Na Jižním Městě rozšiřujeme prázdninový provoz mateřských škol
Po dohodě s vedením mateřských škol 
v Praze 11 vycházíme vstříc rodičům 
a rozšiřujeme provoz mateřských škol 
v prázdninovém období. Provoz v mateř-
ských školách bude zajištěn téměř po ce-
lou dobu letních prázdnin 2021.

Ve spolupráci s ředitelkami jsme sestavi-
li časový harmonogram letního provozu. 
Jak je z tabulky zřejmé, budou se školky 
v provozu střídat. Poslední (tzv. přípravný) 
srpnový týden doporučuje odbor školství 
a kultury zachovat pro děti jako volný, a to 
také vzhledem k přípravám mateřských 
škol a jejich pedagogů na nový školní rok.

V současné době zjišťuje vedení našich 
MŠ předběžný zájem o prázdninovou do-
cházku na kmenových školkách. Vzhledem 
k tomu, že celoprázdninově budou fungo-
vat jen některé MŠ, předpokládáme vyš-
ší zájem o místa. Přednost dostanou děti 
přihlášené z kmenové MŠ a každá školka 
zveřejní počet volných míst pro děti z ji-
ných školek. Sestavujeme přihlášku, kte-
rou si rodiče budou moci stáhnout z webu 
naší městské části. Výše platby je vázá-
na na danou mateřskou školu a může se 
lišit. Platbu bude nutné uhradit předem. 

Doporučuji sledovat webové stránky ma-
teřských škol, kde budou zveřejněny veš-
keré informace k prázdninovému provozu 
v dané školce, tedy informace o termí-
nech přihlášení, přijímacím řízení, platbách 
za stravné a školné. Průběh pilotního 
prázdninového provozu po jeho ukončení 

vyhodnotíme a navrhneme 
optimalizaci.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová  
(Piráti) 

radní pro školství

Slovní hodnocení má zelenou
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Slovo starosty – plánované investiční akce 
Vážení spoluobčané,

v letošním roce 2021 plánujeme mno-
ho důležitých investičních akcí, financo-
vaných jak z rozpočtu městské části, tak 
i z jiných zdrojů. O některých plánova-
ných investicích jsem se již zmiňoval ve 
Zpravodaji MČ Praha-Újezd. 

Městská část připravuje projekt na rea-
lizaci šesti parkovacích stání na Kateřin-
ském náměstí. Tři místa vzniknou vlevo 
v ulici Remízková a další tři vlevo při vý-
jezdu z ulice U Louky. Úprava náměstí 
by měla proběhnout do konce letošní-
ho roku. Další projekt úpravy parkovacích 
stání se připravuje v sídlišti Kateřinky, 
konkrétně v zadních traktech třech věžá-
ků ve Vodnické ulici. Po získání všech po-
třebných povolení by zde mělo vzniknout 
celkem 25 nových parkovacích míst urče-
ných pro místní rezidenty. 

V průběhu jara bude zahájena stavba 
protihlukové stěny u dálnice D1 směrem 
na Prahu, a to v Újezdu v úseku od pře-
mostění Botiče k přemostění na Průho-
nice. Současně Ředitelství silnic a dálnic 
plánuje realizaci protihlukového opatře-
ní na zemním ochranném valu v Kate-
řinkách, v části stávající zástavby v uli-
ci Pastevců. Nejen v roce letošním, ale 
i v těch následujících bude bezesporu 
nejvýznamnější investiční akcí výstav-
ba základní devítileté školy Formanská. 
Městská část by měla na přelomu ledna 
a února ukončit výběrové řízení na zpra-
covatele projektové dokumentace na 
stavbu školy. V červnu by měla být pro-
jektová dokumentace o vydání společné-
ho územního rozhodnutí o umístění stav-
by a stavebního řízení, včetně výkazu 
výměr, zpracována a odevzdána zadava-
teli. Předpokládáme, že do konce srpna 

budeme mít shromážděná potřebná vy-
jádření všech příslušných orgánů dotče-
ných plánovanou stavbou školy. Pokud 
vše půjde podle plánu, tak v září 2021 
městská část podá žádost o stavební 
povolení. Zahájení výběrového řízení na 
zhotovitele samotné stavby školy odha-
duji v průběhu roku 2022. Městská část 
je v souvislosti se získáním finančních 
prostředků na stavbu základní školy zá-
vislá na hlavním městě Praze. Pevně vě-
řím, že prostředky na samotnou výstav-
bu školy Praha poskytne. V současné 
době jsme s přípravou stavby již jeden 
rok ve zpoždění. Důvodem byla proti- 
epidemická opatření a zrušení veřejné za-
kázky na projektové práce v roce 2020. 

Vážení spoluobčané, závěrem mi do-
volte, abych vám a vašim rodinám po-
přál do nového roku pev-
né zdraví, mnoho štěstí 
a spokojenosti.

  Václav Drahorád, 
 starosta

Sběr nebezpečných odpadů  
23. února 2021
V úterý 23. února proběhne na úze-
mí městské části mobilní sběr nebez-
pečných odpadů. V jeho rámci mohou 
občané prostřednictvím obsluhy vozi-
dla bezplatně odevzdat k odstranění 
následující druhy nebezpečných odpa-
dů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fo-
tochemikálie, pesticidy, zářivky, barvy, 
tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, či-
sticí prostředky, léčiva, baterie a aku-
mulátory, jedlý olej a tuk. Svozové vo-
zidlo bude přistaveno v době od 18.40 
do 19.00 hodin v Újezdě na ulici For-
manská u č. p. 3 (náměstí u restaura-
ce) a v době od 19.10 do 19.30 hodin 
v Kateřinkách na křižovatce ulic Vodnic-
ká a Na Křtině.
 Pavla Pitrmanová, tajemnice úřadu

Informace o svozu tříděného odpadu a přistavování 
velkoobjemových kontejnerů v roce 2021
Během vyjednávání o rozpočtu hlavní-
ho města Prahy na rok 2021 se podaři-
lo uhájit finance na služby spojené s vý-
vozem tříděného odpadu. Zároveň je ale 
potřeba říci, že množství odpadů se v Pra-
ze každý rok zvyšuje, stejně jako nákla-
dy s tímto vývozem spojené. Vzhledem 
k těmto skutečnostem Odbor ochrany 
prostředí MHMP uvítá vytipování sepa-
račních stanovišť, která jsou nevyužívána, 
a bylo by je možné zrušit. U ostatních sta-
novišť zůstane zachována stejná četnost 
vývozů a úklidu jako v roce 2020 a bude 
obtížné je navýšit. Podotýkáme, že měst-
ská část Praha-Újezd neuvažuje o zrušení 
žádného stanoviště tříděného odpadu na 
svém území. 

K některým úsporám ale město mu-
selo přistoupit. Navrhované úspory se 

dotknou nejvíce přistavování kontejnerů 
na velkoobjemový odpad z domácností 
a bioodpad. Četnost svozů bude ze stra-
ny hlavního města snížena přibližně na po-
lovinu, hlavně u velkých městských částí. 
Městskou část Praha-Újezd postihlo sní-
žení kvót u velkoobjemových kontejnerů 
na bioodpad, a to z osmi na čtyři v prvním 
i druhém pololetí. Počet velkoobjemových 
kontejnerů na rozměrný odpad z domác-
ností zůstane stejný jako v předešlém 
roce, v každém pololetí šest kusů.

V případě likvidace velkoobjemového od-
padu se nabízí alternativa, kterou předsta-
vují sběrné dvory HMP. Ty jsou k dispozici 
občanům hlavního města Prahy celoročně 
bez omezení. Nově město ve spolupráci 
se společností Pražské služby nabízí mož-
nost odložit dosud funkční, zachovalé věci 

v tzv. re-use pointech, a to pilotně v Pra-
ze 4 – Spořilově (ulice Zakrytá) a v Pra-
ze 9 – Vysočanech (ulice Pod Šancemi). 
Na místě je připraven speciální velkoob-
jemový kontejner a proškolená obsluha, 
která předměty přebírá a zadává do da-
tabáze. Předměty typu nábytek, vybave-
ní domácností, sportovní potřeby, knížky 
či hračky jsou následně nabízeny on-line 
prostřednictvím aplikace: https://praho.
nevyhazujto.cz/ nejdříve partnerským or-
ganizacím – charitám, městské nábytkové 
bance, sociálním odborům a dalším. Před-
měty, které nevyužijí tyto organizace, si 
mohou lidé rezervovat ve veřejně přístup-
né části aplikace a poté zdarma vyzved-
nout. Bližší informace k projektu nalezne-
te na: https://reuse.praha.eu/. 

 Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Úhrada místního poplatku ze psů
Upozorňujeme obyvatele městské 
části Praha-Újezd, že v únoru obdr-
ží přihlášení poplatníci z místního po-
platku ze psů do svých poštovních 
schránek složenku s předepsanou 
výší platby na úhradu místního poplat-
ku ze psů na rok 2021, která je splat-
ná nejpozději do 31. března 2021. 
Pokud poplatek činí více než 600 Kč 
ročně, je možné ho hradit ve dvou 
stejných splátkách, a to nejpozději do 
31. března a 31. srpna letošního roku. 
Poplatek je možno také uhradit bez- 
hotovostním převodem nebo v ho-
tovosti na Úřadu městské části Pra-
ha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, 
Praha 4 – Újezd u Průhonic.
 Simona Drábková, kancelář starosty

Místo pro stavbu protihlukové stěny v Újezdu
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CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Děvín
Dne: 22. 2. 2021 v pondělí 
Odjezd: v 10:00 z Hájů od Komunitního centra Matky Terezy
Trasa: Krč, Bráník, Hlubočepy, N. Butovice, Jinonice, Děvín, Dívčí 
Hrady, Hlubočepy – a jinou cestou domů na Háje 
Víte, kde poustevničil a co ničil sv. Prokop? A kde našli v Pra-
ze mamuta? Kolik měří pražský Semmering? Kam vypustí 
koně Převalského? Proč došlo k „dívčí válce“? Fandíte Vlas-
tě a Šárce, nebo Ctiradovi? To vše a ještě víc se dozví-
te na cestě s Mirjou. Akce se koná jen, pokud to 
epidemická situace a s ní spojené restrikce dovo-
lí. Samozřejmostí je cyklistická helma a náhradní 
duše. 

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: Okolím Říčan

Dne: 23. 2. 2021 (úterý)
Odjezd: 9:31 Hlavní nádraží, 9:51 
Horní Měcholupy. Jízdenka pro 2. pás-
mo nebo ČD. 
Délka trasy: cca 9 km
Trasa: Světice – Hájenka – Říčany – 
Kolovraty. Projdeme se ze Světic krás-
nou a nenáročnou trasou, která míjí 
soustavu několika rybníků na Říčan-
ském potoce, největší z nich se jme-
nuje Marvánek. V Říčanech lze obdi-
vovat torzo hradu, který patřil mezi 
nejvýznamnější stavby české hradní 
architektury doby posledních Přemys-
lovců a je ukázkou nejstarších kamen-
ných hradů na našem území. Odtud 
dojdeme na vlak do Kolovrat a vrátíme 
se zpět do Prahy. Trasou na čerstvém 
vzduchu vás provede paní Jitka.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory:  
VINOHRADSKÉ VILY

Dne: 16. 2. 2021 (úterý) ve 14:00, 20. 2. 2021 (sobota) ve 14:00
Sraz: na zastávce tramvaje č. 4, 22, 57, 59 Jana Masaryka ve směru od náměstí 
Míru 
Co vás čeká: Královské Vinohrady mají několik pozoruhodných vil, které vznikly buď 
historickým vývojem z viničních usedlostí, či byly založeny jako nové v době parcela-
ce zdejších zahrad v 19. a 20. století. Naše vycházka povede magickou oblastí okolí 
Grébovky – od rodného domu generála Eliáše na rohu Francouzské ul. a ulice Jana 
Masaryka, okolo několika slavných secesních kaváren, restaurací a hotelů, bývalé vo-
zovny koněspřežky, kde bývalo ustájeno až 160 koní. 
Sejdeme ulicí Jana Masaryka k vile Orlová, pojmenované podle staré místní vinice, 
k pohádkové vile Belle Vue od oblíbeného vinohradského stavitele Karla Horáka. 
O kousek dál se nachází vila Osvěta zv. Amerika od architekta Vlčka, kde se narodil 
Jan Masaryk, vedlejší vila je spojena se jménem bratří Fričových, kteří založili malou 
firmu „Josef a Jan Frič“ – dílna pro přesnou mechaniku. 
V Kopeníkově ulici si prohlédneme jednu z mála vil zachovaných v původní podobě 
Chlumetzky a vilu Dolní Kozačka (bývalá usedlost Kozačka), sejdeme k vile Kleovka 
či také Alvína na místě bývalého dvorce a viniční usedlosti. Půjdeme čtvrtou nejkrás-
nější secesní řadou domů po Pařížské, Masarykově nábřeží a Kodaňské, která se na-
zývá U Havlíčkových sadů.
Prohlédneme si funkcionalistickou vilu, kde bydlel herec Jindřich, naproti níž se na-
chází romantizující vila Perucka a jedna z mála zachovaných usedlostí Vondračka. 
Naše vycházka skončí u Vršovického nádraží, odkud se lze snadno dostat kamkoliv.
Procházkou vás provede paní Jelena. Rezervace je nutná!

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory:  
Do Židovského města za Golemem

Dne: 20. 2. 2021 (sobotu) 
Sraz: v 10:00 hodin v hale stanice metra Staroměstská (vyjet pojízdnými 
schody nahoru do vestibulu)
Co vás čeká: Projdeme se místy, kde nezůstal stát kámen na kameni. 
Dnešní čtvrť, plná luxusních činžovních domů, bývala chudinským ghettem 
s tajemnými průchody a stísněnými uličkami lemovanými změtí na sebe na-
lepených domků. Genius loci středověkého města však zcela nezmizel, dýchne 
na nás u synagog, živoucích strážců tisícileté historie, nebo u vysoké zdi staré-
ho židovského hřbitova.
Na vycházce se zaměříme na to, co z židovského města zůstalo – synagogy 
Pinkasovu, Klausovu, Staronovou, Vysokou, Maiselovu a Španělskou, obřadní 
síň, radnici, židovský hřbitov. Dozvíme se, kdo skutečně byl tajemný rabín Löw, 
stvořitel Golema, a že radniční hodiny mohou jít pozpátku a není to chyba.
Procházkou vás provede paní Jelena. Rezervace je nutná!

Sociální a bezpečnostní sloupek 

Vážení a milí,

když jsem v minulém sloupku nabádal, aby-
chom se nevyhýbali očkování, netušil jsem, 
že očkování se bude vyhýbat nám. Nejsou 
vakcíny! Proč? Dodavatelská firma Pfizer 
nečekaně přerušila na několik týdnů výro-
bu, aby mohla rekonstruovat výrobní linky 
a výrazně tak navýšit svou výrobní kapa-
citu. Do budoucna to jistě bude přínosem, 
ale teď to znamená měsíční zpoždění. Hod-
ně nepříjemné zjištění, že? Přitom máme na 
Jižním Městě připravena tři očkovací místa, 
která jen čekají na vakcíny. A covid zatím 
řádí dál. Nemocnice jsou přeplněné, mno-
ho zdravotníků je nemocných, takže všich-
ni zbývající musí pracovat s vypětím všech 
sil. Ve službě chybí i hodně strážníků, po-
licistů a hasičů, kteří jsou nemocní či v ka-
ranténě. Pomozme jim všem alespoň tím, 
že budeme dodržovat nepříjemná omeze-
ní, že budeme k sobě navzájem ohleduplní, 
že nebudeme zbytečně „frajeřit“, prostě že 
nebudeme covidu nahrávat. 

Na závěr znovu děkuji pracovníkům naše-
ho úřadu za to, jak stále spolehlivě zajišťu-
jí jeho chod. Dík pochopitelně patří i všem 
pracovníkům ve zdravotnictví, v sociálních 
službách, v integrovaném záchranném 
systému, ve školství a vůbec 
všem, kteří zvládají nelehký 
boj s covidem. 
Přeji Vám všem, buďte 
zdraví, negativní ke covi-
du a pozitivní k životu!
 Váš Petr Jirava
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Děkujeme za radost, kterou rozdáváte
Některé mateřské školky s námi spolupracovaly v přechozím roce i v letech minulých 
v rámci projektu Mezi námi, o.p.s, který usiluje o mezigenerační setkávání.

Věříme, že to tak bude pokračovat i v brzké době. Tato spoluprá-
ce spočívala v návštěvách seniorů v klubech a v domech s pečo-
vatelskou službou Šalounova a Blatenská, při kterých se senio-
ři mohli potěšit z vystoupení dětí či z jejich pouhé přítomnosti.

V minulém roce bylo vše najednou jinak. Děti však na „babičky 
a dědečky“ nezapomněly a spolu se svými učitelkami vlastnoruč-
ně vyrobily nádherná přáníčka, ke kterým jejich rodiče přidali dá-
rek stvořený pro vánoční čas, jako např. knížku, čaj na zahřátí, 
kosmetiku, čokoládu aj. Dárků doputovalo k seniorkám 
a seniorům, kteří se před Vánoci mohli setkat díky 
příznivé epidemické situaci, tolik, že nebyl ni-
kdo, na koho by se nedostalo. Všechny ob-
darované dárky velmi potěšily a mnozí 
byli dojati. 

Do této aktivity „Vánoční přání pro 
osamělé seniory“ v rámci projektu 
Místního akčního plánu II pro Pra-
hu 11 se zapojily mateřské školky 
v Křejpského, Jažlovická, Blaten-
ská, Chodov, Sulanského, Vejva-
novského a Konstantinova. Chtěli 
bychom poděkovat paní ředitelce 
Věře Bokrové, která zprostředko-
vala rozvoz a předávání dárků do 

jednotlivých klubů, a samozřejmě všem ředitelkám, učitelkám, 
dětem a jejich rodičům, že i v nelehké době myslí na to, jak vnést 
radost do života těm, kteří se mohou cítit osamoceně a pro kte-
ré je tato situace obzvláště náročná. Je potěšující zprávou, že 
mezi námi žije hodně těch, kteří myslí na druhé. Děkujeme také 
dětem a jejich učitelkám, které zazpívaly koledy pod okny domu 
s pečovatelskou službou Blatenská. Děkujeme za radost, kterou 
rozdáváte!

S ohledem na vyvíjející se epidemickou situaci ve dnech uzá-
věrky zpravodaje doporučujeme sledovat aktuální 

informace k pořádaným aktivitám na našich 
webových stránkách www.jmsoc.cz. Rezer-

vace komentovaných procházek je nutná! 
Kontakt pro dotazy v pracovní dny pon-

dělí–pátek 8:00-14:00 tel.: 724 603 
317, 770 197 680 e-mail: poradenst-
vi@jmsoc.cz, teren@jmsoc.cz

Účast na inzerovaných akcích je na 
vlastní nebezpečí, organizátor ne-
přebírá zodpovědnost za zdraví, ži-
vot či majetkovou újmu. Svůj nesou-
hlas s pořizováním fotografií či videí 
vyjádřete prokazatelně před zaháje-

ním akcí. 

poděkování
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CHCETE 
VYDĚLÁVAT?
PRODÁVEJTE INZERCI 
V NAŠICH MÉDIÍCH!

Pošlete nám životopis a motivační dopis 
na e-mailovou adresu 
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz.

V REGIONECH 
TO FUNGUJE

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

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

HUDBA

ALAN 
MENKEN

CHERI  STE INKELLNER& BILL  STE INKELLNER

Retro muzikál
FILIPA RENCE A ZDENKA ZELENKYˇˇ

Premiéra ČERVEN 2021
CHERI  STE INKELLNER

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

hdk_pva_leto92x130.indd   2 20.11.20   12:00

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.

Pomoc pro Leontýnku 
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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

Prodej bytu 3+1 s lodžií (zaskleno), 
užitná plocha bytu 71 m2, v OV. 
Nachází se ve 4. podlaží ze 7. Byt 
je po částečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Vajdova, Hostivař

Prodej řadového rodinného 
domu 10+3 s 3 lodžiemi, užitná 
plocha domu 460 m2, plocha po-
zemku a zahrady je 428 m2, v OV.

PRODEJ ŘADOVÉHO DOMU
K Dolům, Modřany

Prodej bytu 3+1 s lodžií (zaskle-
no), užitná plocha bytu 79 m2, v 
OV. Nachází se v 2. podlaží ze 7. 
Byt je v původním stavu.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Hekrova, Háje

Prodej bytu 3+1 s lodžií (zaskleno), 
užitná plocha 72 m2, v OV. Nachází 
se v 10. podlaží z 10. Byt je v pů-
vodním stavu.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Ledvinova, Chodov

Nájem bytu 1+1, užitná plocha 30 
m2, v DV. Nachází se v 7. podlaží z 
8. Byt je po částečné rekonstruk-
ci. 7.900,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 1+1
Valentova, Chodov

Nájem bytu 1+1 s lodžií, užitná plo-
cha 52 m2, v OV. Nachází se  v 9. 

podlaží z 12. Byt je po částečné 
rekonstrukci. 9.900,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 1+1/L
Dědinova, Chodov

Nájem bytu 2+kk, užitná plocha 
jednotky 33 m2, v OV. Nachází se v 

5. podlaží z 8. Byt je po celkové re-
konstrukci. 10.200,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Hráského, Chodov

Nájem bytu 2+kk, užitná plocha 
bytu 46 m2, v OV. Nachází se v 

6. podlaží z 8. Byt je po celkové 
rekonstrukci. 12.000,- Kč + po-

platky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Filipova, Chodov

I v této složité době  
jsme tu stále pro Vás.
Najdete nás v rezidenci Alba, na adrese 

Květnového vítězství 2408/5, 149 00 

Praha 4, vedle pošty v Benkové ul.

V obou kancelářích se na Vás těšíme vždy 
od PO – PÁ od 8:30 – 18:30, SO a NE dle dohody.

Zároveň jsme Vám nadále k dispozici v naší kanceláři 
na adrese Petýrkova 1993/30, 148 00 Praha 4, 
5min. od           Chodov.
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Projekt „Integrace cizinců v MČ Praha 11“  
proběhl úspěšně již pátým rokem
V roce 2020 realizovala MČ Praha 11 
již pátým rokem projekt „Integrace 
cizinců v MČ Praha 11“ v rámci 
dotační podpory Ministerstva 
vnitra ČR, národního dotačního 
titulu Projekty obcí na podporu 
integrace cizinců na lokální úrovni.

Podle Statistického úřadu bylo k 1. 7. 
2020 evidováno na území MČ (jen Pra-
ha 11) 9 743 cizinců, tj. 12,6 % obyva-
telstva městské části. Pokud bychom 
započítali do správního obvodu Prahy 11 
i spádové obce, dostaneme se na počet 
10 868 cizinců, tj. 12,7 % obyvatelstva. 
Nelze samozřejmě opomenout i kontext 
okolních městských částí (Praha 12, Pra-
ha 15 a Praha–Libuš), kde podíl cizinců 
dosahuje od 11,5 % až po 21,3 %.

Dle předchozích zkušeností v projek-
tu primárně realizujeme aktivity ve škol-
ských zařízeních, neboť zde je největ-
ší kumulace cizinců (děti a jejich rodiče). 
Školy jsou tak základní institucí inte-
grace. Dále se v minulých letech osvědči-
lo rozvíjet integrační aktivity i směrem ke 
kulturnímu vyžití na městské části.

Náplní dílčího projekt „Dialog kultur 
2020“, který zaštiťovala a realizovala 
společnost Kulturní Jižní Město, o.p.s., 
byl příměstský tábor, komponovaná mul-
tikulturní setkání, projekt čtení v knihov-
ně a výtvarné dílny pro školy. Páteřním 
dílčím projektem se stala „Výuka české-
ho jazyka pro děti cizince na MŠ a ZŠ 
v Praze 11“. Třetím dílčím projektem byl 
pak „Zájmový útvar – cizinci jsou ka-
marádi“ – výtvarný kroužek s výstavou 
a kulturním programem. Pro podporu ko-
munikace s rodiči i žáky jsme v minulém 
roce přidali podprojekt „Překlady škol-
ních dokumentů“.

Dalším podprojektem byl „Terénní pra-
covník pro vietnamskou menšinu na 

MČ Praha 11“. Zde jsme se nechali in-
spirovat jinými pražskými částmi, které 
již s terénními pracovníky pro cizinecké 
skupiny či komunity dlouhodobě spolu-
pracují. Tato spolupráce jim přináší lepší 
vhled do života cizinců v městské části, 
lépe se jim navazuje spolupráce s rodina-
mi i jednotlivci a lépe se jim daří podporo-
vat cizince v případě sociálních problémů 
s bydlením, prací či vzděláváním dětí. Te-
rénní pracovnice měla v náplni práce rov-
něž správu facebooku městské části ve 
vietnamštině.

Dalším dílčím projektem byla „Analýza 
potřeb cizinců na území MČ Praha 11“. 
Pro zařazení analýzy do projektu jsme 
se rozhodli z důvodu návaznosti na čty-
ři roky starou vstupní analýzu „stavu ci-
zinců“ na městské části. Aktuální analý-
zu jsme nechali vytvořit pro hlubší vhled 
do toho, jak kvalitně žijí cizinci v měst-
ské části a čím by jim mohl být náš úřad 
prospěšnější než doposud. Realizoval 
ji pro nás tým Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy pod vedení profeso-
ra Luďka Sýkory, a až to epidemická si-
tuace dovolí, uspořádáme prezentaci 
analýzy.

Posledním dílčím projektem byl „Infor-
mační servis pro cizince na MČ Pra-
ha 11“ zaměřený na překlady důležitých 
dokumentů z úřadu do relevantních ja-
zyků (ukrajinština, vietnamština, rušti-
na, angličtina). Přístup k informacím je 
nejdůležitějším aspektem pro vyrov-
nání podmínek cizinců a majority nejen 
v městské části Praha 11, po vložení pře-
kladů na web a publikaci informačních le-
táků by tento dílčí projekt měl přinést ci-
zincům skutečně dobrý informační servis.

Městská část Praha 11 vnímá rozvoj in-
tegračních aktivit pro cizince ze tře-
tích zemí jako preventivní opatření pro-
ti rozvoji negativních jevů spojených 
s problémy v integraci a sousedském 
životě na Jižním Městě. Mezi očekává-
ní rozšíření projektu v uplynulém roce pa-
třila možnost větší podpory přátelských 
a sousedských vztahů mezi cizinci a čes-
kými občany, následně podpora parti-
cipace vietnamské menšiny a přístup-
nost informací o kulturním a komunitním 
dění v městské části a v neposlední řadě 
zprostředkování základního i rozšířené-
ho informačního servisu od městské čás-
ti směrem k obyvatelům hovořícím jiným 
mateřským jazykem. V projektu a nových 
dílčích aktivitách chceme pokračovat 
i v roce 2021.

Mgr. Barbora Matysová,  
koordinátorka rozvoje sociálních služeb, 

externích dotací a práce s cizinci
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SOUTĚŽ! 
POŠLETE NÁM FOTOGRAFII SVÉ MASOPUSTNÍ ROUŠKY! 

TY NEJORIGINÁLNĚJŠÍ VYBEREME A ODMĚNÍME.
LETOS BUDE MÍT MASKU KAŽDÝ!

Zajímá vás, jak to vlastně celé bylo s masopustem? 
Během letošního Jihoměstského masopustu vám jeho tradice přiblížíme a přineseme až domů. 

Sledujte masopustní veselí na FB profi lu KC Zahrada, Chodovské tvrze nebo MČ Praha 11 
a YouTube kanálu KC Zahrada.

13 / 2 / 2021
ONLINE
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Jak se hlásit na střední školu
Jako každoročně přichází období podávání přihlášek na střední školy, a proto vám přinášíme prostřednictvím časopisu Klíč informace 
o přihláškách a nabídku středního školství na území městské části Praha 11. Veškeré informace naleznete i na webových stránkách 
naší městské části – www.praha11.cz

V případě nepříznivé epidemické situace může ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určit opatřením obecné povahy od-
lišné termíny nebo lhůty stanovené školským zákonem a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by po-
stup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Stručně vás provedeme celým procesem

Přehled středních škol  
na Jižním Městě:
Gymnázium Opatov 
Konstantinova 1500 
gymnazium-opatov.cz 

Střední škola – Waldorfské lyceum 
Křejpského 1501/12 
www.wlyceum.cz 

Gymnázium Evolution Jižní Město  
Tererova 2123/17 
www.gevo.cz 

EDUCAnet – gymnázium,  
střední odborná škola  
a základní škola Praha, s.r.o. 
Roztylská 1860/1 
praha.educanet.cz 

Základní škola a střední škola  
waldorfská 
Křejpského 1501 
zs.waldorfska.cz 

Základní a Střední škola Kupeckého  
Kupeckého 576/17 
www.modraskola.cz 

Střední škola Podnikatelská  
akademie a základní škola, s.r.o.,  
K Milíčovu 674/2 
www.podnikakademie.cz 

EDUSO Střední odborná  
škola multimediální a propagační  
tvorby, s.r.o. 
Novomeského 2139/1 
www.eduso.cz 

Michael – Střední škola  
a Vyšší odborná škola reklamní  
a umělecké tvorby, s.r.o.
Machkova 1646 
www.skolamichael.cz 

Přihlašování:

Uchazeči o středoškolské studium si 
mohou v prvním kole podat dvě přihláš-
ky (přihlášky lze obstarat v ZŠ,  
v prodejnách SEVT nebo na webových 
stránkách MŠMT:  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stred-
ni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-
-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Přihlášky je třeba vyplnit a nechat si po-
tvrdit prospěch na ZŠ. Přihlášky pro první 
kolo se odevzdávají zvolené střední ško-
le do 1. března 2021. Je také nutné si 
v ZŠ vyzvednout do 1. března 2021 zá-
pisový lístek.

Přijímací řízení 2020/21: 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná 
formou písemného testu ze vzdělávacího 
oboru český jazyk a literatura a písemné-
ho testu ze vzdělávacího oboru matema-
tika a její aplikace ve dvou termínech, je 
stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně 
nástavbového studia:

1. termín – pondělí 12. dubna
2. termín – úterý 13. dubna

Obory šestiletých a osmiletých 
gymnázií:

1. termín – středa 14. dubna
2. termín – čtvrtek 15. dubna

Jednotná přijímací zkouška 
v náhradním termínu je stanovena  
pro všechny uvedené obory vzdělání 
na dny:

1. termín – středa 12. května
2. termín – čtvrtek 13. května

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při 
přijímacím řízení do oborů vzdělávání se 
závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělá-
vání s výučním listem, do oborů zkrácené-
ho studia a do oborů vzdělávání středních 
škol skupiny 82 Umění a užitné umění. 
Možnost konání školní přijímací zkouš-
ky tím není dotčena kromě oborů vzdě-
lání v konzervatoři. Do oborů středního 
vzdělání s talentovou zkouškou se talen-
tová zkouška koná v pracovních dnech od 
2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 
odst. 3 školského zákona, do oborů vzdě-
lání v konzervatoři se koná talentová 
zkouška v pracovních dnech od 15. led-
na do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 

školského zákona. V případě oboru vzdě-
lání gymnázium se sportovní přípravou 
se talentová zkouška koná v pracovních 
dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021, 
tento obor však koná i jednotnou přijímací 
zkoušku v termínech uvedených výše.

Pozvánku k přijímací zkoušce pro prv-
ní kolo přijímacího řízení do denní formy 
vzdělávání zasílá ředitel školy nejpozdě-
ji 14 dní před termínem konání přijíma-
cí zkoušky. Pokud se uchazeč nemůže 
z vážných důvodů zkoušky účastnit, je 
třeba se omluvit nejpozději do 3 dnů po 
termínu zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístup-
ném místě ve škole a způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup, a to v souladu 
s právními předpisy týkajícími se ochra-
ny osobních údajů, pořadí uchazečů 
podle výsledku hodnocení přijímacího ří-
zení. Nepřijatým uchazečům nebo zákon-
ným zástupcům nezletilých nepřijatých 
uchazečů odešle rozhodnutí o nepřije-
tí. Rozhodnutí je nutno na poště (nebo 
ve škole,…) vyzvednout co nejdříve – na 
poště je uschováno jen 10 pracovních 
dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za 
doručené).

V případě přijetí je třeba odevzdat ředi-
teli SŠ zápisový lístek do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejnil 
seznam přijatých uchazečů. Nebude-li zá-
pisový lístek v této lhůtě škole doručen, 
je možné místo obsadit jiným uchaze-
čem. Zápisový lístek může uchazeč uplat-
nit jen jednou; to neplatí v případě, že 
uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na 
škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

V případě nepřijetí je možné do 3 pracov-
ních dnů od doručení rozhodnutí podat 
k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepři-
jetí. Vhodné je také se zeptat na mož-
nost přijetí na uvolněná místa po uchaze-
čích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro 
jinou školu (nedoručili zápisový lístek). 
Nevyjde-li odvolání, doporučujeme podí-
vat se na další možnosti ve 2. kole na 
webových stránkách krajského úřadu.

Odpovědi na různé otázky získáte přímo 
na internetové adrese pražského školství: 
http://skoly.praha-mesto.cz nebo na:  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/
stredni-vzdelavani

Informace o počtu volných míst pro při-
jetí uchazečů v dalších kolech přijímacího 
řízení na jednotlivých pražských školách 
naleznete na internetovém portálu hlav-
ního města Prahy – oblast školství na ad-
rese: http://skoly.praha-mesto.cz . Dal-
ší informace může poskytnout výchovný 
poradce v základní škole.
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Kvalitní zdravotní péče je prioritou
Aktuálním tématem dnešní složité doby 
je zdraví, proto jsme se zeptali ředitele 
EUC Klinik Praha – Šustova a Praha – 
Opatovská Vojtěcha Řechtáčka a Lucie 
Michalů, vedoucí sestry lékařské služby 
první pomoci pro dospělé v klinice Šustova, 
na pár otázek z oblasti zdravotnictví, 
které vás čtenáře určitě budou zajímat.

Vojtěch Řechtáček,  
ředitel EUC Kliniky Praha – Šustova 
a Praha – Opatovská

Jak hodnotíte spolupráci s městskou 
částí?

Jsem rád, že městská část Praha 11 cit-
livě vnímá potřeby svých obyvatel zejmé-
na v péči o jejich zdraví. Spolupráce našich 
klinik v Šustově a Opatovské s městskou 
částí je dlouhodobě na vynikající úrov-
ni. O tom svědčí například aktuálně tolik 
potřebné vybudování odběrového místa 
EUC Laboratoří na odběr vzorků na ko-
ronavirus v prostoru parkoviště za poli-
klinikou Šustova, ale i zachování lékařské 
služby první pomoci pro dospělé přímo na 
poliklinice v Šustově. Díky městské čás-

ti mají obyvatelé Prahy 11 a okolních lo-
kalit zcela výjimečnou možnost v případě 
potřeby využít ošetření lékařem v poho-
tovostním provozu včetně víkendů a stát-
ních svátků. Tuto službu doplňuje nonstop 
provoz lékárny přímo v budově kliniky, kde 
si lidé mohou kdykoli, tedy 24 hodin den-
ně a 7 dní v týdnu, vyzvednout léky na 
předpis nebo nakoupit volně prodejné pří-
pravky, ať už jsou to prostředky na sni-
žování horečky, proti bolestem, vitamíny, 
nebo třeba dětská výživa.

Zmiňujete nonstop provoz lékárny 
v Šustově. Nabízíte v současné epide-
mické situaci ještě další novinky, které 
pomohou k bezpečnějšímu a pohodlněj-
šímu nákupu?

Zavedli jsme také bezplatnou rezerva-
ci předepsaných léků prostřednictvím na-
šich webových stránek euc.cz/erecept 
nebo možnost vyzvednutí zásilky z e-sho-
pu naší společnosti. Vnímám tyto služby 
v současné epidemické situaci za velmi 
užitečné.

Lucie Michalů,  
vedoucí sestra lékařské služby  
první pomoci pro dospělé,  
EUC Klinika Praha – Šustova

Jak funguje lékařská služba první pomo-
ci (LSPP) na poliklinice v Šustově?

Lékařská služba první pomoci, tedy po-
hotovost, jak ji většina lidí nazývá, je 
ambulantní služba, kdy v nočním čase, 
o sobotách, o nedělích a svátcích není 
přítomen praktický lékař ve své ordinaci. 
Pacient, který pocítí zdravotní problém 
a dopraví se na LSPP, dostane základní 

ošetření, zaléčení a akutně řešíme jeho 
stav. Na pohotovosti jsme schopni se po-
starat v podstatě o jakéhokoli pacienta, 
jen jisté obtíže vyžadují následná odborná 
vyšetření, aby byl vyloučen závažný pro-
blém. Anebo medikace podaná na LSPP 
prostě už nestačí a je nutno pacienta pře-
pravit dál do nemocnice, která v pohoto-
vostním režimu pracuje také v noci, o ví-
kendech a svátcích.

S čím může pohotovost pacien-
tům pomoci a co naopak není v její 
kompetenci?

Nespornou výhodou pohotovosti je krát-
ká čekací doba na ošetření, která se u nás 
pohybuje v řádu desítek minut. Spektrum 
potíží, které jsme schopni řešit, je opravdu 
široké: bolesti hlavy, zad, močové potíže, 
respirační potíže, slabosti, zvýšený krevní 
tlak, nevolnosti, celkové zhoršení stavu při 

onemocnění. Jen čerstvé úrazy, hluboká 
krvavá poranění nebo popáleniny je třeba 
řešit přímo v nemocnici. LSPP též nevy-
stavuje pracovní neschopnost. Ale vždy 
vydáme pacientovi lékařskou zprávu a ta 
slouží jako podklad pro kontrolu u praktic-
kého lékaře. Stavy, kdy jde o akutní duš-
nost, bolesti na hrudi, kolapsy, ztráty 
vědomí, nebo stavy, kdy není možno pa-
cienta transportovat do naší ambulance, 
je třeba s námi konzultovat anebo akutně 
volat linku 155.

V čem spatřujete největší výhody 
 pohotovosti právě na poliklinice 
Šustova? 

Obrovskou výhodou je, že v prostorách 
naší polikliniky je i nonstop lékárna, kde 
je možné léky rovnou vyzvednout, a bez-
prostředně začít léčbu, kterou lékař sta-
novil. Další velkou pomocí, hlavně v době 
koronaviru, je telefonická konzultace s lé-
kařem. Dostat radu a ujištění, psychickou 
podporu ve stavu, kdy nám není dobře, je 
vždy velkým přínosem. A i když nejsme 
schopni léčit a vyšetřovat po telefonu, 
jsou určité informace, které když pacient 
díky naší pohotovosti získá, pomohou při 
řešení jeho zdravotního stavu.

Pohotovost v Šustovce je navíc jediná 
v Praze, která není v areálu nemocnice, 
ale uprostřed sídliště. Je tak pohodlně do-
stupná obyvatelům celé Prahy 11.

 Dana Foučková 

Nespornou výhodou pohotovosti je krátká 
čekací doba na ošetření, která se u nás 

pohybuje v řádu desítek minut.

Jak hodnotí vzájemnou spolupráci radní  
pro sociální oblast a zdravotnictví Ing. Petr Jirava?
Kdybychom byli se spoluprací nespokojeni, neuzavřeli bychom 
s EUC Klinika smlouvu na provozování LSPP na další 3 roky. Při-
pomínám, že jsme jedinou městskou částí Prahy, která má vlast-
ní pohotovost. Přínosem je samozřejmě i pohotovostní lékárna 
s nepřetržitým provozem a před měsícem otevřené odběrové 
místo. Vzájemnou spolupráci tedy považuji za velmi dobrou!
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„Bavilo mě to od začátku,“  
říká Eliška Krupnová, nejlepší florbalistka svěTA
Skvělou premiérou pro český florbal a pro ten jihoměstský obzvášť je vyhlášení Elišky 
Krupnové prestižní anketou magazínu Innebandymagazinet nejlepší hráčkou světa. 
První Češka v historii a útočnice švédského týmu Pixbo Wallenstam nahradila na vrcholu 
florbalového žebříčku Švédku Annu Wijkovou. S florbalem začínala Eliška v Mariánských 
Lázních, kde působila do roku 2010. Od sezóny 2009/10 hostovala v Extralize žen 
v týmu Herbadent Tigers SJM, do kterého následující rok přestoupila. V prvních čtyřech 
sezónách v Herbadentu získala s týmem všechny čtyři mistrovské tituly a v následujících 
dvou sezónách získala dva vicemistrovské. V letech 2009 až 2013 pět pohárů Českého 
florbalu. Eliška hraje od roku 2015 ve švédském týmu Pixbo Wallenstam IBK, kde se 
později stala kapitánkou. V roce 2010 až 2013 se stala vítězkou české extraligy a stejný 
titul obhájila v roce 2016 také ve Švédsku. 

Hráčka  

z Prahy 11  

je světovou 

jedničkou



19Život na Jižním Městě

Eliško, gratuluji za skvělé ocenění, urči-
tě jste šťastná. Co vás vlastně přivedlo 
k florbalu?

Od malička jsem byla sportovně založená 
a vyzkoušela spoustu sportů. Jednou jsem 
viděla hrát kamarády venku na sídlišti, tak 
jsem si to s nimi šla zkusit a chytlo mě to. 
Šla jsem pak na jejich oficiální trénink a od 
té doby u toho zůstala. Bavilo mě to od 
začátku.

U vás evidentně platí to, že když děláte 
věci, co vás baví, bezvadně to funguje. 

Díky, asi ano. Já si totiž v nějakých 18 le-
tech musela vybrat mezi golfem a florba-
lem. I když golfem bych si asi mohla vydělá-
vat peníze, tak vyhrál florbal. Mám na něm 
ráda to, že je to rychlý a akční, a taky to, že 
je to kolektivní sport a vyžaduje dobrou fy-
zickou kondici, to mi vyhovuje.

Jak byste sebe sama popsala jako hráčku?

Popsala bych se jako velmi komplexní a tzv. 
hotovou hráčku. Můžu hrát na všech pozi-
cích na velmi vysoké úrovni a jsem velmi ne-
bezpečná před soupeřovou brankou. Mám 
také dobré čtení a vnímání hry a umím těžit 
z mé vysoké postavy.

Začínala jste v Mariánských Lázních 
v mladších žácích, jak to bylo dál? 

Ano, to mi bylo asi dvanáct let. Hrála jsem 
v týmu s kluky, i ve starších žácích. Zůstala 
jsem tam ještě v juniorkách a během stu-
dia na gymnáziu jsem přestoupila do Pra-
hy, do klubu Her-
badent Tigers Jižní 
Město, což byl teh-
dy nepřekonatelný 
tým s několika ti-
tuly v řadě. Získal 
jich v té době sedm 
v řadě, já jsem stih-
la myslím čtyři. 
Ten klub byl opro-
ti jiným v Česku na 
vyšší úrovni, herně 
i zázemím. Musím 
říct, že mě sportov-
ně vychovali. Doteď 
jsem jim strašně vděčná, bez nich bych ne-
byla tam, kde jsem. Chtěla jsem se pořád 
zlepšovat a Švédsko bylo přirozený krok. 
Jednu nabídku od Pixba jsem ale odmítla, 
bylo to během bakalářského studia a ne-
chtěla jsem přerušovat školu, navíc ta na-
bídka nebyla moc dobrá, neměli pro mě prá-
ci ani místo na bydlení. Takže se přestup 
uskutečnil až rok poté, když jsem dostu-
dovala bakaláře v chemii a technologii ži-
votního prostředí na VŠCHT a i Pixbo pro 
mě mělo lepší nabídku. Hned první sezonu 
po přestupu jsem s Pixbem hrála první pět-
ku a vyhráli jsme ligový titul a já byla navíc 
zvolená nejlepší hráčkou superfinále. Lepší 
už to být nemohlo, ale o to těžší pak byla 
další sezona, ten propad byl opravdu velký. 

Od té doby jsme titul s Pixbem vyhrát ne-
dokázali, takže si moc přeju toho ještě jed-
nou dosáhnout. Čekám také na zopaková-
ní medaile s národním týmem, když mi bylo 
18 let, tak jsme dokázali vybojovat bronz 
na MS ve Švýcarsku pod vedením Karolíny 
Šatalíkové a Markéty Šteglové, od té doby 
samá 4. místa. Momentálně jako kapitánka 
bych ráda dovedla tým k medaili na příštím 
MS 2021 ve Švédsku.

Co vaše pocity z vítězství v anketě? To 
musela být bomba :-)

Byla. Když mi to šéfredaktor volal, tak 
jsem seděla v Amsteradu na letišti na ces-
tě domů. Byla jsem hodně překvapená a on 
mě musel asi 2x ujistit, že to je pravda. Po-
pravdě mi to ještě ani další den úplně ne-
docházelo, tak nějak mi to došlo až po ofi-
ciálním vydání, když mi začalo spoustu lidí 
volat a psát. Byla jsem ze začátku trošku 
v šoku, ale taky šťastná a poctěná, že vy-
brali mě. Je to pro mě velká věc.

Je to pro vás sportovní motivace?

Určitě ano, je to nejlepší odměna za vše-
chen čas a dřinu, co jsem do florbalu za ce-
lou mou kariéru dávala. A je to samozřejmě 
i velká motivace, že píle a vytrvalost se vy-
plácí, a teď bych na to chtěla navázat také 
týmovým úspěchem.

Jste ve Švédsku už šestý rok, jak se vám 
tu hraje a žije? 

Moc se mi tu (až na to počasí) líbí. Nejdřív 
jsem tu 2 roky studovala a pak si našla 

práci ve vystudovaném 
oboru – farmakochemie. 
Pracuji ve farmaceutic-
ké firmě AstraZeneca. 
Teď se o ní hodně mluví 
v souvislosti s vakcínou 
proti covid-19. Jsem 
v práci moc spokojená 
a baví mě to. Už jsem 
tu také usazená a mám 
tu své blízké. Florbalově 
Pixbo Wallenstam IBK 
patří k top týmům a cí-
lem je vždy vyhrát ligu, 
což mi vyhovuje, proto-

že i já mám tyto cíle. Máme skvělý tým jak 
na hřišti, tak mimo něj, trávíme spolu čas 
i mimo florbal. Švédsko teď vidím jako vel-
mi vyspělou společnost, což se nejvíc uká-
zalo během minulého roku a pandemie ko-
ronaviru. Správné a zodpovědné chování 
každého jedince ve společnosti a vzájem-
ná důvěra mezi vládou a lidmi umožnilo, že 
tu můžeme zvládnout situaci i bez tvrdých 
opatření, jako je zavírání škol, obchodů, re-
staurací atd.

Eliško, díky za fajn rozhovor a přeju vám za 
sebe i naše čtenáře, ať se vám daří minimál-
ně jako doposud a ať jste šťastná a spoko-
jená ať už v Čechách, nebo ve Švédsku. 
 Dana Foučková 

Byla jsem ze 
začátku trošku 
v šoku, ale taky 

šťastná a poctěná, 
že vybrali mě. Je to 
pro mě velká věc.

Hráčka  

z Prahy 11  

je světovou 

jedničkou

My jsme moc rády, že se Eliška 
dokázala takhle prosadit a uká-
zat, že i hráčka z Jižního Města 
se může stát světovou hráčkou. 
Její švédskou kariéru sleduje-
me celou dobu, byly jsme i u je-
jího vítězného superfinále v roce 
2016 v kotli Pixba. Je oporou 
české reprezentace, kterou dou-
fáme dotáhne k další medaili. 
Současný úspěch jen korunuje 
její pracovitost a cílevědomost, 
a především lásku k florbalu 
a sportu obecně, kterou s ní již 
léta sdílíme. 

Kromě Elišky se nám v Tigers 
Start98 podařilo vychovat i další 
hráčky, které se poté, co uspěly 
v české soutěži a reprezentaci, 
dokázaly prosadit i v prestižních 
zahraničních soutěžích. Pro cel-
kový úspěch je ale důležité vy-
brat tu správnou nabídku a ten 
správný čas, kdy je hráčka her-
ně i mentálně připravená uspět 
v zahraničí. To se přesně poda-
řilo Elišce.

U nás v Tigers Start98 se stále 
věnujeme výchově mladých hrá-
ček již od dětského věku. Proto 
bychom rády oslovily dívky, kte-
ré by se chtěly florbalu věno-
vat v klubu, kde dívkám i chlap-
cům nabízíme výborné podmínky 
sportovní přípravy. Děti trénují 
pod vedením zkušených trené-
rů a trenérek, kteří dbají na je-
jich fyzický i lidský rozvoj. Ale 
především chceme, aby děti ten-
to náš sport bavil a vytvořily si 
k němu vztah. Tigers Start98 
jsou součástí spolupráce tří klu-
bů Floorball Group, což umožňu-
je hráčům a hráčkám ještě větší 
možnosti rozvoje. Pokud máte 
zájem o florbal nebo si chcete 
jen vyzkoušet tréninky, tak nás 
kontaktujte na webových strán-
kách www.start98.eu.

Rádi bychom poděkovaly za vel-
kou podporu Praze 11. Díky této 
podpoře máme možnost tréno-
vat v jihoměstských halách, kte-
ré florbalistkám a florbalistům 
nabízí vynikající zázemí a unikát-
ní možnosti, srovnatelné právě 
se zahraničím. 

 Za Tigers Start98  
 Markéta Šteglová

Něco o Elišce  
od Tigers start98
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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.

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.webnode.cz. 

Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi od 
9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 
dopoledne.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
Tanečně pohybové studio pro 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.

BENJAMIN KLUB

Kulturní přehled únor

K U L T U R A

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. 

KINO KLUB ZAHRADA
Promítáme pro minimálně 5 diváků a jen v pří-
padě, že nám to aktuální stupeň PES dovolí.
 15. 2. Země medu – 19.00. Hatizde žije 
uprostřed odlehlé horské oblasti, kde si prac-
ně vydělává na živobytí sběrem medu. Její 
pokojný život obrátí vzhůru nohama příjezd 
potulné rodiny se řvoucími stroji a sedmi bu-
jarými dětmi. Makedonie, Tur., 2019, 85 min.  
Přístupné.
 22. 2. Helmut Newton – 19.00. Pro něko-
ho perverzní a machistický, pro jiného geniální 
a podvratný. Bezpochyby jeden z nejvlivnějších 
mistrů módní fotografie, uznávaný, obdivova-
ný i zatracovaný… SRN, 2020, 89 min. Pří-
stupný od 15 let.

DĚTEM
 10. 2. Lakomá Barka – 14.30. Nic nesplete 
člověka tolik jako jméno vesnice Dejvice.
Řekli byste, že je to od slova DEJ-VÍCE. Ale ono 
je to v této vesnici úplně naopak… Hraje Di-
vadlo Kaká. 
 13. 2. Sobotní výtvarná dílna – 10.00. Mas-
ka. Rezervace předem nutná.
 17. 2. Choboťáci, velryba a darebáci – 
14.30. Kamarádi Anička a Tonda chodí do ško-
ly, rádi si vymýšlejí neuvěřitelné příhody, ve 
svých kapsách nosí všechny poklady světa, bojí 
se zkoušení a nejraději by si celý den jen hrá-
li. Pojďme s nimi otevřít rezavou branku a pro-
zkoumat zarostlou zahradu, ve které se skrývá 
mnoho podivných obyvatel a kde i sochy ožíva-
jí. Hafan studio.
 20. 2. Ošklivé káčátko – 15.00. V klasické 
pohádce H. Ch. Andersena se spolu s malým 
káčátkem vydáte na dlouhou a nebezpečnou 
cestu za opravdovým štěstím a pravým domo-
vem. Divadlo Kaká.

KC ZAHRADA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
S OHLEDEM NA OMEZENÍ SPOJENÁ 
S COVID-19.
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB. 
JSME PŘIPRAVENI PRO VÁS KDYKOLI 
PO UVOLNĚNÍ OPATŘENÍ PROGRAM 
OBNOVIT.

VÝSTAVA
 1. 2. – 28. 2. 2021 
Po stopách Karla Klostermanna. Výstavu do-
plňují fotografie šumavské přírody od Václava 
Sklenáře.

DALŠÍ AKCE
 13. 2. Jihoměstský masopust online
Soutěž! 
Sledujte masopustní veselí na FB profilu KC 
Zahrada, Chodovské tvrze nebo MČ Praha 11 
a YouTube kanálu KC Zahrada.

PŘIPRAVUJEME
 4. 3. Skleněný zvěřinec – 19.00. Z lásky 
vznikají ty nejkrásnější i ty nejhorší věci. Hrají: 
Simona Stašová, Jaromír Nosek/Filip Cíl, Zde-
něk Piškula/Adam Vacula. Jedná se o náhradní 
termín z 8. 4. / 27. 11. 2020. Původně zakou-
pené vstupenky jsou platné!
 11. 3. Pangea – The Beatles revival – 
20.00. Skupina patří ke špičce evropské reviva-
lové scény. Uslyšíte to nejlepší z tvorby legen-
dárních liverpoolských The Beatles.
 25. 3. Nezmaři – 20.00. Legendární čes-
kobudějovická skupina se svým typickým ví-
cehlasým vokálem a doprovodem akustických 
nástrojů představí svou více než třicetiletou hu-
dební tvorbu a zahraje nejen písně vlastní, ale 
i světovou folkovou klasiku. Na koncertě také 
pokřtí svůj nový velký zpěvník.

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 mě-
síců do 8 let a školička pro děti od 2 do 5 let. 
Více info na www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 
049.

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.

CHODOVSKÁ TVRZ

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

VÝSTAVA
 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, Miloslav Moucha, Miloš Síkora, Jaro-
slav Serpan, Josef Šíma, Toyen, Jan Zelenka.

Výstava předních českých výtvarníků žijících 
a tvořících ve Francii představuje české uměl-
ce, kteří se stali součástí světového kulturní-
ho dědictví a zároveň součástí vývoje a roz-
voje světového výtvarného umění. Počínaje 
Františkem Kupkou, Františkem Z. Eberlem, 
přítelem Picassa a Modiglianiho, ale i znovu- 
objeveným Jiřím Karsem. Výraznou osobnos-
tí je Josef Šíma, který prožil ve Francii 50 let 
a je považován více za francouzského malíře, 
stejně i Marie Černínová zvaná Toyen. Na vý-
stavě jsou zastoupeni i žijící výtvarníci působí-
cí ve Francii – Jaroslav Macek, Miloslav Mou-
cha, Miloš Síkora a Jan Zelenka.
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e-mail: jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto 

PROGRAM 
KOSTELNA 
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, bo-
hoslužba pro každého napříč generacemi – 
prezenčně nebo přes ZOOM. Podle aktuální 
epidemické situace.
BABYKLUB: Prostor pro setkání rodičů 
a dětí do tří let. Sledujte náš web.
Dětský klub: Karetní, deskové a jiné hry. Více 
informací na webu.
Klub seniorů: Povídání při kávě a duchovní 
zamyšlení. Otevřené setkání pro seniory ne-
jen z Jižního Města. Dle aktuální epidemické 
situace.
LEGOklub: Zveme všechny holky a kluky, 
kteří si chtějí hrát s legem. Vstup volný. Jed-
nou měsíčně, termín bude upřesněn.
Kurzy angličtiny: výuka i konverzace, online 
anglictina@kostelna.cz 

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 – JIŽNÍ MĚSTO

21Kulturní přehled únor

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

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

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

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

Z PROGRAMU
 11. 2. 19.00 ZMT – online rozhovor s na-
ším hostem Vladimírem Kunclem. 
Soukromý zemědělec Vladimír Kuncl. Navazuje 
na tradici předků hospodařících na Sedlčansku. 
Na farmě Kunclův mlýn se věnuje ekologickému 

KCMT

Vystavující: 
Jiří a Marie Durdíkovi

Název výstavy: 

„Spolujízda“ 
(fotografie)

5. 1. – 28. 2. 2021

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

VÝSTAVA NA RADNICI

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 12:00–17:00 h.
V době nouzového stavu: výdejní okénko 
po–pá 14:00–18:00.

Vážení a milí hosté KC Mezi Domy,
v době psaní tohoto sloupku stále nelze před-
vídat vývoj epidemické situace, sledujte proto, 
prosím, náš web, facebook a instagram pro 
bližší informace o aktuálním provozu KC. 
Pokud situace dovolí, budeme i nadále pokra-
čovat v objednávání a výdeji mléčných výrobků 
a prodeji přes okénko. Zároveň nabízíme mož-
nost objednání celých koláčů nebo dortů, které 
znáte z naší nabídky.

Děkujeme všem, kteří v lednu chodili pravidelně 
k našemu okénku, a také těm, kteří si zakoupi-
li speciální edici „mezidomáckých“ sušenek 
a podpořili tak chod Komunitního centra Mezi 
Domy i v tomto roce. 
Máme vás rádi!

Váš tým KC Mezi Domy

MEZI DOMY

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, 
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

zemědělství, provozuje agroturistiku a nechal 
zde také postavit ekumenickou kapli. Jaké jsou 
výzvy pro udržitelné hospodaření na rodinné 
farmě ve 21. století? A jak jde dnes dohroma-
dy víra a práce s půdou a zvířaty? 
Rozhovor můžete sledovat na našem 
YouTube/kcmtPraha 

Možnost individuální návštěvy kostela k mod-
litbě či přijetí svátostí je možná v tomto čase 
(sledujte aktualizaci na našem webu). 

KCMT: středa 16.00-18.00 a 18.45-19.30, 
pátek 17.00-18.00 a 18.45-19.10

Kostel sv. Františka: úterý 17.00-18.00, 
pátek 17.00-18.00 a 18.45-19.30 
I když v současné době nemůžete k nám, přes-
to můžeme zůstat ve spojení, a to přes náš ka-
nál YouTube/kcmtPraha. Co zde můžete najít?
 Zastavení u Matky Terezy – rozhovory se za-
jímavými hosty (Jiří Strach, Dr. Jiří Grygar, Ond-
řej Boháč a mnozí další).
 Záznam divadelních představení.
 Záznam koncertů.
 Knižní koutek (krátké představení zajíma-
vých titulů, které stojí za přečtení).
 On-line můžete sledovat bohoslužby.
 Krátké katecheze pro děti.

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.
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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 opat-
ření otevřít knihovnu v plném provozu, zajišťujeme pro vás 
knihovní služby alespoň přes venkovní výpůjční okénko z uli-
ce Zimákova, které jste mnozí již vyzkoušeli. Přijďte si vypůj-
čit nové přírůstky, které najdete v našem on-line katalogu.
 Vaše knihovnice Katarína a Šárka

Jihoměstský masopust online

13. 2. 

Soutěž! Pošlete nám fotografii své masopustní roušky! 

Autory nejoriginálnějších odměníme.

Letos bude mít masku každý!

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

Pozvánky do KC Zahrada
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE KNIHOVNA  
OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

JAN HERES: DUHA V DEŠTI

1.–27. 2. 2021
FOYER POBOČKY OPATOV

V únoru bude v knihovně Opatov k vidění výstava výtvarníka 
Jana Herese, absolventa Akademii výtvarných umění 
v Praze, jehož tvorbu silně ovlivnila roční stáž v Indonéském 
institutu umění v Yogyakartě. Jeho malby se vyznačují 
výraznou barevností, divokostí a nespoutaností, pod touto 
hravou formou však můžeme tušit závažnější témata.

Název výstavy vychází ze sítotiskové grafiky, která vznikla 
koncem loňského roku. Jejím hlavním motivem je deštěm 
kráčející zamilovaný pár, jakási aluze na dnešní nelehkou 
dobu. Přestože jdou milenci vstříc nepříznivým okolnostem, 
padající déšť přináší naději v podobě duhy.

Knihovna Opatov – Artotéka, Opatovská 1754, Praha 11

Donáška knih 
Pobočka Opatov nabízí v době pandemie donášku knih. Je vám 
75 let a více? Bydlíte v dosahu 15 minut od pobočky? Máte 
zdravotní problémy, které vám znemožňují přijít do knihovny? 
Můžete se obrátit na naši pobočku a my vám rádi knihy vy-
bereme, přineseme a odneseme přečtené. Informujte se na 
telefonu 770 130 258 nebo na donaska-opatov@mlp.cz.  
Služba je zdarma.

Zajímá vás, jak to vlastně celé bylo s masopustem? Během le-
tošního Jihoměstského masopustu vám jeho tradice přiblížíme 
a přineseme až domů. 

Sledujte masopustní veselí na FB profilu KC Zahrada, Chodov-
ské tvrze nebo MČ Praha 11 a YouTube kanálu KC Zahrada.
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Čeští umělci ve Francii

27. 1. – 21. 3. 2021

Irena Dědičová, František Zdeněk Eberl, 
Hella Guth, Jiří Kars, Jiří Kolář, Otakar 
Kubín, Rudolf Kundera, František Kup-
ka, Jaroslav Macek, Miloslav Moucha, 
Miloš 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 vý-
tvarného umění. Počínaje Františkem 

Kupkou, Františkem Z. Eberlem, přítelem 
Picassa a Modiglianiho, ale i znovuob- 
jeveným 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

MČ PRAHA 11 HLEDÁ PRVNÍHO 
OBČÁNKA ROKU 2021

První občánek roku 2021 bude vy-
brán z těch novorozeňátek, jejichž 
rodiče se do konce měsíce února při-
hlásí odboru kanceláře starosty, paní 
Monice Dvořáčkové. 
E-mail: dvorackovam@praha11.cz
Telefon 725 732 668. 

Prvního občánka roku přivítá do živo-
ta starosta městské části již tradičně 
v obřadní síni Chodovské tvrze. Bě-
hem slavnostního obřadu mu předá 
pamětní list a dárky.

Čtyři roky senátorem
Už je to více než čtyři roky od chvíle, kdy jsem byl v obvodu č. 19 zvolen 
senátorem. Důvěra mých jihoměstských spoluobčanů mě z komunální politiky 
vyslala do lavic horní komory Parlamentu. Už tři roky jsem místopředsedou 
senátorského klubu „SENÁTOR 21 a Piráti“ a dva roky místopředsedou 
hospodářského výboru. Rád bych se s vámi podělil o svůj postoj k několika 
tématům, která se v poslední době v Senátu projednávala.

Téma životního prostředí

Hájení kvality životního prostředí, opat-
ření proti suchu a klimatickým změnám 
a ochranu zeleně ve městech považuji za 
zásadní úkoly současnosti. Tyto atributy 
jsou pro mne prioritou při projednávání zá-
konů v Senátu.

Koncem minulého roku projednal Senát 
nový zákon o odpadech. Připravil jsem 
k němu externí odborné stanovisko a ně-
kolik pozměňovacích návrhů. Díky nim se 
měl zvýšit podíl materiálového a energetic-
kého využití odpadů, zlepšit jejich evidence 

a zkrátit období, kdy je možné ukládat je 
na skládku. Jeden z mých zásadních ná-
vrhů, který obcím umožní získat od sklád-
kařů stovky milionů korun za neodvedené 
poplatky, byl však zamítnut v Poslanec-
ké sněmovně. Připravuji proto ústavní 
stížnost. 

Stavební zákon nemají psát developeři

Velmi usiluji o zásadní úpravy nového sta-
vebního zákona, který ve svém původním 
návrhu straní developerům. Důvod je jasný 
– sami si ho napsali. Podle něj má být vy-
tvořeno centrální řízení stavebních úřadů, 

čímž by se zásadně omezila účast samo-
správ a veřejnosti v povolovacích řízeních. 

Záleží mi na hospodaření země 
a transparentnosti

Přestože Senát neschvaluje státní rozpo-
čet, projednává některá dílčí ekonomická 
opatření. Jsem zastáncem udržitelných fi-
nancí a rozpočtové zodpovědnosti, proto 
jsem nemohl hlasovat pro přijetí daňového 
balíčku, zvyšující státní dluh o 100 mld. Kč. 

Za velmi důležitou považuji transparent-
nost a omezení korupce. Potěšilo mne 
proto opakované ocenění Rekonstrukce 
státu, podle kterého patřím k osmi senáto-
rům, kteří nejsilněji prosazovali antikorup- 
ční zákony.

Senátor Ladislav Kos

Jsem tu pro Vás
Setkávání s občany jsou pro mě velmi podnětná. V mé kanceláři se jich jen loni za-
stavilo mnoho desítek. S jakými tématy přišli? Od podnětů na doplnění městského 
mobiliáře, opravu chodníků a komunikací až ke konkrétním žádostem o pomoc s ne-
gací zástavby v okolí jejich bydliště, sousedského soužití, pěstounské péče, exekuce 
či zadržované výplaty pojistného. Ve většině případů se mně a mým kolegům poda-
řilo jejich problémy vyřešit. 
Každé pondělí od 14 do 18 jsem pro vás k dispozici v senátní kanceláři na pochozí 
zóně Háje (Kosmická 746).

Ladislav Kos, senátor za volební obvod č. 19



Čas nečeká ani chvíli 
Novoroční fotografie v úvodu 
připomíná dva letopočty. Na ten 
aktuální si rychle zvykáme. Starší je 
náhodou na titulu knížky, která kdysi 
představovala vánoční dárek. A za 
oknem je patrná naše Praha 11. Kolik 
zvratů za ony tři dekády zažil svět! 
A jaké proměny se v tom mezičase 
dotkly i Chodova a Jižního Města. 

Zobrazená knížka je psána odlehčeně, 
ovšem ani zábavná se nehodí jako oslí 
můstek k malému zastavení v místním 
čase. Raději několik suchých faktů. Cho-
dov a Jižní Město se tenkrát už několik 
let přetahovaly o úřední název celku úze-
mí. Na podzim r. 1994 dostaly zastřešují-
cí pojmenování Praha 11. Rázem náležela 
mezi dvacet dva velkých městských částí, 
rozlišených právě jen čísly. K takovým se 
r. 2000 přimkly městské části nepoměrně 
méně lidnaté. U nás to byly Praha–Křes-
lice, Praha–Šeberov a Praha–Újezd. Vy-
brané agendy jim zabezpečuje úřad, který 
sídlí na naší radnici. Všechny čtyři měst-
ské části, do celku patří i vlastní Praha 11, 
tvoří pražský jedenáctý správní obvod. 

O tom, co nás spojuje a co v minulosti chtě 
nechtě utvářelo pro takové spojení předpo-
klady, vyšlo několik knih. R. 1996 asi sto 
padesát hutně zaplněných stran o histo-
rii regionu pod názvem Chodovská tvrz, 
K historii Prahy 11. To Kniha o Praze 11 z r. 
1998 mířila do minulosti uvolněněji. Násle-
dující Praha 11 na prahu 21. století už víc 
vedle historie připomíná také cestu k sou-
časnosti. Jsem vděčný, že jsem jimi mohl, 
někdy se spoluautory, naplnit vlastní touhu 
po poznání a snad ulehčit hledání obdob-
ně orientovaným sousedům a zájemcům. 
Podobu knih dostaly poznatky vstřícnos-
tí naší radnice. Dnes tato svědectví uply-
nulého času a proměn kolem nás najde-
te ve veřejných a školních knihovnách, ale 
také v domácnostech. Hodně na jejich 
stránkách vzešlo od pamětníků, díky jim za 
ochotu, něco bylo již dříve stručně zapsá-
no, četné informace mi ale vydaly až do-
kumenty v archivech. S nimi přišly i hřejivé 
objevy. Třebaže Hájům, kdysi Háji, předchá-
zel dvůr Nový Hostivař. Fotokniha se zábě-
ry mnoha autorů vydaná radnicí r. 2010 za-
vršuje velké publikace. Vyšly i další, menší, 
mají někdy podobný počet písmen a zále-
želo jen na grafické úpravě, která jim byla 

dopřána. Velmi mnohé za ta léta sděluje 
také tento měsíčník Klíč. Zakládali jsme jej 
v r. 1993 a od té doby náš kus Prahy věr-
ně doprovází.

Už je za námi celý leden, čas opravdu ne-
čeká. V polovině února se v okruhu novo-
dobých tradic hlásí svátek Valentýna. Ny-
nější milenci možná netuší, že tento kněz 
kdysi tajně dbal, aby páry vytvářely trva-
lé svazky, oddával je i za okolností, které 
tomu nepřály. O masopustu zase možná 
mnozí nevědí, že začal už 6. ledna. Větši-
nou na něm vábí až veselé zábavy, hodo-
vání a tancování v posledním týdnu před 
Popeleční středou, letos 17. února. Po-
pravdě o nějakých maškarách a rozpus-
tilých taškařicích, známých z filmů a ze 
skanzenů, starší minulost regionu moc ne-
prozrazuje. Letos koneckonců nečekáme 
průvody žádné a „maska“ je závazně pře-
depsána jednotná, zdravotní. V zájmu nás 
všech se jí nezbavujte, ani když masopust 
skončí. Doufejme, že přes nástup jara se 
vydáme za letošním létem, posíleni čes-
kou odolností i vakcínou, už bez roušek.

 Jiří Bartoň

Znak a vlajka 
Jižnímu Městu byly 12. dubna 1994 
uděleny znak a vlajka s charakteristic-
kým klíčem v napolovic členěné ploše. 
Na podzim atributy připadly Praze 11. 
Vlajka v sousedství vlajky státní 
a pražské před radnicí v Ocelíkově uli-
ci. Foto: Jiří Bartoň

24 Život na Jižním Městě

Nostalgické ohlížení. Foto: Jiří Bartoň

Zastupitelstvo před víc jak čtvrtstoletím

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 dne 13. prosince 1994. Omluvte špatný stav užitých negativů. Foto: Jiří Bartoň
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FC Háje JM: Neutuchající práce
Přes 600 aktivních členů, z toho více 
než 500 pod osmnáct let. Dohromady 
17 mužstev, která bojují v celkem 19 ofi-
ciálních soutěžích a trénuje je více než 
50 trenérů. Spolupráce s osmi 
školkami a dvěma základními 
školami. To je jen strohý souhrn 
čísel, která podtrhují, kolik práce 
se v FC Háje JM každým dnem 
odvede.

Za posledních přibližně 10 let byl ná-
růst členů především těch pod osmnáct 
let enormní. Zaměření klubu na mládež 
je z čísel naprosto patrné. Vše ale mohlo 
být uskutečněno jen díky neutuchajícímu 
entuziasmu hájeckých trenérů a vedení. 

Díky lidem, kteří do každého tréninku, do 
každé fotbalové i nefotbalové akce nebo 
do každého osobního setkání přidávají 
pozitivní energii, se k nám hráči a hráčky 

vracejí s úsměvem a nadšením.

Během současných dnů a té-
měř celého uplynulého roku není 
a nebylo vždy lehké být aktivní. 

Na Hájích se ale snažíme stále 
hledat nové výzvy a vymýšlet nové 

aktivity, díky kterým může být den 
hezčí. Sledujte náš web fc-haje.cz nebo 
naše sociální sítě a třeba se nám povede 
inspirovat i vás!

 Mikuláš Zbořil

Praha 11 podporuje Suchej únor, přidejte se i vy!
Městská část Praha 11 se v letošním 
roce připojila k již 9. ročníku preventivně-
-osvětové kampaně Suchej únor. Ta pro-
střednictvím měsíční výzvy reaguje na je-
den milion lidí za hranou rizikového pití 
a nabízí všem účastníkům pozitivní příle-
žitost, jak během měsíce zjistit, zdali my 
ovládáme alkohol, nebo alkohol nás, stej-
ně jako nastartovat změnu a inspirovat 
ostatní.

Přijmi výzvu a obrať list!

Pravidla jsou jednoduchá, celý únor ani 
kapku alkoholu. Účastníci „Sucháče” se 
mohou již tradičně registrovat k výzvě na 
webových stránkách www.suchejunor.cz. 
Kromě veškerých informací pro účastníky 
akce je na stránkách možné absolvovat 
také komplexní on-line test, který zájem-
cům poskytne další pohled na to, jak na 
tom s pitím doopravdy jsou, a také kon-
takty na zdroje pomoci. „Každý registro-
vaný účastník dostane naši knihu, která 

ho provede měsícem na suchu. Regist-
rací lidé podpoří nejen kampaň, ale pře-
devším další činnost nastupující ne-
ziskovky Suchej únor na poli 
osvěty, vzdělávání a preven-
ce rizikového chování,” do-
plňuje za organizátory 
Petr Freimann. 

Každý sedmý dospělý 
pije přes čáru

ČR se dlouhodobě drží 
v první pětce zemí s nejvyšší 
spotřebou čistého lihu na hlavu. 
Za hranicí rizikového pití se u nás pohy-
buje přes 1 000 000 lidí.

„Poslední srovnávací studie Světové 
zdravotnické organizace (2018) nás ve 
spotřebě alkoholu na hlavu zařadila na 
třetí místo na světě. Průměrný Čech 
podle této studie vypije 14,4 litru čisté-
ho lihu za rok. Poměr ve spotřebě mezi 

muži a ženami zůstává zhruba 4:1, to je 
23,2 litru u mužů a 6,1 litru u žen. Spo-

lečenské náklady nadměrného pití 
se u nás odhadují na více než 

56 miliard Kč ročně,” komen-
tuje situaci v ČR PhDr. La-
dislav Csémy z Národního 
ústavu duševního zdraví.

Co přinese Suchej únor 
jeho účastníkům?

Měsíc bez alkoholu přináší 
i celou řadu benefitů. „Efekt 

abstinence, byť jen krátkodobé, 
pochopitelně zaregistrují zejména lidé, 

kteří pijí alkohol pravidelně a často. Po 
měsíci se zlepšují nejen jaterní funkce 
a psychický stav, ale nápadně se pozitiv-
ně proměňuje i vnější vzhled,” vysvětluje 
Ladislav Csémy z Národního ústavu du-
ševního zdraví.

Více info na www.suchejunor.cz

• Prvotřídní fraška | Na prosinco-
vém jednání ZMČ předvedla koalice ne- 
uvěřitelnou několikahodinovou frašku, 
a to s jediným cílem – sehnat potřebný 
23. hlas pro schválení další stomiliono-
vé půjčky na rekonstrukci Sandry. Mís-
to toho, aby o prospěšnosti toho kroku 
byla schopna přesvědčit kohokoli dalšího 
ze zastupitelů, radši se rozhodla změnit 
jednací řád. A přestože mě sám pan sta-
rosta pár dnů předtím ujistil o tom, že na 

změnu jednacího řádu „netlačí“ a bude-
me o ní v rámci pracovní skupiny teprve 
diskutovat, předložil ji jako tzv. materiál 
„na stůl“. 
V rámci diskuse jsme mimo výše uvede-
né upozornili i na to, že materiál neumož-
ní distančně hlasovat panu Lepšovi (TOP 
09), kvůli kterému byla celá šaráda pořá-
dána, protože „karanténa“ a „izolace“ jsou 
dva rozdílné pojmy. Podali jsme proto i ná-
vrh na úpravu, ale koalice ho automaticky 

zamítla, protože jej předložilo HPP 11 (ale 
o hodinu později tutéž změnu schválila). 
Místo toho jsme byli obviněni panem sta-
rostou Dohnalem (Piráti) ze lži, protože 
přece nemůžeme vědět, jestli je pan Lepš 
pozitivní – přitom to byl on sám, kdo tuto 
informaci veřejně sdělil na pondělním gré-
miu… Vedle jihoměstského Palerma tu 
tak máme díky místním koaličním stranám 
i jihoměstský Kocourkov!
 Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

Názory zastupitelů
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• Rozpočet na rok 2021 | Ve školství se 
masivně škrtá, 10 mil. Kč na své trafiky 
však koaliční zastupitelé v rozpočtu po-
nechávají. Před Vánoci byl v Poslanec-
ké sněmovně schválen „daňový balíček“, 
který mj. zrušením superhrubé mzdy zvý-
šil příjmy všech občanů České republi-
ky. Bohužel tím však také snížil příjem 
státního rozpočtu, a tak se kvůli zvýšení 
platů bude muset naše země ještě více 
zadlužit. 

Jednáním vlády jako by se inspirovala i ji-
homěstská koalice. Přestože je složena 
ze zástupců stran, které zvyšování stát-
ního dluhu kritizují, na Praze 11 se chová 
přesně opačně. Dluh MČ P11 se za dva 
roky vládnutí koalice Piráti, ANO, ODS, 
TOP-STAN zvýšil z nuly na 288 mil. Kč, 
z toho 200 mil. Kč na „bezednou“ re-
konstrukci ubytovny Sandra. Kvůli Sand-
ře se na JM téměř zastavily ostatní in-
vestice, v rozpočtu na r. 2021 se škrtá 

jak o závod. Nepomohla ani loni zvýše-
ná daň z nemovitosti. V návrhu rozpoč-
tu na školství je o 20 mil. Kč méně než 
v r. 2020. Kráceny však nebyly prostřed-
ky na placené funkce koaličních zastupi-
telů, poradců, tvůrců osobní mediální pre-
zentace a dalších nejrůznějších trafik pro 
spřízněné osoby. Z rozpočtu MČ P11 le-
tos takto „odteče“ cca 10 mil. Kč. I přes 
naši opakovanou kritiku.
 Ladislav Kos, HPP 11
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• Dárkové „Krabice od bot" pro senio-
ry z DPS Blatenská | Dne 21. 12. 2020 
akce Krabice od bot vyústila v úžas-
né finále, senioři z Blatenské dostali vá-
noční dárečky plné překvapení. Co bylo 
uvnitř balíčků a balíků s jistotou nevě-
děli ani předávající paní Eva Ptáčková ze 
Skladu dětských věcí pro pěstouny Pra-
ha 11, Šárka Zdeňková či Martin Farmač-
ka, kteří zimního rána přišli do Blatenské 
s úmyslem potěšit cca 80 jihoměstských 

seniorů. Jaká škoda, že nemohla přijít též 
Ivana Hovorková, která osobně sesta-
vila a zabalila 20 krabic a akci podpoři-
la neutuchající propagací na Facebooku! 
Výzva Krabice od bot je původně cílena 
na děti bez domova, z neúplných rodin 
a paní Ptáčkovou napadlo pokusit se po-
těšit i seniory, často trávící Vánoce o sa-
motě. Neznámí dárcové poskládali ta-
jemné balíčky a připravili k rozdání lidem 
bez Vánoc i přátel, akci patronoval Sklad 

dětských věcí pro pěstouny (ul. Modle-
tická 1389/3, tel. 739 901 039), jehož 
zřizovatelka Ptáčková nabízí i potravino-
vou pomoc lidem v těžké životní situaci, 
kteří si nákup základních potravin nemo-
hou dovolit. Zažili jsme vřelé okamžiky, 
emoce překvapení, úsměvy i pláč, tím-
to se o ně dělíme. Zadejte do youtube 
„2020.12.21. Dárkové Krabice od bot“ 
a rozdávejte s námi!
 Martin Farmačka, HPP 11

• Rozpočet | Vážení a milí sousedé, do-
volte mi, abych vám ještě i touto formou 
popřál vše dobré do roku 2021. Rád bych 
se v tomto příspěvku vyjádřil k návrhu roz-
počtu MČ Praha 11 pro rok 2021. 
Článek píši začátkem ledna 21, kdy rozpo-
čet ještě nebyl schválen, takže se vyjadřu-
ji pouze k návrhu. Už při letmém pohledu 
vás zarazí nízký objem financí určených na 
kapitálové výdeje tedy na investice. Jest-
liže jsou nějaké investice uvažovány, pak 

se jedná o převod akcí z roku 2020, a to 
především rekonstrukce Sandra (200 mil.) 
a dostavba ZŠ Chodov (30 mil.). Nové in-
vestice pro rok 2021 nejsou téměř uva-
žovány. Naprosto tristní pohled je do ka-
pitoly školství. Zde s výjimkou dokončení 
dostavby ZŠ Chodov téměř žádné inves-
tice prostě nejsou. Nabízí se prohlásit, 
že rozpočet je špatně připraven a koali-
ce je neschopná. To je jistě také pravda. 
Avšak budu-li chtít být objektivní, musím 

konstatovat, že primární problém je v na-
stavení dotačních vztahů mezi hl. m. Pra-
hou a městskými částmi. Osobně jsem 
se jako starosta dlouhodobě snažil ten-
to systém změnit. Bohužel, nepovedlo 
se. Proto říkám, chceme-li více peněz na 
investice, změňme dotační vztahy. Zkus-
te v tomto něco dělat, pražští zastupitelé 
Prokope a Sedeke a samozřejmě staros-
to Dohnale.
 Dalibor Mlejnský, JM-ND

• Zachraňme zcela zdravé lípy! | Kvůli vý-
stavbě zázemí pro sportoviště v ul. Schul-
hoffově se mají vykácet 2 krásné lípy, sou-
část aleje, kterou pro nás vysadili naši 
rodiče či prarodiče, abychom tu měli zdra-
vé a krásné prostředí. 
Lípy v současné klimatické krizi zajiš-
ťují vláhu, snižují v parném létě teplotu 
a poskytují osvěžující stín (i sportovcům). 
Lípa má pro lidi i další dárek – voňavý 
květ, symbol začínajícího léta, potravu 

pro včely. Na tomto místě jako málokde 
mají lípy předpoklad, aby byly zdravé a dál 
rostly do krásy. Kdo je nechá vykácet, 
způsobí nám všem velkou ztrátu. Rozlou-
čit se po desítkách let s krásnými vzrost-
lými stromy kvůli malé stavbě zázemí pro 
sportoviště tam, kde by šlo najít jiné mís-
to, ukazuje na velmi nešetrný přístup k ži-
votnímu prostředí. 
Je to ukázka toho, jak těžko se prosazuje 
trvale udržitelný rozvoj. Ničení přírody je 

něco velmi hříšného, přírodu máme chrá-
nit i pro další generace. Abychom si za-
chovali přijatelné životní prostředí, měl by 
každý začít pečovat o udržitelný rozvoj, 
o opravdu rozumné zacházení s dary pří-
rody. Zkusme to i my! V tomto případě je 
nutno zasadit se o přemístění stavby zá-
zemí pro cvičiště na vhodnější místo a ne-
zničit krásné vzrostlé lípy! 
 Ing. Irena Řivnáčová, HPP11/KDU-ČSL

• Výzva k prodloužení pracovní doby 
České pošty Benkova, Opatovská – 
Háje | Praha 11 je svým počtem obyva-
tel 12. největší v republice. Máme zde 
čtyři pobočky České pošty. Vedení České 
pošty se k 1. 10. 2020 rozhodlo napříč re-
publikou na vybraných pobočkách zkrátit 
pracovní dobu: dva dny v týdnu otevře-
no od 10:00 do 18:00 a tři dny od 08:00 
do 16:00 hodin a v poledne zavřeno 

od 12 do 13 h. Bohužel toto zkrácení se 
dotklo pobočky Benkova a Opatovská na 
pochozí zóně Háje. Toto rozhodnutí je po-
chopitelné v malých městech či vesnicích, 
ale ne v Praze. Omezení pracovní doby vý-
razně komplikuje život občanům Prahy 11 
s 80 tisíci obyvateli. Bohužel v současné 
době stojí fronty lidí až na ulici celý den. 
Spousta zaměstnaných lidí řešila „poš-
tu“ během pauzy na oběd. Z pohledu 

zastupitelského klubu Jižní Město – náš 
domov je tento stav naprosto nevyho-
vující. Česká pošta je akciová společnost 
a Praha 11 nemá přímo možnost ovlivňo-
vat chod tohoto státního podniku. Přes-
to vyzýváme vedení radnice Prahy 11 
a radu, aby ze své pozice řešila s vedením 
České pošty prodloužení pracovní doby 
na těchto pobočkách. 
 Petr Souček, JM-ND

• Budou tisíce lidí mrznout venku na 
dlažbě? | Městská část se v uplynu-
lých letech pod cenou zbavila obecních 
bytů, které získala bezúplatným převo-
dem od Obvodního podniku bytového 
hospodářství (OPBH). To je v pořádku, 
protože byty nebyly stavěny z obec-
ních peněz. 
Na druhé straně městská část nevyví-
jí žádnou aktivitu, rozuměj koupi nebo 
výstavbu nových obecních bytů, aby 

pokryla bytové potřeby obyvatel Jižního 
Města. 
Před rokem bych psal jen o našich dě-
tech, které budou chtít do vlastního, aby 
měly rodinu a děti. V čase nynější hospo-
dářské krize píšu také o tisících obyvatel 
Prahy 11, kteří se po ztrátě zaměstnání 
mohou ocitnout ve spirále dluhů a skon-
čit na ulici. Městská část by proto měla 
neprodleně požádat magistrát o po-
skytnutí účelové dotace na vykoupení 

106 bytů, které jsou nyní na prodej na 
Praze 11. Ceny začínají na třech a kon-
čí na šesti milionech. Při průměrné ceně 
pěti milionů korun za byt se dostaneme 
na 530 milionů korun a bez hluku a pra-
chu výstavby rázem získáme rozsáhlý 
bytový fond. A pořád to stojí méně než 
nepovedená ubytovna Sandra, do které 
zahučí celkem miliarda a stejně to bude 
bez kolaudace na byty. 
 Libor Pechmann, SPD

• Monstrózní klinika na Roztylech – 
územní řízení zahájeno | Developer 
CRESCON dostal vánoční dárek: 30. 12. 
bylo zahájeno územní řízení na objek-
ty při ul. Hrdličkova a Ryšavého zahr-
nující zdravotnické zařízení a tři domy 
sloužící pro ubytování osob se zdravot-
ním postižením. Objekty mají mít 4 nad-
zemní a 2 podzemní podlaží a celkem 
cca 300 parkovacích stání. Nejsme pro-
ti realizaci zdravotnického zařízení, ale 

proti příliš intenzivní zástavbě, která vy-
volá neúměrnou dopravní zátěž a souvi-
sející zhoršení životního prostředí včetně 
ohrožení stability podloží v okolí. Proble-
matické bude i dopravní napojení zámě-
ru v těsné blízkosti domů v ul. Hrdličkova 
a Hněvkovská. Kvůli stavbě má padnout 
51 stromů a 24 skupin keřů včetně sta-
novišť chráněných živočichů. Přes Váno-
ce, navíc v nouzovém stavu (viz otevře-
ný dopis senátora Kose na FB HPP 11), 

proběhlo rovněž připomínkování nového 
stavebního zákona – předpisu, který vý-
znamně ovlivní nás všechny. Babišovo 
ANO tlačí tento zákon za každou cenu 
a dle dostupných informací lze předpoklá-
dat, že to bude opět pořádný kočkopes. 
Zdá se, že „projednávání“ věcí bez přítom-
nosti veřejnosti hnutí ANO vyhojuje – viz 
neveřejná jednání Výboru pro územní roz-
voj a životní prostředí v Praze 11. 
 Aleš Kulhánek, HPP 11

• Roztyly si neodpočinou | Nás, obyva-
tele Roztyl, zase čeká velký kus práce. 
Jednak se budeme muset probrat celou 
dokumentací k územnímu řízení na Zdra-
votnické zařízení a Domov pro osoby se 
zdravotním postižením (tzv. Klinika), aby-
chom do 3. 2. mohli podat námitky. (Ano, 
někteří z vás ještě v tu dobu nebudou mít 
Klíč v ruce, milí čtenáři).
Dále se budeme muset připravit na pro-
jednávání velké změny územního plánu 

na Roztylech podle územní studie, která 
byla zapsána, i když nebyla vypořádána 
většina připomínek MČ Praha 11 (a stu-
die navíc obsahuje i formální nedostatky). 
Tato velká změna (zatím podnět na změ-
nu územního plánu) nese název „Změna 
funkčního využití ploch, Oživení okolí stani-
ce metra Roztyly“ a má číslo P373/2019. 
Z čísla změny je vidět, že navrhovatel ne-
čekal na vypořádání připomínek k územ-
ní studii, ale rovnou spolu se zveřejněním 

studie změnu naplánoval. Tedy rozhodo-
vání o nás bez nás. Ke změně úp se bude 
moci posléze vyjádřit každý, na rozdíl od 
zmíněného územního řízení, kterého se 
mohou účastnit pouze dotčené osoby 
(a spolky to již nyní nejsou). Nečekejte tak, 
milí čtenáři, na vydání Klíče, ale sledujte in-
formační kanály spolků a HPP 11. Já a ko-
legové vás tam budeme o dění na Rozty-
lech včas informovat.
  Zuzana Malá, HPP 11

Názory zastupitelů

• Reakce redakční rady | Vedení Prahy 11 v tomto s paní Řivnáčovou zcela souhlasí. Projekt předložený odborem správy majetku, 
dle kterého by muselo k pokácení daných dvou lip dojít, se bude přepracovávat a lípy se rozhodně kácet nebudou.
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• Dokončení dětského hřiště v ul. Cha-
lupkova | Na místě staršího dětského 
hřiště v Chalupkově ulici bylo už před 
delší dobou postaveno tzv. Rákosníč-
kovo hřiště. Původní dětské hřiště bylo 
ale podstatně větší, než je Rákosníč-
kovo hřiště, a zbývající prostor měl být 
upraven podle přání místních obyvatel. 
Radní Lepš, který se mimochodem u Rá-
kosníčkova hřiště svého času nechal fo-
tit, aniž by na něm měl nějakou zásluhu, 

sliboval v této věci uspořádat partici-
pativní setkání s občany, aby řešení re-
flektovalo přání místních z okolí, nyní se 
však usmyslel rozhodnout v této věci 
sám. Je pravdou, že situace s korona-
virem je dlouhodobě velmi problematic-
ká, ale proč odmítl věc řešit jinak, např. 
uspořádáním ankety, vyzváním místních 
v Klíči, ať zašlou své náměty a připomín-
ky, uspořádáním on-line setkání, a ani 
neoslovil zdejší SVJ? Současně radnici 

opakovaně upozorňuji na zoufalý, až ne-
bezpečný stav schodů ve stejném vni-
trobloku Brandlova – Chalupkova. Míst-
ní občané nechtějí nekonečně čekat na 
projekt jakési revitalizace, ale je nutné 
schody co nejdříve udělat nové a pro-
padlý chodník opravit! O tom, jak moc 
nebezpečné, zejména pro naše starší 
spoluobčany, toto místo je, se můžete 
přesvědčit na FB Hnutí pro Prahu 11. 
 Václav Tejkl, HPP 11

• Ghetto Twin Opatov chátrá další de-
kádu. Proč? Svěřte nám ho do majetku | 
Magistrát je vlastníkem sesterského ob-
jektu ubytovny Sandra na Opatově. Mra-
kodrap se kdysi jmenoval Hotel Twin Opa-
tov a v přízemí se nacházel autoservis. 
Hotel si na sebe nevydělal a v opuštěné 
budově praskly stupačky a kompletně vy-
plavily celý mrakodrap. Objekt je prázd-
ný od roku 2014. Připravuji proto petici 

za převod objektu Opatov, Nad Opato-
vem 240. Domnívám se, že objekt by 
měl v čase hospodářské krize sloužit jako 
komplex kanceláří pro drobné živnostní-
ky a společnosti, které dají práci našim 
obyvatelům. Právě nedostupnost ob-
chodních a kancelářských prostor kolikrát 
velmi brání v rozjezdu úspěšného podni-
kání. Vzpomeňme Billa Gatese, který za-
čínal v garáži, protože neměl peníze na 

nájem kanceláře. Věřím tomu, že kancelá-
ře za férovou cenu 2 000 korun měsíčně 
za jednu místnost nalákají stovky zájem-
ců a Jižní Město se stane sídlem stovek 
nových technologických firem a dá práci 
svým obyvatelům. Líbí se vám moje vize? 
Je to určitě lepší než současná chátrají-
cí ruina nebo ghetto nepřizpůsobivých 
z celé Prahy, jak o tom sní magistrát. 
 Bc. Robert Vašíček, SPD

• JM zelené? | Jižní Město vznikalo na 
polích v okolí obcí Chodov, Staré Háje 
a Nové Háje, kolem dálnice od 70. let 
minulého století. Panelová výstav-
ba byla rychlá a levná. Architekti řešili 
panelovou zástavbu jako rozvolněnou 
včetně občanské vybavenosti, uchovali 
tak mezi panelovými domy ve veřejném 
prostoru rostlý terén, kde v průběhu cca 
40 let mohla vyrůst zeleň, a to včetně 
vzrostlých stromů. Díky tomu máme na 

JM dnes zeleň. Což je patrné ze srovná-
ní fotografií ze stejných míst na JM ze 
současné doby s dobou výstavby. To je 
však již minulostí. Co přinese budouc-
nost? V důsledku plánovaného územní-
ho rozvoje, stavebních záměrů, viz in-
ternetové stránky MČ Praha 11, hrozí, 
že dojde k rozsáhlému zastavění území 
JM, zahuštění zástavby. Budou se ká-
cet dřeviny, které překážejí novým stav-
bám. Intenzita zastavění a zpevnění 

pozemku bude cca 80 a 90 %, pove-
de k úbytku rostlého terénu a omezení 
ploch, kde by mohly růst nové výsad-
by, zejména vzrostlé stromy. Územní 
plán včetně koeficientu zeleně ve svém 
důsledku zeleň nechrání ani neochrání. 
Bohužel zeleň se investorům ekonomic-
ky nevyplácí. Radnice MČ Praha 11 pre-
feruje územní rozvoj na úkor ochrany ži-
votního prostředí. 
 RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11

• Redakční rada Klíče je zpolitizovaná 
fraška, podnětnou kritiku řeší urážlivý-
mi reakcemi, případně rovnou trestním 
oznámením | Téměř každý Klíč je můj zá-
konný příspěvek zastupitele komentován 
takzvanou redakční radou. Opakovaně 
jsem označována za lhářku, posledně po-
trefenou husu apod. 
Je vidět, že nepříjemná pravda od nás 
opozičních zastupitelů, přestože scho-
vaná na posledních stranách Klíče 

a miniaturním písmem, nenechává koali-
ci klidnou. Když jako opoziční zastupitelé 
nastavíme zrcadlo a upozorníme na ne-
švary, které koalice páchá občanům naší 
městské části, neváhají v reakci „uvést 
pravdu na pravou míru“, přestože názory 
zastupitelů jsou zákonným právem kaž- 
dého zastupitele dle tiskového zákona 
46/2000 Sb § 4a. 
Víte, kdo je redakční rada Klíče? To je sku-
pinka koaličních radních a zastupitelů ve 

složení: Lepš (TOP 09), Jirava (ANO), Ho-
lan (ODS), Duška (Piráti). Dne 5. 1. 2021 
jsem zaslala Radě MČ žádost o právo na 
reakci, která by měla být dle zákona otiš-
těna v následujícím vydání. Věřím, že si 
politická reprezentace zaslouží respekt 
nikoli potrefenými urážlivými reakcemi na 
opoziční zastupitelku, ale spíše tím, co 
dělá pro občany JM. A to je zatím bída 
s nouzí. 
 PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

• Vážení členové redakční rady periodi-
ka Klíč, žádám tímto o uveřejnění odpo-
vědi podle tiskového zákona č. 46/2000 
Sb. §10, a to na základě opakovaných 
reakcí tzv. redakční rady na mé články 

zastupitelky v radničním periodiku Prahy 
11 – Klíč. Mé zákonem dané texty s prá-
vem na názor jsou opakovaně komento-
vány, včetně nevybíravých výrazů a obvi-
nění ze lží, poplašných zpráv, šíření lživých 

informací, poznámek o potrefené huse 
apod. Žádám tímto omluvu redakční rady 
a uveřejnění tohoto textu v nejbližším, tj. 
únorovém vydání periodika Klíč.
 PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

• Reakce redakční rady | V Klíčích od března 2019 do ledna 2021 vyšlo celkem 153 příspěvků od zastupitelů HPP11. V případě dva-
nácti zastupitelů klubu HPP11 vyšlo 136 příspěvků, pouze 20 z nich bylo doprovázeno komentářem redakční rady, což činí 14,7 %. 
U třinácté zastupitelky HPP11 Šárky Zdeňkové se jedná o výrazně jiný poměr, konkrétně 17 příspěvků, z nichž 9 doprovázel komen-
tář redakční rady, čili v 52,9 % případů. 
Vysvětlení tohoto nepoměru je jednoduché - zatímco většina členů zastupitelského klubu HPP11 píše i velmi kritické komentáře vůči 
našemu vedení radnice, ve své většině neobsahují lživé informace, a proto je jen málokdy doprovodíme komentářem. Naopak Šárka 
Zdeňková pravidelně posílá příspěvky se zkreslenými, nepravdivými či přímo lživými informacemi. 
V Klíči č. 9 z loňského roku jsme Šárku Zdeňkovou proto veřejně vyzvali, aby přestala uvádět zavádějící či přímo lživé informace.  Ona 
v tom však dle našeho názoru pokračuje, proto si nadále vyhrazujeme právo na ně adekvátně reagovat. Jakákoliv omluva z naší 
strany není vůbec na místě. 

• Vyjádření redakční rady ke komentářům pod některými příspěvky zastupitelů | Publikujeme v Klíči i ty příspěvky zastupitelů, které 
dle našeho názoru obsahují nepravdivé či přímo lživé informace. 
Vyhrazujeme si však právo na takovéto informace reagovat komentářem pod daným příspěvkem. Tuto praxi zakládáme na rozhod-
nutí Krajského soudu v Hradci Králové z roku 2018 v případu, ve kterém bylo žalovanému městysu Častolovice uloženo zařazovat 
do radničního zpravodaje všechny příspěvky zastupitelů, a to s následujícím vysvětlením: „I kdyby v článcích byly některé nepravdivé 
informace, jak tvrdil žalovaný, k odepření publikace by to vést nemohlo.
Žalovaný má totiž prostředky, jak se s nimi vypořádat, může například pod uveřejněný článek připojit své vlastní vyjádření." Přesně 
tak činíme i my, když do Klíče zařazujeme všechny příspěvky zastupitelů, avšak pod některé z nich přidáváme naše vyjádření.
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CHCEŠ
• být mezi lidmi, komunikovat 

s hosty,
• obsluhovat kafe mašinu, 

prodávat dobroty,
• pracovat v Letňanech,
• začít v dohledné době?

MÁŠ
• pozitivní přístup, chuť do práce,
• úsměv a milé vystupování,
• smysl pro pořádek a čistotu,
• zdravotní průkaz (vydává 

praktický lékař)
• čistý trestní rejstřík?

Jestli jo, pošli nám svůj životopis s fotkou a kontaktem  
na e-mail kavarna@regvyd.cz.

OČEKÁVÁŠ
• zajímavou a stabilní brigádu u společnosti,  

která drží slovo a plní své závazky,
• fixní plat i pohyblivou složku,
• další benefity,
• zázemí prosperující ryze české společnosti?

DO NOVĚ OTEVÍRANÉ KAVÁRNY 
HLEDÁME SYMPATICKÉ PARŤÁKY

Pomozte nám vytvořit dětem šťastný domov
účet 2300222624/2010

Pomáháme ohroženým dětem, 
aby mohly vyrůstat ve stabilním 

a citově vřelém prostředí své 
vlastní či náhradní rodiny. 

Chceme tak zabránit dalšímu 
týrání, zneužívání či zanedbávání.

Zároveň předcházíme odebrání 
dítěte z rodiny či jeho 

dlouhodobému setrvání  
v ústavní péči.

Pracujeme s dítětem a jeho 
rodinou, poskytujeme komplexní 

psychosociální podporu, a to 
ambulantní a terénní formou.

Více informací na: 
cestounecestou.org 
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Lze INZERCI zahrnout do režimu 
NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ?

Pro více 
informací nám napište na 
info@regionalnivydavatelstvi.cz

ANO!
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Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

732 574 319 
dobiasova@regvyd.cz

Aneta DOBIÁŠOVÁ
603 786 170

vrbicky@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ

Inzerce



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

Topný keramický panel je novinkou na našem trhu 
a je průlomovou technologií v oblasti elektrického 
vytápění. Pracuje na principu infračerveného záření 
a proudění teplého vzduchu. Tato kombinace 
spolu s keramickým panelem rovnoměrně vyhřívá 
místnost a proudění tepla vytváří příznivé klima. 
Díky svému modernímu designu se keramický panel 
stane krásným doplňkem Vašeho bytu či kanceláře. 
Dohromady s GSM zásuvkou je vhodný také pro 
rekreační objekty. Panel můžete následně ovládat 
přes mobilní telefon a nikdy už nebudete přijíždět 
do vymrzlé chaty. Regulace panelu je možná přes prostorový termostat, zásuvkový termostat nebo časovač.

• Nevíří prach a nespaluje kyslík (vhodný pro alergiky)
• Nevysušuje vzduch
• Minimální životnost 30 let, záruka 5 let
• Krytí IP54
• Velmi nízká spotřeba (srovnání: el. přímotop má spotřebu 2000W/hod, Teploceramic pouhých 430W/hod)
• Jednoduchá instalace 

VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU JE NYNÍ 
LEVNEJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM! 

Teploceramic • tel.: +420 608 201 041 • e-mail: obchod@teploceramic.cz • www.teploceramic.cz

TEPLOCERAMIC TCM 450 (430 W, vytopí až 12 m2) nyní jen za 3 990,- Kč
TEPLOCERAMIC TCM 600 (550 W, vytopí až 14 m2) nyní jen za 4 490,- Kč
TEPLOCERAMIC SWRE 1000 (1000 W, vytopí až 24 m2) nyní jen za 5 690,- Kč
DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA!!!
Od 19. do 23. září nás najdete na 
veletrhu For Arch, hala 1, sek. 1D

SLEVA 1000,- Kč
na panel

Topné panely Teploceramic jsou průlomovou 
technologií v oblasti elektrického vytápění. Pracují 
na principu infračerveného záření a proudění
teplého vzduchu. Díky svému modernímu designu 
se keramický nebo metalový panel stane krásným 
doplňkem Vašeho bytu, domu či kanceláře. 
Dohromady s GSM zásuvkou je vhodný také pro 
rekreační objekty. Panel můžete následně ovládat 
přes mobilní telefon a nikdy už nebudete přijíždět 
do vymrzlé chaty.  
Všechny naše topné infrapanely mají integrovaný digitální termostat, kterým můžete regulovat 
teplotu jak samotného panelu, tak i teplotu v místnosti.

� Nevíří prach a nespaluje kyslík (vhodný pro alergiky)
� Vyhřívá rovnoměrně, nevysušuje vzduch
� Minimální životnost 30 let, záruka 5 let
� Velmi nízká spotřeba (srovnání: el. přímotop má spotřebu 2000W/hod,  
   eplocerT amic od pouhých 150W do 1000W/hod. dle velikosti panelu
� Krytí IP 33, jednoduchá instalace

Teploceramic TCM RA 750 CENA: 6490 Kč vč. DPH  
(750W, vytopí až 16 m2, (38m3) keramický panel 
TEPLOCERAMIC SWRE 1000 CENA: 6690 Kč vč. DPH
(1000W, vytopí až 24m2 (50m3) metalový panel)
DOPRAVA PO CELÉ ČR  
ZDARMA!!!

Teploceramic � tel.: +420 608 201 041 � e-mail: obchod@teploceramic.cz �  www.teploceramic.cz

VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU JE NYNÍ 
LEVNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM! 

    SLEVA AŽ 700,- Kč NA PANEL!
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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 na 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

• 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

• 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 
• 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
• 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

• 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 
• Hodinový manžel – údržba domácností 
a zahrad tel.: 608 926 974,  
www.hodinovy-manzel-michal.cz

• 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
• 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

• 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
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 
v bytech i SO a NE. Tel.: 602 719 678 
v 7-22 hod. Prodej nových a odvoz 
starých chladniček.
• 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
• Zdravotní masáže Jana Červinková. 
Kontakt 774 140 904. Objednávky sms, 
telefonicky. Čas dle dohody po - so. Raději 
pište, ozvu se Vám.
• Akce – 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

• 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

• 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

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

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ 
TAPET, štukování, malířské 
a lakýrnické práce a jiné úpravy bytů 
provede Miroslav Rychlý. Tel: 604 
517 565, www.stukmalba.cz, e-mail: 
mirekrychly@seznam.cz
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.
RV

21
0

01
0

8/
01

Zajímá Vás cena Vaší nemovitosti? Odhad Vám uděláme zdarma.
Chcete prodat/pronajmout Vaši nemovitost za nejvyšší možnou cenu?
Nechte starosti na nás! Zvolte jistotu a garanci kvality našich služeb.  

Martin Dohnal
martin.dohnal@re-max.cz

731 631 220    

Bc. Andrea Mixanová
andrea.mixanova@re-max.cz

 775 561 313

Vladimíra Richterová
vladimira.richterova@re-max.cz

777 347 802

Roztylské nám. 393/35, 
Praha 4, 141 00

www.re-max.cz/cool
272 652 638
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PRO ŘÁDKOVOU INZERCI  
PROSÍM KONTAKTUJTE

Tel.: 733 720 744
radkova.inzerce@regvyd.cz

Brzy pro Vás otevřeme 
novou Asijskou restauraci 

ul. Arkalycká, metro OC Háje- l.patro  
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MÁTE ZÁJEM O ŘÁDKOVOU INZERCI?

Volejte: 733 720 744
Pište: hrda@regvyd.cz

Cena řádkové inzerce:
 běžná    350,- Kč
 podbarvená   700,- Kč
 v rámečku   700,- Kč
 podbarvená a v rámečku 900,- Kč
 Uvedené ceny jsou bez DPH.

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

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

• Řežeme živé ploty a keře, čistíme 
zarostlé pozemky, likvidujeme 
nevhodnou zeleň. Sekáme a odvážíme 
trávu. T.: 724 006 275.  
www.pvj-group.cz

• Nabízím instalatérské práce, 
rekonstrukce koupelen, WC, výměna 
van, sprchových koutů, umyvadel, 
dřezů a související práce.  
Volejte 607 116 573, nebo pište  
na martin.possl@tiscali.cz

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

PRÁCE

• GYNEKOLOŽKU přijme ord. v Praze 4, 
JM II. Úv. dle domluvy (možnost individ. 
prac. doby, VPP, MD, důch., OSVČ), dobré 
finanční ohodnocení, benefity. Tel. 606 
394 487, e-mail: pihrtova@centrum.cz
• Zahradnická firma přijme nového 
člena týmu na práce údržby zeleně, 
řez živých plotů, sekání trávy, pomocné 
práce. T: 724 006 275, e-mail:  
info@pvj-group.cz

• Přijmeme brigádníka na práci  
ve výrobě palet s možností ubytování. 
T: 734 490 261,  
e-mail: andrea.hirsl@paletgroup.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
• Všeobecnou nebo praktickou sestru 
na lůžkové oddělení přijme MediCentrum 
Praha, Kloknerova, Praha 11
Tel: 272 937 285, 724 091 106
info@medicentrumpraha.cz
OSTATNÍ

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

učíme, jak vzít odpovědnost za učení do sv�ch rukou

inovativní z�kladní škola

praha11.scioskola.cz
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Kde v noci najdete pohotovost a lékárnu? 

V Praze poskytujeme tyto služby: 

Lékařská pohotovost pro dospělé 
Lékárna s provozem 24/7
EUC Klinika, Šustova 1930/2, Praha 11 
N 296 506 302

Lékárna s provozem 24/7 
EUC Lékárna, Počernická 699/62e, Praha 10
N 274 770 188

v naší péči | euc.cz

188x130.indd   1188x130.indd   1 18.01.2021   14:3118.01.2021   14:31
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