
časopis klíč ročník xxvii / měsíčník městské části praha 11 / 1. dubna 2021 / zdarma / www.praha11.cz / facebook.com/praha11.cz

KLÍČ 4

Zpravodaj  městské část i  Praha 11

05 140806

Praha 11 spustila 
službu Senior Taxi,  
nechte se svézt!
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ve třídách  
– jak na to?

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

městské části Praha 11. 

Milí sousedé, vážení občané, obyvatelé Prahy 11,
jsem velmi rád, že tu již máme tzv. astronomické jaro. Jedná se o okamžik, kdy střed slunečního kotouče překročí nebes-
ký rovník. Datum jarní rovnodennosti letos vyšel konkrétně na 20. března v 10:37 hodin. Slunce a jeho paprsky nám tak 
v posledních několika dnech dávají jasně najevo, že jsou tu stále s námi. A to je dobře, jaro a jarní příroda je tu nepochyb-

ně v plné své kráse.

Ohlédnu-li se za posledním měsícem života na radnici, tak největším tématem bylo dokončení a předání tzv. Studie proveditelnosti ve-
řejného venkovního koupaliště na Jižním Městě, kterou zpracovával na přelomu loňského a letošního roku zhotovitel – renomovaný ateliér 
A8000. Co se tedy přesně v tuto chvíli stalo?

V dubnu 2019, dva měsíce po nástupu současné Rady MČ Praha 11, jsme v programovém prohlášení rady deklarovali, že prověříme 
možnost vzniku veřejného koupaliště: "Územní rozvoj a bydlení - Prověříme možnosti vybudování venkovního koupaliště na Jižním Městě". 
Po dvou letech tedy svůj veřejný slib plníme a konstatujeme, že pracovní skupinou (poradním orgánem MČ Praha 11) vybraná lokalita ved-
le areálu Jedenáctka Vodní svět je vhodná pro vybudování plnohodnotného venkovního vodního areálu. Nyní jsme na začátku projektu, ale 
chceme udělat vše pro to, abychom mohli co nejdříve začít stavět. V průběhu měsíce dubna projednají tuto studii poradní orgány (příslušné 
komise a výbory) a na základě jejich zpětné vazby doporučí radě MČ další postup. Osobně mám z toho velkou radost, jelikož Jižní Město si 
vlastní koupaliště zaslouží více než 40 let. Veškeré informace o projektu včetně uvedené studie naleznete veřejně na internetových strán-
kách naší městské části: https://www.praha11.cz/koupaliste. 

Pokud to aktuální epidemiologická situace dovolí, představili bychom také výsledky studie vhodným způsobem široké veřejnosti. O pří-
padném termínu prezentace Vás budu následně informovat v našich informačních kanálech (web, Facebook, časopis Klíč apod.).

Ještě Vás informuji o aktuální situaci s probíhajícím očkováním proti nemoci COVID-19 v naší městské části. V této chvíli jsou k dispozici 
očkovací místa na Poliklinikách Šustova, Michnova, Chomutovická a Kloknerova. Podle počtu dodaných vakcín ze strany státu jsou žadate-
lům sdělovány konkrétní termíny očkování prostřednictvím informačních SMS zpráv. Další očkovací místo by mělo otevřít své brány v průbě-
hu měsíce dubna, konkrétně se bude jednat o objekt Fyziokliniky v Brandlově/Machkově ulici.

Podrobné aktuální informace o očkování naleznete na webové stránce hlavního města Prahy (https://ockovani.praha.eu) nebo naší 
městské části https://www.praha11.cz/ockovani).

Přeji Vám krásné jaro a především v tomto období hodně zdraví. Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11
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Odbor kancelář starosty oznamuje, 
že 19. zasedání členů Zastupitelstva 
MČ Praha 11 je plánováno na čtvrtek 

15. 4. 2021. Vzhledem ke koronavirové 
situaci sledujte, prosím, 

webové stránky MČ Praha 11  
www.praha11.cz.

Zprávy z Rady MČ4

  
Vlajka pro Tibet 

Stejně jako v loňských letech se i letos Pra-
ha 11 připojila k mezinárodní kampani Vlaj-
ka pro Tibet. Před budovou úřadu městské 
části v Ocelíkově ulici tak byla 10. břez-
na, v den výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci, vyvěšena tibetská vlajka. 
Smyslem kampaně je vyjádřit podporu Ti-
beťanům, kteří ve své zemi dlouhodobě 
čelí porušování lidských práv. 

  
Praha 11 otevřela pro pejskaře dvě 
nová psí hřiště 

Městská část Praha 11 otevřela v březnu 
pro pejskaře dvě nová psí hřiště. Větší 
z nich vzniklo mezi ulicemi Opatovská 
a Výstavní na Hájích a je oplocené. Menší 
hřiště, které je neoplocené, a má tedy 
spíše podobu psí louky, najdete mezi 
Mateřskou školou Hroncova a ulicí U Kun-
ratického lesa. V případě menšího hřiště 
se jedná o náhradní lokalitu za původně 
plánované umístění hřiště u vrchu Cho-
dová, kde si ho však místní občané nepřáli.

„Čtyřnozí návštěvníci obou míst se mo-
hou těšit na skokové překážky, hou-
pačky, tunely, slalomy i kladiny. Součástí 
hřišť jsou též nové lavičky a odpadkové 
koše,“ dodává Mgr. Jakub Lepš (TOP 09-
STAN), místostarosta Prahy 11 pro život-
ní prostředí.

  
Očkování proti covidu-19: aktuální 
informace 

Protože se na nás často obracíte s dota-
zy ohledně registrace k očkování pro-
ti nemoci COVID-19, připravili jsme pro 
vás souhrn aktuálních informací. 

Jak bohužel ukazují uplynulé dny a týd-
ny, největším problémem je nyní nedos-
tupnost vakcín. Přestože tedy rada naší 
městské části jejich dodávku opakovaně 
urguje a v této věci jedná s kompetent-
ními orgány, kvůli celorepublikovému 
deficitu se zatím nedaří jihoměstská oč- 
kovací centra vakcínami dostatečně 
saturovat.

V jednotlivých očkovacích centrech je 
tak nyní registro-
váno od něko-
lika desítek po 
několik stovek až 
tisíců osob čeka-
jících na možnost 
volby termínu oč- 
kování. Vše je při-
tom závislé nejen 
na dodávce vak-
cín, ale také na 
kapacitě konkrétního očkovacího centra, 
což se logicky promítá i do nabídky vol-
ných termínů. Pokud jste se tedy k očko- 
vání registrovali, zatím vám však nepřišel 
druhý PIN kód, abyste si mohli zvolit 
termín, je to způsobeno jedním z výše 
uvedených důvodů. Přehled vytíže- 
nosti všech center v republice a volných 
termínů naleznete na webové stránce  
https://ockoreport.uzis.cz.

• Zvažujete, že se přeregistrujete do 
jiného očkovacího centra, kde je k dispo-
zici volný termín? Stačí se znovu zaregis-
trovat. Pak je však potřeba brát v úvahu, 
že tímto krokem vaše původní registrace 
propadne a bude zrušena. Dále je otáz-
kou, jak na tom s volnými termíny bude 
vámi nově vybrané očkovací centrum, ne-
boť i v rámci velkých fakultních nemoc-
nic typu Thomayerovy nemocnice nebo 
IKEM jsou nyní na očkování velmi dlouhé 
čekací lhůty v řádu týdnů. 

• Zkuste se obrátit na svého praktického 
lékaře. Od března se do očkování zapoji-
li i praktičtí lékaři, můžete se tedy u toho 
svého informovat, zda by pro vás nemohl 
očkování zajistit u sebe v ordinaci. 

Věříme, že dodávka vakcín bude v nej-bližších 
dnech obnovena, a všichni oprávnění tak 
budou moci očkování podstoupit bez 
dalších komplikací. Do té doby vás prosíme 
o trpělivost: jsme v tom spolu. 

Všechny další informace k očkování, včet-
ně návodu k registraci a nejčastějších 
otázek, naleznete na webové stránce 
www.praha11.cz/ockovani.

  
Venkovní koupaliště pro Prahu 11 

Na jaře roku 2019 deklarovala nová 
rada městské části Praha 11, že prověří 
možnosti vybudování veřejného ven- 
kovního koupaliště na Jižním Městě. 
Jak od té doby projekt pokročil? 

Hned v létě započaly přípravné práce a na 
podzim roku 2019 k projektu výstavby 
venkovního koupaliště vznikla oficiální 
pracovní skupina městské části, složená 
ze zástupců všech politických stran. Pra-
covní skupina vytipovala několik vhodných 
lokalit, kde by mohlo koupaliště vznik- 
nout, a tyto lokality následně na dalších 
zasedáních postupně prověřila a vyhod-

notila. Ze všech možných variant vyšla 
jako nejvhodnější lokalita v blízkosti areá-
lu Jedenáctka Vodní svět u ulice Mírového 
hnutí. Mezi hlavní výhody této lokality 
patří scelené pozemky ve vlastnictví hl. m. 
Prahy a ve svěřené správě městské části, 
soulad možné stavby s platným územním 
plánem, dobrá dopravní dostupnost 
městskou i individuální dopravou, soused-
ství s cyklostezkou i dostupnost inženýr-
ských sítí na hranici území.

Dalším krokem bylo zadání pro vypra-
cování studie proveditelnosti. Jedná se 
o odborné prověření, v jakém rozsahu 
a za jakých podmínek by mohlo venkovní 
koupaliště ve vybrané lokalitě vzniknout. 
Jedním z parametrů byla i dostatečná 
kapacita areálu, který by měl pojmout více 
než 2000 návštěvníků. Studii proveditel-
nosti zpracoval koncem loňského roku ate- 
liér A8000, který poskytl nejvýhodnější 
nabídku, a v březnu ji projednala zmíněná 
pracovní skupina. „Studie potvrdila, že je 
zvažovaná lokalita pro vybudování plno-
hodnotného venkovního vodního areá-
lu vhodná. Vzhledem k tomu, že studii 
posvětila i pracovní skupina a doporučila 
radě v projektu pokračovat, chceme nyní 
udělat vše pro to, abychom mohli brzy 
začít stavět," uvedl starosta Prahy 11 Jiří 
Dohnal (Piráti). 

V první fázi bude nutné získat pro projekt 
územní a stavební povolení. Součástí ven-
kovního koupaliště by pak kromě 25met-
rového bazénu měly být i zábavní prvky: 
tobogány, divoká řeka, brouzdaliště, sklu-
zavky a jiné vodní atrakce. Samozřejmostí 
je také odpočinková zóna, občerstvení 
či převlékací kabiny. „Velmi rádi bychom 
v Praze 11 navázali na historické ven- 
kovní koupaliště z 30. let minulého sto-
letí, tzv. „Plivátko“, které si mnozí z nás 
ještě pamatujeme. Koupaliště fungova-
lo na Roztylech, kvůli výstavbě dálnice 
D1 a metra linky C však vzalo za své. 
Čeká nás sice ještě dlouhá cesta, pevně 
ale věřím, že se v horizontu nejbližších let 
podaří v Praze 11 veřejné venkovní kou-
paliště vybudovat. Jižní Město a jeho oby-
vatelé si jej po dlouhých 45 letech více 
než zaslouží," dodal Jiří Dohnal.

Aktuální informace k projektu veřejného 
koupaliště v Praze 11 najdete na webu 
www.praha11.cz/koupaliste.



Mini rampa a pumptrack v Praze 11
Nový volnočasový areál při ZŠ Kupeckého začíná dostávat svou podobu. 
Nejpozději do konce dubna by měla být dokončena jeho první fáze, během níž 
dojde k instalaci mini rampy, víceúčelového modulárního pumptracku (liniový 
a okruh v celkové délce 100 m) a základního mobiliáře pro tento areál.

Mini rampa

Mini rampa je herní prvek, chcete-li pře-
kážka, která je navržena v základní va- 
riantě tak, aby ji mohli využívat jak začí-
nající jezdci a děti na in-linech, koloběž-
kách, skateboardech a kolech BMX, tak 
i pokročilí jezdci na skateboardech a ko-
loběžkách. Design překážky je dílem Pe-
tra Brabce, který se skateboardingu vě-
nuje už 21 let a lze bez nadsázky říct, že 
stál u prvopočátků in-line bruslení a ex-
trémních sportů u nás. Překážka respek-
tuje veškeré příslušné bezpečnostní a vý-
robní normy.

Víceúčelový modulární pumptrack

Jedná se o jedinečný typ dráhy, který 
využívá jako hnací sílu k pohybu jezdce 
na kole, koloběžce, skateboardu a in-li-
ne bruslích „pumpování” (nahoru a dolů) 
namísto šlapání a odrážení. Jízda na 

modulárním pumptracku je bezpečná, 
zábavná a přispívá k rozvoji široké škály 
pohybových dovedností všech jeho uži-
vatelů. Díky modulárnímu systému lze 
provést změnu tvaru nebo doplnění se-
stavy. Dráhu lze za příznivých klimatic-
kých podmínek provozovat celoročně.

Věřím, že nový volnočasový areál bude 
sloužit dobře a dlouho vyznavačům skate-
boardingu a pumptracku všech věkových 
kategorií. Do budoucna chceme areál dále 
rozvíjet o další volnočasové prvky pro mlá-
dež, a to s ohledem na finanční možnos-
ti městské části. Zároveň minimálně pro 
startovací období bychom všem začínají-
cím jezdcům chtěli poskytnout animátory. 
Ti je seznámí s prvky a jízdou na nich, za-
světí je do základních technik a poskytnou 
jim potřebné rady a tipy do začátků.

Závěrem děkuji všem, zejména kolegům 
z Úřadu městské části Praha 11, kteří se 

na realizaci tohoto volnočaso-
vého areálu podíleli. 

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN) 

radní pro sport,  
kulturu a volný čas
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Praha 11 spustila službu Senior Taxi, nechte se svézt! 
Praha 11 se v březnu připojila k dalším městským částem a obcím, které 
pro své občany provozují službu Senior Taxi. Dotovanou přepravu mohou 
na Jižním Městě využívat jak senioři starší 75 let, tak handicapovaní.

„Jedná se o přepravní službu, která je ur-
čena seniorům, ale i lidem s handicapem, 
tedy osobám se sníženou schopnos-
tí orientace a pohybu. Každý z oprávně-
ných uživatelů této služby bude mít na-
víc nárok vzít s sebou v případě potřeby 
doprovod, který už za službu samozřej-
mě nic neplatí," vysvětlil Ing. Petr Jirava 
(ANO), radní MČ Praha 11 pro sociální 
věci a zdravotnictví.

K čemu služba  
Senior Taxi slouží?

Především k tomu, aby seniorům a han-
dicapovaným usnadnila život. Službu si 
tak mohou objednat jak pro dopravu k lé-
kaři, tak k vyzvednutí léků a dalších zdra-
votnických potřeb v lékárnách či vyřízení 
nejrůznějších záležitostí na úřadech nebo 
poště.

Kdo může službu využívat?

V rámci pilotního projektu je služba urče-
na seniorům ve věku 75+ a lidem se sní-
ženou schopností orientace a pohybu. 
Pro využívání služby je nejprve nutná re-
gistrace uživatele:

Kde: Oddělení sociální péče a pomoci 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Úřadu MČ Praha 11

Adresa: Roztylská 1, Praha 11 – Chodov
Telefon: 267 902 103 nebo 267 902 
101
Co mít s sebou: Občanský průkaz (kvůli 
ověření věku a trvalého bydliště), han-
dicapovaní navíc také kartu ZTP, resp. 
ZTP/P.

Nemůžete se k registraci dostavit kvů-
li ztížené mobilitě? Zavolejte, prosím, na 
výše uvedené telefonní číslo a domluvte 
se s pracovníky oddělení na alternativním 
postupu. 

Po úspěšné registraci je uživateli vysta-
vena identifikační karta, kterou se bude 
prokazovat při nástupu do taxi. 

Jak si službu objednat?

Službu je vždy potřeba objednat dopře-
du, a to telefonicky přes dispečink:
Telefon: 595 391 135
Provozní doba dispečinku: pondělí–pá-
tek od 6:00 do 18:30 hod.

Na dispečinku je nejprve provedena pr-
votní identifikace volajícího, tj. ověření, 
zda spadá do výše uvedených cílových 
skupin, a má tedy na službu nárok. Ná-
sledně se dispečink bude snažit volající-
mu vyjít maximálně vstříc ohledně ter-
mínu a času jízdy. Při nástupu do taxi se 

již identifikace provádí prostřednictvím 
identifikační karty uživatele.

Vzhledem k tomu, že má pro službu za-
tím městská část k dispozici pouze jeden 
vůz, nemůže vozidlo nikde čekat. V přípa-
dě zpáteční cesty je proto nutné provést 
další objednávku. 

„Protože s touto službou teprve začíná-
me, zajišťuje ji zatím jen jeden vůz. V pří-
padě většího zájmu jsme nicméně připra-
veni navýšit kapacitu v podobě druhého 
vozidla," dodává Jirava.

Kam lze se Senior Taxi  
jet a v jaké době?

Služba je poskytována ve správním obvo-
du městské části Praha 11, mimo něj pak 
slouží rovněž pro cesty do Thomayerovy 
nemocnice, IKEM a na Úřad práce na No-
vodvorské. Službu lze využívat od pondělí 
do pátku v době od 7:00 do 15:00 hod.

Kolik jedna jízda se Senior Taxi stojí?

Díky dotování služby městskou částí 
stojí jedna jízda uživatele pouze 20 Kč, 
a to včetně případného doprovodu a bez 
ohledu na délku trasy.

Ing. Petr Jirava 
(ANO 2011) 

radní pro sociální 
věci a zdravotnictví 

a bezpečnost



 

Aby se děti do škol a školek těšily, potřebují se v nich cítit dobře. Nejde 
přitom jen o výběr pedagogů nebo vybavení učeben, důležitá je i zdánlivě 
samozřejmá věc – jak se dětem ve škole dýchá. Koncem minulého roku jsme 
proto vytvořili pracovní skupinu, která se zabývá zlepšením vnitřního klimatu 
v jihoměstských školách a školkách. O tom, jak ve školských budovách zajistit 
čerstvý vzduch, jsem si povídal se členem pracovní skupiny a odborníkem na 
ekologická architektonická řešení Ing. arch. Davidem Damaškou, Ph.D.

Na začátek mám jednoduchou otázku. 
Na co všechno má kvalita školního pro-
středí vliv?

Vnitřní klima ve škole přímo ovlivňuje ná-
ladu i zdraví žáků a pedagogů. Přispívá 
k němu mimo jiné dostatečná výměna 
vzduchu nebo kvalitní osvětlení. Pokud se 
vzduch ve třídách pravidelně nemění, do-
chází ke zvýšené koncentraci oxidu uhliči-
tého, přehřívání místností či tvorbě plísní. 
To má následně bezprostřední dopad na 
momentální fyzickou i psychickou poho-
du, vede k únavě, roztěkanosti, bolestem 
hlavy, pocitům dušnosti, z dlouhodobé-
ho hlediska pak k závažným zdravotním 
problémům.

V souvislosti se školami se ale spíš mlu-
ví o potřebě energetických úspor, aby-
chom chránili životní prostředí, než 
o kvalitě vzduchu uvnitř budov. 

Obě tato témata jsou velmi důležitá. Ve 
snaze chovat se příkladně nicméně čas-
to opomíjíme fakt, že životním prostře-
dím není jen ten vnější svět za oknem, ale 

i ten vnitřní, bezprostředně nás obklopu-
jící. Často pak pro velké věci nevidíme ty 
mále, které jsou však neméně důležité. 
Hovoříme zde o kvalitě vnitřního prostře-
dí, tedy prostor, ve kterých děti i učitelé 
tráví většinu času.

Čím je tedy možné efektivně přispět ke 
zlepšení vnitřního klimatu?

U zateplených budov se zatím bohužel 
řeší nutná výměna vzduchu pouze oteví-
ráním oken. Tato cesta ale často naráží 
na potřebu zajistit žákům bezpečí, kvůli 
kterému bývají okna ve školách uzamče-
ná. Dodržování pravidelného režimu vět-
rání je pak velmi obtížné nebo spíše žád-
né. Dobrým řešením je tzv. řízené větrání 
s rekuperací, které automaticky zajistí po-
žadovanou výměnu vzduchu ve třídách 
a zároveň nedopustí ztrátu energie vyna-
ložené v zimě na vytápění a v létě případ-
ně na chlazení. Přicházející čerstvý vzduch 
tak získává tepelnou energii od odpadní-
ho vzduchu, který je z prostor tříd odvá-
děn. Výměnu větrání lze nyní navíc finan-
covat s výraznou podporou Ministerstva 

životního prostředí, která se vztahuje i na 
případné pořízení nového LED osvětlení.

Vím, že u řízeného větrání s rekuperací 
existují dvě varianty, centrální a decent-
rální. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Centrální řízené větrání je prováděno jed-
nou vzduchotechnickou rekuperační jed-
notkou se vzduchotechnickým rozvodem 
po celé budově, tj. do všech tříd. V rám-
ci decentrálního systému má naopak kaž-
dá třída samostatnou vzduchotechnickou 
rekuperační jednotku, takže odpadá nut-
nost vybudovat centrální rozvod.

Který systém je podle vás vhodnější?

Bohužel to nelze jednoznačně říct, závi-
sí to na řadě parametrů - mimo jiné na 
počtu žaků a tříd, dispozičním uspořádá-
ní a konstrukčním řešení dané školské bu-
dovy. V současné době už má však řada 
českých škol a školek s instalací a zejmé-
na provozem řízeného větrání s rekupe-
rací zkušenosti, právě u nich je tak mož-
né čerpat zkušenosti a poznatky z praxe.

To velmi rád udělám. Děkuji vám za roz-
hovor a těším se na další spolupráci! 

Na zlepšení vnitřního klimatu ve školách 
a školkách nyní aktivně pracuje i Pra-
ha 11. V rámci zmíněné pracovní skupi-
ny byly pro pilotní projekt instalace říze-
ného větrání s rekuperací vybrány dvě 
základní školy, a to ZŠ Campanus a ZŠ 
Donovalská, a jedna mateřská škola, kon-
krétně MŠ Markušova. Na tyto energetic-
ké úpravy školských objektů již zároveň 
městská část Praha 11 zažádala o fi-
nanční prostředky ze 146. výzvy operač-
ního programu Životní prostředí (OPŽP) 
2014+ v souhrnné výši bezmála 30 mi-
lionů Kč. 

Předpokládáme, že se k dotaci z operač-
ního programu připojí také dotace od hl. 
m. Prahy tak, aby městská část na tyto 
projekty doplácela z vlastního rozpočtu 
pouze velmi malou částku.

Ing. Ondřej Prokop,  
(ANO 2011) 

místostarosta  
pro majetek,  

investice a podporu 
podnikání
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Farmářské trhy
MČ Praha 11 pro vás opět 
připravuje farmářské trhy. 
Vzhledem k vyhlášeným 
protiepidemiologic-
kým opatřením je 
zatím provoz far-
mářských trhů 
pozastaven. Jak-
mile bude možné 

farmářské trhy zahájit, budeme vás in-
formovat prostřednictvím 

webových stránek a fa-
cebooku MČ Praha 11. 

Farmářské trhy se 
budou opět ko-
nat každé pon-

dělí a středu od 
8 do 18 hodin 

na tradičním místě u Komunitního centra 
Matky Terezy. Pro návštěvníky trhů bude 
připraven sortiment od českých farmářů 
v podobě zeleniny, ovoce, masa, uzenin, 
květin, moštů, koření, hub, pečiva a dal-
ších domácích výrobků. Zájemci o prodej 
na těchto trzích se mohou hlásit provozo-
vateli na tel. 605 885 186 nebo e-mailu 
trhysk@seznam.cz.

Zdravé prostředí ve školách: jak na to?



Základní informace
Likvidace odpadu je v kompetenci 
hned několika subjektů – pražského 
magistrátu, společnosti Pražské služby, 
a.s., dále městské části Praha 11 (dále 
jen MČ) a specializovaných firem. 

Směsný komunální odpad patří do sběr-
ných nádob, tedy popelnic nebo kontejnerů. 
Jejich objem a také četnost svozu odpadů 
(od 1x za 2 týdny až po 7x týdně) si urču-
je majitel nemovitosti/SVJ/družstvo. Pokud 
máte pocit, že je váš kontejner stále plný, 
obraťte se na svůj výbor SVJ nebo vedení 
družstva, aby u Pražských služeb objednaly 
více nádob, jejich objemnější verze, případně 
navýšení četnosti svozu. Samozřejmě – čím 
větší nádoba a častější svoz, tím vyšší cena. 
Poplatky se platí magistrátu, a to za každou 
v Praze bydlící osobu bez ohledu na její trva-
lý pobyt. Více k poplatkům najdete na webu 
praha.eu. Nevyvezené kontejnery či popel-
nice hlaste call centru Pražských služeb. Za 
čistotu a pořádek na stanovišti sběrných 
nádob na směsný komunální odpad nese 
odpovědnost vlastník bytového domu.

Kontejnery na tříděný odpad jsou v Pra-
ze 11 rozmístěny na různých místech 
a v různém složení. Jedná se nejčastě-
ji o kontejnery na papír (modré) a plasty 
(žluté), dále o kontejnery na čiré sklo (bílé), 
barevné sklo (zelené), nápojové kartony 
(oranžové), kovové obaly (šedé) a drobný 
elektroodpad a baterie (červené). Svoz tří-
děného odpadu je financován z rozpočtu 
hl. m. Prahy. 

Svoz má na starosti společnost Pražské 
služby, vyšší frekvence svozu opět závisí 

na schválení magistrátu. Pravidelně o to za 
Prahu 11 žádáme, ale ne vždy nám magis-
trát vyjde plně vstříc. Každopádně v letech 
2019 i 2020 se nám podařilo prosadit zvý-
šení četnosti vyvážení alespoň některých 
kontejnerů na plast a papír. S magistrátem 
budeme vyjednávat o svozu a rozšiřování 
jednotlivých stanovišť i nadále. Pro ilustraci 
ještě uvedeme vývoj počtu nádob na kovo-
vé obaly. V roce 2016 se nacházely pouze 
na 17 vybraných stanovištích tříděného od-
padu, nyní jsou již nádoby na kovy umístě-
ny na více než 50 stanovištích v rámci Pra-
hy 11.

Úklid stanovišť tříděného odpadu zajišťuje 
speciální četa Pražských služeb, na neukli-
zené stanoviště můžete upozornit na call 
centru firmy (kontakt viz níže). Tento úklid 
se ale netýká velkoobjemového odpadu, 
který obyvatelé odloží vedle kontejnerů. 
To je v podstatě černá skládka. S konkrét-
ními podněty či stížnostmi ke svozu třídě-
ného odpadu nebo nepořádku se obracej-
te na odbor životního prostředí Prahy 11 
nebo ideálně využijte naši radniční aplikaci 
„Vyfoťte to“ (www.praha11.cz/cs/potre-
buji-si-zaridit/vyfotte-to), kde lze jednodu-
še zadat požadavek k řešení. 

Bioodpad lze likvidovat ve speciálních hně-
dých popelnicích. O biopopelnici si u ma-
gistrátu musí požádat majitel nemovi-
tosti/SVJ/družstvo, jedná se o placenou 
službu. Výhodou je, že pokud si objedná 
svoz bioodpadu, sníží si zároveň až o po-
lovinu poplatky za svoz směsného odpadu. 
Biopopelnice může mít objem 120 nebo 
240 l. Svoz menší nádoby 1x týdně stojí 
122 Kč měsíčně. Více informací najdete na 
webu bioodpad.praha.eu. Též si můžete 

pořídit vlastní kompostér, což naše MČ 
od letošního roku výrazně podporuje pro-
střednictvím dotačního programu v ob-
lasti životního prostředí. O této dotaci 
i o pilotním projektu prvního komunitního 
biokompostéru jsme již v Klíči psali (de-
taily viz online reportáž na prahatv.eu/
hledani?q2=komunitni+kompostovani). 

Sběrný dvůr je určen pro bezplatnou likvi-
daci většiny odpadu od občanů s trvalým 
pobytem v Praze, takže potřebujete ob-
čanský průkaz. V naší MČ sídlí v areálu fir-
my Komwag nedaleko metra Opatov v ul. 
Bartůňkova. Zdarma zde lze odložit: pa-
pír, sklo, plasty, nápojové kartony, rozlože-
ný nábytek, koberce, PVC, sportovní náčiní 
a další objemný odpad, bioodpad, použi-
té rostlinné oleje a tuky (ve vhodných uza-
vřených nádobách), kovy, dřevo, vyřazená 
elektrická zařízení a nebezpečný odpad (ba-
terie, akumulátory, chemikálie a nádoby od 
nich, zářivky, výbojky, léky, teploměry, nádo-
by od sprejů apod.).

Do sběrného dvora odvezete také suť z by-
tových úprav (beton, cihly, keramické výrob-
ky a jejich směsi) v objemu do 1 m3 zdarma, 
nad 1 m3 za poplatek. Zpoplatněný je také 
odběr pneumatik, ale ty lze zdarma ode-
vzdat u jejich prodejců a v pneuservisech. 
Obdobně tak lze drobný elektroodpad ode-
vzdat do sběrných boxů v obchodech.

Můžete si také objednat placený odvoz 
odpadu do jiného sběrného dvora (náš 
sběrný dvůr ji neposkytuje). Kontakt pro 
objednávky: telefon: 284 091 472 (7–14 
hod.), e-mail: objednavkasvozu@psas.cz. 
Více informací, včetně cen, je na webo-
vých stránkách praha11.cz.
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Mgr. Jakub Lepš, M.A., 
místostarosta pro životní prostředí 
tel.: 267 902 202
e-mail: lepsj@praha11.cz
Odbor životního prostředí
Vidímova 1324, 1325
úřední dny pondělí a středa, 
kontakty na jednotlivé zaměstnance 
najdete na webu praha11.cz
Pražské služby, a.s.
call centrum ve všední dny 8:00–18:00
tel.: 284 091 888
e-mail: info@psas.cz.
Sběrný dvůr
areál firmy Komwag, Bartůňkova 711, 
tel.: 236 040 000, 236 040 011
Vše o popelnicích na bioodpad najdete 
na bioodpad.praha.eu

Nové kontejnerové stání, které jsme vloni vybudovali v ul. Brechtova

Nakládání s odpadem na Jižním Městě
V rámci mé gesce životního prostředí je 
častým tématem vašich dotazů naklá-
dání s odpadem. Proto jsme pro vás při-
pravili tento text, který na řadu vašich 
otázek odpovídá. Další informace na-
jdete v příslušné sekci webu Prahy 11: 
www.praha11.cz/cs/mestska-cast/

zivotni-prostredi/odpady, pro vyhledá-
ní konkrétního kontejneru na plast, pa-
pír, kovy atd. můžete použít tuto mapu 
ksnko.praha.eu/map-separated/index.
html (vpravo v liště zvolte Prahu 11). Po-
kud budete mít jakékoliv další podněty, 
prosím, neváhejte využít naše kontakty 

na konci článku, rádi vám 
odpovíme. 

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta pro 
životní prostředí
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MAP II vzdělávání v posledním roce 
Místní akční plán vzdělávání II pro Pra-
hu 11 pokračuje ve svých aktivitách již 
třetí rok, i když se musí zatím převážně 
konat jen v online prostoru. Jednotlivé 
pracovní skupiny (dále PS), tým formativ-
ního hodnocení i realizační tým (dále RT) 
pořádají webináře a online setkání na nej-
různější témata, a to jak pro pedagogy, 
tak pro žáky, jejich rodiče i širší veřejnost. 
Pozvánky na akce jsou průběžně zveřej-
ňovány na webu městské části i face-
bookovém profilu MAP II. 

I v posledním roce projektu bude probí-
hat aktualizace strategických dokumen-
tů a budeme tvoři Akční plán na období 
září 2021 až prosinec 2022. Stejně jako 

v minulých letech bychom rádi vyzvali ve-
řejnost k zapojení do těchto aktivit. RT 
schválil na svém posledním jednání har-
monogram projednávání jednotlivých do-
kumentů s veřejností. Aktualizace analy-
tické části Strategického rámce probíhá 
jako první již od dubna a finální verzi bude 
schvalovat Řídící výbor MAP II v červnu. 
Již nyní můžete také přemýšlet o námě-
tech do nového akčního plánu, jejichž 
sběr bude probíhat do konce května. Fi-
nální Akční plán 2021/22 bude schválen 
v září. Od léta až do podzimu se bude ak-
tualizovat analytická část. 

Vzhledem k pandemii bude vše probí-
hat převážně online. Jednotlivé kroky 

budeme zveřejňovat průběžně na webu 
městské části v sekci MAP II https://
www.praha11.cz/cs/mestska-cast/
skolstvi/map-ii-mistni-akcni-plan- 
rozvoje-vzdelavani-pro-prahu-11/ a na 
facebookové stránce MAP II vzdělává-
ní Praha 11. Těšíme se na vaše námě-
ty či připomínky prostřednictvím online 
formulářů. Ozvat se nám můžete i na 
facebooku nebo na e-mailovou adresu  
map2.praha11@gmail.com. 

 Realizační tým MAP II

Zápis dětí do základních škol usnadní digitální zápis
Letos spouští naše městská část ve spolupráci s hlavním městem 
Praha pilotní projekt elektronických zápisů do základních škol.

Rozhodli jsme se navázat na loňské 
úspěšné zavedení digitální registrace do 
mateřských škol. K zavedení nové formy 
zápisů jsme vytvořili pracovní skupinu se-
stavenou z ředitelek a ředitelů našich zá-
kladních škol. Ta byla pověřena koordina-
cí a poskytovala konzultaci dokumentů 
k elektronickým zápisům. Nedávno pro-
běhlo také školení pracovníků škol, kteří 
mají přístup do digitálního prostředí nové 
aplikace.

Nový elektronický systém, který najdete 
na adrese: https://zapisdozs-praha11.
praha.eu/, vám pomůže s generováním 
žádosti o přijetí. Tuto možnost v době 
přísných hygienických opatření ocení jak 
rodiče, tak zaměstnanci školy. Vygene-
rovanou žádost mohou rodiče doručit 
do vybrané školy následujícími způso-
by: do datové schránky školy, e-mailem 

s elektronickým podpisem zákonného zá-
stupce, poštou (rozhodující je datum po-
dání na poštu) nebo osobním podáním ve 
škole. Na stejných internetových strán-
kách můžete také sledovat průběh přijí-
macího řízení.

Průběh zápisu  
a pandemická situace

Celý proces zápisu do základních škol se 
bude řídit aktuální pandemickou situa-
cí a doporučeními Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, proto může do-
jít k drobným změnám v procesu. Pro de-
tailní informace vám doporučuji sledovat 
přímo webové stránky základních škol. 
Jejich přehled a podrobné informace o při-
jímacím řízení, včetně návodu, jak na elek-
tronický zápis do ZŠ, najdete na inter-
netových stránkách naší městské části: 

https://www.praha11.cz/cs/mest-
ska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/in-
formace-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-
-rok-2021-2022.html

Pomocná ruka

Poradu a případnou pomoc při gene-
rování přihlášek poskytuje také Odbor 
školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidi-
mova 1324/4, 149 00 Praha 11, kon-
krétně Bc. Lenka Vlčková, po předcho-
zí mailové (vlckovaL@praha11.cz) nebo 
telefonické (775 859 285, 267 902 
325) domluvě. V případě, že nemáte 
přístup k internetu či možnost vytisk-
nout přihlášku, lze se ve věci zápisu ob-
rátit přímo na základní ško-
lu, kde vám s přihláškou 
pomohou. 

Mgr. Zuzana Ujhelyiová  
(Piráti) 

radní pro školství
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Oprava laviček  
u Milíčovských kopců

Pravidelní návštěvníci Milíčovských 
kopců si jistě všimli, že došlo k opra-
vě všech laviček včetně terénních 
úprav v okolí. Budeme doufat, že 
nám budou opět sloužit při procház-
ce pouze k odpočinku, a nikoliv k tré-
ninku bojových sportů. 

Městská část má schválen rozpočet 2021
Rozpočet městské části Praha-Újezd byl 
schválen na pravidelném zasedání zastu-
pitelstva dne 17. února 2021.

Rozpočet v hlavní činnosti městské čás-
ti pro rok 2021 je sestaven jako schodko-
vý, na straně příjmů činí 23 192 000 Kč, 
strana výdajů je ve výši 30 015 000 Kč. 
Schodek je vyrovnán finančními prostřed-
ky z minulých let.

Rozpočtové příjmy jsou tvořeny převáž-
ně přijatými transfery od hlavního měs-
ta Prahy (18 943 000 Kč) a ze státního 
rozpočtu (111 500 Kč). Vlastní příjmy 
jsou očekávány prakticky ve stejné výši 
jako v minulém roce a tvoří je zejména 
daň z nemovitosti, poplatek ze psů, po-
platek z pobytu, poplatek za zábor veřej-
ného prostranství a výnosy ze správních 
poplatků.

Mezi významné neinvestiční výdaje pat-
ří příspěvek Základní škole Formanská ve 
výši 800 000 Kč, Mateřské škole Forman-
ská ve výši 2 000 000 Kč a Technickým 
službám Újezd ve výši 3 483 000 Kč, dále 
100 000 Kč na provoz Sboru dobrovolných 
hasičů Praha-Újezd, výdaje na kulturní 

akce ve výši 770 000 Kč a 7 960 000 Kč 
na činnost místní správy a zastupitelstva 
městské části. 

Plánované investiční výdaje jsou v cel-
kové výši 8 850 000 Kč. Jedná se 
o výstavbu nových parkovacích míst 
(1 000 000 Kč), rekonstrukci ulice Prou-
těná (200 000 Kč), projekt na výstav-
bu ZŠ Formanská pro 1. a 2. stupeň 
(4 500 000 Kč), druhou splátku na ná-
kup nebytového prostoru v ulici Pastev-
ců (3 150 000 Kč).

Rozpočet ve vedlejší hospodářské 
činnosti je sestaven jako přebytko-
vý, v celkové předpokládané výši příjmů 
117 000 Kč a výdajů ve výši 50 000 Kč.

Veškeré informace o hospodaření měst-
ské části včetně informací o schvále-
ném rozpočtu a jednotlivých rozpočto-
vých opatřeních v daném roce naleznete 
na webových stránkách městské části 
www.praha-ujezd.cz v sekci Samospráva 
– hospodaření městské části.

Hana Petrová,  
místostarostka městské části

Péče o zeleň na Milíčovských kopcích
Zeleň je hlavním prvkem, který určuje cha-
rakter Milíčovských kopců. Dominantní je 
přítomnost dřevin, především po obvo-
du jednotlivých kopců. Návrší jsou holá, 
zatravněná. Výsadby v 90. letech byly 
prováděny jako zahuštěné kvůli včasné-
mu zapojení porostu a brzkému ozeleně-
ní kopců. Při výsadbě bylo počítáno s po-
stupnými pěstebními zásahy spočívajícími 
především v probírkách a prořezávkách 
zahušťujících se porostů, ty však prová-
děny nebyly. Stav přehuštěné zeleně ne- 
umožňoval přirozený vývoj stromového 
patra, migraci zvěře, průchodnost poros-
tů a zcela potlačoval původně zamýšle-
nou rekreační funkci tohoto území. 

Městská část Praha-Újezd si nechala 
v roce 2018 zpracovat u zahradní projek-
tantky Ing. Kateřiny Dlabalové plán péče 
Milíčovských vrchů na následující pětileté 
období. V tomto dokumentu je území kop-
ců rozděleno na devadesát osm segmen-
tů porostů a s každým se počítá, že v prů-
běhu pěti let dozná nějakých úprav. 

Pokud jste častými návštěvníky Milíčov-
ských kopců, tak vám nemohlo uniknout, 
že v období mezi prosincem 2020 a břez-
nem 2021 došlo na několika místech k cit-
livému prosvětlení keřových skupin.

  Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Vyhlášení dotačního programu  
v oblasti podpory sportovních akcí
Městská část vyhlásila program v oblas-
ti podpory aktivit neziskových a nestát-
ních sdružení a spolků působících nebo 
založených v městské části Praha-Újezd. 
Program je určen k přispění rozvoje 
společenského života v městské části 
a je zaměřen na podporu pořádání kul-
turních a sportovních akcí.

Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci 
z prostředků výherních hracích automa-
tů z rozpočtu hl. m. Prahy. Celková výše 
programové dotace činí 200 000 Kč. 
Lze ji čerpat na úhradu nákladů souvi-
sejících s účelem programové dotace 

a s účinností v období od 1. července do 
31. prosince 2021. Žádost lze podat ve 
lhůtě od 19. dubna do 17. června 2021 
na Úřadu městské části Praha–Újezd, 
Kateřinské náměstí 465/1, Praha 4. 

Žádost o přidělení programové dotace 
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
jednorázové účelové individuální neinves-
tiční dotace žadatel nalezne na webo-
vých stránkách městské části www.pra-
ha-ujezd.cz. 

Ing. Markéta Novotná, 
odbor občansko-správní

Městská část hledá zájemce 
o pozici kronikáře/kronikářky
Oslovujeme občany nejen naší 
městské části, kteří mají k Újezdu 
vztah a rádi by se podíleli na zapi-
sování informací o životě v měst-
ské části do kroniky městské části 
Praha-Újezd. 
Kronikář musí být bezúhonným obča-
nem, měl by mít základní znalosti prá-
ce s PC, neboť kronika je zpracovává-
na v elektronické podobě. Zájemce 
by měl mít dobrou znalost češtiny 
a pravopisu, mít znalost místních po-
měrů a všeobecný přehled a samo-
zřejmě by se měl zajímat o veškeré 
dění v naší městské části i okolí. Prá-
ce kronikáře je spojena s finanční od-
měnou formou dohody o provedení 
práce. 
Písemné nabídky obsahující stručný 
životopis prosím zasílejte na adresu: 
Městská část Praha-Újezd, Kateřin-
ské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4, 
a to do konce května 2021.
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CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory:  
VZHŮRU NA DĚVÍN

Dne: 26. 4. 2021 (pondělí)
Odjezd: v 10:00 z Hájů, od Komunitního centra Matky 
Terezy
Trasa: Krč, Braník, Hlubočepy, N. Butovice, Jinonice, Dě-
vín, Dívčí Hrady, Hlubočepy – a jinou cestou domů.
Na co se můžete těšit: Víte, kde poustevničil a co ni-
čil sv. Prokop? A kde našli v Praze mamuta? Ko-
lik měří pražský Semmering? Kam vypustí koně 
Převalského? Proč došlo k „dívčí válce“? Fandíte 
Vlastě a Šárce, nebo Ctiradovi? To vše a ještě 
víc se dozvíte na cestě s Mirjou. Akce se 
koná, jen pokud to epidemiologická si-
tuace dovolí. Samozřejmostí je cyk-
listická helma a náhradní duše. 

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

Turistická procházka pro 
seniory: S Vltavou po boku
Dne: 27. 4. 2021 (úterý)
Odjezd: 9:12 hodin z Masarykova ná-
draží, jízdenka PID pro 2. pásmo
Délka trasy: cca 11 km, lze zkrátit do 
Dolánek, potom cca 8 km
Trasa: Libčice-Letky – Libči-
ce, Kameníček – Hašlerova 
vila – Dolánky – Kralupy
Cestou uvidíme hlav-
ně rozkvetlé trsy tařice 
na skalách, rozhled z vr-
chu Kameníček v Libčicích, 
Hašlerovu vilu a krásné 
údolí Vltavy. Na setká-
ní s vámi se těší paní 
Jitka.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory:  
Vinohradské vily a park Grébovka neboli Havlíčkovy sady

Kdy: 20. 4. 2021 (úterý) ve 14:00 h., 24. 4. 2021 (sobota) ve 14:00 h. 
Sraz: na zastávce tramvaje č. 4, 22, 57, 59 Jana Masaryka ve směru od náměstí 
Míru
Co vás čeká: Královské Vinohrady mají několik pozoruhodných vil, které vznikly buď 
historickým vývojem z viničních usedlostí, či byly založeny jako nové v době parcela-
ce zdejších zahrad v 19. a 20. století. 
Vycházka povede magickou oblastí okolí Grébovky – od rodného domu generála 
Eliáše na rohu Francouzské ulice a ulice Jana Masaryka, okolo slavných secesních 
kaváren, restaurací a hotelů, bývalé vozovny – koněspřežky, kde mívali ustájeno až 
160 koní. 
Sejdeme ulicí Jana Masaryka k vile Orlová, pojmenované podle staré místní vinice, 
k pohádkové vile Belle Vue od oblíbeného vinohradského stavitele Karla Horáka. 
O kousek dál se nachází vila Osvěta zv. Amerika od architekta Vlčka, kde se narodil 
Jan Masaryk, vedlejší vila je spojena se jménem bratří Fričových, kteří založili malou 
firmu „Josef a Jan Frič“ – dílna pro přesnou mechaniku. 
V Koperníkově ulici si prohlédneme jednu z mála vil zachovaných 
v původní podobě Chlumetzky a vilu Dolní Kozačka (bývalá usedlost 
Kozačka), sejdeme k vile Kleovka či také Alvína na místě bý-
valého dvorce a viniční usedlosti. Půjdeme čtvrtou nejkrásněj-
ší secesní řadou domů po Pařížské, Masarykově nábřeží a Ko-
daňské, která se nazývá U Havlíčkových sadů.
Prohlédneme si funkcionalistickou vilu, kde bydlel herec Jin-
dřich Plachta, naproti níž se nachází romantizující vila Peruc-
ka a jedna z mála zachovaných usedlostí Vondračka. Na kon-
ci vycházky si projdeme Havlíčkovy sady neboli Grébovku, jejíž 
součástí je umělá krápníková jeskyně, vinice o rozloze 1,7 hek-
taru z doby Karla IV. a viniční altán původně postavený v 70. 
letech 19. století jako dobová herna pro širokou veřejnost. Na 
Grébovku zahradu překřtili Pražané po jejím zakladateli Moritzi 
Gröbe, který zdevastovaný pozemek 17 let kultivoval a výsled-
kem byla zalesněná stráň s více než 120 druhy mnohdy exo-
tických dřevin. 
Vycházka s paní Jelenou skončí u Vršovického nádraží, odkud 
se lze snadno dopravit kamkoliv.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA  
pro seniory: Vojtěšská čtvrť 
a nábřeží

Dne: 24. 4. 2021 (sobota) v 10:00 
hodin 
Sraz: u historické budovy Národního 
divadla
Co vás čeká:
• Hned zpočátku si rozebereme 

vznik a okolnosti mnohými do-
dnes proklínané budovy Nové 
scény Národního divadla.

• Řekneme si také, jak vznikal její 
interiér ze zeleného mramoru a že 
to nebyl úplně nápad samotného 
architekta.

• Samozřejmě nelze nezmínit pro-
slulou kavárnu Slavia a osobnosti, 
které byly častými hosty.

• Velká škoda pro Prahu je, že byl 
na konci devatenáctého století 
zbořen řetězový most a nahrazen 
mostem Legií. Řekneme si, jaké 
k tomu byly důvody.

• Projdeme se po nábřeží, kde si 
ukážeme nádherné historizují-
cí a secesní domy včetně budo-
vy Spolku Hlahol a zamíříme i do 
Vojtěšské čtvrti, kde je nespočet 
nádherných secesních domů.

• Povíme si o Žofíně, který byl po-
jmenován na počest krásné arci-
vévodkyně Žofie, která byla u ve-
řejnosti velice oblíbená.

• Ze sakrálních staveb se zastaví-
me u nepříliš známého kostela 
svatého Vojtěcha. 

Na procházku s vámi se těší paní 
Jelena.



Jarní novinkou je Senior Taxi
Vážení a milí, lockdown, testování, očko-
vání, chaos v distribuci očkovacích vak-
cín, to jsou slova, která nás v této době 
provázejí na každém kroku. Naštěstí však 
ve stínu útoků covidu stále běží i normál-
ní život.

Máme u nás na Jižním Městě jednu pří-
jemnou novinku. V pondělí 15. března 
jsme oficiálně zahájili provoz Senior Taxi. 
Jsem moc rád, že se nám to podařilo, ne-
bylo to úplně jednoduché. Bílá Dacia Lo-
gan ve svém prvním týdnu ještě příliš vy-
tížena nebyla. Protože je už také vydána 
první stovka registračních kartiček, kte-
rými se klienti prokazují při nástupu do 
taxi, očekáváme, že provoz začne brzy 
houstnout. Věřím, že tento projekt hod-
ně pomůže našim spoluobčanům starším 
75 let hlavně při cestách k lékaři, nyní ur-
čitě i za očkováním.

Doufám, že se konečně bude na Jižní 
Město dodávat dostatek vakcín, aby se 
mohli nechat očkovat všichni, kteří to 
chtějí. Já očkování věřím, proto už mám 
(díky věku) první dávku v sobě. Jsem pře-
svědčen o tom, že i díky očkování se blíží 

doba, kdy se začnou uvolňovat pouta na-
řízení, jež nám tolik znepříjemňují život. 
Ale zatím je třeba všechna ta omeze-
ní dodržovat. Musíme přece být k sobě 
ohleduplní, pamatovat na to, že naše 
svoboda končí tam, kde začíná svoboda 
druhých. Protože jsem optimistou, věřím, 
že koncem letošního jara zase začneme 
žít tak, jak jsme naposledy žili na začátku 
loňského roku. 

Možná někomu připadá, že se život 
na úřadě zastavil, ale není tomu tak. 
Vše se musí řešit jako dřív, jen kontakt  
s klienty se trochu změnil. Co je možné, 
vyřizuje se telefonicky nebo e-mailem. Já 
v této době hlavně bojuji o vakcíny, po-
máháme při zřizování odběrových míst, 
řešíme různé sociální problémy vznik-
lé v důsledku covidu, odpovídám na 
spousty dotazů, především na problé-
my s očkováním atd. V práci jsem kaž- 
dý den a domů brzy nechodím. Těšíme 
se ale z úspěchů. Skvělou práci odved-
li všichni pracovníci v Domově seniorů 
v Janouchově ulici, když zvládli něko-
lik týdnů trvající velmi kritickou situaci, 
kdy téměř všichni klienti byli nemocní 

a zhruba půlka personálu také. Klobouk 
dolů před vámi. Rozhovor s paní vedou-
cí Konvičnou najdete na straně 12. Po-
vedlo se též očkování v domech s pe-
čovatelskou službou, za což patří velký 
dík také Vinohradské nemocnici, a už se 
rozjelo i očkování učitelů. 

Na závěr ještě dvě změny. Možná jste si 
všimli, že na parkovišti u točny autobu-
sů v Hájích už Armáda spásy nevydává 
polévku lidem bez domova. Výdej nyní 
probíhá na druhém konci Jižního Města, 
v místě bývalého Interlovu. Ta druhá na-
stala ve vedení Jihoměstské sociální. Její 
dlouholetý ředitel Petr Dvořák odešel do 
zaslouženého důchodu. Velmi mu děkuji 
za to, jak úspěšně zvládl řízení této pro 
Jižní Město tolik důležité organizace. No-
vým ředitelem se stal Jan Schneider, kte-
rému přeji, ať se mu daří stejně dobře. 

Přeji vám všem, abyste 
zůstali zdraví, negativ-
ní ke covidu a pozitivní 
k životu!

 Váš Petr Jirava

Očkování seniorů v domech 
s pečovatelskou službou na Jižním Městě
Druhé kolo očkování vakcínou Pfizer proti nemoci COVID-19 úspěšně 
absolvovali dne 4. března senioři ve věkové kategorii 80+ v domech 
s pečovatelskou službou (DPS) Šalounova a Blatenská. 

Díky sehranému mobilnímu týmu z Fa-
kultní nemocnice Královské Vinohrady 
bylo přeočkováno 34 seniorů v DPS 
Šalounova a 36 seniorů v DPS Blaten-
ská ve věkové kategorii 80+. 

Celá logistika očkování byla o to ná-
ročnější, že ve stejném termínu sou-
časně probíhalo očkování 57 zájem-
ců ve věkové kategorii 70+ 1. dávkou 
vakcíny. Vše proběhlo zcela hladce 
díky skvělé přípravě a organizaci týmu 

zaměstnanců pečovatelské služby, za 
což jim náleží velké poděkování. Všich-
ni proočkovaní senioři si váží iniciativy 
MČ Praha 11, díky které jim odpadlo 
cestování do očkovacích center, neboť 
mnozí z nich jsou již hůře mobilní. 

Další pozitivní zprávou je vědomí, že 
budou mít možnost se bezpečně stý-
kat se svými rodinami i vrstevníky. Dal-
ší přeočkování je naplánováno na za-
čátek dubna.
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S ohledem na epidemiologickou situaci doporučujeme sle-
dovat aktuální informace k pořádaným aktivitám na našich 
webových stránkách www.jmsoc.cz. Jsme připraveni po 
uvolnění opatření program kdykoliv obnovit. Rezervace ko-
mentovaných procházek je nutná!

Kontakt pro dotazy v pracovní dny pondělí–pátek 
8:00-14:00
tel.: 724 603 317, 770 197 680
e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz, teren@jmsoc.cz

Účast na inzerovaných akcích je na vlastní nebezpečí, organi-
zátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou 
újmu. Svůj nesouhlas s pořizováním fotografií či videí vyjádře-
te prokazatelně před zahájením akcí. 

Pomáháme lidem žijícím na území Prahy najít práci.

 Jsme vašimi průvodci v procesu hledání práce, až po úspěšný nástup do ní. 

Pro informace volejte: Jindřiška Kleknerová

tel. 775 350 116

 

 

Služby nabízíme lidem se znevýhodněním i seniorům, v oblasti osobní

asistence a podpory samostatnosti. 

www.fosaops.org

Filipova 2013/3

Praha 4 - Chodov

fosaops@fosaops.org

Jsme FOSA o.p.s., nezisková organizace.
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Mou cílovou skupinou byli téměř vždy senioři, jsou mi blízcí
Roušky, respirátory, klesající a stoupající čísla nakažených covidem, 
to je každodenní realita, se kterou se potýkáme spoustu měsíců. 
Často zmiňovanou rizikovou skupinou jsou senioři, kterým tato doba 
přinesla odloučení od svých blízkých a neplánovanou izolaci. O tom, 
jak to zvládají právě oni tady u nás v Praze 11 a hlavně personál, který 
zajišťuje jejich každodenní péči, jsem si povídala s Michaelou Konvičnou, 
vedoucí Domova pro seniory a Odlehčovacího centra Janouchova.

Působí tady od září 2018 a v sociálních 
službách se pohybuje přes 20 let. Její cí-
lovou skupinou byli téměř vždy senioři, 
jsou jí, jak sama říká, blízcí. Jižní Město 
je jí souzeno, začínala v Domově pro se- 
niory na Chodově jako sociální pracovnice 
na konci 90. let a již deset let tu na jede-
náctce s rodinou žije.

Pandemie asi zásadně ovlivnila život  
klientů ve vašem zařízení...

Asi jako u ostatních lidí, kteří žijí doma, 
nás pandemie ovlivnila úplně ve všem. 
U klientů v trávení volného času a běž-
ném životě, pracovníci si museli zvykat 
v době karantény na výkon pracovních 

činností v ochranných pomůckách, což 
bylo velmi náročné. Zažili jsme částečné 
uzavření Domova i karanténu kompletní, 
kdy byl nakažený skoro celý pracovní ko-
lektiv (nejen pečovatelky a zdravotní ses-
try, ale i ostatní pracovníci z úklidu, prá-
delny a recepce) a téměř všichni klienti. 
Jen sedm klientů z celkové kapacity Do-
mova bylo negativních, ti se covidem ne-
nakazili, dva z nich byli covid pozitivní vlo-
ni v jiném zařízení, než přišli k nám. 

Nyní se pomalu snažíme naše klienty vra-
cet do normálního života. Jsme rádi, že 
mohou být součástí i osobní návštěvy 
rodinných příslušníků, protože kontakt 
s nimi hodně přispívá k jejich psychické-
mu i fyzickému zdraví. Návštěvy se musí 
rezervovat na konkrétní hodinu, probíhají 
jen v odpoledních hodinách a jsou možné 
za určitých podmínek: s testem ne star-
ším než 48 h (PCR nebo POC), v deva-
desátidenní lhůtě od zjištění pozitivity na 
covid nebo po kompletním očkování. 

Od poloviny ledna do poloviny února 
jste byli po nařízení Krajské hygienické 
stanice v kompletní karanténě

Covid se nám tedy podařilo zkrotit bě-
hem jednoho měsíce. Péče byla nároč-
ná zejména pro personál v přímé péči, 
protože ten musel zajišťovat nezbytně 

nutné potřeby klientů v ochranných oble-
cích. Obleky jsou neprodyšné a je v nich 
za chvíli horko, přes ochranný štít za 
chvíli není vidět, a když máte respirátor 
a přes něj štít, máte za chvíli pocit, že ne-
můžete dýchat. Navíc musíte s klienty 
komunikovat, senioři často trpí nedoslý-
chavostí, takže dorozumět se bylo někdy 
velmi ztížené. 

Covid je nebezpečím nejen pro klienty, 
ale také pro personál, jak jste zvládali 
výpadky pracovníků? 

Personální krize byla tak velká (pracov-
níky jsme pravidelně testovali antigenní-
mi testy a stalo se, že ráno přišla jedna 

směna do práce a po testování jsme zjis-
tili, že jsou všichni pozitivní, takže museli 
jít domů), že jsme nebyli schopní postavit 
směny z těch, co zbyli, i když se do přímé 
péče zapojili i vedoucí pracovníci. Oslovi-
li jsme Červený kříž a „rozhodili sítě“ po 
známých. Nebýt dobrovolníků, které nám 
Červený kříž ochotně zprostředkoval, 
a dalších, kteří nám v době karantény vy-
pomáhali, péči bychom nedokázali zajis-
tit. Všem jsme posílali poděkování, ale 
ještě jednou bych jim tímto chtěla moc 
poděkovat za jejich nasazení a solidaritu. 

V situaci, kdy byla nařízena karanté-
na, bylo určitě potřeba zajistit mnohem 
více věcí, které Krajská hygienická sta-
nice požadovala a které nejsou z pohle-
du člověka zvenku vidět. 

Ano, to je pravda, museli jsme zajistit 
dostatečné rezervy všeho, co je potřeba 
– nejen velké množství obleků v několika 
velikostech (máme v přímé péči i muže), 
respirátorů, rukavic, vysokých návleků 
na boty a lepicích pásek (na utěsnění ru-
kavic a rukávů obleků, aby se pracovník 
neinfikoval přes kůži), ale také jednorá-
zového nádobí pro jednodušší nakládání 
s nádobím, které se mohlo rovnou zlik-
vidovat. S tím souvisel i odvoz infekční-
ho materiálu, který byl v té době trojná-
sobně větší. 

Věříte, že už máte to nejhorší za sebou 
a že pomůže vakcinace? 

Jak jsem již zmínila, v našem Domově 
byli nakažení skoro všichni, pracovníci 
i klienti, a nyní postupně zprostředková-
váme druhou vlnu očkování. U těch, kteří 
prošli covidem, musíme dodržet dobu, po 
kterou se nemohou druhou dávkou očko-
vat, ale po uplynutí lhůty budou oočková-
ni všichni klienti. Díky těmto dvěma fak-
torům věříme, že to nejhorší už máme za 
sebou a bude jen lépe.

Paní Michaelo, moc vám děkuji za to, že 
jste si při své náročné práci našla čas 
na povídání pro naše čtenáře. Přeji vám 
spoustu energie a nám všem naději, že 
se postupně co nejdříve vrátíme k nor-
málnímu životu bez respirátorů. 

 Dana Foučková

Nyní se pomalu snažíme naše klienty vracet 
do normálního života. Jsme rádi, že mohou 

být součástí i osobní návštěvy rodinných 
příslušníků
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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, užitná plo-
cha bytu 71m2, v DV. Nachází se 
ve 3. podlaží ze 7. Byt je v původ-
ním stavu.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Matúškova, Háje

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

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Anny Drabíkové, Háje

Prodej bytu 2+kk, užitná plocha 
bytu 39m2, v OV. Nachází se v 6. 
podlaží ze 14. Byt je po celkové 
rekonstrukci.       

PRODEJ BYTU 2+kk
Hurbanova, Krč

Prodej bytu 1+1 s lodžií (zaskleno), 
užitná plocha bytu 49m2, v OV. Na-
chází se v 7. podlaží z 9. Byt je po 
celkové rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 1+1/L
Brodského, Chodov

Prodej bytu 2+kk s lodžií, užitná 
plocha bytu 49m2, v OV. Nachází 
se v 5. podlaží z 12. Byt je v pů-
vodním stavu.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Plickova, Háje

Prodej bytu 3+1 s lodžií, užitná plo-
cha bytu 74m2, v OV. Nachází se v 
9. podlaží z 11. Byt je v původním 
stavu.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Valentova, Chodov

Prodej bytu 2+kk s balkonem, užit-
ná plocha bytu 64m2, v OV. Nachází 
se v 5. podlaží ze 7. Byt je po čás-
tečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk/B
Vinohradská, Vinohrady

Nájem bytu 3+kk s lodžií, užitná 
plocha bytu 62m2, v OV. Nachá-
zí se ve 4. podlaží z 9. Byt je po 
celkové rekonstrukci. 12.000,- Kč 
+ poplatky.                

NÁJEM BYTU 2+kk
Cyprichova, Háje

Veselé 
Velikonoce
Vám přejí 
Jihoměstské reality
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MŠ Jažlovická 2119

Ředitelka: Eva Zábrodská 
Tel.: 272 916 869
E-mail: msjazlovicka@seznam.cz
www.msjazlovicka.cz
Školní vzdělávací program:  
„Tajemství barevných balonků“ 
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2021 od 8:00 
do 15:00 hodin, případně po domluvě 
s ředitelkou školy.
„Rozvíjíme tvořivé myšlení, podporuje 
vlastní tvořivost, a to zejména v estetické 
oblasti, protože tento směr zaměření je 
pro naši mateřskou školu určující. Zároveň 
vedeme děti ke zdravému pohybu.“

MŠ Konstantinova 1480 

Ředitelka: Romana Schmidtová 
Tel.: 272 914 670 
E-mail: romana.schmidtova@mskon-
stantinova.cz 
www.mskonstantinova.cz 
Školní vzdělávací program:
„Barevný svět“. Zařazen „Program 
MISP” – aktivizační dotekové cvičení 
založené na vzájemném respektujícím 
doteku – děti dětem 
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2021 od 
13:00 do 17:00 hodin 
„S oblibou využíváme metody prožit-
kového a sociálně situačního učení. 
Vycházíme z předpokladu, že každé 
dítě má právo být jiné. Třídy jsou 
homogenní.“

MŠ A. Drabíkové 536

Ředitelka: Jitka Schulzová
Tel.: 272 916 641
E-mail: ms_drabikove@volny.cz 
www.msdrabikove.cz 
Školní vzdělávací program: 
„Školka plná pohody“ 
Dny otevřených dveří: 
4. 5. 2020, 9:00–17:00
Příjem žádostí: 10. 5. 2021 od 9:00 do 
17:00 hodin, 11. 5. 2021 od 9:00 do 
13:00 hodin
„Pomocí smíšených tříd učíme děti re-
spektovat jeden druhého, vzájemně si 
pomáhat. Dbáme na preferování rozvo-
je dětí pomocí her, uměleckých činností, 
prožitkového a situačního učení bez au-
toritativního omezování.“

MŠ Sulanského 693

Ředitelka: Mgr. Renáta Klíčová
Tel.: 272 916 486, 722 944 866 
E-mail: reditelna@mssulanskeho.cz 
www.mssulanskeho.cz 
Školní vzdělávací program: „Mozaika“ 
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2021 vždy 
od 7:30 do 15:00 hodin nebo po dom-
luvě s ředitelkou školy.
„Klademe důraz na individuální práci 
s dětmi a na jejich rozvoj. Podporujeme 
pohybové dovednosti dětí.“

MŠ Blatenská 2145

Ředitelka: Alena Pobudová
Tel.: 272 933 137
E-mail: info@ms-blatenska.cz
www.ms-blatenska.cz
Školní vzdělávací program: 
„Hrajeme si celý rok – Cesta za duhou“
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2021 od 8:00 
do 15:00 hodin, případně po domluvě 
s ředitelkou školy.
„Škola akcentuje tvořivou hru dětí, envi-
ronmentální výchovu, zdravý pohyb.“

Přijímací řízení do mateřských škol MČ Praha 11
Vážení rodiče, 
vážení zákonní zástupci,

rádi bychom vás seznámili s několika zá-
kladními informacemi, které se týkají vás 
a vašich dětí při zápisech do mateřských 
škol MČ Praha 11. 

Termín přijímacího řízení do mateřské 
školy se řídí § 34 odst. 2 školského zá-
kona č. 561/2004 Sb., v platném znění. 

„Zápis k předškolnímu vzdělávání od ná-
sledujícího školního roku se koná v ob-
dobí od 2. května do 16. května. Termín 
a místo zápisu stanoví ředitel mateřské 
školy v dohodě se zřizovatelem a zveřej-
ní je způsobem v místě obvyklým.“

Stejně jako vloni i letos proběhnou zápisy 
do mateřských škol s pomocí elektronic-
kého systému. A to nejen s ohledem na 
epidemiologickou situaci, ale zejména pro-
to, že zápis je jednoduchý, bezpečný, trans-
parentní a v loňském roce se pilotní projekt 
elektronických zápisů velmi osvědčil.

Zájemce o zápis v elektronickém sys-
tému se přihlásí a sám si vytiskne do-
kumenty k přijetí. K přihlášce při-
pojí i potvrzení o řádném očkování 
dítěte od pediatra. S takto připravenými 

a vyplněnými dokumenty navštíví zvole-
nou mateřskou školu v určené dny příjmu 
žádostí. Prokazování očkování jako po-
vinnost se netýká dítěte, které plní po-
vinné předškolní vzdělávání.

Veškeré podrobné informace o pod-
mínkách a průběhu zápisů a o rea-
lizaci elektronických zápisů najdete 
na webových stránkách mateřských 
škol a odkazu https://www.pra-
ha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/
materske-skoly/. 

Pro umístění vašich dětí můžete vybírat 
z 16 zařízení na území MČ Praha 11. Nej-
lépe je školu navštívit v době, kdy orga-
nizuje den otevřených dveří. Musíme se 
však všichni přizpůsobit situaci, a proto 
je možné, že nebudete moci školu osob-
ně navštívit. Webové stránky jednotli-
vých škol vám pomohou v orientaci a při-
blíží školu, její režim dne, program, její 
profilaci směřující k naplnění cílů vzdě-
lávání dětí. Pokud již nyní víte, že vaše 
dítě potřebuje speciální péči, je potřeba 
při zápisu upozornit ředitelku školy, tak 
aby v dostatečném předstihu mohla za-
jistit podmínky pro vzdělávání dítěte před 
zahájením jeho docházky do MŠ. Přijímá-
ní dětí je vymezeno spádovým obvodem 
mateřských škol (MČ Praha 11 má jednu 

spádovou oblast – městská část Pra-
ha 11), najdete je na https://www.pra-
ha11.cz/cs/skolstvi/materske-skoly/
spadove-oblasti-materskych-skol.html.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit 
dítě, které dosáhne do 31. srpna 2021 
5 let, k povinnému předškolnímu vzdě-
lávání, které je bezplatné. Povinné před-
školní vzdělávání lze plnit i jiným způso-
bem – individuálním vzděláváním dítěte, 
bez pravidelné docházky do MŠ. Dále bu-
dou přijímány děti, které dosáhnou 4 let 
věku do 31. srpna 2021, a děti, které do-
sáhnou 3 let věku do 31. srpna 2021. 

K zápisu vezměte rodný list dítěte, prů-
kaz totožnosti zákonného zástupce dí-
těte a dokumenty k speciální péči (po-
kud je již máte). 

Kapacita mateřských škol v rámci měst-
ské části Praha 11 je dostačující. Děti spl-
ňující kritérium věku 3 let do 31. srpna 
2021 se v posledních letech daří umístit 
v rámci Prahy 11 všechny. 

S dotazy se můžete obrátit na ředite-
le jednotlivých škol a na odbor školství 
a kultury, oddělení koncepce a metodiky 
školství ÚMČ Praha 11, Mgr. Taťánu On-
drákovou, tel.: 267 902 343.

ZŠ a MŠ Chodov 
Květnového vítězství 57

Ředitel: RNDr. Jan Hovorka
Tel.: 222 365 075, 774 044 359
Květnového vítězství 1738
E-mail: chodov@zskv.cz
www.zskv.cz
Školní vzdělávací program: „Rozum 
a cit“
Den otevřených dveří: 20. 4. 2020, 
16:00–17:30 v 1. třídě Sluníčka
Příjem žádostí: 10. 5. 2021 od 14:00 do 
18:00 hodin, 11. 5. 2021 od 14:00 do 
17:00 hod. v kanceláři hlavní budovy (ZŠ)
„Dbáme na preferování rozvoje dětí po-
mocí her, uměleckých činností, prožit- 
kového a situačního učení. Třídy máme 
věkově homogenní.“



MŠ Hroncova 1822

Ředitelka: Jiřina Havlíková 
Tel.: 271 911 869, 271 911 870
E-mail: info@mshroncova.cz 
www.mshroncova.cz
Školní vzdělávací program: 
„Cestou k přírodě“
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2021 vždy 
od 8:00 do 14:00 hodin. Příjem přihlášek 
bude probíhat v budově 1883 mateřské 
školy (v prostorách suterénu budovy), kde 
budou přihlášky předávány osobně paní 
ředitelce nebo zástupkyni ředitelky školy.
„Zaměřujeme se na rozvoj v environ-
mentální oblasti, rozvoji pohybových do- 
vedností a zdravého životního stylu.“

MŠ Mírového hnutí 1680  
detašované pracoviště  
a Donovalská 1862

Ředitelka: Mgr. Hana Lisecová Zimová
Tel.: Mírového hnutí: 602 776 674, 
Donovalská 1862: 721 418 162 
E-mail: reditelka@msmh.cz  
www.msmh.cz
Školní vzdělávací program: 
„Radostné dětství“
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2021 od 
10:00 do 17:00 hodin nebo po domlu-
vě s ředitelkou školy za podmínky  
zachování termínů daných správním 
řízení. Příjem bude pouze na ředitelst-
ví, a to v kanceláři v budově Mírového 
hnutí 1680.
„Radostné dětství – školní vzdělávací 
program, který podporuje a vyzdvihuje 
přirozenost dítěte, preferuje jeho potře-
by a tvořivost.“

MŠ Křejpského 1503

Ředitelka: Věra Bokrová 
Tel.: 246 037 824, 603 551 625
E-mail: mskrejpskeho@mybox.cz 
www.materskaskola-krejpskeho.cz
Školní vzdělávací program: 
„Cestičky ke sluníčku“ 
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2021 vždy 
9:00 do 16:00 hodin nebo po domluvě 
s ředitelkou školy
„Chceme, aby v naší škole panovala 
dobrá nálada, atmosféra bezpečí a po-
rozumění, aby děti měly možnost ak-
tivně, přirozeně a s tvůrčím přístupem 
poznávat svět kolem nás.“

MŠ Madolinka, Modletická 1402

Tel.: 272 910 313 
Ředitelka: Bc. Lucie Havlíková 
E-mail: msmodleticka@gmail.com 
www.madolinka.rubiq.cz
Školní vzdělávací program: 
„Jaro, léto, podzim, zima, v Madolince je 
nám prima“
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2021 od 
8 do 14 hodin nebo po domluvě přes 
e-mail školy. 
„Zaměření především na všestranný roz-
voj dítěte s cílením na estetickou výcho-
vu a zdravý životní styl.“

MŠ V Benátkách 1751, detašované 
pracoviště V Benátkách 1750

Ředitelka: Irena Pechočová
Tel.: 267 914 819, 602 604 420
E-mail: info@ms-benatky.cz
www.ms-benatky.cz
Školní vzdělávací program: 
„Barevný rok“ 
Příjem žádostí: 10. 5. 2021 od 13:00 
do 17:00 hodin, 11. 5. 2021 od 9:00 do 
12:00 hodin nebo po telefonické domluvě 
s ředitelkou školy 
„Záměrem školy je výchova všestranně har-
monicky rozvinutého dítěte, podpora jeho 
samostatnosti, přirozeného vývoje a zdra-
vého životního stylu s ohledem na respek-
tování vývojových a věkových zvláštností 
dětí předškolního věku. Uplatňujeme meto-
dy prožitkového a kooperačního učení.“

Internátní MŠ Stachova 518 
detašované pracoviště  
Schulhoffova 844

Ředitelka: Bc. Božena Havlíková
Tel.: Stachova 272 916 816, 
Schulhoffova 602 678 211 
E-mail: info@msstachova.cz 
www.msstachova.cz
Školní vzdělávací program: 
„Jsme rádi na světě“ 
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2021 od 
8:00 do 15:00 hodin, případně po dom-
luvě s ředitelkou školy. 
„Všechno, co opravdu potřebuji znát, 
jsem se naučil v mateřské škole”... Ro- 
bert Fulghum

MŠ Markušova 1556 
detašované pracoviště Dubnova 806 

Ředitelka: Mgr. Karla Benediktová 
Tel.: Markušova 272 931 214, 
Dubnova 272 914 935 
E-mail: ms.markusova@volny.cz
reditelna@msmarkusova.cz 
www.msmarkusova.cz 
Školní vzdělávací program: 
„Příroda je vychovatelkou života“, od 
roku 2016 mezinárodní titul „Ekoškola“, 
obhájen 2018–2020
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2021 od 8 do 
14 hodin v budově Markušova. V případě 
nepříznivé epidemiologické situa- 
ce možno odevzdat bezkontaktně do 
schránky umístěné na brance školky.
„MŠ Markušova má třídy dle věku dětí, 
pracuje v mezinárodním programu 
Ekoškola, zaměření environmentální.“

MŠ Hrabákova 2000

Ředitelka: Alena Sazmová

Tel.: 272 934 237, 725 974 333
E-mail: info@mshrabakova.cz
www.mshrabakova.cz
Školní vzdělávací program: „PEXESO““
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2021 od 
14 do 17 hodin nebo po domluvě 
s ředitelkou školy ( 272 934 237 ) do uve-
deného data. 
„Posláním naší školy je všeobecný a přiro-
zený rozvoj osobnosti dítěte se zamě- 
řením na estetickou oblast vzdělávání.“ 

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

Ředitelka: Kateřina Kočerová
Tel.: Janouchova: 272 912 122, 
Modletická 1401: 222 360 850, 
K Milíčovu 674: 222 360 982 
E-mail: msjanouchova@seznam.cz 
www.msjanouchova.cz
Školní vzdělávací program: 
„Sedm kouzelných klíčků“
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2021 od 
8:00 do 15:00 hodin nebo po domluvě 
s ředitelkou školy.
„Zdraví a spokojenost každého dítěte je 
pro nás prioritou.“

MŠ Vejvanovského 1610

Ředitelka: Bc. Dita Balcarová
Tel.: 272 916 080 
E-mail: reditelka@msvejvanovskeho.cz 
www.msvejvanovskeho.cz
Školní vzdělávací program: „Školní rok 
je věneček ze všech našich kytiček“ 
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2021 vždy 
od 8:30 do 15:00 hodin nebo po tele-
fonické domluvě s ředitelkou školy
„Filozofií naší školy je rozvíjet u dětí zdra-
vé sebevědomí a samostatnost přiro-
zenou výchovou, s důrazem na rozvoj 
vztahu ke všemu, co souvisí s vý- 
tvarným, hudebním a literárním pro-
jevem pomocí prožitkového učení, 
a vštěpovat jim tak základy celoživot-
ního vzdělávání podle jejich individuál-
ních možností a potřeb. Třídy máme 
homogenní.“
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Posledních několik týdnů probíhá v orgánech zastupitelstev městských 
částí Prahy intenzivní a bouřlivá debata nad Metropolitním územním 
plánem, který má nahradit stávající územní plán hlavního města Prahy. 

Debata vyvolaná pořizovatelem územ-
ního plánu, která vznikla v souvislosti 
s požadavkem na vyjádření a vznesení 
připomínek ze strany městských čás-
tí, je mnohdy velmi bouřlivá a vzrušená, 
a střetávají se při ní odpůrci a zastánci 
tohoto dokumentu. Pro lepší pochope-
ní její podstaty je dobré si nejdříve říci, 
co to územní plán je, jaké jsou jeho cíle 
a jaké by měl mít náležitosti. Obecně je 
územním plánem dokument, který dává 
obci nástroj, jak naplánovat a chránit udr-
žitelný rozvoj obce tím, že dokument by 
měl uvést do souladu potřeby obyva-
tel, pokud jde o nároky na infrastruktu-
ru, ochranu přírody a rozvoj hospodářství 
a bydlení. 

Vytyčuje a definuje zásady, podle kterých 
by o rozvoji obce mělo být rozhodová-
no. Velmi zjednodušeně řečeno se územ-
ním plánem nazývá dokument, který vy-
mezuje, jaká zástavba se smí (případně 
nesmí) na konkrétním území obce reali-
zovat a jaké mají být její parametry. Kte-
ré části obce jsou určeny pro budování 
infrastruktury, rekreačních zázemí, kde 
mají být parky, sportoviště, a vymezuje, 

která část obce a jak je chráněna, pokud 
jde o ochranu životního prostředí. Kon-
krétní podoba bývá taková, že územní 
plán má grafickou část (mapu), kterou je 
území obce rozděleno do částí (funkčních 
ploch), a textovou část, ve které je ře-
čeno, jaký druh využití se smí v jednotli-
vých funkčních plochách realizovat. Cílem 
je naplánovat, jakým směrem se bude 
rozvoj obce, pokud jde o využití území, 
ubírat. 

Územní plán tedy jasně vymezuje, co 
se kde smí a nesmí stavět, a dává před-
stavitelům obce do ruky funkční nástroj 
k plánování rozvoje své obce. V plánu lze 
konkretizovat místa určená k výstavbě 
bytové, volnočasové, obchodní, ale i prů-
myslové a dopravní. Zároveň dává těm, 
kteří výstavbu realizují (investorům), účin-
ný nástroj, jak zjistit, zda je jejich investič-
ní záměr v souladu s představami obce 
o tom, co se smí na konkrétním místě 
stavět, a tedy zda případnou plánovanou 
výstavbu lze schválit, či nikoli. 

Z uvedeného je zřejmé, že tento doku-
ment by měl být srozumitelný a do jisté 

míry jednoznačný. A zde narážíme na prv-
ní problémy Metropolitního územního 
plánu. Stávající územní plán Prahy má 
pro plnění účelu, pro který byl vypraco-
ván, vlastní nástroje. Zjednodušeně lze 
říci, že používá specifický jazyk a pojmy, 
se kterými se jeho uživatel musí sezná-
mit. Metropolitní územní plán však pou-
žívá zcela jiné pojmy a jeho jazyk je na-
prosto odlišný od jazyka, který používá 
stávající územní plán. 

Tato odlišnost není jen v jednotlivých 
pojmech, ale přímo ve filozofii, s jakou 
je jazyk Metropolitního územního plánu 
konstruován. Zjednodušeně to lze při-
rovnat k situaci, která by nastala v pří-
padě, že by byl Ústav pro jazyk český 
vyzván k modernizaci a úpravě pravi-
del českého jazyka tak, aby odpovídala 
a reflektovala současnou moderní dobu. 
Tyto úpravy by tedy měly v jazykových 
pravidlech odrážet vývoj, kterým komu-
nikace v poslední době prošla a která je 
vlivem rozšíření elektronické komunika-
ce zkratkovitější a heslovitější než v Ji-
ráskových dobách. Nicméně místo aby 
řešením situace byl návrh úpravy a mo-
dernizace pravidel českého jazyka, před-
ložilo by odborné pracoviště návrh na 
zavedení zcela nového jazyka nepouží-
vajícího latinku a majícího zcela odlišnou 

Metropolitní územní plán. Spása, nebo zkáza Prahy?



konstrukci, než má čeština. Důsledky ta-
kovéto změny, pokud by byla zavedena 
do praxe, jsou snadno představitelné. 

V této souvislosti je dobré vysvětlit důvo-
dy, proč je nový územní plán pořizován. 
Obecně existuje snaha reagovat na vývoj 
obce, kterou lze chápat jako živý organis-
mus, a proto po určitém časovém období 
je vhodné územní plány nechat zpracovat 
nově tak, aby reflektovaly aktuální vývoj, 
kterým obec prochází. Z toho ale též ply-
ne, že nový územní plán by měl a musí 
vycházet z vývoje obce, který byl v minu-
losti dán právě starým územním plánem. 

Jedním z problémů metropolitního plánu 
je tedy nesourodost mezi jazykem a poj-
my starého a nového územního plánu, 
který tyto pojmy nově nevymezuje, ne-
upravuje nebo nedoplňuje novými, ale 
zcela nahrazuje. Problémem je sama filo-
zofie tvorby konstrukce těchto pojmů, je-
jich propojení a vzájemná interakce, která 
je naprosto jiná než v původním územ-
ním plánu. Proto pokud se chce někdo 
k Metropolitnímu územnímu plánu vyjád-
řit, musí nejdříve několik týdnů (a to bez 
přehánění) strávit jeho studiem a teprve 
poté bude schopen říci, jaké jsou jeho dů-
sledky na rozvoj konkrétního místa obce 
a zda s nimi souhlasí, či nikoliv, případně 
jaké má připomínky. 

Vezmeme-li v úvahu, že v příslušných ko-
misích a výborech zastupitelstev měst-
ských částí zasedají obyvatelé těchto 
městských částí, kteří mají svá občanská 
povolání a svou činnost pro obec vykoná-
vají ve svém volné čase, pak je zřejmé, že 
dokument v této podobě je v těchto orgá-
nech neprojednatelný. Praxe však ukazuje 
na rozsáhlejší problém, který představu-
je obtížná srozumitelnost Metropolitní-
ho územního plánu i pro pracovníky pří-
slušných odborů městských částí. Nutno 
zdůraznit, že tito pracovníci, ač byli nále-
žitě proškoleni, většinou nejsou schopni 
odpovědět, zda je konkrétní záměr pod-
le tohoto plánu realizovatelný, či nikoliv. 
Odpovědět tedy na otázku, zda je tento 
plán pro rozvoj Prahy přínosem, či niko-
liv, lze jen velmi obtížně. Filozofii, se kte-
rou byl vytvořen a která vychází z toho, 
že co není zakázáno, je povoleno, lze po-
važovat za přínosnou a lepší než filozo-
fii starého územního plánu, která vychá-
zela z myšlenky, že co není povoleno, je 
zakázáno. Bohužel místo toho, aby k rea-
lizaci této myšlenky byl využit jazyk a ná-
stroje stávajícího územního plánu a tyto 
byly upraveny a modifikovány, byl vytvo-
řen nový, revolučně jiný systém územní-
ho plánování. Tím došlo k situaci, kdy se 
pozitiva uvedeného přístupu utápí v kon-
strukci, která je pro běžné uživatele jen 
obtížně uchopitelná. 

Jistě lze namítnout, že během let si uživa-
telé na systém zvyknou a naučí se s ním 
pracovat. Je ale otázka, zda je smyslem, 
účelem a cílem nového územního plánu 

přinášet nové nástroje a metody územ-
ního plánování anebo vytvořit dokument, 
který bude naznačovat směr, kterým se 
má Praha rozvíjet a který bude snadno 
uchopitelný pro své uživatele a ti s ním 
budou schopni hned pracovat. Výše po-
psaný způsob tvorby územního plánu má 
negativní důsledek i na jeho konkrétní po-
dobu. Jeho složitost a odlišnost od stá-
vajícího územního plánu znemožňovala 
v průběhu jeho tvorby konzultovat otázky 
týkající se konkrétních míst s městskými 
částmi, a byl tedy tvořen centrálně (tvůr-
cem je magistrátem vytvořený IPR), odtr-
ženě od těch, kterých se bude týkat. Lo-
gicky tedy odráží představy jeho tvůrců, 

nikoliv představy obyvatel města, které 
jsou přednášeny zastupiteli občanů v or-
gánech obcí a úředníky městských částí, 
kteří s takovýmito orgány komunikují. 

Samozřejmě lze akceptovat argument, 
že tvorba územního plánu je otázkou od-
bornou. Nelze ale pominout skutečnost, 
že by měl sloužit občanům města a je-
jich potřebám. Bez komunikace s nimi lze 
tyto potřeby a představy zjistit jen obtíž-
ně. Centrální tvorba dokumentu v rela-
tivní izolovanosti jeho tvůrců, jeho revo-
lučnost, a tedy i zcela odlišná podoba ve 
srovnání se stávajícím územním plánem 
navíc ve svém důsledku znamená, že vy-
tvořený Metropolitní územní plán neod-
povídá v řadě bodů skutečnosti a stáva-
jícímu stavu.

Podíváme-li se například na výšku (počet 
podlaží) budov, kterou plán předpokládá 
na některých pražských sídlištích, zjis-
tíme, že někde stojí budovy, které jsou 
výrazně vyšší než ty, které tento plán 
umožňuje, jinde naopak nižší. Lze samo-
zřejmě předpokládat, že tvůrci nového 
plánu tím nechtěli říci, že je nutné vyšší 
budovy ubourat a nižší se mohou masiv-
ně dostavit. Avšak tyto a další podobné 
nepřesnosti neumožňují tento dokument 
v současné podobě používat a jeho ne-
srozumitelnost pro běžné uživatele, včet-
ně pracovníků odporných pracovišť v mís-
tech, kde má platit (městských částech), 
znesnadňuje jejich odstranění.

Dalším a možná ještě závažnějším problé-
mem je na jednu stranu nejednoznačnost 

některých použitých regulativů dávají-
cí velkou pravomoc do rukou těch, kte-
ří budou rozhodovat o tom, zda je něja-
ký konkrétní investiční záměr v souladu 
s tímto plánem, a na stranu druhou jsou 
jiné navrženy tak, že naopak jejich velmi 
rigidní podoba nepříliš šťastným způso-
ben svazuje možnou podobu budoucí ar-
chitektury. V neposlední řadě pak jejich 
aplikace v území ignoruje jeho součas-
nou podobu. 

Jiný problém se pak ukazuje při bližším 
zkoumání konkrétních vizí představite-
lů městských částí týkajících se toho, 
jak se mají jejich městské části rozvíjet. 
Mezi těmito představami a Metropolit-
ním uzemním plánem častokrát panu-
je rozpor, nejsou tedy v souladu. Tento 
problém se týká zejména sídlištních částí 
Prahy, které jsou podle filozofie metro-
politního plánu hlavními oblastmi, kde by 
měl probíhat rozvoj Prahy.

Vyvstává proto otázka, jak je toto mož-
né a jak mohl být plán v této podobě 
zpracován. Odpověď není složitá, v roce 
2013 se stal pražským primátorem jistý 
pan Hudeček, vysokoškolský učitel z Olo-
mouce s minimální praxí s prací zastu-
pitele a znalostí toho, jak obec funguje, 
nicméně s hlubokým přesvědčením, že 
praxe je k ničemu a že teoretické zna-
losti, které vyučuje na vysoké škole, lze 
bez problému přetavit v realitu. Zahodil 
proto do koše do té doby probíhající pří-
pravu nového územního plánu (tzv. kon-
cept), která vycházela ze starého územ-
ního plánu, a udělal z Prahy místo svých 
experimentů a z Pražanů pokusné králí-
ky. Po něm se primátorkou stala paní po-
cházející z Bratislavy, tedy též jen málo 
svázaná s tímto městem a jeho vývojem, 
a tedy bez pochopení potřeby kontinui-
ty tvorby územně plánovacích dokumen-
tů. Odbornou způsobilost zmíněné dámy 
k takovýmto rozhodnutím asi není třeba 
komentovat. Tito lidé pověřili tvorbou 
plánu architekta Kouckého, který sice má 
v odborných kruzích dobrou pověst, nic-
méně o jeho neschopnosti komunikovat 
se povídají legendy. Ten s arogancí sobě 
vlastní odmítl komunikovat se zvolenými 
zástupci občanů a vyhrotil situaci do po-
doby, kdy buď bude územní plán udělaný 
podle jeho představ, nebo nebude vůbec. 
Zmíněná primátorka místo aby tohoto 
pána vyhodila, snad z obavy, že situaci 
nedokáže jinak zvládnout, mu ustoupila 
a výsledkem je tento v praxi nepoužitel-
ný Metropolitní územní plán. 

S ohledem na všechny uvedené skuteč-
nosti lze tedy říci, že přijetí tohoto metro-
politního plánu by pro Prahu bylo spíše ka-
tastrofou než požehnáním. 

Ing. Martin Sedeke  
(ODS) 

místostarosta  
pro územní rozvoj
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Územní plán tedy 
jasně vymezuje, co 
se kde smí a nesmí 
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Blokové čištění
Jako každý rok i v letošním roce nás čeká čistění komunikací v Praze 11. Část 
úklidu komunikací obstará TSK, a.s., a část JMM, která je v naší správě. 

Prosím všechny motoristy, aby dodrželi 
zákaz parkování ve vymezených dnech, 
neboť čistění ulic slouží nám všem, ze-
jména čistění kanalizačních vpustí je klí-
čové pro správné odvodnění vozovek. 

Vozidla, která zůstanou zaparkovaná, 
budou postihnuta ze strany městské 
policie pokutou.

Konkrétní ulice s datem čistění lze na-
lézt i na našich webových stránkách 
v záložce DOPRAVA/Blokové čistění. 
Každá ulice bude včas osázena dočas-
nými značkami přímo v terénu s datem 
jejich platnosti.

V období velikonočních svátků Prahu 
čeká II. etapa rekonstrukce Kutnohorské 
ulice. Ve spolupráci s odborem dopravy 

hl. m. Prahy jsme objízdnou trasu, která 
vede naší městskou částí, zvolili tak, aby 
ulicemi Výstavní a Mírové hnutí projíždě-
la osobní automobilová doprava a ná-
kladní doprava do 12 tun. Těžkotonážní 
tranzitní doprava bude vedena jinou tra-
sou, neboť občané žijící v okolí ulic Vý-
stavní a Mírového hnutí dlouhodobě trpí 
zvýšeným hlukem.

Trvalý zákaz kamionů ve zmiňovaných 
ulicích bude možné stanovit až po kolau-
daci okruhu 511.

Mgr. Martin Duška  
(Piráti),  

radní pro dopravu  
a otevřenou radnici

Ulice (úsek) dne dne dne

7. května (úsek 
Skřivanova – Pod 
Vodojemem)

 8. 4. 22. 7. 21. 10.

7. května (úsek K Dubu 
– Skřivanova)  1. 4. 15. 7. 14. 10.

Benkova parkoviště 
(NN 4420) 10. 4. 24. 7. 16. 10.

Blažimská (úsek od 
kruh. objezdu po ul. 
Divišovská)

29. 4. 12. 8. 11. 11.

Brandlova parkoviště 
(NN 3822) 24. 4. 31. 7. 23. 10.

Čenětická 29. 4. 12. 8. 11. 11.

Divišovská 29. 4. 12. 8. 11. 11.

Dobrovolského 15. 4. 29. 7. 28. 10.

Donovalská (úsek Ke 
Stáčírně – Brechtova) 15. 4. 29. 7. 28. 10.

Dunovského 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Gregorova parkoviště 
(NN 3851) 24. 4. 31. 7. 23. 10.

Hejplíkova 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Hněvkovského 
parkoviště (NN 2817) 29. 4. 12. 8. 11. 11.

Hráského parkoviště 
(NN 4466)  3. 4. 17. 7. 30. 10.

Chodovecké náměstí 29. 4. 12. 8. 11. 11.

K Dubu  1. 4. 15. 7. 14. 10.

K Remízku  1. 4. 15. 7. 14. 10.

Kaplanova–Blatenská 
NN 4395 10. 4. 24. 7. 16. 10.

Kaplanova – 
Kloknerova NN 4397 24. 4. 31. 7. 23. 10.

Kazimírova 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Ke Skále 15. 4. 29. 7. 28. 10.

Ke Sv. Izidoru 
– 1. polovina  1. 4. 15. 7. 14. 10.

Ke Sv. Izidoru 
– 2. polovina  8. 4. 22. 7. 21. 10.

Klecandova 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Kolmistrova 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Ulice (úsek) dne dne dne

Krejnická parkoviště 
(NN 4399)  3. 4. 17. 7. 30. 10.

Kryštofova 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Lažanského  8. 4. 22. 7. 21. 10.

Malebná  
(úsek Ke Sv. Izidoru – 
slepý konec)

 8. 4. 22. 7. 21. 10.

Malebná  
(úsek K Remízku – Ke 
Sv. Izidoru)

 1. 4. 15. 7. 14. 10.

Malenická – (KC 
Zahrada) parkoviště 24. 4. 24. 7. 16. 10.

Medkova  
(úsek Ke Sv. Izidoru – 
Pod Vodojemem)

 8. 4. 22. 7. 21. 10.

Medkova  
(úsek K Remízku – Ke 
Sv. Izidoru) 

 1. 4. 15. 7. 14. 10.

Metodějova parkoviště 
NN 3338  3. 4. 17. 7. 30. 10.

Mirošovská 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Mokrá 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Na Sádce  1. 4. 15. 7. 14. 10.

Nad Lomy  8. 4. 22. 7. 21. 10.

Nad Pahorkem 29. 4.  5. 8. 11. 11.

Nedbalova 15. 4. 29. 7. 28. 10.

Obrovského 29. 4. 12. 8. 11. 11.

Pacajevova 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Pištěkova 15. 4. 29. 7. 28. 10.

Plickova parkoviště 
(NN 1621) 24. 4. 31. 7. 23. 10.

Pod Vodojemem  8. 4. 22. 7. 21. 10.

Rujanská 15. 4. 29. 7. 28. 10.

Saudkova  1. 4. 15. 7. 14. 10.

Skřivanova  1. 4. 15. 7. 14. 10.

Starobylá 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Stýblova 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Šperlova 15. 4. 29. 7. 28. 10.

Šternovská 29. 4. 12. 8. 11. 11.

Ulice (úsek) dne dne dne

Švabinského  
(úsek Ke Sv. Izidoru – 
Pod Vodojemem)

 8. 4. 22. 7. 21. 10.

Švabinského  
(úsek K Dubu – Ke 
Sv. Izidoru) 

 1. 4. 15. 7. 14. 10.

Švecova 15. 4. 29. 7. 28. 10.

U Kolonie  8. 4. 22. 7. 21. 10.

U Nové dálnice 29. 4. 12. 8. 11. 11.

U Rybářství 22. 4.  5. 8.  4. 11.

U Stojanu 29. 4. 12. 8. 11. 11.

U Transformační 
stanice 22. 4.  5. 8.  4. 11.

V Benátkách  1. 4. 15. 7. 14. 10.

V Lomech  8. 4. 22. 7. 21. 10.

V Opatově 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Vápeníkova 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Verdiho  1. 4. 15. 7. 14. 10.

Vojtíškova parkoviště 
(NN 4465 – naproti OC 
Slunečnice)

22. 4.  5. 8.  4. 11.

Vojtíškova parkoviště 
(NN 3354 – prostřední) 10. 4. 24. 7. 16. 10.

Volkovova 15. 4. 29. 7. 28. 10.

Vycpálkova 15. 4. 29. 7. 28. 10.

Výstavní parkoviště 
(NN 1622 – pod 
čerpací stan. Shell)

 3. 4. 17. 7. 30. 10.

Wagnerova 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Za Rybářstvím 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Zakouřilova  
(úsek Ke Sv. Izidoru – 
Pod Vodojemem)

 8. 4. 22. 7. 21. 10.

Zakouřilova  
(úsek K Remízku – Ke 
Sv. Izidoru)

 1. 4. 15. 7. 14. 10.

Zastrčená 29. 4. 12. 8. 11. 11.

Zdiměřická parkoviště 
(NN 3340) 24. 4. 24. 7. 23. 10.

Zimákova 22. 4.  5. 8.  4. 11.

Termíny čištění komunikací ve správě MČ Praha 11 v roce 2021
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Ulice (úsek) dne dne

Anežky Malé – parkoviště, úsek 
NN 1581 (část), NN 1582,  
NN 1583

12. 4. 9. 9.

Anežky Malé 12. 4. 9. 9.
Anny Drabíkové 22. 4. 21. 9.
Arkalycká 12. 4. 9. 9.
Augustinova  
(úsek Gregorova–Ryšavého) 30. 4. 1. 10.

Augustinova (mimo úsek 
Gregorova–Ryšavého)  7. 4. 6. 9.

Babákova 20. 4. 17. 9.
Bachova 14. 4. 13. 9.
Bajkonurská 21. 4. 20. 9.
Benkova 12. 4. 9. 9.
Blatenská 20. 4. 17. 9.
Boháčova 13. 4. 10. 9.
Bohúňova 23. 4. 22. 9.
Borošova 16. 4. 15. 9.
Brandlova vč. parkovacích zálivů 26. 4. 23. 9.
Brehmova 20. 4. 17. 9.
Brechtova 13. 4. 10. 9.
Brodského 28. 4. 29. 9.
Cyprichova 21. 4. 20. 9.
Černockého  8. 4.  7. 9.
Dědinova  
(úsek Filipova–Ryšavého) 30. 4.  1. 10.

Dědinova  
(úsek Filipova–Hrabákova)  7. 4.  6. 9.

Donovalská  
(úsek Benkova – Ke Stáčírně) 28. 4. 29. 9.

Donovalská  
(úsek Benkova – slepý konec) 12. 4. 9. 9.

Doubravická 23. 4. 22. 9.
Dubnova 13. 4. 10. 9.
Emílie Hyblerové 12. 4.  9. 9.
Filipova 30. 4.  1. 10.
Gregorova 30. 4. 1. 10.
Hekrova 13. 4. 10. 9.
Hlavatého  
(úsek Štichova – K Milíčovu) 16. 4. 15. 9.

Hlavatého 
(úsek Štichova – slepý konec) 21. 4. 20. 9.

Hněvkovská 20. 4. 17. 9.
Hněvkovského 26. 4. 23. 9.
Holušická 30. 4.  1. 10.
Horčičkova  9. 4.  8. 9.
Hornomlýnská  
(úsek Urešova – U Kunratického 
lesa)

29. 4. 30. 9.

Hrabákova včetně parkovacích 
zálivů  7. 4.  6. 9.

Hráského 19. 4. 16. 9.
Hrdličkova 20. 4. 17. 9.
Hroncova 19. 4. 16. 9.
Hrudičkova  7. 4.  6. 9.
Hviezdoslavova  
(úsek Prašná–Výstavní) 22. 4. 21. 9.

Hvožďanská  
(úsek Kloknerova – slepý konec) 30. 4.  1. 10.

Chalupkova 26. 4. 23. 9.
Chomutovická 27. 4. 24. 9.
Jana Růžičky 29. 4. 30. 9.
Janouchova  9. 4.  8. 9.
Jarešova 22. 4. 21. 9.
Jarníkova 19. 4. 16. 9.
Jašíkova  8. 4.  7. 9.
Jažlovická 23. 4. 22. 9.
Jeřábkova  8. 4.  7. 9.
Jurkovičova (část) 21. 4. 20. 9.
K Jezeru 22. 4. 21. 9.
K Milíčovu  
(úsek Domov důchodců – slepý 
konec)

16. 4. 15. 9.

K Václavce 29. 4. 30. 9.
Kahovská 12. 4.  9. 9.

Ulice (úsek) dne dne

Kaplanova  
(úsek Kloknerova – U Pojišťovny) 30. 4.  1. 10.

Ke Kateřinkám  
(úsek Zdiměřická–Modletická) 27. 4. 24. 9.

Ke Škole 27. 4. 24. 9.
Klapálkova 30. 4.  1. 10.
Klírova 29. 4. 30. 9.
Klivarova 16. 4. 15. 9.
Kloboukova 20. 4. 17. 9.
Kloknerova 30. 4.  1. 10.
Komárkova 20. 4. 17. 9.
Konstantinova  8. 4.  7. 9.
Konstantinova – parkoviště část 
NN 1587  8. 4.  7. 9.

Kosmická  9. 4.  8. 9.
Koštířova 30. 4.  1. 10.
Krajanská 27. 4. 24. 9.
Kropáčkova  9. 4.  8. 9.
Krejnická 30. 4.  1. 10.
Křejpského  8. 4.  7. 9.
Křejpského – parkoviště  8. 4.  7. 9.
Křejpského, parkoviště + NN 
1094 a NN 1587 (část)  8. 4.  7. 9.

Křtinská 16. 4. 15. 9.
Kulhavého 21. 4. 20. 9.
Kunínova 12. 4.  9. 9.
Kupeckého + parkoviště 12. 4.  9. 9.
Květnového vítězství  
(úsek Türkova–Markušova) 15. 4. 14. 9.

Láskova 19. 4. 16. 9.
Lečkova + NN 4307  8. 4.  7. 9.
Ledvinova + parkovací záliv 12. 4.  9. 9.
Leopoldova  
(úsek Brechtova – Ke Stáčírně) 13. 4. 10. 9.

Leopoldova  
(úsek Ke Stáčírně – Mírového 
hnutí), parkoviště NN 4434

28. 4. 29. 9.

Machkova 15. 4. 14. 9.
Majerského 28. 4. 29. 9.
Malenická 19. 4. 16. 9.
Mandova 22. 4. 21. 9.
Markušova 15. 4. 14. 9.
Matúškova + parkoviště  
NN 1096 13. 4. 10. 9.

Mejstříkova 16. 4. 15. 9.
Mendelova  9. 4.  8. 9.
Metodějova  8. 4.  7. 9.
Michnova 14. 4. 13. 9.
Mikulova + parkoviště NN 3334 14. 4. 13. 9.
Mnichovická 21. 4. 20. 9.
Modletická + parkoviště 27. 4. 24. 9.
Na Křtině 
(úsek Vodnická–Milíčovská) 27. 4. 24. 9.

Nad Opatovem  8. 4.  7. 9.
Nad Úpadem 22. 4. 21. 9.
Náměstí Kosmonautů  9. 4.  8. 9.
Nechvílova 19. 4. 16. 9.
Nešporova  9. 4.  8. 9.
Novomeského 21. 4. 20. 9.
NN 1607  
(slepá z Mírového hnutí) část 13. 4. 10. 9.

NN 3346  
(k parkovišti Květnového 
vítězství)

15. 4. 14. 9.

NN 1098  
(úsek Donovalská–Brodského) 28. 4. 29. 9.

NN 3329  
(parkoviště u ul. Dubnova) 13. 4. 10. 9.

NN 3330  
(parkoviště u ul. Brechtova) 13. 4. 10. 9.

NN 4199  
(parkoviště u ul. Brechtova) 13. 4. 10. 9.

NN 4435  
(2x parkoviště u ul. Boháčova) 13. 4. 10. 9.

NN 4446 (parkoviště Michnova) 14. 4. 13. 9.

Ulice (úsek) dne dne

NN 1097 při ul. Schullhoffova 26. 4. 23. 9.
NN 3969 (část) a NN 3970,  
NN 3971 (část) 16. 4. 15. 9.

NN 3908  
(parkoviště při ul. Ke Kateřinkám) 27. 4. 24. 9.

NN 3331 
(parkoviště proti Majerského) 28. 4. 29. 9.

NN 4248  
(úsek Koštířova–Koštířova) 30. 4.  1. 10.

NN 4421  
(úsek Brodského – slepý úsek) 28. 4. 29. 9.

Ocelíkova 21. 4. 20. 9.
Otická 16. 4. 15. 9.
Parkoviště Štichova x 
Janouchova I.  9. 4.  8. 9.

Parkoviště u ul. Matúškova 13. 4. 10. 9.
Parkoviště u ul. Hekrova 13. 4. 10. 9.
Parkoviště Květnového vítězství 
+ NN 4414 15. 4. 14. 9.

Parkoviště V Průčelí (NN 2478) 15. 4. 14. 9.
Parkoviště Štichova + NN 3909, 
NN 1586 16. 4. 15. 9.

Parkoviště Radimovická 23. 4. 22. 9.
Parkoviště při Schullhoffova + 
NN 1095 26. 4. 23. 9.

Parkoviště Brodského 28. 4. 29. 9.
Parkoviště Donovalská 28. 4. 29. 9.
Parkoviště Štichova x 
Janouchova II.  9. 4.  8. 9.

Petýrkova  7. 4.  6. 9.
Plickova  9. 4.  8. 9.
Parkoviště při ul. Ke Kateřinkám 27. 4. 24. 9.
Parkoviště Vejvanovského 14. 4. 13. 9.
Podjavorinské 14. 4. 13. 9.
Parkoviště Podjavorinské 14. 4. 13. 9.
Proutěná 27. 4. 24. 9.
Radimovická 23. 4. 22. 9.
Rašova + NN 3969, NN 3970, 
NN 3971 16. 4. 15. 9.

Samohelova 28. 4. 29. 9.
Schulhoffova 26. 4. 23. 9.
Stachova 22. 4. 21. 9.
Staňkova 22. 4. 21. 9.
Steinerova 21. 4. 20. 9.
Stříbrského 21. 4. 20. 9.
Sulanského 21. 4. 20. 9.
Šalounova 8. 4. 7. 9.
Štichova  
(úsek Janouchova–Hlavatého) 16. 4. 15. 9.

Štichova  
(úsek Janouchova–Opatovská) 9. 4. 8. 9.

Šustova + NN 4467 – parkoviště 29. 4. 30. 9.
Tatarkova 21. 4. 20. 9.
Tererova 23. 4. 22. 9.
U Chodovského hřbitova  8. 4.  7. 9.
U Pojišťovny 30. 4.  1. 10.
U Pramene 27. 4. 24. 9.
U Přehrady  
(úsek Výstavní – Nad Úpadem) 22. 4. 21. 9.

U Zeleného ptáka 29. 4. 30. 9.
Urešova  
(úsek Hornomlýnská – 
U Kunratického lesa)

29. 4. 30. 9.

V Hájích 22. 4. 21. 9.
V Jezírkách  8. 4.  7. 9.
V Průčelí 15. 4. 14. 9.
Valentova 15. 4. 14. 9.
Vejvanovského 14. 4. 13. 9.
Vidimova 23. 4. 22. 9.
Vodnická 27. 4. 24. 9.
Vojtíškova 19. 4. 16. 9.
Zdiměřická 23. 4. 22. 9.
Zlešická 19. 4. 16. 9.
Ženíškova 15. 4. 14. 9.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ A PARKOVIŠŤ 
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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.

Kulturní přehled duben

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. 

KINO KLUB ZAHRADA nabízí filmy online 
v rámci MOJE KINO LIVE. Podrobný program 
naleznete na našich webových stránkách.

DĚTEM
Všechny pohádky jsou vhodné pro děti od 
3 let, není-li uvedeno jinak.
 2. 4. Tvoříme velikonočního zajíčka – 
10.00. Velikonoční dílna online. Vhodné pro 
děti od 4 let. Dílnu sledujte na facebooku nebo 
YouTube KC Zahrada.
 14. 4. Eliška a jiné královny – 14.30. Eliška 
Junková, automobilová závodnice, Babička Bo-
ženy Němcové či ženská rytířka Johanka z Arku 
jsou hrdinkami této loutkové pohádky inspiro-
vané osudy zajímavých žen. Hrají Toymachine.
 17. 4. Lakomá Barka 15.00. Nic nesplete 
člověka tolik jako jméno vesnice Dejvice. Řekli 
byste, že je to od slova Dej-více. Ale ono je to 
v této vesnici úplně naopak. Anebo je to ještě 
úplně jinak? Divadlo KAKÁ
 21. 4. Deset černoušků – 14.30. aneb 
„Kdo jinému jámu kopá…“. Deset černoušků 

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.

nastraží past žirafě, ta jim však spolu se svými 
přáteli a pomocníky dá užitečnou životní lekci. 
Divadlo Lokvar
 24. 4. Detektiv Lupa a tajemná věž – 
15.00. Vydejme se s detektivem Lupou do jed-
né zapomenuté vesnice na kraji začarované-
ho lesa, kde se skrývá tajemná věž. Podaří se 
mladému detektivovi rozluštit záhadu ztrace-
ných dětí a dostat srdce krásné Emílie? Studio 
Damúza. Vhodné pro děti od 4 let.

VÝSTAVA
1.–30. 4. 2021 
Petr Podloucký – kresby

PŘIPRAVUJEME
 27. 5. Fešáci – 20.00. Country skupina, 
jež se těšila velké popularitě již od samotné-
ho vzniku v šedesátých letech minulého stole-
tí, rozdává skvělou hudbu a také baví všude, 
kam přijede.

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

RODINNÉ CENTRUM BABOČKA Sledujte ak-
tuální informace o provozu na webových strán-
kách www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049.

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

www.chodovskatvrz.cz

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.

CHODOVSKÁ TVRZ

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

VÝSTAVA 
 2. 3. – 30. 4. 
Čeští umělci ve Francii
Irena Dědičová, François Zdeněk Eberl, Hella 
Guth, Jiří Kars, Jiří Kolář, Otakar Kubín, Rudolf 
Kundera, František Kupka, Jaroslav Macek, Mi-
loslav Moucha, Miloš Síkora, Jaroslav Serpan, 
Josef Šíma, Toyen, Jan Zelenka.
Výstava českých výtvarníků žijících a tvořících 
ve Francii zahrnuje tvůrce čtyř generací – počí-
naje Františkem Kupkou přes Françoise Zdeň-
ka Eberleho, přítele Picassa a Modiglianiho, 
až například po znovuobjeveného Jiřího Kar-
se. Výraznou osobností je samozřejmě Jo-
sef Šíma, který prožil ve Francii padesát let 
a je považován více za francouzského malíře, 
stejně i Marie Čermínová zvaná Toyen. Řada 
z vystavovaných umělců obohatila svou pra-
cí evropské umění a stala se součástí rozvoje 
a vývoje světového umění a tím i světového 
kulturního dědictví. Na výstavě jsou zastou-
peni i Jaroslav Macek, Miloslav Moucha, Miloš 
Síkora a Jan Zelenka, umělci dosud ve Fran-
cii působící.
 30. 4. Čarodějnice na Chodovské tvrzi – 
16.00. Nenecháme si ujít oslavu příchodu jara 
a rozhodli jsme se podívat čarodějnicím na 
kloub. Ony se nám na Chodovské tvrzi totiž 
začínají nebezpečně houfovat. Sledujte nás 
a užijte si tenhle magický den s námi online. 
Sledujte nás na facebooku. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
S OHLEDEM NA OMEZENÍ SPOJENÁ 
S COVIDEM-19. SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ 
STRÁNKY A FB. 
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e-mail: jizni.mesto@cb.cz
web: www.cb.cz/jizni.mesto 

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

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

CÍRKEV BRATRSKÁ 
V PRAZE 4 – JIŽNÍ MĚSTO

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

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
 Fit & Core – pondělí 17:00-18:00
 Fit & Core – pondělí 18:00-19:00
 Fyzio & Core – pondělí 19:20-20:20
 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
FYZIOklinika si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

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
Zápisy do MŠ proběhnou 12. 5. 2021.
Celodenní mateřská školka pro děti od 
2,5 do 7 let. Děti u nás najdou prostředí 
školky vycházející z principů lesní pedagogiky 
s ekoprogramem, podporující přirozenou po-
hybovou aktivitu a vzdělávání s prvky Mon-
tessori pedagogiky. Více informací na webu 
http://msbenjaminek.webnode.cz. 

BENJAMIN KLUB
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Vystavující: 
Jiří a Marie Durdíkovi

Název výstavy: 

„Spolujízda“ 
(fotografie)

5. 1. – 30. 4. 2021

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

VÝSTAVA NA RADNICI

Křejpského 1502/8, Praha 11 – Chodov
Telefon: 777 485 939
Web: http://mezi-domy.cz/
FB: https://www.facebook.com/mezi.domy/
IG: mezidomy8

Otevírací doba: po–pá 12:00–19:00 h.
So 12:00–17:00 h.
V době nouzového stavu: výdejní okénko 
po–pá 14:00–18:00.
Vážení a milí hosté KC Mezi Domy,

v době psaní tohoto sloupku stále nelze před-
vídat vývoj epidemiologické 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 naho-
dile k našemu okénku – jsme vděční za vaši 
podporu a přízeň. Máme vás rádi!
 Váš tým KC Mezi Domy

MEZI DOMY

Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi od 
9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 
dopoledne.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
Tanečně pohybové studio pro děti od 3 do 
7 let, úterý 16.30.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 
8–11 let, po a st 17.00.
HIP–HOP – taneční kurz pro děti od 12 let 
do 18 let, středa 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
st 16.00 a 17.00.
BENJAMINCI – hravě do školky – hravý 
program, který zlepší koordinaci, pozornost 
i hrubou a jemnou motoriku, řeč a grafomo-
toriku, pondělí – 9.00, 10.00.
BENJAMINCI – hravě do školy – hravý pro-
gram, který je 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 a 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

Základní škola 
Donovalská 1684 
Praha 4
přijme
UČITELE/UČITELKU  
s kvalifikací na 1. st. 
nástup 1. 9. 2021. Podmínkou je VŠ 
pedagogického směru, pedagogická 
praxe vítána. 
Strukturovaný životopis zasílejte 
na e-mailovou adresu: 
zemanovas@donovalskazs.cz

UČITELE/UČITELKU s kvalifikací  
na výuku ČJ, M, Fy, Informatiky 
nástup 1. 9. 2021. Podmínkou je VŠ 
pedagogického směru, pedagogická 
praxe vítána. 
Strukturovaný životopis zasílejte 
na e-mailovou adresu: 
zemanovas@donovalskazs.cz

nabídka 

zaměstnání
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Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31, 
149 00 Praha 4 – Chodov
tel.: 777 031 002, 
e-mail: knihovna@kczahrada.cz 
www.mistniknihovnachodov.cz 
facebook/MistniknihovnaChodov
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. 

Okénko na konci ulice Zimákova je 
otevřeno každou středu od 13.00 do 
18.00. Sledujte náš web a FB.
 
V minulém čísle Klíče se čtenáři mohli 
seznámit s fungováním výdejních oké-
nek poboček Městské knihovny Praha. 
Tentokrát bychom čtenáře rádi pozva-
li do Místní veřejné knihovny Chodov 
v Donovalské ulici, kterou provozu-
je obecně prospěšná společnost Kul-
turní Jižní Město. Knihovna disponuje 
výdejním okénkem, které je pro čtená-
ře přístupné z ulice Zimákova každou 
středu od 13.00 do 18.00. Zde mo-
hou vrátit vypůjčené knihy a vyzved-
nout si další dávku literárních zážitků. 
Knihovna má vlastní knižní fond, on-

line katalog, který doporučujeme vy- 
užít k bezplatnému objednávání vy-
braných titulů, vlastní čtenářské prů-
kazy (na počkání rádi vystavíme) i pro-
gramovou nabídku. Individuální přístup 
a téměř rodinné prostředí je doménou 
této malé knihovny. Velice rádi vám při 
návštěvě pomůžeme s výběrem knih.
 Vaše knihovnice  
 Katarína a Šárka

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

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

VELIKONOČNÍ DÍLNA ONLINE – Tvoříme velikonočního zajíčka

2. 4. / 10.00 

Zpříjemněte si velikonoční svátky spo-
lečným tvořením s dětmi a vyrobte 
roztomilé zajíčky z bambulí. Vhodné 
pro děti od 4 let. Dílnu můžete sledo-
vat na facebooku nebo na YouTube KC 
Zahrada.

VÝSTAVA: Petr Podloucký – kresby

1.–30. 4. 

Jeho obrázky neokouzlí paletou barev, 
ale zaujmou technikou kresby: „Barvám 
nerozumím, mě zajímá kresba a ta skýtá 
obrovské možnosti. V mém případě jde 
o smyšlené portréty lidí, které mne ně-
čím inspirovali. Nemám výtvarné vzdě-
lání, umění mě nikdy neživilo. Kreslím 
pro sebe, bez závazků a to mi dává vel-
kou svobodu," říká kreslíř. V KC Zahra-
da představí své obrázky vesměs na 
akvarelovém papíře, jejichž základ tvo-
ří kresba černým inkoustem či akrylo-
vými 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

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

LUKÁŠ VACEK: V BŘIŠE VELRYBY 

29. 3. – 30. 4. 2021 | foyer pobočky Opatov

Po celý duben lze ve vstupní aule pobočky Opatov vidět 
výstavu výtvarníka Lukáše Vacka, studenta grafického 
ateliéru Dalibor Smutného na Akademii výtvarných 
umění. Ústředním tématem jeho práce je lidská figura, 
jejímž prostřednictvím vymezuje obsah své vizuální činnosti. Měřítko člověka vnímá 
v různé významové kvalitě zobrazení. Je symbolem utvářejícím příběh, někdy je kon-
strukcí – předlohou – pro hledání adekvátní obrazové formy. Rozmanitost v přístupu 
prozrazuje autorovu schopnost promlouvat skrze zobrazené a interpretovat sku-
tečnost ve více obsahových rovinách.

Knihovna Opatov – Artotéka, Opatovská 1754, Praha 11
Otevírací doba: po až pá 9–19; so 9–15 hod. Tel.: 770 130 258
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Pozvánky do Chodovské tvrze

CHODOVSKÁ TVRZ 
Ledvinova 9/86, 149 00 Praha 4 / tel: 267 914 831
info@chodovskatvrz.cz / www.chodovskatvrz.cz

30. 4. 2021 / 16.00
ONLINE

S ohledem na protiepidemická opatření může dojít ke změně.

Sledujte web kczahrada.cz nebo facebook.com/ZahradaKC

MČ Praha 11 vyhlašuje 
XII. ročník literární SOUTĚŽE

O ZLATÝ KLÍČ
pod záštitou Mgr. Jana Stárka, 

radního pro sport, kulturu 
a volný čas MČ Praha 11

Soutěž je určena obyvatelům 
a příznivcům Jižního Města 

a vyhlašuje se v těchto 
věkových kategoriích: 

a) do 15 let b) nad 15 let neomezeně

S tematikou Jižního Města
Žánr: bez omezení, např. fejeton, 

pohádka, báseň, povídka  
 (i sci-fi či fantasy).

V každé kategorii budou vyhlášeni 
autoři nejlepších prací bez ohledu 
na žánr. Podmínkou pro zařazení 

do soutěže je, aby přihlášené 
literární dílo bylo původní, dosud 
nepublikované, maximální rozsah 

díla – 3 normostrany. 
 

Své práce posílejte pouze 
v elektronické podobě v jednom 
z uvedených formátů – pdf, doc 
nebo docx na e-mailovou adresu 

zlatyklic@praha11.cz. 
Nezapomeňte uvést jméno, 

mailovou adresu, adresu bydliště 
a věk, případně telefonický kontakt, 

u žáků a studentů i adresu školy. 

Termín uzávěrky: 30. 6. 2021

Slavnostní vyhodnocení soutěže 
proběhne v rámci Dnů Prahy 11 

a nejlepší práce budou zveřejněny 
na internetových stránkách MČ 

Praha 11. 

kterému dáte svůj hlas?

Realizovatelné návrhy a způsob hlasování 
naleznete na webu www.spoluzalepsi11.cz

Hlasovat můžete od 10. 3. do 30. 4. 2021 na www.spoluzalepsi11.cz

Již známe návrhy, 
které postupují do hlasování



Když je třináctka 
docela šťastné číslo 
My Češi se zpravidla chováme obdobně, 
jako když se vyjadřují zemědělci ke stavu 
klimatu nebo úrody. Vždy jim něco chybí 
nebo přebývá, zachovávají si rezervu. My, 
lid obecný, nevyjadřujeme stoprocentní 
spokojenost snad nikdy a s ničím. Že by 
zakódovaná vzdálená minulost, kdy jsme 
začínali národní obrození skutečně větši-
nou z postavení zemědělců a ještě nejvýš 
řemeslníků? Oproti šlechtě a těm měšťa-
nům, kteří ztratili vnitřní vazbu na lidi rod-
ného jazyka? 

Tenhle nadsazený příměr ve skutečnosti 
míří „jen“ do našeho vztahu k životnímu 
prostředí, k zeleni. Tušil někdo z nás před 
pouhým měsícem, že Praha je 13. nejze-
lenějším městem světa? Ne, naopak jsme 
preventivně, jak se prý sluší, pořád lkali. 

Žít ale ve městě v pořadí zmíněné kvality 
třináctém ze 155 sledovaných, a to z 60 
států, je přitom naopak docela na chlu-
bení. Emoce jen trochu zklidňuje souběž-
né postavení Prahy až na devátém místě 
v Evropě. Kdopak nás to předstihuje? 

Samozřejmě že ze statistiky nezpychne-
me a jako dosud nebudeme ani v budouc-
nu žádnou zeleň ničit bez náhrady. Spíše 
budeme její království nadále rozšiřovat. 
Hlavy však můžeme nosit docela vzpříme-
ně. Také my, Pražané z Jižního Města. Ne-
jenom pro proslulé lesy, navazující na naše 
území, o které dbá magistrát:

Druhý vůbec největší les v celé metropo-
li, Kunraticko-michelský, tradičním omylem 
starousedlíků ještě někdy zvaný Krčák. 
Z jeho 284 hektarů patří část dokonce pří-
mo k nám. Užíváme ho ovšem rádi celý. 

Půvabný Milíčovský les, jehož hodnoty 
ochránci přírody propojují s malebnými 
meandry Botiče. Milíčovské vrchy umě-
lého původu na naší hranici lesa se stá-
le více halí do zeleně, řekl by romantik. 
Už řádku let jejich údržbě věnují péči také 
Újezdští. 

Hostivařský lesopark kolem přehrady na 
severovýchodní hranici městské části, 
nyní již docela vzrostlý. Za jeho existen-
ci vděčíme vedle jiných rukám a námaze 

školáků vzdálených desetiletí ze zdejších 
obcí. Mile vítal přicházející nové obyvate-
le. Výsadba předcházela výstavbě Jižního 
Města a pak ji dál doprovázela. 

Připomenuté známé komplexy dotváří 
rozsáhlá zeleň v našich ulicích. Bdí nad ní 
městská část i magistrát. O odpovídající 
zázemí svých areálů dbají také velké spo-
lečnosti, které v Praze 11 zakotvily. 

V dubnu už je jaro v plném proudu, stro-
my, keře i trávníky míří ke květové a kvě-
tinové vlajkoslávě příštích týdnů. V našich 
ulicích je a bude na co koukat. Vedle stá-
vajících ploch vyrůstají nové experimen-
tální loučky. Namísto „neukázněné“ ná-
letové zeleně, která nás často zaskakuje 
na překvapivých místech, dochází paralel-
ně s úpravami terénu k nové, promyšlené 
kvalitní výsadbě. 

Mraky nad Centrálním parkem, přímo elgre-
covské, byly na připojené fotografii zazna-
menány se symbolickým záměrem. Věř-
me, že po přejití vichřic doby, co možná 
brzy, nad příjemnou a rozlehlou zelení i na-
šimi domy v městské části a v celé Praze 
opět zasvítí (ale jen přiměřeně) slunce zlaté 
a bude vát do dalších dnů svěží vítr. I když 
určitě najdeme také potom důvod si po- 
stesknout. Třeba, že fouká moc.

 Jiří Bartoň

Neobyčejná vajíčka 
O Velikonocích některé děti zjistí, že 
vajíčka nemusí být jen čokoládová 
a třeba s figurkou uvnitř. Letos při-
padá Velikonoční neděle na 4. dub-
na. Okolní volné dny rodiny zmlsa-
ných školáků už ani moc nezjišťují. 
Pravoslavní křesťané oslaví tyto po-
hyblivé svátky teprve začátkem květ-
na, mají naději mít tehdy za sebou již 
obojí očkování proti coroviru-19 a jeho 
mutacím. Mezi ornamenty velikonoč-
ních kraslic nebo zaschlých vajec lze 
vložit třeba i datum a stanou se tak 
rodinnými památkami. Text a foto: Jiří 
Bartoň

24 Život na Jižním Městě

Východní část našeho Centrálního parku. Foto: Jiří Bartoň

Přechodné stavy

Nákupy na kupě koncem 20. stol. a praktické vytěžení části prostoru po vstupu do 21. století. Úplná podoba městotvorné lokality u stanice metra Roz-
tyly je ale stále ještě skryta. Text a foto: Jiří Bartoň



Nabízíme vám kurz pro učitele, rodiče 
a širší veřejnost! Jste přesvědčeni o hod-
notě partnerského přístupu mezi dospě-
lými a dětmi? Jako dospělí si často pře-
jeme, aby se děti chovaly s respektem 
k druhým lidem. Často však sami použí-
váme výchovné prostředky, které se ne-
slučují s respektem a lidskou důstojností 
– hrozby, tresty, zesměšňování, „upláce-
ní“ odměnami aj. 

Děti potřebují zažít samy na sobě re-
spekt od dospělých. Klíčový význam 
pro to, jak se chováme sami k sobě, 

k druhým lidem, ale i k přírodě a k věcem, 
má sebeúcta (www.respektovani.com).

Respektovat a být respektován je titul 
knihy, kterou napsali čeští psychologo-
vé Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dana 
Nevolová a Tatjana Kopřivová. Kniha je 
na trhu již od roku 2005. V návaznosti 
na knihu vznikly také kurzy, které jsou ur-
čeny jak rodičům, tak i učitelům a široké 
veřejnosti.

Cílem kurzu je uvádění respektujících do-
vedností do praxe. Účastníci kurzu získají 

nabídku komunikačních nástrojů až do 
úrovně konkrétních dovedností, které 
mohou pomoci vést děti místo k pouhé 
pasivní poslušnosti k vytváření skutečné 
zodpovědnosti a samostatnosti.

POŘADATELÉ: Kurz pořádají spolek 
Respektovat a být respektován, z.s., 
a Akademie Vitae, s.r.o., založená Zá-
kladní školou Vitae s.r.o. (dříve Škola Můj 
Projekt).

Kapacita kurzu je 24 účastníků, minimál-
ní počet účastníků je 20.

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE: V tuto 
chvíli věříme, že kurz budeme moci 
uspořádat v prezenční formě. Pokud to 
epidemiologická situace nedovolí, kurz 
nebude zrušen, ale bude přesunut do ji-
ného termínu. Online forma kurzu není 
možná.

PŘIHLAŠOVÁNÍ: 
Přihlašujte se online na webu www.aka-
demievitae.cz, kde se dozvíte také po-
drobnější informace. V případě dotazů 
nás kontaktujte na andrea.groschlova@
akademievitae.cz.
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FC Háje Jižní Město – SpSM KFS
Statut SpSM (Sportovní středisko mládeže) není na Hájích novinkou, v předchozím 
období 2018/2020 se však jednalo o SpSM OFS (Okresního fotbalového svazu), 
nyní se posouváme o příčku výše – KFS (Krajského fotbalového svazu).

Licenční řízení pro udělení statutů mlá-
deže pro kalendářní rok 2021 bylo pro-
vedeno na základě Pravidel pro projekty 
na podporu talentované mládeže, Edice 
2020, schválených Výkonným výborem 
FAČR dne 4. 2. 2020.

Licenční řízení bylo rozděleno do dvou ka-
tegorií z celkem 107 žádostí, a to žada-
telé o:

I. Klubovou akademii, sportovní cen-
trum mládeže a sportovní středisko 
mládeže.
II. Sportovní středisko mládeže Kraj-
ského fotbalového svazu a sportov-
ních středisek mládeže Okresního fot-
balového svazu.

Žadatelem o licenci sportovního středis-
ka mládeže Krajského fotbalového sva-
zu (SpSM KFS) může být pouze členský 
klub, který má:

a) smlouvu o spolupráci s minimál-
ně jednou základní školou ve svém 
regionu, minimálně po dobu platnos-
ti licence;
b) zabezpečenu účast v mistrovských 
soutěžích organizovaných FAČR nebo 
jejími pobočnými spolky pro věkové 
kategorie U9 – U15;
c) zajištěn sportovně výchovný pro-
ces pro věkové kategorie U7  
a U8;
d) zajištěnu návaznost na minimál-
ně jeden tým kategorie mladšího 

dorostu a minimálně 
jeden tým kategorie 
staršího dorostu.

Vzhledem k tomu, že 
jsme splnili všechny potřebné podmín-
ky, doložili všechny požadované doku-
menty, tak se náš klub může titulovat 
tímto statutem. V Praze se po našem 
boku objevují i další týmy jako ABC Bra-
ník, FK Meteor Praha VIII, SK Motorlet 
Praha, FK Admira Praha nebo FC Tem-
po Praha.

Tímto by vedení FC Háje chtělo poděko-
vat všem, kteří se podílí na chodu, pre-
zentaci a reprezentaci klubu, protože je 
to společná práce, která je po zásluze 
oceněna!

 Matěj Soucha

Neodhazujte použité roušky na ulici!
Vážení spoluobčané,

rychlé šíření koronaviru trápí opět ce-
lou naši společnost, proto apelujeme na 
všechny obyvatele Jižního Města, aby 
kromě správného používání ochranných 
pomůcek dbali také na správnou likvi-
daci použitých roušek, respirátorů či ru-
kavic. Použité ochranné pomůcky by za 
žádných okolností neměly končit pohoze-
né v ulicích, na parkovištích ani v parcích, 
protože představují zdravotní riziko. Nej-
bezpečnější je tyto ochranné pomůcky 
hodit do popelnice či do koše na směsný 

komunální odpad. Za žádných okolností 
se je nesnažte třídit. 

Ideálně by měly tyto po-
můcky skončit zabalené 
v mikrotenovém sáč-
ku v kontejnerech 
na směsný odpad. 
Popeláři je pak 
převezou do kot-
lů malešického 
Zařízení na ener-
getické využití 
odpadu – ZEVO. 

Spalování kontaminovaného odpadu 
za vysokých teplot je totiž za stávají-

cí epidemiologické situace nej-
lepším řešením. Malešic-

ké kotle spalují odpad 
při teplotách oko-

lo 1100 až 1200 
stupňů Celsia, což 
bezpečně ničí viry 
a další patogeny, 
jak tvrdí i mluv-
čí svozové spo-
lečnosti Pražské 
služby, a.s.

Respektovat a být respektován
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• Psí hřiště – proč nevěřit všemu, co 
se píše v Klíči | Články v Klíči jsou často 
víc reklamou a politickou prezentací na-
šich radních než věrnou a úplnou infor-
mací. Stejně jako třeba povídání o psích 
hřištích pana Lepše v březnovém Klí-
či, ve kterém něco „náhodou“ nezazně-
lo a něco zaznělo trochu jinak, než jak to 
ve skutečnosti bylo. Posuďte sami (jeden 
příklad za všechny): zastupitelstvo údaj-
ně důkladně projednalo a řádně schválilo 

(i hlasy HPP 11) tato umístění psích hřišť. 
Hlasování ale vůbec neproběhlo, nebylo 
schváleno žádné usnesení. A ono důklad-
né projednání netrvalo ani 15 minut. Bě-
hem nich zazněly námitky několika členů 
HPP 11 vůči lokalitě na Hájích (kterou na 
rozdíl od té na JM II znali), které neby-
ly nijak zohledněny ani vypořádány, dále 
4minutový proslov pana Vašíčka, několik 
technických a komentář p. Prokopa. 
Co překvapivě nezaznělo, byly hlasy 

koaličních zastupitelů, kteří mají na zdej-
ším sídlišti trvalé bydliště. Neozval se ani 
pan Mlejnský z JMND (dříve ODS), ani pan 
Balík z ANO, ani pan Mareš z TOP 09, 
aby ostatní zastupitele upozornili na to, 
že zdejší kopec je jednou z mála možnos-
tí, kde mohou děti v zimě sáňkovat. 
Důkaz? Záznam jednání ZMČ z 27. 2. 
2018 dostupný na YouTube kanálu 
HPP 11. 
 Mgr. Ivana Hovorková, HPP 11

• Katastrofální hospodaření MČ Pra-
ha 11 s bytovým objektem Zahrady Opa-
tov | Bytový dům Zahrady Opatov se 194 
byty, garážemi a nebytovými komerční-
mi prostory byl v r. 2018 propachtován 
(pronajat) bez výběrového řízení Jiho-
městské majetkové a.s. za cenu dle zna-
leckého posudku 27 140 tis. Kč/rok. V r. 
2019 byla cena pachtu snížena bez řád-
ného zdůvodnění na 75 % původní ceny, 
tedy na 20 352 tis. Kč/rok. Počátkem 

r. 2021 byla výše pachtovného dále sní-
žena na 15 268 tis. Kč/rok. Opět bez řád-
ného zdůvodnění. MČ Praha 11 tak sníže-
ním pachtu v r. 2019 a 2020 přišla o cca 
13 mil. Kč a v r. 2021 přijde o dalších 
12 mil. Kč. Celkem za roky 2019–2021 
o 25 mil. Kč. Považuji proto takovéto 
konání Rady MČ Praha 11 za neefektiv-
ní nakládání se svěřeným majetkem. Po-
žádal jsem proto starostu Jiřího Dohnala, 
aby výše ceny pachtu za objekt Zahrady 

Opatov byla vrácena na úroveň původní 
smlouvy, tzn. na 27 140 tis. Kč/rok. Po-
kud však JMM a.s. není schopna platit pa-
chtovné v původní výši 27 140 tis. Kč/
rok, měla by podle mého názoru Rada MČ 
P11 vypsat nové výběrové řízení na pach-
týře objektu Zahrady Opatov nebo objekt 
prodat a výnos (cca 1 mld. Kč) investovat 
do rekonstrukce infrastruktury a výstavby 
občanské vybavenosti JM.
  Ladislav Kos, HPP 11

• Ostrůvek zkázy a beznaděje. ANO, 
lépe už bylo! | Nebudu psát o kolosál-
ních škodách na lidských životech a eko-
nomice napáchaných během nezvládnu-
té pandemie, ale o zneužití nouzového 
stavu (a znemožnění projednání s exper-
ty a veřejností) k toxickým legislativním 
změnám, které budou škodit ještě dlou-
ho po odeznění pandemie. Přičinliví po-
slanci ANO (Kott) a ČSSD (Staněk) opat-
řili novelu (chránící před invazními druhy) 

v rámci zákona O ochraně přírody a kraji-
ny několika nebezpečnými přílepky, které 
již byly v minulosti opakovaně odmítnu-
ty: 1) umožnění kácení dřevin rostoucích 
v ochranných pásmech vodovodů a ka-
nalizací bez povolení a bez náhradní vý-
sadby (přitom v těchto pásmech roste 
ve městech 80–90 % stromořadí); 2) ze-
mědělci hospodařící na svých pozemcích 
(např. při aplikaci pesticidů) nebudou mu-
set respektovat ochranu silně ohrožených 

druhů živočichů; 3) majitelé honiteb budou 
zbaveni odpovědnosti za škody (v řádech 
mil. Kč) napáchané přemnoženou zvěří na 
lesních porostech. Kdosi oprášil komuni-
stické projekty z 60. let a seznam údolí 
řek určených k zabetonování a zaplavení 
byl rozšířen o 31 lokalit! Přeji si, abychom 
se všichni ve zdraví a bez úhony potkali 
u říjnových voleb. Již vím, komu rozhodně 
hlas nehodím!
  Aleš Kulhánek, HPP 11

• Další územní řízení na Roztylech | 
V prázdninovém vydání Klíče jsem popi-
sovala, jak územní rozhodnutí pro Bytový 
park Roztyly platí a firma YIT Stavo ho ra-
dostně použije, i když investor soudu na-
psal, že od záměru ustupuje, a soud tak 
řízení o neplatnosti územního rozhodnutí 
zastavil, neboť nebylo co soudit.
Nyní firma žádá o nové územní řízení, pro-
tože chce provést dílčí úpravy (nejedná 
se o snížení budov či něco podobného, 

v čem by vyšla vstříc místním občanům). 
Informaci o zahájeném územním řízení 
získaly spolky, jelikož se úpravy mohou 
dotknout životního prostředí. Informace 
nebyla zaslána sousedům – účastníkům 
původního řízení ani nebyla zveřejněna na 
úřední desce, neboť úpravy v projektu se 
sousedů prý nedotknou. Má to ale háček, 
spolky se podle platné novely stavebního 
zákona řízení účastnit nemohou. Takže si 
to shrňme: informaci získá někdo, kdo se 

nesmí řízení zúčastnit, ale ten, který se 
řízení účastnit může, ji nedostane. Je to 
taková česká Hlava XXII. Nebo jen stále 
vetší Kocourkov?
Pokud si myslíte, že nyní přijímaný nový 
stavební zákon je tu od toho, aby těmto 
nesmyslům zamezil, tak jste bohužel na 
omylu. Ten je tu jen proto, aby develope-
rům nestálo už vůbec nic v cestě za jejich 
ziskem.
  Zuzana Malá, HPP 11

• My, co tu žijeme | zakládáme iniciati-
vu občanů, která by měla sdružit nezá-
vislé na Jižním Městě. Jsme proti ideo-
logizaci komunální politiky. Kandidovali 
jsme s programem přímé demokracie na 
úrovni naší obce. A taky jej denně naplňu-
jeme. Zaprvé hlasujeme pro více zeleně 
na Praze 11. Zadruhé chráníme stávají-
cí zeleň proti další nepřiměřené výstav-
bě. Méně betonu, více zeleně! Zatřetí 

prosazujeme více parkovacích míst, do-
slova je chceme pro každého občana Pra-
hy 11 a nemáme problém s tím, aby měl 
každý občan své parkovací místo jisté. 
Zajistíme to. Začtvrté obnovíme bytový 
fond Jižního Města. Vykoupíme totiž vol-
né byty na Praze 11 a stovka bytů bude 
zajišťovat, aby se žádný stávající obyva-
tel Prahy 11 neocitl na ulici. Zapáté žád-
né ghetto v objektech Sandra a Opatov. 

Žádné stěhování problémových obyvatel 
z celé Prahy do našich věžáků na metru 
Opatov. Klíč je naše jediná cesta, jak vás 
nyní oslovit. O co méně se konají veřej-
ná zasedání, o to více pracujeme na pro-
gramu a posíláme podněty na všechny 
strany. Zachovejte nám přízeň. Jména 
Robert Vašíček a Libor Pechmann jsou 
zárukou vašich zájmů. 
  Libor Pechmann

• 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 
(TOP09) 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 ob-
dobí starostování dnes trestně stíhané-
ho D. Mlejnského se radnice rozhodla 

přestavět bývalé jesle Filipova uprostřed 
sídliště na ubytovnu (a budovu zvýšit 
o několik podlaží). K tomu si snažili zaří-
dit změnu územního plánu z VV (veřejná 
vybavenost) na OB (území obytné). Hnutí 
pro Prahu 11 okamžitě po svém nástu-
pu na radnici v r. 2014 požádalo o změ-
nu ÚP zpět na VV. Taktéž park u radnice 
v Ocelíkově ul. byl určen k zastavění by-
tovými domy. Úspěšná směna pozemků 
započatá starostou Štylerem a podnět 

na změnu územního plánu z OB na ZP 
(nezastavitelné parky a zahrady) vedly 
ke stávajícímu zabezpečení území jako 
nezastavitelný park uprostřed husté by-
tové zástavby. Magistrát po letech za-
hájil řízení o vydání těchto dvou pozitiv-
ních změn ve prospěch občanů. Takto si 
představujeme v HPP 11 řádnou sprá-
vu věcí veřejných ve prospěch stávajících 
obyvatel. 
  Jiří Štyler, HPP 11

Názory zastupitelů

• Reakce místostarosty Jakuba Lepše | Paní Ivana Hovorková opět zpochybňuje má tvrzení, tentokrát z mého článku z březnové-
ho Klíče, proto musím opět reagovat. Znovu zdůrazňuji, že celý průběh schvalování vzniku psích hřišť proběhl na 100 % tak, jak to 
navrhla kolegyně Ivany Hovorkové ze zastupitelského klubu Hnutí pro Prahu 11, paní Irena Řivnáčová, což dodává neustálým vý-
hradám paní Hovorkové ohledně procesu schvalování obou psích hřišť značnou absurditu. Návrh usnesení paní Řivnáčové ze září 
2017, který zastupitelstvo schválilo, zněl doslova takto: „Zastupitelstvo ukládá zástupci starosty Petru Lukešovi připravit návrh na 
realizaci 2–3 hřišť na území MČ Prahy 11 a předložit zastupitelstvu jako informaci s projednáním." Toto Petr Lukeš splnil a přesně 
dle tohoto usnesení předložil v únoru 2018 informaci s projednáním. Ta logicky neobsahovala návrh usnesení, když to Ing. Řivnáčo-
vá nepožadovala. Tím, že nikdo – ani kolegové a kolegyně Ivany Hovorkové z Hnutí pro Prahu 11 – během projednávání nepředložil 
žádný návrh usnesení či úkolu (např. návrh jiné lokality nebo úkol hledat jinou lokalitu), zastupitelstvo předložený návrh vzalo na vě-
domí a tím ho implicitně schválilo.



Harmonogram přistavování VOK duben 2021
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 (chladničky, 

pračky, televize, monitory, počítače 
apod.), biologicky rozložitelný odpad ze 
zahrad nebo pneumatiky. Uvedené dru-
hy odpadu lze odložit ve sběrných dvo-
rech hl. m. Prahy (nejbližší je v ul. Bartůň-
kova u stanice metra Opatov). VOK jsou 
přistaveny ve stanovený den pouze po 
dobu 4 hodin, a to v jednotném čase od 
15:00 do 19:00 hod. Po celou dobu při-
stavení VOK je přítomna obsluha, která 
koordinuje ukládání odpadů.

Duben 2021

1. A. Malé x Hviezdoslavova  1. 4. 

2. Benkova 1593  6. 4. 

3. Brandlova (za Startem)  7. 4. 

4. Černockého (parkoviště)  8. 4. 

5. Hekrova 853 12. 4. 

6. Janouchova 671 13. 4. 

7. Majerského x Samohelova 14. 4. 

8. Mokrá x Zimákova 15. 4. 

9. Schulhoffova 794 19. 4. 

10. Hrdličkova x Blatenská 20. 4. 

11. Láskova x Malenická 21. 4. 

12. Vojtíškova 1783 22. 4. 
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• Lokalita Benkova a medovník. Sta-
ré Litochleby a stavby bytových domů 
místo rodinných | Doneslo se ke mně, 
že výrobce medovníku fa Vizard/ Ki-
vanok v Donovalská 1725/47 kupuje 
celý objekt, končí večerka a bar. Místní 
mají obavu, aby se továrna na medov-
ník nerozšířila. Co je na tom pravdy? Za-
čala jsem dotazem na ÚMČ, dostala 
jsem pouze odkaz na katastr. Tak jsem 
se vydala přímo na místo. Z osobního 

rozhovoru s ředitelem Černým se dozví-
dám (zestručněno): Ano, kupujeme celý 
objekt. Ne, nerozšíříme výrobnu do všech 
budov, výrobna medovníku zůstává pou-
ze v objektu „A”. Ano, časem bychom 
rádi obnovili služby v budovách. Ne, ne- 
uvažujeme o přestavbě objektu na bytový 
dům. Ano, na jaře bychom rádi zdokonalili 
filtraci, aby zápach/vůně (prý je to o sub-
jektivním vnímání) neobtěžoval/a obyva-
tele. Celé je to neštěstí nezájmu městské 

části o budovy místního významu. Klidně 
se prodají, politikům je jedno, že z nich bu-
dou továrny a smetiště. Zároveň se nám 
ozývají lidé, že je lokalita navazujících sta-
rých Litochleb sužována přestavbami ro-
dinných domů na domy bytové! Opravdu 
dovolíme, aby zmizel ráz rodinné zástav-
by? Pomáháme vám řešit záležitosti va-
šeho okolí. Žádejte zastupitele, které jste 
volili, aby řešili vaše zájmy. 
 PhDr. Šárka Zdeňková, HPP 11

• Odpovědnost pro koho a za co | Pro 
územní rozvoj na JM je podle ANO klíčo-
vá odpovědnost při využívání území. Ale 
jak ji ANO naplňuje, tvrdí-li, že samosprá-
va MČ Prahy 11 nemá právo výstavbu 
v souladu s územním plánem a zákony 
zakazovat, ale má jen možnost stavební 
záměry a rozvoj území komunikovat a při-
pomínkovat? Kde jsou informace o projed-
návání záměrů staveb, projektových do-
kumentací (PD) se stavebníky, investory, 

s vlastníky pozemků? Kde je šetrnost sta-
vebníků k sousedství (§ 152 stavebního 
zákona), k životnímu prostředí a veřejné-
mu zdraví? Stavebník nemá zájem jakkoli 
obyvatele objektivně informovat, nezále-
ží mu na tom. PD jsou povětšinu neveřej-
né. Člen komise životního prostředí má 
k dispozici PD, avšak občané jen program. 
Netuší, co záměr obsahuje. Územní roz-
voj a stavební záměry na JM jsou neprů-
hledné, netransparentní, což nahrává 

spekulacím i možné korupci. Samospráva 
pod rouškou odpovědnosti upřednostňu-
je soukromé zájmy stavebníků před zá-
jmy obyvatel JM, před právem na ochra-
nu životního prostředí a veřejného zdraví 
i šetrnosti k sousedství. Samospráva ob-
čanům nenaslouchá ani s nimi nekomu-
nikuje. V budoucnu za to budou platit 
obyvatelé, ne současná samospráva JM. 
Dnes zelené JM bude betonové.
 RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11

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

Opatovská 874 19 127,12 pobočka banky 3000

Opatovská 874 48 82,44 prodejna obuvi (sklad) 1000

Opatovská 874 51 212,80 rekolaudace nutná 1000

Tererova 1551 509 100,00 regenerační studio 1500

Majerského 2034 200 164,30 veterinární ošetřovna 1500

Petýrkova 2254 19 12,00 garážové stání č. 19
200 Kč/měsíc pro občana Prahy 11 a zároveň držitele 

průkazu ZTP; min. 1 000 Kč/měsíc pro občana 
Prahy 11; 1 300 Kč/měsíc pro firmy

Petýrkova 2254 39 12,00 garážové stání č. 39
200 Kč/měsíc pro občana Prahy 11 a zároveň držitele 

průkazu ZTP; min. 1 000 Kč/měsíc pro občana 
Prahy 11; 1 300 Kč/měsíc pro firmy

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

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu

• Volební slib jsem splnil: Praha 11 bude 
mít dvě psí hřiště | Pandemie covidu-19, 
nouzový stav a lockdown zcela zastavily 
veřejný život na Jižním Městě. Únorové 
sáňkování s dětmi jsme ještě stihli mimo 
tvrdý lockdown. Lockdown přitom vůbec 
nic nevyřešil. Uzemnění lidí v milionové 
metropoli naopak zvyšuje reprodukční 
číslo viru. Vláda prostě obětovala Prahu. 
Svobodu chodit ven nám zachovali naši 

pejsci. Jistě jste si všimli nepřátelského 
postoje Hnutí pro Prahu 11 vůči psímu 
hřišti. Od roku 2014 je hnutí vždy pro-
ti a tentokrát udělali petici proti umístě-
ní hřiště pod vrchem Chodová. Už nás 
ty věčné spory s hnutím nebaví, a proto 
jsme rádi, že rada našla náhradní lokalitu 
v ulici U Kunratického lesa. Nakonec dob-
rá zpráva pro pejskaře na druhé straně 
Jižáku: druhé psí hřiště bude na rohu ulic 

Opatovská a Výstavní. A protože jsem 
rovněž tatínek dvouletých dvojčátek: 
rada vyslechla stesky nás rodičů a necha-
la otevřená dětská hřiště. Tolik tedy za 
minulý měsíc březen. Za rok skončí můj 
mandát zastupitele a vy zhodnotíte, na-
kolik jsem splnil vše, co jsem slíbil. Jste 
s mou prací spokojeni? Pište na e-mail: 
vasicekr@praha11.cz. 
  Robert Vašíček
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FOTOVOLTAIKA – INVESTICE
DO ÚSPOR V ROCE 2021

SOLÁRNÍ PANELY SE DEFINITIVNĚ STALY SOUČÁSTÍ ENERGETICKÉHO MIXU ČESKÉ REPUBLIKY. MŮŽEME SE 
S NIMI SETKAT NA POLÍCH, STŘECHÁCH RODINNÝCH DOMŮ, VÝROBNÍCH HAL ČI JINÝCH KOMPLEXŮ. MNOZÍ 
Z VÁS URČITĚ PŘEMÝŠLÍ, KDY PŘIJDE TA SPRÁVNÁ CHVÍLE PRO INSTALACI SOLÁRNÍCH PANELŮ NA VLASTNÍ 
DŮM ČI DO VLASTNÍ FIRMY. MOŽNÁ VÁS TO PŘEKVAPÍ, ALE NEJVHODNĚJŠÍ CHVÍLE MŮŽE BÝT PRÁVĚ NYNÍ! 
POJĎME SI SPOLEČNĚ ŘÍCI, JAKÉ KRITÉRIA BY VAŠE NOVÁ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA MĚLA SPLŇOVAT. 

Krel Central a.s.
www.elektrocentraly.cz

800 66 22 44

Kritérium číslo 1
Hlavním kritériem instalace vlastní solární elektrárny 
je ekonomická kalkulace. Ekologické myšlení je chvá-
lyhodné, většina správně zamýšlených projektů je však 
především o kalkulaci úspor a celkové návratnosti 
do instalovaného zařízení. Zde přichází silný argument 
k instalaci fotovoltaiky nyní: dotace. Dotační příležitosti 
jsou v případě fotovoltaiky rodinných domů na úrovni 
50 % z pořizovací ceny, maximálně však 150 tis. Kč. Re-
álně tato částka odpovídá optimalizaci spotřeby rodin-
ného domu s roční spotřebou okolo 4000 kWh. Důleži-
tou podmínkou pro možnost využití dotace je nutnost 
instalace bateriového úložiště a celkově ekonomický 
smysl instalovaného systému. Správně nastavený pro-
jekt by měl dosahovat hodnot návratnosti optimálně 
okolo 8 let a méně. 

Kritérium číslo 2
Druhým zásadním kritériem je dlouhodobá stabilní 
spotřeba daného odběrného místa, například rodin-
ného domu. Celosvětové využití fotovoltaiky přineslo 
dlouhodobé zkušenosti z pohledu trvanlivosti panelů, 
která již není důvodem sebemenších obav jak z pohle-
du dlouhodobé životnosti, tak z pohledu např. poško-
zení kroupami apod. Pro člověka uvažujícího nad insta-
lací fotovoltaiky na vlastní dům to znamená především 
skvělou příležitost dosáhnout při vložených financích 
dostatečně vysokého výkonu solárních panelů tak, aby 
výkon solární elektrárny odpovídal či lehce převyšoval 
požadavky domu a aby životnost celého systému byla 
minimálně 25 let. Není třeba se obávat, že po 25 letech 
přestane systém fungovat. V dnešní době je výrobci 
garantováno, že po 25 letech výkon solárních panelů 
klesne na cca 80 % a celý systém tak bude dále genero-
vat elektřinu a tím zvyšovat vaše úspory.
Kombinací vysokých dotací v roce 2021 a celosvětově 
přívětivých cen instalovaných komponent máte výj-
imečnou možnost realizovat svůj projekt s vysokým 
výkonem a dlouhou životností – a to za dodržení eko-

nomické návratnosti do max. 8 let a bez jakýchkoliv 
kompromisů v kvalitě použitých dílů.
Máte-li tedy rodinný dům či firmu se spotřebou mini-
málně 4000 kWh ročně, dostatečný prostor na instalaci 
fotovoltaických panelů a alespoň částečně optimální 
možnosti jejich natočení směrem ke slunci – nyní je ta 
správná chvíle na realizaci vlastní fotovoltaické elek-
trárny! Realizujeme fotovoltaiku od A do Z, tzn na klíč 
– a to včetně vyřízení dotací. Neváhejte využít služeb 
Krel Central a.s., dodavatele vaší nejlevnější energie 
pod sluncem!

Krel Central a.s. je tuzemskou firmou zabývající se 
instalací průmyslových elektrocentrál, fotovoltaic-
kých systémů, velkoobchodem v oblasti fotovolta-
iky a vývojem v oblasti elektromobility. V případě 
zájmu nás neváhejte kontaktovat!
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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
• maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání
• velký výběr lahůdek, salátů, obložených 

chlebíčků, pečiva

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

Akční nabídka platná od 29. 3. – 9. 4. 2021  
nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny za kg.

Navštivte nás i v našich dalších prodejnách  
v Praze. 

Těšíme se na Vás.

Vepřová plec bez kosti 139,90Kč 129,90Kč
Hovězí přední kližka, karabáček 179,90Kč 169,90Kč
Kuřecí prsa s kostí 109,90Kč 99,90Kč
Debrecínská pečeně 199,90Kč 179,90Kč
Vysočina 179,90Kč 159,90Kč
Tlačenka speciál 169,90Kč 149,90Kč
Paštika s telecím masem 149,90Kč 129,90Kč

Akční nabídka

Hledáme svářeče (TIG/WIG, 1 ÷ 2 mm) 
a zámečníky se zájmem o poctivou práci  

do trvalého pracovního poměru  
nebo na brigádu v oboru  

výroby nerezového nábytku.  
Předcházející zkušenosti ze stejného nebo  
příbuzného oboru jsou vítány, ale nejsou  

podmínkou.  
Místo provozovny je ve Vestci,  
bezproblémově dostupné linkami MHD  

z metra Budějovická nebo Opatov.

Odměna dle výkonu a dovedností, po zapracování 
nadprůměrná mzda + bonusy 

Nástup nejlépe ihned nebo dle dohody
Kontakt: e-mail skorpa@nerez-skorpa.cz  

nebo telefon +420 602 653 157

www.nerez-skorpa.cz



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
• Koupím garáž, přednostně na 
Jižním Městě. tel. 722 284 256
• 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

• Hledám byt 2+kk ke koupi 
na Jižním Městě pro několik 
vážných zájemců. Mají zájem o OV 
i družstevní, v původním stavu i po 
rekonstrukci. PhDr. Jana Hloušková, 
732 174 735

• Koupím zahradu v Praze 
a blízkém okolí, nejlépe s dobrou 
dostupností z Jižního Města. Může 
být i větší pozemek s chatou nebo 
domkem. Horší stav nevadí. Tel. 
603 809 432

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

SLUŽBY

• Rekonstrukce bytových jader, 
provádíme kompletní rekonstrukce 
bytů, domů a nebytových prostor. 
Tel.: 732 359 883, www.rek-bachr.cz
• 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
• 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
• Vážení zákazníci, nabízíme 
malířské práce, štukování stěn 
i stropů. Tel.: 606 227 390,  
jsaifrt@seznam.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 
• 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
• Hodinový manžel – údržba 
domácností a zahrad  
tel.: 608 926 974,  
www.hodinovy-manzel-michal.cz
• OPRAVY CHLADNIČEK 
A MRAZNIČEK v bytech i SO a NE. 
Tel.: 602 719 678 v 7-22 hod. 
Prodej nových a odvoz starých 
chladniček.
• 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

30 Inzerce

ČERSTVÉ MASO 
přímo od řezníka online

SHOP.NOVAKMASOUZENINY.CZ

České maso čerstvě zakrojené 
našimi řezníky

Rolády, špízy a mleté maso od 
našeho řezníka, chlebíčky a saláty

A žádné tlačenkování (se) 
v obchodech!

Lokální výrobky od Libeřských 
lahůdek a dalších výrobců

DOPRAVA  

ZA 49 KČ
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PRO ŘÁDKOVOU INZERCI  
PROSÍM KONTAKTUJTE

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

• 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

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

• 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 

• 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

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

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

• 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

• 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

• 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 

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

• 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

RV
20

02
03

0/
0

4
RV

21
0

05
14

/0
1

RV
20

02
02

9/
0

4

sy
sté

m O
PTIM

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

Koupíme byt v Praze 2+1 a více od 55 m2, OV  

nezrekonstruovaný
Cena do 4 500 000 Kč 

tel.: 776 693 266, e-mail: rviktor@seznam.cz

• 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

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

• 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

• Rekonstrukce bytových 
a nebytových prostorů, 
elektroinstalace, instalatérství, 
výkopové práce minibagrem. Tel: 
775690435 email: peta.sitner@
gmail.com 

PRÁCE

• GYNEKOLOŽKU/GA 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

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

A DIGITALIZACE DOKUMENTŮ

MÍSTO PRACOVIŠTĚ PRAHA 4 - ROZTYLY

PRO TYTO ADMINISTRATIVNÍ POZICE:

TYTO POZICE JSOU URČENÉ POUZE 
PRO PRACOVNÍKY OZP V ID

HLEDÁME PRACOVNÍKY PODATELNY

A DIGITALIZACE DOKUMENTŮ

HLEDÁME PRACOVNÍKY PRO ZAJIŠTĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH

ČINNOSTÍ, KONKRÉTNÍ PRÁCI VYBEREME DLE VAŠICH

SCHOPNOSTÍ A PREFERENCÍ.

.

TŘÍDĚNÍ A PŘÍPRAVA ZÁSILEK, TISK, KOMPLETACE

ZPRACOVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV, SKENOVÁNÍ,

INDEXACE DOKUMENTŮ - OBSLUHA SCANNERŮ

A APLIKACÍ.

POŽADUJEME TECHNICKOU ZDATNOST, PŘÍJEMNÉ

VYSTUPOVÁNÍ (KONTAKT SE ZÁKAZNÍKEM), OCHOTU

UČIT SE NOVÝM VĚCEM, ZODPOVĚDNOST  ZA SVĚŘENÉ

ÚKOLY.

TYTO POZICE JSOU URČENÉ POUZE

PRO PRACOVNÍKY OZP

TŘÍDĚNÍ A PŘÍPRAVA ZÁSILEK, TISK,

KOMPLETACE

ZPRACOVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV,

SKENOVÁNÍ, INDEXACE DOKUMENTŮ,

OBSLUHA SKENERŮ A APLIKACÍ

Mgr. Ondřejka Stechr
+420 773 765 545

hr@edm-sro.cz
www.edm-sro.cz

PŘIJME PRACOVNÍKY PODATELNY 
A DIGITALIZACE DOKUMENTŮ

MÍSTO PRACOVIŠTĚ PRAHA 4 - ROZTYLY

PRO TYTO ADMINISTRATIVNÍ POZICE

● TŘÍDĚNÍ A PŘÍPRAVA ZÁSILEK, 
TISK, KOMPLETACE

● ZPRACOVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV, 
SKENOVÁNÍ, INDEXACE DOKUMENTŮ, 
OBSLUHA SKENERŮ A APLIKACÍ

POŽADUJEME TECHNICKOU ZDATNOST, 
ZKUŠENOST S ADMINISTRATIVNÍ PRACÍ, 

TYTO PRACOVNÍ POZICE JSOU URČENÉ 
VÝHRADNĚ PRO OZP
-------------------------------------------------------------------------------

ZPRACOVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV,

SKENOVÁNÍ, INDEXACE DOKUMENTŮ,

OBSLUHA SKENERŮ A APLIKACÍ
POŽADUJEME TECHNICKOU ZDATNOST

A ZKUŠENOST S ADMINISTRATIVNÍ PRACÍ.

Do mezinárodní firmy HARTMANN RICO a.s.  
hledáme kolegu/kolegyni na pozici

ODBORNÝ PRACOVNÍK VÝDEJNY  
ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB 
Praha - nám. Bratří Synků 477

Co práce obnáší?
• prodej / výdej zdravotnických pomůcek a jiného sortimentu
• příjem a doplňování zboží, prezentace prodejny
• práce s lékárenským programem LEKIS 

Pro dobrý start nám stačí, když máte…
• Vzdělání SZŠ – farmaceutický laborant, zdravotní laborant, 
  farmaceutický asistent – PODMÍNKOU
• Orientaci v oblasti zdravotnických pomůcek, praxe je výhodou
 Těšíme se na Váš životopis.
Pro více informací napište na lucie.zalesakova@hartmann.info
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