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Odtah
Vystavení protokolu likvidace
Odhlášení na úřadě

Výkup aut na náhradní díly,
EKOLOGICKY A BEZ STAROSTÍ !

www.likvidacevojkov.cz

ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA

Firma
s 20 letou

tradicí

Autocentrum Vojkov s.r.o.
K Nemocnici 50

251 62 Tehovec - Vojkov605 798 888
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Hledá se PERSONALISTA

V případě zájmu  
neváhejte zaslat své CV  

a pár řádek o své maličkosti 
na nabor@regvyd.cz

Očekáváme...
• Vstřícný přístup k zaměstnancům
• Základní znalost zákoníku práce

• Aktivní a odpovědný  
přístup k práci

Nabízíme…
• Odpovídající platové ohodnocení
• Přátelský rodinný kolektiv
• Dog friendly kancelář
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Tento klenot Martina Haráka je datován 
do srpna 1979. Co zde vidíme? Přede-
vším modrý autobus ŠL11, který ale už 
nejede na lince ČSAD, nýbrž na nové 
lince 226, která zahájila svůj provoz 

27. května 1979 v trase Na Sádce (dnes 
Chodovská tvrz) – Chodov (tedy jel uli-
cí Na Sádce a Starochodovskou) – Še-
berov – Hrnčíře. Je tedy zjevné, že prá-
vě zde stojí autobus ve výstupní stanici. 

Kouzlo archivní fotografie

Za ním stojí červený autobus ŠM11 na 
lince 122, který přijel z Hostivaře a bude 
pokračovat na Budějovickou. Türkova uli-
ce vč. vyvýšeného chodníku a portálu do-
pravního značení je i dnes stále stejná, 
ale okolí výrazně zarostlo, přibyly vlevo 
panelové domy. Objekt přímo nad ŠL11 
je bývalá Osvětová beseda a Místní lido-
vá knihovna, rovněž tam bývaly nějaké 
třídy ZŠ Květnového vítězství. 

Autor těchto řádků zaregistroval kolem 
roku 1986 snahu zbudovat tam pionýr-
skou klubovnu, to se ale z důvodu velmi 
špatného stavu objektu příliš nepodařilo. 

Ruiny objektu byly zlikvidovány cca před 
5–7 lety. Na pozadí snímku je dlouhý blok 
domů v Křejpského ulici.

  Jan Šurovský, foto: Martin Harák

Obsah



Zajímá vás činnost rady a chtěli  
byste se o ní dozvědět víc? 

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz 

v sekci Radnice ⟶ Rada MČ  
⟶ Usnesení RMČ

Odbor kancelář starosty oznamuje,  
že 26. zasedání členů Zastupitelstva 

MČ Praha 11 je naplánováno  
na čtvrtek 17. 2. 2022 od 9:00 hodin. 

Vzhledem ke koronavirové situaci 
sledujte, prosím, pro bližší  

informace web MČ Praha 11  
www.praha11.cz.

Zprávy z Rady MČ4

  
Jarní příměstské tábory

Přemýšlíte, jak své ratolesti zabavit 
během nadcházejících jarních prázdnin? 
Ne všichni rodiče mají možnost uvolnit 
se z práce a vyrazit s dětmi na dovole-
nou, proto pro vás stejně jako v loňských 
letech připravujeme jarní jednodenní 
příměstské tábory.

Ty jsou určeny pro děti z městské části Pra-
ha 11 převážně ve věku od 6 do 15, které 
si v rámci táborů užijí zajímavý sportovní, 
kulturní a další volnočasový program, 
navíc jen kousek od domova. Aktuálně 
probíhá poptávkové řízení na organizáto-
ry táborů s cílem zajistit co nejširší nabíd-
ku jejich zaměření. Jednodenní příměstské 
tábory budou probíhat od 7. do 13. břez-
na 2022, tedy v době jarních prázdnin na 
území jedenácté městské části, která je-
jich pořádání dotuje částkou 100 Kč/dítě/
den. O děti se na příměstském táboře 
budou denně starat odborní instruktoři, 
a to zpravidla od 7:00 do 18:00 hodin. 
Samozřejmostí je dopolední i odpolední 
svačina, oběd a dodržování pravidelného 
pitného režimu.

Více informací o nabídce jednoden-
ních příměstských táborů naleznete 
v březnovém čísle Klíče nebo na webu 
městské části www.praha11.cz v sekci 
Aktuality.

  
Farmářské trhy budou! Od jara opět 
provoní Jižní Město

Přestože se teď zima se svými mrazivými 
teplotami může zdát nekonečná, jaro 
se nezadržitelně blíží a s ním i oblíbené 
farmářské trhy. Na jejich zajištění a organ-
izaci schválila v lednu Rada MČ Praha 11 
poptávkové řízení s tím, že pokud to epi-
demiologická situace dovolí, už v březnu 
se pro vás otevřou na prostranství před 
Komunitním centrem Matky Terezy 
a v blízkém okolí.

Farmářské trhy bude možné navštívit 
každé pondělí a středu od 8.00 do 18.00 
hodin a vybrat si zde z pestré nabíd-
ky domácích produktů, od uzenin, sýrů, 
medu, marmelád a dalších pochutin po 
zeleninu a ovoce či rukodělné výrobky.

PROVOZ KLUZIŠTĚ 
PRODLOUŽEN 

I V MĚSÍCI  
ÚNORU

ZA FINANČNÍ PODPORY MČ PRAHA 11

Obyvatelé Prahy 11 mají možnost nominovat osobnosti,  
kterým může být uděleno čestné občanství  

či Cena městské části
Městská část Praha 11 hledá osobnosti na tato ocenění:

1. Čestné občanství: uděluje se fyzickým osobám, které se významnou 
měrou zasloužily zejména o rozvoj MČ Praha 11.

2. Cena MČ Praha 11: může být udělena fyzickým i právnickým osobám 
nebo organizacím bez právní subjektivity:
• za významnou uměleckou či vědeckou činnost a za jiná díla mající 

vztah k MČ Praha 11
• za mimořádnou činnost nebo úspěch v různých oblastech života, 

které mají přínos pro MČ Praha 11
• jako zvláštní projev úcty významným domácím i zahraničním 

představitelům v oblasti politiky, vědy, kultury a sportu
• za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly 

záchranu života a zdraví občanů, historických nebo kulturních hodnot 
MČ Praha 11. 

 
Návrhy na udělení čestného občanství či ceny městské části mohou podávat 

přímo občané nejpozději do 30. dubna 2022. Návrh musí být předložen 
písemně se zdůvodněním zásluh navrhovaného a s jeho písemným souhlasem 

na nominaci. Jednotlivé kandidáty projedná a doporučí mediální komise 
a výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci, vyjadřuje se k nim rada MČ 

a v závěru tyto osobnosti schvaluje zastupitelstvo.

Pokud někoho takového znáte, kontaktujte odbor kanceláře starosty: 
Moniku Dvořáčkovou, e-mail: dvorackovam@praha11.cz.
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Den s Prahou 11 na ledě patřil hlavně dětem  
Předposlední lednovou sobotu ovlád-
li kluziště u obchodního centra Westfield 
Chodov děti z Jižního Města a jejich fan-
dící rodiče. V rámci Dne Prahy 11 na ledě, 
pořádaném jedenáctou městskou částí, 
si tu totiž malí bruslaři mohli užít ledovou 
plochu zcela zdarma a navíc se zapojit 
do některé ze soutěží o řadu zajímavých 
cen, včetně vstupenek do plaveckého ba-
zénu Jedenáctka VS. Celou akcí provázeli 

starosta Prahy 11 Jiří Dohnal (Piráti) spo-
lu s radním pro sport, kulturu a volný čas 
Mgr. Janem Stárkem (TOP 09 – STAN). 

„Praha 11 je letos hrdým partnerem 
kluziště a já mám velkou radost, že se 
tato unikátní ledová plocha setkává 
u návštěvníků s tak velkým zájmem. 
Všechny, kdo si zde bruslení oblíbili, pro-
to jistě potěší, že se nám podařilo vyjed-

nat prodloužení provozu kluziště až do 
poloviny února,“ uvedl radní Stárek.

Nestihli jste si zatím na kluzišti za-
bruslit? Nevadí, šanci budete mít ještě 
do 14. února! Kluziště je včetně půjčovny 
bruslí nebo stylového ICE Baru otevřeno 
denně v čase od 10.00 do 21.00 hodin. 
Více informací najdete na webových 
stránkách www.chodovnalede.cz.

Rozvoj elektromobility v Praze 11
V současnosti již není pochyb o tom, že vedle vozidel se spalovacím motorem 
bude část řidičů využívat elektromobily. U většiny řidičů se počítá s vlastní 
domácí nabíjecí stanicí v rodinných domech či vilách. Moderní urbanistická 
zástavba, jako je naše Jižní Město, ale vyžaduje síť veřejných dobíjecích stanic.

V lednu společnost PRE spustila v sou-
časnosti nejrychlejší dobíjecí stanici v Pra-
ze u restaurace s příznačným názvem Spo-
jovna, která se nachází na rozmezí Jižního 
Města, Kunratic a Šeberova. Jedná se o tří-
stou nabíjecí stanici v hlavním městě, tudíž 
má symbolicky výkon 300 kW. Vzhledem 
k tomu, že v současnosti nejsou vozy, kte-
ré by tento výkon reálně využily, bude vý-
kon rozdělen do dvou nabíjecích kabelů 

po 150 kW. Městská část Praha 11 v mi-
nulosti uzavřela se společností PRE me-
morandum o strategické spolupráci a díky 
tomu letos také zprovozníme nabíjecí sta-
nici u plaveckého bazénu Jedenáctka vodní 
svět. Stanice bude mít výkon 150 kW roz-
dělený do dvou větví po 75 kW. Řidiči, kte-
ří budou chtít rychle dobít své vozy, se tak 
s nadsázkou budou trápit pouze otázkou, 
zda si dojít na oběd, či zaplavat.

Společnost PRE bude v tomto roce po-
kračovat v úpravách dalších trafostanic 
určených k rezidenčnímu nabíjení. Doprav-
ní značení u každé trafostanice je vyzna-
čeno tak, abychom obsloužili elektromo-
bily a nebrali parkovací místa pro běžné 
vozy se spalovacím pohonem. Na radě 
městské části jsme schválili pronájem po-
zemků pro vybudování dalších nabíjecích 

stanic o výkonu 22 kW pro dva vozy zá-
roveň, a to v ulicích Kunínova, Na Sádce 
a Prašná. Městská část postupně vytipo-
vává další místa. Cílový stav je, aby obyva-
telé našich panelových domů měli dostup-
né nabíjecí body a nebyli omezováni jejich 
nedostatkem.

Všechny zmíněné projekty budou schop-
ny obsloužit první vlnu uživatelů elektro-
vozů, ale pokud by zájem občanů o elek-
tromobilitu nadále dynamicky rostl, 
budeme schopni sídliště obsloužit pou-
ze za pomoci chystaného nabíjení z lamp 
veřejné osvětlení. Technická příprava pro 
tento projekt na našem území také pro-
běhne v tomto roce. Samotné osazení 
nabíjecích přístrojů proběhne v budoucích 
letech podle aktuálních po-
třeb motoristů.

Mgr. Martin Duška   
(Piráti),  

radní pro dopravu 
 a otevřenou radnici
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Mou prioritou bude revitalizace vnit-
robloků. Jejich příprava je vždy nároč-
ná a zdlouhavá, zejména kvůli nutnosti 
získat dlouhou řadu povolení a souhla-
sů od organizací, na jejichž rozhodování 
nemám žádný vliv. Již brzy bychom však 
měli získat stavební povolení pro hned 
několik vnitrobloků, a tudíž snad bude-
me moci přejít k fázi samotné realiza-
ce. Nadále chci pokračovat ve výsadbě 
nových stromů a rozšiřování zelených 

ploch typu květinových luk či záhonů. 
V koordinaci s odborem životního pro-
středí a střediskem zeleně Jihoměstské 
majetkové, a.s., chci zlepšovat péči o ve-
řejný prostor, od posílení naší schopnos-
ti rychle řešit nenadálé situace přes seč 
travnatých ploch až po např. péči o stá-
vající stromy a keře, což jsou všechno 
služby, které pro nás zajišťuje právě „Ji-
homěstská“. V neposlední řadě připravu-
jeme rozšíření počtu drobných vodních 

prvků typu mlžítek či pítek. A hrozně 
moc doufám, že se hl. m. Praha podaří 
zahájit revitalizaci střední části Centrál-
ního parku, na jejíž podobě jsme se ve 
spolupráci s hlavním architek-
tem též podíleli.

Mgr. Jakub Lepš 
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta  
pro životní prostředí

Oblast územního rozvoje nezní sexy, ob-
čané si pod tím jen stěží cokoli představí, 
ale pro tvorbu podoby našeho města je 
nepostradatelná. Od počátku mé „mise“ 
na radnici jsem si přál, abychom společně 
z Jedenáctky vytvořili město, které bude 
skvělým místem pro život, kde si každý 
z nás najde část, kde je mu dobře. V územ-
ním rozvoji mám více priorit. V prvé řadě 
je zapotřebí dopracovat veškeré podkla-
dy pro tvorbu komplexního plánu rozvoje 
Prahy 11 tak, aby měl většinovou podpo-
ru občanů. V této věci se již hodně udě-
lalo, především se podařilo dokončit de-
mografickou studii odpovídající na otázku, 
jakým způsobem se bude vyvíjet populace 

na území naší městské části. Dokončily se 
dopravní studie Háje jih a hotová je i do-
pravní studie Chodov sever. V roce 2022 
by se pak měly dokončit dopravní studie 
Jižní Město II a Háje střed. Spolu s aktua- 
lizací studií na revitalizaci vnitrobloků se 
jedná o podklady, které umožní zadat 
zpracování zmíněného komplexního plá-
nu v oblasti územního rozvoje. Je pravda, 
že zpracování těchto podkladů se zpozdi-
lo zejména s ohledem na protipandemická  
opatření, která znemožňovala měřit inten-
zity dopravy a provádění místních šetření 
mezi obyvateli. Nezbývá než doufat, že 
tato opatření v roce 2022 nebudou mít 
takovou intenzitu, která by zpracování 

uvedených studií znemožnila. Dále se 
chci zaměřit na revitalizaci brownfieldů, 
což je ostatně i velké celopražské téma. 
Brownfieldy v sobě skrývají velký poten-
ciál využití v nejrůznější záměrech, od vý-
stavby bytů nebo například jako veřejná 
prostranství pro rekreaci.
Budu moc rád, pokud se mnou budete 
vaše názory na podobu Jedenáctky kon-
zultovat, a současně se těším 
se vaše podněty.

Ing. Martin Sedeke  
(ODS)  

místostarosta  
pro územní rozvoj 

V letošním roce čeká Prahu 11 hned ně-
kolik novinek. Jednou z nich jsou dětské 
skupiny, jimž dalo vedení městské čás-
ti zelenou, a já se těším, že minimálně 
jednu skupinu letos otevřeme. Jde pri-
márně o službu péče o děti před nástu-
pem do mateřských škol, a to s podob-
ným režimem jako v mateřských školách, 
počet personálu je však vyšší. Schválili 
jsme studii na rekonstrukci a dostavbu 
Domova seniorů a odlehčovacího cen-
tra Janouchova, který už bohužel ne-
vyhovuje potřebám 21. století, a v lis-
topadu bylo vyhlášeno výběrové řízení 
na projektanta. Proto chci, aby byl le-
tos schválen projekt rekonstrukce to-
hoto objektu, a snad se podaří i podat 
žádost o stavební povolení. Osobně se 

budu maximálně snažit sehnat potřeb-
né finance, aby se v roce 2023 mohlo 
začít se stavebními pracemi. Vyhlášeno 
již bylo i výběrové řízení na rekonstruk-
ci a dostavbu objektu Vejvanovského, 
v němž vznikne nová pobočka Domo-
va seniorů Janouchova. Chtěl bych, aby 
do konce našeho volebního období byla 
stavba dokončena do té míry, že bude 
moci začít instalace vnitřního vybavení. 
V neposlední řadě nás letos čeká i do-
končení 1. etapy rekonstrukce zahrady 
Komunitního centra Mezi Domy, která 
zahrnuje rozšíření zahrady, modernizaci 
vjezdové brány a branky pro pěší. V létě 
bude končit pilotní projekt Senior taxi. 
Je to velmi oblíbená a využívaná služba, 
proto na jaře vyhlásíme výběrové řízení 

na provozovatele této služby i v dalších 
letech. Do zadávací dokumentace zapra-
cujeme naše zkušenosti z projektu i při-
pomínky uživatelů této služby. Velký zá-
jem jsme zaznamenali také o seniorskou 
obálku, která obsahuje informace o zdra-
votním stavu obyvatele a umísťuje se na 
lednici nebo vstupní dveře u bytu. Na le-
tošek proto chystáme rozšíření služby 
o seniorskou kartu, která bude obsaho-
vat stejné údaje jako obálka, ale vejde se 
do peněženky.

Ing. Petr Jirava 
(za ANO) 

radní pro sociál-
ní věci, zdravotnictví 

a bezpečnost

V příštím roce nás čekají dvě významné 
dopravní stavby. První je investice měst-
ské části do kompletní rekonstrukce lávky 
u metra Háje (Otíkova lávka). Stavba bude 
etapizována, aby po co nejdelší možnou 
dobu mohla být část lávky v provozu. Dru-
há stavba je investice hl. města Prahy do 
kompletní opravy podchodu u autobusové 
zastávky Chodovská tvrz. Na tento projekt 

se připravujeme s TSK kvůli významným 
omezením v dopravě. Pro parkující rezi-
denty budeme zavádět zóny s nočním zá-
kazem parkování aut delších než 5 metrů. 
Není možné, aby se z Jižního Města stalo 
odkladiště nákladních aut. V okamžiku, kdy 
hl. město Praha schválí změny územního 
plánu, vypíšeme projektové dokumentace 
na parkovací domy. Pro cyklisty chceme 

dotáhnout rozpracované projekty z mi-
nulých let. Tam, kde to bude dávat smy-
sl a nebudou ohroženi chodci, 
zavedeme smíšené stezky.

Mgr. Martin Duška   
(Piráti),  

radní pro dopravu 
 a otevřenou radnici

Ve zbytku volebního období se chci zaměřit 
hlavně na realizaci dalších adrenalinových 
prvků na Jižním Městě, mezi něž prioritně 
patří asfaltový pumptrack, další modulár-
ní pumptrack a další kroky k realizaci dirt 
parku. Jednoznačně jsme se také shodli 
na nutnosti celkové rekonstrukce Kulturní-
ho centra Zahrada, kde by letos mělo dojít 
minimálně k celkové opravě střechy. Ved-
le toho budeme pokračovat v rekonstruk-
cích dalších školních hřišť, kde se počítá 

s renovací atletické dráhy při ZŠ K Milíčo-
vu a další etapou revitalizace školního hři-
ště při ZŠ Pošepného náměstí. Rovněž by 
konečně mělo dojít k vybudování důstoj-
ného zázemí pro sportoviště při ZŠ Schul-
hoffova, kde vzniknou nové šatny a so-
ciální zázemí. Co se týče volnočasových 
akcí, obyvatelé Prahy 11 se mohou opět 
těšit například na obří vodní skluzavku, 
která se u veřejnosti setkala s velkým zá-
jmem, Street festival zaměřený hlavně na 

tanečníky a parkouristy a v zimních měsí-
cích samozřejmě na bruslení. V neposled-
ní řadě je stále mou ambicí digitalizovat ve 
spolupráci s IT oddělením dotační systém 
městské části v oblasti sportu 
a kultury.

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN)  

radní pro sport,  
kulturu a volný čas

Anketa: Co čeká Prahu 11 v novém roce?
Nový rok se už naplno rozběhl a s ním i plány, jak z Prahy 11 udělat zase o pořádný kus lepší místo k životu. Na to, jaké změny 
naši městskou část čekají a co ve svých gescích považují pro letošek za největší priority, jsme se zeptali jednotlivých radních.  
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Nové zástěny mobilních toalet

Někteří z vás si už možná všimli, že se „něco děje“ v parku Křtinská u radnice, 
v parku u Chodovské tvrze a ve Volnočasovém areálu Kupeckého (VAK). 

Na těchto místech jsme totiž začali in-
stalovat první zástěny na mobilní WC 
v Praze 11. V první fázi vznikají základy 
pro umístění těchto zástěn, ty se mezi-
tím vyrábějí na dílně. Jedná se o atypický 
mobiliář, jaký se běžně neprodává. Proto 
jsme nechali zpracovat projekt, jehož cí-
lem bylo vytvoření návrhu tohoto úplně 
nového prvku, který bychom v budoucnu 
chtěli používat u všech mobilních toalet 
na veřejných prostranstvích.

Pro instalaci těchto zástěn  
máme dva hlavní důvody:

1. estetický – chceme pohledově zakrýt 
nepříliš vzhledné plastové toalety

2. ochranný – abychom zabránili nežá-
doucí manipulaci s toaletami, zejmé-
na jejich převržení, k němuž  bohužel 
často dochází, a to zejména v parku 
u Chodovské tvrze

Pokud nám bude přát počasí, mohlo by 
být vše hotovo do konce února. Jak bu-
dou zástěny vypadat, to si můžete pro-
hlédnout na vizualizaci, autorem je ate- 
liér JENSOVSKY, s.r.o. 

V ideálním případě by následně měly 
přibýt další lokality s takto zastíněný-
mi mobilními toaletami - např. v oblasti 
Zoo koutku Háje / dětského hřiště Rašo-
va nebo v reakci na podnět občanů pře-
daný zastupitelským kolegou Kulhán-
kem na Jižním Městě II u ulic Petýrkova/
Hrabákova.

Posouzení  
technického stavu pergol
Na Jižním Městě I a II se na několika místech nacházejí převážně 
dřevěné pergoly v „původním“ stavu. Proto jsme objednali zpra-
cování statického posudku, který by nám měl dát vyhodnocení 
toho, jak s nimi do budoucna naložit. Až do půlky dubna může-
te proto v terénu potkávat posuzovatele, kteří budou na místě 
provádět zkoušky pevnosti těchto pergol, prohlížet je či odebí-
rat vzorky ke stanovení možného biologicko-mykologického na-
padení. O závěrečném vyhodnocení a návrhu dalšího postupu 
vás budeme samozřejmě následně informovat.

Zahájení revitalizace hřiště 
Hrudičkova na Jižním Městě II 
Na konci loňského roku jsme úspěšně vysoutěžili firmu, která 
provede komplexní revitalizaci prostranství u Kunratického lesa 
mezi bytovým domem Hrudičkova a přilehlou soukromou ma-
teřskou školou – tzv. hřiště Hrudičkova. Zahájení prací na místě 
samotném čeká na vhodné klimatické podmínky (tj. teplejší po-
časí, aby mohly probíhat potřebné technologické procesy). Vě-
říme, že pokud nenastane mimořádná situace, bude hřiště Hru-
dičkova „v novém kabátě“ v průběhu jara. 

Zatím byly vybrány jak prvky venkovního fitness, tak nové lavič-
ky nebo tabule na kreslení křídou.  Fitness bude umístěno v plo-
še z přírodního materiálu – mlatu, a hřiště určené pro široké vy-
užití (hry s míčem, nácvik jízdy na kole apod.) bude opatřeno 
akrylátovou stěrkou, která by měla redukovat nárazy (hluk) a za 
mokra neklouzat. Počítá se i s výsadbou nových stromů - červe-
nolistých a klasických javorů. Vše, co bylo splnitelné a zaznělo 
na veřejném setkání v červnu 2020, jsme nechali v maximální 
míře do projektu zapracovat. Doufám, že se upra-
vené hřiště bude nejen místním obyvatelům líbit.

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta  
pro životní prostředí
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Postavení městské části ve stavebním řízení  
a dopady tohoto postavení na vyjednávání participačních smluv
Postavení městské části ve stavebním 
řízení je opředeno mnoha mýty 
a provázeno  falešnou představou 
o jeho síle  v procesech, ve kterých je 
rozhodováno o vydání povolení, na 
základě nichž smí stavebník (investor) 
stavět. Pravda je bohužel spíše  
opačná. 

O vydání těchto povolení rozhoduje sta-
vební úřad, který je na městské části ve 
svém rozhodovaní nezávislý. Jde o tzv. 
přenesenou působnost státní správy. 
Tedy proces, ve kterém stát přenesl po-
vinnost vykonávat v některých oblastech 
výkon státní správy na obce, ale ponechal 
si řídící pravomoc k těmto orgánům obce. 
Typicky jde kromě oblasti stavebního ří-
zení o agendy, jako je třeba vydávání do-
kladů (občanských průkazů, pasů apod.), 
živnostenských listů a celé řady dalších 
oblastí. Původně byl tento proces spjat 
s rušením okresů, které tyto činnosti pro 
stát zajišťovaly. 

V praxi to pak funguje tak, že obec je po-
vinna tyto úředníky zaměstnat, zajistit jim 
podmínky pro výkon činnosti (kanceláře, 
technické vybavení atd.), ale pokud jde 
o jejich rozhodování, představitelé a orgá-
ny obce jim do jejich rozhodování nesmí 
žádným způsobem vstupovat. Pro sta-
vební řízení tedy platí, že městská část ve 
své samosprávné působnosti (tedy rada 
MČ a zastupitelstvo MČ) není tím, kdo po-
voluje nějaký investiční záměr. Tím je sta-
vební úřad a do jeho rozhodování nesmí 
dle zákona zastupitelstvo MČ ani rada MČ 
zasahovat. Tím méně starosta nebo mís-
tostarosta pro územní rozvoj. Skutečnost 
je navíc taková, že investor pro dokumen-
taci, kterou předkládá stavebnímu úřadu 
a na základě které je mu případně vydá-
no stavební povolení, nepotřebuje vyjád-
ření městské části a ani ho k dokumenta-
ci, i pokud o něj požádá, nepřikládá. Tato 
dokumentace může mít podle složitosti 
záměru i mnoho tisíc stran a obsahovat 
desítky povolení různých státních orgánů 
a i jiných institucí, ale vyjádření městské 
části k záměru mezi nimi není. 

Stavební úřad tedy ani netuší, zda měst-
ská část se záměrem souhlasí nebo ne-
souhlasí, a podle zákona ho to ani nemá 
zajímat. Obecně platí, že stavební řízení 
má charakter správního řízení, kdy pod-
mínky pro vydání příslušných povolení, 
na základě kterých investor smí nebo ne-
smí stavět, upravují příslušné předpisy. Ve 
správním řízení pak platí, že splní-li žada-
tel vše, co mu příslušné předpisy ukládají, 
je mu stavební úřad povinen příslušná po-
volení vydat.

Městská část ale není zcela bez vli-
vu na průběh stavebního řízení. Ze zá-
kona má postavení účastníka v té 

části stavebního řízení, která se týká vy-
dání souhlasu s umístěním stavby (územ-
ního řízení), a jako účastník řízení může 
vznášet podněty a připomínky k průběhu 
tohoto řízení. Je třeba ale zdůraznit, že 
tyto připomínky se musí opírat o vyhlášky 
a další právní normy upravující podmínky, 
za kterých smí být povolení vydáno, a po-
ukazovat na to (ty připomínky), že žadatel 
nesplnil něco, co mu tyto předpisy uklá-
dají, a co splnit musí. Pokud městská část 
jako účastník řízení není spokojena s tím, 
jak byly její podněty a připomínky staveb-
ním úřadem vypořádány, může se proti 
jeho rozhodnutí odvolat k nadřízenému 
stavebnímu úřadu.

Nabízí se tedy otázka, proč se vlastně in-
vestoři s městskou částí baví. Důvodem 
je skutečnost, že v celé řadě investič-
ních záměrů potřebují investoři spoluprá-
ci městské části k tomu, aby splnili pod-
mínky, které jim pro vydání potřebných 
povolení ukládají zmíněné předpisy. Ty-
picky může jít o souhlasy s vedením sítí 
přes pozemky městské části, napojení 

na dopravní infrastrukturu přes pozemky 
městské části, případně splnění podmí-
nek vyplývajících z územního plánu (využi-
tí koeficientů určujících intenzitu zástavby) 
a v extrémním případě i souhlas se změ-
nou územního plánu. Potřebuje-li investor 
cokoliv z uvedeného, postavení městské 
části se velice výrazně posiluje a v někte-
rých případech se městská část dostává 
do situace, kdy může svým postojem roz-
hodnout o tom, zda se připravovaný in-
vestiční záměr bude realizovat či nikoliv. 
Dalším důvodem, proč se zejména velcí 
investoři s městskou částí baví i za situa- 
ce, kdy nepotřebují žádnou součinnost, 
je skutečnost, že nevědí, zda v budoucnu 
u jiného investičního záměru tuto součin-
nost potřebovat nebudou, a proto se sna-
ží udržovat s městskou částí dobré vzta-
hy. Proto typicky těmi, kteří podávají na 
stavební úřad žádosti o vydání potřeb-
ných povolení, aniž se s městskou částí 
vůbec baví, bývají spíše menší investoři, 
kteří nepředpokládají další investiční akce 
na území městské části. Bohužel tyto pří-
pady se ale v posledních letech množí, jen 

Život na Jižním Městě
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za poslední dva roky jich na území naší 
městské části bylo šest.

V souvislosti s investiční výstavbou se 
městské části a obce obecně snaží s in-
vestory uzavírat smlouvy zavazující inves-
tory, aby v souvislosti s realizací nějaké 
investiční akce investovali i do technic-
ké infrastruktury, životního prostředí, ob-
čanské vybavenosti, případě se jinak po-
díleli na uspokojování potřeb obce. Zde je 
třeba říci, že požadavek na takovouto in-
vestici nemá oporu v zákoně a je dobro-
volným rozhodnutím investora. Tlak, který 
může městská část na investora vyvinout, 
aby podepsal smlouvu, ve které se k ta-
kovýmto investicím zaváže, závisí na tom, 
jak moc potřebuje investor součinnost 
městské části pro realizaci svého inves-
tičního záměru. Okolnosti, na kterých to 
závisí, jsou popsány výše. V obecné rovi-
ně lze ale říci, že každá stavba může mít 
vliv na své okolí. Jde zejména o dopady 
na dopravní infrastrukturu (přetížené silni-
ce a křižovatky, problémy s parkováním), 
občanskou vybavenost (např. nedostateč-
nou kapacitu školských nebo zdravotnic-
kých zařízení v okolí záměru) nebo dopady 
na životní prostředí (dojde-li např. v dů-
sledku výstavby ke kácení stromů). I když 
tedy městská část nemá zákonné právo 
požadovat kompenzace za tyto důsledky 
investiční výstavby, minimálně může ape-
lovat na etickou stránkou věci a požado-
vat, aby se investor s důsledky realizace 

svého záměru na své okolí vypořádal.

Naše městská část na uzavíraní tako-
výchto smluv trvá. V posledních letech 
jsem připravil a podepsal sedm takových-
to smluv a dalších šest se připravuje. Pl-
nění, které z nich pro městskou část vy-

plývá, vždy dosahuje hodnoty minimálně 
1 100 Kč za každý m2 podlahové plo-
chy, kterou investor postaví. Jako příklad 
mohu uvést smlouvu se společností Cen-
tral Group. Ta realizuje záměr o celko-
vém úhrnu podlahových ploch 31 000 m2 
a městské části předá do vlastnictví ne-
movitost (nebytovou jednotku v příze-
mí budovaného objektu pro zřízení škol-
ského zařízení) o ploše 470 m2. Při ceně 

90 000 Kč za 1 m2 takovéhoto prostoru 
je jeho cena 42 300 000 Kč, a tedy pří-
spěvek na 1 m2 podlahových ploch, kte-
ré Central Group realizuje ve svém zá-
měru, je 1 360 Kč. Podobně společnost 
Globus, která má v plánu na Chodovci vy-
budovat hypermarket o ploše 11 000 m2, 
daruje městské části pozemek pro by-
tovou výstavbu o ploše 5 200 m2. Při 
ceně 20 000 Kč za m2 je hodnota toho-
to pozemku 104 000 000 Kč a příspě-
vek na 1 m2 podlahové plochy budova-
ného hypermarketu tak dosahuje částky 
9 454 Kč! Podobně je to i u ostatních 
smluv, ve kterých se investoři zaváza-
li k investicím kompenzujícím dopady při-
pravovaných investičních akcí do okolí. 
Jde o investice do oprav dopravní infra-
struktury a její budování, do revitalizace 
zeleně a veřejného prostoru obecně, in-
vestice do škol a školek a podobě. Je tře-
ba zdůraznit, že žádnou z těchto investic 
by investoři nemuseli realizovat na zákla-
dě podmínek, které jim daly orgány státu 
jako podmínky pro vydání příslušných po-
volení, na základě kterých realizují své zá-
měry, a bez požadavku městské části by 
tedy realizovány nebyly.

Ing. Martin Sedeke  
(ODS) 

místostarosta  
pro územní rozvoj

 Pokud městská část 
jako účastník řízení není 
spokojena s tím, jak byly 
její podněty a připomínky 

stavebním úřadem 
vypořádány, může se proti 

jeho rozhodnutí odvolat 
k nadřízenému stavebnímu 

úřadu.  

Vážení obyvatelé Jižního Města, 

obracíme se na vás s informací, že v po-
slední lednové dekádě byla schválena no-
vela zákona o státní sociální podpoře, 
která umožní, aby více lidí dosáhlo na pří-
spěvek na bydlení a mohlo jej využít i na 
úhradu vyšších faktur za energie. Nová 
pravidla platí zpětně od 1. ledna 2022. 

Kromě toho vydalo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí (MPSV) nový metodic-
ký pokyn, který zpřístupní většímu okru-
hu domácností i další dávku – tzv. mi-
mořádnou okamžitou pomoc. Příspěvek 
na bydlení pobírá v současné době cca 
150 tis. domácností, dalších cca 200 
tis. má podle provedených výzkumů na 

příspěvek nárok, ale z různých důvodů 
jej nečerpá. 

MPSV nově připravilo online kalkulač-
ku, aby si lidé mohli spočítat, zda na pří-
spěvek dosáhnou a případně v jaké výši. 
Apelujeme tímto na všechny, kteří zatím 
zůstávají v tzv. režimu dodavatele po-
slední instance, aby si co nejdříve zařídi-
li převod energií k jinému dodavateli. Ne-
jen, že platí neúměrně vysoké náklady za 
dodávky, ale vystavují se zároveň nebez-
pečí, že jim bude v blízké době dodávka 
plynu nebo elektrické energie přerušena.

Radek Adamec,  
ředitel společnosti  

Jihoměstská majetková a.s.

Pro informaci uvádíme  
některé důležité odkazy

www.mpsv.cz 
„pomoc při růstu cen energií“ 
kalkulačka, odkaz na vyplnění 
formuláře a návodné video, jak 
vyplnit žádost

www.energetickyprispevek.cz   
speciální web k tématu včetně 
odpovědí na časté dotazy

www.uradprace.cz/ 
web/cz/-/s-rustem-cen-za- 
energie-muze-pomoci-up--1    
webové stránky Úřadu práce ČR

950 180 070 
telefonní linka Úřadu práce ČR 
k pomoci s energetickou chudobou

800 779 900  
call centrum Úřadu práce ČR 
(bezplatná linka).

Poradit se můžete  
i na Jihoměstské majetkové a.s.  
na čísle 733 736 179.
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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

CYKLOJÍZDA PEO SENIORKY A SENIORY: ZA LETADLY A NA ZÁPADNÍ PÓL
Dne: 28. 2. 2022 (pondělí)
Odjezd: v 10:00 od metra A Petřiny
Délka trasy: 45–50 km
Trasa: Bílá Hora, Řepy, Hostivice, Ruzyně, Dobrovíz, Středokluky, Kně-
ževes, Tuchoměřice, P. Kopanina, Šárka, Podbaba, Nádraží Holešovice, 
případně jiná stanice metra C
Co našel mnich Dominik? Kde se střídali sirotci a trestankyně? Po-
lepšil se loupežník Babinský? Kdy vzlétlo první letadlo z Ruzyně? 
Najdete západní pól? Kam chodila kněžna Ludmila? Proč Šár-
ka skočila ze skály? Co skrývá název Podbaba? Trasou vás 
provede Mirja. Přibalte náhradní duši. 

TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ 
Kdy: 24. 2. 2022 (čtvrtek)
Sraz: Smíchovské nádraží – bus 360 nástupiště D
Odjezd: 8:45 do Štěchovic
Trasa: Štěchovice, Homole, Kolná, Třebenice, Svatojánské proudy, Ztracenka, 
Štěchovice.
Délka trasy: 15 km
Výlet je vhodný pro zdatnou seniorskou populaci. Nutno počítat s převýšením 
a v Proudech i s úzkou stezkou, která na oplátku za námahu nabízí krásný zážitek 
nevšedních pohledů. Do batohu přibalte svačinu, na obličej úsměv, do duše pohodu. 
Na setkání s vámi se těší Jindra.

TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro 
seniory: Zimní Sázava
Kdy: 22. 2. 2022 (úterý) 
Odjezd: žst. Praha Horní Měcholupy 
9:22, jízdenka PID pro 3 pásma
Délka trasy: 10 km
Trasa: Čtyřkoly – Lštění – Dubsko – 
Poddubí – Hvězdonice – Chocerady 
– Vlkovec
Nejprve vystoupáme ke kostelíku na 
hradišti Lštění, dále půjdeme kolem 
zřícenin hradu Dubí k Sázavě. Budeme 
pokračovat podle řeky a možná usly-
šíme praskat ledy. Na setkání s vámi 
se těší Jitka.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za kouzlem české gotiky, středověkých 
madon na Starém Městě pražském a tajemstvím sv. Haštala

Dne: 19. 2. 2022 (sobota) v 10:00 
Sraz: před Španělskou synagogou, Vězeňská 1
Zvláštní kolorit této kdysi chudinské čtvrti okouzlil v minulosti četné umělce a spiso-
vatele, snad i Jaroslava Foglara, který sem umístil děj svých Rychlých šípů. Svůj ráz si 
tato část Starého Města zachovala dodnes. A co na účastníky této vycházky s paní 
Jelenou čeká? Dozvědí se, jak to vypadalo v jedné z prvních nemocnic či jaká tajemství 
se skrývají za zdmi zdejšího kostela a dále:
Jakou souvislost mají mariánské sloupy a sošky středověkých madon s tzv. marián-
ským kultem nebo mariánskými kulty? Jak se dostal Mariánský sloup na Staroměst-
ské náměstí? Za jakých okolností z něj zmizel? A co vedlo k tomu, že se na Staroměst-
ské náměstí vrací, ačkoliv k tomu mají někteří historici výhrady? Proč patří kostel sv. 
Haštala k těm nejzáhadnějším v Praze? Kolik kostelů se skrývá v areálu Anežského 
kláštera? A proč mají tak skvělou akustiku? Kde žila a je (zřejmě) i pohřbena sv. Anež-
ka Česká? Čím jsou zajímavá vrcholná díla české gotiky?
Rezervace komentovaných procházek do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pon-
dělí–pátek 8:00–14:00: 605 819 096, 724 603 317, e-mail: info@jmsoc.cz
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v době uzávěrky je možné akce 
uskutečnit pouze v omezeném počtu. 

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro 
seniory: ŽIŽKOV II – vycházka po 
zmizelém a stávajícím Žižkovu
Dne: 15. 2. 2022 (úterý) ve 14:00, 
19. 2. 2022 (sobota) ve 14:00
Sraz pro obě procházky: na náměs-
tí Winstona Churchilla u jeho pomníku
Žižkov je svéráznou čtvrtí, ostatně její 
název odkazuje k vojevůdci Janu Žiž-
kovi. Z malé předměstské obce se po-
stupně utvořilo jedno z největších sa-
mostatných českých měst. Procházka 
dolní částí Žižkova představí architek-
tonicko-urbanistický vývoj této čtvrti, 
ale také připomene například žižkov-
ské příhody císaře Františka Josefa I., 
který navštívil i zdejší městské lázně. 
Žižkov měl vždy svoji vlastní atmosfé-
ru, býval čtvrtí řemeslníků a malých 
podnikatelů, mnozí se zde řídili svými 
vlastními zákony a pravidly. Vydejte se 
s námi na procházku a dostanete se 
do doby, kdy zde žil Fešák Hubert a po 
ulicích se pohyboval žižkovský Pepík.
Projdeme se i po místech, která už ne-
jsou vidět, ale dochovala se v příbě-
zích a vyprávění: zbořené domy, zanik-
lé usedlosti, zrušené továrny a bývalá 
železnice.

Zveme vás na přednášku „Příznaky infarktu a mozkové mrtvice a jak 
správně postupovat“ 
KDY: 7. 2. 2022 (pondělí) od 14:30, 17. 2. 2022 (čtvrtek) od 14:30 
KDE: obě přednášky v Křejpského 1502/8 (v jídelně objektu Stravovacího centra)
Program: Přednášející Michaela Švandrlíková z odd. prevence MP hl. města Prahy, 
která vám objasní vše kolem prevence, rozpoznání prvních příznaků a správném po-
stupu při infarktu, mozkové mrtvici a dalších situacích.
ZDARMA, bez rezervace. Účastníci se prokáží platným očkováním nebo negativním 
testem v souladu s aktuálními pravidly a opatřeními.
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PŘIPRAVUJEME: TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE
KDY: 16. 3. 2022 (středa) od 13:30 do 17:00
KDE: v jídelně Stravovacího centra Křejpského 1502/8 
Cena: 80 Kč 
Cena zahrnuje občerstvení: chlebíčky, moučník, kávu, vodu s citronem 
Na co se můžete těšit: Přijďte si užít odpoledne při poslechu živé hudby v podání p. 
Františka z kapely Hvězdný prach. 
V případě zájmu nás kontaktujte od 1. 3. do 9. 3. 2022 na tel. číslech: 605 819 
096, 724 603 317. Po předchozí tel. dohodě uhradíte vstupenku na adrese: Dům 
s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro, ev. 2. patro účtárna. 
AKCE SE USKUTEČNÍ V PŘÍPADĚ, POKUD TO EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE 
DOVOLÍ. Aktuální informace naleznete na našem webu (www.jmoc.cz) nebo face-
booku. Účast na inzerovaných akcích je na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá 
zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. Svůj nesouhlas s pořizováním fo-
tek či videí vyjádřete prokazatelně před konáním akcí.

ZVEME VÁS NA: MASOPUSTNÍ ZÁBAVU 
KDY: 16. 2. 2022 (středa) od 13:30 do 17:30
KDE: v jídelně Stravovacího centra Křejpského 1502/8 
Cena: 160 Kč 
Co vás čeká: Servírovat se bude: knedlo vepřo zelo, moučník, škvarková pomazán-
ka a chléb, káva, voda + citron. Odpoledne za doprovodu živé hudby. Vítáni jsou 
účastníci v maskách, připraveny budou ceny pro nejkrásnější z nich. Oslovte své 
přátele a známé, prostě přijďte mezi nás, bude vám fajn. 
V případě zájmu nás kontaktujte od 1. 2. do 9. 2. 2022 na tel. číslech: 605 819 
096, 724 603 317. Vstupenku uhraďte po předchozí tel. dohodě na adrese: Dům 
s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro, ev. 2. patro účtárna. 
AKCE SE USKUTEČNÍ V PŘÍPADĚ, POKUD TO EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE 
DOVOLÍ.

ZMĚNA v podmínkách dotovaného 
plavání pro seniory 65+  
a osoby se zdravotním 
postižením (ZTP/P)  
od 1. února 2022

Senior 65+ a osoba se zdravotním 
postižením (OZP, s průkazem ZTP/P) 
s trv. bydlištěm na území MČ Pra-
ha 11, uhradí dotovaný vstup ve výši 
50Kč (60+20 minut). 

Pro plavání je vymezen časový pro-
stor v rozpětí 2 hodin, tj. od 12:30 do 
14:30 hodin. 

Dotované plavání bude probíhat ve 
dnech: pondělí, středa, čtvrtek, pá-
tek, s výjimkou úterý, kdy je bazén 
vymezen pro školy! V případě, že na 
všední dny připadají svátky, slevu ne-
lze uplatnit. 

Neziskovka z Jižního Města získala značku spolehlivosti
Klub vozíčkářů Petýrkova je obecně prospěšná společnost, která na 
Jižním Městě poskytuje od roku 1992 každodenní pomoc dospělým lidem 
s tělesným postižením. Nejvýznamnější činností této neziskovky je zajišťování 
osobní asistence, sociální služby určené lidem, kteří se v důsledku svého 
zdravotního postižení či věku stali závislými na pomoci jiných. V oblasti 
poskytování terénní sociální péče zároveň patří mezi první organizace, 
které podobné služby začaly v ČR v devadesátých letech minulého století 
poskytovat a v letošním roce oslaví úctyhodných třicet let své činnosti. 

K třicátým narozeninám získala organi-
zace s menším předstihem krásný dá-
rek. Klub vozíčkářů Petýrkova se stal 
držitelem Značky spolehlivosti. Jako 
nestátní nezisková organizace může 
nyní vystupovat jako Prověřená veřej-
ně prospěšná organizace. Tuto značku 
od roku 2015 uděluje nezávislá Rada 
pro hodnocení spolehlivosti při Asociaci 
veřejně prospěšných organizací ČR, při-
čemž je součástí programu Česká kvali-
ta. Značka spolehlivosti je zárukou pro 
dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná 
organizace naplňuje své poslání a řád-
ně hospodaří se svěřenými prostředky.

Získání značky je pro KVP i oceněním 
dlouholetého úsilí při podporování sa-
mostatného života lidí s tělesným po-
stižením v bezbariérovém bytovém 
komplexu v Petýrkově ulici v Praze 11. 
Již v minulosti byla činnost organiza-
ce kladně hodnocena – například v le-
tech 2015 a 2016, kdy se této spo-
lečnosti podařilo 2x proniknout mezi 

15 semifinalistů v soutěži Neziskovka 
roku ČR. V klubu věří, že jim v součas-
ných nelehkých časech pomůže získá-
ní značky podpořit vlastní transparent-
nost a důvěryhodnost. Pokud byste 
chtěli této prověřené veřejně prospěš-
né organizaci a jejím klientům poskyt-
nout pomoc, můžete kontaktovat pří-
mo ředitele společnosti, pana Tomáše 
Drábka, na tel. č. 727 821 669 nebo 
e-mailem na drabek@kvp.cz.

Rád s vámi probere konkrétní možnost 
podpory či partnerství a představí vám 
blíže činnost organizace. Každá pomoc 
je vítaná a má smysl, protože zlepší 
podmínky lidem s tělesným postižením 
na Jižním Městě. Jak v minulosti uved-
la paní Jarmila Baudišová, předsedkyně 
Abakusu – nadačního fondu zakladate-
lů Avastu, který je partnerem organiza-
ce: „Dům v Petýrkově ulici v Praze 11 
a celá jeho koncepce pro mě zname-
ná zejména svobodu, samostatnost 
a plnohodnotný život pro ty, kterým 

k naplnění těchto slov chybí jen velmi 
málo – pohyb na vlastních nohou.“

 Mgr. Tomáš Drábek

Pracovník 15 KVP a zároveň klient osobní 
asistence František na mechanoterapii  
Foto: Robert Klejch
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Po dvou letech, kdy se nám podařilo úspěšně vyvést Jihoměstskou majetkovou 
z krize, jsem odešel z čela představenstva společnosti. Spolu se mnou představenstvo 
opustili i další zastupitelé z řad jiných politických stran a politici budou nyní zastoupeni 
jen v dozorčí radě. Tak je to ostatně běžné u většiny společností hl. m. Prahy i jinde. Za 
dva roky v představenstvu se povedlo:

 Zrušil jsem funkce náměstků (politické tra� ky).
 Podařilo se nám společnost � nančně stabilizovat.
 Kompletně jsme vyměnili účetní oddělení a postavili ho na nohy.
 Faktury už nenosíme ze stolu na stůl, ale používáme digitální systém oběhu faktur.
 Zpřístupnili jsme informace o Jihoměstské majetkové veřejnosti, včetně možnosti 

on-line nahlížení do účetnictví společnosti.
 Spustili jsme zcela nové webové stránky s neveřejnou sekcí pro ředitele našich škol 

a školek.
 Zrealizovali jsme už tři vlny oprav bytů ve správě městské části, které samo město 

nebylo schopno opravovat.
 Rozšířili jsme a začali opravovat kamerový systém městské části.
 Do „drahých“ bytů v Zahradách Opatov jsme ubytovali za regulované nájemné 

11 rodin našich jihoměstských učitelek a učitelů.
 Vylepšili jsme fungování Multidohledového centra, ze systému často předáváme 

záznamy policii, která je díky nim schopná ztotožnit a vypátrat pachatele trestných činů.

 Získali jsme dotaci na nákup dvou elektroaut na vyvá-
žení košů a odpadků ze sídlišť, takže nám už v jihoměst-
ských ulicích nesmrdí dieselové multikáry!

 Jihoměstská majetková také výrazně pomáhala bě-
hem pandemie COVIDU-19, kdy distribuovala dezinfekci 
do škol, zřídila výdejní místo dezinfekce pro obyvatele 
Prahy 11.

Na závěr bych rád popřál Jihoměstské majetkové a je-
jím pracovníkům hodně energie, odvahy a tah na branku. 

Jaké změny se hnutí ANO povedly v Jihoměstské sociální?
V roce 2021 jsme našli nového ředitele Jana Schneidera, skutečného odborníka, 

který podobné organizace vedl roky. Ten hned od nástupu srší nápady na inovace.
• Krátce po nástupu se mu povedlo získat dotaci na přestavbu DS Vejvanovského. 

Dotační titul z národních zdrojů, ze kterých se nám podařilo získat 30 mil. Kč. 
• Povedlo se mu velmi úspěšně a rychle rozjet populární službu Senior taxi!
• Dále získal dotaci na nákup elektromobilů. Letos se tak po Jihoměstské majetkové 

stane ekologickou i naše sociální akciovka! 
A to samozřejmě není vše, k úspěchům našich akciovek, které jsou pod naším 

vedením, se ještě vrátíme.

Milí sousedé,
zveřejnění naší stránky v Klíči v lednu vzbudilo nejen na radnici pořádný poprask! Ještě aby ne, nic takového v Klíči dosud nebylo. Nejen že vás 
skrze tuto stránku můžeme informovat o všem, co se do redakční části nevešlo, ale od tohoto čísla pravidelně umožníme přístup do našeho 
radničního časopisu i vám, občanům Jižního Města! Něco dosud nevídaného se stalo realitou. Budu moc rád, když mi napíšete, co vás trápí 
nebo naopak těší na Jižním Městě. Nejlepší příspěvek vždy otiskneme! 
  Ing. Ondřej Prokop, předseda hnutí ANO v Praze

Praha 11 stále nemá rozpočet!
Praha 11 dodnes nemá připravený 

rozpočet pro rok 2022. Přitom většina 
ostatních městských částí ho schvaluje 
ještě v prosinci (jako magistrát) nebo 
v lednu. Starosta kvůli tomu dokonce 
nesvolal ani řádné lednové zastupi-
telstvo! Praha 11 je tak paralyzována 
v rozpočtovém provizoriu a nemůže 
například objednávat nové služby, 
investovat prostředky do plánovaných 
projektů a oprav nebo vyplácet odmě-
ny svým zaměstnancům. Je to ostuda, 
která naši městskou část dlouho 
nepotkala.

O naše noviny Jižní Město ŽIJE byl 
v lednu rekordní zájem!

Asi víte, že každé čtvrtletí vydáváme 
s kolegy své noviny, které chodí do všech 
schránek na Jižním Městě. Těší se čím dál 
tím větší oblibě. O tom svědčí letošní mo-

hutná odezva na naše články nebo stovky 
vyplněných tajenek z křížovky, ze kterých 
jsme vylosovali nakonec místo 5 výherců 
poukázek na nákup do LIDL hned 10! 
Všem výhercům gratulujeme! Pokud jste 
náhodou noviny nedostali, můžete si je 
stáhnout na webu www.jiznimestozije.cz
nebo vyzvednout na recepci centrály 
hnutí ANO (Babická 2).

Chodník u veteriny Majerského je 
díky vám opravený!

Pište nám své připomínky, nápady 
i stížnosti. Rádi pro vás zařídíme, co je 
v našich silách. Zde je konkrétní ukázka 

toho, že všechno opravdu jde, když 
se chce. V prosinci jsme od jedné naší 
sousedky dostali stížnost na tristní stav 
chodníku u veteriny Majerského a hned 
v lednu jsme zařídili opravu. Vaše přání 
jsou pro nás důležitá!

Aktuality z Prahy 11 

Jak jsme postavili na nohy městskou fi rmu Jihoměstskou majetkovou, a.s.: 

Kontakty na nás:
Ondřej Prokop
klub zastupitelů hnutí ANO
Nová radnice, Mariánské nám. 2, 
110 00 Josefov
E-mail: praha11@anobudelip.cz

Čtěte blog Ondřeje Prokopa
www.ondrejprokop.cz
Sledujte facebookový pro� l
www.facebook.com/
IngOndrejProkop
Nenechte si ujít tweety na
twitter.com/oprokop 
Hledejte ve své schránce 
časopis Jižní Město ŽIJE
www.jiznimestozije.cz 

Představujeme vám nový spolek Rady seniorů 

Názor občana
Nejsem příznivcem Hnutí ANO 

a momentálně ani žádné jiné politické 
strany. Ale když jsem uviděla možnost 
zveřejnit svůj názor v Klíči, neváhala 
jsem. Pokud jej nenapíšu já, udělá to 
někdo jiný. 

V Praze 11 funguje Re-use dětských 
věcí. Víte, v jakých podmínkách musí 
existovat? Prostory má naprosto malé, 
nevyhovující, nedůstojné, a přesto 

dělá svou činnost, jak nejlépe 
umí, včetně potravinové pomoci 
sociálně slabším. Nejsmutnější 
však na této věci je, jak se k tomu staví 
naše radnice. Nejen že není ochotna 
poskytnout dotaci, ale ani vlastní 
prostory, které má. Je to obrovská 
ostuda současné (ne)koalice ANO, 
Piráti, ODS a TOP09/STAN. Proto jsme 
se rozhodli, že jako občanský spolek 

Rodiče pro Jižňák se pokusíme 
tuto situaci řešit a najít pro 

Re-use � nancování. Chcete-li se 
zapojit do této akce, kontaktujte nás 

přes FB stránky nebo e-mailem info@
rodiceprojiznak.cz. Myslím, že tato po-
třebná aktivita si zaslouží důstojnější 
podmínky pro svou činnost. A pokud 
nejedná radnice, musí sami občané!

  Martina Schikorová 

Hlavním cílem spolku je podpora 
jihoměstských seniorů a ulehčení den-
ních problémů. Každým dnem nám ra-
zantně zdražují základní potřeby, jako 
jsou energie a potraviny! To přidělává 
starším lidem vrásky na čele. Proto jako 
první vlaštovku pro seniory s trvalým 
bydlištěm v Praze 11 poskytujeme 
výhodné polední stravování.

Teplý polední oběd nabízíme od 
60 Kč. Také připravujeme širší nabídku 
služeb pro naše seniory včetně víkendo-
vých balíčků (strava na sobotu a neděli).

V rámci spolku plánujeme pořádání 
i různých kulturních, společenských 
a sportovních akcí, které budeme ve spo-
lupráci s vedením hnutí ANO v Praze 11 
tento rok pořádat a podporovat. O další 

naší činnosti vás budeme informovat 
na těchto stránkách. Pro zájemce, 
kteří budou chtít rozšířit naši komunitu, 
nabízíme členství v naší radě a z toho též 
plynoucí výhody, které pro vás chystáme. 
Budu moc rád, když se mi ozvete. 

Petr Štefek, 
zakládající člen Rady seniorů Prahy 11

https://jidelnaroztylycmi.cz/

„Pozn.: Vysvětlení rady Prahy 11, proč neschválila dotaci zmiňované paní Ptáčkové (která byla pravomocně odsouzena za úmyslný podvod), najdete na str. 32 tohoto Klíče.“

12 Inzerce
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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+kk s balkonem, užit-
ná plocha bytu 78 m2 a balkonu 5 
m2, v OV. Nachází se ve 4. nad-
podlaží ze 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/B/GS
Olgy Havlové, Žižkov

Prodej bytu 4+kk se 2 balko-
ny, užitná plocha 102 m2, v OV. 
Nachází se ve 4. nadpodlaží ze 
12. Byt se nachází v developer-
ském projektu Slunečný vršek.

PRDOEJ BYTU 4+kk/2B/GS
Berlínská, Hostivař

Prodej bytu 2+kk s lodžií. Užit-
ná plocha bytu 46 m2, v OV.  
Nachází se v 6. podlaží ze 
14. Byt je po částečné rekon-
strukci.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Ke Kateřinkám, Chodov

Prodej bytu 2+kk s balkonem, 
užitná plocha bytu 68 m2, v OV. 
Nachází se ve 3. podlaží ze 14. 
Byt je novostavba s vnitřním par-
kovacím stáním.

PRODEJ BYTU 2+kk/B/GS
Modenská, H. Měcholupy

Prodej bytu 2+kk s lodžií (na 
chodbě), užitná plocha bytu 42 
m2, v DV. Nachází se ve 2. pod-
laží z 8. Byt je po částečné re-
konstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Hněvkovského, Chodov

Prodej bytu 3+1 s lodžií (zaskleno), 
užitná plocha bytu 82 m2, v OV. 
Nachází se ve 2. podlaží z 6. Byt  
Panelový dům je po částečné re-
konstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Babákova, Chodov

Prodej bytu 3+1, užitná plocha 
bytu 54 m2, v OV. Nachází se v 
5. podlaží z 9. Byt je po částečné 
rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1
Hrusická, Záběhlice

Nájem bytu 3+kk s lodžií, užitná 
plocha bytu 68 m2      , v DV. Nachá-
zí se v 7. podlaží ze 13. Bytová jed-
notka je po celkové rekonstrukci. 
Nájem 16.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 3+kk/L
V jezírkách, Chodov

Zvažujete
prodej, pronájem 
nebo výměnu
Vaší nemovitosti?
Obraťte se na nás pro správné 
nastavení ceny. Nabízíme kompletní  
servis a individuální přístup.
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Příběh (ne)obyčejného lidství 
Byl všední podzimní den. Davy lidí na stanici metra Háje spěchaly do práce či 
z práce, pár lidí stálo u stánků před vchodem do metra. Jedním z těch, kteří 
měli přes tuto lokalitu namířeno ke svému cíli, byl i Luboš Kudry. Den jako 
každý jiný, až na událost, která mohla změnit životy pár lidí a jeden ukončit. 
Díky čtyřem minutám a pomoci Luboše dopadlo všechno dobře. Nenápadný 
štíhlý muž, původem z Nitry, kde působil jako dobrovolný hasič, a tatínek dvou 
holčiček právě procházel pěší zónou na Hájích, když zaslechl volání o pomoc. 
Podařilo se mu rychle zorientovat mezi spoustou lidí, zahlédl na zemi ležícího 
muže a vedle ženu, která volala o pomoc. Muž byl v bezvědomí a nedýchal. 

Luboši, řekněte, co vám v tu chvíli pro-
létlo hlavou? 

Viděl jsem, že nedýchá a je to zřejmě sr-
deční zástava. Jako bývalý dobrovolný ha-
sič mám základy první pomoci, takže jsem 
přibližně věděl co dělat. Pánovi jsem vytá-
hl zapadlý jazyk a začal s intenzivní masá-
ží srdce. Podařilo se mi ho rozdýchat, ale 
v masáži jsem nepolevoval. Byly to nesku-
tečně dlouhé čtyři minuty. Během nich se 
na místo dostavila hlídka městských poli-
cistů. Jeden z nich mě vystřídal, zatímco 
kolegyně policistka připravovala defibrilá-
tor, který měli s sebou. Výhodou přístroje 
v těchto chvílích je, že umí vyhodnotit, zda 
se má použít v dané situaci. 

Záchranáři tam byli v několika minutách 
také, jak to probíhalo dál?

Ano, byla to blesková akce, vypadalo to, 
že se člověka podařilo oživit a záchranáři 
se svým vybavením pokračovali už s pro-
fesionální resuscitací. Byl to skvělý pocit 
vidět, že ten člověk dýchá a že je naděje 
na přežití. Víte, v tu chvíli mě zase napad-
lo, jako už párkrát za život, jak je naše žití 
křehké. Jak stačí málo a všechno je bě-
hem pár vteřin jinak. 

Ale v tomto případě má příběh oprav-
du šťastný konec, dokonce se pán zo-
tavil natolik, že vám mohl osobně 
poděkovat.

To je pravda, bylo to emotivní setkání. 
Já se vlastně ani nijak mimořádně necí-
til, bral jsem to jako automatickou věc 
a myslím, že by se lidé v takových situa- 
cích, pokud se do nich jako svědci do-
stanou, neměli bát a měli by se pokusit 
pomoci. Faktem je, že kdyby pán ležel 
ty čtyři minuty bez masáže srdce, asi by 
to byl definitivní konec, měl rozsáhlý in-
farkt, a ta blesková reakce mu zachrá-
nila život. Jsem rád, že jsem mu mohl 
pomoci, ale beru to jako samozřejmost, 

tak by se měl zachovat každý. Nebýt 
lhostejný k ostatním a třeba ležícího špi-
navého člověka hned neodsoudit a pře-
kročit, ale zajímat se, zda nemá právě 
teď nějakou zdravotní indispozici. Mnoh-

dy by stačil větší zájem kolemjdoucích 
a člověk by mohl žít. 

Vy jste vlastně po odvezení toho muže 
záchrankou odešel tam, kam jste smě-
řoval, a jen shodou náhod se vás podaři-
lo najít. Byl jste, Luboši, skoro anonym-
ní zachránce. 

To je pravda, nepovažoval jsem za nut-
né tam setrvávat a je pravdou, že se na 
to vlastně přišlo díky náhodě a propojení 
dalších lidí. Kdyby bylo na mně, asi bych 
zůstal v anonymitě. Kolegové v práci se 

o tom samozřejmě také dozvěděli a od 
té doby mi říkají záchranář. 

Luboš se maličko pousměje a tak ně-
jak v klidu od svého vyprávění o záchra-
ně života přejde k tomu, jak se dostal 
ze Slovenska do Prahy. To už je o hod-
ně veselejší a romantičtější část našeho 
povídání. Byla v tom jak jinak lidská ná-
klonnost a láska a s tou v současnosti 
vychovává dvě dcerky, které po něm zdě-
dily lásku ke sportu, konkrétně k fotba-
lu. Starší už nehraje, ale mladší to baví. 
„Jsem zvědav, do kdy jí to vydrží, nenu-
tím je do ničeho a ani přítelkyně, ať si vy-

berou samy, co je baví. V tom je budu 
podporovat,“ upřesňuje Luboš.

A co říct nakonec? Lidské příběhy ne-
jsou jako pohádky, občas nekončí hap-
pyendem, ale tento příběh ho měl. Pokud 
k sobě budeme všímaví a najdeme odva-
hu ve chvílích, kdy je nezbytné pomoci, 
mohlo by být takových příběhů se šťast-
ným koncem víc a víc....

Lubošovi patří velký dík.

 Dana Foučková

Mnohdy by stačil 
větší zájem 

kolemjdoucích 
a člověk by mohl 

žít.

Luboš Kudry se svymi dcerkami
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Ohlédnutí za mezigeneračními aktivitami v Praze 11
Naše nezisková organizace Mezi námi 
pořádá mezigenerační setkávání dětí 
a seniorů. Děti z mateřských škol 
pravidelně navštěvují nejstarší generaci 
v domovech seniorů. Společně kreslí, 
malují, zpívají nebo si povídají. Setkávali 
se v uplynulých měsících osobně, ale 
zvládli i spoustu aktivit na dálku. 

V Praze 11 máme 6 velmi aktivních me-
zigeneračních skupin. Učitelky mateřských 
škol připravují děti na návštěvu domo-
va pro seniory, vytváří program společ-
ných setkání a s dětmi vyrábí dárky, jimiž 
chtějí seniory potěšit. Rovněž aktivizační 
pracovnice z DS jsou zárukou dobré spo-
lupráce. Každý měsíc posíláme všem sku-
pinám námět pro mezigenerační činnost 
v rámci projektu NeObyčejný rok, který je 
zaměřen na tradice a obyčeje.

Po prázdninách jsme se společně se se- 
niory sešli na Sportovním dnu, který orga-
nizovala MČ Praha 11. MŠ Křejpského při-
pravila písničkový program a medaile pro 
seniory. V září se všechny skupiny přivíta-
ly po prázdninách. Děti a senioři malovali 
portréty a u společného tvoření se všichni 
nasmáli. A není divu, že právě MŠ Křejp- 
ského a DS Háje vyhrála 1. místo v naší 
soutěži, která motivuje mezigenerační 
skupiny v celé Praze. 

V říjnu už setkání „naživo“ ovlivnila covi-
dová situace, ale skupiny fungovaly dál. 
MŠ Semínko a DS Chodov mají příklad-
nou spolupráci, kterou jsme ocenili naší 
Mezigenerační značkou kvality. První se-
tkání bylo online, děti tvořily ve školce 
a senioři ve svém prostředí, navzájem se 
viděli na velké televizi. Pravidelně si posí-
lali videa z běžného života, vyráběli dárky 
a před Vánoci přišly děti zazpívat do atria 
DS Chodov. 

MŠ Madolinka s DPS Šalounova je skupi-
na za odměnu, která má také naši značku 

kvality. Když potkáte partu dětí a učitelku 
s kytarou, tak to jsou určitě ony! Každý 
měsíc zpívaly pod okny DPS, senioři byli 
venku nebo mávali z oken. Panovala tam 
skvělá atmosféra. Podobné je to i v MŠ 
Blatenská a DPS Blatenská, tam senio-
ři přímo sousedí se školkou a dívají se na 
zahradu, kde si děti hrají. Značka ideál! Do 
domova Jihoměstská Janouchova chodí 
děti z lesní školky Mezi stromy. Na pod-
zim se podařila tři setkání. Děti přišly za-
zpívat k plotu DS a hrály pohybové hry. 
Senioři se těšili z jejich přítomnosti a měli 
radost, že se dá mezigenerační setkání 
zvládnout i na dálku. 

Třešničkou na dortu bylo společné tvoře-
ní MŠ Křeslice, která jezdí do AH Pitkovi-
ce autobusem. To je důležité pro velké fi-
nále. Během tří setkání pracovali s hlínou, 

glazovali a nakonec vytvořili nádherné ke-
ramické misky, úplně jako od keramického 
mistra. 

A nejlepší na konec! Děti z křeslické škol-
ky si pořád zpívají, ať už jsou se seniory, 
nebo se vrací z návštěvy domova. Když 
jely 23. prosince 2021 z Pitkovic, začaly 
zpívat koledy v autobuse. Cestující zjihli, 
poslouchali a celý autobus tleskal. Vánoč-
ní nálada zavládla i v ostatních skupinách. 
Děti poslaly do „svých“ domovů pro senio-
ry spoustu dárků, videí s koledami a přání 
do nového roku. Těšíme se, že i letos bu-
dou pokračovat naše setkání a budeme si 
mezigeneračně dělat radost!

Helena Lukasová 
koordinátor programu Povídej 

www.mezi-nami.cz



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

V případě nepříznivé epidemiologic-
ké situace může ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy určit opatřením 
obecné povahy odlišné termíny nebo 
lhůty stanovené školským zákonem 
a odlišný způsob nebo podmínky přijí-
mání ke vzdělávání, pokud by postup 
podle tohoto zákona nebyl možný nebo 
by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Přihlašování:

Uchazeči o středoškolské studium si 
mohou v prvním kole podat až 2 přihláš-
ky (přihlášky lze obstarat v ZŠ, v pro-
dejnách SEVT nebo na webových strán-
kách www.msmt.cz v sekci vzdělávání 
– střední školy – v pohyblivém menu 
Přijímání na střední školy a konzervato-
ře. Přihlášky je třeba vyplnit a nechat si 
potvrdit prospěch na ZŠ. Přihlášky pro 
první kolo se odevzdávají zvolené střed-
ní škole do 1. 3. 2022. Je také nutné si 
v ZŠ vyzvednout do 1. 3. 2022 zápiso-
vý lístek.

Přijímací řízení 2022/2023: 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná 
formou písemného testu ze vzdělávací-
ho oboru Český jazyk a literatura a pí-
semného testu ze vzdělávacího oboru 
Matematika a její aplikace ve dvou ter-
mínech, je stanovena v řádném termínu 
na dny:

Čtyřleté obory vzdělání včetně 
nástavbového studia:

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

Obory šestiletých a osmiletých 
gymnázií:

1. termín – čtvrtek 19. dubna
2. termín – pátek 20. dubna

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

1. termín – středa 10. května
2. termín – čtvrtek 11. května

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při 
přijímacím řízení do oborů vzdělávání se 
závěrečnou zkouškou, do oborů vzdě-
lávání s výučním listem, do oborů zkrá-
ceného studia a do oborů vzdělávání 
středních škol skupiny 82 Umění a užit-
né umění. Možnost konání školní přijí-
mací zkoušky tím není dotčena kromě 
oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů 
středního vzdělání s talentovou zkouš-
kou se talentová zkouška koná v pra-
covních dnech od 2. ledna do 15. ledna 
podle § 62 odst. 3 školského zákona, do 
oborů vzdělání v konzervatoři se koná 
talentová zkouška v pracovních dnech 
od 15. ledna do 31. ledna podle § 88 
odst. 2 školského zákona. V případě obo-
ru vzdělání Gymnázium se sportovní pří-
pravou se talentová zkouška koná v pra-
covních dnech od 2. ledna do 15. ledna, 
tento obor však koná i jednotnou přijíma-
cí zkoušku v termínech uvedených výše.

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

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístup-
ném místě ve škole a způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup, a to v souladu 
s právními předpisy týkajícími se ochra-
ny osobních údajů, pořadí uchazečů pod-
le výsledku hodnocení přijímacího řízení. 
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným 
zástupcům nezletilých nepřijatých ucha-
zečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Roz-
hodnutí je nutno na poště (nebo ve 
škole,…) vyzvednout co nejdříve – na 
poště je uschováno jen 10 pracovních 
dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje 
za doručené).
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V případě přijetí je třeba odevzdat ředi-
teli SŠ zápisový lístek do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejnil se-
znam přijatých uchazečů. Nebude-li zápi-
sový lístek v této lhůtě škole doručen, je 
možné místo obsadit jiným uchazečem. 
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen 
jednou; to neplatí v případě, že uchazeč 
chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde 
byl přijat na základě odvolání. V případě 
nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od 
doručení rozhodnutí podat k rukám ředi-
tele SŠ odvolání proti nepřijetí. Vhodné je 
také zeptat se na možnost přijetí na uvol-
něná místa po uchazečích, kteří byli přijati, 
ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili 
zápisový lístek). Nevyjde-li odvolání, dopo-
ručujeme podívat se na další možnosti ve 
2. kole na webových stránkách krajského 
úřadu skoly.praha.eu v sekci Pro veřejnost 
– Přijímací řízení.

Další informace vám může poskytnout vý-
chovný poradce v základní škole nebo je 
najdete na webu prijimacky.cermat.cz/ 
menu/jednotna-prijimaci-zkouska.

 Odbor školství a kultury

Přehled středních škol  
na Jižním Městě:

Gymnázium Opatov 
Konstantinova 1500 
gymnazium-opatov.cz 

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

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

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

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

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

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

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

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

17Život na Jižním Městě

Andrea Prokopová je velkou nadějí 
českého víceboje
Usměvavá sportovní slečna žije s rodiči na Jižním Městě a díky nim se sportu 
věnuje odmalinka, vlastně jen co začala chodit, už byla součástí pohybového 
kroužku a později i známého Sokola. Každou volnou chvilku byla na hřišti 
nebo s rodinou v přírodě a na výletech. Je sportovně všestranná, věnuje 
se jízdě na kole, bruslení, má ráda lyžování, tenis i plavání. V současné 
době závodí za úspěšný sportovní klub Atletika Jižní Město. 

Andreo, jaké byly tvoje sportovní 
začátky? 

Hned na začátku základní školy jsem se 
atletice věnovala tři roky. Potom jsem 
měla chvilku pauzu a začala jsem s ní 
znovu v 6. třídě, když mé rodiče na škol-
ních závodech oslovil trenér, zda bych se 
nechtěla k atletice vrátit. A tak jsem se 
stala součástí oddílu Atletika Jižní Měs-
to, za který závodím dodnes. Mezitím 
jsem vyzkoušela tenis, tancování, do-
konce i gymnastiku, čtyři roky jsem hrá-
la závodně florbal a už druhým rokem 
společně s atletikou chodím hrát plážový 
volejbal a ten mě fakt moc baví.

A co má taková skoro čtrnáctiletá sleč-
na vedle sportu ještě ráda? 

Baví mě vycházky přírodou a výlety, občas 
se kouknu na film nebo seriál na Netflixu 
nebo si zacvičím jógu. Mám ráda poslou-
chání hudby a čas strávený s kamarády. 
Zajímají mě dokumenty a čtení přírodo-
pisných článků. A jelikož studuji na vícele-
tém gymnáziu, hodně času trávím realiza-
cí školních projektů a učením :-). 

Andreo, mezi tvé nejsilnější disciplíny 
patří skok do výšky a sprinty, vím, že jsi 
byla vloni hodně úspěšná, čím se nám 
můžeš z poslední doby pochlubit?

Děkuji, minulý rok se mi sportovně za-
dařilo, první větší úspěch jsem získa-
la ve skoku do výšky na memoriálu Jo-
sefa Odložila s výkonem 153 cm. Co se 
týká pětiboje, poprvé jsem ho absolvo-
vala v červnu 2021 a tady se mi podaři-
lo kvalifikovat se na mistrovství ČR. To 

se uskutečnilo 15. srpna, shodou okol-
ností na mé narozeniny. Zvítězila jsem 
v běhu na 800 m a celkově si nadělila 
krásné 5. místo a pět osobních rekordů. 
Z toho mám velkou radost. Můj nejčer-
stvější úspěch je zlatá medaile Přeborů 
Prahy v pětiboji, kde jsem si udělala hned 
dva PB (pozn. red. PB = personal best 
– osobní rekord) na 60 m – 8,20 s a na 
60 m překážek – 9,92 s. Ráda bych zmí-
nila bronzovou medaili z evropských dět-
ských her ve skoku vysokém s výkonem 
151 cm. Ačkoliv osobní rekord 155 cm 
jsem si udělala až později na MČ druž-
stev staršího žactva. Povedlo se mi krás-
né zakončení sezóny a vůbec mladšího 
žactva halovým osobním rekordem na 
60 m – 7,94 s a dálkou – 5,01 m.

Je začátek roku, máš nějaké plány? Ať 
už sportovní, nebo osobní? 

Co se týká sportu, určitě se chci zrych-
lovat, zdokonalovat ve skocích, a když 
to půjde, tak i ve víceboji a zabodovat 
na mistrovství ČR. V osobním životě ne-
mám plány stoprocentně jasné, ale vím, 
že chci vystudovat vysokou školu a vy-
dat se spíše vědeckou cestou. Ráda 
bych ještě zmínila své trenéry, kamará-
dy a rodiče a poděkovala jim za obrov-
skou podporu, protože ta je pro mě váž-
ně moc důležitá.

Andreo, přeji ti za sebe i za naše čtenáře, 
ať se ti v letošním roce daří sbírat spor-
tovní rekordy stejně jako vloni a možná 
i o kousek víc a splní se ti tvé sportovní 
i osobní cíle. Hodně štěstí.

 Dana Foučková



Vážení rodiče,

narodilo se vám miminko 1. ledna to-
hoto roku a máte trvalé bydliště na 
území Prahy 11? Pokud ano, kontak-
tujte Moniku Dvořáčkovou – odbor 
kancelář starosty, na e-mailové adre-
se: dvorackovam@praha11.cz nebo 
na telefonu 725 732 668.

Prvního občánka roku 2022 přivítá do 
života starosta městské části již tra-
dičně v obřadní síni Chodovské tvrze. 
Během slavnostního obřadu mu pře-
dá pamětní list a dárky. 

18 Život na Jižním Městě

Účast v průvodu je zdarma. Masky vítány.  
Program se může změnit podle aktuální pandemické situace. 

Sledujte kczahrada.cz a Facebook. 

 metro Opatov – Centrální park – KC Matky Terezy
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Stoleté jubileum
8. ledna oslavila 100 let paní 
Eva Černá. Za městskou část jí 
přišel poblahopřát starosta měst-
ské části Jiří Dohnal, který jí předal 
květinu a dárkový koš. Ještě jednou 
gratulujeme!

Vitální oslavenkyně
V pondělí 3. ledna 2022 oslavila paní 
Eliška Fořtíková krásných 80 let. K je-
jím narozeninám jí přišel poblahopřát 
Jiří Dohnal - starosta Prahy 11. Paní 
Fořtíková je nesmírně vitální žena, vel-
ká sportovkyně – cyklistka. Na Jižním 
Městě žije od roku 1976, kde mnoho 
let vedla cvičení pro děti. Dalším jejím 
velkým koníčkem je háčkování krásných 
myšek různých velikostí a barev, které 
dělají radost i mnoha dětem v dětském 
domově. Ještě jednou přejeme hlavně 
hodně zdraví a spokojenosti!

Životní 

jubilea 



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

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

DIVADLO 
 2. 2. 19.00 Skleněný zvěřinec 
Slavnou hru napsal americký autor Tenne-
ssee Williams se silně autobiografickými prv-
ky ze své vlastní rodiny. S humorem i dojetím 
a s tou největší upřímností líčí život opuště-
né matky Amandy, která svou láskou a tou-
hou udělat své děti co možná nejšťastnějšími 
nadělá v rodině velikou paseku. Postava syna 
Toma je zosobněním samotného autora. Tato 
rodinná tragikomedie je o každém z nás. Hrají: 
Simona Stašová, Jaromír Nosek/Filip Cíl, An-
drea Daňková/Kamila Trnková, Zdeněk Pišku-
la/Adam Vacula. 
KONCERT 
 10. 2. 20.00 Josef Fousek 
Do povědomí české veřejnosti se tento pís-
ničkář, textař, spisovatel, básník a fotograf 
poprvé zapsal jako host Miloslava Šimka v po-
řadech Divadla Semafor a později Divadla Ji-
řího Grossmanna, kde také účinkoval až do 
roku 1998. Od roku 1999 vystupuje v Česku 
i v zahraničí se svými recitály Nemám čas lhát 
a Bez náhubku. 
PRO SENIORY 
 7. 2. 14.30 Promenádní koncert Pražské-
ho salonního orchestru 
 14. 2. 14.30 Koncertní pořad Big Bandu 
Pražského salonního orchestru 
Diriguje Zdeněk Foit. 
 28. 2. 14.30 Vzpomínkový koncert Swing 
Bandu Pražského salonního orchestru 
Koncert je věnován 80. výročí úmrtí Jaroslava 
Ježka. Diriguje Václav Vomáčka. 

KC ZAHRADA
KINO KLUB ZAHRADA 
Promítáme pro minimálně 5 diváků. 
 7. 2. 18.30 Hranice odvahy 
Nejlepší dětský film roku 2021.
Rok 1942, okupované Norsko strádá vlivem 
válečných restrikcí, ale desetiletá Gerda a její 
bratr Otto se těší na Vánoce. Pak si však pro 
jejich rodiče přijde policie a opuštěné děti na-
víc zjišťují, že se ve sklepě jejich domu ukrý-
vají dvě židovské děti. Mají je opustit a ode-
jít k tetě? Anebo je provést hlubokými lesy 
na neutrální území, kde by byly v bezpečí? 
96 min., v českém znění.
 14. 2. 19.00 Utéct 
Snímek mistrovsky kombinuje dva zdánlivě 
neslučitelné žánry – animovaný a dokumen-
tární film. Toto netradiční spojení vytváří velice 
intimní a těžko uvěřitelný příběh afghánského 
utečence Amina, který musel opustit svůj rod-
ný domov, neboť nemohl být tím, kým oprav-
du je. Příběh, který doposud nikomu neřekl 
a pod záminkou bezpečí a získání azylu ani říct 
nemohl. Sugestivní animovaná alegorie o hle-
dání domova a smíření s minulostí jednoduše 
bourá všeobecné tabu, že animovaný žánr je 
výhradně pro děti... Dánsko 2021. 83 min. Pří-
stupné od 15 let. 
 21. 2. 19.00 Benedetta 
Schopnost konat zázraky vynese charisma-
tické Benedettě koncem 17. století výsad-
ní postavení v toskánském klášteře. Když její 
slabost pro mladou a živelnou Bartolomeu 
přeroste v nespoutanou vášeň, začíná hra 
plná intrik sahající do vyšších pater italské círk-
ve. Erotické drama legendárního Paula Verho-
evena (Základní instinkt), natočené podle sku-
tečného příběhu, si v hlavní soutěži festivalu 
v Cannes vysloužilo pro svou odvážnost bouř-
livé reakce diváků i kritiků. Francie, Belgie, NL 
2021. 131 min. Přístupné od 18 let. 
 28. 2. 19.00 Kurz manželské touhy 
Film pro partnerské dvojice se smyslem pro 
humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš tou-
žit, než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit. 
Hrají: Vojta Kotek, Lenka Vlasáková, Stanislav 
Majer a další. Režie Radek Bajgar (Teorie ty-
gra, Teroristka). 90 min. Nevhodné do 12 let. 
DĚTEM 
 1. 2. 17.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
rodiče s dětmi. 
 5. 2. 10.00 Výtvarná dílna: Ptáci v zimě 
 5. 2. 15.00 Skřítci
Existuje tisíce různých skřítků. Od těch hod-
ných přes Trpaslíky až po zlé Plivníky a Dupy-
nožky. Velmi kouzelné, loutkové představení 
divadla Toymachine.
DALŠÍ AKCE 
 1. 2. 18.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
všechny generace. 
 11. 2. 19.00 Country bál 
Tři hodiny plné tance, zábavy a těch nejpopu-
lárnějších a nejznámějších folkových a country 
písniček v podání kapely KNOKAUT. 

K U L T U R A

19Kulturní přehled únor

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.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

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

www.chodovskatvrz.cz
Otevřeno: galerie út-ne 13.00–19.00
pokladna út–pá 10.00–19.00,  
so–ne 13.00–19.00, pondělí: zavřeno
Spojení: autobusem č. 125, 136, 203, 213 
– zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty 
chůze. Metrem C – stanice Chodov, pak 
10 minut chůze podle šipek.

KONCERTY
 10. 2. 19.00 Melodie pro každého
Uslyšíte písničky z časů první republiky až po 
léta šedesátá, sedmdesátá a vlastně téměř 
až do současnosti. Zpříjemnit večer a navo-
dit spokojenou náladu pestrým repertoárem 
se pokusí Erik Bezdíček a Václav Vedral.
 11. 2. 19.00 Jedenáctky – Folie à deux 
Večer šansonů z repertoáru H. Hegerové, 
J. Brela, E. Piaf a dalších v podání dua Fo-
lie à deux. Judita Škodová – zpěv, Kateřina 

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

 26. 2. 14.00 Jihoměstský masopust 
Průvod masek 
metro Opatov – Centrální park – KC Matky 
Terezy
VÝSTAVA 
 1.–28. 2. Bela Schenková: Obrazy 
Je ženou několika profesí – herečka, loutkářka, 
režisérka, scenáristka. V poslední době její 
umělecká tvorba směřuje ke štětci a plátnu. 
Výstava je prodejní, část výtěžku bude věno-
vána na podporu opuštěných psů, psích útul-
ků a ochranářů zvířat.
PŘIPRAVUJEME 
 10. 3. 20.00 Tomáš Linka a Přímá linka 
 17. 3. 20.00 Radůza 
 19. 3. 10.00 Hraní bez hranic IX.
KURZY/KROUŽKY 
Druhé pololetí kurzů a kroužků se otevírá 
1. února. Podrobné informace o jednotlivych 
kurzech na www.kczahrada.cz nebo na recep-
ci KC Zahrada.

Rodinné centrum Babočka. Informace o pro-
gramu a kurzech pro nejmenší získáte na 
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049.
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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.

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

NOVINKY 
 22. 3. Den otevřených dveří v mateřské 
škole, 10–12 a 15–17 hod.
 Víkendová cvičení pro ženy naleznete ak-
tuálně na našich webových stránkách.
 GYMNASTICKÁ PŘÍPRAVKA – pro dív-
ky od 4,5 roku, které se chtějí naučit zákla-
dy gymnastiky, akrobacie, umět skákat přes 
švihadlo nebo ovládat obruč, středa 17.00.
 FIT SENIOR – cvičení pro všechny věkové 
kategorie 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. 

BENJAMIN KLUB

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

PROGRAM 
 od 1. 2., Výtvarná soutěž 2022 – Čáry 
máry. Vyhlašujeme 15. ročník soutěže pro 
MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, DDM a širokou veřejnost.
 3.–4. 2., 19.00–16.00: Noc a den v DDM 
– Zimní táboření. Přespávací akce. DDM JM, 
Šalounova.
 5. 2., 9.00–12.30, 13.00–16.30: Keramic- 
ká dílna – zimní. Pro účastníky od 6 let, 
mládež a dospělé. DDM JM, Šalounova.
 19. 2., 9.00–14.00: Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci. DDM JM, Šalounova.
 19. 2., 14.00–16.00: String art origami 
obraz. Pro děti od 8 let, mládež a dospělé. 
DDM JM, Šalounova.
 26. 2., 9.00–15.00: Akrylová malba. Pro 
děti od 12 let, mládež a dospělé. DDM JM, 
Šalounova. 
 26. 2., 9.00–16.00: 4. závod poháru 
Mini-Z DDM JM. Od 6 do 99 let. DDM JM, 
Šalounova.

Podrobné info naleznete na www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

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

Z PROGRAMU
 9. 2. 19.00 Hudební kavárna – podvečer 
s hudbou a posezením v CaféTerezie. Vstup-
né 60 Kč
 10. 2. 19.00 Zastavení u Matky Terezy 
– s Michaelou Duffkovou nad tématem zá-
vislosti na alkoholu a jak se z toho dostat 
ven. Autorka Blogu Zápisník alkoholičky, 
který najdete na facebooku a instagramu, 
získal prestižní cenu Magnesia Litera. (Sál 
KCMT). 
 12. 2. 10.00 DEN NEMOCNÝCH – mož-
nost při bohoslužbě přijmout svátost nemoc-
ných. Bez následného kulturního programu. 
 26. 2. Masopustní sobota – možnost vy-
fotit se u masopustního maskota. Otevřená 
kavárna – koblihy budou. 

Pro vstup na programy kulturního charakteru 
vyžadujeme předložení potvrzení O nebo N. 
Dle aktuální situace. 

KCMT

Kulturní přehled únor

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

Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi od 
9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 
dopoledne.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
Tanečně pohybové studio pro děti 3–7 let, 
úterý 16.30.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 
8–11 let, po a st 17.00.
STREET DANCE – 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.
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, st, čt 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 
a seniory – cvičení pro zdraví a kondici pod-
porující protažení zatěžovaných svalových 
skupin, prevenci bolestí zad a relaxaci pro 
dobrou psychickou pohodu, út 17.30, čt 
17.00 a 18.00.

Info: http://benjaminklub.webnode.cz

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

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
 Fyzio & Core – pondělí 19:20–20:20
 Pilates – úterý 18:00–19:00
 Fyzio & Core – úterý 19:20–20:20
 Fyzio & Core (SM Systém) – středa 
15:00–16:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – středa 
16:00–17:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – čtvrtek 
17:00–18:00
 Pilates – čtvrtek 18:15–19:15
 Fyzio & Core (SM Systém) – pátek 
8:00–9:00

Provádíme ANTIGENNÍ I PCR TESTOVÁNÍ 
na koronavirus ze slin. Bez rezervace, na po-
jišťovnu (zdarma) i pro samoplátce (levně – 
PCR pouze 800 Kč): PO–PÁ 7.15–18.00,  
SO 9.00–16.00, NE 9.00–20.00. 
Přijďte k nám na OČKOVÁNÍ proti COVI-
DU-19, bez registrace, vyberte si vakcínu. 

Více informací na www.FYZIOklinika.cz

FYZIOKLINIKA

Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
FYZIOklinika si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

Ochmanová – klavír, akordeon. Zazní české 
i francouzské, proslulé i méně známé písně.
 16. 2. 18.00 Šansony na tvrzi 
V únoru se na pravidelném šansonovém 
setkání můžete těšit na Martu Balejovou 
a Janu Rychterovou, které na klavír doprovo-
dí Radim Linhart.
 24. 2. 19.00 Michal Foltýn & Daniela 
Oerterová 
Během koncertu zazní pátá ze šesti sonát 
pro dvoje housle barokního skladatele Jean- 
-Marie Leclaira, dále Sonáta C dur Sergeje 
Prokofjeva, která patří mezi stěžejní díla jeho 
komorní tvorby a je hojně prováděna inter-
prety po celém světě. V samotném závěru 
programu pak uslyšíme brilantní Passacag-
liu norského skladatele Johana Halvorsena. 
Jedná se o působivé variace na téma George 
Friedricha Händela, kdy se housle i viola stá-
vají rovnocennými hudebními partnery.
DĚTEM
 20. 2. 15.00 Sněhová královna
Hlavními hrdiny příběhu Hanse Christiana An-
dersena jsou kamarádi Káje a Gerda. Káje 
jednou trefí kouzelný střep a unese jej Sně-
hová královna. Gerda, jeho nejlepší kamarád-
ka, se ho vydá hledat. Podaří se jí ho vysvo-
bodit? Co a kdo jí cestou potká? A kde se 
vzal onen střípek? Vše vám poví naše lapon-
ská babička Ovečka. Připravil a hraje: Tomáš 
Běhal. Vhodné pro děti od 3 let.
VÝSTAVA 
 18. 2. – 31. 3. Tavík František Šimon: Lis-
ty z cesty kolem světa
Obrazy, grafika, kresby. Paříž a Praha byly nej-
více malovanými a milovanými městy tohoto 
grafika a malíře, který procestoval několik kon-
tinentů a vystavoval v Londýně i New Yorku. 
Ve dvacátých letech podnikl cestu kolem svě-
ta. Své zážitky popsal ve své cestopisné kni-
ze Listy z cesty kolem světa, podle které je 
pojmenována celá výstava v Chodovské tvrzi. 

Změna programu vyhrazena. Sledujte prosím 
naše webové stránky, kde si můžete také za-
koupit vstupenky. 
Více na www.chodovskatvrz.cz



Církev bratrská  
v Praze 4 Jižní Město
e-mail: kostelna@kostelna.cz
www.kostelna.cz 

PROGRAM KOSTELNA
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám:
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, boho-
služba pro každého napříč generacemi – pre-
zenčně nebo přes YOUTUBE. 
BABYKLUB: Prostor pro setkání rodičů 
a dětí do tří let. Sledujte náš web.
Pátek 9:30: Klub seniorů: Povídání při kávě 
a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání pro 
seniory nejen z Jižního Města.
LEGOklub: Zveme všechny holky a kluky, kte-
ří si chtějí hrát s legem. Vstup volný. Jednou 
měsíčně, termín bude upřesněn.

Kurzy angličtiny 2021/2022: Možnost 
přihlásit se kdykoliv. Rozvrh: úterý 18:00–
19:30 pro středně a více pokročilé; stře-
da 9:15–10:45 pro mírně pokročilé. Cena: 
150 Kč/lekce. Kontakt: 732 939 162, anglic-
tina@kostelna.cz

Více na www.kostelna.cz 

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.

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 13–19 HOD

Vážení a milí návštěvníci Komunitního centra 
MEZI DOMY,
v lednu nabízíme následující kurzy:
úterý 18:00–19:00 Fit Dance
čtvrtek 18:00–19:00 Fit Body 

Na všechny kurzy je třeba registrovat se 
na telefonním čísle 777 485 939 nebo na 
e-mailu INFO@MEZI-DOMY.CZ, počet míst je 
omezen. Cena lekce je 100 Kč/osoba, každá 
desátá lekce zdarma.

AKCE V ÚNORU
 čtvrtek 17. 2. od 17:30 – loutkové diva-
dlo, pohádka O ČERVENÉ KARKULCE v po-
dání herce Štěpána Volného (LouDivadlo). 
Na představení je také nutné registrovat se 
na telefonním čísle 777 485 939. Počet míst 
je omezen. 

Vzhledem k tomu, že v současné době nelze 
předvídat budoucí vývoj situace, sledujte, 
prosím, náš facebook a instagram pro bližší 
informace o aktuálním provozu a programu 
KC. 

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY
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Nízkoprahový klub  
pro děti a mládež 
Tererova 1551/8,  
149 00 Praha 11 
Telefon: 737 629 149 

E–mail: ymkarium@praha.ymca.cz
Fb: Ymkárium Ymca Praha
IG: klub_ymkarium
Otevírací doba: PO–ČT: 13:00–18:00, 
PÁ: 14:00–18:00
Pro děti ve věku 6 až 15 let pořádáme páteč-
ní akce, které slouží k smysluplnému trávení 
volného času. Ostatní dny jsme tu pro děti 
a mladé lidi (6 až 26 let), kteří zažívají těžkou 
životní situaci, potřebují poradit nebo nevědí, 
co s volným časem. Služby klubu jsou ZDAR-
MA, některé AKCE jsou zpoplatněny motivač-
ním poplatkem. Změna programu vyhrazena. 

AKCE V ÚNORU
 4. 2. TURNAJ V ŠIPKÁCH A FOTBÁLKU
Máš rád šipky nebo fotbálek? Pojď si k nám 
zahrát! Že to neumíš, nevadí, bude dost času 
na trénování. Pro vítěze máme připraveny 
drobné ceny. Akce je zdarma a bez přihlášky.
 11. 2. VALENTÝNSKÁ DÍLNA
Pojď se s námi ponořit do času lásky. V rámci 
přípravy na oslavu Valentýna budeme vyrábět 
čokoládičky a přáníčka a také se dozvíme, co 
to ten Valentýn je a jak vznikl. Akce je zdarma 
a bez přihlášky.
 18. 2. HLEDÁNÍ POKLADU
Čeká tě zajímavá hra, kdy půjdeš po stopách 
starého pokladu. Cestou budeš muset vyluštit 
různé šifry a hádanky. Na konci tě čeká odmě-
na. Akce je s přihláškou a zdarma.
 25. 2. FILMOVÉ ODPOLEDNE
Máš rád filmy? Zajdi k nám do klubu. Máme 
dataprojektor a plátno. K tomu budeme mít 
popcorn a jiné občerstvení. Akce je zdarma 
a bez přihlášky.

PREVENTIVNÍ TÉMATA
Chceš se něco dozvědět o tématech, která tě 
můžou v životě potkat, a u toho vyhrát skvělé 
ceny? Více informací o preventivních progra-
mech v rámci mozkovny se dozvíš u pracovní-
ků v klubu a v terénu.

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI („kroužky“) probíhají 
každý den od pondělí do čtvrtka v čase 
17:00–18:00, zdarma. Pondělí: mozkovna 
(preventivní témata), úterý: vaření, středa: vý-
tvarka, čtvrtek: pohybové hry. 

NZDM KLUB YMKÁRIUM

KOSTELNA

Kulturní přehled únor

Kostel Milíče z Kroměříže,  
Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) 
nebo Benkova (154, 170, 197)
E-mail: jizni-mesto.evangnet.cz
Web: jizni-mesto.evangnet.cz
Jsme otevřené společenství křesťanů a rádi 
vás mezi sebou uvítáme. Srdečně vás zve-
me k účasti na bohoslužbách i dalších pro-
gramech a akcích.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
Bohoslužby: každou neděli od 9.30 živě 
i přenosem na FB stránkách www.facebook.
com/cce.praha.jizni.mesto
Biblická hodina pro dospělé: úterý 15:00
Biblická hodina pro děti: pondělí 16:30 
(nebo dle domluvy)

POZVÁNKA: Celodenní diskuse o budouc-
nosti sboru v sobotu 12. 2. 2022.

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

Stále pro vás každý den připravujeme sladké 
i slané dobroty a teplou polévku. Děkujeme 
za vaši přízeň a podporu. Vážíme si toho!

Také pokračujeme v objednávání a výdeji 
mléčných výrobků a rádi bychom vám nabídli 
možnost rodinného posezení nebo rodinné 
oslavy v našich prostorách, více informací na 
daniela.viltova@mezi-domy.cz

Přejeme vám klidné dny. Váš tým KC Mezi 
Domy

Vystavující: Táňa Ondráková

Název výstavy: „Svět ženy“  
(malba akrylem na plátno na 
blindrámu, finální lak)
2.– 28. 2. 2022

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4
Otevřeno: po a st: 8:00–17:30 hod.,  
út, čt: 8:00–15:30, pá: 8:00–14:00 hod.

VÝSTAVA NA RADNICI

www.fitness1807.cz
www.facebook.com/ 
fitness1807
po-pá: 15:00–22:00
so: 10:00–14:00, ne: 15:00–22:00
Ve všedních dnech v čase 8:00–15:00 je 
možné po předchozí objednávce využít 
malou posilovnu s kapacitou dva cvičenci.

Rozpis pravidelných aktivit od září. 
Cvičení rodičů s dětmi: pondělí  
15:30–16:30 a 16:30–17:30
Předškoláci (4–6 let): čtvrtek  
16:00–17:00
Všestrannost (6–10 let): úterý  
17:00–18:00
Tenis (4–10 let): středa 15:30–16:30 
a 16:30–17:30
Zdravotní TV (senioři): pondělí  
17:30–18:30 a 18:30–19:30
Pilates: úterý 19:30–20:30
Body Form: čtvrtek a neděle 19:00–20:00

Další aktivity: florbal, volejbal, nohejbal, 
tenis
Blíže na: www.sokolchodov.cz
www.fitness1807.cz

SOKOL CHODOV
FITNESS 1807
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MÍSTNÍ KNIHOVNA CHODOV
Domov pro seniory Chodov
Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 4 – Chodov
tel.: 777 031 002, e-mail: knihovna@kczahrada.cz 
www.mistniknihovnachodov.cz, facebook/MistniknihovnaChodov
Spojení: bus 154, 170, 177, 181, 182, 197 – zastávka Donovalská 

Knihovna je otevřena po, st, čt 13–18 
V průběhu února budou knihovnice prostřednictvím krátké čtenářské ankety zjiš-
ťovat čtenářské zvyky a knižní preference našich čtenářů. Budeme velice rádi, 
když se tohoto průzkumu také zúčastníte a pomůžete nám tak zlepšit naše 
služby. 
Při návštěvě knihovny je nutné se u vstupu do budovy prokázat čtenářským průka-
zem. Kapacita je omezena na 4 čtenáře uvnitř knihovny (nevztahuje se na děti do 
12 let). Pro běžné knihovní služby doporučujeme i nadále využívat výdejní okénko 
na konci ulice Zimákova. Aktuální informace o službách a podmínkách poskytova-
ných knihovních služeb najdete na webových stránkách nebo FB knihovny. 

Pozvánky do KC Zahrada

VÝSTAVA – Bela Schenková: Obrazy 
1.–28. 2. 
Sama Bela Schenková se řadí mezi vý-
tvarníky reprezentující ART BRUT, kam 
spadají těžko zařaditelná díla, kdy si tvůr-
ci vytvářejí vlastní systém, logiku a myto-
logii. Maluje akrylovými barvami, část vý-
těžku z prodeje svých obrazů posílá na 
podporu opuštěných psů, psích útulků 
a ochranářů zvířat. Vystudovala DAMU 
a přes třicet let se věnovala divadlu. Re-
žírovala a hrála po celém Česku, na Slo-
vensku, ve Francii, Španělsku, Norsku, 
Dánsku, USA, Mexiku a v dalších zemích. 
Výtvarný cit má v genech, jejími před-
ky byli malíř a dadaistický básník Sergej 

Charchoune a slovenská malířka a scéno-
grafka Ester Šimerová, malovat však za-
čala teprve před dvěma lety.

FILM PRO DĚTI (I JEJICH RODIČE) – Hranice odvahy
7. 2. / 18.30 
Zveme všechny děti i jejich rodiče na nej-
lepší dětský film roku 2021!

Píše se podzim 1942, a přestože oku-
pované Norsko strádá vlivem materiál-
ního nedostatku a válečných restrikcí, 
desetiletá Gerda a její bratr Otto se těší 
na (jakkoli skromné) Vánoce. Pak si však 
pro jejich rodiče přijde policie a opuště-
né děti navíc zjišťují, že se ve sklepě je-
jich domu ukrývají dvě židovské děti, 
sourozenci Daniel a Sarah. Mají je opus-
tit a odejít k tetě? Anebo naplnit záměr 
svých rodičů a provést je hlubokými lesy 
za švédskou hranici, na neutrální území, 
kde by děti byly v bezpečí? Rázná Gerda 
má jasno hned a váhavému Ottovi ne-
zbývá než se přidat. Čeká je cesta, na 
níž kromě nástrah zimní přírody musejí 
překonat i vzájemné rozpory a nedůvěru 

a rozeznat, kdo z dospělých jim chce po-
moci a kdo je zradí.
Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní 
film pro děti na Zlín Film Festivalu 2020, 
Cena mladého diváka na Evropských fil-
mových cenách 2021, vítěz projektu 
Letní Filmová Škola uvádí 2021.
Norsko, 2020. 96 minut. V českém zně-
ní, přístupné.

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

Opatovská 1754/14, Praha 11 
tel.: +420 770 130 258 
www.mlp.cz
Dopravní spojení: metro linka „C“, 
stanice Opatov nebo Háje; odtud 
autobusem číslo 136 a 213 na 
stanici Metodějova.
Otevírací doba pobočky: po 13–19, 
út 9–16, st+čt 13–19, pá 9–16  
a so 9–15

 Každé pondělí 16:00: Virtuální 
realita. Cestujte z knihovny po oceánu 
či vesmíru. Přijďte s námi objevit 
kouzlo virtuální reality! Přihlásit se je 
možné v dětském oddělení nebo na 
telefonu 770 130 258. Akce probíhá 
v dětském oddělení, vstup zdarma. 

 Každou středu 16:15: Interkultur-
ní klub. Pro děti migranty od 11 do 
14 let a jejich české kamarády. Procvi-
čování češtiny. Pořádá Inbáze.

 Každý čtvrtek 14:30 Čtenářský 
klub. Setkání nad knížkami pro kluky 
a holky do 9 let. Klub rozvíjí a zlepšuje 
čtenářské dovednost a fantazii a také 
seznamuje se spoustou zajímavých 
knížek různých literárních žánrů. Je 
určen i pro děti, pro něž čeština není 
mateřským jazykem. Je to místo pro 
všechny, kteří mají rádi knížky a chtějí 
své zážitky ze čtení sdílet s ostatními. 
Zapojit se do čtenářského klubu 
můžete i během školního roku. 

 Každý čtvrtek 16:00 Doučování na 
Opatově. Plaveš ve škole? Tak přijď 
do knihovny, společně to zvládneme. 
Bezplatná první pomoc se školou pro 
žáky ZŠ a SŠ s dobrovolníky z Nová 
škola o.p.s. Nemusíte se registrovat, 
stačí přijít. Doučování probíhá každý 
čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin. 
Vstup zdarma. 

 10. 2. od 16:00 v učebně Záběhlice, 
Roztyly a Spořilov v historii. Cyklus 
přednášek Za předními místy české 
historie vsedě. PhDr. Jiří Bartoň 
přiblíží na fotografiích a dokumentech 
historii sousedů Prahy 11.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE KNIHOVNA 
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Pozvánky do Chodovské tvrze

KONCERT – Michal Foltýn & Daniela Oerterová 
24. 2. / 19.00
Během koncertu zazní pátá ze šesti so-
nát pro dvoje housle barokního sklada-
tele Jean-Marie Leclaira, dále Sonáta C 
dur Sergeje Prokofjeva, která patří mezi 
stěžejní díla jeho komorní tvorby a je 
hojně prováděna interprety po celém 
světě. V samotném závěru programu 

pak uslyšíme brilantní Passacagliu nor-
ského skladatele Johana Halvorsena. 
Jedná se o působivé variace na téma 
George Friedricha Händela, kdy se hou-
sle i viola stávají rovnocennými hudeb-
ními partnery. 

VÝSTAVA – Tavík František Šimon: Listy z cesty kolem světa 
18. 2. – 31. 3. 2022
Obrazy, grafika, kresby 

Zasněžená Paříž, Londýn, New York, 
Praha, Tokio, Hongkong či Singapur – 
to jsou náměty obrazů Tavíka Františ-
ka Šimona. Paříž a Praha byly nejvíce 
malovanými a milovanými městy toho-
to grafika a malíře, který procestoval 
několik kontinentů a vystavoval v Lon-
dýně i New Yorku. Ve dvacátých letech 
podnikl cestu kolem světa. Své zážitky 
popsal ve své cestopisné knize Listy 
z cesty kolem světa, podle které je po-
jmenována celá výstava v Chodovské 
tvrzi. Šimonovy cesty v jistém smyslu 
pokračují dodnes, a to díky trvalému za-
hraničnímu zájmu o jeho obrazy.

Výstava volně navazuje na předešlou 
výstavu Maxe Švabinského, který byl 
jeho přítelem. Studovali na Akademii 
u stejného profesora Maxe Pirnera, 
později Tavík F. Šimon po Švabinském 
převzal grafický ateliér. Jeho grafická 

virtuozita vyniká především v zrnkovém 
leptu a akvatintě, kterou kombinoval 
s měkkým krytem a suchou jehlou. Ta-
vík F. Šimon vychoval také řadu úspěš-
ných grafiků – jeho grafický ateliér ab-
solvoval Cyril Bouda, Mario Stretti nebo 
Ludmila Jiřincová.
 
Kurátorka výstavy MgA. Pavla Vaňková

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE  
KNIHOVNA OPATOV 

výstava 

Evy Pechové 

7. 2. – 5. 3. 2022

foyer pobočky Opatov
Opatovská 1754 /14
Praha 11

Umělkyně žijící aktuálně ve Francii 
představí v Artotéce sérii objektů-
-koláží vytvářející krajinu forem a ar-
chitektonických prvků na hranici reali-
ty a fikce. 

Otevírací doba pobočky Opatov:
Pondělí  13.00–19.00
Úterý  09.00–16.00
Středa  13.00–19.00
Čtvrtek  13.00–19.00
Pátek  09.00–16.00
Sobota  09.00–15.00
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Operace šedého zákalu  
by se neměla zbytečně odkládat
Je vám přes šedesát a máte pocit, že hůř 
vidíte? Pak by vás mohl trápit šedý zákal. 
Toto časté oční onemocnění komplikuje 
život řadě seniorů, přitom se dá jednoduše 
vyřešit. Na dotazy pacientů k šedému zá-
kalu odpovídá MUDr. Radan Zugar, primář 
Očního centra Praha, které se na léčbu 
a operace šedého zákalu specializuje.

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

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

operace šedého zákalu hrazena všemi zdravot-
ními pojišťovnami.

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

Oční centrum Praha, a. s. 
Lighthouse Tower, jankovcova 1569/2c, 

Praha 7. recepce@ocp.cz, www.ocp.cz

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

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

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

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

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

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

Moderní biologická léčba sítnice

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

Centrum pro léčbu šedého zákalu 
Centrum pro léčbu sítnice 

Refrakční a laserové centrum 
Aplikace nitroočních injekcí 

Máme smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami!

VOLEJTE: 220 807 757

OBJEDNÁME VÁS 
BEZ DLOUHÉHO 

ČEKÁNÍ!

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

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

RV
22

0
01

89
/0

1



25Inzerce

RV
22

0
02

07
/0

1

RV
21

02
10

1/
02

RV
22

0
01

95
/0

1

Maso uzeniny 
Miloš Křeček KK

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

• široká nabídka masa a masných výrobků 
 z vlastní výrobny

• maso pro vás bouráme denně čerstvé
• maso vám rádi upravíme zdarma dle vašeho přání
• velký výběr lahůdek, salátů, obložených 

chlebíčků, pečiva

Platnost akce od 31. 1. do 11. 2. 2022  
nebo do vyprodání zásob prodejny.  

Ceny jsou uvedeny za kg včetně DPH.
Navštivte nás i v našich dalších prodejnách  

v Praze. Těšíme se na Vás.
www.krecekkk.cz | masokrecekkk.cz

Vepřová pečeně bez kosti 159,90 Kč 99,90 Kč
Hovězí zadní vrchní šál 269,90 Kč 249,90 Kč
Kuřecí prsa 104,90 Kč 94,90 Kč
Špekáčky 159,90 Kč 99,90 Kč
Debrecínská pečeně 209,90 Kč 189,90 Kč
Oravská slanina 169,90 Kč 149,90 Kč
Paštika s telecím masem 169,90 Kč 149,90 Kč

Akční nabídka

Hledáme nové OBCHODNÍKY

V případě zájmu  
neváhejte zaslat své CV  

a pár řádek o své maličkosti 
na nabor@regvyd.cz

Dělejte s námi úspěšné  
obchodní zástupce,  

inzertní poradce,  
manažery inzerce!

• Máte prořízlou pusu?
• Umíte zabrat? • Zajímáte se  

o média? • Chcete řídit svůj pracovní čas?  
• Chcete vydělávat i výrazně přes 50 tisíc?



Ad portas
Letos se připomíná sto let vzniku Velké 
Prahy. Podle klíče ve znaku Prahy 11 
se někdy hlásíme o postavení jižní 
brány metropole. Katastry, na nichž se 
rozkládá Praha 11, ale v roce 1922 do 
jejích pomyslných hradeb nepřipadly. 

Skutečné městské hradby ve středově-
ku představovaly přednostní postavení 
a ochranu, ale po nástupu moderní doby 
jen svírající obruč. Nejbližší takové od 
časů císaře a krále Karla IV. vymezovaly 
Nové Město pražské. Dochované části 
těch původních i jejich pozdějších dopl-
nění jsou dobře viditelné třeba z Nus-
lí. Za nimi stála ve svých hradbách tři 
další stará města. Roku 1784 se císa-
ři Jozefovi II. podařilo „domluvit“ čtyřem 
pražským městům, že už nikdy nebudou 
navzájem válčit, že i soutěžit mají jen 
přiměřeně, coby díly jednoho celku. Síla, 
že je v jednotě, to se Čechům i jiným Ev-
ropanům ukládá do vědomí jen ztěžka. 
Zdařilo se však a Královské hlavní měs-
to Praha od roku 1784 již jen zvětšuje 
svůj rozsah. 

Za společnou „hradbu“ pronikl Vyšehrad. 
Vznikl a přičlenil se Karlín. Proměnil se Jo-
sefov. Nástup kapitalistického podnikání 
dal nový vzhled Smíchovu a dalším před-
městským obcím. Měnily podoby zejmé-
na výstavbou domů s nájemnými byty 
a některé se spojovaly s metropolí. Čle-
nila se již více. Ne na osminy, ale na osm 
čtvrtí. Dravé podnikání však pokračovalo 
dál. Také z Nuslí už bylo město, nepodob-
né staré vsi. Sám tamní starosta usiloval 
o proboření pražských hradeb v Nusel-
ském údolí. Vnímal, kam území v budouc-
nosti směřuje. Od začátku 20. století se 

rodila perspektiva Velké Prahy. Jednalo 
se. Nebylo to lehké. Rozdílné poplatky, 
daně, zájmy, přednosti v podnikání, pře-
bytek kohoutů na společném dvorku. 

Kdesi daleko se přehnala první světová 
válka. Pokácela okolní trůny i ten domá-
cí. Češi vstoupili do demokratické repub-
liky. Královské hlavní město chtě nechtě 
dostávalo republikánský charakter. Zá-
kon z února 1920 s ním spojil k 1. led-
nu 1922 sousední obce a osady. Pokud 
chtěly. Chtělo jich třicet sedm, třeba Krá-
lovské Vinohrady začínající nad Václavá-
kem. Stejně i Žižkov. Nusle, Záběhlice 
a jejich osada Dolní Roztyly. Také Hos-
tivařští, odkud byl bystrý sedlák a po-
litik Antonín Švehla. Vzdali se přitom 
osady Hájů i Milíčovského dvora na jihu, 
které se tam osamostatnily. Chodovští, 
kteří se teprve roku 1908 rozdělili se 

Šeberovskými, volili setrvání v okrese Ří-
čany. Velká Praha k 1. lednu 1922 vstou-
pila do života. Naše katastry zůstaly ad 
portas – před jejími branami. 

Praha uvažovala o rozvoji zdejšího úze-
mí. Zatím vyrůstal jen Spořilov na záběh-
lickém katastru. Převrstvil Dolní Roztyly. 
Metropole již po pár letech první repub-
liky získala od kunratického velkostatká-
ře Chodovský dvůr s mnoha hektary polí 
a luk. Na více lokalitách našich katastrů 
docházelo k výstavbě rodinných domů. 
Přibývalo obyvatel zvenčí i zdejších obča-
nů, zaměstnaných v metropoli. 

Do Prahy vstoupilo území Chodova 
a Hájů k 1. lednu 1968, spolu s mnoha ji-
nými obcemi.

 Jiří Bartoň
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Situaci v regionu později, za rozrůstající se zástavby v r. 1937, přibližuje dobová školní pomůcka, 
mapa Prahy. Naznačuje i některé tehdejší záměry metropole. Reprofoto. 

Budou nakonec i prvosenky

Zatím se tetelí příznivci zimních sportů při zprávách z hor. Přitom už uplynulo dost dnů od 22. prosin- 
ce starého roku, kdy jsme i v Jižním Městě vnímali a fotografovali zimní slunovrat. Měsíc únor si 
však svou vládu vždy ohlídá. Nakonec ji ale přece jenom převezme mladík březen, coby VIP oso-
ba s věnečkem sněženek, prvosenek – petrklíčů, obojích křikavců, bledulí a dymníků ve vlasech. Tu 
záplavu květů u Pitkovic, kolem Rokytky, ve vybraných místech meandrů Botiče i ještě blíž k nám ale 
budeme muset bránit před nepřístojnými chamtivci. J. Bartoň

Koruna v republice nezmizela
Po vzniku republiky vycouval z vrcho-
lu znaku Prahy, heraldicky nazývaného 
klenot, dvouhlavý císařský orel. Usadil 
se tam rostoucí český lev, další dva 
okolo. Ze znaků Čech, často pojedna-
ných takto romanticky, zase zmizela 
koruna našich králů. Lva dál zdobila 
korunka symbolická. Koruny zahřívají 
i naše republikánské peněženky. Prá-
vě nyní dokonce posilují. jb
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FC Háje Jižní Město, z.s.
Zaměření: fotbal, všestranný rozvoj a vý-
chova dětí a mládeže.

Pravidelné tréninky a kroužky pro děti 
a mládež od 4 let až do seniorských ka-
tegorií, dívky trénují od 4 do 14 let.

Předškolní děti si u nás zatrénují 2x týd-
ně, ostatní kategorie trénují 3x týdně, 
o víkendech je čekají zápasy a turnaje. 
Klub organizuje speciální druhy tréninků 
se specialisty – brankářské, individuální, 
kondiční a všestranné pohybové. Mlá-
dežničtí trenéři pravidelně připravují spor-
tovní program na školách v přírodě. 

Tréninky probíhají v našem domovském 
areálu K Jezeru, v areálu Schulhoffova, 
u ZŠ Nad Přehradou v Horních Měcholu-
pech, přes zimu v místních halách a v tě-
locvičnách spolupracujících škol Mendelo-
va a Květnového vítězství 1554.

Hlavní nábory nových fotbalistů a fot-
balistek jsou v jarních měsících. Nováč-
ky u nás ale rádi přivítáme celoročně 
po předchozí konzultaci s trenérem či 
vedením.

Jsme tradiční fotbalový klub, který na 
Jižním Městě působí už od roku 1930. 

Kromě pravidelných tréninků pod vede-
ním kvalitních trenérů si u nás členové 
užijí i soustředění a mnoho dalších spor-
tovních i jiných akcí. Klub má status kraj-
ského sportovního střediska mládeže 
v rámci FAČR (SpSM KFS). Působíme 
v celostátních mládežnických fotbalo-
vých soutěžích a dlouhodobě jsme part-
nerským klubem SK Slavia Praha.

Úzce spolupracujeme s Háje SOS, o.p.s., 
kde jsou soustředěny děti ve věku 
5–9 let, které nehrají oficiální soutěže 
a se sportem začínají. V projektu fotba-
lových školiček dochází k úzké spolupráci 
FC Háje JM, Háje SOS a SK Slavia Praha.

Pro rodiče organizujeme metodické před-
nášky, výživové semináře a společné 
sportovní akce. Na našich internetových 
stránkách jsme pro rodiče připravili Pří-
ručku hájeckého rodiče a Desatero pro 
rodiče a fanoušky.

Kontaktní osoba: 
Mgr. Renata Klíčová
Tel.: 603 154 352
E-mail: fc.haje@gmail.com
www.fc-haje.cz 

Cheer Academy, z. s. – taneční  
a gymnastická škola pro roztleskávačky 
Cheer Academy nabízí dětem univerzální pohybové vzdělání v gymnastice, 
akrobacii i tanci. Nezbytnou součástí tréninků je i trénování pro cheerleading 
typické disciplíny tzv. stuntování – stavění živých pyramid.

Výuka dětí je rozvržena od 3 do 16 let 
a odpovídá věkovému rozřazení soutěž-
ních kategorií sportovního cheerleadingu: 
Baby 3–7 let, Mini 7–13 let, Junior 11–16 
let, Senior od 14 let. Jako v každém spor-
tu i v cheerleadingu se pravidelně konají 
mistrovství Evropy i světa, v návaznosti 

na domácí mistrovství ČR, kterých se 
každoročně s úspěchem účastníme. Vy- 
učujícími v Cheer Academy jsou špičko-
ví taneční pedagogové a trenéři s boha-
tými zkušenostmi z cheerleadingu, tan-
ce i gymnastiky. Děti u nás učíme nejen 
lásce ke sportu, ale i zdravému životnímu 

stylu a obecným pravidlům fair play. 
Přestože máme z každého soutěžního 
úspěchu velkou radost, nejsme primárně 
zaměřeni jen na výkon. Snažíme se dě-
tem poskytovat přátelské, až rodinné zá-
zemí, rozvíjet u nich sportovní disciplínu, 
budovat pocit zodpovědnosti vůči kolek-
tivu a pěstovat v nich pocit sounáležitos-
tí s úspěšným sportovním klubem. Nábo-
ry do našeho klubu probíhají celoročně, 
je možné se začlenit kdykoliv. Tréninky 
Cheer Academy probíhají na několika po-
bočkách po Praze. V Praze 11 působíme 
na ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí.

Pokud byste měli zájem přijít se na tré-
nink podívat a své dítě přihlásit, kontak-
tujte nás prosím na e-mail info@chee-
racademy.cz. Veškeré další informace 
najdete na webových stránkách.

Kontaktní osoba: 
Andrea Nováčková 
www.cheeracademy.cz představení 

sportovních 

jihoměstských 

klubů
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Dvojitý úspěch oddílu TJ JM Chodov 
Kalendář mezinárodních soutěží v power-
liftingu v roce 2021 zakončilo mistrovství 
Evropy v klasickém (RAW) silovém trojbo-
ji dorostu, juniorů, mužů a žen na začátku 
prosince ve švédském Västeråsu. Česká 
republika zde tentokrát měla zastoupení 
13 reprezentantů. Mezi nimi byl i člen oddí-
lu Powerliting TJ JM Chodov Jakub Daněk.

Kuba na své premiéře dokázal zlepšit svo-
je osobní výkony, a to ve dřepu 265 kg 
a v benchpressu 155 kg, bohužel mrtvý tah 
(dominantní disciplína Kuby) nedopadl dle 
očekávání a zapsal pouhých 265 kg. S cel-
kovým součtem 685 kg skončil na 14. mís-
tě. Jakub dokázal, že se ve velké evropské 
konkurenci rozhodně neztratí. Po zapraco-
vání na technických i psychických doved-
nostech je velkou nadějí na další sezónu. 
Moc mu blahopřejeme a přejeme spousty 
sil do dalšího sportovního zápolení. 

Ke konci roku proběhlo v Rakovníku také 
mistrovství ČR v benchpressu. Za katego-
rii juniorů nás reprezentoval při své soutěž-
ní premiéře Denis Peroutka, který dokázal 
s výkonem 130 kg obsadit pěkné 2. místo. 

Následující den nastoupil Dominik Nová-
ček, který při přechodu z juniorů do open 
obsadil 6. místo v kategorii do 74 kg s vý-
konem 127,5 kg. V kategorii do 93 kg zku-
šený soutěžící Jirka Nový svým osobním 
rekordem 185 kg získal 2. místo. Všem 
soutěžícím z našeho oddílu gratulujeme 
a přejeme hodně štěstí v nové sezoně. 

 Oddíl silového trojboje  
 TJ Jižní Město Chodov, z.s.

S příchodem nového roku se nabízí ohlédnutí za tím odcházejícím. Dovolte 
nám krátce shrnout rok 2021 z pohledu SK Lacrosse Jižní Město.

Začátek roku byl (stejně jako v jiných 
sportech a volnočasových aktivitách) vý-
razně ovlivněn epidemiologickou situací. 
Proto i klubové aktivity mířily skrz Jižňác-
kou výzvu na monitory v dětských a obý-
vacích pokojích – nejrůznější cviky zamě-
řené na rychlost, obratnost, ale i triky 
s lakroskou jsou stále k dispozici na na-
šem Youtube kanále. S omezením vnitř-
ních aktivit se také povedlo ve spolupráci 
s MČ Praha 11 postavit lakrosovou há-
zecí zeď hned vedle Sportovní haly Květ-
nového vítězství (děkujeme!). V únoru se 
zázrakem během víkendu povedlo dohrát 
boxlakrosovou ligu 2020, ve které muži 
obsadili 3. místo.

V květnu se vše pomalu rozběhlo – za-
čaly tréninky a příprava na juniorské 
i seniorské ligy, které mnohdy proběh-
ly ve zkrácené podobě. Ženský tým po 

2 vítězstvích a finálové prohře skončil 
na premiérovém mistrovství ČR druhý, 
muži se stali mistry ČR ve fieldlakrosu. 

Na začátku školního roku proběhla vel-
ká náborová akce – vidět jste nás moh-
li v Centrálním parku u kostela na Há-
jích, v parku u Chodovské tvrze nebo 
třeba na Rodinné výzvě. Nábory byly 
velmi úspěšné a juniorské kategorie 
jsme doplnili o mnoho nadějných hráčů 
a hráček.

Na podzim se rozběhly juniorské ligy v in-
terkrosu, boxlakrosu, ženském lakrosu 
a nově i v lakrosové přípravce – ty všech-
ny pokračují s vyvrcholením na jaře. Muž-
skému týmu se povedlo obsadit 3. mís-
to ve zkrácené národní boxlakrosové lize 
2021, premiéru měly také jejich nové 
dresy. Ženy na Česko-německém poháru 

obsadily 5. místo, odjely na turnaj do 
chorvatského Splitu (4. místo), odehrály 
první část svých ligových zápasů a jsou 
na průběžném děleném 2. místě. 

K tradičním ligovým soutěžím ve všech 
kategoriích se loni přidala ještě jed-
na nová – olympijská. Nazývá se Sixes 
(„šestkový lakros”) a snaží se sjednotit 
pravidla mužského i ženského lakrosu 
pro případnou účast lakrosu na olympiá-
dě v roce 2028. Liga má přes zimu pauzu 
(hraje se venku), její pokračování je naplá-
nováno na 13. března.

Pokud vás lakros zajímá, přijďte se po-
dívat na některý ze zápasů ve sportovní 
hale při ZŠ Květnového vítězství – třeba 
hned na ligovou soutěž dětí 6. a 20. úno-
ra 2022.

Nebo přijďte rovnou na trénink, nabíráme 
celoročně a ve všech kategoriích! Více 
info na webu www.lcjm.cz.

Lakrosový rok na Jižním Městě

jóga s radostí
Vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18 do 
19 h v TJ JM Chodov v baletním sále. 
Můžete se protáhnout, uvolnit a posí-
lit, zklidnit mysl a také se rozveselit. 
Každou hodinu se snažím přizpůsobit 
energii přítomných, podle aktuální si-
tuace propojuji různé typy jógy. Lek-
ce jsou otevřené všem bez ohledu na 
fyzickou zdatnost a věk. Každý měsíc 
připravuji různě tematicky zaměřené 
sobotní dvouhodinovky. Ráda všem 
poskytnu více informací: FB Soňa 
Zdráhalová, Jóga s radostí, radost 
s jógou, tel.: 724 002 921, e-mail: 
zdrahalova.sona@seznam.cz
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DanceZone, pestrá nabídka pohybových aktivit pro každého
Zveme vás do nově zrekonstruovaných prostor DanceZone 
na nejrůznější pohybové aktivity pro všechny věkové skupiny. 
I v dnešní covidové době je potřeba se hýbat, cvičit, protaho-
vat se, posilovat i relaxovat. Přijďte k nám strávit aktivně svůj 
volný čas. 

Věříme, že si u nás vyberete: 
Cvičení seniorů se Stáňou – PO 18.00–19.00 a ČT 10.15–11.15
Přijďte si protáhnout své tělo se zkušenou a oblíbenou 
lektorkou. Tel.: 728 801 699

Tanec pro maminky s dětmi – (víc pro mámy) PO 9.15–10.00
Chcete se zase cítit svobodně? Vezměte své děti a pojďte si 
zatančit. Tel.: 777 624 724 

Zdravá záda a aktivní nohy – ÚT 11.30–12.30,  
17.15–18.15, 18.30–19.30, ST 17.15–18.15, 18.30–19.30, 
ČT 17.15–18.15, 18.30–19.30

Cvičíme pro zdravé držení těla pod vedením fyzioterapeutů.  
Tel.: 777 330 120

Cvičení rodičů s dětmi se Stáňou – ČT 9.15–10.10
Přijďte si zacvičit se svými dětmi pod vedením zkušené a milé 
lektorky. Tel.: 728 801 699

Jóga pro maminky s dětmi – (pro děti 2–4 let) 
PÁ 9.15–10.00
Chcete protáhnout sebe i děti? Pojďte si zarelaxovat hrou. Tel.: 
777 624 724

Zveme 4–6leté děti na cvičení bez maminek
Oddíl Mladý sportovec cvičí každé pon-
dělí od 17.00 do 17.55 h ve Sportovním 
sále TJ JM Chodov, Mírového hnutí 2137, 
Praha 4. První hodina na zkoušku vždy 
zdarma. 

Na začátku každé hodiny je veselá jógo-
vá rozcvička. Následuje cvičení na nářadí 
(lavičky, trampolínky, žebřiny, žíněnky, kla-
dina ad.), hraní různých pohybových her 
nebo se děti učí používat různé sportov-
ní náčiní (míče, míčky, švihadla, florbalky, 
tunel, skákací míče). Při hodinách také vy-
užíváme mnohé rytmické nástroje, které 
zvyšují dynamiku a koordinaci pohybu. 
Cvičení a hraní v našem oddíle přináší dě-
tem radost, pomáhá zlepšit komunikaci 

s dětmi i dospělými. Učí děti trávit čas 
v kolektivu bez přítomnosti rodičů. Pro-
tože je určen všem dětem, neocitnou se 
děti ve výlučné společnosti premiantů, 
což jim zvyšuje sebedůvěru. Naše cviče-
ní nenásilnou formou napomáhá správ-
nému držení těla a rovnoměrnému fy-
zickému i psychickému rozvoji. Jógová 
rozcvička jim od dětství pomáhá vytvářet 
správné dechové návyky, zlepšuje držení 
těla, koordinaci pohybů i rovnováhu. Při 
některých hrách se zlepšuje jemná mo-
torika dětí, při dalších postřeh, pohoto-
vost. Dovednosti nabyté v odd. MS jsou 
dobrou průpravou pro pozdější uplatnění 
v různých specializovaných sportovních 
oddílech.

Velký důraz klademe na individuální a las-
kavý přístup a nejvíc ze všeho si přejeme, 
aby na našich lekcích bylo veselo.

Info: tjjmchodov.cz/mlady-sportovec

Předseda oddílu Soňa Zdráhalová, 
zdrahalova.sona@seznam.cz, 724 002 921

Veškeré pro vás připravované aktivity se budou konat v krásných nových prostorách DanceZone, U Chodovského hřbitova 2120/3, 
Praha 4, tel.: 602 173 088. Více info na webu www.praguedancezone.cz nebo www.tksparta.cz
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Během chvíle záchranářem aneb i vy můžete zachránit lidský život. 
Projekt first responder
Stejně jako jsou pravidelně oceňováni vybraní příslušníci integrovaného 
záchranného systému za záchranu života či majetku, byl na sklonku roku 
2021 oceněn taktéž pan Luboš Kudry. Tentokrát však nešlo o policistu, 
záchranáře ani hasiče, ale o běžného občana, který neváhal a pohotově 
přispěchal na pomoc muži, který zkolaboval na ulici a bojoval o život. 

Rozhovor a osobní výpověď pana Kudryho 
si můžete přečíst na straně 14.

V souvislosti s nezištnou pomocí pana 
Kudryho bychom rádi na tomto místě zdů-
raznili roli tzv. first responderů. Samotný 
pojem obecně označuje člověka, který je 
schopen realizovat rychlý zásah u osoby 
v přímém ohrožení života dříve, než se na 
místo dostaví výjezdová skupina zdravot-
nické záchranné služby. Ve výše uvedených 
případech se nejčastěji jedná o policisty 
či strážníky, ale též řadu bezejmenných 
dobrovolníků, kteří byli ve správný čas na 
správném místě a nezaváhali.

A jak vše vlastně v praxi funguje?

Pokud je z jakéhokoliv důvodu u telefo-
nického hovoru s operátorem ZZS hl. m. 
Prahy vyhodnoceno, že se jedná o náhlou 
zástavu krevního oběhu a policisté či stráž-
níci mohou být vzhledem k lokaci události 
na místě dříve než samotní záchranáři, jsou 
obratem zaslány veškeré nezbytné údaje 
nejbližší hlídce policistů či strážníků. Ti to-
tiž ve svém vozidle již standardně disponu-
jí kromě lékárničky také automatizovaným 
externím defibrilátorem (AED). „I kdyby-
chom měli zachránit jen jednoho člověka 
a jindy defibrilátory nepoužít, tak to za to 
rozhodně stojí,“ říká mluvčí Městské policie 
Praha Irena Seifertová.

Víte, kde ve veřejných budovách tyto defib-
rilátory na Jižním Městě najdete? Víte též, 
že ÚMČ Praha 11 prostřednictvím bývalé-
ho starosty a nyní radního pro bezpečnost 
Ing. Petra Jiravy již několik let pravidelně 
daruje defibrilátory právě některým z těch-
to institucí? 

Automatizované externí defibrilátory na-
cházejí své uplatnění v praxi čím dál tím 
častěji a někdy si ani nemusíte být vědo-
mi, že je můžete využít. Jejich seznam 
ve vašem okolí najdete např. zde na níže 
uvedeném odkaze nebo přímo v aplikaci 
Záchranka. 

Aplikace Záchranka – databáze AED 
https://www.zachrankaapp.cz/cs/aed

Pokud jsou skutečně policisté či strážníci 
na místě první, zahájí neodkladnou resus-
citaci právě s využitím AED, v níž pokra-
čují až do příjezdu posádky zdravotnické 
záchranné služby. O dalším postupu poté 
dále rozhoduje lékař nebo záchranář. Cíl je 
jediný – zvýšit šance na přežití a minimali-
zovat případné zdravotní následky. 

Mluvčí Záchranné služby hl. m. Prahy Jana 
Poštová k tomu dodává: „Celých 80 pro-
cent pacientů postižených v metropoli ná-
hlou zástavou oběhu je resuscitováno laiky 
na místě, na základě instrukcí dispečerky 

zdravotnického operačního střediska (tzv. 
TANR – telefonicky asistované neodklad-
né resuscitace). Ve srovnání s celosvě-
tovým průměrem (25 %) je to naprosto 
unikátní číslo a Pražané si zaslouží velké 
poděkování.“

Městská policie a záchranná služba na-
vázaly úzkou spolupráci již na jaře roku 
2016, kdy započal projekt zvaný „First 
respondent“. 

Strážníci či policisté díky výbavě služebních 
vozidel mohou započíst okamžitou resus-
citaci ještě před příjezdem záchranářů. Na 
příkladu okamžité pomoci pana Kudryho je 
vidět, že ani výše uvedené nemusí někdy 
stačit a je zde potřeba ještě další článek to-
hoto pevného řetězce život zachraňujících 
kroků. Můžete to být právě VY, ano VY, kdo 
bude tím prvním na místě, kdo zahájí v da-
nou chvíli nezbytnou a neodkladnou resus-
citaci, nebo někdo, kdo zavolá záchrannou 
zdravotnickou službu či vystřídá v resusci-
taci zachránce před vámi. 

Každý totiž může být záchranářem a po-
moci zachránit lidský život, pokud bude 
jednat stejně jako pan Kudry a ve chvíli, kdy 
je to nejvíce potřeba a hraje se o vše – ne-
zaváhá a poskytne první pomoc. 

Velké díky patří všem bezejmenným hrdi-
nům, kteří jsou ve správnou chvíli tam, kde 
mají být. 

Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, DiS. 
VED oddělení krizového řízení,  

obrana, policie
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Od března 2022 pro vás chystáme na tuto stránku cizojazyčnou rubriku s informacemi z městské 
části Praha 11. Rubrika bude vycházet ve dvou jazycích – v angličtině a ukrajinštině.
Můžete se těšit na informace z oblasti činnosti Úřadu městské části Praha 11, z oblasti veřejného 
dění v Praze 11 a z oblasti kultury a vzdělávání v naší městské části.
Kontakt pro bližší informace:
Mgr. Barbora Matysová
koordinátorka rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci
e-mail: matysovab@praha11.cz, telefon: 267 902 156

We will be launching a foreign language section with information from the Prague 11 district on 
this website starting March 2022. It will be available in two languages – English and Ukrainian. 
You can look forward to information about the Prague 11 District Authority activities, public events, 
and also information on culture and education in our district.
For more information, please contact: 
Mgr. Barbora Matysová
coordinator for Social Services Development, Grants, and Work with Foreigners
e-mail: matysovab@praha11.cz, phone: 267 902 156

З березня 2022 року ми готуємо для вас на цьому сайті іншомовну рубрику з інформацією 
з міської частини Прага 11. Рубрика виходитиме двома мовами – англійською та українською.
В ній ви знайдете інформацію про діяльність адміністрації міської частини Прага 11, культуру 
й освіту в нашій міській частині.
За детальною інформацією звертайтеся:
Mgr. Барбора Матисова
координаторка розвитку соціальних послуг, зовнішніх дотацій та роботи з іноземцями
електронна пошта: matysovab@praha11.cz, телефон 267 902 156
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• Pomozte nám neplýtvat | Víte, že 
v Re-use na Praze 11 se vydává ovoce, 
zelenina, pečivo, ale i vařené jídlo? K dis-
pozici je zdarma a může si přijít oprav-
du kdokoliv. Hlavním cílem je nevyhazo-
vat potraviny, které mohou ještě někomu 
posloužit.
Potraviny nejsou určeny jen sociálně sla-
bým rodinám, jak si mnozí myslí. Tím, že 
si je přijdete vyzvednout, tak nikomu ne-
berete jeho díl, ale naopak napomáháte 

tomu, aby se potravinami neplýtvalo 
a nevyhazovaly se. Pokud byste se jako 
rodina nebo samoživitel dostali do obtíž-
né životní situace, jste osobou s postiže-
ním, vychováváte dítě s postižením, jste 
senior s nízkým příjmem a zároveň bydlí-
te na Praze 11 – neváhejte je také kon-
taktovat, je zde možnost pomoci potravi-
nami z potravinové banky. Ochotně vám 
zde o tom podají bližší informace. Re-use 
najdete na adrese Modletická 1389/3, 

Praha 11. Aktuální provozní doba je úterý 
9–17 hodin, středa až sobota 9–13 ho-
din. Zároveň sem můžete přinést i dět-
ské hračky, stavebnice, společenské hry, 
knihy, sportovní potřeby a zase si tu dal-
ší koupit. Vždy platí – darujte jen tako-
vé věci, které byste si sami rádi vybrali 
pro své děti. Více informací získáte přímo 
v re-use, na jejich FB stránkách Reuse-
Praha11 nebo na telefonu 739 901 039.
  Ivana Hovorková, HPP 11

• Už aby byly volby… | Poslední, nám 
zastupitelům známá varianta rozpočtu 
na r. 2022 má deficit 272 mil. Kč (k 5. 1. 
2022). Radnice obtížně hledá cestu, jak 
z něj udělat vyrovnaný. Jedno je jisté, 
bude se masivně škrtat. Termín schválení 
rozpočtu je v nedohlednu. Rekonstrukce 
ubytovny Sandra – je hotova rekonstruk-
ce vnitřku budovy, do které neopravenou 
střechou zatéká. Stavba je zastavena, 
došly peníze. Starosta Dohnal žádá hl. m. 

Prahu o další půjčku na dokončení (plášť 
budovy, okna). Původní termín dokončení 
03/2021 tak bude o několik let opožděn.
Aréna ledových sportů – přestože má 
starosta Dohnal od zastupitelstva úkol 
připravit vystoupení MČ z tohoto projek-
tu, nekoná. Stavba pokračuje, ale veške-
ré informace kolem záměru, včetně fi-
nančních, jsou před zastupiteli tajeny. 
Masivní zástavba JM – jediné, čemu se 
radnice intenzivně věnuje, je posluhování 

developerům při realizaci jejich záměrů. 
Jsou jich desítky a vedení MČ jeden po 
druhém schvaluje, nepodává námitky do 
řízení, nepožaduje po developerech fi-
nanční příspěvek na rozvoj infrastruktu-
ry. Za tři roky tak mohlo doputovat do 
městské pokladny 200 mil. Kč. Skuteč-
nost? 5 mil. Kč.
Už víte, proč JM vypadá, tak jak vypadá? 
Už aby byly komunální volby…
  Ladislav Kos, HPP 11 

• Prohlášení nezávislých zastupitelů 
ZMČ Praha 11 | Mezi zastupiteli se ak-
tuálně vyskytují tři zastupitelé s možnos-
tí volného hlasování. To je komfort, který 
si standardní politik svázaný pravidly své 
strany nemůže dovolit. Já, kolegyně Al-Ali 
Poláková a kolega Veselský (člen SZ) jsme 
byli zvoleni na kandidátce Pirátské strany. 
U necelých 5 % všech hlasování jsme se 
odchýlili od doporučení klubu, které jsme 

nepovažovali za rozumné a jdoucí proti 
programu strany. Nebo jsme podporovali 
rozumné názory opozice. Za to jsme byli 
očerňováni a stavěni do role nepřátel. Ně-
kdo odešel sám, někdo byl vyhozen, ně-
kdo nebyl raději přijat.
Absence příslušnosti k zastupitelskému 
klubu nám dovoluje hlasovat svobodně 
a tak, jak nám říká zdravý rozum. Jsme 
připraveni podpořit takové body, které 

pomohou zlepšit život občanům na Jižním 
Městě. Aktuálně je potřeba se postavit 
čelem k dostavbě Areálu ledových sportů, 
dokončení rekonstrukce budovy Sandra 
a schválení rozpočtu pro rok 2022. V říjnu 
2022 nás čekají další volby. Občané mají 
možnost zhodnotit (nyní již rozpadlou) ko-
alici Piráti-ANO-ODS-TOP09/STAN.
Ladislav Kos ml., nezávislý zastupitel, Piráti

• Shodu na dostavbě Areálu ledových 
sportů se nepodařilo najít | také při prosin-
covém zasedání zastupitelstva, které ne-
přijalo ani jeden z předložených bodů. Do-
mnívám se, že kromě politických neshod je 
příčinou neúspěchu především nesprávně 
zvolený postup rady, jak v této věci jednat. 
Pokud by se vydala cestou návazných kro-
ků směřujících nejprve k narovnání právní-
ho stavu a důvěryhodně posílila manažer-
skou kontrolu v akciové společnosti, mohla 

by se s větší důvěryhodností u zastupite-
lů ucházet o prodloužení práva stavby na 
pozemku. Nabízet zastupitelstvu jako jedi-
nou formu spolupráce minoritní model ne-
považuji za příliš logický, pokud nefungu-
je optimálně ani komunikace při současné 
poloviční vlastnické struktuře. Podle délky 
zasmluvnění by se pak neshody v komuni-
kaci mohly odrážet na provozování areá- 
lu a vléct dalších 40 let. Za stávající situa-
ce je nutné hledat jiné cesty, jak si podržet 

kontrolu nad projektem, i za cenu toho, že 
budou podstatně obtížněji schůdné a mo-
hou ekonomicky i politicky bolet. Někteří 
občané oprávněně očekávají, že budou mít 
k dispozici dvě kluziště s celoročním pro-
vozem, a věřím, že se tento slib promítne 
v provozní smlouvě (smlouva o smlouvě 
budoucí) jako součást materiálů na nejbliž-
ším zastupitelstvu.
  Ing. Michaela Al-Ali Poláková,  
 nezávislá zastupitelka / bez PP

• Paní Eva Ptáčková více než sto dár-
ky opět obdarovala seniory v DPS Bla-
tenská | Konat o Vánocích dobré skutky 
není jen tak. Leckdy to obnáší spous-
tu práce a v případě dárkové akce Re-u-
se dětských věcí Praha 11 z Modletické 
3 (Facebook: ReusePraha11) paní Ptáč-
kové to platí dvojnásob! Autenticky ko-
mentované video z letošní akce (vyhle-
dejte na Youtube / Facebook úžasný 
klip: „2021.12.20. • Dárky pro seniory 

z DPS Blatenská“) zachycuje mnoho de-
tailů a poodhalí i zákulisí, neboť realizace 
vyžaduje precizní přípravu. Srdečné reak-
ce seniorů, potvrzující nezpochybnitelný 
význam nápadu obdarovat o Vánocích 
nejen své blízké, nás opět zahřály u srd-
ce, hitem byly exkluzivní vitamíny. # Čas 
klipu: 38:32 – zazní podstatná zmínka 
o nevyhovujících prostorách Re-use cent-
ra. Bohužel, blahodárná činnost paní Evy 
je vládnoucími politiky na Praze 11 roky 

přehlížena, zejména radní Jirava (ANO), 
odpovědný za sociální oblast, zájem 
o pomoc nejeví. HPP 11 si bere za po-
vinnost podporovat charitativní projekty 
na Praze 11, a bude-li po volbách 2022 
na radnici, zajistí pro Re-use důstojné 
provozní podmínky. # Loňské dárkování 
nese název klipu: „2020.12.21“. • Dár-
kové „Krabice od bot" pro seniory z DPS 
Blatenská.
  Martin Farmačka, HPP 11

• Otevřenost poradních orgánů MČ je pro 
Piráty prioritou| Po vstupu Pirátů na radni-
ci bylo jedním z cílů otevření poradních or-
gánů městské části občanům. Všechny ko-
mise a výbory jsou tak přístupné veřejnosti 
díky změně jednacího řádu. Uzavřít porad-
ní orgán může jeho předseda, mělo by to 
být pouze z důvodů projednávání osobních 
údajů či strategických materiálů. Dlouho-
době neveřejná byla komise pro výchovu 

a vzdělávání, a to i v bodech, kde se osob-
ní údaje nevyskytovaly. Piráti se prostřed-
nictvím svých členů opakovaně pokoušeli 
otevřít tuto komisi veřejnosti. Nutno do-
dat, že ani opoziční členové v komisi pro 
naše návrhy z nepochopitelných důvodů 
nehlasovali. Komise má v náplni činnosti 
mj. projednávání návrhů, podnětů a stíž-
ností občanů a školské veřejnosti, pokud 
se na komisi přímo obrátí, což při celkovém 

neveřejném jednání komise nebylo mož-
no naplnit. Na posledním zasedání komise 
v loňském roce se podařilo přijmout usne-
sení, které umožňuje vstup občanů. Pokud 
bude avizován bod ze strany občanů, bude 
zařazen veřejný bod na pevně stanovený 
čas. Jsem ráda, že se tento posun zdařil, 
a tímto vás zvu k osobní účasti na komisi. 
Jsme tu pro vás.
  Zuzana Ujhelyiová, Piráti

• Reakce redakční rady: Martin Farmačka ve svém příspěvku píše, že „bohužel, blahodárná činnost paní Evy je vládnoucími politiky na Pra-
ze 11 roky přehlížena" a že pokud bude Hnutí pro Prahu 11 (HPP11) po volbách 2022 na radnici, „zajistí pro Re-use [Evy Ptáčkové] důstoj-
né provozní podmínky". Zapomíná dodat jednu podstatnou skutečnost: v tisku (denikn.cz) již vloni proběhla informace, že Eva Ptáčková 
byla odsouzena za úmyslný podvod na jeden rok odnětí svobody, s podmínečným odkladem na dva roky, v případu jejího smyšleného pří-
běhu o údajných sirotcích a finanční sbírce, kterou pro tyto neexistující sirotky zorganizovala. Konkrétně se dle denikn.cz v rozsudku uvá-
dí, že „Je vinna, že […] sebe obohatila tím, že uvedla někoho v omyl a způsobila tak na cizím majetku značnou škodu.“ Naše rada se na 
rozdíl od HPP11 domnívá, že osobě odsouzené za úmyslný podvod není možné či přinejmenším vhodné poskytovat dotace z veřejného 
rozpočtu. Zároveň naše rada uvádí, že s ohledem na princip presumce neviny své finální rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace paní 
Ptáčkové přijme „po ověření, zda rozsudek ve věci trestného činu podvodu již nabyl právní moci".

• Developer nikdy nespí | A proto apelu-
ji na každého – zajímejte se, co se „peče“ 
na radnici, a neváhejte hájit své zájmy 
účastí na jednáních výborů a komisí rad-
nice anebo na zastupitelstvu tak, jak to 
úspěšně udělali 9. 12. obyvatelé ul. Zdi-
měřická, kde soukromý investor plánu-
je zahustit sídliště novým bytovým do-
mem na místě bývalé trafostanice. Rád 
bych též poděkoval všem spoluobčanům, 
kteří během listopadu podpořili námitky 

našeho spolku Zelené Roztyly proti změ-
ně územního plánu na hlídaném parkovi-
šti Gregorova. Náš spolek ve spolupráci 
s občany Roztyl a Starého Spořilova po-
dal připomínky proti záměru administra-
tivního centra PLAZA spol. Passerinvest, 
které je aktuálně budováno na Roztylech. 
Bohužel většinu účastníků stavební úřad 
vyloučil ze řízení. V současné době se-
pisujeme připomínky proti záměrům By-
tového parku Roztyly a megalomanské 

Kliniky na Roztylech. Investor bytové-
ho domu Ovčárna se rovněž nechal sly-
šet, že v místě záměru hodlá vykácet 
9 nadlimitních stromů a 344 m2 keřo-
vých porostů. Díky stavebnímu zákonu 
toto kácení proběhne bez řízení o povo-
lení kácení dřevin. V roce 2022 nás čeká 
opravdu spoustu práce. Chcete-li pomo-
ci, ozvě se mi prosím na mail kulhaneka@
praha11.cz. Sledujte též média HPP 11. 
  Aleš Kulhánek, HPP 11



• Praha i letos investuje do Jižního Měs-
ta | Na posledním loňském zastupitelstvu 
HMP bylo v rámci rozpočtu pro rok 2022 
schváleno několik investic významných pro 
Prahu 11. Svůj podíl na zařazení uvede-
ných akcí měli i naši radní, kteří úzce spolu-
pracují se svými kolegy z magistrátu. Jed-
ná se o rekonstrukci komunikace Ryšavého 
(havarijní stav opěrné zdi), rekonstrukce 
mostu v Türkově ulici, dokončení projekční 

a inženýrské činnosti (komunikace Mírové-
ho hnutí a sportoviště Dubnová) a zahájení 
stavebních prací na novém dopravním hři-
šti Jarníkova. Dále se našly finance na do-
končení Centrálního parku tak, aby se stal 
sportovně odpočinkovou zónou pro naše 
obyvatele. V rozpočtu HMP pro rok 2022 
se objevila i důležitá investice do komplet-
ní revitalizace vyhlídkové cesty podél vodní 
přehrady Hostivař, která na úpravy čeká již 

celých 30 let. Přehrada sice není součás-
tí Prahy 11, ale našimi občany je k rekrea-
ci hojně využívána. Aby toho nebylo málo, 
dojde ještě ke kompletní obnově dětského 
hřiště „Pionýrák“ v lesoparku Hostivař. Bez 
dobré a konstruktivní spolupráce mezi rad-
nicí MČ Praha 11 a Magistrátem nelze pro-
sazovat ani velké, ale ani malé projekty.
  Mag. Martin Muzikant, Ph.D., Piráti
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• My, co tu žijeme odsuzujeme 8 let 
bezvládí na Praze 11 |Mělo to být vel-
ké vítězství. Hnutí pro Prahu 11 v roce 
2014 vyhrálo volby. Koalice se rozpad-
la za rok. Po volbách 2018 se situace 
opakovala. Vyhrálo zase Hnutí pro Pra-
hu 11, tentokrát už ani nesestavilo ko- 
alici a moci se ujali Piráti. 
Ani jim to nevyšlo. Koalice se rozpad-
la letos na podzim. Výsledkem je, že 
starosta a radní sice chodí do práce, 

ale rozpočet na letošní rok neexistuje 
a v městské kase je sekyra 250 milionů 
korun. Lednové zastupitelstvo rada bez 
náhrady zrušila, přestože se měl projed-
nat rozpočet. V takové situaci si skoro 
myslím, že by radní měli odstoupit jako 
celek a předat své pravomoci nucenému 
správci. 
My, co tu žijeme nabízíme koalici rekon-
strukci rady. Není možné kvůli žabomy-
ším politickým bojům ztratit rok života 

obyvatel Prahy 11. Je to vzkaz i do opo-
zičních lavic pro Hnutí pro Prahu 11. 
Vaše tvrdohlavost nikam nevede, de-
velopeři dál stavějí a Praha 11 chátrá. 
Pojďme se všichni domluvit, že nebude-
me dělat kampaň pod heslem „čím hůře 
pro Prahu 11, tím lépe pro volební vý-
sledky“. My, co tu žijeme vždy hlasujeme 
pro vše dobré bez ohledu na to, zda to 
navrhla koalice nebo opozice. 
 Robert Vašíček, My, co tu žijeme

• Hlavně stavět a na nic moc se neptat. | 
Zhruba tak by se dala popsat podpora ko-
alice Pirátů, ANO, ODS, TOP 09 a STAN 
plánované výstavbě supermarketu Lidl 
mezi ulicemi Brechtova, Hekrova a Míro-
vého Hnutí.
Na celém záměru jsou zvláštní především 
tři věci: A) Není známo, jak má stavba su-
permarketu přesně vypadat. B) V blízkém 
okolí už jiné dva supermarkety stojí (nepo-
čítaje několik dalších menších obchodů). 

C) Na zastupitelstvu otevřeně zaznělo, že 
hlavní trumf v podobě dvou parkovacích 
věží zřejmě pouze vykryje úbytek parko-
vacích míst po zrušení stávajícího parkovi-
ště v místě stavby.
Výsledek? Tři nové budovy, které obyva-
telům Jižního Města nepřinesou nic nové-
ho. Naopak hrozí zhoršení dopravní situace  
– minimálně ze sídliště Košík si sem jistě 
někdo nakoupit zajede. Zastupitelé koalič-
ních stran přesto na prosincovém jednání 

zastupitelstva prosadili žádost o svěření 
pozemků, které jsou nyní ve správě hlavní-
ho města Prahy, do správy Prahy 11. Právě 
tím se otevře cesta k novému supermarke-
tu… Škoda, že koalice jaksi pozapomněla 
na svou programovou deklaraci: „Chceme 
otevřít širokou diskuzi nad stavebními zá-
měry ve formátu: občanů, spolků, městské 
části, majitelů pozemků a investorů.“
  Michal Veselský,  
 nezávislý zastupitel, Strana zelených 

• Letos máme opět šanci. Čtyři roky 
trápení mizerné koalice Prahy 11 by 
měli voliči ukončit. | Mnoho let vás in-
tenzivně informujeme o dění na radnici. 
O konání koaličních zastupitelů Piráti/
ANO/TOP 09-STAN/ODS máme přehled 
a s velkou lítostí hlasitě připomínkujeme 
rozebírání městských financí, pozem-
ků a naprosto diletantské vedení naší 
MČ (viz všechny naše příspěvky do Klí-
če za poslední roky). Nyní máme únor 

2022 a připravujeme se na volební pod-
zim. Zatímco jsou koaliční zástupci celo-
státních stran zjevně odtrženi od vlast-
ních slibů voličům, drží se pouze funkcí 
a jejich konání vedou zájmy velkých de-
veloperských hráčů, Hnutí pro Prahu 11 
má odlišný přístup k veřejnému prosto-
ru. Jsme místní občané a aktivní souse-
dé, není nám naše okolí a vedení měst-
ské části lhostejné. Z toho vychází 
náš přístup k veřejné správě – starost, 

pořádek, úsilí o kvalitní bydlení, ochra-
na zájmů občanů, péče o přírodu Jižní-
ho Města. Letos chceme uspět tak, aby 
se poměry na radnici Prahy 11 konečně 
zásadně změnily. Jižní Město na to čeká 
snad desítky let. Sledujte naši práci, zají-
mejte se o své komunální zástupce. Pro-
sím o uvědomění si důležitosti, že jaké 
lidi necháme vést naši městskou část, 
takovou městskou část budeme mít. 
  Šárka Zdeňková, HPP 11

• Milí sousedé | před pár měsíci jsem 
vám zde psal, že se práce na radnici té-
měř zastavily. Můj bývalý kolega Petr 
Jirava se následně v dalším čísle Klíče 
ohradil, že to není pravda. 
Tehdy jsem však ještě netušil, jak váž-
ná situace je. Skutečnost, že po více 
než čtvrt roce od mého odvolání rad-
ní vůbec nepohnuli se Sandrou, ze které 
se pomalu, ale jistě stává nejdražší po-
mník pirátského starosty Dohnala, mě 

tolik nepřekvapuje. Rekonstrukce Sandry 
je složitý projekt a původně nebyl v jeho 
náplni práce, takže to bych ještě omluvil. 
Zcela neomluvitelné ale je, že starosta 
ani po třech letech, kdy má na starost fi-
nance, není schopný sestavit včas rozpo-
čet. Protože ho doteď nemá připravený, 
nesvolal dokonce ani lednové zastupitel-
stvo! Praha 11 je tak kvůli neschopnos-
ti pirátského vedení paralyzována v roz-
počtovém provizoriu a nemůže například 

nic objednávat, investovat prostředky 
do plánovaných projektů a oprav nebo 
vyplácet odměny svým zaměstnancům. 
Pirátské vedení naší radnice se zřejmě 
začalo řídit heslem „kdo nic nedělá, nic 
nezkazí“, ale to u řízení městské části 
neplatí. Když totiž starosta a jeho rada 
nic nedělají, trpí tím především občané. 
Snad se tedy rozpočtu dočkáme aspoň 
do léta… 
  Ing. Ondřej Prokop, ANO

• Máte chuť vyzkoušet si práci zastu-
pitele? | Na YouTube najdete video pod 
názvem „ Novoroční poselství Rober-
ta Vašíčka“. Dozvíte se, co se nám po-
vedlo a co naopak kritizujeme. Abyste 
si mohli vyzkoušet naši práci na vlast-
ní kůži. Napište motivační dopis na ad-
resu vasicekr@praha11.cz. Nebo se 
prostě jen přihlaste. Naučíme vás prá-
ci zastupitele přímo během nejbližšího 
zasedání zastupitelstva. Připravíte své 

první návrhy bodů do programu, nastu-
dujete s námi veřejné materiály na za-
sedání, projdete s námi přípravu na za-
stupitelstvo. Poté sami v roli občana 
navrhnete své body do programu a my 
si je osvojíme. Ukážeme vám interpela-
ce a strávíte s námi dramatický čas há-
dek i konstruktivních návrhů. Nemáte 
se čeho bát. Kdo se bojí demokracie, 
nesmí chodit do lesa. Vzhledem k tomu, 
že žijeme v sousedství Milíčovského, 

Kunratického a Krčského lesa, vy se určitě 
bát nebudete. Napište hned na vasicekr@ 
praha11.cz. Stanete se hrdiny a urči-
tě přinesete dobré myšlenky do sprá-
vy naší obce. My, co tu žijeme jsme jed-
ni z vás, a proto chceme, abyste měli 
možnost osahat si zastupitelskou čin-
nost naživo. Těšíme se na vás a neza-
pomeňte vasicekr@praha11.cz vaše ko-
optace do zastupitelstva právě začala. 
 Libor Pechmann, My, co tu žijeme

• Investor Zdravotnického zařízení a Do-
mova pro osoby se zdravotním postiže-
ním mohl příjemně oslavit konec roku | 
Obyvatelé Roztyl ho ale měli zkažený vy-
dáním územního rozhodnutí. Stavební 
úřad neuznal žádnou námitku sousedů. 
Nevyslyšel je ani v tom, aby dál od jejich 
domů umístil silnici, která bude záměr ob-
sluhovat. Dokonce po této komunikaci se 
sklonem až 12 % nechá jezdit staveništ-
ní dopravu, jak chce stavebník, i když ze 

všech ostatních stran stavby nic nesto-
jí. Za zmínku stojí některé věty ze zdů-
vodnění nevyhovění právě této námitce. 
Navržené dopravní řešení bylo projedná-
no s příslušnými dotčenými orgány z hle-
disek daných zákonem... K této námitce 
stavební úřad uzavírá, že je patrné, že se 
příslušné správní orgány státní správy 
dané problematice dostatečně věnovaly 
a stavební úřad neshledal žádných důvo-
dů závěry příslušných a kompetentních 

orgánů zpochybňovat... Ke sklonu stav-
by byla udělena pravomocná výjimka. 
Takže si to shrňme. Úředník dopravy zjis-
tí od stolu, zda navržená silnice vyhovu-
je technickým požadavkům. Nezajímá ho 
(ani nemůže), jaký vliv bude mít na okolí. 
To má posoudit stavební úřad. Ten to ale 
neudělá, i když sousedům stavby silnice 
navždy zhorší život. Proč? Vždyť úředník 
dopravy ji přece odsouhlasil!
  Zuzana Malá, HPP 11



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

• 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 pro své děti. Seniora 
mohu nechat v bytě na dožití. Na velikosti a stavu 
bytu nezáleží. Vyplatím dluhy nebo uhradím privatizaci. 
Tel.: 608 661 664

• Výměna bytu 2+kk za 3+kk(1)/L. Pro klienty hledám 
ke koupi byt 3+kk nebo 3+1/L na JM. Možná i výměna 
menšího bytu a doplatku za větší byt, oba na Jižním 
Městě. Ing. Hloušek, t. 732 237 741

• Tým REALIŤÁKA ROKU 2018 – Ing. Hlouška nabízí 
profesionální a ověřené služby při prodeji bytů na 
Jižním Městě. Využíváme nejmodernější technologie 
při prezentaci, postupy i databázi zájemců, abychom 
klientům zajistili nejvýhodnější prodej jejich bytu. 
HLOUŠEK REALITY Realitní centrum

• Hledám ke koupi byt 3+1(kk)/L na Jižním Městě 
pro několik vážných zájemců. PhDr. Jana Hloušková – 
makléřka pro Jižní Město. Tel. 732 174 735

• Koupím zahradu v Praze nebo blízkém okolí, nejlépe 
s dobrou dostupností z Jižního Města. Možno i s chatou 
nebo domem. Tel. 603 809 432

• Koupím řadový dům nebo RD v Praze (nejlépe P4 
nebo 10) a v okolí (nejlépe na jih nebo východ od Prahy). 
Tel. 606 862 991

SLUŽBY

• Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce, štukování 
stěn i stropů. Tel.: 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

• Rekonstrukce bytových jader, provádíme kompletní 
rekonstrukce bytů, domů a nebytových prostor. 
Tel.: 732 359 883, www.rek-bachr.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.

• 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 

• Osobní přeprava – Martin Křeček. Nabízím 
dopravu os. vozem nejen po Praze.  
Cena od 23 Kč/km, tel.: 775 926 453

• 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

• ADMIS – KVALITNĚ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ 
PŘIZNÁNÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, REKONSTRUKCE 
ÚČETNICTVÍ. VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH. 
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. TEL: 604 618 298. 
WWW.ADMIS-UCTO.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

• 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, zrychlení 
a odvirování u Vás doma. Výběr, nákup a opravy: PC, 
tabletů, monitorů, tiskáren. Výuka práce na počítači. 
T: 733 731 892 www.davidsimko.cz

• Stěhovací a vyklízecí práce provádíme již 7 let. Máme 
zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. 
Svátky a víkendy bez příplatků. Km po Praze zdarma. 
702 111 999, 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.  
Tel.: 601 236 957, e-mail: jirasek.servis@seznam.cz.

• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. Nabízíme malířské 
a lakýrnické práce. Byty, nebytové prostory, školy, 
kanceláře. T: 606 556 547, www.malovani-novotny.cz, 
e-mail: malovani.novotny@seznam.cz

• Hledáte služby hodinového manžela? Vyučený 
elektrikář zapojí, nainstaluje, opraví, vyvrtá, smontuje, 
připevní. Volejte 774 426 635

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

• 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

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

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

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

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, DVD, přepis 
VHS kazet atd. Rozumné ceny. AVC Servis. mob.  
602 390 630.

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRODEJ a VÝUKA 
přímo u zákazníka, instalace wifi, internetu, notebooků, 
výuka s trpělivým učitelem. Doprava zdarma. 604 806 
516 (i SMS), daro@daro.cz, www.daro.cz

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

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

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické služby 
u zákazníka doma, v práci... T. 777 285 669,  
www.kadernice-do-domu.cz.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, u metra Háje nabízí 
právní služby – smlouvy, SJM, výživné, rozvody, 
dědictví, zastupování u soudu, občanské , trestní, 
bytové právo atd. tel: 606 125 069

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 630 Kč/
AUTO. Pevná konečná cena bez poplatků za čekání 
a nástup, max. 4 pasažéři, snadné objednávání, 
spolehlivost. www.mrtransfer.cz, tel. 603 431 716, 
608 553 080

• Elektrikářské práce – Erben. Nová elektrická 
vedení, zásuvky, světla, opravy apod. Revize 
elektrického zařízení. Odstranění revizních závad. 
www.elektrikarerben.cz, tel.: 604 516 344

• Prořez a kácení stromů z naší vysokozdvižné 
plošiny. Odřežeme větve stromu nebo strom 
pokácíme rozřezáním od shora dolů. Pařezy 
vyfrézujeme. T: 724 006 275, info@pvj-group.cz, 
www.pvj-group

• Plánujete miminko nebo jste už těhotná? Dopřejte 
si péči a oporu od certifikované duly, laktační 
poradkyně i specialistky v péči o ženy po císařském 
řezu, 774 665 015, www.dulavseprozivot.cz

• Snadná výměna záclon-spouštěcí garnýže, žaluzie, 
rolety, sítě proti hmyzu, montáže, opravy. Volejte: 
602 371 996. e-mail: vlkpavel@sendme.cz.

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

• Digitalizace videokazet - Digitalizace VHS, 
VHS-C, Hi8, Video 8, Digital 8, Mini DV. 150,- Kč za 
započatou hodinu + cena nosiče. tel. 722 680 020

• 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

• Řežeme živé ploty a keře, snížíme a vytvarujeme 
přerostlý živý plot profesionálními řeznými nástroji 
STIHL. Bioodpad odvezeme, máme i plošinu do 
výšek. T: 724 006 275, www.pvj-group.cz/plot

• 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

• Hodinový manžel nabízí práce ve vašem bytě. 
Zednické, truhlářské, elektro instalace, obklady 
a dlažby, opravy žaluzií, voda, zavěšení obrazů, 
světel, různé montáže skříněk atd. 777 668 924

• 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

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

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

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

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

PRÁCE

• Firma na údržbu zeleně v Praze přijme nového 
pracovníka. Náplň práce: ořez keřů, tvarování živých 
plotů, rozřezávání stromů, práce s motorovými 
řeznými nástroji. Výkon práce probíhá i na žebříku 
a vysokozdvižné plošině. Řidičský průkaz skupiny B 
nutností, aktivní řidič. Práce probíhá na nekuřáckém 
pracovišti. Nutná dobrá fyzická kondice. Pište e-mail 
na: info@pvj-group.cz

OSTATNÍ

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

• 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

34 Inzerce

PRO ŘÁDKOVOU  
INZERCI  
PROSÍM  

KONTAKTUJTE

Tel.: 733 720 744
radkova.inzerce@regvyd.cz
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Lze INZERCI zahrnout do režimu 
NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ?

Pro více 
informací nám napište na 
info@regionalnivydavatelstvi.cz

ANO!
Pomáháme ohroženým dětem, aby mohly vyrůstat ve stabilním 

a citově vřelém prostředí své vlastní či náhradní rodiny. Chceme 
tak zabránit dalšímu týrání, zneužívání či zanedbávání.

Zároveň předcházíme odebrání dítěte z rodiny či jeho 
dlouhodobému setrvání v ústavní péči.

Pracujeme s dítětem a jeho rodinou, poskytujeme komplexní 
psychosociální podporu, a to ambulantní a terénní formou.

Více informací na: cestounecestou.org 

Pomozte nám vytvořit dětem šťastný domov
účet 2300222624/2010
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AUTOSERVIS - zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku 
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika

• Opravy bouraček vč. jednání s pojišťovnou • Pneuservis 
mobil: 731 208 823, tel.: 272 937 482, e-mail: milan.vranek@seznam.cz 

Praha 11-Zakouřilova 2275/142
www.auto-vranek.cz
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.
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DARA MONT s.r.o.
DEZINSEKCE
hubení štěnic, švábů apod.
DEZINFEKCE
společných prostor
v panelových domech,
prevence COVID-19,
cena za postřik a celý vchod
185 Kč bez DPH
DERATIZACE
hubení hlodavců.

Info: 774 598 517

pridejte se ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY 
S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Kuba posílá za každý svůj bod nadaci 
1000 USD. Fanděte mu s námi a přispějte 
formou DMS 30, 60 nebo 90 Kč.
DMS číslo 87 777  
DMS KLUKPUK 30/60/90
www.nadacejakubavoracka.cz
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PREMIÉRA ČERVEN 2022

PRVNÍ ČESKÝ MUZIKÁL ZE VSI
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3. - 6. BŘEZEN
11:00 - 01:00 hodin

KUPECKÉHO 832, PRAHA 11 - HÁJE,    telefon: 602 355 400

ZABÍJAČKA
2022
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