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Nové odběrové místo  
na testování na COVID-19  
najdete na Hájích

Pochozí zóna Háje  
přestává být ostudou  
Jižního Města!

Novinky v projektu  
Rozvoj demokracie  
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Chcete podnikat? 
Přidejte se k nám!
Nabízíme:

• Možnost slušného výdělku i přivýdělku
• Spolupráci na živnostenský list
• Štědrý systém provizí z prodeje
• Svobodu podnikání

Požadujeme:
• Obchodní talent
• Prořízlá ústa
• Pozitivní energii
• Samostatné myšlení

Životopis a motivační dopis pošlete na e-mail:
nabor@regionalnivydavatelstvi.cz 
s označením „Chci podnikat“.

Těšíme se na setkání s vámi!

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
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Vážení občané, milí sousedé, obyvatelé Jižního Města,

je konec února, sněhová nadílka nás po několika dnech zimní pohody a radovánek již opustila a pomalu se 
blíží první jarní dny letošního roku. Na travnaté ploše u vchodu na radnici naší městské části již kvetou první 
květiny a slunce nám během dne předává svoji energii. V této nevyzpytatelné době tak potřebnou.

Život a pracovní činnost na radnici neutichá, stále pro vás a naše Jižní Město připravujeme další zajímavé pro-
jekty. Na začátku tohoto roku jsme se posunuli také s projektem veřejného venkovního koupaliště. Zde jsme veřejně za radu MČ 
Praha 11 deklarovali, že prověříme možnost jeho vzniku. Na výsledek prověřovací studie se můžete těšit v nejbližší době, jelikož 
tento dokument brzy projedná příslušná pracovní skupina a následně výsledky naší společné práce zveřejníme.

Jak jste zaznamenali z médií, internetu či tisku, musíme dodržovat další nařízená opatření proti šíření nemoci COVID-19, přede-
vším je povinností nosit ve veřejných prostorách, na úřadech, dopravních prostředcích včetně městské hromadné dopravy, ambu-
lantních zdravotnických zařízeních, obchodech apod. schválené a certifikované ochranné prostředky – respirátor FFP2, FFP3 nebo 
dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky/roušky. Není tedy povoleno používat v těchto místech „látkové roušky“ 
tak, jako doposud. Buďte prosím ohleduplní a dodržujte uvedená opatření.

V rámci boje s nemocí COVID-19 postupně nabíhá systém očkování na území našeho hlavního města Prahy a naší městské 
části. V této chvíli jsme na Praze 11 připraveni na Poliklinikách Šustova, Michnova a Kloknerova, pouze čekáme na to nejpotřebněj-
ší – dostatečný počet vakcín. Pokud budete potřebovat aktuální informace o očkování, naleznete je na webové stránce hlavního 
města Prahy (https://ockovani.praha.eu) nebo naší městské části (https://www.praha11.cz/ockovani).

Přeji Vám vše dobré a především v tomto období 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

Odbor kancelář starosty oznamuje, 
že 19. zasedání členů Zastupitelstva 
MČ Praha 11 je plánováno na čtvrtek 
11. 3. 2021 od 9.00 hodin. Vzhledem 

ke koronavirové situaci sledujte, prosím, 
webové stránky MČ Praha 11  

www.praha11.cz.

Zprávy z Rady MČ4

  
Praha 11 vyjádřila podporu Bělorusku 
v boji za demokracii 

Zástupci MČ Praha 11 vyvěsili 9. února na 
radnici běloruskou vlajku a připojili se tak 
k podpoře Běloruska v boji za demokracii. 
Právě 9. února totiž uplynulo šest měsíců 
od prezidentských voleb, jejichž výsledek 
v zemi vyvolal masivní protesty následo-
vané represí tamního režimu. 

  
Nové odběrové místo na testování na 
COVID-19 najdete na Hájích 

V Praze 11 vzniklo už páté odběrové mís-
to na testování na COVID-19, tentokrát 
v ulici Arkalycká na Hájích. Odběrové 
místo zřídila společnost Medical Testing 
s.r.o., která zde provádí PCR i antigenní 
testování. Na odběrovém místě se mo-
hou nechat otestovat jak pacienti s elek- 
tronickou žádankou, kterým vyšetření 
hradí pojišťovna, tak samoplátci.

Adresa:  
Arkalycká 758/2, Praha 11 – Háje
Provozní doba:  
každý den od 8:00 do 17:30 hodin
Rezervace termínu:  
na webu https://bit.ly/3pG2jbl

Potřebujete se nechat otestovat jinde 
nebo vám volné časy nevyhovují? Na 
území městské části Praha 11 jsou 
aktuálně v provozu další čtyři odběrová 
místa, jejichž seznam najdete na 
webu www.praha11.cz/cs/media/
aktuality-o-koronaviru. 

Seznam všech odběrových míst 
v celé ČR je k dispozici na webu 
https://koronavirus.mzcr.cz/
seznam-odberovych-center.

  
Očkování seniorů v jihoměstských 
pobytových zařízeních se úspěšně 
zhostily mobilní týmy 

V rámci první vlny očkování proti onemoc-
nění COVIDEM-19, k němuž se mohou 
registrovat senioři starší 80 let, zajistila 
městská část Praha 11 očkování senio- 
rům v místních pobytových zařízeních. 

O klienty Domova seniorů Jižní Město 
v Janouchově ulici, kteří o očkování pro-
jevili zájem, se postaral mobilní očkovací 
tým připravený Městskou poliklinikou 
Praha ve spolupráci s Českým červeným 
křížem. Do domů s pečovatelskou služ-
bou v Blatenské a Šalounově ulici a za 
klienty bezbariérového domu v Petýrko- 
vě pak zavítal mobilní očkovací tým 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

„Jsem velmi rád, že se nám s mobilními 
týmy podařilo dojednat spolupráci a za-
jistit tak pro seniory v našich pobytových 
zařízeních očkování. Tato kategorie oby-
vatel totiž patří k nejohroženějším, navíc 
je pro ně často velmi složité dostat se 
k lékaři, ať už ze zdravotních důvodů, 
nebo kvůli logistice. Díky mobilním očko- 
vacím centrům, která přijela za nimi, tato 
komplikace odpadla," dodal starosta MČ 
Praha 11 Jiří Dohnal (Piráti). Velké poděko- 
vání za koordinaci celé akce patří pracov-
níkům Jihoměstské sociální a.s.

  
Informace pro seniory ohledně očkování 

Praha 11 má aktuálně připraven interní sys-
tém pro očkování seniorů starších 80 let 
– občanů městské části, a to ve spoluprá-
ci s následujícími třemi zaregistrovanými  
očkovacími centry:
• EUC Klinika Praha a.s.  

– poliklinika Šustova
• Polymedica s.r.o.  

– poliklinika Michnova
• ComfortCare a.s.  

– poliklinika Kloknerova 
Jakmile dojde k obnovení dodávek vakcín, 
bude systém spuštěn. Bližší informace 
ohledně očkování, včetně návodu k regis-
traci a užitečných kontaktů, naleznete na 
webu www.praha11.cz/ockovani.

dobíjecí stanice 
Na území městské části Praha 11 v Mi-
kulově ulici byly společně se zástupci 
PRE předány veřejnosti dvě dobíjecí 
stanice. Obě stanice mají výkon 22 kW, 
jedná se tedy o stanice určené pri-
márně pro večerní rezidenční nabíjení. 
V rámci memoranda o spolupráci mezi 
městskou částí a společností PRE bu-
dou v tomto roce další místa přibývat. 
V lokalitách, které není možné obslou-
žit pomocí trafostanic či klasických na-
bíječek, bude využito veřej-
ného osvětlení.

Mgr. Martin Duška  
(Piráti),  

radní pro dopravu 
a otevřenou radnici
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Knihovna otevřela výdejní okénka, 
v provozu jsou na Chodově a Opatově 
Dočetli jste už domácí zásoby knih a rádi byste se pustili do dalších? 
Pak máme pro vás dobrou zprávu! V polovině února otevřela 
Městská knihovna v Praze výdejní okénka, tzv. knihokna. 

Ta slouží jak k vrácení půjčených knih, tak 
k výdeji splněných rezervací. Vyzvednout 
si je můžete, ale také nemusíte, všech-
ny výpůjčky i splněné rezervace jsou pro- 
dlouženy do 14. března 2021 – knihov-
na zůstává systémově uzavřena, zpozd-
né nenabíhá. 

Platbu za splněnou rezervaci doporuču-
je knihovna uhradit předem online nebo 
složenou zálohou, ze které jsou au-
tomaticky hrazeny zaúčtované plat-
by. Přímo ve výdejním okénku je pak 
možná platba hotově. Knihokna zároveň 
umožňují vyřídit si zde prodloužení plat-
nosti čtenářského průkazu nebo dokončit 
zápis online čtenáře.

Přehled provozní doby jednotlivých 
knihoken je dostupný na webových 
stránkách www.mlp.cz/pobocky, v Pra- 
ze 11 pak fungují dvě: 
Chodov 
Jírovcovo náměstí 1782/1 
Praha 11 – přístup z ulice Zimákova 
Tel. 770 130 289 
Pondělí: 13:00–15:00, 16:00–19:00 
Středa: 13:00–15:00, 16:00–19:00 
Pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00

Opatov 
Opatovská 1754/14, Praha 11 
Tel. 770 130 258 
Pondělí, středa, čtvrtek:  
13:00–15:00, 16:00–19:00 
Úterý, pátek: 9:00–12:00, 13:00–16:00 
Sobota: 9:00–12:00, 13:00–15:00

Pro čtenáře si navíc Městská knihovna 
v Praze připravila hned několik dárků:
• Pokud někomu již vypršela plat-

nost registračního období, získá nyní 
při prodlužování průkazu patnáct 
měsíců místo obvyklých dvanácti. 

• Každý registrovaný čtenář dostane 
možnost zadat si přes čtenářské 
konto rezervaci až pěti titulů. 
Rezervace budou splněny zdar-
ma, je však nutné zadat je v době, 
kdy knihovna funguje v režimu 
knihoken. Vedle online rezervace je 
možné zamluvit si tituly také tele-
fonicky, a to na centrálním čísle 
222 113 555 či na telefonním čísle 
vybrané pobočky. 

Studenti a badatelé mohou pro pří- 
stup k odborným textům i nadále vy-
užívat Národní digitální knihovnu na 

webu www.ndk.cz, která nabízí česky 
psanou odbornou literaturu, včetně 
překladových děl. Plné texty dokumentů 
jsou dostupné po přihlášení do systému 
přes přihlašovací údaje čtenáře Městské 
knihovny v Praze.

Rozpočet MČ Praha 11 na rok 2021 
Na svém posledním zasedání 28. ledna schválilo Zastupitelstvo MČ 
Praha 11 rozpočet městské části na rok 2021. Rozpočet je i letos 
vyrovnaný, celkový objem očekávaných příjmů činí 439 775 tis. Kč, 
tedy o 2143 tis. Kč více oproti rozpočtu na loňský rok. 

V rozpočtu je zahrnuta dotace ze stát-
ního rozpočtu i dotace z rozpočtu hl. m. 
Prahy, další část příjmů městské čás-
ti tvoří finanční prostředky z vlastních 
fondů hospodářské činnosti. 

Celkový objem očekávaných výda-
jů dosahuje 840 031 tis. Kč, z toho 
484 511 tis. Kč připadá na běžné výda-
je a 355 520 tis. Kč na výdaje kapitálové. 
Schodek je vyrovnán finančními prostřed-
ky vytvořenými v minulých letech. 

„Díky schválení rozpočtu můžeme 
pokračovat v probíhajících in-
vestičních akcích, kdy mezi ty 
největší letos patří dostavba 
ZŠ Chodov (Květnového vítěz- 
ství 57) a rekonstrukce objektu 
Nad Opatovem 2140 – bývalé 
ubytovny Sandra. Zároveň se 
můžeme pustit do dalších in-
vestičních projektů, konkrétně do 
oprav šaten a rekonstrukcí jídelen 
v základních školách, přestavby ob-

jektu v ulici Vejvanovského na domov pro 
seniory a odlehčovací službu nebo tře-
ba opravy střechy Kulturního centra Za- 
hrada,“ uvedl starosta jedenácté měst-
ské části Jiří Dohnal (Piráti). Obyvatelé 
Jižního Města se podle něj mohou těšit 

také na nejrůznější novinky, například na 
vybudování unikátního Dirtparku na Cho-
dovci či spuštění služby Senior taxi. 

Co se týče běžných výdajů, první místo 
na pomyslném žebříčku zaujímají škol-
ské služby a vzdělávání, následované 
výdaji na ochranu životního prostředí, na 
zdravotnictví, sociální služby a pomoc. 
V rámci životního prostředí pak zůstává 
v popředí údržba veřejných prostranství 
a rozvoj městské zeleně: „I v letošním 
roce chceme zachovat častější vyvážení 
všech veřejných odpadkových košů. 
Stejně jako v minulých letech zároveň 
plánujeme na podzim další kolo výsad-

by nových stromů. V neposlední řadě 
doufám, že se nám podaří pokročit 

v procesu revitalizace vnitrobloků, 
letos by několik z nich mělo po- 
stoupit z fáze projektové přípra-
vy směrem k realizaci,“ dodal 
Mgr. Jakub Lepš (TOP 09-STAN), 
místostarosta Prahy 11 pro 
životní prostředí.

Bližší informace k rozpočtu MČ 
Praha 11 na rok 2021 naleznete na 

webu www.praha11.cz/cs/urad/
rozpocet/rozpocet-na-rok-2021/
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Pochozí zóna Háje přestává být ostudou Jižního Města!
Milí sousedé, jak asi víte, rozsáhlý objekt nad stanicí metra Háje s několika 
patry garáží a pochozí zónou s obchody už přes 10 let chátrá. Vloni se 
nám však společně s hlavním městem Prahou podařilo vyjednat ukončení 
vleklých soudních sporů, a celý objekt tak nově připadne do správy 
městské části Praha 11. Cíl je jasný: postarat se o obnovu zchátralé 
budovy tak, aby Jižnímu Městu přestala dělat ostudu. Tento proces 
by měl být definitivně dokončen v první polovině letošního roku. 

Už v prosinci jsme se nicméně pustili do 
oprav, a to dlouho uzavřených schodišť. 
Šlo o takový malý vánoční dárek pro oby-
vatele z okolí stanice metra Háje, speciál- 
ně pro ty v ulici Kosmická. Oprava se bo-
hužel trochu protáhla, to je ovšem spo-
lečný znak většiny oprav. Papírování, 
které je s pracemi spojeno, trvá para-
doxně vždy mnohem déle než samotná 
realizace.

Dále jste mi opakovaně psali, že jsou na 
pochozí zóně temná místa, kde je po se-
tmění špatně vidět, a bojíte se tam pro-
to chodit. Tato místa jsme prosvětlili a já 
věřím, že jde o první krok k tomu, aby po-
doba pochozí zóny odpovídala potřebám 
21. století. Jak konkrétně jsme tmavá 
místa proměnili?

• Na pěším koridoru u stanice metra 
Háje jsme nechali vyměnit stará sví-
tidla za nová LED svítidla s přípravou 
pro dynamické řízení. 

• Vyměnili jsme 146 podchodových 
svítidel, 9 silničních svítidel a 3 dělicí 
skříně. 

• Současně jsme kompletně vyměnili 
kabelové trasy od zapínacího místa. 

• Zhruba 20 svítidel ještě vymění-
me v rámci reinstalace podhle-
dů jedné části koridoru soukromou 
společností.

Osazovaná svítidla jsou včetně kabelá-
že připravena na nasazení systému říze-
ní a monitoringu osvětlení. Po doplnění 
řídících komponent do rozvaděče a děli-
cích skříní bude možné jednotlivé skupiny 
svítidel plynule stmívat podle intenzity 
osvětlení i počtu přítomných osob.

Často si také stěžujete na uvolněné dlaž-
dice na pochozí zóně – a já se vám vů-
bec nedivím, léta se tam o ně zakopává. 
V únoru jsme jich proto i přes silné mrazy 
téměř 50 opravili! Poděkování patří hlav-
ně kolegům z Jihoměstské majetkové, 

kteří si postupně celý objekt přebírají do 
správy a začínají řešit nejakutnější pro-
blémy. O dalších krocích vás budu infor-
movat, budu nicméně moc rád za vaše 
další podněty. Snažím se na ně vždy re-
agovat co nejrychleji a vaše návrhy i stíž-
nosti ihned řeším! 

Přístavba Starochodovské 
školy jde do finále
V únoru jsme začali s postupným přejímáním přístavby nové-
ho křídla ZŠ Chodov, dokonce už jsme převzali i některé hoto-
vé místnosti. Dokončení celé stavby je plánováno na březen, už 
nyní si však můžete prohlédnout fotky nových učeben.

Prodejna potravin po bývalém 
Penny Marketu v ulici Mejstříkova 

V uplynulých měsících jste se na mě obraceli s tím, že vám chy-
bí prodejna potravin v Mejstříkově ulici, kde dříve býval super-
market Penny. Koncem minulého roku se zde na základě jednání 
radnice s vlastníkem objektu na krátko otevřela nová prodejna 
potravin, v lednu však znovu došlo k jejímu uzavření. Součas-
ný provozovatel obchodu s potravinami provozovnu dočasně 
uzavřel proto, že chce ještě pokračovat ve vylepšování vnitř-
ních prostor. Jak nás ale ujistil, k opětovnému otevření obchodu 
s potravinami zde dojde už v březnu.

Obchod s potravinami pak bude na místě fungovat do doby, 
než na parcele začne výstavba nové budovy, v níž se 
rovněž počítá s provozem prodejny s potravinami 
a dalšími užitečnými obchody.

Ing. Ondřej Prokop, (ANO 2011) 
místostarosta pro majetek,  

investice a podporu podnikání
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V loňském prosincovém čísle jsem vás informoval o tom, že jsme schválili 
smlouvu s vysoutěženou firmou na umístění dvou psích hřišť. V okamžiku, 
kdy tyto řádky píšu, je jedno z nich v realizaci, u druhého naopak nastaly 
změny. Vzhledem k zájmu, které toto téma vyvolalo, dodám v tomto 
článku informace jak z minulosti, tak ohledně aktuálního vývoje.

Historie

Na základě požadavku tehdejšího sta-
rosty Ing. Petra Jiravy zpracoval Odbor 
územního rozvoje ÚMČ Praha 11 v čer-
venci 2017 materiál „Soubor ploch vhod-
ných pro umístění prvků AGILITY pro hru 
a výcvik psů“. Rada MČ Praha 11 tedy při-
pravovala psí hřiště, navíc se toto téma 
objevilo i v zastupitelstvu, kdy v září 2017 
opoziční zastupitelka Ing. Irena Řivnáčová 
(Hnutí pro Prahu 11 / KDU-ČSL) předložila 
bod s úkolem pro radu, aby konkrétní psí 
hřiště navrhla a následně předložila tento 
návrh do zastupitelstva. 

Hlasy koaličních i opozičních zastupitelů 
byl tento bod schválen a rada dle úko-
lu předložila v únoru 2018 do zastupi-
telstva návrh konkrétních dvou lokalit, 
a to pro Jižní Město I v ploše mezi ulice-
mi Opatovská a Výstavní a pro Jižní Měs-
to II na úpatí vrchu Chodová. Zastupiteli 
byl tento bod důkladně projednán s tím, 
že během diskuze nepadl žádný návrh 

na jiné umístění daných psích hřišť. Jiný-
mi slovy obě psí hřiště byla řádně schvá-
lena v zastupitelstvu, a to hlasy napříč 
politickými stranami a hnutími v něm 
zastoupenými.

Po volbách v roce 2018 jsem v únoru 
2019 přijal v radě gesci životního pro-
středí a s ní „zdědil“ úkol obě hřiště pře-
vést do reality. Přibližně rok trvalo, než 
zpracovatel projektu zajistil všechna ne-
zbytná povolení, následně jsme na pod-
zim 2020 vysoutěžili realizační firmu. 
V ten moment jsem v již zmíněném Klí-
či č. 2020/12 i na web Prahy 11 o obou 
budovaných hřištích napsal, včetně infor-
mace o jejich umístění, na tyto zprávy 
jsem však neobdržel jedinou reakci. 

Vrch Chodová

Situace se však změnila s nástupem fir-
my k vrchu Chodová a vytýčením obvodu 
budoucího hřiště. Řada místních obyva-
tel, jejichž děti si díky zimnímu počasí po 

několika letech mohly dopřávat bobování 
a sáňkování na vrchu Chodová, se nám 
začala ozývat s obavami a protesty, že 
by budované psí hřiště mohlo znemožnit 
zimní radovánky na tomto místě. 

V tento moment se navíc zjistilo, že ex-
terní zpracovatel projektu udělal chybu 
a část hřiště umístil do prudkého svahu, 
kde žádné psí agility prvky nelze umís-
tit. Toto psí hřiště tudíž v naplánované 
podobě každopádně nešlo zrealizovat. 
Vzhledem k nedostatku vhodných alter-
nativních pozemků v Praze 11 jsme tak 
v první řadě prověřovali možnost tvar 
hřiště upravit a „zasunout“ ho dál do 
boku kopce. V této podobě by hřiště do 
plochy pro sáňkování a bobování zasa-
hovalo minimálně, navíc pouze v té části 
kopce, která dole končí plotem se zídkou 
a za ním elektrickým ohradníkem, což je 
místo pro zimní radovánky potenciálně 
nebezpečné.

Nyní se snažíme hřiště původně pláno-
vané k vrchu Chodová umístit jinam. Hle-
dání alternativ není snadné, na většině 
zdánlivě vhodných lokalit tomu brání jed-
na z následujících překážek: a) územím 
vedou inženýrské sítě (např. kanalizace, 
plyn nebo vodovod), b) vybudování psího 
hřiště v daném místě neumožňuje územ-
ní plán, c) možný pozemek není náš, d) 
provozovatel sítě velmi vysokého napě-
tí nám nedal svolení k vybudování hřiště 
na některém z pozemků tzv. „pod dráty“. 

Věřím, že jeden vhodný pozemek jsme 
nakonec našli. Teď prověřujeme, zda 
i v jeho případě neexistuje nějaká zá-
sadní překážka. Informace o dalším po-
stupu zveřejníme na radničním webu  
www.praha11.cz.

Háje – ul. Opatovská a Výstavní

Práce na druhém psím hřišti jsou v pl-
ném proudu, jak dokládá přiložené foto. 
Snad nedojde k žádné nečekané kom-
plikaci a naši čtyřnozí kamarádi zde již 
brzo budou moct využívat navržené agi-
lity prvky, mezi které patří slalom agility 
(sada 12 ks tyčí), tunel, „A“ stěna překáž-
ka, proskok okno, houpačka 
a další.

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta pro 
životní prostředí

Kam s ním? 
Řešíte otázku, kam se starým nábytkem, který by ještě mohl někomu jinému posloužit? Před nedávnem otevřelo hlavní měs-
to Praha svou první vlastní nábytkovou banku v Praze–Libuši, k jejímuž využití vás tímto zveme. Do tamního centrálního skla-
du je možné přivézt použitý (ale zachovalý) nábytek (příp. s drobnými, avšak opravitelnými vadami) i spotřebiče, které už 
nepotřebujete. 

Nábytková banka je pak dále poskytuje nízkopříjmovým skupinám, které by jinak na pořízení nábytku nedosáhly. Všechny po-
drobné informace jak pro dárce, tak pro případné příjemce nábytku najdete na webové stránce nabytkovka.cz.

Psí hřiště na Jižním Městě

Staveniště psího hřiště v Hájích, 23. února 2021
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Vývoj epidemie na našich školách
Většina žáků základních škol je s menšími přestávkami už 
téměř rok doma. Nikdo neví, jak dlouho potrvá, než se naše 
životy vrátí k normálu, včetně běžného fungování škol.

Monitoring pandemie

Na školách zřizovaných MČ Praha 11 evi-
dujeme vývoj nákazy od počátku epide-
mie. Z přiloženého grafu vidíte, že epide-
mie už několik týdnů stagnuje, v určitých 
dnech dokonce narůstá, přestože jsou 
v platnosti přísná opatření.

Z grafu získáte přehled o počtu osob 
s prokázaným onemocněním COVI-
DEM-19 dle hlášení z našich základních 

a mateřských škol. Na první pohled je tak 
zřejmé, jak se šíří nákaza v MŠ a ZŠ a jak 
postihuje žáky, pedagogické a nepeda-
gogické pracovníky. Uvidíte aktuální stav 
a vývoj v uplynulých měsících.

Příprava na návrat do škol

Diskutovaný návrat žáků do škol zále-
ží na vývoji pandemie a na tom, jak se 
podaří vládě zajistit bezpečné podmín-
ky pro návrat do škol. Všichni se zřejmě 

shodneme, že návrat žáků do školních 
lavic musí být především pro všechny 
bezpečný. Metodiku očkování a zajištění 
testů má ve svých rukou vláda a všich-
ni jsme s úlevou přivítali informaci, že od 
1. března 2021 se mohou k očkování re-
gistrovat pedagogové a ostatní zaměst-
nanci škol. 

S magistrátem spolupracujeme na pilot-
ním projektu testování žáků na školách. 
Stále probíhá zajišťování ochranných pro-
středků (roušek, respirátorů) a dezinfekce, 
které distribuujeme do našich základních 
a mateřských škol. Naším cílem je zajistit 
pro učitele nejvyšší možnou ochranu.

Novinky v projektu Rozvoj demokracie na školách Prahy 11
Na základních školách zapojených do pro-
jektu Rozvoj demokracie na školách Pra-
hy 11 se v tomto období realizuje první 
fáze. Do projektu vstoupila naše měst-
ská část v srpnu minulého roku a projekt 
vyvrcholí v červnu 2022.

Sestavili jsme akční týmy, které působí 
na jednotlivých školách. Týmy se skládají 
z externího průvodce demokratickou kul-
turou, interního průvodce demokratickou 
kulturou a specialistů, kteří jsou připrave-
ni poskytnout cílenou podporu pro rozvoj 
demokratických kompetencí.

V těchto týdnech probíhají vstupní eva-
luační setkání se skupinami učitelů, rodi-
čů, žáků, členů školských rad a vedením. 
Na první schůzce se účastníci seznámí 
s externím průvodcem a pomocí otevře-
ných otázek se vyjádří k tomu, co je jejich 
společným zájmem, zamyslí se nad tím, 
jaké mají podmínky pro efektivní naplnění 

tohoto zájmu. V diskuzi nastane prostor 
pro definování příležitostí a překážek, 
které souvisejí s dosahováním společ-
ných cílů.

Při druhém evaluačním setkání všichni 
aktéři rozvinou do projektových záměrů 
témata, která chce skupina řešit. Dalším 
krokem je určení konkrétního postupu 
pro řešení identifikovaného problému. 
Ze vstupní evaluace tedy získají naše 
základní školy přehled identifikovaných 

témat k řešení z pohledu školních ak-
térů a návrhy iniciativ, které by moh-
ly přinést zlepšení. V další fázi přistou-
pí školy k formování vlastního školního 
projektu.

Začínají se nám ozývat aktivní zástupci 
rodičů, což je jedna ze skupin, které vě-
nuje náš projekt pozornost. Spolupráce 
s rodiči na rozvoji života školy je klíčo-
vá a nemusí se odehrávat pouze v rovi-
ně předávání informací na třídních schůz-
kách. V našem projektu se zaměřujeme 
na to, jak se z komunikace s rodiči pře-
sunout ke spolupráci. Rodiče, kteří máte 
zájem zapojit se do života školy a zlep-
šit její klima, ozvěte se na 
e-mail: demokraciedoskol 
@praha11.cz.

Mgr. Zuzana Ujhelyiová  
(Piráti) 

radní pro školství
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Informace o výsledcích veřejné zakázky  
na zpracování projektové dokumentace 
na stavbu základní školy
Zastupitelstvo městské části na svém jednání dne 27. ledna 2021 
schválilo výběr zpracovatele projektové dokumentace na akci 
„ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň“, a to společnost A.I.P. Projektová 
kancelář, za nabídkovou cenu ve výši 4 468 000 Kč bez DPH.

Jednalo se o druhé výběrové řízení, prv-
ní bylo zrušeno. Nadlimitní veřejná zakáz-
ka na zpracování kompletní projektové 
dokumentace všech potřebných stupňů 
pro realizaci vybudování základní ško-
ly včetně jejího zázemí byla řádně uve-
řejněna na profilu zadavatele. Ve lhůtě 
pro podání nabídek přijala městská část 
dvě nabídky v elektronické podobě, a to 
od firmy A.I.P. Projektová kancelář (za-
stoupená Ing. arch. Jaroslavem Kačerem 
a Ing. Zdeňkem Jägerem) a Společnosti 
pro ZŠ Formanská (první společník Ener-
gy Benefit Centre, a. s., a druhý společník 
JIKA – CZ, s. r. o.). Proběhlo posouzení 
nabídek, zda uchazeči o veřejnou zakáz-
ku splnili všechny podmínky účasti v za-
dávacím řízení a zda doložili všechny do-
klady o kvalifikaci a odborné úrovni členů 
realizačního týmu. Jednou z podmínek 
účasti v řízení bylo nepřekročení předpo-
kládané hodnoty veřejné zakázky stano-
vené na částku 4 500 000 Kč bez DPH. 

Komise pro hodnocení nabídek nabíd-
ky posoudila a konstatovala, že firma 
A.I.P. Projektová kancelář prokázala 
stanovenou kvalifikaci a splnila zadá-
vací podmínky stanovené zadavate-
lem v plném rozsahu. Společnost pro 
ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň pro-
kázala v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky stanovenou kvalifikaci v plném 
rozsahu, ale její nabídková cena za rea-
lizaci zakázky činila 7 400 000 Kč bez 
DPH. Překročila tak předpokládanou 
hodnotu veřejné zakázky a nesplnila 
jednu z podmínek zadavatele. Z tohoto 
důvodu komise doporučila společnost 
z další účasti v zadávacím řízení vylou-
čit. Po uplynutí lhůty pro podání námi-
tek proti rozhodnutí uzavře městská 
část s vybranou firmou A.I.P. Projekto-
vá kancelář smlouvu o dílo.

  Pavla Pitrmanová,  
 tajemnice úřadu

Důležitá usnesení 
zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha–Újezd  
dne 27. 1. 2021 

Schvaluje: 
• plán činnosti kontrolního a finan- 

čního výboru na rok 2021,
• převzetí stavby venkovní sklu-

zavky v celkové hodnotě 
108 053 Kč, umístěné na detašo-
vaném pracovišti Mateřské ško-
ly Formanská ve Vodnické ulici 
530/42,

• vyvěsit tibetskou vlajku dne 
10. března 2021 a připojit se tak 
k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“

Nadále nesouhlasí:
• s úplatným převodem pozem-

ků parc. č. 670/6 o výmě-
ře 18 875 m2 a pozemku parc. 
č. 671/4 o výměře 115 m2 a po-
žaduje, aby hlavní město Praha 
jednalo o směně pozemků v před-
mětné lokalitě. 

Úplné znění textů je vyvěšeno na 
Úřední desce, informačních vývěs-
kách a na webových stránkách úřadu.
 Pavla Pitrmanová,  
 tajemnice úřadu 

Rekonstrukce rybníku Sukov 
Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd 
schválilo na svém mimořádném zase-
dání dne 5. 8. 2020 odsvěření pozem-
ků parc. č. 625/1, 625/2, 624/1, 629/3, 
621/1, 622, 623, 395 a 289 v k. ú. Újezd 
u Průhonic ze správy městské části Pra-
ha-Újezd a jejich převedení do správy 
hl. m. Prahy. Výše uvedené pozemky ná-
leží k rybníku Sukov a Návesní, jedná se 
o samotnou vodní plochu a břehy rybníků 
a přístupovou cestu. 

Hlavní město Praha převzalo do své sprá-
vy zatím pouze pozemky rybníka Sukov. 
Z tohoto důvodu provádí v současné 

době rekonstrukci Sukova Magistrát hl. 
m. Prahy. 

Jak je vidět na fotografii, byl již vybourán 
původní požerák, který bude nahrazen no-
vým. Dále proběhne celoplošné odbahně-
ní zátopy, které je již zčásti hotové, zbývá 
jen sediment odvézt. Dojde také k úpra-
vě koryta mezi rybníkem Sukov a Náves-
ním rybníkem. Poslední větší viditelnou 
úpravou bude vybudování pozvolného 
přístupu do rybníka od hasičské zbrojnice 
tvořeného kamennými schody. Ukonče-
ní stavebních prací a zahájení napouště-
ní vodou je naplánováno na duben 2021.

 Ing. Pavel Staněk,  
 odbor investiční

Informace o zimním a jarním úklidu městské části 
Zima ještě neskončila a my už začínáme 
přemýšlet o jarním úklidu a údržbě mobi-
liáře městské části. 

Letošní zima k nám nebyla tak „milosrd-
ná“ jako minulý rok a i v naší městské 
části vydatně nasněžilo. Zatímco sně-
hová nadílka vykouzlila dětem úsměv na 
tváři, nám přidala pár vrásek. Pracovníci 
technických služeb se za pomoci techni-
ky, soli a štěrku snažili danou situaci vy-
řešit. Občas to pro nás samozřejmě zna-
menalo brzké vstávaní nebo i noční úklid, 
ale snad se to vždy podařilo zvládnout 
(to už musíte posoudit sami). 

Prvním úkolem, který nás na jaře bude 
čekat, je kontrola a dezinfekce dětských 
hřišť ve správě městské části. Zaměříme 
se na závady, které se po zimě projeví, 
a všechny herní prvky vydezinfikujeme. 
Poté budeme pokračovat v opravách la-
viček, se kterými jsme začali již na pod-
zim minulého roku. Tentokrát se zaměří-
me na Milíčovské kopce a jejich okolí, kde 
již většina laviček, ne úplně vlastní vinou, 
dosloužila.

V neposlední řadě nás čeká každoroč-
ní úklid chodníků a komunikací. O přes-
ných termínech úklidu v městské části 

vás budeme informovat prostřednictvím 
informačních kanálů městské části  
(www stránky, mobilní aplikace) i přímo 
v dané lokalitě umístěním dopravních 
značek. 

Již nyní si vás dovolujeme požádat, 
abyste zákazové značky respektovali 
a svými vozidly neblokovali úklid komu-
nikací v místě vašeho bydliště. 

S přáním pevného zdraví přeji všem klid-
ný zbytek zimy.

 Jiří Vlach, jednatel TSÚ, s. r. o.
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CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: K PRAMENI BOTIČE
Dne: 29. 3. 2021 (pondělí)
Odjezd: v 10:00 z Hájů od Komunitního centra Matky Terezy
Trasa: cca 40-45 km „Z Hájů na Háje” přes Průhonice, Olešky, 
Čenětice a podle počasí širším okruhem domů.
Víte, co spojuje českou hymnu a Botič? Kde byste hleda-
li Jamrtál a Cebron? Kdy zažil Botič povodně a co se děje 
u pramene? Chcete zkusit jízdu zručnosti na pumptracku 
před Kocandou? Nejen to vás čeká při zážitkové projížď-
ce s Mirjou. Samozřejmostí je cyklistická helma, náhradní 
duše, (asi i svačinka ☺) + dezinfekce na ruce a pohotovostní 
rouška. Akce se koná, pouze když to dovolí epidemická situace. Bohužel už dvakrát 
jsme museli termín odložit kvůli pandemii... 

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: Za bledulemi na 
Nymbursko
Dne: 30. 3. 2021 (úterý)
Odjezd: Hlavní nádraží v 8:11 hodin, 
sraz před 8:00 hod.
Jízdenka PID pro 6 pásem. 
Trasa: Mcely – Studce 
– Loučeň
Délka trasy: cca 8 km
Cestou lesem potkáme ko-
berce kvetoucích bledulí, uvi-
díme také zámek a park Lou-
čeň. V Loučeni uvidíme, zda 
bude možné občerstvení 
z okénka v restauraci.
Trasou na čerstvém vzdu-
chu vás provede paní Jitka.

S ohledem na vyvíjející se epidemickou situaci ve dnech uzávěrky zpravodaje doporučujeme sledovat aktuální informace k pořá-
daným aktivitám na našich webových stránkách www.jmsoc.cz. Rezervace komentovaných procházek je nutná!

Kontakt pro dotazy v pracovní dny pondělí–pátek 8:00-14:00 tel.: 770 197 680, 724 603 317, e-mail: teren@jmsoc.cz, 
poradenstvi@jmsoc.cz. Účast na inzerovaných akcích je na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život 
či majetkovou újmu. 
Svůj nesouhlas s pořizováním fotografií či videí vyjádřete prokazatelně před zahájením akcí. 

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Do Židovského města za Golemem
Dne: 20. 3. 2021 (v sobotu) ve 14:00
Sraz: v hale stanice metra Staroměstská (vyjet pojízdnými schody nahoru do vestibulu)
Co vás čeká: Projdete 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 nalepených domků. Genius loci stře-
dověkého města však zcela nezmizel, dýchne na vás u synagog, živoucích strážců ti-
sícileté historie, nebo u vysoké zdi starého židovského hřbitova.
Na vycházce s paní Jelenou se zaměříte na to, co z židovského města zůstalo – syna-
gogy Pinkasovu, Klausovu, Staronovou, Vysokou, Maiselovu a Španělskou, Obřadní 
síň, radnici, židovský hřbitov. Dozvíte se, kdo skutečně byl tajemný rabín Löw, stvořitel 
Golema, a že radniční hodiny mohou jít pozpátku a není to chyba. 

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro 
seniory: Bílá Hora, jak ji ještě 
neznáte

Dne: 16. 3. 2021 (úterý) ve 14:00
Sraz: na konečné stanici tramvaje č. 22 
Bílá Hora
Co vás čeká: 
• Bílá hora národní tragédie, kde však 
naši předci vystavěli kostel vítězné 
Panně Marii.
• V roce jejího výročí není lepšího mís-
ta, kde probrat onu národní tragédii, 
ale též si ukázat místo architektonické 
manýry, které patří k tomu nejkrásněj-
šímu, co renesanční architektura zane-
chala v naší zemi.
• Nezapomeneme si připomenout 
jedno z míst, odkud proudila voda na 
Pražský hrad.
Následující trasa – Kostel Panny Ma-
rie Vítězné, Bělohorská pláň (ty jsou od 
sebe kousek) a pak přímo k letohrádku 
Hvězda (to je pravda sice trochu delší 
procházka, ale zase ne nějak dramatic-
ky). Připojte se na příjemnou procházku 
na dvě hodiny s paní Jelenou.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Břevnov
Dne: 20. 3. 2021 (v sobotu) v 10:00
Sraz: před vstupní branou do areálu Břevnovského kláštera
Co vás čeká: Břevnovský klášter je nejstarší fungující klášter v ČR, který za husitských 
válek utrpěl velké škody. R. 1420 klášter zničili táborité. Obnoven do současné podo-
by a postupně přestavěn byl v letech 1708-1745 podle projektu Kryštofa Dientzen-
hofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Práce na obnově se účastnil i Petr 
Brandl. Hřbitov u kostela sv. Markéty v Břevnově je místem posledního odpočinku 
Karla Kryla. 
Břevnov se vyznačuje prostou krásou nádherně zachovalých a dnes už většinou i zda-
řile rekonstruovaných secesních domů maloměstského periferního charakteru, které 
nás však na rozdíl od vyhlášených secesních skvostů v centru dokážou uchvátit svým 
venkovským charakterem. V Břevnově převládají jednoznačně činžovní domy ve stylu 
geometrické secese. V západní části Břevnova se mezi ulicemi Bělohorskou a Toma-
novou nachází rozsáhlá vilová čtvrť. Krásný zelený rámec břevnovské vilové čtvrti vy-
tváří park Ladronka s nevšedními výhledy na Prahu.
Od barokního Břevnovského kláštera a jeho zahrad projdeme přes úhledné socialistic-
ké sídliště do vesnicky půvabné uličky a kolem starých viničních usedlostí směrem ke 
Strahovskému klášteru. Na procházku s vámi se těší paní Jelena.



Senior taxi
Služba Senior taxi, o které jsem 
vás v minulosti již mnohokrát 
informoval, míří do finále! Je 
však možné, že někteří z vás o ní 
stále neslyšeli, a proto bych rád 
shrnul veškeré informace k této 
službě na následujících řádcích. 

Jedná se o službu, která není určena 
pouze seniorům, ale i lidem s handica-
pem (lidé se sníženou schopností orien-
tace a pohybu). Navíc má každá z těch-
to osob nárok mít s sebou v případě 
potřeby doprovod, který samozřejmě 
nic neplatí. Dále je zapotřebí uvést sku-
tečnost, že se nejedná o sociální služ-
bu, nýbrž o přepravní službu, díky kte-
ré si mohou cílové skupiny (senioři a lidé 
s handicapem) lépe a pohodlněji zařídit 
vše, co potřebují. 

Může se jednat například o rychlejší 
a zejména pohodlnější dopravu k lékaři, 
dopravu na poštu, vyzvednutí léků a dal-
ších zdravotnických potřeb v lékárnách 
či vyřízení záležitostí na úřadech. 

Pro využití služby bude zapotřebí se 
dopředu objednat přes dispečink, kte-
rý bude dostupný na telefonním čísle 
595 391 135 a bude v provozu od pon-

dělí do pátku, a to v době od 6:00 do 
18:30 hod. Na dispečinku bude nejprve 
provedena prvotní identifikace volajícího, 
zda má na službu nárok, tedy zda spadá 
do výše uvedených cílových skupin, a ná-
sledně se dispečink bude snažit volající-
mu vyjít maximálně vstříc. Při nástupu 

do taxi bude identifikace prováděna pro-
střednictvím identifikační kartičky se 
jménem a evidenčním číslem, kterou se-
niorům a lidem s handicapem bude vy-
dávat v úředních hodinách Odbor so-
ciálních věcí a zdravotnictví, oddělení 

sociální péče a pomoci (267 902 103) 
Úřadu městské části Praha 11, na adre-
se Roztylská 1, Praha 11. 

Žadatel získá identifikační kartičku opro-
ti podpisu, po ověření totožnosti žada-
tele z občanského průkazu. Žadatel tak 

bude potřebovat pouze občanský prů-
kaz, popř. kartu ZTP nebo ZTP/P. Je tře-
ba počítat se skutečností, že na začát-
ku provozu bude k dispozici pouze jeden 
vůz, který bude tuto službu zajišťovat, 
tudíž vozidlo nemůže nikde čekat. Pro-
čež bude zapotřebí si vozidlo na pří-
padnou cestu zpět znovu objednat. Zá-
věrem je nutné dodat, že pokud bude 
o službu vysoký zájem, rádi bychom do 
budoucna zavedli i druhé vozidlo. 

Služba bude poskytována ve správním 
obvodu městské části Praha 11 a navíc 
služba zahrnuje Thomayerovu nemoc-
nici, IKEM a Úřad práce na Novodvor-
ské, a to od pondělí do pátku v době 
od 7:00 do 15:00 hod. Cena služby pro 
seniory a lidi s handicapem 
(včetně doprovodu) činí 
20 Kč. Celá služba by 
měla být zahájena již 
od 15. března 2021!

 Váš Petr Jirava
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Zemřela Květa Eretová

S lítosti oznamujeme, že dne 8. 1. 2021 náhle zemřela ve věku 94 let paní Květa Eretová, velmistryně 
v šachu a druhá nejlepší uznávaná hráčka Československa 2. poloviny 20. století. Byla desetinásobnou 
mistryní Československa a vítězkou řady mezinárodních turnajů. Dvakrát hrála turnaj kandidátek. V roce 
1969 byla členkou čs. týmu, který získal na olympiádě v Lublinu dvě bronzové medaile. Jednu v kategorii 
družstev a druhou v individuální kategorii na druhé šachovnici vybojovala paní Eretová. Šachovým svazem 
byla v r. 2016 uvedena do síně slávy. V roce 2020 paní Květě Eretové bylo uděleno čestné občanství MČ 
Prahy 11.
Od roku 2014 žila v domě s pečovatelskou službou v Šalounově ul., kde vedla řadu let šachový kroužek. 
Mimo něj hrála partie na internetu a psala příspěvky na facebook. Paní Eretová byla vitální, samostatná, 
bezprostřední a pragmatická dáma, která se uměla těšit z každého dne.

 www.pametnaroda.cz/cs/eretova-kveta-1926

Vzpomínka

Pro využití služby bude zapotřebí se dopředu 
objednat přes dispečink, který bude dostupný 

na telefonním čísle 595 391 135 a bude 
v provozu od pondělí do pátku, a to v době 

od 6:00 do 18:30 hodin.
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Představujeme vám...

www.damejidlo.cz
Objednávejte v sekci Obchody
přes web nebo v naší aplikaci.

Dostupnost služby Dáme market si prosím ověřte zadáním adresy v aplikaci Dáme jídlo.

Dopravu máte do
konce března ZDARMA.

Jako bonus vám přidáme
100 Kč na další nákup.

Vybírejte ze stovek položek
a užijte si porci života navíc.

Objednávat můžete 7 dnů v týdnu.
Denně od 10:00 do 21:30 hodin.

Potraviny a drogerie
do 30 minut u vás doma.
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88
E   info@jihomestskereality.cz
W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

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 74m2, v OV. 
Nachází se ve 3. podlaží z 11. Byt 
je po částečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Valentova, Chodov

Prodej bytu 3+1 s lodžií, užitná 
plocha bytu 71m2, v DV. Nachází 
se ve 3. podlaží ze 7. Byt je v pů-
vodním stavu.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Matúškova, Háje

Prodej bytu 4+kk, užitná plocha 
bytu 86m2, v OV. Nachází se ve 3. 
podlaží z 8. (Nyní 3+kk - lze upra-
vit do původního stavu 4+kk).

PRODEJ BYTU 4+kk
Zlešická, Chodov

Prodej bytu 2+kk s lodžií, užitná 
plocha bytu 49m2, v OV.  Nachází 
se ve 3. podlaží z 12. Byt je po cel-
kové rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Anny Drabíkové, Háje

Prodej bytu 3+1 s lodžií, užitná plo-
cha bytu 71m2, v OV. Nachází se v 
6. podlaží z 9. Byt je v původním 
stavu.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Benkova, Chodov

Prodej bytu 3+1 s lodžií (zaskleno), 
užitná plocha bytu 74m2, v OV. Na-
chází se v 6. podlaží z 9. Byt je po 
celkové rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Brechtova, Háje

Nájem bytu 3+kk s lodžií, užitná plo-
cha jednotky 80m2, v DV. Nachází 
se v 12. podlaží z 13. Bytová jed-
notka je po částečné rekonstrukci. 
13.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 3+kk/L
Kosmická, Háje

Nájem bytu 2+kk, užitná plocha 
bytu 45m2, v OV. Nachází se ve 3. 
podlaží z 8. Byt je po rekonstruk-
ci. 10.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk
Hráského, 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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Vážení přátelé,

již od roku 2011 se naše městská část 
negativně vyjadřuje k různé projektové 
dokumentaci plánované výstavby v ulici 
Milínská. Tento projekt jsme zamítli pod 
názvem „Rezidence NODOM“, „Bytový 
soubor REZIDENCE NODOM“, jako „By-
tový dům v ul. Milínská“, ale i jako „Re-
zidence Výhledy Milínská“ předloženou 
v územním řízení dle projektové doku-
mentace z května 2019, revize 1 – lis-
topad 2019 a revize 2 – duben 2020. 
Městská část Praha 11 jako samo-
správný orgán vždy vydala zamítavé 
stanovisko.

V listopadu 2020, aniž by byla oslove-
na samospráva naší městské části (rada 
městské části, vedení městské části či 
Výbor pro územní rozvoj a životní pro-
středí Zastupitelstva městské části Pra-
ha 11) byla na odbor výstavby naší měst-
ské části podána investorem žádost 
o zahájení územního řízení o umístění 
stavby nazvané „Rezidence Výhledy Mi-
línská“ (dále jen Stavba). 

Odbor územního rozvoje Úřadu měst-
ské části Praha 11 informoval vedení 
městské části o této skutečnosti s tím, 
že negativně se k tomuto záměru měst-
ská část vyjádřila usnesením rady měst-
ské části č. 1315/39/R/2018 již v roce 
2018 a následně dopisem radního v led-
nu 2019. 

Rada městské části rozhodla, že využije 
svého práva účastníka územního řízení 
a neprodleně podala na Odbor výstavby 
Úřadu městské části Praha 11 své ná-
mitky (usnesení 1106/38/R/2020):

Stavba nezapadá svým objemem, tva-
rem ani umístěním do stávající stabilizo-
vané zástavby, svým pojetím se vymyká 
urbanistické struktuře území. Stavba zde 

působí chaoticky a jako cizorodý prvek. 
Jedná se pouze o maximální vytěžení po-
zemku místa stavby za účelem získání 
maximálního množství hrubých podlaž-
ních ploch. Navržená stavba je dominan-
tou, která z hlediska lokace i funkce stav-
by nemá v místě žádné opodstatnění. 

Ve stabilizovaném území není uvedena 
míra využití ploch. Z hlediska limitů roz-
voje území je možné pouze zachování, 
dotvoření a rehabilitace stávající urbani-
stické struktury bez možnosti další roz-
sáhlé stavební činnosti. Přípustné řeše-
ní se v tomto případě stanoví v souladu 
s charakterem území s přihlédnutím ke 
stávající urbanistické struktuře a stáva-
jícím hodnotám výškové hladiny uvede-
né v Územně analytických podkladech 

hl. m. Prahy. Stavba tyto limity rozvoje 
překračuje. 

Stavba nemá jednoduchý kubický tvar, 
jedná se o srostlici vzájemně prostoupe-
ných kubusů a není jednoznačně umístě-
na ani vodorovně ani kolmo ke komuni-
kacím Klapálkova a Milínská. Jednotlivé 
kubusy mají rozdílnou výšku atik, a to 
277,70 m n. m., 280,7 m n. m., 289,7 m 
n. m., přičemž nejvyšší z kubusů se ještě 
směrem nahoru kónicky rozšiřuje. 

Stavba překračuje nejvyšší místní výško-
vou hladinu o 4,8 m, tj. cca 2 podlaží stav-
by pro bydlení a výšku bezprostředně 

sousedícího domu o 14,4 m, tj. cca 
5 podlaží stavby pro bydlení. Výškovou 
hladinu nelze odvozovat od výšky tech-
nických nástaveb stávajících staveb, jako 
jsou kotelny či strojovny výtahů, ale od 
výšky atik plnohodnotných podlaží. Stav-
ba nerespektuje nejen stávající stabilizo-
vanou strukturu, ale ani výškovou hla-
dinu. Přičemž tato hladina je v místě 
stavby, tj. na úbočí svahu nad rozsáhlým 
údolím, jedním z nejdůležitějších prvků 
tvorby krajiny a prostředí.

Stavba je v rozporu s územním plánem 
a s cíli a úkoly územního plánování. V zá-
vazném stanovisku Odboru územního 
rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy je kon-
statováno, že navržený objem zástavby 
neodporuje dotvoření stávající urbanis-
tické struktury. Tento názor považujeme 
za vadný, sepsaný bez konkrétní znalos-
ti místa a nepovažujeme ho za spolehli-
vý podklad pro vydání rozhodnutí v této 
věci.

Stavba je zcela nevhodně navržena na 
konci slepé komunikace Milínská. Toto 
umístění může dle nově zpracované 
Dopravní studie Chodov-sever-2020 
z 10/2020 vyvolat problémové situace 
při zajišťování i běžné komunikační ob-
sluhy přilehlých objektů, především pro 
vozidla odpadového hospodářství, záso-
bovací dopravu, v případě mimořádných 
potřeb pro vozidla zdravotnické služby, 
hasičů a dalších složek IZS. 

Pokud bude vydáno souhlasné stano-
visko s umístěním stavby bez řádného 
vypořádání námitek a připomínek měst-
ské části, je městská část připravena se 
odvolat.

 Marta Šorfová,  
předsedkyně VÚRŽP 

Ing. Martin Sedeke,  
místostarosta pro úz. rozvoj

Vyjádření k rezidenci Výhledy Milínská

MČ Praha 11 jako 
samosprávný 

orgán vždy 
vydala zamítavé 

stanovisko.
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Zápis do základních škol
Blíží se dubnový termín zápisů dětí do prvních tříd základních 
škol, proto vám přinášíme základní informace a přehled všech 
základních škol v Praze 11 s jejich charakteristikami.

Jedná se celkem o 15 škol, z toho je devět 
ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 11, 
čtyři soukromé a dvě speciální. Kaž- 
dá ze škol má svá specifická zaměře-
ní, mnoho školních a mimoškolních akti-
vit. Vyhláškou hlavního města Prahy jsou 
stanoveny spádové obvody jednotlivých 
škol, které najdete na webových strán-
kách MČ Praha 11 – www.praha11.cz/fi-
lemanager/files/31400.pdf. Ředitel spá-
dové školy je povinen přednostně přijmout 
žáky s místem trvalého pobytu v přísluš-
ném školském obvodu. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit 
dítě k zápisu k povinné školní docházce, 
a to v době od 1. dubna do 30. dubna 
kalendářního roku, v němž má dítě zahá-
jit povinnou školní docházku. Do základní 
školy se zapisují děti, které před začát-
kem školního roku (nejpozději 31. srp-
na) dovrší šestý rok věku. Pro školní 
rok 2021/2022 se jedná o děti naroze-
né od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 
nebo děti po odkladu školní docházky 
pro školní rok 2020/2021. Na žádost 
zákonných zástupců lze výjimečně za-
psat i děti, které dovrší šesti let v době 
od září do konce června příslušného škol-
ního roku, ale pouze jsou-li přiměřeně tě-
lesně i duševně zralé. Podmínkou přijetí 
dítěte narozeného v období od září do 
konce prosince je také doporučující vyjá-
dření školského poradenského zařízení, 

podmínkou přijetí dítěte narozeného od 
ledna do konce června doporučující vy-
jádření školského poradenského zaříze-
ní a odborného lékaře, která k žádosti 
přiloží zákonný zástupce. 
Ředitel školy může 
na základě dopo-
ručení příslušné-
ho školského 
poradenské-
ho zařízení 
a odborné-
ho lékaře 
nebo klinic-
kého psy-

chologa odložit začátek povinné školní 
docházky o jeden rok u dětí, které nejsou 
tělesně či duševně vyspělé. I s těmito 
dětmi se ale musí rodiče dostavit k zá-

pisu. K zápisu vezměte svůj 
průkaz totožnosti a rodný 
list dítěte. MČ Praha 11 při-
pravuje možnost elektro-
nické registrace k zápisu 
do 1. tříd. Sledujte proto 
webové stránky městské 
části a jednotlivých škol, 
kde budou uvedeny aktuál-

ní informace.

V případě odkladu školní do-
cházky je možné využít pří-
pravných tříd, které jsou 
otevřeny v těchto základ-
ních školách zřizovaných MČ 

Praha 11: ZŠ Ke Kateřinkám, 
ZŠ Květnového vítězství, ZŠ 

a MŠ Chodov, ZŠ Mikulova a ZŠ 
Pošepného nám. Přípravné třídy 

vzhledem k nižšímu počtu dětí ve 
třídě (maximálně 15) pomáhají vy-

rovnat vývoj dětí v potřebných oblas-
tech tak, aby vstup do základní školy 
v dalším roce byl pro dítě co možná 
bezproblémový. 

V tomto čísle Klíče jsme se snaži-
li podat souhrnné informace týka-
jící se zápisu do základních škol. 
Veškeré další dotazy vám zodpo-
ví vedení jednotlivých škol i Od-
bor školství a kultury Úřadu MČ 
Prahy 11 (tel. 267 902 325).

Participativní rozpočet – přichází fáze hlasování!
Pracovní skupina projektu participativ-
ního rozpočtu již rozhodla, které z po-
daných návrhů do 3. ročníku Spolu za 
lepší 11 bude možno v případě jejich ví-
tězství zrealizovat. Nyní tedy nadchá-
zí další fáze projektu – přípravy na hla-
sování a samotné hlasování. Do konce 

ledna analyzovala pracovní skupina par-
ticipativního rozpočtu podané návrhy do 
3. ročníku Spolu za lepší 11 z pohledu 
realizovatelnosti. Z 37 podaných návr-
hů tak vzešlo 20, které se utkají o přízeň 
hlasujících. Než se tak stane, proběhne 
informační kampaň, která bude mít za 

úkol seznámit širokou veřejnost s úžas-
nými nápady, které byly do 3. ročníku po-
dány. Pokud máte svého favorita, nevá-
hejte o něm říct svým sousedům.

 Alžběta Plocová,  
 koordinátorka Spolu za lepší 11

Kde si můžete návrhy prohlédnout?  

Na webových stránkách Na facebookovém profilu Spolu za lepší 11  
www.spoluzalepsi11.cz Participativní rozpočet Prahy 11.

HLASOVÁNÍ  
BUDE SPUŠTĚNO  
10. BŘEZNA 2021!



Základní škola, Praha 4, 
Mikulova 1594

Tel.: 226 805 711 
Ředitel: Mgr. Michaela Lipertová
E-mail: lipertova@zsmikulova.cz
Vzdělávací program: Výchova, Inspirace, Porozumě-
ní. Vize školy: Vytváření bezpečného prostředí k učení 
a k rozvoji klíčových kompetencí každého žáka. Učení vní-
máme jako přirozené, každý (žák i učitel) je za učení zod-
povědný. Snažíme se respektovat potřeby žáků, jejich 
individualitu, využíváme formativní hodnocení. Jde nám 
o bezpečné klima, ve škole pracuje školní psycholožka, 
speciální pedagožka. Pro předškoláky otevíráme příprav-
nou třídu, která má velmi dobré zkušenosti s přípravou 
odkladových dětí. I. stupeň – mimo jiné předmět osob-
nostně sociální rozvoj, II. stupeň – zaměření přírodověd-
né nebo humanitní. Cizí jazyky: angličtina, němčina. Jsme 
otevřená škola, zapojená do programů: Rodiče vítáni, 
Skutečně zdravá škola, Škola pro demokracii, Ředitel na-
živo. Ve škole funguje žákovský parlament.
Počet žáků celkem: 660 
Počet tříd: 28, přípravná třída
Kroužky na škole: Kroužky otevíráme dle zájmu – výtvar-
né, sportovní, hudební a jazykové.
Školní družina pro žáky I. stupně: otevřena od 6.15 do 
18.00 hodin.
Zápis do 1. tříd: 7. a 8. 4. 2021. Jsme naplněni, plánuje-
me otevřít pouze dvě první třídy.
www.zsmikulova.cz
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Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684

Tel.: 272 934 191
Ředitel: Mgr. Pavel Dittrich
E-mail: info@donovalskazs.cz
Vzdělávací program: ŠVP – „Mosty k vědění“ – je zaměřen 
především na výuku cizích jazyků, informatiky a tělesné vý-
chovy. V 1. třídách je učební plán přizpůsoben plynulému 
přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Na prvním stupni probíhá výuka 
bez zvonění, je proložena oddechovými prvky pohybové 
výchovy a estetické výchovy. Některé 1. třídy mají k dispo-
zici kromě klasické učebny ještě hernu. Při výuce využíváme 
interaktivní tabule a výukové programy, distanční vzdělává-
ní je realizováno pomocí Google Classroom. 
V 1. až 3. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou těles-
né výchovy se zaměřením na tenis (tenisová škola TCD). 
Na II. stupni jsou žáci systematicky připravováni ke studiu 
na středních školách. Jazyky: angličtina – 1. až 9. ročník, od 
6. ročníku němčina, ruština.
Počet žáků celkem: 762 
Počet tříd: 33, průměrný počet žáků v 1. třídách – 21 dětí
Kroužky na škole: basketbal, počítačové, florbal, tenis, at-
letika, stolní tenis, šachy, všestranná sportovní příprava, 
klub společenských her, disco dance, taneční škola, hudební 
škola, angličtina, věda nás baví, gymnastika, inline, karate, 
judo, keramika.
Školní družina: 6:30–17:30 pro žáky 1. až 3. ročníku. 
Kroužky ve školní družině – výtvarný, taneční, jóga, šikovné 
ruce, fotbal.
Zápis do 1. třídy: 7. a 8. dubna 2021 od 15.00 do 17.00 
hodin, možnost registrace času zápisu – viz stránky školy, 
v případě mimořádné situace bude zápis distanční formou. 
Škola před školou – bude zveřejněno dle aktuální situace.
www.donovalskazs.cz

Základní škola Campanus, Praha 4, 
Jírovcovo náměstí 1782, Fakultní škola  
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

Tel.: 222 366 517, 518
Ředitelka: Mgr. Lenka Derková, MBA
E-mail: central@campanus.cz
Vzdělávací program: „Vzdělávání, tolerance, integrace“ 
s podtitulem „Škola není cíl, škola je cesta“ poskytu-
je žákům partnerské a tvůrčí prostředí, klade důraz na 
osobnostní rozvoj každého žáka, na rozvoj jeho talentu 
a zájmů. Tandemová výuka anglického jazyka od 1. třídy 
s rodilým mluvčím, v některých třídách výuka českého 
jazyka metodou Sfumato.
Počet žáků celkem: 1 064
Počet tříd celkem: 41
Kroužky na škole: sportovní, jazykové, výtvarné, poly-
technické, hudební.
Školní družina: od 6.30 do 17.30, pro žáky  
1. až 3. třídy, anglická družina pro 1. až 4. třídy.
Zápis do 1. tříd: 7. a 8. 4. 2021 od 14.00 do 17.30 
hodin. K zápisu je možné využít rezervační systém, 
více na www.campanus.cz.
Den otevřených dveří: 11. března 2021 od 8.00 do 
16.00 hodin
Akce pro předškoláky: „Campak? Na Campanus!“ – 
24. 4. nebo 15. 5. od 10 do 14 hodin. (Termín bude 
upřesněn podle epidemické situace.)
www.campanus.cz 

Základní škola, Praha 4,  
Ke Kateřinkám 1400

Tel.: 226 809 711
Ředitel: Mgr. Jiří Šimon
E-mail: skola@zskaterinky.cz 
Vzdělávací program: „Tvořivá škola Kateřinka“ – vlastní 
vzdělávací program 
Výuka: činnostní učení, angličtina od 1. třídy, němčina 
nebo ruština od 8. třídy, informatika od 2. třídy, v 9. roč-
níku výuka finanční gramotnosti. Alternativní možnos-
ti vzdělávání: plánujeme otevřít třídu se zaměřením na 
matematiku Hejného a genetickou metodu čtení.
Počet žáků celkem: 815
Počet tříd celkem: 35
Kroužky na škole: výtvarné, hudební, pěvecké sbory, 
sportovní, jazykové a další 
Školní družina: od 6.30 do 17.30, pro žáky 1. až 
4. ročníku
Dny otevřených dveří: pokud situace dovolí ve středu 
3. března 2021 (8.00–10.00) a „zápis nanečisto“ od 
16.00 do 17.00 hod. 
Zápis do 1. tříd: 7. 4. 2021 od 13.00 do 17.30 hod. 
(pro spádovou oblast), 8. 4. 2021 od 14.00 do 15.30 
hodin (pro nespádové oblasti). K zápisu bude možno vy-
užít rezervačního systému na stanovený čas včetně pří-
pravy žádosti o přijetí dopředu.
Akce pro předškoláky: Tvořivá škola Kateřinka nane-
čisto – pravidelná akce pro předškolní děti, od února 
(mimo duben) každou první středu v měsíci (od 16.00 
do 17.00). 
Přípravná třída: plánujeme otevřít opět jednu příprav-
nou třídu
www.zskaterinky.cz

Základní škola, Praha 4,  
Květnového vítězství 1554
(budova K1 – Květ. vítězství 1554, 
budova K2 – Schulhoffova 844)

Tel.: 267 227 502, 220 303 857
Ředitel: Mgr. Pavel Kopečný
E-mail: pavel.kopecny@kvetnak.cz 
Vzdělávací program: Otevřená základní škola 
• pohoda prostředí a vstřícné klima (poradenský tým, pra-
videlné třídnické hodiny, žákovský parlament, titul Férová 
škola), 
• výuka na základě konstruktivistického učení směřující k ak-
tivní roli žáka při poznávání,
• otevřené partnerství (značka Rodiče vítáni, spolupráce 
s organizacemi podporujícími strategii školy).
Možnosti vzdělávacího programu: výuka angličtiny od 1. tří-
dy, výuka anglického jazyka metodou CLIL, Montessori vý-
uka, výuka matematiky Hejného i matematiky klasické.
Počet žáků celkem: 930
Třídy celkem: 40
Kroužky ve škole: fotbal, lehká atletika, modelář, aerobik, 
keramika, vaření, taneční a pohybová průprava a další.
Školní družina: od 6.30 do 18.00 hodin pro žáky 1. až 
3. ročníků
Školní klub: od 11.30 do 15.30 hodin pro žáky 4. až 
9. ročníků 
Dny otevřených dveří: 4. 2. a 4. 3. 2021 
Zápis do 1. tříd: 7. a 8. 4. 2021 viz www.kvetnak.cz Chys-
táte se k nám?
Akce pro předškoláky: „Okénko předškoláka“ pro zapsané 
děti, 12. 5. a 2. 6. 2021 od 15 do 16 hodin. Přípravná tří-
da pro děti s odkladem k vyrovnání vzdělávacích potíží.
www.kvetnak.cz

Základní škola, Praha 4, 
Mendelova 5507

Tel.: 272 088 211, 602 270 472 
Ředitel: PhDr. Mgr. Martina Thumsová 
E-mail: skola@zsmendelova.cz
Vzdělávací program: ŠKOLA ÚSPĚŠNÉHO ŽIVOTA vy-
tváří přátelské a bezpečné prostředí. Děti se rozvíjejí 
podle svého zájmu ve školních projektech. Hodnotíme 
děti formativně. Výuka anglického jazyka je zařazena 
od 1. ročníku. Na 1. stupni mají žáci výuku některých 
předmětů v angličtině. Poskytujeme vyšší dotace ho-
din v matematice (s využitím prvků metodiky Hejného) 
a informatice. Škola organizuje mnoho kulturních,  
sociálních i sportovních programů a pořádá komunitní 
setkání s rodiči. Realizuje program Rodiče učí.
Počet žáků celkem: 746
Třídy celkem: 28
Kroužky na škole: zájmové aktivity podporující tvo-
řivost, vědomosti, tělesnou zdatnost, praktické 
dovednosti.
Školní družina: 1. až 4. ročník od 6.30 do 18.00 ho-
din, moderní zázemí pro využití volného času 
Školní klub: 4. až 9. ročník od 12.00 do 18.00 hodin, 
široké spektrum činností žáků
Zápis do 1. tříd: 7. a 8. 4. 2021 od 13:00 do 18:00 
hodin, možnost přihlášení na vybraný termín prostřed-
nictvím webových stránek (týden před zápisem).
Den otevřených dveří: 30. 3. 2021 od 8:30 do 16:00 
hodin 
Akce pro předškoláky: od 14. 4. 2021 „Dílna 
předškoláčků“
www.zsmendelova.cz 

Přehled jihoměstských základních škol
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Základní škola, Praha 4,  
Pošepného náměstí 2022

Tel.: 272 926 315 
Ředitel: Mgr. Dagmar Havlíčková
E-mail: skola@zsposepneho.cz
Vzdělávací program: Škola pro 3. tisíciletí je nastaven tak, 
aby vyhovoval všem dětem.
Naší prioritou jsou cizí jazyky, informatika, atletika a tenis. 
Anglický jazyk a informatiku vyučujeme od 1. ročníku, dru-
hý cizí jazyk – španělštinu, francouzštinu a němčinu – od 
7. ročníku. Od 1. ročníku realizujeme již druhým rokem jed-
nu třídu v programu Začít spolu.
Zájmová činnost ve škole: kroužky sportovní, jazykové, po-
čítačové, výtvarné realizované školou i agenturou Kroužky 
a Dětské kroužky Kamarád.
Počet žáků celkem: 515 
Počet tříd: 24
Školní družina: od 6.30 hod do 17.30 hodin pro žáky 1. až 
5. ročníku
Zápis do 1. třídy: 7. 4. 2021 od 14.00 do 17.30 ho-
din a 8. 4. 2021 od14.00 do 16.30 hodin. (Podrobněj-
ší informace aktuálně zveřejňujeme na našich webových 
stránkách.)
Den otevřených dveří: uskuteční se dle epidemické situace 
v měsíci březnu.
Akce pro předškoláky: Pošepňácká školička každý první 
čtvrtek v měsíci od 16.00 do 17.00 hodin.
Přípravná třída: plánujeme otevřít opět jednu přípravnou 
třídu. 
www.zsposepneho.cz

Základní školy jiných zřizovatelů na Jižním Městě
EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha, s.r.o., 
Roztylská 1860/1
Ředitel: Mgr. Jakub Pour, MBA
T: 773 105 111, E: veronika.bartova@educanet.cz 
praha.educanet.cz
Termíny zápisů: 12.–16. 4. 2021
1. ScioŠkola Praha – základní škola, s.r.o.,  
Pošepného nám. 2022
Ředitel: Mgr. Jiří Hokeš
T: 608 012 117, 222 200 000, E: praha11@scioskola.cz
praha11.scioskola.cz
Přihlášky k zápisům do 1. ročníku přijímáme do 2. dubna. 
Veškeré informace na webu školy. 
Základní škola Vitae, s. r. o., Chomutovická 1443/4
Ředitelka: Mgr. Iveta Jonášová
T: 608 948 311, 608 500 425
E: sarka.boldisova@skolavitae.cz, www.skolavitae.cz 
Termíny zápisů: 9. a 10. 4. 2021 – informace k registraci 
a průběhu zápisu na webu školy.
Základní škola Klíček, Donovalská 1863
Ředitel: Mgr. David Havelka
T: 724 862 176, 602 483 221, E: klicek@klicek.cz
www: www.klicek.cz 
Termíny zápisů: 6. a 7. 4. 2021 individuálně na základě po-
dané žádosti v ZŠ Klíček.
Základní škola a Střední škola, Kupeckého 576
Ředitel: PhDr. Karel Kaprálek 
T: 272 916 650,736 155 338, E: skola@modraskola.cz
www.modraskola.cz
Termíny zápisů: od 6. 4. 2021 do 9. 4. 2021. K zápisu je 
třeba se individuálně objednat telefonicky nebo e-mailem. 
Žáka lze zapsat pouze na základě doporučení školského 
poradenského zařízení. Přednostně budou přijímáni žáci, je-
jichž zdravotní postižení a doporučená podpůrná opatření 
korespondují se zaměřením otevíraných tříd – poruchy uče-
ní, vady řeči, ADHD. Maximální kapacita (počet zapsaných 
žáků do prvních ročníků) je 20. Bližší informace na webu.
Základní škola a střední škola waldorfská,  
Křejpského 1501
Ředitelka: Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová
T: 272 930 617, 272 915 619, E: info@waldorfska.cz
www.waldorfska.cz
Termíny zápisů: 8. a 20. 4. 2021 – další info na webu školy.

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

Tel.: 222 365 075 
Ředitel: RNDr. Jan Hovorka 
E-mail: chodov@zskv.cz
Školní vzdělávací program: Rozum a cit. Pro nadané žáky 
na 1. stupni je školní vzdělávací program obohacen o roz-
šiřující učivo. 
Počet žáků celkem: 476 
Počet tříd celkem: 21
Kroužky na škole: florbal, rytmická gymnastika, lehká at-
letika, sportovní hry, jazyky, šachy, hra na kytaru a flét-
nu, kroužek výtvarný, šikulů, příprava na přijímací zkoušky 
z matematiky a českého jazyka. 
Školní družina: od 6.30 do 17.30, pro žáky 1. až 4. ročníku.
Zápis do 1. tříd: 7. a 8. 4. 2021, sledujte web školy. 
Dny otevřených dveří jako samostatná akce není organi-
zován. Za běžné situace probíhá program Škola nanečisto, 
který je určen budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Akce 
probíhá jednou měsíčně, vždy ve středu odpoledne od 
15.30 do 17.00 hodin. Bude-li to v letošním školním roce 
možné, rádi bychom organizovali alespoň dvě předzápiso-
vá odpoledne, pokud ne, nabídneme rodičům budoucích 
prvňáčků jinou formu seznámení se školou. Jsme školou 
s vysokým procentem úspěšnosti při přijímacích zkouškách 
na víceletá gymnázia. Na prvním stupni vyučujeme ang-
ličtinu od druhého ročníku (v prvním ročníku jako zájmový 
kroužek), výuka matematiky probíhá ve většině tříd podle 
Hejného metody, v ostatních klasickou metodou obohace-
nou o prvky Hejného metody. Při hodnocení kombinujeme 
prvky klasické, slovní i formativní metody vždy podle  
aktuální potřeby a situace. 
www.zskv.cz

Základní škola Campanus, Praha 4, 
Jírovcovo náměstí 1782, Fakultní škola  
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

Tel.: 222 366 517, 518
Ředitelka: Mgr. Lenka Derková, MBA
E-mail: central@campanus.cz
Vzdělávací program: „Vzdělávání, tolerance, integrace“ 
s podtitulem „Škola není cíl, škola je cesta“ poskytu-
je žákům partnerské a tvůrčí prostředí, klade důraz na 
osobnostní rozvoj každého žáka, na rozvoj jeho talentu 
a zájmů. Tandemová výuka anglického jazyka od 1. třídy 
s rodilým mluvčím, v některých třídách výuka českého 
jazyka metodou Sfumato.
Počet žáků celkem: 1 064
Počet tříd celkem: 41
Kroužky na škole: sportovní, jazykové, výtvarné, poly-
technické, hudební.
Školní družina: od 6.30 do 17.30, pro žáky  
1. až 3. třídy, anglická družina pro 1. až 4. třídy.
Zápis do 1. tříd: 7. a 8. 4. 2021 od 14.00 do 17.30 
hodin. K zápisu je možné využít rezervační systém, 
více na www.campanus.cz.
Den otevřených dveří: 11. března 2021 od 8.00 do 
16.00 hodin
Akce pro předškoláky: „Campak? Na Campanus!“ – 
24. 4. nebo 15. 5. od 10 do 14 hodin. (Termín bude 
upřesněn podle epidemické situace.)
www.campanus.cz 

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

Tel.: 731 576 959, 226 807 221, 226 803 838 
Ředitelka: Mgr. Alena Červená
E-mail: cervenaa@zsmilicov.cz
Vzdělávací program: Škola pro vzájemné porozumění 
Fakultní škola UK, držitel ocenění Label, Deutsche Part-
nerschule, škola s právem jazykové zkoušky DSD B1 pro 
německý jazyk, zapojení do projektu eTwinning, Bilingva – 
1. až 5. třída bilingvní česko-německá výuka podporovaná 
programem Partnerské školy – Partner der Zukunft – s ná-
vazností na 2. stupni – třídy s intenzivní výukou jazyků.
Program – Začít spolu – 1., 2. a 3. třída.
Počet žáků celkem: 1 025 
Počet tříd: 44
Školní družina: od 6.30 do 17.30 pro žáky 1. až 4. ročníku, 
školní klub pro žáky 5. ročníku.
Zápis do 1. třídy: duben 2021
Den otevřených dveří: 9. 3. 2021, od 8.00 do 11.40 hodin
Akce pro předškoláky: Předškoláček – 4. 5. a 11. 5. 2021 
vždy od 14.00 do 14.45 hodin. 
www. zsmilicov.cz

Základní škola, Praha 4,  
Květnového vítězství 1554
(budova K1 – Květ. vítězství 1554, 
budova K2 – Schulhoffova 844)

Tel.: 267 227 502, 220 303 857
Ředitel: Mgr. Pavel Kopečný
E-mail: pavel.kopecny@kvetnak.cz 
Vzdělávací program: Otevřená základní škola 
• pohoda prostředí a vstřícné klima (poradenský tým, pra-
videlné třídnické hodiny, žákovský parlament, titul Férová 
škola), 
• výuka na základě konstruktivistického učení směřující k ak-
tivní roli žáka při poznávání,
• otevřené partnerství (značka Rodiče vítáni, spolupráce 
s organizacemi podporujícími strategii školy).
Možnosti vzdělávacího programu: výuka angličtiny od 1. tří-
dy, výuka anglického jazyka metodou CLIL, Montessori vý-
uka, výuka matematiky Hejného i matematiky klasické.
Počet žáků celkem: 930
Třídy celkem: 40
Kroužky ve škole: fotbal, lehká atletika, modelář, aerobik, 
keramika, vaření, taneční a pohybová průprava a další.
Školní družina: od 6.30 do 18.00 hodin pro žáky 1. až 
3. ročníků
Školní klub: od 11.30 do 15.30 hodin pro žáky 4. až 
9. ročníků 
Dny otevřených dveří: 4. 2. a 4. 3. 2021 
Zápis do 1. tříd: 7. a 8. 4. 2021 viz www.kvetnak.cz Chys-
táte se k nám?
Akce pro předškoláky: „Okénko předškoláka“ pro zapsané 
děti, 12. 5. a 2. 6. 2021 od 15 do 16 hodin. Přípravná tří-
da pro děti s odkladem k vyrovnání vzdělávacích potíží.
www.kvetnak.cz
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Pěšky do školy 
nebo i bez školy
Chůze je nejzdravější a nejpřirozenější 
pohyb. Je to relaxace i cvičení, nic 
nestojí a je dostupná téměř každému. 
Chůze je také základní způsob dopravy 
– každá naše cesta městem začíná 
a končí tím, že někam jdeme alespoň 
kousek pěšky. Kde se chodí, tam 
je život, daří se tam obchodníkům 
a je tam bezpečněji. Možná proto, 
že je chůze tak přirozená, často ji 
nebereme vážně a zapomínáme, že 
o chodce a bezpečné a pohodlné 
pěší cesty je potřeba pečovat.

Již téměř rok trvající situace karantény 
ukázala, jak je důležité, aby lidé ve měs-
tech měli dostupné parky, pěší zóny a pří-
větivá veřejná prostranství. Mnoho měst 
dokázalo zkušenosti z období protipan-
demických omezení přetavit v urychlení 
změn, které dávají více prostoru chod-
cům nebo cyklistům. Samosprávy pocho-
pily, že je dobré podporovat variabilitu 
dopravního chování, aktivní pohyb a sni-
žovat závislost obyvatel na používání 
automobilů.

Chodci potřebují pohodlné a přímé cesty 
bez zbytečných oklik. Nezbytné jsou bez-
pečné a přehledné přechody, ale čím dál 
důležitější je i ochrana před horkem nebo 
deštěm či lavička, na které si mohou od-
počinout. Pokud vám na pěších cestách 
něco takového chybí, můžete to snadno 
sdělit správcům komunikací přes portál 
Chodci sobě (www.chodcisobe.cz). Váš 
podnět se dostane na to správné místo 
a uvidíte, zda a jak na něj někdo reaguje 
a jestli můžete očekávat zlepšení. Chod-
ci sobě také sdružují spolky a občanské 
iniciativy, které pečují o veřejný prostor 
nebo komunitní život, dávají chodcům 
společný silnější hlas.

Děti jako chodci 

Důležitou a zároveň nejzranitelnější sku-
pinou chodců jsou děti. Pro děti, obzvláš-
tě pro ty malé, je riskantní přecházet 
mezi zaparkovanými auty, která jim brání 
ve výhledu a kde je couvající řidiči mohou 
snadno přehlédnout. U škol nebo tam, 
kde se pohybuje hodně dětí, by tedy uli-
ce měly být co nejpřehlednější, doprava 

by se měla zklidňovat a zpomalovat. Už 
více než stovku míst v okolí škol se poda-
řilo zlepšit díky dlouholetému programu 
Bezpečné cesty do školy, který ve spolu-
práci s magistrátem koordinuje organiza-
ce Pěšky městem. 

Tak jako děti vedeme k tomu, že mají tří-
dit odpad nebo šetřit s vodou, měli by-
chom je také učit, že způsob, jakým se 
dopravují, ovlivňuje jejich zdraví, veřej-
ný prostor i životní prostředí. Pokud si 
děti zvyknou, že chodit je normální, bu-
dou chůzi vnímat jako dopravu i v dospě-
lém věku. Školy, jednotlivé třídy i rodiče 
se mohou zapojit do každoroční kam-
paně Pěšky do školy a vyzkoušet si, že 

ranní procházka prospěje dětem, dospě-
lým i městu, které je naším domovem.

Pěšky městem hájí práva chodců

Bezpečné cesty do školy: Společ-
ně s dětmi mapujeme okolí škol, hle-
dáme místa, která děti vnímají jako ne-
bezpečná, a s dopravními odborníky 
pak navrhujeme, jak tato místa změnit.  
www.bezpecnecestydoskoly.cz. 

Pěšky do školy: Pojďte s námi pěšky do 
školy! Je to příležitost hýbat se, popo-
vídat si, někoho potkat nebo něco za-
žít. Chůze podporuje přirozenou imuni-
tu a pomáhá udržet dobrou náladu. Už 
20 minut aktivního pohybu nastartuje 
myšlení a děti se pak ve škole lépe sou-
středí. www.peskydoskoly.cz. 

Chodci sobě: Komunita aktivních spolků 
i jednotlivců a portál pro lepší pěší cesty 
Prahou. www.chodcisobe.cz. 

„Často se mě lidé ptají, kdo plánuje město. Architekti? Politici? Developeři? Ne. Jsme 
to my všichni. Každé ráno. Když se rozhodujeme, jak vyrazíme do města a za ja-
kým cílem. Pokud sedneme ráno do auta a pojedeme na velkou vzdálenost, pro-
budíme se za pár let v automobilovém světě, zahlceném dopravní infrastrukturou 
a mrtvým veřejným prostorem. Pokud se ráno rozhodneme vyrazit do práce nebo 
do školy pěšky, ocitneme se brzy v pestrém a obyvatelném městě lidského měřítka 
a krátkých vzdáleností. Vyberte si, v jakém městě chcete žít vy – a v jakém chcete, 
aby žily vaše děti.“

Osamu Okamura,  
děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci 
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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

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními 
může dojít ke změně otevíracích hodin. 
Sledujte náš web.
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. 

DIVADLO
 3. Jihoměstská přehlídka ochotnických 
divadel
26. 3. Láska mezi nebem a zemí – 19.00. DS 
Svatopluk, Benešov
27. 3. Tři grácie z umakartu – 19.00. DS 
Máj 21, Chaloupky
28. 3. Kvartet – 15.00. DS Havlíček, Neratovice
28. 3. Zločin v přístavní krčmě – 19.00. DS 
Amartum, Praha 11

KINO KLUB ZAHRADA
Promítáme pro minimálně 5 diváků.
 1. 3. Chlast – 19.00. Čtyři přátelé, všichni 
učitelé středních škol, testují teorii, která tvrdí, 
že zlepší svůj život udržováním stálé hladiny al-
koholu v krvi. Film, který vám pomůže vystříz-
livět! Drama, Dánsko, 2020, 117 min. Přístup-
né od 15 let
 8. 3. Králové videa – 19.00. Dokument, kte-
rý vás vezme zpět do časů rychlodabingu a ne-
legálních domácích videoprojekcí. ČR, 2020, 
85 min. Nevhodné do 12 let

KC ZAHRADA

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

 15. 3. Země medu – 19.00. Hatizde žije 
uprostřed odlehlé horské oblasti, kde si pracně 
vydělává na živobytí sběrem medu. Její pokoj-
ný život obrátí vzhůru nohama příjezd potulné 
rodiny se řvoucími stroji a sedmi bujarými dět-
mi. Makedonie, Tur., 2019, 85 min. Přístupné
 22. 3. 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
 29. 3. Chlast – 19.00.

DĚTEM
 3. 3. Deset černoušků – 14.30. Deset ma-
lých černoušků nastraží past žirafě, ta jim však 
spolu se svými přáteli a pomocníky dá užiteč-
nou životní lekci. Hraje divadlo Lokvar. 
 10. 3. O Sněhurce – 14.30. Klasickou po-
hádku zahrají Pruhované panenky.
 13. 3. Kryštůfek a lesní bytosti – 15.00. 
Kryštůfek se ztratil v lese, ale protože má dob-
ré srdce, zjeví se mu paní voda, král stromu 
a víla květin, kteří mu pomohou najít tatínka. 
Hraje divadlo Pruhované panenky.
 13. 3. Sobotní výtvarná dílna – 10.00. Jarní 
dekorace. Rezervace předem nutná.
 24. 3. Jak se hledají princezny – 14.30. 
Loutková hra s maňásky, herci a muzikou. Za 
aktivní účasti dětí se trojice zázračných kumpá-
nů snaží osvobodit princeznu z čarodějova za-
jetí. Na motivy pohádky Dlouhý, Široký a Bys-
trozraký hraje divadlo Bořivoj.
 27. 3. Alenčiny rošády – 15.00. Pohád-
ka pro děti v rámci 3. Jihoměstské přehlíd-
ky ochotnických divadel podle knížky L. Caro-
la Alenka za zrcadlem. Hraje Divadelní spolek 
DIPONA.
 31. 3. Ošklivé káčátko – 14.30. 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

VÝSTAVA
 2. 3. – 31. 3. 2021 
Kresby Petra Podlouckého.

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

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.

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

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

www.chodovskatvrz.cz

V souvislosti s protiepidemickými 
opatřeními může dojít ke změně otevíracích 
hodin. Sledujte náš web.

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.

PRO DĚTI
 21. 3. Tři medvědi a drzá Máša – 15.00. 
Medvědi šli na med, takže chaloupka je prázd-
ná, Mášenka se v lese nudí, a tak vleze do-
vnitř oknem. Jak to bude dál? Hrají Loutky bez 
hranic. Vhodné pro děti od 3 let. 
 28. 3. Duhová pohádka – 15.00. Pohád-
ka o tom, jak sluníčko udělalo barvy a měsíc 
si vytrucoval hvězdičky, jak vznikla kuřata a po 
nich slepice a potom i všechna další zvířa-
ta. A hlavně jak vznikl soucit, ochrana a péče 
a snaha udělat svět hezčím… Účinkují: Kamil 
Koula a Kamila Kauerová. Vhodné pro děti od 
3 let. 

VÝSTAVA 
 2. 3. – 30. 4. 
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, Jaroslav Ser-
pan, Josef Šíma, Toyen, Jan Zelenka. Výstava 

CHODOVSKÁ TVRZ

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

Centrum fyzioterapeutické péče
Machkova 1642/2, 149 00, 
Praha 11, tel.: 606 404 804

SKUPINOVÁ CVIČENÍ
 Fit & Core – pondělí 17:00–18:00
 Fit & Core – pondělí 18:00–19:00
 Fyzio & Core – pondělí 19:20–20:20

FYZIOKLINIKA

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 škol-
ky vycházející z principů lesní pedagogiky 
s ekoprogramem, podporující přirozenou 
pohybovou 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.
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.

BENJAMIN KLUB

Kulturní přehled březen

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

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 chodí pravidelně i na-
hodile k našemu okénku, a také těm, kteří si 
zakoupili speciální edici „mezidomáckých“ su-
šenek a podpořili tak chod Komunitního centra 
Mezi Domy i v tomto roce. Sušenky jsou stále 
v prodeji, těšíme se na vás!

Váš tým KC Mezi Domy

MEZI DOMY

BENJAMINCI – hravě do školy – hravý pro-
gram, který je koncipován 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

představuje umělce, kteří se stali jak součás-
tí českého kulturního dědictví, tak zároveň 
i světového výtvarného umění. Počínaje Fran-
tiškem Kupkou, Františkem Z. Eberlem, pří-
telem Picassa a Modiglianiho, ale i znovuob-
jeveným Jiřím Karsem. Výraznou osobností je 
Josef Šíma, který prožil ve Francii 50 let a je 
považován více za francouzského malíře, stej-
ně i Marie Černínová zvaná Toyen. Na výsta-
vě jsou zastoupeni i žijící výtvarníci působící 
ve Francii – Jaroslav Macek, Miloslav Moucha, 
Miloš Síkora a Jan Zelenka.

 Online zdravotní skupinové cvičení – úterý 
16:00-17:00
 Fit & Core – úterý 17:00–18:00
 Pilates – úterý 18:00–19:00
 Fyzio & Core – úterý 19:20–20:20
 Online zdravotní skupinové cvičení – stře-
da 08:00-09:00
 Fyzio & Core (SM Systém) středa 
– 16:00-17:00
 Fit & Core – středa 18:15–19:15
 Fyzio & Core – středa 19:20–20:20
 Fyzio & Core – čtvrtek 08:00–09:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – čtvrtek 
17:00–18:00
 Pilates – čtvrtek 18:15–19:15
 Fyzio & Core (SM Systém) – pátek 
08:00–09:00

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



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

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.

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 – JIŽNÍ MĚSTO

21Kulturní přehled březen

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) 
nebo Benkova (154, 170, 197)
E-mail: jizni-mesto.evangnet.cz
Web: jizni-mesto.evangnet.cz

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

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

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

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

PRO KOHO TU JSME
Pro děti a mladé lidi ve věku 6 až 26 let, kteří 
zažívají těžkou životní situaci, potřebují pora-
dit nebo nevědí, co s volným časem. Služby 
poskytujeme ambulantní i terénní formou. 
Tyto služby jsou zdarma.

CO NABÍZÍME
• sociální poradenství,
• doučování: pravidelné i jednorázové,
• volnočasové aktivity: stolní fotbálek, šipky, 

boxovací pytel, PlayStation 4, deskové 
hry, kreativní a sportovní potřeby aj. 

OTEVÍRACÍ DOBA: PO–PÁ: 7:45–12:45

PRO KOHO TU JSME
Pro děti ve věku 6 až 15 let zajišťujeme po-
moc s distanční výukou. Službu nabízíme po 

NZDM KLUB  
YMKÁRIUM

Vystavující: 
Jiří a Marie Durdíkovi

Název výstavy: 

„Spolujízda“ 
(fotografie)

5. 1. – 31. 3. 2021

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

VÝSTAVA NA RADNICI

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

objednání a zdarma.
Co nabízíme
• individuální pomoc,
• prostory,
• stabilní internetové připojení,
• IT techniku (PC, notebook, sluchátka),
• pomoc s vysvětlením probírané látky.

KONTAKT
Konstantinova 1479/1, 149 00 Praha 11 
Telefon: 737 629 149,  
E-mail: ymkarium@praha.ymca.cz
FB: Ymkárium Ymca Praha, IG: klub_ymkarium

Aktuální informace naleznete na našich 
sociálních sítích.

Rodinné centrum Pilné včelky zve  
všechny děti i rodiče na Velikonoční dílny | workshopy
Jedná se o akci určenou pro rodiny 
s dětmi ve věku od 1 do 9 let. 
V rámci této akce jsou v našem 
rodinném centru připraveny 
během celého dne jednotlivé tvůrčí 
dílničky, kdy děti a rodiči tvoří 
a vyrábí velikonoční dekorace. 

Účastníkům je po celou dobu k dispo-
zici lektor, který jim pomáhá. Tvoří se 
z tradičních i méně tradičních mate- 
riálů, a to různými technikami (lepí se, 
stříhá se, svazuje, zamotává, vykra-
juje,…). Tvoření je připraveno tak, že 
mohou tvořit již ty nejmenší děti od 
jednoho roku. Své výrobky si účastníci 
odnesou domů.

Rezervace na: www rcpilnevcelky.cz.

Rodinné centrum Pilné včelky z.s. 
Pacajevova 30, Praha 4, 149 00

19. března

9:00–18:00



Kultura22

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 CO-
VIDU-19 změna otevíracích hodin 
vyhrazena. V období nouzového sta-
vu: výpůjční okénko st 13–18. 
Sledujte náš web a FB.

Vážení čtenáři,

otevření výdejového okénka z uli-
ce Zimákova či případné otevření 
knihovny v plném provozu je podmí-
něno protiepidemickými opatřeními. 
Aktuální informace o našich službách 
a otevírací době najdete na našich 
webových stránkách nebo FB. Kni-
hovní fond jsme v roce 2020 rozšířili 
o nakoupené novinky, jakož i o knihy 
z výměnného fondu Městské knihov-
ny. Pro vyhledávání využijte on-line 
katalog.
Těšíme se na vás!

 Vaše knihovnice  
 Katarína a Šárka

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

Kompletní program na www.kczahrada.cz

VÝSTAVA / Petr Podloucký – kresby

2.–31. 3. 

Jeho obrázky neokouzlí paletou barev, 
ale zaujmou technikou kresby: „Barvám 
nerozumím, mě zajímá kresba a ta ský-
tá obrovské možnosti. V mém přípa-
dě jde o smyšlené portréty lidí, které 
mne něčím inspirovali. Nemám výtvar-
né vzdělání, umění mě nikdy neživilo. 
Kreslím pro sebe, bez závazků a to mi 

dává velkou svobodu,“ říká kreslíř. V KC 
Zahrada představí své obrázky vesměs 
na akvarelovém papíře, jejichž základ 
tvoří kresba černým inkoustem či akry-
lovými barvami, mnohdy jen černou a bí-
lou. Petr Podloucký se narodil v Praze, 
svá klukovská léta prožil ve starých Vr-
šovicích, ale již řadu desetiletí je obča-
nem Prahy 11. Výstava se koná k jeho 
sedmdesátinám.

Pozvánky do KC Zahrada

Donáška knih 
Pobočka Opatov nabízí v době pan-
demie donášku knih. Je vám 75 let 
a více? Bydlíte v dosahu 15 minut 
od pobočky? Máte zdravotní problé-
my, které vám znemožňují přijít do 
knihovny? 

Můžete se obrátit na naši pobočku 
a my vám rádi knihy vybereme, přine-
seme a odneseme přečtené. Informuj-
te se na telefonu 770 130 258 nebo 
na donaska-opatov@mlp.cz. Služba je 
zdarma.

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

JAN HERES: DUHA V DEŠTI 

do 27. 3. 2021 | foyer pobočky Opatov

V březnu bude v knihovně Opatov k vidění výstava 
výtvarníka Jana Herese, absolventa Akademie 
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
Otevírací doba: po až pá 9–19; so 9–15 hod., tel.: 770 130 258



Letos 22. března uplyne 
rok, co nás navždy opus-
tila Mgr. Alena Kobrová, 
dlouholetá aktivní členka 
Klubu seniorů Blatenská. 
Kdo jste ji znali, vzpo-
meňte s námi. 

Za KS Blatenská Marcela Kozlovská,  
předsedkyně

Velmi nás zarmoutila 
smutná zpráva, že v ne-
děli 14. února 2021 ve 
věku nedožitých 95 let 
zemřel čestný občan MČ 
Praha 11, pan Vladimír 
Mencl. Pan doc. Mgr. Vladimír Mencl 
byl hudebník, malíř české krajiny, klavír-
ní virtuos, dlouholetý pedagog na praž-
ské Akademii múzických umění, člen 
Asociace hudebních umělců a vědců, 
SENIOR PRIX, člen Unie výtvarných 
umělců v Praze. Lze ho nazvat vpravdě 

renesančním člověkem, patřil do sku-
piny umělců mnohostranných zájmů. 
V Praze 11 vystavoval své obrazy, ze-
jména české krajiny, mnohokrát. Velká 
výstava byla uspořádána v roce 2014 
na Chodovské tvrzi, v komorním pro-
středí výstavních prostor budovy ÚMČ 
Praha 11 Ocelíkova jsme se s hřejivými 
obrazy pana Mencla setkávali pravidel-
ně, naposledy při výstavě v září 2020. 
Pověstná byla jeho energie, do pozdní-
ho věku byl stále aktivní a denně usedal 
k malířskému stojanu.

Ing. Jiří Zajíc, nositel Ceny 
MČ Praha 11, první před-
seda Komise seniorů při 
zastupitelstvu, dlouhole-
tý člen Společnosti přá-
tel historické vlastivědy 
a následně Kruhu přátel historie re- 
gionu, zemřel 20. února na coronavirus. 
Čest jeho památce. (Foto J. B.)

Vzpomínka
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Čeští umělci ve Francii

2. 3. – 30. 4. 2021

Irena Dědičová, František Zdeněk 
Eberl, Hella Guth, Jiří Kars, Jiří Kolář,  
Otakar Kubín, Rudolf Kundera,  
František Kupka, Jaroslav Macek,  
Miloslav Moucha, Miloš Síkora,  
Jaroslav Serpan, Josef Šíma,  
Toyen, Jan Zelenka. 

Mnoho českých výtvarníků po různě 
dlouhou dobu žilo a tvořilo ve Francii. 

Pozvánky do Chodovské tvrze

27. ledna oslavil 85 let pan 
Radko Rajmon, kterému při-
šel poblahopřát i Jiří Dohnal, 
starosta Prahy 11. 
Pan Rajmon se svou ženou Evou 
žijí na Jižním Městě již téměř 45 let. 
Oba pracovali jako pedagogové, vy-
učovali hudební výchovu a celoživot-
ní láskou k hudbě žijí dodnes. 
Panu Rajmonovi gratulujeme a obě-
ma manželům přejeme hlavně pevné 
zdraví.

Dne 13. února 2021 oslavila 
101. narozeniny paní Marie Němeč-
ková. Stejně jako v minulém roce se 
s ní setkal starosta městské části 
Jiří Dohnal a popřál jí hlavně pevné 
zdraví. Paní Němečková se narodila 
ve Voticích, v roce 1980 se společ-
ně s manželem přistěhovali na Jižní 
Město. Na svého manžela zavzpo-
mínala s láskou, bohužel je již 13 let 
vdovou. Celý život pracovala mezi 
lidmi jako vedoucí prodavačka v ga-
lanterii a stále je na ní vidět, že je 
mezi nimi velice spokojená. Zajímá 
se o své okolí a udržuje si dobrou ná-
ladu. Přejeme, ať jí to ještě dlouho 
vydrží.

Životní 

jubilea 

Jiří Kars, Žena u zrcadla, 1930, olej na plátně

Není cílem představit všechny umělce, 
kteří do Francie odešli. 
Podstatou výstavy je vymezit různoro-
dost a členitost české zahraniční výtvar-
né scény. Z hlediska odchodu takového 
množství autorů, kteří začali v zahrani-
čí formovat svůj tvůrčí program v sou-
ladu s již existujícím výtvarným progra-
mem v Evropě, lze hovořit bez nadsázky 
o druhé linii českého umění, komplemen-
tární s tou, která se odvíjela v našem 
prostředí. 
Výstava zahrnuje tvůrce čtyř generací, 
kteří odcházeli v různých dobách. Někte-
ří z nich již doma systematicky pracova-
li a získávali určitý věhlas a jejich dílo se 
dál upřesňovalo v jasnějších konturách, 
ti mladší naopak vybudovali své dílo již 
pod novými evropskými podněty. Řada 
z nich v průběhu let obohatila svou prací 
evropské umění a stala se součástí svě-
tového kulturního dědictví, součástí roz-
voje a vývoje světového umění.

Toyen, Tetřev „Brunidor”, 1945, litografie 



Není na světě člověk ten 
Nezavděčíme se nikdy lidem všem, 
to věděla paní Božena Němcová 
už od své babičky. A vůbec už není 
jednoduché opustit střední cestu, 
o jaké s patřičným despektem zpívali 
Voskovec a Werich, a vykročit cestou 
dosud nevyšlapanou. Většinou takovým 
troufalcům neodpouštíme, užijí si 
svoje. Leč někteří se přesto prosadí. 
Pak nás s časovým odstupem těší, 
pokud se stín, raději záře takové 
osobnosti kdysi kmitla někde blízko 
a my jí můžeme odhalovat pomníky. 

Tenhle mechanismus známe všichni, i tvůr-
ci nedávné televizní výseče z žití paní Bo-
ženy Němcové. Snad vše, co jsme díky jim 
v telce viděli, se aspoň ve zlomku skutečně 
událo, třebas jinde a jindy. Do jihoměstské-
ho kruhu přátel historie kdysi docházel sta-
rý pán, jenž měl předky z Kutné Hory, Polné 
a ještě z větších dálek. Přinesl tradici, jak do 
bídy paní Němcové v závěru jejího života 
přijel z Polné na Ječnou ulici povoz s potra-
vinami, vajíčky a s lidmi, co dovezli vybrané 
peníze. Nevěřícně hleděli, jak ona obratem 
radostně pořádá mejdan se studenty. Tele-
vizní scénář ovšem nutně mnohé jen nazna-
čil i vynechal. Třeba, že skutečná babička 

už od 27. března 1841 odpočívala na jed-
nom vídeňském hřbitově – bude to právě 
180 roků! Teskné pocity autorky nad nedo-
statky prvního vydání Babičky u nakladate-
le J. Pospíšila. Opatrnickou reakci hraběnky 
Eleonory Kounicové, které spisovatelka dílo 
dedikovala, dodatečně ale vynahrazenou. 

Na žižkovské Pernikářce v podniku Sellier & 
Bellot tehdy druhým rokem razili novinku, 
měděné kroužky. Prima pomůcku do dírek 
na šněrovačkách. Paní spisovatelce ani paní 
hraběnce jistě nevadilo, že kroužky vznikaly 
jako vedlejší produkt při výrobě perkusních 
zápalek pro ruční palné zbraně. Blížil se ko-
nec křesadlových zámků a vznik jednotné 
munice. J. M. Bellot měl továrny i jinde v Ev-
ropě, ale v r. 1861 koupil díl kounického ma-
jetku, Petrovice v našem sousedství. Snad 
tam předtím hraběnka jezdívala přes naše 
území. Podnikatel nechal upravit zámeček 
za kostelem na příjemné bydlení. 

Vyšehrad je hned po jedinečném areálu na 
Hradčanech jaksi druhým hlavním hradem 

všech Čechů, ale trochu je i hradem naše-
ho regionu. Co se Slavína týká, každý ví, že 
stačí projít horní brankou, nezabočit k cen-
trální hrobce českých velikánů, nýbrž právě 
naopak – a stojíme u hrobu Boženy Něm-
cové. (Manželův zanikl v Táboře, kde on 
dožil. Připomíná ho už jen pamětní deska 
v parku pod Kotnovem.) Málokdo ale ví, 
že na obráceném konci proslulého pohře-
biště, za jeho vstupní mřížovou brankou 
vedle portálu baziliky, vyznačuje kovaný 
kříž nejstarší památník na Slavíně a jedno-
ho z prvních, kdo ctili spisovatelčinu osob-
nost, vnímali její skutečný význam. Připomí-
ná katolického kněze z Borové, jenž ještě 
jako kaplan v Polné pomáhal získat Bože-
nu Němcovou české literatuře a tolik kritic-
kého Karla Havlíčka národní věci. Stálo to 
ve skřínce na kříži, jak zde svědčí fotogra-
fie. Je poněkud stydno psát, že toto prosté 
i hrdé svědectví před nějakou dobou zmize-
lo, možná navždy. Kéž by jenom někde če-
kalo na očistu a opravu!

 Jiří Bartoň

Výtahy v metru 
Výtahy ve stanicích trasy C metra ne-
byly pevnou součástí původních pro-
jektů. „Vyrůstaly“ postupně. V Hájích 
na východní straně doplnil jezdící i ná-
hradní odpočívající schody 10. února 
2011. Foto: Jiří Bartoň
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Památník J. Kuhna na Slavíně. Foto: Jiří Bartoň, r. 2011

Rozšíření Prahy 11 o nový Milíčov 

Před deseti roky probíhala výstavba nového Milíčova. Domy u Jurkovičovy ulice v polovině března už lákaly k bydlení, ty vzdálenější ještě získávaly po-
dobu. Foto: Jiří Bartoň 



Sčítání lidu začne v ČR už v březnu: na co se připravit?
Dovolujeme si vás informovat o nadcházejícím sčítání lidu, domů a bytů, 
které bude v České republice probíhat od března do května letošního roku. 
Za realizaci sčítání odpovídá Český statistický úřad (ČSÚ) a od roku 1869 
se na našem území opakuje každých deset let. Aby vše proběhlo hladce, 
připravili jsme pro vás jednoduchý manuál, jak se sčítání zúčastnit. 

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny 
osoby, které mají k rozhodnému oka-
mžiku trvalý pobyt nebo přechodný po-
byt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se 
musí každá taková osoba, bez ohledu na 
místo skutečného pobytu, věk, svépráv-
nost a zdravotní stav. Za osoby mladší 
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti 
a podobně provádí sečtení jejich zákonný 
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu 
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců pří-
tomných v ČR v rozhodný okamžik, s vý-
jimkou diplomatů nebo cizinců s krátko-
dobým pobytem do 90 dnů.

Průběh sčítání

• Od 27. 3. do 9. 4. 2021 má každý 
možnost sečíst se online prostřed-
nictvím elektronického formuláře na 
webu www.scitani.cz nebo v mobil-
ní aplikaci. 

• Kdo se nesečte online, má zákonnou 
povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 
vyplnit a odevzdat listinný formulář. 
Jeho distribuci do domácností zajišťu-
jí sčítací komisaři.

Vzhledem k současné epidemické situa-
ci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou 
poštou a hlavní hygieničkou ČR distribuci 
a sběr listinných formulářů, při kterých do-
jde k výraznému omezení fyzických kon-
taktů mezi sčítacími komisaři a obyvatel-
stvem. Vyplněné formuláře bude možné 
odeslat v předtištěné obálce prostřed-
nictvím schránek České pošty nebo ode-
vzdat na cca 800 kontaktních místech.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete 
na vybraných pobočkách České pošty 
a všech krajských správách Českého sta-
tistického úřadu. Poskytují široké veřej-
nosti informace o sčítání a jsou také mís-

ty, na kterých lze získat nebo odevzdat 
listinné formuláře.

V Praze 11 se jedná o pobočky České 
pošty na těchto adresách:
• Roztylská 2321/19, Chodov
• Podjavorinské 1595/1, Chodov
• Benkova 340/2, Chodov
• Opatovská 874/25, Háje

Kontaktní místo Českého statistického 
úřadu pro hl. m. Prahu najdete na adre-
se Na Padesátém 3268/81, Praha 10.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veške-
ré osobní údaje jsou zpracovávány v sou-
ladu s příslušnými předpisy a používány 
jsou maximálně zabezpečené informač-
ní systémy.

Přínos sčítání

Výsledky jsou široce využitelné například 
při přípravě programů bydlení, rozvoji in-
frastruktury nebo plánování lepší dostup-

nosti služeb. Informace zjištěné během 
sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, 
podnikatelské záměry i směřování vý-
zkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého 
z nás.

Podrobnější informace  
naleznete na webu www.scitani.cz
nebo informační lince  
840 30 40 50.

25Život na Jižním MěstěŽivot na Jižním Městě

Koncem měsíce ledna postavili háječtí trenéři orientační běh 
v hostivařském lesoparku. Za cíl svého počínání si vytyčili tři pilíře.

1. Rozhýbat co nejvíce dětí a dospělých 
nejen z Jižního Města

2. Při tvorbě si užít zábavu a přenést ji 
i na účastníky

3. Vše podtrhnout upozorněním na 
možnost přispět dobré věci

Vzhledem k velkému množství pozi-
tivních reakcí často přímo z trati nebo 

bezprostředně po doběhnutí orientační-
ho běhu můžeme s radostí prohlásit, že 
první dva pilíře byly naplněny bezezbytku. 
Během měsíce února si orientační běh za-
běhlo mnoho fotbalistů, fotbalistek, dětí, 
dospělých a mnoho dalších nejen z Jižní-
ho Města. To nás naplňuje velkou rados-
tí. U cílové kontrolky si pak každý účastník 
mohl přečíst základní informace k přispění 
na dobrou věc. Orientačním během jsme 
chtěli upozornit na neutuchající práci se-
střiček a zdravotního personálu v aktuální 
nelehké době. Děkujeme!

Pokud si chcete orientační běh zaběh-
nout, neváhejte, můžete i nyní. Více in-
formací naleznete na webu fc-haje.cz. Již 
na homepage naleznete odkaz „běh pro 
dobrou věc“, kde zjistíte všechny potřeb-
né informace.

 Mikuláš Zbořil

Hájecký orientační běh pro dobrou věc



Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 
(OŽP) oznamuje, že velkoobjemové 
kontejnery na objemný odpad (VOK) 
budou v 1. čtvrtletí 2021 přistaveny 
na Jižním Městě v níže uvedených 
termínech. Službu VOK organizuje 
a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, 
VOK přistavuje svozová společnost 
MIKAPA plus, s.r.o., jako subdodavatel 
na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

OŽP upozorňuje, že VOK jsou určeny pou-
ze pro objemný odpad z domácností (ná-
bytek, sportovní náčiní, koberce a podla-
hové PVC, umyvadla a záchodové mísy 
apod.), který nelze ukládat do běžných 
kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při 

podnikatelské činnosti. Do VOK nelze od-
kládat stavební suť, nebezpečné složky 
komunálního odpadu (baterie a akumu-
látory, barvy, chemikálie, zářivky apod.), 
vyřazená elektrická zařízení (chladnič-
ky, pračky, televize, monitory, počítače 
apod.), biologicky rozložitelný odpad ze 
zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy 
odpadu lze odložit ve sběrných dvorech 
hl. m. Prahy (nejbližší je v ul. Bartůňkova 
u stanice metra Opatov). 

VOK jsou přistaveny ve stanovený den 
pouze po dobu 4 hodin, a to v jednot-
ném čase od 15:00 do 19:00 hod. Po 
celou dobu přistavení VOK je přítom-
na obsluha, která koordinuje ukládání 
odpadů.

Bližší informace získáte na Odboru život-
ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 
1325, Praha 11, tel.: 267 902 355, 267 
902 320 nebo 267 902 514.

Březen 2021

1. Brechtova – Květnového vítězství 2. 3.

2. Doubravická-Bohúňova 3. 3.

3. Hlavatého-Mejstříkova 4. 3.

4. Hněvkovského 1374 8. 3.

5. Ledvinova (u Chodovské tvrze) 9. 3.

6. Michnova–Podjavorinské 10. 3.

7. Mnichovická-Tatarkova 11. 3.

8. Modletická 1390 (vnitroblok) 15. 3.

9. Radimovická 1424 (parkoviště) 16. 3.

10. Štichova 640 (parkoviště) 17. 3.

11. Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 18. 3.

12. Gregorova–Hrudičkova 18. 3.
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• Koaliční politici tají osobní názory 
na záměry výstavby | Klíč vás informu-
je o územním rozvoji. Konají se komise 
a výbory, kde někdo o něčem rozhod-
ne. Radní P11 schvalují projekty anony-
mizováni za Radu a není známo, jak kdo 
hlasoval. Hlasování je neveřejné, near-
chivuje se. Dne 26. 8. 2019 radní souhla-
sili s nástavbou kotelny Vojtíškova, dne 
30. 11. 2020 s odprodejem pozemků 
Litochleb, aby nad nimi ztratili kontrolu, 

developer scelil stavební plochu a posta-
vil si, co chce. V létě 2019 radní zvýšili 
daň z nemovitosti a vy nevíte, jmenovi-
tě komu o volbách 2022 poděkovat. Při 
jednání „z očí do očí“ mlčí. Na 18. ZMČ 
jsem před kamerami (nejen) na radní-
ho pro živ. prostředí Lepše (TOP-STAN) 
směřoval dotaz: „Jaký je váš osobní ná-
zor na Obytný soubor Výstavní?“ Jaký 
přínos má pro stávající obyvatele P11, 
vaše voliče? Ani jeden koal. zastupitel 

nenašel odvahu říci své jméno, partaj, ná-
zor. Obávají se, že o volbách jim to voliči 
připomenou. Tito alibisté PIRÁTI / ANO / 
TOP-STAN / ODS se z volebních plakátů 
2018 smáli, teď vás neznají, věci si dělají 
po svém a nechtějí se přitom znemožnit. 
P11 bude zabetonovaná, přelidněná, ale 
politici budou tvrdit, že osobně to tak ni-
kdy nechtěli a že jejich hlas byl pouze jed-
ním z mnoha.
 Martin Farmačka, HPP 11

• Psí hřiště místo sáňkujících dětí? | 
Na začátku února začala na úpatí velké-
ho kopce u žlutého komínu na Chodově 
výstavba psího hřiště. Přímo pod okny 
domu, jehož obyvatelé se o tomto zámě-
ru dozvěděli až s příjezdem stavební fir-
my. Navíc v místě, kde děti již více jak tři-
cet let každou zimu sáňkují a kde k tomu 
moc jiných možností nemají.
Na to byl loni v létě radní Lepš nejmé-
ně jedním z místních občanů upozorněn 

a prý přislíbil, že hřiště bude realizováno 
nahoře na kopci a sáňkařské dráhy zůsta-
nou zachovány. 
Místo toho ale přijely pily a bagry a zniči-
ly část keřového porostu, ve kterém dle 
místních žijí nejen zajíci a bažanti, ale také 
hnízdí chránění slavíci. A pan Lepš vydal 
prohlášení o tom, že je tahle část kopce 
pro sáňkování stejně nebezpečná a ne-
vhodná, takže děti o nic nepřijdou...
S tímto arogantním jednáním se ale 

místní obyvatelé nesmířili a sestavili petici 
požadující najít pro psí hřiště lepší umístě-
ní. Jen za první dva dny ji podepsalo více 
jak 300 zdejších obyvatel!
Pro koho radnice vlastně hřiště staví? 
Pro místní pejskaře, nebo aby se měla 
čím chlubit před příštími volbami? Proč 
se nikdo neptá lidí, kteří v místě žijí, co by 
opravdu chtěli, a rozhoduje za ně a bez 
znalosti místních poměrů?
  Ivana Hovorková, HPP 11

• Reakce místostarosty Jakuba Lepše | 
Na příspěvek Ivany Hovorkové musím rea-
govat, neboť zmiňuje moje jméno. O vzni-
ku psích hřišť včetně toho na úpatí vrchu 
Chodová rozhodlo zastupitelstvo Prahy 
11, a to na návrh zastupitelské kolegyně 
paní Hovorkové, konkrétně Ing. Ireny Řiv-
náčové (obě HPP11). Návrhy obou loka-
lit pro psí hřiště taktéž prošly zastupitel-
stvem a žádný ze zastupitelů – tedy ani 
z řad HPP11 – nenavrhl, aby psí hřiště 

od vrchu Chodová bylo vybudováno jinde. 
Není pravda, že jsem někomu přislíbil, že 
psí hřiště umístíme na vrchol tohoto kop-
ce. Preferuji, aby se upravil projekt, který 
uvažuje o jeho úpravě na arboretum. Bylo 
by tudíž zcela nelogické, abych na jeho vr-
chol prosazoval psí hřiště. V rámci snah 
o umístění psího hřiště na úpatí vrchu Cho-
dová tak, aby případnému sáňkování pře-
káželo co nejméně, došlo pod dohledem 
odboru životního prostředí jen k drobným 

zásahům do nepatrné části zdejší zeleně. 
Nebyl pokácen jediný strom, bylo odstra-
něno pouze pár keřů. Žádný případný za-
jíc, bažant ani slavík (navíc v případě ptáků 
nastává hnízdní období až na jaře) nebyl 
nijak dotčen. Každopádně naše rada vzala 
vážně protesty místních obyvatel, vyjád-
řené mj. peticí, a toto psí hřiště přesunu-
jeme do jiné lokality. Další detaily najdete 
na str. 7.

Názory zastupitelů
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• Roztylští si musí pomoci sami | Doku-
mentací k územnímu řízení na Zdravotnic-
ké zařízení a Domov pro osoby se zdra-
votním postižením (Domov Sofie spol. 
CRESCON) jsme se probrali. 
MČ Praha 11 námitky nepodala, podle 
místostarosty Sedeke neshledala v pro-
jektu nic, co by mohla rozporovat. Ani sta-
veništní komunikace se sklonem 12 % 
těsně pod okny obytného domu jí nevadí. 
Pan Sedeke mluví o participační smlouvě 

mezi MČ a investorem. Tu ale zatím nikdo 
neviděl. Takže MČ se vzdala možnosti jak-
koli zasáhnout do plánované stavby a po 
tomto rozhodnutí se teprve někdy v bu-
doucnu podepíše participační smlouva? 
Kde je záruka, že investor neustoupí? Ja-
kou částku MČ za spolupráci získá?
Pokud vám zase někdo, nejlépe minis-
tr/yně za ANO, bude tvrdit, že není tře-
ba, aby se spolky účastnily řízení, neboť 
zájmy občanů hájí obec, tak zde máte 

důkaz, že tomu tak není. Naštěstí spolek 
se může zúčastnit řízení alespoň tak, že 
mu občané dají plnou moc k zastupování.
K námitkám, jež vypracovaly spolky Zele-
né Roztyly a Ochrana Roztyl, se nakonec 
připojilo 28 subjektů (majitelé bytů/SVJ) 
a v řízení je zastupuje spolek Zelené Roz-
tyly. Někteří občané a SVJ podali námitky 
sami. Pamatujte, o co se sami nepostará-
te, to nebude.
 Zuzana Malá, HPP 11

• Zatímco se všude na Jižňáku betonu-
je, úřední deska sype oznámení o zaháje-
ní územních řízeních jak na běžícím pásu 
a náměstek pro územní rozvoj Hlaváček 
(TOP 09) na magistrátu vytahuje změny 
územního plánu (ÚP) jak králíky z klobou-
ku, na Praze 11 se budou pořizovat dvě 
pozitivní změny ÚP, které byly nastarto-
vány za vedení radnice HPP 11.
Za období starostování dnes trest-
ně stíhaného D. Mlejnského se radnice 

rozhodla přestavět bývalé jesle Filipova 
uprostřed sídliště na ubytovnu (a budovu 
zvýšit o několik podlaží). K tomu si snažili 
zařídit změnu územního plánu z VV (ve-
řejná vybavenost) na OB (území obytné). 
Hnutí pro Prahu 11 okamžitě po svém 
nástupu na radnici v r. 2014 požádalo 
o změnu ÚP zpět na VV.
Taktéž park u radnice v Ocelíkově ul. byl 
určen k zastavění bytovými domy. Úspěš-
ná směna pozemků započatá starostou 

Štylerem a podnět na změnu územního 
plánu z OB na ZP (nezastavitelné parky 
a zahrady) vedly ke stávajícímu zabezpe-
čení území jako nezastavitelný park upro-
střed husté bytové zástavby. Magistrát 
po letech zahájil řízení o vydání těchto 
dvou pozitivních změn ve prospěch ob-
čanů. Takto si představujeme v HPP 11 
řádnou správu věcí veřejných, ve pro-
spěch stávajících obyvatel. 
 Jiří Štyler, HPP 11

• Princip vzniku pandemie spočívá 
v tom, že nemoc je pro lidský imunit-
ní systém neznámá, a proto ten, kdo 
si nestačí rychle vytvořit protilátky, 
onemocní a přenáší nemoc na další 
osoby. | Dokonce je to složitější, pokud 
si vytvoří imunitní systém protilátek pří-
liš mnoho, protilátky zaútočí i na vlast-
ní tkáně nemocného a zničí je často tak 
nevratně, že tato autoimunitní agrese 
vede ke smrti postiženého. V minulosti 

byl nejhorší pandemií mor. Mor je one-
mocnění způsobené bakteriemi, na kte-
ré máme antibiotika, proto se už moru 
bát nemusíme. Coronavirus 19 je infek-
ce virová. Na virové infekce léky nemá-
me, ale naštěstí v roce 1885 přišel Pas-
teur s principem očkování. To znamená 
podat člověku oslabený virus a vybudit 
tak imunitní systém k vytvoření správné-
ho množství protilátek. Tak byla definitiv-
ně odstraněna smrtelná infekce pravých 

neštovic a mnoho dalších nemocí. A proč 
se někteří lidé očkovat nechtějí, tak tomu 
nerozumím. Iracionalita některých lidí je 
nekonečná. Dříve upalovali čarodějnice, 
šířili náboženské bludy a dnes podobní 
lidé šíří zase bludy jiné, konspirační a pro-
tiočkovací. Co je jejich cílem, já nevím, asi 
abychom se v té epidemii plácali dalších 
deset let. Kdo máte rozum v pořádku, 
dejte se, prosím, až to půjde, naočkovat! 
 Prim. MUDr. Jitka Vydrová, JM-ND

• Z údajné Kliniky pro zdravotně posti-
žené fa CRESCON na Roztylech se mo-
hou vyklubat byty – jinde v Praze už si 
na ně došlápli | Nesdílím nadšení radni-
ce z připravované stavby Klinika na ze-
lené louce podél Ryšavého ul. na Rozty-
lech. Jednak proto, že území je poslední 
nezastavěné VV (veřejná vybavenost) 
v P11. Dále proto, že s developerem tzv. 
Kliniky CRESCON, nemáme dlouhodobě 
dobré zkušenosti. Naopak. Vyhrožování, 

nedodržování slibů, spojení s dalšími de-
velopery v oblasti, paktování s naší radni-
cí, ke kterému se připojil i starosta Dohnal 
(Piráti). Loni na setkání s občany sliboval 
zapracování připomínek. A výsledek? MČ 
P11 se do úz. řízení na Kliniku ani nepřihlá-
sila, nemá zájem zastupovat občany, prý 
není důvod. Ovšem nejdůležitější obava je 
ta, že fa CRESCON se pokouší nejméně 
na dalších dvou místech v Praze vytěžit 
plochy pro veřejné vybavení jako plochy 

pro výstavbu bytových domů a svoje zá-
měry zastírá prezentací domovů pro se-
niory (Praha 5, P10). Tyto územní čachry 
se stářím a zdravím na Roztylech nedovo-
líme. Do úz. řízení se zapojily desítky míst-
ních občanů/SVJ a naše spolky holt musí 
kolaborující radnici zastoupit. Moc děku-
ji kolegům Z. Malé a A. Kulhánkovi, kte-
ří Roztyly hlídají a záměrům se odborně 
věnují. 
 Šárka Zdeňková, HPP 11

• Ptám se proč? | Na jedné straně se plá-
nuje monstrózní výstavba kliniky na Rozty-
lech, kde mají být 3 domy pro ubytování 
osob se zdravotním postižením, a na dru-
hé straně jsou již rok volné byty v bezba-
riérovém objektu Petýrkova. Byty jsou 
volné po obyvatelích, kteří nás už opusti-
li, ovšem ne z důvodu kovidové pandemie, 
nýbrž z jiných zdravotních důvodů. Zkrát-
ka už se nikdy nevrátí... To nikomu nevadí, 

že takto přichází městská část o finance 
z pronájmu? Přitom v bytech není potřeba 
velkých oprav, jen například vymalovat, vy-
měnit umyvadla, záchody apod. Stále slyší-
me, že nejsou na opravy peníze, ale takto 
zbytečně unikají peníze z nájmu bytů. A že 
to není zanedbatelná částka při počtu cca 
9 bytů! Nehledě na to, že o tyto byty je 
z řad zdravotně postižených zájem, zvláš-
tě v této lokalitě, kde již několik let funguje 

služba osobní asistence. Pak také nejsou 
peníze na výměnu 2 výtahů, což se táhne 
již 3 roky. Nejprve nebyly peníze, pak byly 
peníze, ale nebyla firma, která by to pro-
vedla, a teď nejsou peníze ani firma. Kam 
se poděly finance, které již byly schváleny 
na tuto výměnu? Přitom projektová doku-
mentace je hotova a funkčnost výtahů je 
nezbytná! Takto se chová řádný hospodář? 
 Alžběta Šafránková, HPP11/KDU-ČSL

• Neúcta k okolí | Již tady opět máme 
smutný výsledek naší radnicí schválené stu-
die Opatov Na Jelenách, proti které jsme 
jako opozice (i já osobně) protestovali – 
znovu záměr zástavby parku s vykácením 
lip a zničením našeho společného život-
ního prostředí, navíc se zneuctěním mís-
ta, které bylo náměstím obce Litochleby 

s památníkem na padlé spoluobčany. Kdo 
jste si nestihl prohlédnout plány v informač-
ním středisku na Opatově, najdete je na 
webových stránkách projektu Litopark. Za 
účelem výstavby osmipodlažního bytového 
objektu zvaného Litopark se mají vykácet 
několik desítek let staré, přitom stále krásné 
a zdravé lípy a spolu s nimi i další stromy. 

Bytový dům s garážemi má být opět napo-
jen na Türkovu ul. u zastávky MHD. Jsme 
smutní z toho, co nám naše vedení na rad-
nici způsobuje. Bylo by dobré, kdybyste vy, 
obyvatelé Jižního Města, dali zprávu radnici 
Prahy 11, že chcete (za)chránit svoje životní 
prostředí! Pište na radnici i investorovi! 
 Ing. Irena Řivnáčová, HPP11/KDU-ČSL

• Neprojednávání stavebních záměrů | 
Pamatujete si ještě, jak starosta J. Do-
hnal na začátku svého mandátu prohla-
šoval, že všechny stavební záměry na 
Praze 11 budou projednávány s místními 
občany a SVJ? Již dlouho je ticho po pě-
šině, zatímco radnice vesele uzavírá tzv. 
participační smlouvy na realizaci projek-
tů s developery. O co jde? Za jistou (ob-
vykle finanční) úlitbu radnici investoři do-
stanou podporu svých projektů. Např. 

tím, že v klíčových povolovacích říze-
ních radnice nepodá žádné námitky. Pří-
kladem je Bytový dům Gregorova, který 
vůbec nebyl představen veřejnosti, na-
tož s ní projednán, přestože proti němu 
vzniklo několik petic, poslední s více než 
1 400 podpisy. Za to, že radnice podpo-
ří přestavbu kotelny na 8patrový byto-
vý dům (s 30 jednotkami), a dokonce mu 
umožní dopravní napojení přes městský 
pozemek do křižovatky Augustinova x 

Ryšavého, investor VISUM uhradí pár la-
viček, fontánku a 1,5 mil. Kč. Ve smlouvě 
ani není uvedeno, na co tyto prostředky 
budou použity. Zřejmě na pokrytí dalších 
poradců našich radních. Současná repre-
zentace Prahy 11 zneužívá svou moc 
a preferuje soukromé výdělečné projekty 
před potřebami svých obyvatel. V přípa-
dě Gregorky zaprodávají naše zdraví, ma-
jetek a životní prostředí lacino. 
 Aleš Kulhánek, HPP 11
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Operace šedého zákalu  
by se neměla zbytečně odkládat
Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř 
vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal. 
Toto časté oční onemocnění komplikuje 
život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše 
vyřešit. Na dotazy pacientů k šedému zá-
kalu odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář 
Očního centra Praha, které se na léčbu 
a operace šedého zákalu specializuje.

Co je to šedý zákal a  podle čeho pacient po-
zná, že má šedý zákal?
Šedý zákal je stav, při kterém dochází ke snížení 
průhlednosti lidské čočky, a  to nejčastěji v  dů-
sledku stárnutí. Většinou se objevuje ve věku 
60 až 75 let a  příznakem je zamlžené, zhoršené 
a zkreslené vidění na blízko i do dálky a také cit-
livost na světlo. Šedý zákal nelze odstranit nijak 
jinak než operací a  neexistuje jiný způsob jeho 
léčby. Pacient by tedy operaci neměl zbytečně 
odkládat. Důvodem je nejen kvalita života, ale 
i  to, že čím více je šedý zákal tzv. uzrálý, tím je 
operace oka náročnější.

Jak probíhá operace šedého zákalu?
Jedná se o zcela bezpečný, bezbolestný a rych-
lý chirurgický zákrok, kterého není třeba se 
obávat. Operace trvá asi 15 minut a provádí se 
v místním znecitlivění kapkami. Oko je do dru-
hého dne zakryto náplastí a  po jejím sejmutí 
již pacient na oko vidí. V Očním centru Praha je 

operace šedého zákalu hrazena všemi zdravot-
ními pojišťovnami.

V čem operace spočívá?
Při operaci šedého zákalu se původní zakalená 
lidská oční čočka nahrazuje umělou nitrooční 
čočkou, která zůstává v oku natrvalo až do konce 
života. Typ nitroočních čoček se volí s ohledem na 

Oční centrum Praha 
Jankovcova 1569/2c, Praha 7 - Holešovice

recepce@ocp.cz, www.ocp.cz

problém a požadavky pacienta na vidění. Čím dál 
více pacientů si uvědomuje, že díky operaci šedé-
ho zákalu mají možnost si vybrat, jak se budou 
dívat na svět po zákroku. I proto mnoho z nich na 
svých očích nešetří a při operaci si připlatí za mul-
tifokální nebo trifokální nitrooční čočky, které je 
úplně zbaví závislosti na brýlích. Po operaci nám 
pak často říkají, že opravdu vidí jak zamlada.

Onemocnění sítnice je třeba podchytit včas, hrozí i ztráta zraku!
Onemocnění sítnice je vždy velmi závažné 
a často nevratné a může vést až ke ztrátě 
zraku.  Důležitá je včasná diagnostika a ne-
odkladné zahájení léčby.

Řada onemocnění sítnice ve svém počátku pro-
bíhá skrytě a  až v  pokročilém stádiu se projeví 
zhoršeným viděním, které v tu chvíli už však ne-
lze napravit, pouze zpomalit. Každý po 35. roce 
života by tedy měl podstoupit speciální vyšetření 
sítnice (tzv. OCT angiografii), která dokáže odha-
lit mnoho očních onemocnění v počátečním stá-
diu, kdy ještě pacient žádné příznaky nepociťuje.

“OCT angiografie je revoluční zobrazovací me-
toda sítnice, která oproti standardnímu OCT 
zobrazuje nejen stav jednotlivých vrstev sítni-
ce, ale zároveň i funkčnost všech jejích struktur.” 
vysvětluje MUDr. Dana Černohubá, odborná lé-
kařka Očního centra Praha. Speciální skenování 
sítnice tak dokáže odhalit závažná onemocnění 
sítnice jako jsou nádorová onemocnění oka, 
věkem podmíněná makulární degenerace, cév-
ní onemocnění sítnice (diabetická retinopatie), 
onemocnění makuly, odchlípení sítnice a  další 
degenerativní změny na sítnici. Vyšetření pomo-
cí OCT angiografie je rychlé a  bezpečné, navíc 
zcela bezbolestné a bez nitrožilního použití kon-
trastních látek.

Oční centrum Praha má specializované centrum 
pro léčbu onemocnění sítnice, v  rámci kterého 
pacient získá komplexní péči na jednom místě – 
od diagnostiky až po následnou laserovou a bio-
logickou léčbu. “Pracovišť, zabývajících se kom-

plexní léčbou sítnice, je v současné době velmi 
málo a pacienti tak často musí čekat až půl roku 
na objednání. Bohužel při onemocnění sítnice si 
pacienti čekání nemohou dovolit. V našem cen-
tru pro onemocnění sítnice máme pro pacienty 
minimální objednací lhůty a nejmodernější dia-
gnostické a léčebné přístroje.” sděluje paní dok-
torka Černohubá.

Moderní biologická léčba sítnice

V  posledních několika letech se v  oftalmologii 
důrazně prosazuje moderní biologická léčba, 
která spočívá v aplikaci nitroočních injekcí s an-
ti-VEGF preparátem do sklivce. „Pomocí účin-
ných látek biologického původu jsme tak dnes 
schopni léčit onemocnění sítnice jako je věkem 
podmíněná makulární degenerace, edémy sít-
nice nebo diabetickou retinopatii.” vysvětluje 
paní doktorka Černohubá a  dodává: „Výhodou 
této léčby je, že maximálně efektivní, cílená a její 

Objednejte se do 15. 4. 2021 na 
preventivní screening zraku,  

který může odhalit šedý zákal či zachytit 
onemocnění sítnice. Nabídka platí pro 

všechny, kteří dosud nepodstoupili 
nitrooční operaci a v minulosti tuto akci 

nevyužili. Při objednání uveďte „NOVINY 
KRAJE”

VOLEJTE: 220 807 757

ZDARMA VYŠETŘENÍ 
ZRAKU PRO OSOBY  

STARŠÍ 65 LET

včasná aplikace může zastavit či významně zpo-
malit postup onemocnění.”

Oční centrum Praha je jedním z mála specializo-
vaných pracovišť v  Praze a  Středočeském kraji, 
které může biologickou léčbu sítnice pomocí 
tzv. anti-VEGF látek poskytovat. Ročně provede-
me stovky aplikací nitroočních injekcí a můžeme 
konstatovat, že biologická léčba je ve většině pří-
padů efektivní.



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

www.krecekkk.cz
• široká nabídka masa a masných výrobků z vlastní 

výrobny
• maso pro vás bouráme denně čerstvé
• rádi vám maso zdarma upravíme dle vašeho přání
• velký výběr lahůdek, salátů a delikates
• čerstvé pečivo

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Akční nabídka platná od 1.–12. 3. 2021  
nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny za kg.

Navštivte nás i v našich dalších prodejnách  
v Praze. 

Těšíme se na Vás.

Vepřová krkovice s kostí 129,90Kč 119,90Kč
Vepřové ocásky 109,90Kč   99,90Kč
Hovězí přední kližka, karabáček 179,90Kč 169,90Kč
Kuřecí šunka kulatá 149,90Kč 129,90Kč
Paštika s medvědím česnekem 129,90Kč 109,90Kč
Dunajská klobása 189,90Kč 169,90Kč
Eso párek 189,90Kč 169,90Kč

Akční nabídka
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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

RV
21

0
01

0
8/

02

HLEDÁ PRACOVNÍKA DO NAŠEHO TÝMU NA POZICI ŘIDIČ
POŽADUJEME

• ZŠ, znalost AJ (Level 1) / ČJ (Level 3)
• řidičské oprávnění, provoz těžkého motorového vozidla
• morální bezúhonnost
• fyzickou zdatnost, výpis z rejstříku trestů

CO NABÍZÍME
• pracovní poměr na dobu určitou
• mzda 22 050 Kč měsíčně
• stravenky v hodnotě 65 Kč /den
• 13. měsíční plat
• roční platový růst na základě osobního hodnocení
• 25 dní dovolené, 13 dní „sick day“
• penzijní připojištění
• lítačka

Přihlaste se přes internet na adrese:
https://erajobs.state.gov/dos-era/cze/vacancysearch/searchVacancies.hms
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Společnost zaměstnávající zdravotně postižené hledá ke koupi prostory 
pro zajištění dalšího fungování (100–200 m2), tedy např.:

• KANCELÁŘSKÉ ČI OBCHODNÍ PROSTORY 
• RODINNÝ DŮM
• POZEMEK PRO STAVBU TAKOVÉHO DOMU

Za rozumné peníze hledáme zázemí, kde bychom mohli i nadále tvořit 
noviny.

Prosíme, kontaktujte paní Růženu Hrdou,  
telefon: 775 681 222, e-mail: hrda@regionalnivydavatelstvi.cz.

POMOZTE NÁM! 

RODINNÝ DŮM, STAVEBNÍ POZEMEK,  
KANCELÁŘSKÉ ČI OBCHODNÍ PROSTORY?

PŘEMÝŠLÍTE O PRODEJI SVÉ NEMOVITOSTI V PRAZE 9?



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
• Dlouhodobě pronajmu starší 
chatu. 20 km od JM. Zn. pro 
nenáročné. Email: breziurican@
seznam.cz

• 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
• 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 
SLUŽBY

• ADMIS – KVALITNĚ DAŇOVÁ 
PŘIZNÁNÍ, ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ 
EVIDENCE, REKONSTRUKCE 
ÚČETNICTVÍ. VŠECHNY DANĚ, 
MZDY, DPH. ZASTUPOVÁNÍ NA 
ÚŘADECH. WWW.ADMIS-UCTO.CZ, 
T: 604 618 298, 222 364 018
• 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
• Vážení zákazníci, nabízíme 
malířské práce, štukování stěn 
i stropů. Tel.: 606 227 390,  
jsaifrt@seznam.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
• 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. t. 604 516 344 
www.elektrikarerben.cz

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – WC, 
BATERIE, odpady, topení. Rozvody 
vody a instalace. Připojení myček, 
praček. Rekonstrukce rozvodů. 
Kvalitně, levně, se zárukou. Včetně 
víkendů. Tel.: 602 377 213
• 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

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, 
videí, DVD, hifi věží, videokamer, 
počítačů, monitorů atd. Rozumné 
ceny. AVC SERVIS – tel.: 222 361 
720, mob.: 602 390 630
• DÁMY S LUXEM – nabízíme 
čištění koberců a sedaček 
extrakčním strojem Kärcher Puzzi. 
Jedná se o nejúčinnější metodu 
čištění. Dále nabízíme mytí oken 
včetně rámů a parapetů.  
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

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

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

• 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

• 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 

• 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

• 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.
• 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

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

• Řežeme živé ploty a keře, snížíme 
přerostlý živý plot, prořežeme či 
odstraníme stromy. Máme vlastní 
techniku, bioodpad odvezeme, 
máme i plošinu do výšek. T.: 724 
006 275. www.pvj-group.cz

• ANGLIČTINA v době koro. PROF. 
v penzi, 9 let soukr. individuální 
výuky. ZŠ 60 min 200 Kč, SŠ 250, 
dosp. stud. 60 min 250.-, 90 min 
300.- Háje, Za rybářstvím, tel. 774 
299 549
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OC OPATOVSKÁ (žlutá terasa)
Opatovská 1753/12, Praha 11

tel.: 778 433 667
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Hledáte praktickéHo lékaře
pro dospělé na praze 4?

MUDr. LUcie Baxová
registrace je u nás jednoducHá:
• zavolejte nám na 272 919 634 nebo
• vyplňte on-line registrační formulář

https://www.mediclinic.cz/lekar/praha-4-chodov-baxova
 osobní přístup

 prodloužené ordinační hodiny
 moderní přístrojové vybavení, EKG

přijímáme
nové 

pacienty

adresa ordinace:  Poliklinika Litochleby, Hviezdoslavova 1600, Praha 4  

RV
21

0
02

67
/0

1 

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

• Vyčistíme Váš koberec, sedačku 
a křesla u Vás strojem na vlhko 
extrakční metodou. Zbavíme Vás 
prachu, nečistot a roztočů. Slušné 
jednání a zkušenosti. T.: 724 006 
275. www.pvj-group.cz/uklid

• Mytí oken včetně rámů, žaluzií 
a parapetů od úklidové firmy. 
Nechte tuto práci na nás, už nelezte 
po štaflích. Používáme vlastní náčiní 
a prostředky. Tel.: 724 006 275. 
www.pvj-group.cz/okna

• ODHAD CENY NEMOVITOSTI 
ZDARMA. Prodáváte nemovitost? 
Využijte naše zkušenosti. www.
realitykoci.cz, koci@sterlingreality.cz, 
tel.: 777 777 599 

• Sekáme trávu včetně odvozu, 
vyčistíme zarostlý pozemek od 
vysoké trávy a náletů, provádíme 
prořez trávníků vertikutátorem, 
zakládáme nové trávníky. T.: 724 
006 275. www.pvj-group.cz

• MYTÍ OKEN včetně rámů 
a parapetů. Pracujeme 
v RESPIRÁTORECH a používáme 
vlastní přípravky. Tel. 737 139 900

• Příjemné doučování: ČEŠTINA 
(I CIZINCI), NĚMČINA, BIOLOGIE, 
ANATOMIE. Trpělivost, zkušenosti. 
Žáci, studenti, dospělí. Online/
setkání, od 200,-/1hod. Individ.
dohoda. Jen sms: T: 604 589 592

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

• Trápí vás počítač? V roce 2021 
počítejte s námi! Provádíme čištění, 
opravy, instalace, konzultace, 
obnovu dat i výkup zařízení. Volejte 
731 732 737. Těšíme se na vás. 
Váš itcan.cz

• Čištění koberců ( malé plochy od 
400,- Kč ), sedaček, židlí, matrací, 
profistrojem extrakční metodou (na 
vlhko). Pracujeme také o víkendech. 
Rozumné ceny. Tel.: 737 566 189

• Čištění filtrů DPF: www.
centrumdpf.cz, tel. 605 359 078

• HODINOVÁ ŽENA - pomoc 
s domácností, sociálně právní čin. 
- nákupy, žehlení, odesl/vyzvednutí 
pošt. zásilek, pochůzky po úřadech, 
venčení a hlídání drobných zvířat 
atd. Tel. 608 182 750 

• Vyklízení levně, odvoz věcí do 
sběrného dvora. Vykupujeme 
funkční lednice, mrazáky, pračky, 
historické šicí stroje, jízdní kola, 
rudly, motocykly, zemědělskou 
techniku. Tel. 777 207 227

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
• 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
• HLEDÁME HLÍDAČE - OSTRAHU 
NON-STOP HLÍDANÉHO 
PARKOVIŠTĚ PRAHA 11- HÁJE, 
CHODOV - JIŽNÍ MĚSTO, PRÁCE 
NA SMĚNY, VHODNÉ PRO 
DŮCHODCE I INVALIDNÍ. T: 774 
000 092, cerny.parking@seznam.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
JAZYKOVÁ ŠKOLA ELVIS nově 
u „M“ ROZTYLY. 30 let tradice, 
skvělí učitelé. AJ, NJ, ŠJ pro 
dospělé, seniory, děti, teenagery. 
Kontakt 241 409 001, 602 350 
632, elvis@elvis.cz, www.elvis.cz 
• 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
• Vykoupím staré knižní 
pozůstalosti, staré tiskoviny, sbírky 
starých pohlednic, poštovních 
známek, fotografií, obrazy, staré 
rybářské a myslivecké potřeby apod. 
731 489 630
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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.

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

732 574 319 
dobiasova@regvyd.cz

Aneta DOBIÁŠOVÁ
603 786 170

vrbicky@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ
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SUV PEUGEOT 2008
JIŽ OD 385.000 KČ

NOVÝ PEUGEOT 208
JIŽ OD 315.000 KČ 

CENY PLATÍ PŘI VYUŽITÍ FINANČNÍHO PRODUKTU PEUGEOT LIVE! FOTO JE POUZE ILUSTRATIVNÍ. *PĚTILETÁ ZNAČKOVÁ ZÁRUKA SE SKLÁDÁ Z BĚŽNÉ DVOULETÉ 
ZÁRUKY A NÁSLEDNĚ ZE SERVISNÍ SMLOUVY OPTIWAY GARANCE NA DALŠÍ 3 ROKY / DO NAJETÍ 60.000 KM. SPOTŘEBA A EMISE CO2 MODELU 2008 V KOMBI-
NOVANÉM PROVOZU 3,6–5,0 L/100 KM, 96–113 G/KM. SPOTŘEBA A EMISE CO2 MODELU 208 V KOMBINOVANÉM PROVOZU 3,2–4,4 L/100 KM, 85–103 G/KM.

FEDERAL CARS PRAHA s.r.o., koncesionář PEUGEOT
Kloknerova 9, Praha 4 - Chodov, www.federalcars.cz

ŠIROKÝ VÝBĚR VOZŮ

ONLINE PRODEJ

WWW.FEDERALCARS.CZ


