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

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz 

v sekci Radnice ⟶ Rada MČ  
⟶ Usnesení RMČ

Odbor kancelář starosty oznamuje, že 
pokračování přerušeného 26. zasedání 
členů Zastupitelstva MČ Praha 11 je 
naplánováno na čtvrtek 3. 3. 2022. 

Termín 27. zasedání je pak stanoven na 
čtvrtek 17. 3. 2022. 

Vzhledem ke koronavirové situaci 
sledujte, prosím, pro bližší  

informace web MČ Praha 11  
www.praha11.cz.

Zprávy z Rady MČ4

  
Farmářské trhy letos začínají již 
v březnu

MČ Praha 11 vás srdečně zve na 
farmářské trhy, které v letošním roce od-
startují již v pondělí 14. března 2022. 
Farmářské trhy se opět budou konat 
každé pondělí a středu od 8 do 18 ho-
din na tradičním místě u Komunitního 
centra Matky Terezy, a to až do středy 
21. prosince 2022. Pro návštěvníky trhů 
bude připraven sortiment od českých 
farmářů v podobě zeleniny, ovoce, masa, 
uzenin, květin, moštů, koření, hub, peči-
va a dalších domácích výrobků. Provoz 
farmářských trhů bude probíhat dle ak-
tuálních protiepidemických opatření, 
z tohoto důvodu může být omezen 
výběr sortimentu. Zájemci o prodej na 
těchto trzích se mohou hlásit provozo-
vateli na tel. 605 885 186 nebo e-mailo-
vou adresu fktrhy@seznam.cz. 

  

Praha 11 slaví 15 let spolupráce 
s organizací Iuridicum Remedium, 
využít bezplatné právní poradenství 
můžete i vy!   

Už 15 let poskytu-
je nezisková or-
ganizace Iuridicum 
Remedium, o. s., 
občanům Prahy 11 
bezplatné právní 
poradenství. Jen za 
uplynulý rok tuto 
službu dotovanou 
jedenáctou měst-
skou částí využilo 342 klientů, tedy o čt-
vrtinu víc než v roce předchozím.   

Vzhledem k úspěšné spolupráci je tedy 
možnost právních konzultací občanům 
Prahy 11 k dispozici zdarma i nadále, 
a to zejména v následujících oblastech: 

• nájemní právo a bytová problematika
• výkon rozhodnutí (exekuce)
• spotřebitelské smlouvy
• správní a soudní řízení o žádos-

tech o přiznání příspěvku na péči, 
o přiznání dávek osobám zdravotně 
postiženým a o přiznání invalidního 
důchodu

Kdy a kde lze poradnu navštívit? 

KDE: v tzv. Domečku u objektu úřadu 
městské části, Ocelíkova 672/1, Praha 11

KDY: každou středu v 10:00–15:30 hod. 
po předchozím objednání na občanské 
lince 800 104 300 či prostřednictvím 
některé z informačních kanceláří městské 
části v Ocelíkově a Šustově ulici

  

Dotované plavání pro předškolní děti 

Rádi bychom ujistili rodiče předškolních 
dětí, že městská část Praha 11 i na-
dále podporuje plavecké kurzy, které 
probíhají ve spolupráci s jihoměstskými 
mateřskými školami. Příspěvek na tyto 
kurzy, jenž Praha 11 školkám dlou-
hodobě poskytuje, však není možné vy-
platit bez rozpočtu městské části na rok 
2022, který by měl být zastupitelstvem 
projednán v březnu. 

Jakmile ke schválení rozpočtu dojde, bu-
dou kurzy plavání pro předškolní děti 
opět nabízeny za zvýhodněnou cenu. 
Rodičům, kteří už kurz na letošní rok 
zaplatili, pak bude školkami vrácena od-
povídající poměrná částka. Děkujeme za 
pochopení.

  

Dotační programy pro oblasti kultury 
a sportu

Městská část Praha 11 vyhlašuje 2. kolo 
dotačních programů v oblastech sportu 
a kultury na rok 2022:

Programy podpory v oblasti kultury 
• Celoroční činnost subjektů v oblas-

ti kultury 
• Kulturní akce na území MČ Praha 11

Finanční spoluúčast subjektu není ani 
u jednoho z programů požadována, 
v případě celoroční činnosti subjektů 
v oblasti kultury lze však podat žádost 
o dotaci do druhého kola pouze za před-
pokladu, že nebyla podána již v prvním 
kole.  

Programy podpory v oblasti sportu 
a volného času

• Celoroční činnost nestátních nezisko- 
vých organizací (finanční spoluúčast 
subjektu není požadována) 

• Jednorázové sportovní akce na 
území MČ Praha 11 (finanční 
spoluúčast subjektu je 20 %)  

• Volnočasové aktivity (finanční 
spoluúčast subjektu je 20 %)    

• Investice do modernizace, rekon-
strukce a řešení havarijní situace 
sportovišť na území MČ Praha 11 
(finanční spoluúčast subjektu není 
požadována)

Žádosti o dotace lze podávat od 24. 3. 
2022 do 24. 5. 2022, bližší informace 
naleznete na stránkách městské části 
www.praha11.cz/cs/dotace-a-fondy.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na nájem pěti 
bytů v majetku hl. m. Prahy, 
svěřených MČ Praha 11

Rada městské části Praha 11 na své 
9. schůzi dne 21. února 2022 usnese-
ním č. 0132/9/R/2022 schválila ná-
jem pěti volných bytů v majetku hl. m. 
Prahy, svěřených městské části Pra-
ha 11, formou výběrového řízení za 
1. smluvní nájemné dle platné směrni-
ce S 2020/03. 

Možnost přihlásit se na tyto byty 
je v termínu od 1. března 2022 do 
31. března 2022, a to podáním při-
hlášky v zalepené obálce a označené 
příslušným heslem do podatelny Úřa-
du městské části Praha 11. 

Další a konkrétní informace naleznete 
na úřední desce nebo ve shora uvede-
ném usnesení.



VELKÁ OPATOVSKÁ SMĚNA přinese narovnání historických  
křivd a desítky milionů na rozvoj Prahy 11 
Zásadní průlom v možnostech dalšího rozvoje Prahy 11 při-
neslo únorové zasedání zastupitelstva městské části, které 
schválilo tzv. Velkou opatovskou směnu. 

Ta se týká celkem 180 jihoměstských pozemků, které si mezi 
sebou smění městská část Praha 11, hlavní město Praha a sou-
kromí vlastníci. Nejen, že tak konečně dojde k narovnání léta po-
šlapávaných práv restituentů, kteří se směny účastní, městská 
část Praha 11 navíc získá desítky milionů na investice do veřej-
né vybavenosti.

V době uzávěrky tohoto čísla Klíče ještě zbývalo schválení smě-
ny pražským zastupitelstvem, po čemž už její realizaci nebude 
nic bránit. O co v ní přesně jde? „Tím hlavním problémem bylo 
roztříštěné vlastnictví pozemků, kdy část z nich patřila soukro-
mým osobám a zbytek hlavnímu městu, které se o některé po-
zemky staralo samo a jiné svěřilo do správy naší městské části. 
Řada pozemků v soukromém vlastnictví však zároveň fungova-
la jako veřejná prostranství, takže za jejich užívání musela měst-
ská část platit nájem přesahující 5,6 milionu korun ročně a navíc 
se starat o jejich údržbu,“ vysvětlil starosta Prahy 11 Jiří Dohnal 
(Piráti). Veřejná prostranství přitom často vznikla z pozemků po 
vyvlastnění místním obyvatelům, jejichž rodinám byla půda vrá-
cena až v rámci porevolučních restitucí. Kvůli neoprávněnému 
užívaní hřišť, chodníků nebo parkovišť, které dnes na pozem-
cích stojí, tak městská část vedla s restituenty dlouholeté soud-
ní spory, které ji stály více než 14 milionů korun.

„Díky opatovské směně dojde konečně k narovnání křivd, které 
byly na rodinách restituentů napáchány minulým režimem.  Hlav-
ní město na druhé straně získá část pozemků v Centrálním par-
ku, dětských hřišť, cestní síť a další pozemky na území Prahy 11, 
které by měly být městské části svěřeny do správy. Za směňova-
né pozemky navíc soukromí vlastníci doplatí městské části přes 
52,6 milionu korun, které budeme moci investovat do dalšího 
rozvoje Jižního Města, včetně veřejné vybavenosti,“ dodává Ing. 
Martin Sedeke (ODS), místostarosta Prahy 11 pro územní rozvoj.

V neposlední řadě dojde směnou ke sjednocení vlastnictví po-
zemků při ulici Hviezdoslavova, sloužících dnes k provozu 

parkoviště. Místo nekoncepční zástavby, která by zde jinak hro-
zila, připadnou pozemky hlavnímu městu, jež bude ve spolupráci 
s jedenáctou městskou částí rozhodovat o jejich dalším využití. 
V dohledné době mohou nicméně občané počítat s tím, že na 
směněných parkovištích bude zachován stejný režim parkování, 
jaký je v současnosti.

5Život na Jižním Městě

MČ Praha 11 vyhlašuje XIII. ročník literární SOUTĚŽE

O ZLATÝ KLÍČ
pod záštitou Mgr. Jana Stárka,  

radního pro sport, kulturu a volný čas MČ Praha 11

Soutěž je určena obyvatelům a příznivcům Jižního Města 
a vyhlašuje se v těchto věkových kategoriích: 

a) do 15 let  
b) nad 15 let neomezeně

S tematikou Jižního Města (lze zvolit libovolné téma,  
které bude souviset s Jižním Městem)  

Žánr: bez omezení, např. fejeton, pohádka,  
báseň, povídka, komiks (i sci-fi či fantasy)

V každé kategorii budou vyhlášeni autoři nejlepších prací bez 
ohledu na žánr. Podmínkou pro zařazení do soutěže je, aby 
přihlášené literární dílo bylo původní, dosud nepublikované,  

maximální rozsah díla – 3 normostrany. 

Své práce posílejte pouze v elektronické podobě  
v jednom z uvedených formátů - pdf, doc nebo docx  
na adresu zlatyklic@praha11.cz. Nezapomeňte uvést  

jméno, mailovou adresu, adresu bydliště a věk, případně 
telefonický kontakt, u žáků a studentů i adresu školy.  

Termín uzávěrky: 30. 6. 2022

Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne  
v rámci Dnů Prahy 11 a nejlepší práce budou  
odměněny hodnotnými cenami a zveřejněny  
na internetových stránkách MČ Praha 11.  
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Ledové kluziště u OC Chodov

Jedna z největších ledových ploch v Pra-
ze vznikla letos u OC Chodov. Jedna-
lo se skoro o 700 m2 ledové plochy, 
kterou mohli naši občané využívat od 

prosince do února. Letos Praha 11 pa-
řila mezi hlavní partnery tohoto projektu 
a za to mimo jiné získala bruslení zdar-
ma pro děti ze základních škol zřízených 
MČ Praha 11 a děti ze zařízení Klokánek 
(Láskova 1803, Praha 11) v dopoled-
ních hodinách od 9 do 12 hodin, pondě-
lí–pátek. Tuto možnost využilo nakonec 
2 870 dětí. V lednu provozovatel dále 
poskytl další 50% slevu na vstupném pro 
všechny děti do 15 let z Prahy 11. Tato 
sleva byla využita celkem 873 osobami. 
Provozovatel nám dále sdělil, že kluziš-
tě za celou dobu provozu využilo přes 
20 000 osob. 

Bruslení pro nejmenší u Modré školy

I během letošní zimy mohli občané 
MČ Praha 11 dva měsíce zdarma vy- 
užít i umělé kluziště u Modré školy.

Hlavním cílem této akce vždy bylo nabíd-
nout i těm nejmladším dětem aktivní vol-
nočasové vyžití v blízkosti jejich domovů 
ve venkovním prostoru, což se podle re-
akcí dětí a rodičů na místě také poved-
lo. Nejvíce se bruslilo opět v období mezi 
Vánocemi a Novým rokem, kdy si přichá-
zelo zasportovat nejvíce osob. Bruslení 
na syntetickém povrchu je určeno primár-
ně pro rodiny s malými dětmi, ale také 
školní družiny, pro které to může být ví-
tané zpříjemnění odpoledního školního 
programu. 

V roce 2022 snad již i v nové hale

Největší novinkou v roce 2022 by měla 
být možnost veřejného bruslení v Aré-
ně ledových sportů při ZŠ Ke Kateřin-
kám. Stavba areálu ledových sportů ros-
te před očima každým dnem, a je tu tedy 
zcela realistický scénář, že si obyvate-
lé Prahy 11 budou moci již během roku 
2022 zabruslit v nové hale. Zároveň se 
zde otvírají zcela nové možnosti spor-
tovního vyžití pro naše základ-
ní školy.

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN)  

radní pro sport,  
kulturu a volný čas

Nová vylepšená aplikace „Praha 11 na mapách” je tu!
Hledáte, kde máte nejbližší lékárnu? Zajímá vás, jaké kontejnery na tříděný odpad 
jsou v okolí? Nebo zda existuje dopravní studie v místě vašeho bydliště? To vše se 
dozvíte ve vylepšené aplikaci Praha 11 na mapách. Mapový portál naleznete na 
webu městské části úplně dole nebo na praha11.cz/cs/media/mapa-jizniho-mesta/.

Aplikace nyní nabízí přehledné rozdělení 
po jednotlivých částech, tedy: Informace, 
Bezpečnost, Zdravotnictví, Doprava, Kul-
tura, Sport, volný čas a životní prostředí, 
Školství, Územní rozvoj, Odpadové hos-
podářství, Volné nebytové prostory. 

V každé jednotlivé části najdete něko-
lik mapových vrstev, které můžete pod-
le potřeby zobrazit. V předchozí varian-
tě byly všechny vrstvy v jedné mapě, 
a tak bylo obtížné se v mapě orientovat. 
Vzhledem k novému uspořádání bylo 
také možné sekce rozšířit o nové mapo-
vé vrstvy nebo některé ze stávajících ma-
pových vrstev prostě rozdělit.  Nově také 
došlo k doplnění informací u jednotlivých 

bodů na mapách. Nyní jsou body doplně-
ny o důležité odkazy a v některých přípa-
dech i o fotografie. Pokud se tedy napří-
klad teď rozhodujete, kam dát své dítě do 
mateřské školy, stačí si otevřít sekci Škol-
ství, vybrat mateřské školy. Po rozklik-
nutí jednotlivých bodů najdete prolink na 
webové stránky příslušné školky. 

Rozhodnutí vylepšit aplikaci Praha 11 na 
mapách vzešlo z Výboru pro otevřenou 
radnici a digitalizaci již v roce 2020 z ini-
ciativy tehdejší předsedkyně Mgr. Zuzany 
Böhmové. Výbor tehdy vypracoval prvotní 
představu rozdělení mapového portálu na 
jednotlivé sekce a navrhl publikační plán. 
Realizaci z velké části následně převzala 

naše koordinátorka otevřených dat Mgr. 
Pavlína Ušelová. Mapy jsou stále aktua-
lizovány a také se počítá s jejich publika-
cí na portálu opendata.praha.eu, tak aby 
mohly být použitelné pro další uživatele 
a vývojáře aplikací.

Mgr. Martin Duška  
(Piráti),  

radní pro dopravu 
 a otevřenou radnici

Praha 11 na ledě – jak se letos bruslilo?



         

Dětská hřiště v zimě

Občas jsem tázán, jak probíhá péče o pís-
koviště a dopadové plochy na našich 
70 dětských hřištích. Platí, že každý rok 
čistíme a doplňujeme jak písek, tak kačí-
rek a tyto práce probíhají zejména v zim-
ním období, jak jste si v posledních týd-
nech možná sami všimli. Kvalitu našich 
pískovišť navíc pravidelně kontroluje hy-
gienická stanice. 

Čistotu našich dětských hřišť do značné 
míry ovlivňujeme my, kteří na ně chodí-
me, proto zejména prosím o dodržování 
zákazu vstupu psů do jejich prostor. Kro-
mě péče o písek a kačírek se teď v zim-
ním období intenzívně věnujeme plotům 
našich hřišť, jedná se zejména o nátěr 
dřevěných planěk a další drobné opravy. 
V neposlední řadě i vloni na podzim pro-
běhla bezpečnostní kontrola všech her-
ních prvků a mobiliáře na našich dětských 
hřištích, doporučené opravy má na zákla-
dě našich objednávek na starosti středis-
ko zeleně Jihoměstské majetkové, a. s., 
stejně jako ostatní výše zmíněnou péči 
o hřiště.

Výsadba nových stromů

Jakmile to teplejší počasí umožní, bude-
me během jarních měsíců pokračovat ve 
výsadbě stromů. Konkrétně máme pro 
různá místa Jižního Města I i II napláno-
váno 115 nových listnatých stromů, jako 
jsou javory, jírovce, lísky turecké a další. 

Pro výsadbu použijeme substrát s bio- 
uhlem. Ten stromy vyživuje a napomá-
há zadržování vody. Navíc máme tento-
krát připravenu i jednu specialitu, kterou 

je nádherně kvetoucí listnatý strom pav-
lovnie plstnatá, tak snad nám její výsad-
bu nic nepřekazí.

Opravy laviček

Do mé gesce spadá i péče o lavičky 
v parcích, vnitroblocích a dalších „ze-
lených“ plochách Jižního Města. Jejich 
údržba probíhá během roku průběžně, 
v posledních týdnech jich však na zákla-
dě našich objednávek Jihoměstská ma-
jetková opravila o něco více, konkrétně 
68. Pokud přesto uvidíte lavičku, kte-
rá nebude zcela v pořádku, dejte nám, 
prosím, vědět, a to ideálně prostřednic-
tvím naší radniční aplikace „Vyfoťte to“ 
(www.praha11.cz/cs/potrebuji-si-zari-
dit/vyfotte-to). Pokud půjde o naši la-
vičku, necháme ji též opravit, pokud zjis-
tíme, že naše není, vyzveme k opravě 
jejího vlastníka.

Větrné počasí 

Během letošního začátku roku jsme bo-
hužel opakovaně zažili velmi větrné po-
časí, což mj. vedlo k znečištění řady míst 
Prahy 11 odpadky. Samozřejmě se snaží-
me nepořádek co nejrychleji a nejdůkladně-
ji uklidit a v případě cizích pozemků poža-
dujeme jejich úklid – prostřednictvím výzev 
od našeho odboru životního prostředí – 
od jejich vlastníků, nicméně některá místa 
nám jistě mohla uniknout. I v tomto přípa-
dě prosím o jejich nahlášení prostřednic-
tvím výše zmíněné aplikace „Vyfoťte to“ 
a my zkusíme co nejrychleji zařídit nápravu.

Revitalizace střední části  
Centrálního parku o krok blíž

S velkou radostí jsem přijal zprávu, že 
Rada hl. m. Prahy odsouhlasila záměr „do-
stavby“ našeho Centrálního parku. V jeho 
střední části, která dosud na revitalizace 
čekala, přibydou nové cesty pro pěší, cy-
klostezky a zejména kavárna včetně zá-
zemí, vodních prvků a WC pro veřejnost. 
Práce by se zde měly uskutečnit v násle-
dujících dvou letech a hlavní město bude  
do parku investovat podle předpokladů 
78 milionů korun bez DPH. Tak si držme 
palce, ať Praha tuto investici 
zvládne co nejrychleji.

Mgr. Jakub Lepš 
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta  
pro životní prostředí
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„Na jaro máme 
naplánovanou výsadbu 
dalších 115 listnatých 

stromů, jako jsou 
javory, jírovce, lísky 

turecké a další.“

Novinky z oblasti životního prostředí
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Největší české sídliště oslavilo 45 let
V polovině roku 1976 se do reality 
Panelstory Věry Chytilové stěhovali 
první obyvatelé Jižního „Města“. Mno-
hé se od té doby změnilo, ale rány po 
normalizačním tlaku tehdejší stavební 
výroby a jejích jeřábových drah, které 
změnily původní návrh plnohodnot-
ného města s vysokou mírou občan-
ské vybavenosti a soběstačnosti na 
noclehárnu, se zacelují velmi pomalu. 

Městský celek velký jako krajské město 
stále nemá odpovídající vyšší občanskou 
vybavenost, především kulturní, dosta-
tek pracovních příležitostí, kultivovanou 
dostavbu a přestavbu obytných domů 
a veřejné zeleně. Jižnímu „Městu“ chybí 
městské centrum.

Se zářezem terénu na východní straně 
podchodové haly stanice metra Opatov 
si Praha 11 už léta neví rady. Zářez byl 
účelově vyhlouben před desítkami let 
pro nejnižší obslužné etáže východní 
části multifunkčního městského centra, 
které mělo doplnit všechno, co v osm-
desátitisícovém „městě“ i dnes citelně 
schází. 

Centrum bylo navrženo logicky v mís-
tě křížení metra s desítkami městských 
i příměstských linek autobusů, v místě 
denního setkávání desetitisíců lidí, ne-
jen obyvatel Jižního Města. Návrh nabí-
zel kulturní zařízení nejrůznějšího druhu: 
divadlo, víceúčelovou halu, kina, kluby, 
výstavní síně, tělocvičny, bazén a také ti-
síce čtverečních metrů obchodních ploch 
a služeb propojených pasážemi, kavárny, 

hospody, vinárny, ale také stovky bytů, 
hotelové ubytování, kancelářské plochy 
a parkování pro pět tisíc vozů.

Centrum bylo v městské krajině zdálky 
identifikováno čtveřicí třicetipodlažních 
výškových domů vyrůstajících z několika-
podlažní podnože. Výškové domy vyme-
zovaly náměstí – agoru, fórum společen-
ského života města s krytým ochozem 
chránícím chodce před nepohodou tak, 
jako je chrání podloubí českých historic-
kých měst.

Na západ od podchodové haly bylo na-
vrženo sevřené menší náměstí s úřady 
Jižního Města, občanským vybavením 
a byty v horizontu zastavění do čtyř pod-
laží. Jižněji byl umístěn autobusový ter-
minál a víceetážové záchytné parkoviště 
pro 2000 vozů.

Televizní pořad s diskusí nad modelem cen-
tra a parku vysílaný před léty donutil teh-
dejšího primátora Zusku k výroku: „Tak teď 
to centrum musíme postavit!“ Centrum, 
kus města na sídlišti, se nikdy nepostavilo.

Výstavba Jižního Města byla zahájena již před více než 40 lety
Ohlédnout se za tím, jakou představu měli tvůrci původního návrhu podoby 
naší městské části, a porovnat ji se současnou realitou je zajímavé. Osobně si 
myslím, že původní vize, jak má Jižní Město vypadat, nebyla vůbec špatná. Byla 
samozřejmě poplatná své době a tehdejším technologickým možnostem. 

Hlavní tehdejší chybou ale podle mne 
bylo, že původní koncept nebyl při vý-
stavbě dodržen a realizovaná podoba 
Jižního Města obsahovala především ob-
jekty určené k bydlení, ale jen část staveb 
občanské vybavenosti a technické infra-
struktury. Typickým bylo například nedo-
tažení myšlenky, podle které auta jezdí 
dole a lidé chodí nahoře. Výsledkem pak 
byly různé lávky končící v prostoru, které 
lze vidět podél Opatovské. 

Samozřejmě, že tak jako se vyvíjí a mění 
společnost a její potřeby, tedy i předsta-
vy lidí o tom, jak chtějí bydlet a v jakém 
prostředí, musí se vyvíjet a měnit město, 
ve kterém žijí. Porovnání těchto představ 
může být nejen zajímavé, ale i poučné. 
Pohled jednoho z tvůrců původního ná-
vrhu podoby Jižního Města na okolí sta-
nice metra Opatov možná dobře ilustru-
je vývoj, kterým nejen Jižní Město, ale 

i společnost za 40 let prošla. I když ro-
zumím a chápu původní vizi, jak tento 
prostor řešit, nemyslím si, že výstavba 
30 podlažních věžáků v prostoru východ-
ní části výstupu z metra by v současnos-
ti byla vhodným způsobem urbanizace 
tohoto prostoru. 

Podobně nesouhlasím s tvrzením, že sta-
nice metra Opatov je jediným nebo hlav-
ním centrem Jižního Města. Domnívám 
se, že vývoj ukázal, že Jižní Město má 
vlastně tři přirozená centra, a to v oko-
lí stanic metra Chodov, Opatov a Háje. 
Revitalizace prostoru kolem stanic met-
ra Opatov a Háje je dle mého přesvěd-
čení jedním z hlavních úkolů radnice 
naší městské části v oblasti územního 
rozvoje. 

Pokud jde o prostor kolem stanice metra 
Opatov, návrh jeho řešení do budoucna 

je navžen územní studií Opatov – Na 
Jelenách, jejíž podobu považuji za cel-
kem zdařilou a jejíž započatá realizace 
by měla okolí této stanice metra přetvo-
řit do podoby odpovídající 
21. století. 

Ing. Martin Sedeke 
(ODS)  

místostarosta  
pro územní rozvoj

názor 

architekta
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Na jaře 1988, když mi bylo 14 let, jsem 
se rozhodl vypůjčit rodinný fotoaparát 
Minolta Hi-Matic F a zdokumentovat na 
naší zastávce Donovalská provoz auto-
busů typu ŠM11. Ač jsem na stanovišti 
prostál několik hodin, tak jsem se vozu 
ŠM11 nedočkal. A nedočkal jsem se ho 
na pravidelné lince v Praze už ani nikdy 
jindy. O dost později jsem se dozvěděl, 
že tyto autobusy přestaly jezdit v dubnu 
1988 a není ani vlastně jasný přesný den 
a výkon, kde k tomu došlo.

Přesto ještě jedna příležitost přišla. Ne-
šlo přímo o autobus ŠM11, ale o dvou- 
dveřovou modrou verzi ŠL11. V roce 
1988 stále na lince 227 probíhala tzv. 
výpomoc ČSAD, a tak na lince nejezdily 
vozy Dopravního podniku. Na jaře, patrně 

v červnu 1988, protože datum pořízení 
snímku jsem si nepoznamenal, se však na 
lince 227 skutečně objevil ještě vůz ŠL11. 
Linka tehdy jezdila v trase Háje (Kosmo-
nautů) – Poliklinika Háje – K jezeru – Wag-
nerova – Ke Stáčírně (tato zastávka býva-
la u dnešní benzinky OMV) – Donovalská 
– Opatov (Družby) – Ke Kateřinkám (Zup-
kova) – Kateřinky – Újezd u Průhonic. Na 
linku byl v roce 1988 plánován jediný au-
tobus jezdící v intervalu 41 minut v ran-
ní špičce a poté 43 minut. Dnes z Újez-
du u Průhonic na Opatov jede mezi 
7. a 8. hodinou ranní spojů sedm…

Autobus ŠL11 jsem viděl na Donoval-
ské cestou ze školy. Rychle jsem bě-
žel pro fotoaparát a na kole Liberta vy-
razil směrem ke Kateřinkám. Měl jsem 

Jak se fotí autobusy

totiž dvojnásobnou zkušenost, že na lin-
ku 227 byl výjimečně vypraven i kloubo-
vý Ikarus, následně jsem s ním jel z Do-
novalské na Háje, a to sám, neboť linka 
v tomto úseku byla zcela nevytížená. Na 
Hájích řidič vyndal tabulky 227 a s Ikaru-
sem odjel někam pryč a už se nevrátil.

Focení ŠL11 se podařilo. Na prvním 
snímku vjíždí vůz ŠL11 z dnešní ulice Ke 
Kateřinkám do křižovatky s Opatovskou 
(tehdy Šmidkeho) a po odbočení vlevo 
bude mít zastávku. Ano, zastávka Ke Ka-
teřinkám, tehdy Zupkova, se nacházela 
pro všechny linky v tomto odlehlém mís-
tě, neboť tam, kde je dnes, tehdy ještě 
probíhala výstavba lávek a objektu Roz-
voj, později Delvita a nyní Billa. Zda sleč-
na zachycená v překrásném letu autobus 
227 tehdy stihla nevím, ale určitě by bylo 
skvělé, pokud se na snímku pozná, aby 
se přihlásila v redakci Klíče 😊

 Jan Šurovský

kouzlo 

archivní 

fotografie

Pozdější pokusy vytvořit „bulvár“, čtyřki-
lometrovou ulici, náhradou za centrum 
v městském celku velkém jako Olomouc 
nebo přesun centra do okrajové polohy 
ve čtvrti Háje se ukázaly jako nereálné 
a urbanisticky matoucí.

Na západ od podchodové haly stanice 
metra Opatov má být nyní realizován tak 
zvaný Nový Opatov prezentovaný auto-
ry návrhu jako centrum Jižního Města. 
Několik převýšených izolovaně stojících 
obytných bloků s minimální občanskou 
vybaveností v líbivé vizualizaci „Zahrad-
ního města“ vytváří pouze iluze. Chybí 
sevřenost a architektonická velkorysost. 
Z návrhu čiší komerční zájmy developera.

Ptám se: Dokáže radnice městské části 
udržet cenné území na východ od stani-
ce metra Opatov pro budoucí skutečné 
městské centrum a neobětuje je hlado-
vým developerům? Musí ovšem najít i in-
vestora, který pomůže splatit obyvate-
lům letitý dluh. V zemích na západ od nás 
financují stavbu podobných center banky 
z volného kapitálu jako lukrativní investici 
opřenou o kvalitní architektonické řešení 
získané soutěží.

Pokračováním multifunkčního centra měl 
být centrální park. Dnes je pouze nedo-
končeným torzem návrhu sochařky pro-
fesorky Jetelové, architekta Lasovského 
a malíře Sladkého. Návrh parku, unikát-
ní sochařsky formovaná „česká krajina“, 
landart spojující užitné funkce s přírodní 
dynamikou vytvářel specifickou identitu 
místa, krajinnou oázu a plnil také prozaic-
kou úlohu: odříznout návštěvníkům parku 
měnícím se horizontem převýšené domy 
a uzavřít je do přírodního prostředí.

Park měl být dotvářen díly současných 
umělců. V návrhu byly prezentovány ski-
ci děl M. Chlupáče, K. Gebauera, R. Svo-
body, J. Klimeše a dalších. Dokončení 
parku podle upraveného původního ná-
vrhu je logickou rozumnou cestou. Uklá-
dat vytěženou zeminu ze staveb na Již-
ním Městě a dotvářet plasticitu parku by 
bylo pro radnici skoro zadarmo. Po do-
končení se park může stát environmen-
tem, místem výjimečnosti a přitažlivos-
ti a unikátním cílem místních, Pražanů 
i přespolních.

Centrum a park. Dva kroky na dlouhé ces-
tě přeměny sídliště ve skutečné město. 

Rozvoj terciálního sektoru služeb, pra-
covní příležitosti pro většinu obyvatel 
a pestrá kulturní nabídka přispějí k eko-
nomické stabilitě obchodu a služeb ce-
lodenně využívaných. Vzdálenosti „do 
pěti minut“ omezí nutnost sedat do au-
tomobilu a podstatně sníží jejich počet. 
Metro a autobusy postačí a plánovaná 
tramvaj nebude potřeba. Lidé budou víc 
chodit pěšky. Panelové domy budou vy-
baveny vstupními společenskými dvora-
nami a postupně doplňovány zavěšený-
mi zimními zahradami nebo hlubokými 
lodžiemi. Drobné objekty pomohou do-
tvořit prostorově diferencované prostře-
dí obytných ulic s bohatým parterem, 
kypícím občanskými aktivitami, setkává-
ním, poznáváním i nicneděláním. Téma 
pro obsáhlou úvahu, pro kterou zde bo-
hužel nezbývá místo. Jádrové pražské 
město nemůže trvale plnit úlohu obsluž-
ného centra Jižního, Severního, Jihozá-
padního a dalších „měst“. Čím dříve se 
stanou tato pseudoměsta vybavený-
mi a soběstačnými, čím dříve se změní 
z ubytovacích satelitů ve skutečná měs-
ta, tím lépe pro ně i pro Prahu.

 Jiří Lasovský, architekt
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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 PRO SENIORKY A SENIORY:  
ZA MIKEŠEM NA HVĚZDÁRNU

Dne: 28. 3. 2022 (pondělí)
Start: v 10:00 z Kolovrat (vlak z hl. nádraží v 9:35, v 9:49 
Hostivař, 9:52 H. Měcholupy, 9:58 Kolovraty)
Délka trasy: cca 48 km (pokud zvládneme i Sázavský kláš-
ter 60 km)
Trasa: Říčany, Světice, Všestary, Mnichovice, Mirošovice, 
Hrusice, Turkovice, Ondřejov, Zlenice, Čtyřkoly vlak. 
Co myslíte? Měl vodník Brčál políčeno na cyklisty? 
Co pamatuje hospoda U Sejků? Kam nás zavede 
asteroid Lada? Co spojuje žáby s astronomií? 
Kdo vezl naši vlajku a básně na Měsíc? Co 
malovali Mácha a Lada u Sázavy? Najdete 
tři hvězdy na zvonici? Na výlet s vámi se 
těší Mirja.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: BŘEVNOV 
Dne: 12. 3. 2022 (sobota) v 10:00 
Sraz: před vstupní branou do areálu Břevnovského kláštera 
Břevnovský klášter je nejstarší fungující klášter v ČR. Za husitských 
válek utrpěl velké škody, r. 1420 jej zničili táborité. Do současné 
podoby byl postupně přestavěn v letech 1708–1745 podle pro-
jektu Kryštofa Dietzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce. Práce na 
obnově se účastnil i Petr Brandl.
Dále se projdeme ke hřbitovu, který byl založen r. 1739 jako pohřebi-
ště určené mnišské komunitě benediktinů. V horní části hřbitova, ved-
le brány do klášterní zahrady, stojí kaple sv. Lazara (původně zasvěcená 
Panně Marii). Břevnovský hřbitov byl dvakrát rozšířen a dnešní podoba 
má rozlohu přibližně 1,73 hektaru. Hřbitov u kostela sv. Markéty v Břev-
nově je místem posledního odpočinku Karla Kryla a dalších. 

Rezervace komentovaných procházek do naplnění kapacity nutná!!! 
Kontakt pondělí–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. 

TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH 
SENIORŮ: Posázavská stezka
Kdy: 10. 3. 2022 (čtvrtek) 
Sraz: 8:00 na hl. nádraží u pokladen
Odjezd: 8:21 do Kamenného Přívozu
Délka trasy: 15 km
Trasa: Kamenný Přívoz – Pikovice 
– Davle
Na co se můžete těšit: 
Posázavská stezka je 
trempská klasika. Od 
Vemenáče přes Žam-
pach, Raisovu a Kli-
mentovu vyhlídku po 
kamenných scho-
dech ke Starci. Z Pi-
kovic už zklidněním do 
Davle.
Výlet je vhodný pro 
zdatnější seniorskou 
populaci. Společ-
ně zas o kousek 
ošoupeme podráž-
ky. Těší se na vás 
Jindra.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Pražského hradu Nerudovou ulicí 
přes Jánský vršek k Pražskému Jezulátku

Dne: 8. 3. 2022 (úterý) ve 14:00 hodin, 12. 3. 2022 (sobota) ve 14:00 hodin 
Sraz pro obě procházky: u Lvího dvora naproti zastávce „Pražský hrad“ tramvaje č. 22 
Projedeme se společně Nerudovou ulicí, která je součástí někdejší Královské cesty, 
kudy chodil korunovační průvod českých králů přes Karlův most na Hrad. Název tato 
ulice nese po Janu Nerudovi, který žil v domě U Dvou slunců. A stala se pro něj také 
inspirací pro mnohá jeho díla, například pro Povídky malostranské.
Jánský vršek spojuje ulice Vlašská a Nerudova. Jméno je odvozeno od kostela sv. 
Jana Křtitele, který stával ve středověku původně v osadě Obora v místech křížení ulic 
Jánský vršek a Šporkova. V dřívějších dobách šlo o samostatnou enklávu. Osada Obo-
ra měla vlastní jurisdikci – vrchnostenská práva vykonával královský podkomoří, který 
ustanovoval rychtáře a konšele, takže osada právně patřila k Hradčanům. Později byla 
připojena k Malé Straně. ATRAKTIVNÍ TRASOU vás provede paní Jelena.

TURISTICKÝ VÝLET PRO SENIORY: 
Do Českého ráje za bledulemi

Kdy: 24. 3. 2022 (čtvrtek)
Sraz: Smíchovské nádraží – bus 360 
nástupiště D
Odjezd: 8:15 hodin z Černého Mostu, 
stanoviště 3. Bus 720 je nově sou-
částí PID a osoby 70+ cestují zdarma. 
V Turnově přestup na jiný bus.
Trasa: Borek pod Troskami – Podtro-
secká údolí – U Přibyla – Nebákov – 
Malechovice, cca 11 km
Délka trasy: 11 km
Na co se můžete těšit: Půjdeme pů-

vabným údolím podél ryb-
níků Vidlák a dalších na 
rozcestí U Přibyla, kde 
se setkáme s loukou 

plnou bledulí, dále pak 
proti proudu Žehrov-

ky na Nebákov 
(s možností ob-
čerstvení) a přes 

Roveň k vlaku do 
Malechovic. Na se-

tkání s vámi se těší 
paní Jitka.
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PŘIPRAVUJEME: Velikonoční zábavu
Dne: 20. 4. 2022 (středa) od 13:30 
Kde: v objektu Stravovacího centra Křejpského 1502/8
Cena: 160 Kč
Cena zahrnuje občerstvení: Velikonoční nádivku s bramborovou kaší, mazanec, vodu 
s citronem, kávu, vaječnou pomazánku s chlebem.
Soutěž o nejchutnějšího beránka a nejkrásnější velikonoční výzdobu. Přijďte si užít 
odpoledne, k tanci a poslechu vám zahraje pan František z kapely Hvězdný prach. 
V případě zájmu nás kontaktujte od 1. 4. do 13. 4. 2022 na tel. číslech: 605 819 
096, 724 603 317. Po předchozí telefonické dohodě uhradíte vstupenku na ad-
rese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro, ev. 2. patro 
účtárna. AKCE SE USKUTEČNÍ V PŘÍPADĚ, POKUD TO EPIDEMIOLOGICKÁ SI-
TUACE DOVOLÍ.

PŘIPRAVUJEME: TANEČNÍ 
A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE 

KDY: 23. 3. 2022 (středa) od 13:30 
do 17:00
KDE: v jídelně Stravovacího centra 
Křejpského 1502/8 
Cena: 80 Kč 
Cena zahrnuje občerstvení: chlebíč-
ky, moučník, kávu, vodu s citronem 
Na co se můžete těšit: Přijďte si užít 
odpoledne při poslechu živé hud-
by v podání p. Františka z kapely 
Hvězdný prach. 
V případě zájmu nás kontaktujte 
od 1. 3. do 16. 3. 2022 na tel. čís-
lech: 605 819 096, 724 603 317. 
Po předchozí telefonické dohodě 
uhradíte vstupenku na adrese: Dům 
s pečovatelskou službou, Šalouno-
va ul. 2025/7, 1. patro, ev. 2. pat-
ro účtárna. AKCE SE USKUTEČNÍ 
V PŘÍPADĚ, POKUD TO EPIDEMIO-
LOGICKÁ SITUACE DOVOLÍ.

DNY ZDRAVÍ: „Poruchy paměti 
a spánku ve stáří“ 

KDY: 17. 3. 2022 (čtvrtek) od 14:30 
v Křejpského 1502/8 (jídelna Stravo-
vacího centra)
Přednášející: MUDr. Dagmar Nováko-
vá – lékařka dlouholetou praxí v oboru 
psychiatrie Vám předá užitečné infor-
mace. Základem je dobrá životosprá-
va, veselá mysl a v případě potřeby 
moderní léčba přispívající k lepší kvali-
tě života. Prostor pro dotazy! 
ZDARMA! Rezervace není nutná!

Jsme Fosa, o.p.s., a do svých řad přijmeme kolegu/kolegyni do osobní asistence!
Pomáháme seniorům a lidem se zdra-
votním a mentálním postižením např. 
při cestách k lékaři, do školy, při trávení 
jejich volného času, ale i při péči o do-
mácnost nebo sebe sama. 

Naše pomoc je často to jediné, co tyto 
lidi dělí od toho, aby mohli žít tak jako 
všichni ostatní. 

Info: www. fosaops.org

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME
• Vzdělání: minimálně základní
• Praxe: výhodou je zkušenost s do-

spělými lidmi s mentálním posti-
žením, praxe v osobní asistenci 
a zkušenost s kompenzačními po-
můckami (zejména s invalidním vo-
zíkem a se zvedákem)

• Dovednosti: pracovat s časem 
(dovednost rozvrhnout si čas, po-
užívat diář), pozorovat, zamýš-
let se nad svým způsobem práce, 

sebereflexe, práce s PC (sestavo-
vání zápisů o průběhu asistence, 
vyplňování výkazů práce), poskyto-
vat vhodnou míru podpory

• Osobní vlastnosti: spolehlivost 
a dochvilnost, respekt k druhým 
lidem, taktnost, ochota pracovat 
v terénu, samostatnost, schop-
nost řešit neobvyklé situace, ko-
munikativnost, fyzická zdatnost 
(nutno zvládnout přesun uživatelů 
na kratší vzdálenosti – například 
z vozíku na toaletu, z postele na 
vozík)

• Časová flexibilita
• Morální bezúhonnost

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT
• Práce na DP
• Dlouhodobou spolupráci s mož-

ností kariérního růstu
• Flexibilní pracovní dobu s ohledem 

na požadavky uživatelů
• Zaškolení a pravidelné další 

vzdělávání v rámci oboru
• Pravidelnou supervizi

V případě zájmu zašlete váš struktu-
rovaný životopis a motivační dopis 
v českém jazyce na e-mailovou adresu  
lukasova@fosaops.org 

V případě potřeby vám další informace 
o výběrovém řízení poskytne vedoucí 
služby osobní asistence Alexandra Lu-
kášová tel.: 775 350 117.

Přijela za námi i s loutkou pana kouzelníka „Hú“
Milou atmosféru vykouzlila pro obyvatele DPS Šalounova paní Zdeňka Lorencová. 
Zazpívala písničky ze své autorské dílny jako např. „Cinky linky“, „Čiky taka“, „Jak mi 
scházíš“, „Smíš akorát“ za doprovodu kytary. Zavzpomínala na spolupráci třeba s Ji-
řím Suchým a zakomponovala i krátké vystoupení s loutkou kouzelníka pana „Hú“. 
Bylo to přátelské setkání s oduševnělou dámou, která si nás svou bezprostředností, 
vřelostí a srdečností získala. Děkujeme!
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Milí sousedé, ve vzduchu je cítit jaro a já mám radost, že vám spolu s ním mohu přinést hned několik dobrých zpráv. Na posledním za-
sedání zastupitelstva se totiž konečně podařilo prolomit patovou situaci ohledně výstavby Arény ledových sportů, ale také vyzvat hlavní město, 
aby obyvatelům sídlišť zlevnilo poplatky za vývoz odpadů. V neposlední řadě byla díky skvělé práci mých kolegů schválena tzv. velká opatovská 
směna. Tou dochází po dlouhých letech k narovnání práv restituentů a hlavně obrovskému ušetření nákladů naší městské části. 

Praha 11 navíc za směnu dostane zhruba 52 milionů korun, které může dál investovat do rozvoje Jižního Města. Pro lepší představu, za tyto 
peníze lze opravit celou pochozí zónu na Hájích, aby do ní neteklo a přestaly se uvolňovat dlaždice, nebo zrekonstruovat asi deset sídlištních vni-
trobloků a vytvořit zde hezké parky. Stejná částka by pak stačila i na vybudování 200 nových parkovacích míst. Nezbývá než doufat, že budou � nance skutečně použity 
ve prospěch obyvatel Prahy 11 a nerozpustí se na nesmyslech.  
  Ing. Ondřej Prokop, předseda hnutí ANO v Praze

Znáte příběh Zahrad Opatov? Tento byto-
vý komplex ve správě naší městské části nabízí 
bezmála 200 nájemních bytů, a to jen kousek 
od stanice metra. Dnes se jedná o vyhledáva-
né bydlení ve skvělé lokalitě, nebylo tak tomu 
ale vždy. 

Z nezkušenosti do potíží
V únoru roku 2018 zde městská část 

Praha 11 pronajala prostřednictvím své správ-
covské společnosti Jihoměstská majetková a.s. 
první byt. V tu dobu jich bylo v Zahradách 
Opatov připraveno k pronájmu celkem 174, 
jenže bez základního vybavení (chyběly 
i podlahy a kuchyně). Konečnému rozhodnutí 
byty pronajmout přitom předcházela bouřlivá 
diskuse v radě i zastupitelstvu Prahy 11. Není 
divu, vždyť s provozováním podobného objek-
tu neměla tehdy zkušenost žádná z pražských 
městských částí, tu naši nevyjímaje. 

Právě absence zkušeností a snaha 
o překotný pronájem maximálního množství 
bytů bez znalosti trhu tak vyústily v řadu 

chyb a špatných rozhodnutí. Jejich výsled-
kem byla nelichotivá ekonomická bilance 
celého projektu, což se samozřejmě odrazilo 
v negativním vnímání Zahrad Opatov jak 
již bydlícími, tak potenciálními nájemníky. 
Ještě v první polovině roku 2019 bylo tím 
pádem obsazeno jen necelých 80 % z celkové 
kapacity Zahrad Opatov a předpis měsíčního 
nájmu se pohyboval výrazně pod 2,5 mili-
onu Kč. Poměr neplatičů navíc přesahoval 
hrozivou hranici 10 %!

Bylo zřejmé, že musí dojít k zásadním 
změnám v provozování objektu, což si vzala 
na starost Jihoměstská majetková a.s. A tento 
úkol splnila na jedničku.

Změny přineslo unikátní know-how 
Pracovníci Jihoměstské majetkové a.s. dali 

dohromady unikátní know-how a proměnili 
ho v jasnou strategii, díky níž už je polovina 

bytů v Zahradách Opatov vybavená z peněz 
získaných z pronájmů. Celkové využití budovy 
se zvýšilo na 97–98 % a měsíční předpis 
nájemného se blíží hranici 3 milionů Kč. Také 
množství neplatičů se podařilo stlačit pod 4 %. 
A nebýt opatření proti šíření onemocnění co-
videm-19, byla by čísla v některých oblastech 
ještě lepší! 

Byty dnes přitom neslouží jen ke komer-
čnímu bydlení: ve 13 jednotkách našli svůj 
domov také učitelky a učitelé z jihoměstských 
základních škol, a to za nájemné hluboko 
pod tržní cenou. Společné prostory domu 
jsou nově vymalovány, okolí střeží kamerový 
systém a o pohodlí obyvatel se nepřetržitě 
stará zkušený tým pracovníků Jihoměstské 
majetkové a.s.

Z původně nechtěného dítěte se tak 
postupně stala vyhledávaná adresa, na kterou 
může být naše městská část právem pyšná. 

Proměna Zahrad Opatov ve vyhledávanou adresu 

Rekonstrukce Sandry? V nedohlednu...

Kontakty 
na nás:

Ondřej Prokop
centrála hnutí ANO
Babická 2329/2
149 00 Praha 4
E-mail: praha11@anobudelip.cz

Pomáháme občanům Prahy 11 s energetickou krizí 

Názor občana
Když v roce 2019 přišli na radnici 

Prahy 11 Piráti, doufal jsem ve slibovanou 
změnu a věřil, že ohlídají ostatní strany 
ANO, ODS a TOP 09. Po třech letech musím 
konstatovat, že opak je pravdou.

Nejen, že se pan starosta, který má na 
starost � nance, nedokázal postarat o schvá-
lení rozpočtu naší městské části, která tak 
ještě v březnu hospodaří v rozpočtovém 
provizoriu. Navržený rozpočet navíc provází 
výrazné škrty. Ty už se některých z vás mohly 
dotknout třeba v souvislosti s plaváním 

školkových dětí, kdy jste museli 
zaplatit plnou výši kurzů. Tím to 
ale nekončí, šetřit se letos bude 
téměř na všem. Výsledkem tříletého 
vládnutí této (ne)koalice je totiž značný 
schodek rozpočtu, a tak je chybějící peníze 
potřeba někde ušetřit. 

Bohužel místo aby politici začali u sebe, 
třeba zrušením funkcí tří uvolněných zastu-
pitelů pana Kocourka (Piráti), Holana (ODS) 
a paní Šorfové (ANO), kteří stojí městskou část 
cca 3 miliony Kč ročně, budou brát opět tam, 

kde to je osobně příliš nebolí. Na-
příklad ve školkách, kde má dojít ke 
snížení příspěvků na jejich opravy, 

údržbu a provoz, což pravděpodobně 
povede ke zvýšení tzv. školkovného. Nemlu-

vě o tom, že veškeré � nanční rezervy naší 
městské části z minulých let budou utraceny. 

Na dlouhodobě špatné hospodaření 
(ne)koalice pod vedením starosty Dohnala 
tedy opět doplatíme především my, občané 
Prahy 11. 

  Ing. Lubomír Šolc

Dotkl se vás nebo vašich blízkých krach dodavatele energií? Pak neváhejte využít linku pomoci na telefonním 
čísle 733 736 179, kterou Praha 11 zřídila ve spolupráci s Jihoměstskou majetkovou a.s.

Linka funguje od konce loňského roku, o což se hodně zasloužil náš radní pro sociální věci, zdravotnictví a bezpečnost Petr Jirava. 
Jeho nápad zjevně padl na úrodnou půdu, protože za pouhé tři měsíce fungování už stihli pracovníci linky poradit desítkám občanů Pra-
hy 11. Nyní se již v režimu dodavatele poslední instance tolik lidí nenachází, přesto je linka i nadále připravena pomáhat. Její pracovníci 
vám poradí také s dotazy ohledně příspěvku na bydlení, který může razantní zvýšení cen energií alespoň částečně kompenzovat.

Zapálená auta, drogy i bezdomovci: to 
vše bylo dřív v okolí bývalé ubytovny Sandra 
běžnou realitou. Byl jsem proto moc rád, když 
se nám po mnoha peripetiích podařilo v létě 
roku 2019 zahájit rekonstrukci tohoto opatov-
ského věžáku s cílem vytvořit zde dostupné 
bydlení pro jihoměstské učitele, zdravotní 
sestry, policisty, hasiče, ale také pro seniory či 
mladé rodiny. 

Poté, co jsem byl odvolán z rady naší 
městské části, se však vlivem dlouhotrvají-
cích sporů na radnici práce na rekonstrukci 

Sandry zastavily. Interiéry jsou sice hotové, 
celý objekt je nicméně opravený jen asi 
z poloviny. Chybí vyměnit okna, opravit plášť 
a střechu budovy, bez čehož Sandru zprovoz-
nit a zabydlet nelze.

Budeme se proto rady ptát, jaké má 
radnice se Sandrou další plány a proč ji místo 
pokračování v opravách nechává ležet ladem. 
Pokud současné vedení Prahy 11 nestihne 
budovu zrekonstruovat do voleb, bude naším 
hlavním cílem tento velký dluh vůči občanům 
ihned po volbách vyřešit. Současně je nutné 

začít bezodkladně (!) řešit parkování kolem 
Sandry i sousedního hotelu Opatov, který 
má ve správě hlavní město Praha. Ani jeden 

z těchto domů totiž nelze zprovoznit k bydlení 
bez zajištění dostatečných parkovacích ka-
pacit. Vždyť by jinak hrozilo, že v této lokalitě 
nebudou mít kde zaparkovat jak současní, tak 
noví obyvatelé.

Podrobnější informace o ubytovně 
Sandra vám přineseme v našich no-
vinách Jižní Město ŽIJE, které vyjdou 
v dubnu. Co byste se Sandrou (a hote-
lem Opatov) udělali vy? Napište nám!

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 

12 Inzerce
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88
E   info@jihomestskereality.cz
W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

Květnového vítězství 2408/5
149 00 Praha 4 

Petýrkova 1993/30
148 00 Praha 4

Prodej cihlového rodinného domu 
6+1, postaveného v roce 2000, v 
OV, užitná plocha je 320 m2, poze-
mek má 888 m2.

PRODEJ DOMU 6+1
Sklenka, Strančice

Prodej pozemku v obci Říčky 
v Orlických horách o velikosti 
3100 m2, v osobním vlastnic-
tví (lze financovat hypotečním 
úvěrem).

PRODEJ POZEMKU
Říčky, Orlické hory

Prodej bytu 3+1 s lodžií (zaskle-
no), užitná plocha bytu 82 m2, 
v OV. Nachází se ve 2. podlaží 
z 6. Byt je po částečné rekon-
strukci.

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

Prodej bytu 4+kk s balkonem, 
užitná plocha bytu 96 m2, v OV. 
Nachází se ve 2. podlaží z 5. 
Byt je novostavba. K bytu náleží 
sklep a parkovací stání vnitřní.

PRODEJ BYTU 4+kk/B/GS
Knovízská, Chodov 

Prodej bytu 3+1 s lodžií, užitná plo-
cha bytu 64 m2, v OV. Nachází se v 
6. podlaží z 8. Byt je po částečné 
rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Štichova, Háje

Nájem bytu 2+kk, užitná plocha 
bytu 64 m2, v OV. Nachází se ve 
2. podlaží z 9. Byt je po celkové 
rekonstrukci. Nájem 14.500,- Kč + 
poplatky.

NÁJEM BYTU 2+kk/L
Lečkova, Chodov

Nájem bytu 1+1, s terasou, užitná 
plocha jednotky 30 m2, v OV.  Na-
chází se v 5. podlaží z 7 . Bytová 
jednotka je po celkové rekonstruk-
ci. Nájem 10.000,- Kč + poplatky.

NÁJEM BYTU 1+1/T
Púchovská, Záběhlice

Nenechte se
připravit o svou
nemovitost!

Přijďte se k nám ZDARMA poradit!
Najdeme pro Vás nejvhodnější řešení.

Nestyďte se za své dluhy.

Máte dluhy, exekuce, exekuční
příkaz k prodeji nemovitosti?

Narazili jste na lichváře?

Hrozí Vám riziko, že přijdete
o svou nemovitost v dražbě?

Někdo Vás podvedl?



14 Rozhovor

Za vším stojí lidé s dobrým srdcem
Významným a trochu specifickým 
poskytovatelem sociálních služeb 
na Jižním Městě je Klub vozíčkářů 
Petýrkova (KVP). Samotná 
historie je poměrně bohatá. 

V roce 2013 se transformoval z původ-
ního stejnojmenného občanského sdru-
žení založeného již v roce 1992. Působí 
v komplexu téměř 100 bezbariérových 
bytů ve stejnojmenné Petýrkově uli-
ci. Přibližně polovině obyvatel zajišťuje 
službu osobní asistence v čase od 7.00 
do 23.30 hodin po celý rok, včetně ví-
kendů a státních svátků. Klienty jsou 
lidé s rozličným zdravotním postižením, 
s míšním poraněním, dětskou mozko-
vou obrnou, svalovou dystrofií, roztrou-
šenou sklerózou i lidé po amputaci kon-
četin. Jak říká ředitel organizace Tomáš 
Drábek, jsou to za ty roky stovky tisíc 
asistenčních hodin. Jen vloni to bylo té-
měř 8 tis. hodin během více jak 22 tisíc 
setkání s klienty.

Tomáši, v sociálních službách různého 
zaměření pracujete dlouho, jak se to 
přihodilo? 

Zásadní bylo jaro roku 2003, kdy jsem 
souhrou okolností začal v čerstvých se-
dmnácti letech chodit na brigádu do Klu-
bu vozíčkářů Petýrkova. V té době hle-
dali pro doplnění kluků na civilní službě 
pomocné ruce do služby osobní asisten-
ce pro lidi s tělesným postižením. Letos 
to bude 19 let. 

Kdyby vám tenkrát někdo řekl, že v Klu-
bu vozíčkářů budete v roce 2022 ředite-
lem, asi byste nevěřil...

To je fakt. V sedmnácti jsem se zdárně 
připravoval na práci leteckého mechani-
ka na středním odborném učilišti a měl 
de facto jasné pracovní místo na ruzyň-
ském letišti. Jenže nové zkušenosti a po-
hled do světa lidí, kteří k nezávislému 
životu potřebují nejen vozík, ale i nápo-
mocné lidi kolem sebe, ve mně mnohé 
změnil. V roce 2005 k tomu přišla profe-
sionalizace Armády ČR a s ní konec civilní 

služby, na které celá činnost Klubu vozíč-
kářů Petýrkova tehdy stála…No a bylo 
hotovo. 

Začal jsem naplno pracovat jako osobní 
asistent a začal se věnovat studiu sociál- 
ní práce na vysoké škole. Pracoval jsem 
i v jiných sociálních službách a několik let 
jsem vedl poradnu pro osoby s tělesným 
postižením. Od roku 2018 jsem začal své 
dosavadní zkušenosti uplatňovat v rámci 
vedení Centra Paraple. 

Práce v sociálních službách je práce 
s velkým P, musíte mít v sobě prostě po-
koru k životu. 

Jsem hrdý na to, co já a moji kole-
gové a zaměstnanci děláme. Na prá-
ci mám rád rozmanitost a nezbytnost 
dokázat se vypořádat s různými téma-
ty a obory. To jak v oblasti vrcholového  
managementu neziskových organizací, 
tak i v metodické činnosti. V tomto se 
asi nezapře má identita sociálního pra-
covníka, kterým se přes své současné 
pozice cítím stále být. Sociální práce je 

sama o sobě multioborová profese, což 
mi vždycky sedělo.

Letos v únoru oslavil klub krásných 
30 let činnosti.

Přesně tak, je to společné úsilí stovek 
lidí, kteří se za ty roky podíleli na zajiš-
tění především přímé péče o obyvatele 
domu s byty zvláštního určení v „Petýr-
kově“. Za mnou, současným ředitelem 
Klubu vozíčkářů, stojí především tito lidé 
s dobrým srdcem, bez jejichž vůle, pod-
pory či pochopení by nebylo KVP tím, čím 
je dnes, tedy neopomenutelnou součástí 
Jižního Města.

Soulad a vyváženost pracovního a osob-
ního života je pro vás určitě nezbytnou 
podmínkou dělat věci dobře.

Máte pravdu, mimo práci se věnuji rodi-
ně, bez které bych těžko zvládal všechny 
své povinnosti. Pokud mi zbývá volno, rád 
si zahraju deskovku, nejlépe s tematikou 
fantasy. Deskové hry jsou pro mě velkým 
koníčkem a relaxací. Hlavu mi také spoleh-
livě vyčistí jakákoliv fyzická práce a pobyt 
v přírodě. A jestli něco spojuje dohromady 
práci, relax a přátele s mnoha zážitky, je 
to ragby vozíčkářů, které je mou srdcovou 
záležitostí. Letos je to 15 let, co jsem vzal 
poprvé do ruky píšťalku a začal se nejen 
jako rozhodčí věnovat tomuto úžasnému 
parasportu. Možná čtenáři netuší, že již 
několik let probíhá ve sportovní hale Jede-
náctka prestižní mezinárodní turnaj Rug- 
bymania, kterého se účastní přední evrop-
ské týmy vozíčkářského ragby. 

Tomáši, přeji vám za sebe i naše čtenáře, 
ať se vám daří, máte stále spoustu ener-
gie, nápadů a chuti do práce.

 Dana Foučková

Tomáš Drábek 
Vystudoval husitskou teologii a psychosociální studia na 
Univerzitě Karlově. Od roku 2003 působí v Klubu vozíč-
kářů Petýrkova, kde osm let pracoval v přímé péči, poté 
jako sociální pracovník. Od roku 2013 je zde ředitelem 
a vedoucím služby osobní asistence. V posledních třech 
letech vykonává už jen funkci ředitele společnosti a zá-
roveň pracuje ve vedení pražského Centra Paraple jako 
metodik sociálních služeb. Aktivně se účastní akcí zamě-
řených na podporu intimního života lidí se zdravotním 
postižením. Je autorem publikace pro pracovníky sociál-
ního poradenství na téma „Partnerský a sexuální život 
osob se zdravotním postižením“. Podílel se na vzniku ojedinělé knihy „Ano, může-
me!“, která odbourává tabu okolo sexuálního života lidí s poraněním míchy. Je žena-
tý, s manželkou Monikou má dceru Zoe.



15Život na Jižním Městě

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

Jedná se celkem o 15 základních škol, 
z toho je devět zřizovaných městskou čás-
tí Praha 11, čtyři soukromé a dvě speciál-
ní. Každá ze škol má svá specifická zaměře-
ní, mnoho školních a mimoškolních aktivit. 
Vyhláškou hlavního města Prahy jsou sta-
noveny spádové obvody jednotlivých škol, 
které najdete na webu MČ Praha 11 – 
www.praha11.cz v sekci Školství – Základ-
ní školy – Spádové oblasti základních škol. 
Ředitel spádové školy je povinen přednost-
ně přijmout žáky s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu. 

V Praze 11 proběhne zápis dětí do 1. tříd 
základních škol zřizovaných MČ Praha 11 
ve dnech 6. a 7. dubna 2022. Termín zá-
pisů do základních škol jiných zřizovatelů 
může být odlišný a je uveden u jednotlivých 
škol. 

Dle školského zákona je zákonný zástup-
ce povinen přihlásit dítě k zápisu k povin-
né školní docházce v době od 1. dubna 
do 30. dubna kalendářního roku, v němž 
má dítě zahájit povinnou školní docház-
ku. Do základní školy se zapisují děti, kte-
ré před začátkem školního roku (nejpozději 
31. srpna) dovrší šestý rok věku. Pro škol-
ní rok 2022/2023 se jedná o děti narozené 
od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 nebo 

děti po odkladu školní docházky pro školní 
rok 2021/2022. Na žádost zákonných zá-
stupců lze výjimečně zapsat i děti, které do-
vrší 6 let v době od září do konce června 
příslušného školního roku, ale pouze jsou-
-li přiměřeně tělesně i duševně zralé. Pod-
mínkou přijetí dítěte narozeného v období 
od září do konce prosince je také doporu-
čující vyjádření školského poradenského za-
řízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného 
od ledna do konce června doporučující vy-
jádření školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře, která k žádosti přiloží 
zákonný zástupce. Ředitel školy může na 
základě doporučení příslušného školského 
poradenského zařízení a odborného lékaře 
nebo klinického psychologa odložit začátek 
povinné školní docházky o jeden rok u dětí, 
které nejsou tělesně či duševně vyspělé. 
I s těmito dětmi se ale musí rodiče dosta-
vit k zápisu. 

Některé školy se rozhodly pokračovat 
v systému elektronické registrace k zápi-
su do 1. tříd, která proběhla poprvé v loň-
ském školním roce. Sledujte proto webové 
stránky jednotlivých škol, kde budou uve-
deny aktuální informace o zápisu v dané 
základní škole. Na webu pro elektronickou 
registraci k zápisu do 1. tříd lze vygenero-
vat žádost o přijetí, kterou je nutno předat 

škole. K zápisu tedy vezměte svůj průkaz 
totožnosti, rodný list dítěte a vygenerova-
nou žádost. 

V případě odkladu školní docházky je mož-
né využít přípravných tříd, které jsou ote-
vřeny v těchto základních školách zřizova-
ných MČ Praha 11: ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ 
Květnového vítězství 1554, ZŠ a MŠ Cho-
dov, ZŠ Mikulova a ZŠ Pošepného nám. Pří-
pravné třídy vzhledem k nižšímu počtu dětí 
ve třídě (maximálně 15) pomáhají vyrovnat 
vývoj dětí v potřebných oblastech tak, aby 
vstup do základní školy v dalším roce byl 
pro dítě co možná bezproblémový. 

V tomto čísle Klíče jsme se snažili podat 
souhrnné informace týkající se zápisu do 
základních škol. Veškeré další dotazy vám 
zodpoví vedení jednotlivých škol i Odbor 
školství a kultury Úřadu MČ Prahy 11 (tel. 
267 902 325).

Osmáci na ledě
I přes složitou covidovou dobu a množ-
ství opatření, která děti vnímaly každý den 
při vstupu do školy, si mohly letos v zimě 
užít i příjemnější zážitky, na které budou 
určitě rádi vzpomínat. 

Díky nabídce městské části Praha 11 měli 
žáci osmých tříd naší ZŠ Donovalská mož-
nost zdarma navštívit ledovou plochu 
u obchodního centra Westfield Chodov. 

Přes rezervační on-line systém jsme si za-
rezervovali dvouhodinové bruslení, které 
se dětem velmi líbilo. Některé sice stály 
na bruslích poprvé, ale i tak zažily spoustu 
legrace díky novému pohybu a společnos-
ti svých kamarádů. 

I ty, které doma brusle nemají, si přišly na 
své, protože si je mohly na místě zapůjčit. 

Rádi bychom tímto poděkovali městské 
části Praha 11 za možnost bruslařského 
zážitku našim osmákům :-)

Mgr. Tomáš Marek 
ředitel školy



Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594

Tel.: 226 805 711 
Ředitel: Mgr. Michaela Pacherová
E-mail: pacherova@zsmikulova.cz
Vzdělávací program: Výchova, Inspirace, Porozumění. 
Vize školy: Vytváření bezpečného prostředí k učení 
a k rozvoji klíčových kompetencí každého žáka. Učení 
vnímáme jako přirozené, každý (žák i učitel) je za učení 
zodpovědný. Snažíme se respektovat potřeby žáků, 
jejich individualitu, využíváme formativní hodnocení. Jde 
nám o bezpečné klima, jsme otevřená škola. Ve škole 
s velmi dobrými výsledky pracuje školní poradenské 
pracoviště. Dobré zkušenosti máme se službami školní 
psycholožky i speciální pedagožky. Jsme zapojeni 
do programů: Rodiče vítáni, Skutečně zdravá škola, 
Škola pro demokracii, Ředitel naživo. Ve škole funguje 
žákovský parlament.
Pro předškoláky otevíráme přípravnou třídu, která má 
velmi dobré zkušenosti s přípravou dětí na první třídu. 
I. stupeň – mimo jiné předmět osobnostně sociální 
rozvoj, II. stupeň – zaměření přírodovědné nebo 
humanitní. Cizí jazyky: angličtina, němčina. Kroužky 
na škole otevíráme dle zájmu – výtvarné, sportovní, 
hudební, jazykové.
Počet žáků celkem: 660 
Počet tříd: 28, přípravná třída
Školní družina pro žáky I. stupně: otevřena  
od 6.15 do 18.00 hodin.
Zápis do 1. tříd: 6. a 7. dubna 2022.
www.zsmikulova.cz
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Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

Tel.: 272 926 315 
Ředitel: Mgr. Dagmar Havlíčková
E-mail: skola@zsposepneho.cz
Vzdělávací program: Škola pro 3. tisíciletí je nastaven tak, 
aby vyhovoval všem dětem.
Naší prioritou jsou cizí jazyky, informatika, atletika a tenis. 
Anglický jazyk a informatiku vyučujeme od 1. ročníku, druhý 
cizí jazyk – španělštinu, francouzštinu a němčinu – od 
7. ročníku. 
Zájmová činnost ve škole: kroužky sportovní, jazykové, 
počítačové, výtvarné realizované školou i agenturou 
Kroužky a Dětské kroužky Kamarád.
Počet žáků celkem: 516 
Počet tříd: 24 + přípravná třída
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hodin pro žáky 1. až 
5. ročníku
Zápis do 1. třídy: 6. dubna 2022 od 14.00 do 17.30 hodin 
a 7. dubna 2021 od14.00 do 16.30 hodin. (Podrobnější 
informace aktuálně zveřejňujeme na našich webových 
stránkách.)
Den otevřených dveří: uskuteční se dle epidemiologické 
situace v měsíci březnu
Akce pro předškoláky: „Pošepňácká školička“ – uskuteční 
se, když epidemiologická situace dovolí (první čtvrtek 
v měsíci od 16.00 do 17.00 hodin) – sledujte webové 
stránky školy. Přípravná třída: plánujeme otevřít opět jednu 
přípravnou třídu. 
www.zsposepneho.cz

Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684

Tel.: 272 934 191
Ředitel: Mgr. Tomáš Marek, DiS.
E-mail: info@donovalskazs.cz
Vzdělávací program: ŠVP – „Mosty k vědění“ – je 
zaměřený především na výuku cizích jazyků, informatiky 
a tělesné výchovy. V 1. třídách je učební plán přizpůsoben 
plynulému přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Na prvním stupni 
probíhá výuka bez zvonění, je proložena oddechovými 
prvky pohybové výchovy a estetické výchovy. Některé 
1. třídy mají k dispozici kromě klasické učebny ještě hernu. 
Při výuce využíváme Google Classroom, interaktivní 
tabule, elektronické učebnice a výukové programy. V 1. až 
3. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy se zaměřením na tenis (tenisová škola TCD). Na 
II. stupni jsou žáci systematicky připravováni ke studiu 
na středních školách. Jazyky: angličtina – 1.–9. ročník, od 
7. ročníku němčina, ruština.
Počet žáků celkem: 745 
Počet tříd: 32, průměrný počet žáků v 1. třídách – 21 dětí
Kroužky na škole: basketbal, počítačové, florbal, tenis, 
atletika, stolní tenis, šachy, všestranná sportovní příprava, 
klub společenských her, disco dance, taneční škola, hudební 
škola, angličtina, věda nás baví, gymnastika, inline, karate, 
judo, keramika
Školní družina: 6:30–17:30 hodin pro žáky 1.–3. ročníku. 
Kroužky ve školní družině – výtvarný, jóga, šikovné ruce, 
fotbal
Jednotný zápis do 1. třídy: 6. a 7. dubna 2022 od 15.00 
do 17.00 hodin, možnost registrace času zápisu – viz 
stránky školy, v případě mimořádné situace bude zápis 
distanční formou. Škola před školou – bude zveřejněno dle 
aktuální situace
www.donovalskazs.cz

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

Tel.: 222 366 517, 518
Ředitelka: Mgr. Lenka Derková, MBA
E-mail: central@campanus.cz
Vzdělávací program: „Vzdělávání, tolerance, integrace“ 
s podtitulem „Škola není cíl, škola je cesta“ poskytuje 
žákům partnerské a tvůrčí prostředí, klade důraz na 
osobnostní rozvoj každého žáka, na rozvoj jeho talentu 
a zájmů. Tandemová výuka anglického jazyka od 1. třídy 
s rodilým mluvčím.
Počet žáků celkem: 1 068
Počet tříd celkem: 40
Kroužky na škole: sportovní, jazykové, výtvarné, 
polytechnické, hudební.
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hodin, pro žáky  
1. až 3. třídy, anglická družina pro 1. až 4. třídy.
Zápis do 1. tříd: 6. a 7. dubna 2022 od 14.00 do 
17.30 hodin. K zápisu je možné využít rezervační 
systém, více na www.campanus.cz.
Den otevřených dveří: 3. března 2022 od 8.00 do 
16.00 hodin
Akce pro předškoláky: „Campak? Na Campanus!“ – 
23. dubna nebo 14. května 2022 od 10 do 14 hodin. 
(Termín bude upřesněn podle epidemické situace.)
www.campanus.cz 

Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

Tel.: 226 809 711
Ředitel: Mgr. Jiří Šimon
E-mail: skola@zskaterinky.cz 
Vzdělávací program: „Tvořivá škola Kateřinka“ – vlastní 
vzdělávací program 
Výuka: činnostní učení, angličtina od 1. třídy, němčina 
nebo ruština od 8. třídy, informatika od 2. třídy, 
v 9. ročníku výuka finanční gramotnosti. Alternativní 
možnosti vzdělávání: opět plánujeme otevřít třídu 
se zaměřením na matematiku Hejného a genetickou 
metodu čtení.
Počet žáků celkem: 810
Počet tříd celkem: 35
Kroužky na škole: výtvarné, hudební, pěvecké sbory, 
taneční, sportovní, jazykové a další 
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hodin, pro žáky 1. až 
4. ročníku
Dny otevřených dveří: pokud situace dovolí, ve středu 
2. března 2022 (8.00–10.00) a „zápis nanečisto“  
16.00–17.00 hodin 
Zápis do 1. tříd: 7. dubna 2022 od 13.00 do 17.30 
hodin (pro spádovou oblast), 8. dubna 2022 od 14.00 do 
15.30 hodin (pro nespádové oblasti)
Akce pro předškoláky: Tvořivá škola Kateřinka nanečisto 
– pravidelná akce pro předškolní děti, od ledna (mimo 
duben) každou první středu v měsíci (16.00–17.00)
Přípravná třída: plánujeme otevřít jednu přípravnou třídu
Žádost o přijetí i o odklad školní docházky se bude 
vyplňovat elektronicky. Odkaz do zápisového systému 
bude zveřejněn na webu školy. K samotnému zápisu 
ve výše uvedené dny bude možno využít rezervačního 
systému na stanovený čas.
www.zskaterinky.cz

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

Tel.: 267 227 502, 220 303 857
Ředitel: Mgr. Pavel Kopečný
E-mail: pavel.kopecny@kvetnak.cz 
Vzdělávací program: Otevřená základní škola 
• pohoda prostředí a vstřícné klima (poradenský tým, 
pravidelné třídnické hodiny, žákovský parlament, titul 
Férová škola), 
• výuka na základě konstruktivistického učení směřující 
k aktivní roli žáka při poznávání,
• otevřené partnerství (značka Rodiče vítáni, spolupráce 
s organizacemi podporujícími strategii školy).
Vzdělávací program: výuka angličtiny od 1. třídy, výuka 
anglického jazyka metodou CLIL, slovní hodnocení, 
možnost Montessori výuky 
Počet žáků celkem: 963
Třídy celkem: 42
Kroužky ve škole: Kroužky s.r.o. – kroužky pro každého
Školní družina: od 6.30 do 18.00 hodin pro žáky 1. až 
3. ročníků 
Dny otevřených dveří: 14. února a 16. března 2022 
Zápis do 1. tříd: 6. a 7. dubna 2022
Akce pro předškoláky: „Okénko předškoláka“ pro zapsané 
děti, 18. a 30. května 2022 od 15 do 16 hodin.
Přípravná třída pro děti s odkladem a k vyrovnání 
vzdělávacích potíží.
www.kvetnak.cz

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

Tel.: 272 926 315 
Ředitel: Mgr. Dagmar Havlíčková
E-mail: skola@zsposepneho.cz
Vzdělávací program: Škola pro 3. tisíciletí je nastaven tak, 
aby vyhovoval všem dětem.
Naší prioritou jsou cizí jazyky, informatika, atletika a tenis. 
Anglický jazyk a informatiku vyučujeme od 1. ročníku, druhý 
cizí jazyk – španělštinu, francouzštinu a němčinu – od 
7. ročníku. 
Zájmová činnost ve škole: kroužky sportovní, jazykové, 
počítačové, výtvarné realizované školou i agenturou 
Kroužky a Dětské kroužky Kamarád.
Počet žáků celkem: 516 
Počet tříd: 24 + přípravná třída
Školní družina: od 6.30 do 17.30 hodin pro žáky 1. až 
5. ročníku
Zápis do 1. třídy: 6. dubna 2022 od 14.00 do 17.30 hodin 
a 7. dubna 2021 od14.00 do 16.30 hodin. (Podrobnější 
informace aktuálně zveřejňujeme na našich webových 
stránkách.)
Den otevřených dveří: uskuteční se dle epidemiologické 
situace v měsíci březnu
Akce pro předškoláky: „Pošepňácká školička“ – uskuteční 
se, když epidemiologická situace dovolí (první čtvrtek 
v měsíci od 16.00 do 17.00 hodin) – sledujte webové 
stránky školy. Přípravná třída: plánujeme otevřít opět jednu 
přípravnou třídu. 
www.zsposepneho.cz

Základní školy jiných zřizovatelů na Jižním Městě
EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha, s.r.o., 
Roztylská 1860/1
Ředitel: Mgr. Jakub Pour, MBA
T: 773 105 111, E: veronika.bartova@educanet.cz 
praha.educanet.cz
Termíny zápisů: 25.–29. dubna 2022
1. ScioŠkola Praha – základní škola, s.r.o.,  
Pošepného nám. 2022
Ředitel: Mgr. Jiří Hokeš
T: 608 012 117, 222 200 000, E: praha11@scioskola.cz
praha11.scioskola.cz
Přihlášky k zápisům do 1. ročníku přijímáme do 4. dubna. 
Již nyní je možné vyplnit předběžnou elektronickou 
přihlášku na webu školy. 
Základní škola Vitae, s. r. o., Chomutovická 1443/4
Ředitelka: Mgr. Iveta Jonášová
T: 608 948 311, 608 500 425
E: sarka.boldisova@skolavitae.cz, www.skolavitae.cz 
Termíny zápisů: 1.–2. dubna 2022 – informace 
k předzápisovým akcím (náhledy rodičů do výuky, 
prezentace koncepce, rozhovory s rodiči a návštěvní 
odpoledne pro děti), k registraci a k průběhu zápisu 
najdete na webu školy www.skolavitae.cz/zapis
Základní škola Klíček, Donovalská 1863
Ředitel: Mgr. David Havelka
T: 724 862 176, 602 483 221, E: klicek@klicek.cz
www: www.klicek.cz 
Termíny zápisů: 4.–5. dubna 2022 individuálně na 
základě podané žádosti v ZŠ Klíček.
Základní škola a Střední škola, Kupeckého 576
Ředitel: PhDr. Karel Kaprálek 
T: 272 916 650,736 155 338, E: skola@modraskola.cz
www.modraskola.cz
Termíny zápisů: na webu školy.
Základní škola a střední škola waldorfská,  
Křejpského 1501
Ředitelka: Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová
T: 272 930 617, 272 915 619, E: info@waldorfska.cz
www.waldorfska.cz
Termíny zápisů: na webu školy

Základní škola a mateřská škola Chodov,  
Praha 4, Květnového vítězství 1738

Tel.: 222 365 075, 774 044 359 
Ředitel: RNDr. Jan Hovorka 
E-mail: chodov@zskv.cz
Školní vzdělávací program: Rozum a cit. Pro nadané 
žáky na 1. stupni je školní vzdělávací program obohacen 
o rozšiřující učivo. Součástí školy je jedna přípravná třída. 
Počet žáků celkem: 495 
Počet tříd celkem: 21
Kroužky na škole: florbal, rytmická gymnastika, lehká 
atletika, basketbal, jazyky, šachy, hra na flétnu, kroužek 
výtvarný, šikulů, příprava na přijímací zkoušky z matematiky 
a českého jazyka 
Školní družina: od 6.30 do 17.00 hodin, pro žáky 1. až 
4. ročníku.
Zápis do 1. tříd: 11. května 2022 od 15.00 do 17.30; 
13. května 2022 od 8.30 do 11.30 hodin v kanceláři hlavní 
budovy ZŠ.
Individuální pomoc při elektronickém zápisu (generování 
přihlášek) 4. dubna 2022 od 15.30 do 17.00 hodin 
v kanceláři mateřské školy. 
„Naším cílem je šťastné, spokojené, samostatné 
a všestranně rozvinuté dítě. Třídy máme věkově 
homogenní.“
Dny otevřených dveří: 27. dubna 2022 od 15.30 do 
17.00 hodin v 1. třídě Sluníčka
www.zskv.cz

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

Tel.: 731 576 959, 226 803 838 
Ředitelka: Mgr. Alena Červená
E-mail: cervenaa@zsmilicov.cz
Vzdělávací program: Škola pro vzájemné porozumění 
Fakultní škola Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity, 
držitel ocenění Label, Deutsche Partnerschule, škola 
s právem jazykové zkoušky DSD B1 pro německý jazyk, 
zapojení do projektu eTwinning, Bilingva – 1.–5. třída 
bilingvní česko-německá výuka podporovaná programem 
Partnerské školy – Partner der Zukunft – s návazností 
na 2. stupni – třídy s intenzivní výukou jazyků. Program – 
Začít spolu – 1., 2. a 3. třída
Počet žáků celkem: 1 036 
Počet tříd: 45
Školní družina: od 6.30 do 17.30 pro žáky 1. až 4. ročníku, 
školní klub pro žáky 5. ročníku.
Zápis do 1. třídy: 6. a 7. dubna 2022
Den otevřených dveří: 15. března 2022, od 8.00 do 11.40 
výuka, od 14.00 do 15.00 hodin ŠD
Akce pro předškoláky: Předškoláček – 3. a 10. května 
2022 vždy od 14.00 do 14.45 hodin. 
www. zsmilicov.cz

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

Tel.: 267 227 502, 220 303 857
Ředitel: Mgr. Pavel Kopečný
E-mail: pavel.kopecny@kvetnak.cz 
Vzdělávací program: Otevřená základní škola 
• pohoda prostředí a vstřícné klima (poradenský tým, 
pravidelné třídnické hodiny, žákovský parlament, titul 
Férová škola), 
• výuka na základě konstruktivistického učení směřující 
k aktivní roli žáka při poznávání,
• otevřené partnerství (značka Rodiče vítáni, spolupráce 
s organizacemi podporujícími strategii školy).
Vzdělávací program: výuka angličtiny od 1. třídy, výuka 
anglického jazyka metodou CLIL, slovní hodnocení, 
možnost Montessori výuky 
Počet žáků celkem: 963
Třídy celkem: 42
Kroužky ve škole: Kroužky s.r.o. – kroužky pro každého
Školní družina: od 6.30 do 18.00 hodin pro žáky 1. až 
3. ročníků 
Dny otevřených dveří: 14. února a 16. března 2022 
Zápis do 1. tříd: 6. a 7. dubna 2022
Akce pro předškoláky: „Okénko předškoláka“ pro zapsané 
děti, 18. a 30. května 2022 od 15 do 16 hodin.
Přípravná třída pro děti s odkladem a k vyrovnání 
vzdělávacích potíží.
www.kvetnak.cz

Základní škola, Praha 4, 
Mendelova 550

Tel.: 272 088 211, 602 270 472 
Ředitel: PhDr. Mgr. Martina Thumsová 
E-mail: skola@zsmendelova.cz
Vzdělávací program: ŠKOLA ÚSPĚŠNÉHO ŽIVOTA 
vytváří přátelské a bezpečné prostředí. U nás zažijete: 
výuku anglického jazyka od 1. ročníku, na 1. stupni výuku 
v některém z předmětů v angličtině, vyšší dotaci hodin 
v matematice (s využitím prvků metodiky Hejného) 
a informatice, tělesnou výchovu v 2. a 3. ročníku 
v rozsahu 3 hodin týdně, kvalitní přípravu na budoucí 
vzdělávání, formativní hodnocení pokroku žáků, výstupní 
slovní hodnocení v 1. až 3. třídě, vzdělávání v projektech, 
kulturní, sociální, sportovní aktivity a programy prevence, 
spolupráci s rodiči v projektu Rodiče učí a Den pro školu, 
úspěch a radost každého dítěte
Počet žáků celkem: 746
Třídy celkem: 28
Kroužky na škole: zájmové aktivity podporující tvořivost, 
vědomosti, tělesnou zdatnost, praktické dovednosti.
Školní družina: 1. až 4. ročník od 6.30 do 18.00 hodin, 
moderní zázemí pro využití volného času 
Školní klub: 4. až 9. ročník od 12.00 do 18.00 hodin, 
široké spektrum činností žáků
Zápis do 1. tříd: 6. a 7. dubna 2022 od 13:00 do 
18:00 hodin, možnost přihlášení na vybraný termín 
prostřednictvím webových stránek (týden před zápisem).
Den otevřených dveří: 29. března 2022 od 8:30 do 
16:00 hodin 
Akce pro předškoláky: od 13. dubna 2022  
„Dílna předškoláčků“
www.zsmendelova.cz 



Máte doma nejkrásnější kočku?
DOKAŽTE TO!!!
Přihlaste svého mňoukajícího miláčka do jubilejní 10. soutěže 
krásy domácích koček, která proběhne v květnu v Praze 11! 

Účastnit se může jakákoliv domácí mic-
ka, stejně jako krasavice/krasavec s dlou-
hatánským rodokmenem. Je to vlastně 
taková „voříškiáda“, ale pro kočičky. Ne-
bude se zkoumat urozený původ, nýbrž 
kočičí šmrnc, sympatie a krása. Vítěze 
vybere VIP porota složená ze známých 
kočkomilů (letos bohužel poprvé ne-
zasedne zpěvačka Eva Pilarová, která 
vždy bývala předsedkyní poroty. Stejně 
jako se budeme muset obejít bez Zdeň-
ka Srstky…). Svou kočičku si můžete 
nechat posoudit i u profesionálních roz-
hodčích – odbornou „sekci“ opět pove-
de Lena Venclíková, uznávaná chovatel-
ka burmill a posuzovatelka (vč. světových 
výstav). Absolutního vítěze vyberou pří-
mo návštěvníci akce pomocí hlasovacích 
lístků.

Jak se přihlásit?

Snadno na e-mail: akce@misskocka.cz.

Akci pořádá spolek Kočičí a psí azyl a veš-
kerý výnos půjde právě na pomoc opuš-
těným a týraným kočičkám. Veškeré in-
formace najdete na webových stránkách 
www.misskocka.cz.

Těšíme se na vás a hlavně na vaše nej-
krásnější kočky!

X. Miss kočka 

2022

v neděli 8. května

v KC Zahrada 

v Praze 11

18 Život na Jižním Městě

Kurz ALFA na Jižním Městě
Kurz Alfa je příležitostí k prozkoumá-
ní nebo připomenutí si základů křes-
ťanství, (znovu)objevení smyslu života 
i poznání nových přátel. A to pro ko-
hokoli, kdo hledá odpovědi na otázky 
související s křesťanskou vírou nebo 
rád přispěje do debaty svým názorem.
Tento kurz vznikl v Anglii v roce 1990 
a rozšířil se do 176 zemí světa. Ab-
solvovalo ho již přes 29 milionů lidí. 
Jedna reference z mnoha: „Neznám 
žádný jiný kurz, který by obsáhl úvod 
k základům křesťanské víry tak pří-
stupným způsobem a byl tak rele-
vantní pro dnešního člověka,“ řekl Da-
vid Suchet, britský herec, představitel 
populárního Hercula Poirota.

Setkání se společnou večeří, promlu-
vou a následnou diskusí ve skupin-
kách budou probíhat od 30. března do 
8. června 2022 v Komunitním centru 
Matky Terezy (U Modré školy 1/2337, 
149 00 Praha 4 – Háje) vždy ve stře-
du od 18.30 hod. Kurz je zdarma. Za 
případný příspěvek na večeři budeme 
vděčni.
Bude možné klást otázky a diskuto-
vat na různá témata, jako třeba: Jde 
v životě o víc? Proč Ježíš zemřel? Jak 
získat víru? Uzdravuje Bůh i dnes? 
A co církev?
Přihlásit se můžete na e-mailu alfa.
kcmt@gmail.com, na tel. 603 114 
763, případně písemně na výše uve-
dené adrese Komunitního centra Mat-
ky Terezy, a to sdělením jména, věku 
a kontaktu. Více informací naleznete 
také na: https://www.kcmt.cz/obsa-
h-s-duchovni-tematikou/alfa-kurzy/ 
nebo https://www.kurzyalfa.cz/.

Za přípravný tým  
Eliška Penková

S MIRANO v Zahradě  
prožijete kreativní den 
Výtvarný workshop pro rodiny s dětmi 
spojený s vernisáží umělců studia Mi-
rano se uskuteční 30. 4. 2022 od 9 do 
17 hodin v KC Zahrada. Součástí bude 
slavnostní zahájení výstavy obrazů od 
českých i zahraničních umělců, které 
sdružuje studio Mirano. Studio příjem-
nou formou propojuje veřejnost s umě-
leckým světem a ukazuje, že tato ob-
last není pouze pro akademické umělce 
a VIP. 

Součástí zahájení výstavy bude celo-
denní program nejen pro rodiny s dět-
mi. Záměrem akce je ukázat 
zákulisí tvorby umělec-
kých děl, například co 
všechno se dá s vy-
tvořeným obra-
zem dělat a třeba 
to, jak současná 
digitální doba 

umožňuje rozvoj umění. Budete si moci 
osobně vyzkoušet, jak se maluje profe-
sionálními akrylovými barvami. Autorka 
Hana Mařanová ráda odpoví na veškeré 
dotazy ohledně tvorby obrazů a techni-
ky malování. Připraveny budou zábavné 
soutěže o hodnotné ceny, malé drob-
nosti pro zúčastněné a na programu 
bude také aukce a ukázka různých mate-
riálů, na které se dá namalované dílo pře-
nést a reprodukovat. Po celý den bude 
návštěvníkům k dispozici občerstvení.

A myšlenka na závěr? Pokud se po-
skytne amatérským umělcům 

více veřejného prosto-
ru a dodá se jim odva-

ha vytáhnout jejich 
tvorbu ze šuplíku, 
může se dostat 
kvalitní a krásné 
umění ke všem.

ZŠ Mikulova přijme od nového 
šk. roku pedagoga I. stupně, dále 

českého jazyka a matematiky. 
Požadujeme vztah k dětem založený 

na vzájemném respektu a úctě, 
spolehlivost, loajalitu, schopnost 

samostatné i týmové práce.  
Dále hledáme pracovníka  

úklidu – s nástupem ihned.
Kontakt: pacherova@zsmikulova.cz

nabídka 

zaměstnání

Na fotografii je Belinda, absolutní vítězka za-
tím posledního ročníku 2015. Historicky první 
Miss Kočka se konala na stejném místě v říjnu 
2003. Vystaveno tehdy bylo 60 koček a přiš-
lo si je prohlédnout přes tisíc lidí. V anketě 
návštěvníků zvítězil dvouletý dlouhosrstý obr 
jménem Goráč (z Prahy 4). Současně na akci 
proběhla i Umisťovací výstava koček z útulků, 
kde nový domov našlo krásných 27 koček, na 
darech se vybralo 20 tisíc korun a hromady 
kočičího krmení…



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 

VÝSTAVA 
 2.–31. 3. Petr Podloucký a Alena 
Matěnová 
Kresby a malby jihoměstských patriotů

DIVADLO
 30. 3. 19.00 Na poslední chvíli
Když se do sebe zamilují dva, kteří se neměli 
nikdy potkat. Výsledkem je veletok neuvěřitel-
ných zmatků a improvizací v duchu nejlepších 
tradic anglické komedie. Hrají: Václav Vydra, 
Josef Carda, Jana Boušková a další.
 
KONCERT 
 10. 3. 20.00 Tomáš Linka a Přímá linka 
Country koncert „50 muzikantskejch let Tomá-
še Linky“ 
 17. 3. 20.00 Radůza 
Charizmatická žena s nezaměnitelným 
hlasem. 
 
PRO SENIORY 
 14. 3. 14.30 Big Band Pražského salon-
ního orchestru 
 28. 3. 14.30 Pražský salonní orchestr
Pocta velikánům české lidovky. 
 
KINO KLUB ZAHRADA 
 7. 3. 19.00 Hrdina 
Rahim se dostal do vězení kvůli nesplacené-
mu dluhu. Během dvoudenní propustky spo-
lečně se svou přítelkyní vymyslí plán, jak pře-
svědčit věřitele, aby mu dluh odpustil. Vše se 
však vymkne kontrole a události naberou pře-
kvapivý spád. Nominace na Zlatý globus za 

KC ZAHRADA
nejlepší cizojazyčný film, Velká cena z Cannes 
pro nejlepšího režiséra. Drama, thriller, Írán, Fr. 
2022, 127 min. Přístupný. 
 14. 3. 19.00 Balada o bílé krávě 
Minin život se obrátí vzhůru nohama, když se 
dozví, že její manžel Babak nespáchal zločin, 
za který byl odsouzen a popraven. Úřady se 
za chybu omluví, vdově slíbí finanční odškod-
nění a tím pro ně záležitost končí. Ne tak pro 
Minu… Nominace na Zlatého medvěda (Ber-
linale) za nejlepší film. Drama, Írán, Fr. 2021, 
105 min. Přístupný. 
 21. 3. 19.00 C´mon c´mon 
Život trochu osamělého rozhlasového noviná-
ře (Joaquin Phoenix) se na moment zastaví, 
když se musí postarat o svého malého a po-
divínského synovce. Společně se vydávají na 
cestu napříč Spojenými státy. Rodí se nevšed-
ní přátelství, které oba ovlivní na celý život. 
Drama, USA 2021, 108 min. Přístupný.
 28. 3. 19.00 Zlato 
Dva cizinci putují australskou pouští, během 
cesty se jim přehřeje motor, a tak musí za-
stavit. Když auto opravují, zaujme je zlatý od-
lesk. Začnou kopat a objeví ten největší bal-
van zlata, jaký kdy kdo nalezl. Vytáhnout ze 
země tak velkou hroudu je však nad jejich síly. 
Thriller, Austrálie 2022, 97 min. Nepřístupný 
do 15 let.

DĚTEM
 1. 3. 17.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
rodiče s dětmi. 
 5. 3. 15.00 Jak Martin a Barborka víta-
li jaro 
Co všechno je potřeba udělat, než přijde to 
pravé jaro! O tom si společně zahrajeme a za-
zpíváme. Hraje Divadlo koník.
 19. 3. 10.00–17.00 Hraní bez hranic IX. 
Zajímavý program pro děti i jejich rodiče na ce-
lou sobotu. Tentokrát se podíváme až do Viet-
namu. Vstup zdarma.
 26. 3. 15.00 O zatoulaném psaníčku 
Alespoň pošťák Arnoštek si to myslí, a prá-
vě proto se dostane do takové šlamasti-
ky, ze které vede jen jediná cesta ven. Říci 
pravdu dvěma vdavkuchtivým holkám z Mí-
povce. Na vše ale dohlíží poštovní myš Mi-
lušmyš, a tak všechno dobře dopadne. Di-
vadélko Kůzle.
 
AKCE 
 1. 3. 18.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
všechny generace. 
 
PŘIPRAVUJEME 
 7. 4. 20.00 Poutníci 
 28. 4. 20.00 Jan Budař a piáno 
 
KURZY/KROUŽKY 
Podrobné informace o jednotlivých kurzech 
na www.kczahrada.cz nebo na recepci KC 
Zahrada. 

K U L T U R A
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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
 11. 3. 19.00 Jedenáctky: Operní večer 
na Tvrzi
Eva Hartová a Tereza Papoušková – dva 
soprány na Chodovské tvrzi. Filip Martinka 
– klavír. Během koncertu zazní operní árie 
W. A. Mozarta, J. Strausse, P. I. Čajkovského 
a G. Pucciniho.
 16. 3. 18.00 Šansony na tvrzi 
Tradiční šansonové setkání tentokrát s Da-
nou Chytilovou a Filipem Sychrou, Radi-
mem Linhartem na piáno a básníkem Jiřím 
Teperem. 
 17. 3. 19.00 Melodie pro každého 
Erik Bezdíček a Václav Vedral pro vás na ten-
to večer mají připraveny písničky Karla Hašle-
ra, Voskovce a Wericha, Suchého a Šlitra 
a dalších. Hudební setkání se koná v restau-
raci Chodovské tvrze. 
 24. 3. 19.00 Michal Foltýn & Mio 
Sakamoto 
Koncert pro housle a klavír. Na koncertě za-
zní díla představitelů Wolfganga Amadea 
Mozarta a Ludwiga van Beethovena či Kare-
na Chačaturjana. Michal Foltýn – housle, Mio 
Sakamoto – klavír.
 29. 3. 19.00 Klavírní ozvěny – Festival 
mladých klavíristů 
Koncert žáků ZUŠ Jižní Město.
 31. 3. 20.00 JAZZ KLUB TVRZ: Anna 
Kolingerová trio 
Jazzové a swingové písně od Elly Fitzgerald 

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

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



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, 
kteří si chtějí hrát s legem. Vstup volný. Jed-
nou měsíčně, 25. března od 17 do 19 hodin.

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: tel. 732 939 162, 
e-mail anglictina@kostelna.cz

Více na www.kostelna.cz 
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Vejvanovského 1610, Praha 11
Tel.: 272 912 124
Mobil: 603 468 151

NOVINKY 
 22. 3. a 25. 4. 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. 

MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2,5 do 
7 let. Děti u nás najdou prostředí školky vy-
cházející z principů lesní pedagogiky s eko-
programem, podporující přirozenou pohybo-
vou aktivitu a vzdělávání s prvky Montessori 
pedagogiky. 
Více informací na webu http://msbenjami-
nek.webnode.cz. 

BENJAMIN KLUB

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

PROGRAM 
 Od 1. 3. do 30. 4.: Můj sen – video projekt 
v kategoriích hudba, výtvarka, divadlo, tanec 
a sport. Online.
 19. 3., 9.00–14.00: Turnaj ve stolním  
tenisu – rodinné dvojice. DDM JM, Šalounova.
 19. 3, 9.00–12.30, 13.00–16.30: Keram-
ická dílna – velikonoční I a II. Pro účastníky od 
6 let, mládež a dospělé. DDM JM, Šalounova.
  26. 3., 9.00–15.00: Šperkařský work-
shop. Pro děti od 9 let, mládež a dospělé. 
DDM JM, Šalounova.
 26. 3., 8.00–19.00: Jarní pohár Děti v akci. 
Soutěž v aerobiku a tancích. Pro děti od 3 let, 
mládež a dospívající do 18 let. Hala TJ Chodov.
 27. 3., 9.00–17.00: Výprava za poznáním 
– Muzeum Lega. Od 6 do 15 let. Poděbrady.

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
 3. 3. 19.00 Zastavení u Matky Terezy 
s hostem Michalem Stehlíkem na téma 
„Hlavní mýty českých novodobých dějin“ 
(KCMT – YouTube/kcmtpraha)
 24. 3. 18.00 Vernisáž výstavy obrazů Ja-
kuba Černého
 30. 3. 18.30 Kurz ALFA – chcete se více 
dozvědět o křesťanství? Přijměte pozvání 
na 11 večerů a jeden víkend. Večery začínají 
společným jídlem a po něm následuje krátká 
promluva nebo video na některé z témat. 
Součástí každého setkání je i humor a hud-
ba. Při dobrém moučníku pak můžeme disku-
tovat v malých skupinkách. Všechny dotazy 
jsou vítány a nic se nesmete pod stůl. Vše 
je dobrovolné, je možné pouze mlčet, po-
slouchat a do debaty se nezapojovat. Vždy 
je také zachováváno soukromí. Celý kurz je 
zdarma. Případné příspěvky jsou vítány, ale 
nepožadovány. Více informací a přihlášení na 
alfa.kcmt@gmail.com. 
 30. 3. 17.00–18.00 Možnost přijmout 
svátost smíření pro děti. (KCMT)

KCMT

KOSTELNA
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 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 holčič-
ky od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
 Tanečně pohybové studio pro děti od 
3 do 7 let, úterý 16.30.
 Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 
8–11 let, po a st 17.00.
 STREAT 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 před-
školním věku a prevence poruch učení, čtvr-
tek – 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 dospě-
lé a seniory – cvičení pro zdraví a kondici 
podporující protažení zatěžovaných svalo-
vých skupin, prevenci bolestí zad a relaxaci 
pro dobrou psychickou pohodu, út 17.30, čt 
17.00 a 18.00.

Info: http://benjaminklub.webnode.cz

a Lauren Daigle. Anna M. Kolingerová – zpěv, 
Václav Tobrman – piano, Taras Voloschuk 
– kontrabas. 

AKCE

 30. 3. 19.00 Přednáška o Hedvábné 
stezce 
Vydáme se za dobrodružstvím, které se dá 
zažít jen jednou za život. Tisíce kilometrů 
přes hory, moře i pouště po stopách dávných 
karavan. Z Turecka až do Číny po zemi a bez 
letadel! Dozvíte se vše o historii jednotlivých 
zemí, poznáte spoustu zajímavostí o náro-
dech žijících v těch nejzapadlejších koutech 
světa. Dostanete spoustu tipů, jak tuto sto-
letou karavanní stezku zdolat bezpečně na 
vlastní pěst. Nejoblíbenější přednáška plná 
vtipných, ale i nebezpečných situací, překrás-
né architektury, ale i divokých hor a rozpále-
ných pouští. Přednáší Martin Půlpán.
 
VÝSTAVA 

 18. 2. – 31. 3. Tavík František Šimon: 
Listy z cesty kolem světa
Paříž a Praha byly nejvíce malovanými a mi-
lovanými městy tohoto grafika a malíře, kte-
rý procestoval několik kontinentů a vysta-
voval v Londýně i New Yorku. Ve dvacátých 
letech podnikl cestu kolem světa. Své zážitky 
popsal ve své cestopisné knize Listy z ces-
ty kolem světa, podle které je pojmenována 
celá výstava v Chodovské tvrzi. 
 
PŘIPRAVUJEME
 30. 4. Čarodějnice na Chodovské tvrzi

 3. 4. 18.00 Jesus Christ Superstar, kon-
certní provedení v podání souboru absolven-
tů arcibiskupského gymnázia v Praze pod 
vedením Ondřeje Dobisíka. Vstupné doporu-
čené 100 Kč. 
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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 březnu nabízíme následující kurzy: 
úterý 18:00–19:00 Fit Dance
čtvrtek 18:00–19:00 Fit Body
Registrace na čísle 777 485 939. Cena lekce 
je 100 Kč/osoba, každá desátá lekce zdarma.

AKCE V BŘEZNU

úterý 1. 3. Masopustní úterý v MEZI DOMY – 
každé dítko, které tento den přijde do kavárny 
v masopustní masce, dostane koblihu ZDAR-
MA.

čtvrtek 17. 3. od 17:30 – loutkové divadlo, po-
hádka O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE v podání 
herce Štěpána Volného (LouDivadlo). 
Na představení je nutné registrovat se na tele-
fonním čísle 777 485 939. Počet míst je ome-
zen. V případě příznivého počasí bude před-
stavení probíhat v zahradě před kavárnou.

sobota 26. 3. 10:00–17:00. VELIKONOČNÍ 
JARMARK
Sháníte originální velikonoční výzdobu nebo 
dárky? Chcete podpořit kreativní duše z Jižáku?
Máte šikovné ruce, vyrábíte barevné jarní a ve-
likonoční dekorace? Pak je náš Velikonoční jar-
mark to pravé místo pro vás. Přijďte prezento-
vat a prodávat své výrobky!
Rezervace prodejního místa na telefonním čísle 
777 485 939 nebo na e-mailové adrese alena.
langova@mezi-domy.cz, poplatek 100 Kč za 
prodejní místo. Prodejce prosíme o zaslání fo-
tografií s ukázkou jejich práce.

Upozorňujeme, že během jarních prázdnin 
od 7. 3. do 13. 3. bude Komunitní centrum 
ZAVŘENO. V tomto týdnu se neuskuteční 
pravidelné kurzy. 

Pro aktuální informace ohledně pandemie 
sledujte náš FB a IG. Stále pro vás každý den 
připravujeme sladké i slané dobroty a teplou 
polévku. Děkujeme za vaši přízeň a podporu.
Váš tým KC Mezi Domy

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY
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Vystavující: Táňa Ondráková

Název výstavy: „Rok ženy“  
(malba akrylem na plátno na 
blindrámu, finální lak)
2. 2. – 4. 4. 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

Přijďte si ZDARMA vyzkoušet 
„PRVNÍ JÓGU”

Každou sobotu si v jógovém studiu 
Dům jógy Chodov můžete vyzkoušet 
lekci jógy zdarma a nezávazně zjistit, 
zda by to nemohla být ta správná vol-
ba i pro vás. 

PRVNÍ JÓGA je určena všem, kteří 
mají s jógou malé nebo žádné zkuše-
nosti. Je vhodná pro ty, kteří se chtě-
jí alespoň trošku zorientovat v široké 
nabídce jógových lekcí, tak aby si pak 
mohli vybrat lekci podle svých potřeb 
a představ. 

Lekce začíná cca 20minutovým teo-
retickým úvodem – co je jóga a čím je 
specifická, vysvětlení jednotlivých dru-
hů lekcí a stručné seznámení s princi-
py zdravého pohybu. Poté následuje 
úvodní zklidnění/relaxace s koncent-
rací na dech (10 min), krátké protaže-
ní a rozhýbání – tzv. průpravné cviky 
(10 minut) a několik základních jógo-
vých pozic ve stoji, sedě, kleku i vleže 
(25 minut). Lekce je zakončena závě-
rečnou relaxací vleže (10 minut). 

Na úvodním setkání s jógou se nemu-
síte bát žádných náročných pozic.

Lekci vedou zkušené lektorky, kte-
ré vám rády zodpoví veškeré dota-
zy. První jóga se koná každou so-
botu ve 14 hod., Dům jógy Chodov, 
Hráského 25.

Rezervace: 
tel.: 722 272 912, 
e-mail: jogachodov@gmail.com

Moc se na vás těšíme! 
Tým Domu jógy

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 jarních školních prázdnin, v týdnu od 7. do 11. 3., je knihovna zavřená.
Březen je měsícem knihy již od roku 1955. Málokdo z nás ale už ví, že je také 
od roku 2010 měsícem čtenářů. Naše knihovna je malou knihovnou „rodinného“ 
typu, knihovnice znají dobře své čtenáře i jejich čtenářské zájmy a preference. Po-
kud jste u nás ještě nebyli, přijďte se o tom přesvědčit. 
 
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. 
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Pozvánky do KC Zahrada

VÝSTAVA – PETR PODLOUCKÝ A ALENA MATĚNOVÁ 
2.–31. 3.
Ačkoliv spolu trvale netvoří, dali se tento-
krát dohromady, aby mohli prezentovat 
svá díla na společné výstavě. Oblíbeným 
tématem Petra Podlouckého jsou portré-
ty či smyšlené postavy, o kterých tvrdí, 
že je můžete potkat i v reálném životě. 
Jde vesměs o drobnější černobílé kres-
by, které ho doprovázejí již řadu let. Úhel 
záběru Aleny Matěnové je mnohem šir-
ší a více univerzálnější. Ráda experimen-
tuje s technikou malby a více přemýšlí 
o námětu. Zajímavé jsou její olejové mal-
by s motivem zátiší, případně předmětů 
a objektů, které ji zaujaly. Lze říci, že prá-
ce obou výtvarníků mohou vzájemně ko-
munikovat a pohrát si s imaginací diváka. 
Závěrem ještě dodejme, že oba jsou jiho-
městskými patrioty – paní Matěnová zde 
žije od dětství; Petr Podloucký se na Jižní 
Město přistěhoval v roce 1985.

HRANÍ BEZ HRANIC IX.
19. 3. 
S pomalu probouzejícím se jarem vás 
opět srdečně zveme, tentokrát již po-
deváté, nejen k nám do Zahrady, ale do-
konce až do Vietnamu. Připravili jsme 
zajímavý program pro děti i jejich rodiče 
na celou sobotu. Vítáni jsou všichni jiho-
městští sousedé – Češi i cizinci! 
Program
10.00 Zápich s kytičkou. Výtvar-
né dílny. Počet míst omezen, rezervace 
nutná. 

15.00  Hedvábí. Loutková pohádka 
na motivy vietnamské legendy o vzniku 
hedvábí. 
15.45  Další program. Zahrajeme si 
Da Cau [dá kau] – vietnamský „haky-
sák“ nebo také vietnamský „badminton“ 
a vyzkoušíme přípravu oblíbených viet-
namských závitků. Vstup volný.
Program byl podpořen dotací Minister-
stva vnitra v rámci programu Integrace 
cizinců na lokální úrovni. 

KINO KLUB ZAHRADA
Na první dva březnové pondělky jsou 
pro vás přichystány dvě aktuální filmové 
perly íránské produkce ověnčené mnoha 
cenami.
7. 3. 19.00 Thriller Hrdina. 
2022, 127 minut. Přístupný. Nominace 
na Zlatý globus za nejlepší cizojazyčný 

film, Velká cena z Cannes pro nejlepšího 
režiséra. 

14. 3. 19.00 Drama Balada o bílé krávě. 
2021, 105 minut. Přístupný. Nominace 
na Zlatého medvěda (Berlinale) za nej-
lepší film. 

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 rea- 
lita. Cestujte z knihovny po oceánu či 
vesmíru. Přijďte s námi objevit kouzlo 
virtuální reality! Přihlásit se je možné 
v dětském oddělení nebo po 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. Procvičování 
češtiny. Pořádá Inbáze.
 Každou středu 15:45 – Ymkárium. 
Klub pro příchozí, informace a poraden-
ství, jak bezpečně trávit volný čas na Již-
ním Městě. Konzultační hodiny pro děti 
a mladé lidi ve věku od 6 do 26 let. Služ-
bu poskytují pracovníci nízkoprahového 
centra anonymně a bezplatně.
 Každý čtvrtek 14:30 – Čtenářský 
klub. Setkání nad knížkami pro kluky 
a holky do 9 let. Setkání nad knížkami 
pro kluky a holky do 9 let je určen i pro 
děti, pro něž čeština není mateřským 
jazykem. 
 Každý čtvrtek 16:00 – Doučování 
na Opatově. Pojďte dohnat učení do 
knihovny. Plaveš ve škole? Tak přijď do 
knihovny, společně to zvládneme. Bez-
platná první pomoc se školou pro žáky 
ZŠ a SŠ s dobrovolníky z Nové školy 
o.p.s. Nemusíte se registrovat, stačí při-
jít. Doučování probíhá každý čtvrtek od 
16:00 do 18:00 hodin. Vstup zdarma 
 Každý pátek 14:30 – Virtuální rea- 
lita. Cestujte z knihovny po oceánu či 
vesmíru. Přijďte s námi objevit kouzlo 
virtuální reality! Přihlásit se je možné 
v dětském oddělení nebo po telefonu 
770 130 258. Akce probíhá v dětském 
oddělení, vstup zdarma. 
 7. 3. 15:00 – Pohádkové babičky. 
Přijďte si s dětmi poslechnout pohád-
kovou čtecí babičku do dětského oddě-
lení pobočky MKP na Opatově. Pojďte 
na chvíli zažít krásu mezigeneračního se-
tkávání a udělat si vzájemně radost.
 10. 3. 16:00 – Zajímavosti Prahy-Kr-
če. Cyklus přednášek Za předními mís-
ty české historie vsedě. PhDr. Jiří Bartoň 
přiblíží na fotografiích a dokumentech 
historii a zajímavosti Prahy-Krče.
 16. 3. 17:30 – Trénování paměti. 
Jak vycvičit mozek. Přednáší Ing. Dana 
Steinová. Tato přednáška se koná 
v rámci Národního týdne trénování 
paměti. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE KNIHOVNA 

Kočko malování
Výtvarnou soutěž s názvem Kočka 
uspořádal pro školy a školky Prahy 11 
Jakub Oth, lektor keramiky a výtvarky 
v KCMT. Na obrázku vidíte práci Matyá-
še Králíka z MŠ Mírového hnutí, která vy-
hrála v kategorii Mateřské školy. V příš-
tím čísle vám představíme další ukázky 
dětských výtvorů ze soutěže.
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Pozvánky do Chodovské tvrze

BESEDA – Přednáška o Hedvábné stezce 
30. 3. / 19.00
Vydáme se za dobrodružstvím, které se 
dá zažít jen jednou za život. Tisíce kilome-
trů přes hory, moře i pouště po stopách 
dávných karavan. Z Turecka až do Číny po 
zemi a bez letadel! Dozvíte se vše o his-
torii jednotlivých zemí, poznáte spous-
tu zajímavostí o národech žijících v těch 

nejzapadlejších koutech světa. Dostane-
te spoustu tipů, jak tuto stoletou kara-
vanní stezku zdolat bezpečně na vlastní 
pěst. Nejoblíbenější přednáška plná vtip-
ných, ale i nebezpečných situací, překrás-
né architektury, ale i divokých hor a rozpá-
lených pouští. Přednáší Martin Půlpán.

KONCERT – JAZZ KLUB TVRZ: Anna Kolingerová trio 
31. 3. / 20.00
Jazzové a swingové písně od Elly Fitzge-
rald a Lauren Daigle. Anna M. Kolingerová 
– zpěv, Václav Tobrman – piano, Taras Vo-
loschuk – kontrabas. Anna M. Kolingero-
vá zaujme výjimečnou barvou hlasu a ši-
rokým interpretačním záběrem. Věnuje 

se jazzu, soulu i popu. Jejími oblíbený-
mi interprety a skladateli, kteří ji nejvíce 
ovlivnili, jsou Ella Fitzgerald, Ray Charles, 
George Gershwin, Sarah Vaughan, Anto-
nio Carlos Jobim, Billie Holiday, Amy Wi-
nehouse, Dianne Reeves a další.

VÝSTAVA – Tavík František Šimon: Listy z cesty kolem světa 
18. 2. – 31. 3. 
Tavík František Šimon (1887–1942) 
Zasněžená Paříž, Londýn, New York, 
Praha, Tokio, Hongkong, Singapur – 
to jsou náměty obrazů Tavíka Fran-
tiška Šimona. Paříž a Praha byly nej-
více malovanými a milovanými městy 
tohoto grafika a malíře, který proces-
toval několik kontinentů a vystavoval 

v Londýně 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 pojmenována celá výstava v Chodov-
ské tvrzi. Šimonovy cesty v jistém smy-
slu pokračují dodnes, a to díky trvalému 
zahraničnímu zájmu o jeho obrazy.

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE  
KNIHOVNA OPATOV 

V úterý 25. ledna 2022 osla-
vila paní Rozálie Dralová krás-
né životní jubileum. K 90. naro-
zeninám jí přišel za městskou část 
poblahopřát starosta Jiří Dohnal. Paní 
Rozálie pochází ze Slovenska a od roku 
1948 žije v Čechách. Na Jižním Městě 
bydlí více jak 35 let. Je to vitální dáma, 
která vychovala dva syny a nyní se těší 
ze svých vnoučat. Ještě jednou přeje-
me pevné zdraví a hodně spokojenosti.

Životní jubileum – zlatou svatbu – osla-
vili 21. ledna 2022 manželé Martina 
a Jan Bohatí. K 50 letům společné-
ho života jim na Chodovské tvrzi po-
blahopřál místostarosta Martin Se-
deke. Přejeme hlavně hodně zdraví 
a spokojenosti!

V lednu oslavili manželé Stočesovi 
krásné životní jubileum. Panu Josefovi 
bylo 17. ledna úžasných 95 let a paní 
Marii 22. ledna 85 let. Na Jižním Městě 
– Chodově žijí od roku 1984. Pan Josef 
začal pracovat na Sokolovsku jako důl-
ní inženýr, kde se seznámil se zdravot-
ní sestrou Marií. Vzali se v roce 1958, 
a spolu jsou tak krásných 63 let. V še-
desátých letech se přestěhovali do Pra-
hy a pan Josef začal pracovat na teh-
dejším Ministerstvu paliv a energetiky 
a tomuto oboru zůstal věrný celý pra-
covní život. V důchodovém věku půso-
bil jako předseda bytového družstva 
na Chodově. Paní Marie pracovala jako 
zdravotní sestra až do pozdního odcho-
du do důchodu. Oběma přejeme pevné 
zdraví a hodně osobní spokojenosti!

Životní 

jubilea 

Alexandra Jiříčková  
a Lenka Vojtěchová
ČEKÁNÍ NA JARO

7. 3. – 2. 4. 2022

foyer pobočky Opatov
Opatovská 1754 /14, Praha 11
Vernisáž výstavy 7. 3. od 19 hodin

Ve vstupní hale pobočky Opatov Městské knihovny v Praze se v březnu uskuteční 
výstava dvou autorek, které si jsou názorově, tematicky i lidsky velmi blízké. Obě 
spojuje inklinace k realistickému projevu a poetickému nazírání na svět.
Alexandra Jiříčková vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze – Ateliér kla-
sických malířských technik profesora Zdeňka Berana. Na výstavě představí své 
akvarelové práce na papíře. Lenka Vojtěchová vystudovala obor výtvarná výchova 
na Pedagogické fakultě MU v Brně. Ve svých obrazech se snaží zachytit výraz tvá-
ře ve spojení s dalšími kompozičními prvky. U drobnějších prací ráda používá tech-
niku akvarelu, techniku akrylu pak u větších pláten. 
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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

LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1LIkviVoj_telefon_web_89x132.indd   1 25.10.2021   9:3825.10.2021   9:38

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 28. 2. do 11. 3. 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 krkovice 179,90 Kč 99,90 Kč
Hovězí přední karb 199,90 Kč 189,90 Kč
Kuřecí prsa 104,90 Kč 99,90 Kč
Královský játrový salám 129,90 Kč 89,90 Kč
Zámecká šunka 249,90 Kč 229,90 Kč
Sedlácká šunka 169,90 Kč 149,90 Kč
Paprikový pálivý salám 169,90 Kč 149,90 Kč

Akční nabídka

Linka návratu 
Městské nemocnice 
následné péče

mnnp.cz
zdravotnictvi.praha.eu

BEZPLATNÁ POMOC!

ONLINE DOTAZY 

  770 170 651
Provozní doba linky návratu: všední dny 9:00–14:00 hodin

 www.mnnp.cz
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Venkovní rolety do paneláku jsou skvělá investice, která se 
vám vyplatí nejen v panelovém domě v Praze 11

Prudký nárůst cen elektrické energie dří-
ve nebo později dostihne každého z nás.   
Mezi nejohroženější skupinu obyvatel 
patří zejména starší lidé v panelových do-
mech.  Ti už dříve měli chladno ve svých 
bytech, aby si snížili náklady za vytápění 
a „vyšli“.   Pokud také vás trápí zvyšující se 
ceny energií, dá se očekávat, že ve vašem 
domě nebudete jediní.  Stejný problém 
bude řešit naprostá většina obyvatel 
a  s  tím se nabízí jednoduché řešení pro 
všechny.

Rádi bychom vám představili venkovní ro-
lety, které můžete stále častěji vídat už i  na 
panelových domech. Tyto venkovní rolety si 
můžete samozřejmě pořídit sami do svého 
bytu. Nutno však podotknout skutečnost, že 
je čím dál oblíbenější řešení zapojit i ostatní 
obyvatele vašeho domu a  vytvořit hromad-
nou objednávku za mnohem výhodnějších 
cenových podmínek.  Tím spíše to platí u SVJ 
a BD, kdy se nejčastěji pořizují venkovní ro-
lety nebo venkovní žaluzie ze společného 
fondu.  Proč k tepelným únikům a růstu cen 
za vytápění vůbec dochází? K naprosté vět-
šině tepelných ztrát dojde přes okenní skla.  
To je obvykle to nejslabší místo, kterým se 
teplo vytrácí ven z bytu. Kvalitní, přesně do-
sedající hliníková roleta s PUR pěnou vytvoří 
mezi oknem a roletou izolační vrstvu. Tímto 
způsobem se může zvýšit tepelný komfort 
o 2–4  stupně Celsia a  tím snížit náklady za 
vytápění.  Tepelné úspory nejsou zdaleka 
jediný důvod pro pořízení venkovních rolet. 
Pojďme si spolu vyjmenovat největší přínosy 
venkovních rolet:

1. Účinné venkovní stínění, které v létě 
sníží teplotu v bytě až o 10 stupňů 
Celsia!  

2. Tepelné úspory při vytápění.   
3. Bezpečnostní prvek. Venkovní roletu 

překoná pouze zkušený zloděj a nebu-
de to bez hluku. 

4. Ochrana proti nepříznivým vlivům - 
déšť, vítr a kroupy.   

5. Ochrana  soukromí – při zcela zataže-
ných roletách není dovnitř vidět.  

6. Klidný nerušený spánek – s roletami 
můžete uvnitř vytvořit absolutní tmu 
i během dne.  

7. Ochrana proti hluku - rolety sníží hluk 
z venku až o 8–10 dB.  

8. Venkovní rolety v kombinaci se sítí 
ochrání před dotěrným hmyzem.  

9. S venkovními roletami je možné větrání 
díky perforacím. 

10. Díky venkovním roletám zhodnocujete 
své bydlení.  

Vybrat venkovní rolety odpovídající kvality 
a životnosti někdy může být pořádný oříšek. 
Mezi klíčová rozhodnutí patří, jestli zvolit 
ručně ovládané rolety, nebo elektrické s mo-
torem. V  případě elektrických rolet je třeba 
rozhodnout, jaký motor pro mnohaletý pro-
voz vybrat.

Důležitý bude také způsob ovládání, jestli 
místním tlačítkem, nebo dálkovým ovládá-
ním, případně přes aplikaci ve vašem tele-
fonu. Jen opravdoví profesionálové vám 
vysvětlí výhody a  nevýhody jednotlivých 
řešení a  pak nabídnou správnou variantu 
přesně pro vás.  Mezi nejspolehlivější do-
davatele venkovních rolet do paneláků, 
venkovních rolet, venkovních žaluzií a inte-
riérového stínění patří tradiční česká firma 
Almma. 

Společnost  Almma je přímo výrobce ven-
kovních rolet z  Dobříše, s  historií sahající 
až do roku 1999.  Z  jejích výrobků, služeb, 
serióznosti jednání, nabídky a  referencí zá-
kazníků lze očekávat profesionalitu. Proto 
je také Almma s.r.o. mnoho let členem SPST.   
Samotná realizace, tedy přesné zaměře-
ní venkovních rolet, je otázkou dní, stejně 
jako montáž samotná, která se podle veli-
kosti panelového domu realizuje v několika 
dnech.   

Přesvědčit se můžete sami na strán-
kách výrobce a dodavatele další 
vnitřní i venkovní stínicí techniky:  
www.almma.cz 
+420 724 094 094 

fotografie realizace venkovních rolet v Praze – Boháčova ulice
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Kdo to v parku zmizel?
Ne, v žádném parku Prahy 11 nikdo ne-
mizí. To se jen asi před měsícem nesměle 
ozývala do tmy u okraje Centrálního par-
ku jednoduchá parafráze slov Voskovce 
a Wericha o poušti a klobouku ve křoví na 
zpěvnou Ježkovu melodii. Nebyl čas tábo-
rového ohně. Nad rozlehlým parkem hučel 
a sténal vichr, málem naříkala i meluzína. 
Frontální systémy se praly, který oblohu 
ovládne. Klima navodilo atmosféru. 

Fronty ční ve slovníku od 1. světové vál-
ky. Vytvářeli je vojáci v zákopech, kde 
za císaře pána a jeho rodinu po měsíce 
a roky umírali kulkami a střepinami, nebo 
na tyfus a jiné „odměny“. Stejné označení 
zřejmě přeneseně dostaly zástupy čekají-
cích, kdy otevře kvelb a bude se snad pro-
dávat aspoň chleba a brambory. 

Po válce uteklo v klidu jen nemnoho let, 
přesto jsme vděční, že se do nich ve-
šla i Republika československá. R. 1938 
se na vyznačené trase naší první dálni-
ce u Průhonic a přípojky na ni u Chodo-
va marně povalovaly letáky. Shazovali je 
tam z dobových aeroplánů. Prý nás spo-
jenecká Evropa nenechá na pospas pře-
sile. Snad tomu věřil i podepsaný Syro-
vý, generál s klipsou přes oko. Vítězové 
z r. 1918, Francouzi i Angličané, ale ne-
toužili opakovat si válečné útrapy kvů-
li nevelkému mladému státu. Přišel Mni-
chov a již 15. března 1939 proudila do 
zbytkové čs. republiky vozidla s armá-
dou nacistického Německa. Na těleso bu-
doucí dálnice, nyní rázem protektorátní, 

dopadaly nové letáky. Občany žádaly, 
aby odpovědně zachovali klid a věnovali 
se práci.

Nikdy nedokončená dálniční přípojka se 
už dávno změnila v chodovskou Maleb-
nou ulici. V šedesátých letech vyrostla 
skutečná československá D1 na příhod-
nější trase. Do té doby a také odteh-
dy zdejší region i naše životy, ať kdeko-
liv, prošly mnoha proměnami. Aktuálně 
jich prožíváme až nežehnaně. Přidaly se 
k nim radosti i zklamání ze zimních olym-
pijských her. Nyní se počíná měsíc, který 
neklamně ohlašuje jaro. Snad první před-
zvěstí je 8. března Mezinárodní den žen, 
den po památných narozeninách prvního 
prezidenta první republiky. 

Při frontálním postupu feminizace napa-
dá, zda v kalendáři nechybí Den mužů. 
V neděli 20. března odpoledne nasta-
ne jarní rovnodennost, za týden v neděli 
se zas vnutí letní čas. Den poté si přinej-
menším učitelé připomenou svůj svátek, 
odvozený od data narození J. A. Komen-
ského. Na severním okraji Jižního Měs-
ta I bývala ve „starém“ Chodově „jeho“ 

ulice. Míjela školu a končila až v dneš-
ní Starochodovské ulici, páteřní Türkova 
ještě neexistovala. Stejnojmenných ve-
řejných komunikací bylo ale v obcích při-
pojovaných k Praze spousta, tak jako je 
mnoho učitelů. Už od časů Marie Tere-
zie si stát uvědomuje důležitost pedago-
gů i to, že by měli být lépe honorováni. 
Snadnější ale bývá přejmenování duplicit-
ních komunikací. U nás to kdysi vyřešilo 
prodloužení ulice Květnového vítězství. 

S letním časem již budeme směřovat 
k dubnu. Doufejme, že nepoměrně méně 
dramaticky než kdysi pasačka Klárka, tou-
lavá Poutnice amerického básníka Robin-
sona Jefferse. Lépe nám bude v banálním 
poklidu všedních dnů. Bez nedávných hro-
zeb válečnými frontami, bez ochranných 
opatření a kéž by i bez balvanů nenávistí. 
Amerického básníka mají právem na štítu 
ekologové, sám to chtěl. Za málo přístup-
nou vnější slupkou ale upřímně ctil lidi. Ne 
lid, ale každého jednoho s jeho vlastním 
osudem. Budeme to už někdy umět také 
u nás? 

 Jiří Bartoň
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Až do prvních dnů března 1996 se ve všech 
výstavních prostorách tvrze konala úspěšná 
výstava starých map a leteckých fotografií 
našeho regionu, zahájená vernisáží 6. 2. 
Mapovou část pozvedla nekomerční zápůjč-
ka cenných historických originálů Antikvariátu 
Tichý z Hájů. JB

Odvážný byl nápad, že 
únor, měsíc plesů a ma-
sopustu, lze prožít bez 
náprstku alkoholu. V břez-
nu už bude schůdnější při-
pít si třeba na jmeniny, 
od Bedřicha až po Kvída. 
K 19. březnu bývá zvy-
kem přát Josefům. Nelze 
prozrazovat, kolik Pepí-
ků, Pepů atd. v Praze 11 
žije, a že jich je! Přejeme 
za všechny chodovské-
mu zahradníku Kadlečko-
vi z ulice Květnového ví-
tězství, nejšťastnějšímu, 
když se dotýká zdejší půdy ve svém skleníku nebo na terasovitých záhonech.
  J. Bartoň

U Milíčovských rybníků počátkem 90. let 20. stol. Kombinovaná techn. Jiří Bartoň

Ilustrace: Pražská pohlednice z 1. čs. republiky.
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Judo club Kidsport z.s. (JUDO ACADEMY)
Zaměření: judo pro děti. Pořádáme spor-
tovní kroužky a tréninky pro závodníky, 
naše činnost je určena pro dívky a chlap-
ce od 3 do 18 let.

Judo Academy je moderní sportovní klub, 
nabízíme tréninky juda pro všechny vě-
kové kategorie na rekreační i vrcholové 
úrovni. 

Působíme na těchto místech:
KC Zahrada, Malenická 1784
Judo Academy, Květnového vítězství 1784
ZŠ Milíčov, K Milíčovu 674
ZŠ Mendelova, Mendelova 550
MŠ Benjamínek, Vejvanovského 1610

Jsme největším judo clubem v České re-
publice, se základnou s více jak 2 800 členy 

všech věkových kategorií, na Jižním Městě 
čítá naše členská základna do 18 let přes 
300 členů. Judo club Kidsport nabízí ojedi-
nělý systém péče o mladé judisty. Prvním 
judistickým krůčkům se děti naučí na kurzu 
baby judu. Starší děti mohou navštěvovat 
kroužky na ZŠ, kde se učí všeobecným zá-
kladům, které pak mají možnost následně 
prohloubit v oddílech Judo club Kidsport. 
Talentované děti s vážným zájmem o zá-
vodní judo mohou pokračovat v závodním 
týmu Judo Academy.

Naši členové jsou úspěšní na republikových 
i zahraničních turnajích. Na Přeboru ČR 
2021 vybojovali naši žáci několik medailí 
a úspěch jsme sklidili i v juniorské kategorii.

Přidat se k nám můžete během celé-
ho roku. Pořádáme víkendové judoškol-
ky pro děti 4–6 let, judovíkendy pro děti 
6 let a starší, letní soustředění mimo Pra-
hu a příměstská soustředění všestranná 
a s judem pro všechny věkové kategorie.

Pro rodiče nabízíme kurz Judo pro dospělé 
v Judo Academy 3x týdně.

Kontaktní osoba: 
Silvia Votrubová 
E-mail: kontakt@judoprodeti.cz 
www.judoprodeti.cz

FLORBAL CHODOV z.s. 
Zaměření: florbal pro kompletní věkovou 
strukturu od přípravky po dospělé v žen-
ské i mužské složce.

Tréninky všech týmů probíhají pod vede-
ním zkušených trenérů minimálně 3x týd-
ně na těchto místech: 
Sportovní hala Jižní Město, Květnového 
vítězství 2233/52
Jedenáctka VS, Mírového hnutí 2385/3
SH ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782

V letních měsících na venkovních sporto-
vištích na Praze 11.

Jsme elitní florbalový klub nabízející mož-
nost sportování pro dívky a chlapce nej-
prve v kroužcích od 5 let a následně ve 
všech výkonnostních týmech. FLORBAL 
CHODOV je nejstarším klubem v repub-
lice a za 30 let své existence posbíral 
mnoho úspěchů včetně mistrovských ti-
tulů mužů i žen. Mnoho medailí posbíraly 

také mládežnické týmy, a to jak na do-
mácí scéně, tak i na mezinárodních tur-
najích. Klub pořádá akce v průběhu celé-
ho roku, a to včetně letních soustředění 
a turnajů v zahraničí. V klubu působí řada 
elitních trenérů a na soupiskách týmů 
aktuálně najdeme 16 reprezentantek 
a reprezentantů.

Nábory probíhají prostřednictvím otevře-
ných tréninků po celý rok. Ideální je telefo-
nické ohlášení předem nebo kontakt přes 
stránky www.florbalovynabor.cz. Tes-
tovací období na vyzkoušení tréninků je 
zdarma. Rodičům dále nabízíme slevy na 
členské příspěvky pro sourozence a spe-
ciální nabídky (slevy či vstupní vybavení 
zdarma v rámci registrace a členství).

Kontaktní osoba: 
Karel Myšák, sekretář klubu 
Tel: 723 141 637
e-mail: sekretar@florbalchodov.cz 
www.florbalchodov.cz 

představení 

jihoměstských 

sportovních 

klubů
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Zdravíme všechny čtenáře zpravodaje KLÍČ! 
Představujeme vám nový projekt FOR-
TUNAVIA. Rádi si hrajeme, a tak jsme za-
čali dělat hry v přírodě pro děti a dospělé. 
Dělá nám velkou radost vymýšlet zábavu 
pro ostatní. 

Naše výherní hry postupně tvoříme 
a umísťujeme po všech koutech České 
republiky. Každá hra je vždy otevřena po 
určitou dobu a po jejím uzavření vyhod-
notíme výherce, který hru celou dokon-
čil s nejlepším výsledkem. Ten pak získá 
finanční výhru v případě dospěláckých 
her či hmotnou výhru v případě her pro 
špuntíky. 

V březnu opět ožije nedaleko od vás 
v Kunratickém lese příběh strašidél-
ka DOUBÍNKA. Je to hra určená hlavně 

rodinám s dětmi. Děti budou putovat 
za zatoulaným strašidélkem od velkého 
dubu a snažit se mu pomoci v nesnázích 
najít cestu domů. Když budete šikovní, 
tak potkáte na putování další obyvatele 

lesa, kteří tu bydlí a čekají na vás. 

Od dubna budeme pomáhat s opravou 
neposlušnému LETADÉLKU z Točné či 
s detektivem PÍRKEM řešit záhadu zmi-
zení volavky v Modřanské rokli. 

Budeme moc rádi, když nás podpoříte 
a hry si zahrajete. Podrobné info najde-
te na: www.fortunavia.cz, kde jsou také 
k zakoupení. Spolupracujeme i s moder-
ními gymnastkami SK MG Chodov Praha, 
o jejichž covidovém sportování si můžete 
přečíst na následující stránce. 

Příjemnou turistickou sezónu 2022 a hod-
ně zábavy přeje rodina FORTUNAVIA. 

Přidejte se k nám!

Velkoobjemové kontejnery 
na bioodpad v 1. pololetí 2022
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že velkoob-
jemové kontejnery na bioodpad (BIO VOK) budou v 1. pololetí 
2022 přistaveny na Jižním Městě v níže uvedených termínech.

Co lze odložit do BIO VOK
Do BIO VOK mohou občané hl. m. Prahy zdarma odkládat bio-
logicky rozložitelný odpad (bioodpad) rostlinného původu ze za-
hrad, případně domácností, jako je např.: listí, tráva, větve, ne-
znečištěná zemina, kuchyňský bioodpad rostlinného původu.

Co nelze odložit do BIO VOK
BIO VOK nelze využít pro odkládání odpadu z podnikatelské čin-
nosti a jiného odpadu, než je biologicky rozložitelný odpad rostlin-
ného původu, jako např.: směsný komunální odpad, objemný od-
pad, nebezpečný odpad, bioodpad živočišného původu (maso, 
kosti, kůže, zbytky jídel apod.).

Podmínky přistavení BIO VOK
BIO VOK budou přistaveny ve stanovený termín na dobu 3 ho-
din, a to v sobotu nebo neděli od 9:00 do 12:00. Pokud bude 
BIO VOK naplněn ještě před uplynutím stanovené doby přistave-
ní, bude vyměněn za nový. Po celou dobu přistavení je přítomna 
obsluha, která dohlíží na průběh sběru.

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, BIO 
VOK přistavuje společnost FCC Česká republika, s.r.o., na zákla-
dě smlouvy (č. INO/54/11/016782/2018) s hl. m. Prahou, a to 
prostřednictvím svého subdodavatele, společnosti MIKAPA plus, 
s.r.o. Podmínky přistavení i počet BIO VOK stanovuje Magistrát 
hl. m. Prahy (MHMP).

Termíny přistavení BIO VOK (9–12 hod.)

Exnárova – Otická 2. 4. 

Komárkova – Hněvkovská (u sportovní haly) 3. 4.

Kryštofova – Kazimírova 9. 4.

Lažanského – 7. května

Mokrá – Zimákova 10. 4., 14. 5

Rujanská – Donovalská 23. 4., 21. 5.

Stachova – V Hájích (u trafostanice) 24. 4.

U Nové dálnice 30. 4.

Výstavní – K Jezeru (parkoviště u TJ Háje) 15. 5.

Ženíškova – Květnového vítězství 7. 5.

Velkoobjemové kontejnery 
na objemný odpad

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 oznamuje, že vel-
koobjemové kontejnery na objemný odpad (dále jen VOK) bu-
dou v prvním pololetí roku 2022 přistavovány v níže uvedených 
termínech.

Co lze odložit do VOK
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností, jako 
je např.: nábytek, sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.), ko-
berce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy.

Co nelze odložit do VOK
VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatel-
ské činnosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.: směs-
ný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádo-
by (popelnice, kontejneru), nebezpečné složky komunálního 
odpadu (jako např. baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, 
zářivky), bioodpad (větve, posekaná tráva apod.), vyřazená 
elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, po-
čítače, přehrávače, telefony apod.), stavební suť, pneumatiky.

Podmínky přistavení VOK
VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách od 15:00 hodin 
a odvezeny budou ihned po naplnění, a to nejpozději do 19:00 
hod. Zpravidla je přistavován pouze jeden kontejner na stano-
viště. VOK mají tmavě modrou barvu. Po celou dobu přistavení 
je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla 
maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťu-
je, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné pře-
dat k dalšímu využití.

Podrobné termíny datumu a času přistavení naleznete na webu 
www.praha11.cz v sekci životní prostředí.
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Moderní gymnastky v době covidové
Pandemie, covid a trénování v hale. Že to nejde dohromady? To máte 
pravdu. A zajímá vás, jak se s touto složitou dobou vypořádaly chodovské 
moderní gymnastky a jak musely i ony během úplných či částečných 
lockdownů improvizovat v přípravě vlastních velmi úspěšných závodnic? 
Na to jsem se zeptala předsedy sportovního klubu Daniela Holého. 

Jedna strana mince je ta, která vládním 
nařízením stanovuje, že se nesmí spor-
tovat a sdružovat se, ta druhá strana je 
asi o dost složitější. 

Přesně tak. Druhou stranou mince je, jak 
se vypořádat s enormní ztrátou tréninko-
vých hodin, o které několik generací spor-
tovců v posledních dvou letech přišly. 
Výchova jednoho vrcholového sportov-
ce podle sportovní teorie spolkne 10 tis. 
tréninkových hodin. A tak jsme se snažili 
v posledních dvou letech zajistit alespoň 
improvizované podmínky pro sportovce 
a jejich trénink. Probíhalo to formou onli-
ne tréninků, výběhů do přírody či na veřej-
ná venkovní hřiště apod. Zkuste si ale „na-
hazovat“ pro náročné sestavy moderních 
gymnastek například stuhou venku ve vě-
tru, to by potom stromy lemující veřejná 
sportoviště vypadaly jak o Velikonocích.

Pro vaše moderní gymnastky byla si-
tuace o to složitější, že v době covi-
dové měly v reprezentačních výběrech 
ČR několik juniorských i seniorských 
závodnic. 

Ano, naše chodovská závodnice Kristina 
Charvátová pod dohledem osobní trenér-
ky a bývalé úspěšné reprezentantky ČR 
Andrey Kheilové musela během posled-
ních let utíkat do exilu, ale nikoli do Hav- 
líčkova Brixenu, nýbrž na část podzimní 
sezony 2020 do chorvatské Poreči, kde 
máme dlouhodobě dobré gymnastické 
diplomatické vztahy. Jindy zase do jihlav-
ského sportovního centra mládeže, kte-
ré mělo jako vrcholové středisko pro své 
zařazené členky udělenou hygienickou 
výjimku.

Jak toto komplikované období příprav 
nakonec dopadlo?

Přes přípravu, která samozřejmě nebyla 
optimální, i přes bojové podmínky a ne-
ustálé obtíže Kristina naši městskou 
část a celou zemi zvládla reprezentovat 
na vrcholné evropské soutěži mistrov-
ství Evropy juniorů konaném v „bublině“ 
ukrajinského Kyjeva. Předtím dokonce 
vybojovala na FIG závodu juniorek ve 
španělské Marbelle bronzovou medaili za 
její skvělou sestavu s kuželi. Na mistrov-
ství ČR si poté Kristina vybojovala i dvě 
medaile za jednotlivá náčiní. Po přecho-
du do elitní seniorské kategorie obsadila 
první rok v této kategorii skvělé 6. celko-
vé místo.

Vaši fanoušci si klasický klubový pokřik 
GO CHODOV GO nemohli zvolat na zá-
vodech omezených restrikcemi až do 
loňského podzimu.

To víte, že nám to chybělo a věříme, že 
se duch našeho klubu opět, jak já říkám, 
oklepe z klinické smrti a budeme vám, na-
šim spoluobčanům z „Jedenáctky“, dě-
lat i nadále radost a dobrou reklamu. Zá-
roveň bych rád pozval všechny příznivce 
sportu na tradiční mezinárodní závod Pra-
hy 11 v moderní gymnastice – Chodov Cup 
2022, který se po dvou letech snad ko-
nečně uskuteční v sobotu 3. 6. 2022. Na 
webu www.gymnastikachodov.cz. se do-
zvíte i veškeré informace o fungování a ná-
borech do našeho klubu moderní gymnas-
tiky v Praze, který vychovává mladé dámy 
s elegancí, prací na sobě a houževnatostí 
i do pozdějšího profesního života. Ještě 
jedna zajímavost, víte, že jde o jediný ryze 
ženský sport na světě? Já jen doufám, 
že postupná emancipace (v tomto přípa-
dě opačná, než je ta obvyklá) do moderní 
gymnastiky nikdy nedorazí :-).

Díky za příjemné povídání a přejme si 
společně, aby všechny děti zase mohly 
sportovat a přesunuly se z online pro-
středí zpět do reality.

 Dana Foučková

FC Háje JM obhájilo status Krajského sportovního střediska mládeže
Statusy SpSM se od licenčního říze-
ní v roce 2020 udělují pouze na kalen-
dářní rok. Vzhledem k tomu 
klub FC Háje Jižní Město 
opět doložil veškeré po-
třebné dokumenty v rámci 
licenčního řízení a již uděle-
ný status byl potvrzen i na 
rok 2022!

FC Háje Jižní Město – Spor-
tovní středisko mládeže Krajské-
ho fotbalového svazu. Toto spoje-
ní je stále platné hlavně díky všem, co 
v klubu působí. Velké poděkování pat-
ří i každému fanouškovi našeho klubu 

za neustálou podporu! V licenčním ří-
zení se především prověřují body, jako 

počet členů, počet týmů, 
kvalita přihlášených soutě-
ží, kvalitní zázemí a hřiště, 
počet trenérů a jejich vzdě-
lání, spolupráce se školami 

a školkami nebo hospodaření 
a finanční plánování klubu. Ve 

všech těchto bodech náš klub 
pomyslně „prospěl“ a je to záslu-

hou každého, kdo na Hájích aktiv-
ně tráví čas.

Speciální díky patří trenérům, kteří kaž-
dý den přináší na hřiště nové myšlenky 

a novou energii. Především ve vzdělání 
trenérů a počtu trenérských licencí byl 
zaznamenán v klubu FC Háje JM největ-
ší posun. Mnoho trenérů se na Hájích ať 
už pomocí trenérských licenčních kurzů, 
samostatně, či jinak vzdělává a klub je 
v jejich počínání maximálně – i finančně 
– podporuje.

V nastoleném trendu máme v plánu po-
kračovat a věříme, že příkladnou a tvr-
dou prací každého v klubu dosáhneme 
i toho, že status SpSM KFS obhájíme 
v roce 2023.

 Mikuláš Zbořil
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Jsme tu pro vás k dispozici v jakoukoliv denní i noční dobu
Největším a nejzatíženějším základním útvarem policie v rámci Prahy 
je Místní oddělení Jižní Město v Kaplanově ulici 2056/6 na Chodově. 
Policisté z Jižního Města mají svou působnost na území městských 
částí Praha 11, Újezd, Šeberov a částečně na území Kunratic. 

V současné době na místním oddělení 
vykonává službu téměř sedmdesát poli-
cistů, kteří jsou veleni do služeb tak, aby 
zajistili nepřetržitý výkon služby, mohli 
reagovat na veškerá oznámení občanů, 
která jsou přijata přes linku 158 i přímo 
na místním oddělení. V objektu v Kapla-
nově ulici je rovněž umístěn útvar Odbo-
ru služby cizinecké policie hl. m. Prahy, 
který působí na území celé metropole. 
O práci policistů z Místního oddělení 
(MOP) a zajímavostech právě na policej-
ní téma jsme si povídali s jeho vedoucím 
npor. Mgr. Martinem Benešem.

Pane nadporučíku, řekněte nám, čím 
vším se policisté na MOP kromě každo-
denní práce, kterou je zajištění bezpeč-
nosti osob, ochrana majetku a veřejné-
ho pořádku, zabývají?

Rád bych zdůraznil, že policisté MOP 
vykonávají službu v nepřetržitém pro-

vozu. To znamená, že jsou k dispozici 
v jakoukoliv denní i noční dobu. Obča-
né si mnohdy myslí, že k nám lze chodit 
pouze v pracovní dobu, což není pravda, 
a nevědí, že mohou svá oznámení podat 
na jakékoliv služebně policie, a nemusí 
tak ztrácet čas například cestováním.

Policisté z MO řeší nejrůznější porušo-
vání zákona, odhalují pachatele trest-
ných činů a přestupků. Často pomáhají 
dalším složkám integrovaného záchran-
ného systému. V rámci MOP jsou po-
licisté rozděleni podle činností, které 

vykonávají. Jedná se o dozorčí službu, 
hlídkovou službu, obchůzkovou službu 
a skupinu dokumentace. Všechny tyto 
činnosti jsou velmi důležité pro celkový 
chod místního oddělení. 

V roce 2021 policisté MOP řešili více 
než 1200 trestných činů. Řekněte, 
čeho se týkaly. 

Největší podíl tvořila majetková trest-
ná činnost, zejména vloupání do moto-
rových vozidel, objektů i běžné krádeže. 
V poslední době se rozmohla trestná 
činnost, která je páchána na internetu, 
zejména podvody, při kterých občané 
přichází o vysoké finanční částky. Před 
odesíláním peněz, poskytováním osob-
ních údajů a údajů o platebních kartách 
by si lidé vždy měli předem ověřit, zda 
se jedná o důvěryhodné osoby, kterým 
informace poskytují, jelikož v interne-
tovém prostředí lehce dochází k jejich 
zneužití. 

Na co byste chtěl preventivně upozor-
nit občany?

Nedávejte svým chováním příležitost 
zlodějům, kteří využijí všeho, aby se 
obohatili na váš úkor. Nenechávejte ve 
vozidlech předměty, které lákají zlodě-
je. Dávejte pozor na věci, které máte 
u sebe, kvůli kapsářům. Často se stává, 
že jsou lidé lhostejní ke svému okolí a je 
jim jedno, co se okolo nich děje. Vždy je 
lepší zavolat policii, která přijede na mís-
to, věc vyřeší, případně vám poradí a na-
směruje vás k řešení problému. Nejlepší 
volbou je linka 158, odkud policisté ope-
račního střediska vysílají kolegy na mís-
ta událostí. 

Policie má v současné době preventiv-
ní programy, které jsou zaměřeny na 
ohrožené skupiny obyvatel. 

Ano, jako příklad mohu uvést seniory. Ti 
se často stávají oběťmi podvodníků, kte-
ří se vydávají za rodinné příslušníky nebo 
pracovníky nejrůznějších profesí a snaží 
se ze seniorů podvodně vylákat peníze. 
V těchto případech je na místě, aby lidé 
nebyli příliš důvěřiví, a pokud mají mož-
nost, aby si ověřili skutečnosti u svých 

blízkých nebo u společností, za jejichž 
pracovníky se osoby vydávají. 

Jak vypadá denní statistika Prahy 11? 

Průměrně cca 4 trestné činy denně, 
3 přestupky (bez pokut). 

V rámci Jižního Města stavíme do služ-
by dvě hlídky, na území se dále pohybují 
hlídky Oddělení hlídkové služby Praha IV, 
Pohotovostní motorizované jednot-
ky, Cizinecké policie a rovněž strážníci 
městské policie, kteří jsou připraveni za-
sáhnout do několika minut od nahlášení 
události. 

Řekl jste, že vaším přáním je, aby do-
šlo ke snížení kriminality a lidé se cítili 
bezpečně v místech, která jsou jim blíz-
ká. Máte ještě nějaké? 

Ano, přál bych si, aby se doplnily početní 
stavy policistů. 

V poslední době se u policie velmi zlep-
šilo materiální zabezpečení. Policisté 
jezdí v nových vozidlech, používají mo-
derní techniku, která jim zkvalitňuje pod-
mínky pro výkon služby. Doufám, že 
trend bude pokračovat, aby byla poli-
cie zajímavá i pro nové uchazeče. Pokud 
by měl někdo z obyvatel Jižního Města 
nebo někdo z příbuzných či známých zá-
jem o práci u policie, může přijít k nám 
na služebnu, kde mu sdělíme bližší info 
týkající se přijímacího řízení. Rovněž je 
možnost obrátit se na odbor personální 
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. 

 Dana Foučková

npor. Mgr. Martin Beneš 
Narodil se v Praze, kde žije celý svůj život. Je mu 37 let. K policii nastoupil ihned po 
střední škole v devatenácti letech. Začínal na Dopravním inspektorátu a poté se pře-
sunul k pořádkové policii, kde slouží dodnes. Na Jižním Městě působí od 1. 1. 2022. 
Před nástupem na Jižní Město působil v pozici vedoucího MOP Pankrác. V průběhu 
služby vystudoval Policejní akademii, aby mohl vzdělání použít v rámci výkonu služ-
by. V současnosti působí jako vedoucí místního oddělení Policie Jižní Město.

Nedávejte 
svým chováním 

příležitost 
zlodějům, kteří 

využijí všeho, aby 
se obohatili na váš 

úkor.
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District News НОВИНИ З МІСЬКОЇ ЧАСТИНИНОВИНИ З МІСЬКОЇ ЧАСТИНИ

Culture and Education 

Free Time in the District / Community Life and Sports 

Kindergarten enrolment for the school year 2022/23 will 
take place on May 10 to 11, 2022. Application forms can 
be generated starting from May 2, 2022. If you have any 
questions, please contact Mgr. Taťána Ondrákova by phone 
at: 267 902 343 or by email at: ondrakovat@praha11.cz. You 
can find detailed info at: www.praha11.cz/materske-skoly 
֍ The Senior Taxi transportation service is intended for 
the elderly and for people with orientation and movement 
disabilities. The service can be used by people living in the 
Prague 11 administrative district over the age of 75 let or 
holding a ZTP or ZTP/P card. Senior Taxi operates from 
7:00 till 15:00 and costs CZK 20 per ride. The Senior Taxi 
card is issued on Mondays (8:00 to 17:30) and Wednesdays 
(8:00 to 17:30); phone: 267 902 101, Roztylská 1860/1. 
֍ Are the bins overflowing? Take a picture! Please, take 
a photo of the overflowing bin and let us know using the 
municipality’s “Vyfoťte to” app (see praha11.cz/vyfotte-to), 
and our officials will forward the complaint to the owner or 
operator of the trash bin, so that the situation can be taken 
care of. ֍ Please sort your oils and fats! Never pour used 
oil or fat into the sewer system. Ideally, pour it into a tightly 
sealable plastic container, preferably a plastic bottle. When it 
gets full, take it to the waste container for used oils and fats 
(you can find the list of waste container addresses here: www.
praha11.cz/trideni-oleju

Записи в дитячі садочки на 2022/23 навчальний рік 
пройдуть з 10 до 11 травня 2022 року. Завантажити 
заявку можна буде з 2 травня 2022 року. У разі запитань 
звертайтеся до Татяни Ондракової за тел.: 267 902 343 або 
на e-mail: ondrakovat@praha11.cz. Детальніша інформація 
тут: www.praha11.cz/materske-skoly ֍ Транспортна 
служба «Senior taxi» призначена для пенсіонерів та осіб 
з обмеженою орієнтацією та здатністю пересування. 
Службою можуть користуватися особи, що проживають 
на території адміністративного району Прага 11, у віці від 
75 років та особи з посвідченням ZTP і ZTP/P. Режим 
роботи «Senior taxi»: з 7:00 до 15:00, один проїзд коштує 
20 крон. Посвідчення «Senior taxi» видають в понеділок 
(з 8:00 до 17:30) і в середу (з 8:00 до 17:30), тел.: 267 
902 101, вул. Roztylská 1860/1. ֍ Переповнені сміттєві 
баки? Сфотографуйте їх! Будь ласка, якщо ви помітили 
переповнений бак, сфотографуйте його та повідомте нас 
через застосунок нашої адміністрації «Vyfoťte to» (див. 
praha11.cz/vyfotte-to). Наші працівники надішлють скаргу 
власнику цього контейнера з вимогою вирішити проблему. 
֍ Сортуйте олії та жири! Використану олію та жир ніколи 
не виливайте в каналізацію. В ідеалі злийте олію чи жир 
у пластикову упаковку, що добре закривається, найкраще 
у пластикові (PET) пляшки. Коли вона наповниться, викиньте 
пляшку в контейнер для використаних жирів (адреси 
контейнерів можна знайти тут: www.praha11.cz/trideni-oleju). 

The Sports Club POCTA in Jižní Město offers a Cycling academy. 
The Academy creates a space for active kids primarily dedicating 
their free time to sports. The main target group is children 
between the age of 5 and 18. The programme is aimed at 
offering parents and their children a new leisure activity in 
the form of cycling clubs, and supporting the smallest kids in 
training for other types of sports. Starting from January, you 
can also register for five different suburban camps. You can 
register here: pocta.bikegallery.cz – Aktuality ֍ Swimming and 
Wellness at Prague 11: come for a swim to Jedenáctka sports 
complex, the entrance fee isn’t high. You can find more info 
here: jedenactka-vodni-svet.cz/ ֍ Are you looking for a club 
for your child to join? You can find lots of offers including 
sports, arts, biology, foreign languages, board games, and 
programming here: ddmjm.cz/

Спортивна команда «POCTA» («ЧЕСТЬ»), що діє у районі 
Jižní Městо, пропонує «Cycling academy». Академія створює 
простір для активних дітей, які у свій вільний час хочуть 
займатися передусім спортом. Основною цільовою 
групою є діти у віці від 5 до 18 років. Метою програми 
є надати батькам і їхнім дітям нову можливість для дозвілля 
– регулярний велосипедний гурток, а також підтримати 
спортивну підготовку наймолодших дітей і в інших видах 
спорту. Також з січня проходить реєстрація на приміські 
табори. Реєстрація проходить тут: pocta.bikegallery.cz – 
Aktuality ֍ Плавання та wellness на Празі 11: прийдіть 
поплавати в басейні «Jedenáctka» – вхідні квитки недорогі. 
Детальніша інформація: jedenactka-vodni-svet.cz/ ֍ Шукаєте 
гурток для вашої дитини? Багато пропозицій зі сфер 
спорту, мистецтва, біології, іноземних мов, настільних ігор і 
програмування знайдете тут: ddmjm.cz/ 

На уроках у школі ти все ще «плаваєш»? Тобі потрібна 
підтримка чи порада, як впоратися з навчанням? Приходь 
у бібліотеку, де тобі допоможуть волонтери з організації 
«Nová škola»! Безкоштовних репетиторів для школярів 
можна знайти щочетверга з 16:00 до 18:00 у міській 
бібліотеці на Опатові (вул. Opatovská 1754/14). Бібліотекарі 
на місці покажуть, де проходять заняття. ֍ Ігри без 
кордонів ІХ (Hraní bez hranic IX.) у громадському центрі 
«Сад» (KC Zahrada), вул. Malenická 1784 – субота 19. 3. 
2022 з 10:00 до 17:00. З початком весни після двомісячної 
перерви сердечно вас запрошуємо до Саду, а також 
до В’єтнаму – на програму для дітей і їхніх батьків. 
Запрошуємо всіх сусідів з району Jižní Město! ֍ Театр 
«Koník» у суботу 5 березня з 15:00 у KC Zahrada.  
Що потрібно зробити, поки не прийшла справжня  
весна? Театр підходить для дітей у віці від 3 років.  
Квитки та більше інформації про події в KC Zahrada тут:  
kczahrada.cz/program/ ֍ Відеокурс чеської мови для рівня 
A0/A1 БЕЗКОШТОВНО: детальна інформація на cicops.
cz/ru/kurzy. Курс проходить онлайн, ви підключаєтеся 
у зручний для вас час, проте необхідно зареєструватися: 
1url.cz/HKToW

Do you feel like you are failing at school? Do you need support 
or just to talk to someone about what to do? Come to the 
library, and volunteers from the Nová škola organization will 
help you! You will find free of charge tutoring for school-age 
children at the city library at Opatov (Opatovská 1754/14) 
every Thursday from 16:00 to 18:00. Ask the librarians, and 
they will direct you to the tutoring spot. ֍ Games without 
Borders IX. at KC Zahrada (Malenická 1784) – Saturday 19. 3. 
2022 from 10:00 to 17:00. With the spring waking up, after 
a two-months pause we cordially invite you for the ninth 
time to KC Zahrada and also to Vietnam to the program for 
children and their parents. All neighbours from Jižní Město are 
welcome! ֍ Koník theatre at KC Zahrada on Saturday, March 5, 
from 15:00. Co všechno je potřeba udělat, než přijde to pravé 
jaro? (What needs to be done before the real spring comes?) 
A play suitable for children from the age of 3. Tickets and more 
info about events in KC Zahrada here: kczahrada.cz/program/ 
֍ FREE OF CHARGE A0/A1 Czech language video course: 
more info at cicops.cz/en/czech-courses. The course takes 
place online, and you can join it anytime, however you do need 
to register here: 1url.cz/HKToW 

ДОЗВІЛЛЯ У МІСЬКІЙ ЧАСТИНІ / ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ І СПОРТДОЗВІЛЛЯ У МІСЬКІЙ ЧАСТИНІ / ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ І СПОРТ

КУЛЬТУРА Й ОСВІТА КУЛЬТУРА Й ОСВІТА 
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• Proč jsem rezignovala? | Začátkem 
února jsem rezignovala na funkci člena 
pracovní skupiny pro úpravu jednacího 
řádu, takto jsem to ve svém dopise zdů-
vodnila panu starostovi:
„Důvody, proč tento krok činím, jsou dva. 
Zaprvé je očividný absolutní nezájem 
ostatních zastupitelských klubů na této 
věci spolupracovat. Strávila jsem návrhy 
a připomínkováním jednacího řadu něko-
lik desítek hodin. Ostatní za více jak rok 

nevěnovali ani několik minut tomu, aby si 
návrhy a připomínky za náš klub přečetli 
a dali nám k nim zpětnou vazbu.
Druhým důvodem jste vy osobně. Odmí-
tám nadále spolupracovat s člověkem, 
který si neváží času, energie a práce dru-
hých. Který porušuje zákon, veřejně zcela 
bezostyšně lže, šikanuje mě i mé kolegy 
a chová se vulgárně a arogantně. Tako-
vý člověk prostě nemůže mít moji důvě-
ru, úctu ani respekt. Uvážím-li navíc, že 

nejste podle mého názoru schopný ani 
manažersky a že je vlastně zcela zbyteč-
né jednací řád jakkoliv upravovat, proto-
že se jím vy (ani pan místostarosta Lepš) 
jako předsedající stejně neřídíte, nevidím 
v tom smysl. Po pondělním jednání za-
stupitelstva jsem si navíc jistá, že není 
nutné měnit ani tak jednací řád, jako ze-
jména vedení naší radnice. S díky za po-
chopení a vám za přečtení.
  Ivana Hovorková, HPP 11

• Postřeh ke schválené kontribuci | Na 
konci ledna byl na Zastupitelstvu hl. m. 
Prahy schválen dokument s názvem „Me-
todika spoluúčasti investorů”, který sta-
novuje, jakou měrou by se soukromí in-
vestoři měli finančně podílet například 
na budování nové infrastruktury, občan-
ské vybavenosti, veřejných prostor či 
městských bytů. Metodika počítá i s pří-
spěvkem (poplatkem) za takovou změnu 
územního plánu, která umožní navýšení 

hrubé podlažní plochy, tj. větší zastavění 
oproti původní situaci. Současný územní 
plán nemusí v některých lokalitách odpo-
vídat aktuálním potřebám města. Bohu-
žel drtivá většina požadavků na změnu 
územního plánu se děje na podnět ma-
jitele pozemků, který je chce více zhod-
notit a jen minimálně řeší dopad na při-
lehlé okolí, např. parkování. Velmi často 
se také jedná o budovy s jinou struktu-
rou, než je v okolí běžná. Až na výjimky 

je nová zástavba vyšší než ta stávající. 
Dle mého názoru by změny územního 
plánu mělo navrhovat výhradně město 
potažmo městské části, a to na základě 
aktuálního urbanistického vývoje v dané 
oblasti. Částka v kontribuci by měla být 
natolik vysoká, aby investory odrazova-
la od vlastní žádosti na změny územní-
ho plánu. Tím by došlo k redukci většinou 
účelových a nekoncepčních změn!
  Josef Kocourek, Piráti

• Rozpočet na r. 2022? Velká ostuda ko-
alice piráti, ANO, ODS a TOPSTAN | Byť 
má finance v kompetenci pirátský sta-
rosta Dohnal, rozpočet je výsledkem 
čtyřleté „práce“ celé koalice. Místo zá-
vazku koalice „vytváření investičních re-
zerv pro budoucnost JM“ tu máme zcela 
opačný rozpočet – rozpočet s dluhy, tu-
pými škrty, minimem investic a vymetá-
ním všech finančních rezerv. Ještě před 
pár dny měl návrh rozpočtu schodek 

280 mil. Kč. Dnes 5. února je vyrovnaný, 
tak jak musí ze zákona být. Kouzlo? Ni-
koli. Vyškrtala se většina investic, trochu 
provozních výdajů a přes sto milionů se 
do rozpočtu nalilo z rezervy, kterou si MČ 
budovala dlouhá léta na kritické situa- 
ce. Přitom P11 dluží 250 mil. Kč, většinu 
kterých si napůjčoval starosta Dohnal, 
a dokonce zažádal o další půjčku ve výši 
50 mil. Kč. Dvě hlavní investice MČ jsou 
přitom v „krizi“. Rekonstrukce Sandry, 

která už spolkla na rekonstrukci interiéru 
250 mil. Kč, byla přerušena, do budovy 
zatéká, dokončení je v nedohlednu. Fir-
mě AR Delta, společnému podniku MČ 
a soukromého investora, která financu-
je a staví Areál ledových sportů, údajně 
hrozí insolvence. Chodníky a komunika-
ce na JM jsou v dezolátním stavu, zeleň 
mizí pod nájezdy developerů…Už aby 
byly volby!
  Ladislav Kos, HPP 11 

• Zastupitelstvo se při svém lednovém za-
sedání usneslo na revokaci vyhlášky RHMP 
o navýšení poplatku za svoz odpadu. Odů-
vodňují nepřijatelnost valorizace nákladů 
ekonomicky nepříznivou dobou. Rozhodně 
nepřeji občanům další zatížení rodinných 
rozpočtů, ale valorizace poplatků nad úro-
veň inflace je nevyhnutelná. Nezvedat plat-
by v době, kdy ČNB bohužel predikuje 7% 
inflaci, je rozpočtově neodpovědné a zavá-
nějící populismem. Město by tak zbytečně 

přicházelo o finance na důležitější investi-
ce. Magistrát připravil program cenově vý-
hodnějších svozů nádob na separovaný 
odpad a umožnil jít především cestou pozi-
tivní a ekonomické motivace obyvatelstva 
k ekologickému chování. Politické strany 
na Praze 11 by se místo zkratkovité před-
volební kampaně měly raději snažit zavést 
podpůrné programy, využívat finanční pro-
středky na rekultivaci nevyhovujících kon-
tejnerových stání a nechat doplnit všude 

finančně zvýhodněné nádoby na tříděný 
odpad. Mohou začít u domů v obecní sprá-
vě a také motivovat SVJ pomocí dotací. 
Ekologické chování se musí lidem vyplatit 
a Magistrát k tomu vyslal jasný signál, když 
zavedl bezplatný svoz bioodpadu. Skládko-
vací místa nejsou neomezená a protěžová-
ní neekologického chování nepřináší žádné 
dobré budoucí řešení. 
  Ing. Michaela Al-Ali Poláková,  
 Piráti a Zelení / bez PP

• Sloučená diskuze o developerovi sta-
vícího curling na Kateřinkách | Za ne-
smírný paradox považuji, pokud je svolá-
no ZMČ na téma Aréna ledových sportů 
(ALS) a pak na místě v 19:50 starosta 
Dohnal (PIR) sdělí, že jelikož se tři body 
týkají AR Delta (ARD), navrhuje k nim 
sloučení diskuze. Šlo o Stanovy ARD, 
dodatek 5, ARD obecně, tedy podstat-
né a odlišné věci k projednání. Pro diváky 
neznalé ZMČ vysvětluji, že zastupitel má 

ke každému bodu dva řádné výstupy v délce 
5 minut, tj. v tomto případě 2 × 3 výstupy.  
V 0:42 ODS, podpořeni ANO / TOP-STAN 
a Mlejnského JM-ND ukončili diskuzi, pak 
již zůstaly zastupitelům HPP 11 k dispo-
zici pouhé dva výstupy na celou kauzu! 
Přestože koaliční zastupitelé, odpověd-
ni za kritickou situaci kolem stavby curlin-
gu (neboť developer ARD ohlásil insolven-
ci), vůbec nediskutují, čekal jsem na svých 
5 minut déle než tři hodiny. Marně jsem 

žádal o prodloužení příspěvku, cílem bylo 
zrychlit proces schválení rádoby koaliční-
ho usnesení o převodu kmenových akcií 
do ARD, o čemž HPP 11 předem neby-
lo informováno, zatímco ostatní subjek-
ty ZMČ měly informace od rána! Staros-
ta Dohnal za své nečisté konání obdržel 
mnohá nelichotivá slova, trefně vystihují-
cí jeho charakter a vystupování Pirátů od 
voleb 2018.
  Martin Farmačka, HPP 11

• Metodika příspěvků developerů je pro 
Prahu nevýhodná | Pražští radní v lednu 
schválili metodiku, která má určit pravidla 
pro odvádění příspěvků developerů na 
veřejnou infrastrukturu v souvislosti s je-
jich stavebními projekty. Jedná se o pří-
spěvky na výstavbu dopravní infrastruk-
tury a inženýrských sítí anebo veřejné 
vybavenosti, jako jsou vzdělávací či zdra-
votnická zařízení. Nastavení odvodů je 
však pro město nevýhodné a zřejmě se 

vůbec nepromítne do řešení neuspokoji-
vé bytové situace v metropoli. Výsledná 
metodika se bohužel blíží návrhu deve-
loperů než městských částí. Výše odvo-
dů vůbec neodpovídá ziskům, které de-
veloperům vzniknou zejména na velkých 
brownfieldech. Na příkladu Nákladové-
ho nádraží na Žižkově se ukazuje, že pří-
spěvky developerů ve výši zhruba 1,5 mi-
liardy budou stačit na výstavbu jedné 
ze 2 potřebných ZŠ a částečně pokryjí 

náklady na některá veřejná prostranství. 
Téměř jistě ale nebudou stačit na potřeb-
nou dopravní a další veřejnou infrastruk-
turu, kterou město v součtu vyčíslilo na 
4 mld. Podobné je to i v otázce dostup-
ného bydlení – město si vyjednalo v rám-
ci příspěvků pouhých 37 mil. na byty, za-
tímco marže developerů z prodaných 
bytů se bude pohybovat v řádech desí-
tek mld. Více na webu Arniky. 
  Aleš Kulhánek, HPP 11

• Střípky událostí z Roztyl | V prázdni-
novém vydání Klíče jsem psala o tom, že 
se fa SELEQUNE prozatím nemá k tomu, 
aby vysadila náhradní stromy za ten, kte-
rý pokácela v prosinci 2020. Podle povo-
lení o kácení stromu výsadba měla být 

provedena nejpozději do jednoho roku 
od pokácení dřeviny. OŽP firmě nakonec 
určil lhůtu do konce března 2022. Teď 
máme únor a výsadba stále nikde, i když 
podle OŽP odbor firmu o výsadbu již ur-
goval. 17. ledna jsem se vrátila do roku 

1989, kdy jsme se na Roztyly nastěhova-
li a slyšeli průjezd každé soupravy metra. 
Na DP mi ochotně sdělili, že se v metru 
mezi stanicemi Roztyly a Chodov vymě-
ňují kolejnice a hluk ustane, až je svaří. 
Další týden zřejmě postoupili s výměnou 



• ALS – kdo chce pro občany ledovou plo-
chu a kdo ne? | O výstavbě Areálu ledových 
sportů (ALS) bylo za dva roky řečeno vše. 
O co nám, Pirátům, jde? Jde o to, aby byl 
co nejdříve dostavěn a mohl konečně slou-
žit svému účelu – tedy občanům, a hlavně 
dětem Prahy 11. Proč tomu brání zastu-
pitelstvo MČ? Proč populistické strany nej-
dřív projekt podporují a pak ho odmítají? 
Piráti Praha 11 (pozor, neplést s jiným sub-
jektem) jsou konzistentně pro dostavbu za 

původních podmínek, kdy MČ bude akcio- 
nářem tohoto areálu a bude moci ovliv-
ňovat řízení celého projektu i v budouc-
nu. Tato varianta je ze strany našeho klu-
bu Piráti Praha 11 jako nejpreferovanější 
a takto jsme se vyjádřili veřejně v našem 
usnesení 01/2022 dne 31. 1. 2022. Po-
kud by napříč politickým spektrem MČ byla 
nutnost jiné varianty, tak se Piráti Pra-
ha 11 kloní k variantě nákupu 50 % akcií 
od druhého akcionáře za hodnotu danou 

znaleckým posudkem. A až v nejhorším 
případě bychom souhlasili s prodejem na-
šich 50 % akcií. Všechny 3 varianty vedou 
ke stejnému cíli – Dostavba Areálu ledo-
vých sportů pro občany Prahy 11. Bohu-
žel od 2. 9. 2021, kdy hlasováním na ZMČ 
zvítězil populismus nad racionálním řízením 
MČ, se jen blokuje dostavba a vznikají lži, 
spekulace a útoky mezi jednotlivými členy 
a kluby ZMČ.
  Mag. Martin Muzikant, Ph.D., Piráti

33Názory zastupitelů

• Schválím rozpočet, když… | MČ vlast-
ní budovy ZŠ i MŠ a je její povinnos-
tí o ně pečovat. K rozvoji a údržbě bu-
dov je třeba přistupovat spravedlivě, 
s úsudkem a dle finančních možností 
MČ. Proto je nutné mít seznam poža-
davků škol a dle urgentnosti oprav a fi-
nančních možností MČ je prioritizovat. 
Opravy a investiční akce jsou součástí 
rozpočtu MČ. Rada MČ schválila 13. 12. 
2021 svým usnesením vznik Pracovní 

skupiny školství. Cílem skupiny je koor-
dinace především majetkových a finan- 
čních věcí v oblasti školství. Členy skupi-
ny jsou gesční radní (nyní starosta J. Do-
hnal) a zastupitelé za Piráty, TOP/STAN, 
ODS a ANO. V rámci projednávání návr-
hu rozpočtu pro tuto kapitolu mě překva-
pil postoj nejmenovaného zastupitele za 
ANO. Ten podporu celého rozpočtu měst-
ské části podmiňoval zařazením konkrét-
ní investiční akce v ZŠ Mikulova. Dle jeho 

slov jinak rozpočet nepodpoří. Zastupi-
telé skládají slib, kterým se zavazují hájit 
zájmy města, v našem případě městské 
části, jako celku. Rozpočet MČ je zcela 
stěžejní pro její fungování. Osobně pod-
poruji veškeré opravy a investice ve ško-
lách, včetně té v ZŠ Mikulova, ale dle prio- 
rit MČ. Podmiňování schválení rozpočtu 
celé MČ jednou investiční akcí považuji za 
zpronevěření se slibu zastupitele.
 Zuzana Ujhelyiová, Piráti

• My, co tu žijeme jsme navrhli krizo-
vý rozpočet | Před dvěma lety udeřil 
koronavirus. Nesmyslná nařízení vlády 
nezachránila desítky tisíc životů a na-
opak vyvolala hospodářskou krizi, kte-
rou všichni pociťujeme v cenách elektři-
ny, zemního plynu a pohonných hmot. 
Všechno se zdražuje a lidé dál umíra-
jí. Proto jsme navrhli nákup vitamínů 
a minerálů pro občany Prahy 11. Dále 
jsme navrhli nákup antivirotik, konkrétně 

Isoprinosinu, který zachránil tisíce lid-
ských životů před smrtí v důsledků ná-
kazy covidem-19. Odmítáme šetřit na 
záchraně lidských životů. Praha 11 dluží 
astronomickou čtvrtmiliardu korun kvů-
li nesmyslným projektům současné rad-
nice, pro které jsme nikdy nehlasovali. 
Aktuální dluh 272 milionů Kč znamená, 
že po rozpočítání na 57 951 oprávně-
ných voličů právě vy, kdo čtete tento člá-
nek, dlužíte 4 694 Kč. Vy všichni voliči 

koaličních stran běžte odevzdat zhru-
ba 10 000 korun ze svých úspor, abys-
te uhradili vzniklý dluh za nás, kteří jsme 
tuto koalici nevolili. Navrhli jsme v roz-
počtu zastavení rekonstrukce Sandry, 
zrušení výstavby Arény ledových sportů 
a zastavení veškerých zbytečných pro-
jektů pro letošní rok. Myslíme si, že se 
utrácelo dost a teď je načase vyhnat pe-
nězoměnce z chrámu a začít šetřit.
 Robert Vašíček, My, co tu žijeme

• Plavání pro děti končí, trafiky zůstá-
vají? Už nevíme, jak otřesné kroky koali-
ce Piráti/ANO/TOP-STAN/ODS komen-
tovat. My pracujeme pro vás. A letošní 
volební rok dává další naději na zásad-
ní změnu poměrů. | Škrty v rozpočtu 
městské části ve školství a dalších ob-
lastech mají sanovat miliónové ztráty do 
Sandry a Arény ledových sportů? Přes-
to se za poslední roky zvyšuje rozpočet 
na PR a propagaci? MČ P11 má spoustu 

závažných problémů, hovoří se o 250mil. 
dluhu a masivních škrtech ve veřejných 
službách a investicích. Problémy ledové 
arény eskalovaly na zastupitelstvu 31. 1., 
kde starosta Dohnal (Piráti) bezostyšně 
lhal, předem si koalice upekla usnesení, 
které vytáhli až ve 23 h večer, přestože 
nás od 17 h vodili za nos slovy „o hledání 
řešení”. O aréně se hlasovalo až v 2:14 h 
ráno. Jsme zděšeni, jak účast mocných 
finančních skupin (Kaprain/PPF) zjevně 

ovládá kroky Rady MČ. Komunální politi-
ka je správa veřejného prostoru a služeb 
a v konečném důsledku mizerná správa 
ovlivňuje život každého z nás. Ještě jedna 
zpráva: 24. 1. jsem byla zvolena předsed-
kyní Hnutí pro Prahu 11, ráda bych pokra-
čovala v tom nejlepším, co HPP 11 dosud 
dokázalo, a zároveň přinesla více jemnos-
ti a důvěry. Jsme pracovitý a skvělý tým. 
Krásný březnový čas!
  Šárka Zdeňková, HPP 11

• Praha 11 je paralyzovaná pirátskou 
leností a nekompetentností | Milí souse-
dé, politická krize začíná ohrožovat fun-
gování městské části. V den uzávěrky 
tohoto čísla nemáme schválený rozpo-
čet pro rok 2022. Starosta Dohnal pod 
heslem „po nás potopa" připravil návrh, 
vzal si 40 mil. Kč určených na pokutu, 
kterou můžeme dostat za špatné dotač-
ní operace u investiční akce na ZŠ Milí-
čov, a zbytek z peněz nachystaných na 

výstavbu nové radnice (skoro 70 mil. Kč). 
Přes 110 mil. Kč z rezerv přesunul tedy 
do provozu, tzv. „na prožrání”. Rozpočet 
schválila Rada pouhými 5 hlasy (nejmé-
ně, kolik je možné) a dá se předpokládat, 
že nemusí mít podporu zastupitelstva. 
Starosta pro jeho schválení nic nedě-
lá. Protlačil ho bez projednání v komi-
si, výboru a nesvolal seminář k rozpočtu 
pro zastupitele, který se koná pravidel-
ně už desítky let! Piráti si nevědí rady 

ani s kontroverzní výstavbou Arény le-
dových sportů, do kterého Prahu 11 na-
vezli a kde už „zmizelo“ 40 mil. z kapes 
daňových poplatníků. Co na to pirátský 
starosta Dohnal? Jezdí se fotit za přáteli 
na ministerstva, dodělal si autoškolu na 
autobus a údajně si ho chce pořídit pro 
svou další obživu. Chová se jako pirátský 
kapitán, který opustí loď těsně před po-
topením. Bohužel lodí je Jižní Město! 
  Ing. Ondřej Prokop, ANO

• Kdo nám ukradl lavičky, chodníky 
a parkovací místa? | V důsledku nechut-
ných tahanic Rady hl. m. Praha s provo-
zovateli reklamních ploch jsme na Jižním 
Městě přišli o desítky laviček umístě-
ných na zastávkách autobusů. Neumím 
si představit, že by někdo normální mohl 
s tímto souhlasit. Zejména senioři si ne-
mají kam sednout a také těhotné mamin-
ky si pořádně postojí při čekání na auto-
bus. Podobně jsme ani jednou neuspěli 

u našich kolegů zastupitelů s návrhem na 
opravy chodníků. Radu to vůbec nezajímá 
a vesele utrácí za rekonstrukci mrakodra-
pu pro nepřizpůsobivé (Sandra) nebo za 
Arénu ledových sportů, kterou ještě ni-
kdo nikdy neviděl, protože investor si za-
pomněl peněženku doma a donutil k fi-
nancování svého nápadu naši městskou 
část, která nyní dluží desítky milionů ko-
run. A tak tradičně přichází hledání nepřá-
tel jinde. Budeme zavádět modré zóny. 

Ubezpečuji vás, že modré zóny nevyrobí 
ani jedno parkovací místo. Naopak navr-
hujeme napříč Jižním Městem za peníze 
z magistrátu postavit parkovací nástav-
by na velkoplošných parkovištích. Neská-
kejte populistům na vydírání nedostat-
kem míst, že je třeba zavést modré zóny. 
Akorát vás okradou a vaše místa si pak 
koupí firmy, které na to na rozdíl od vás 
mají peníze. 
 Libor Pechmann, My, co tu žijeme

ještě blíže našim domům, které se otřá-
saly tak, jak si to nikdo z obyvatel ne-
pamatoval. V tuto chvíli jsme zase na 
úrovni roku 1989. Jedná se ale o dočas-
ný technický problém, který po výměně 

kolejnic zmizí. (Snad? – Ne, určitě!) Jen 
by od DP bylo dobré, kdyby o pracích in-
formoval (třeba na webu MČ). Na konci 
ledna byl šedivě vymalován podchod pod 
Ryšavého u stanice metra. Do podchodu 

dlouhodobě zatéká, zasloužil by si stej-
nou rekonstrukci jako podchod u Medi-
Centra. A to předtím, než na něj Passe-
rinvest položí tichý asfalt!
  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

• Vyměním garsoniéru 29m2 po částečné rekonstrukci 
(okna, podlahy, šatna, kuchyň, obložené jádro) v ulici 
Samohelova za větší byt v okolí. Rozdíl zaplatím 
hotově. Tel.: 777 622 207

• Tým REALIŤÁKA ROKU 2018 – Ing. Hlouška nabízí 
profesionální a ověřené služby při prodeji bytů na 
Jižním Městě. Využíváme nejmodernější technologie 
při prezentaci, postupy i databázi zájemců, abychom 
klientům zajistili nejvýhodnější prodej jejich bytu. 
HLOUŠEK REALITY Realitní centrum Jižní Město. 
Vestibul metra Opatov. www.zbynekhlousek.cz, 
tel. 732 237 741, 732 174 735

• 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

• 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

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 25 Kč/km, tel.: 775 926 453

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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

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

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

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

• Medicinální – suchá, přístrojová PEDIKÚRA. 
Najdete mě NOVĚ v Salonu Noli, Brodského 
1677/5. Objednávat se můžete na 705 921 019. 
Pro více info www.salonnoli.cz

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

PRÁCE

• Firma na Praze 11 přijme zaměstnance do 
výroby PVC a AL oken, ideálně s praxí z oboru. Dále 
hledáme montážní partu na montáže oken na IČO. 
Životopis prosíme na: okna@volmut.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

• Za pomoc na zahradě ul. Zakouřilova si  
můžete pěstovat pro sebe. Sezona začíná! 
Tel.: 776 556 530
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Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

ŽaluzIe /prodej–montáž–opravy/ • SíTě PrOTI HMyzu
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CK FISCHER – OC HÁJE 
Kosmická 748/23, 149 00 Praha 4 
tel.: 777 755 714
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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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začněte
HNED

nebo se zapište
do kurzů

duben - červen

a aktivní nohy

U chodovského hřbitova 2120/3
Praha 4

v prostorách Dance Zone
u metra Opatov

a aktivní nohy
Studio M,

studio zdravého pohybu s.r.o.

cvičte
s profesionály

tel.: 773 606 733
info@studio-m.cz

ZDRAVÁ ZÁDA

www.studio-m.cz
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PREMIÉRA ČERVEN 2022

PRVNÍ ČESKÝ MUZIKÁL ZE VSI

732 574 319
dobiasova@regvyd.cz

Aneta DOBIÁŠOVÁ

INZERCI V MAGAZÍNU KLÍČ
PRO VÁS ZAJISTÍ:

PRO ŘÁDKOVOU INZERCI  
PROSÍM KONTAKTUJTE

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