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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Originální příslušenství

  VYJARNĚTE SE
NA NOVOU
   SEZÓNU
ŠKODA Originální příslušenství
pro vás teď máme za zvýhodněné ceny.

68 Kč
vč. DPH

CYKLISTICKÁ  
LAHEV 0,75 L

STŘEŠNÍ NOSIČ
ZÁKLADNÍ

nyní až -40 %
 nyní až

 -40 %
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3Editorial

 

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

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

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

Produkce: Regionální vydavatelství, s. r. o. Náklad: 41 000 výtisků. Předáno do tisku: 23. března 2022. Nevyžádané rukopisy, fotografie apod. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhrad-

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

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

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

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

městské části Praha 11. 

zimní období je již definitivně za námi a tak v neděli 20. března 2022 v 16:33 hodin nastalo plnohodnotné 
kalendářní jaro. Příroda nám již jasně vyslala v posledních dnech signál, že jsou jarní měsíce před námi, a zvyšující 
se síla slunečních paprsků tyto signály pouze potvrzuje. Jaro mám velmi rád, jelikož se příroda probouzí ze zimního 
spánku, vše se zelená, voní a dny se prodlužují.

Mám také pro vás dobrou zprávu. Ve čtvrtek 17. března 2022 byl na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 
ve večerních hodinách schválen návrh rozpočtu na tento rok. Městská část bude hospodařit s příjmy 448,6 mil. Kč 
a výdaji 771,2 mil. Kč, schodek ve výši 322,5 mil. Kč bude vyrovnán z třídy 8 – Financování. Prakticky tak skončilo 
období tzv. rozpočtového provizoria, které automaticky nastalo v lednu tohoto roku. Schválením rozpočtu je možné 
spustit všechny investiční záměry a akce, které jsou v současné době administrativně či technicky připraveny. Osobně 
se těším na rekonstrukce či vznik nových sportovišť, vnitrobloků, výsadbu nových stromů, zahájení rekonstrukce 
pochozí zóny u metra Háje, obnovu pěší lávky u Polikliniky Opatovská a rekonstrukci Otíkovy lávky u stanice metra 
Háje apod. Jižní Město potřebuje v nejbližších letech rozsáhlé investice, jelikož v loňském roce slavilo již 45 let od 
svého vzniku (1976–2021).

Cítím potřebu zmínit se o tématech, která souvisejí s pomocí obyvatelům Ukrajiny. Válečný konflikt v této 
zemi způsobil, že ukrajinský lid hledá pomoc a podporu v okolních státech, včetně naší země. Proto jsme obratem 
zprovoznili, jako jedna z prvních MČ v Praze, v úterý 1. března 2022 sběrné místo pro materiální a humanitární pomoc 
na adrese Opatovská 874 s pěší dostupností i možností dovést věci automobilem. Následně jsme vytvořili i místo 
pro distribuci oděvů ve skladu v areálu ZŠ K Milíčovu. Vyčlenili jsme z rozpočtu MČ i 600 000 Kč na přímou pomoc 
pro Český červený kříž. Ve velmi krátké době jsme dokázali pomoci stovkám obyvatel, kteří v té době neměli žádné 
vhodné zimní oblečení. Do dnešního dne jsme také společně zajistili i ubytování pro více než sto osob. O veškerých 
aktivitách vás průběžně informujeme na webu a sociálních sítích. Na jednom místě je možné veškeré informace 
zobrazit kdykoliv zde: www.praha11.cz/ukrajina.

Zároveň spouštíme i inzertní část internetových stránek s možností zobrazit nabídku pomoci nebo poptávku po 
bydlení, vybavení, zaměstnání atd. Uvedená sekce je k dispozici na www.praha11.cz/inzerce.

Osobně děkuji tímto všem, kteří se podíleli na vytvoření uvedeného systému pomoci a i nadále v této době 
jakkoliv pomáhají. Především se jedná o pracovníky a zaměstnance MČ Praha 11, společností Jihoměstská majetková, 
Jihoměstská sociální, KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, složek IZS, základních a mateřských škol, OC Westfield Chodov, 
podnikatelským subjektům a obyvatelům a dobrovolníkům z naší městské části i mimo ni, nadačním fondům 
a neziskovým organizacím a mnoha dalším. Díky některým z vás bylo možné ve velmi krátké době poskytnout 
potřebnou pomoc a dále ji vhodným způsobem udržet a rozvíjet. Pokud budete chtít pomoct i vy, je možné zaslat 
jakýkoliv finanční dar na nově zřízený transparentní účet, ze kterého bude hrazeno vše potřebné. Především se 
bude jednat o jídlo, pití, nábytek, nejnutnější vybavení domácností apod. Číslo uvedeného bankovního účtu je 
6148117309/0800 (Česká spořitelna).

Přeji vám v této nevyzpytatelné době vše dobré, hodně zdraví a těším se na setkání s vámi. 

Jiří Dohnal, starosta MČ Praha 11

Milí občané, vážení sousedé,  
obyvatelé Jižního Města,
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Pro dotazy a nabídky dobrovolnické pomoci či věcných darů je také plně k dispozici Občanská linka  
Prahy 11, a to na tel. 800 104 300 nebo na e-mailové adrese obcanskalinka@praha11.cz.

Aktuální informace ohledně probíhající války na Ukrajině nově naleznete na webu městské části  
v záložce Pomoc Ukrajině www.praha11.cz/ukrajina.

Praha 11 pomáhá Ukrajině
Události posledních týdnů opět 
ukázaly, jak snadno se mohou jistoty, 
s nimiž žijeme, proměnit na prach. O to 
důležitější je držet v těžkých chvílích při 
sobě a podat pomocnou ruku těm, kdo ji 
zrovna potřebují. I městská část Praha 11 
se proto aktivně zapojila do pomoci 
Ukrajině a jejím občanům, kteří utíkají 
před válečným konfliktem ve své zemi.

Již koncem února ustavilo vedení městské 
části Praha 11 koordinační skupinu pro po-
moc Ukrajině, která mapuje aktuální vývoj 
situace a potřeby příchozích ukrajinských 
občanů. Členové skupiny se schází každé 
ráno, i mimo pravidelné schůzky jsou však 
v nepřetržitém on-line kontaktu, aby mohli 
operativně jednat. 

Koordinační skupina zároveň shromažďu-
je a ověřuje všechny dostupné informace 
k ukrajinské otázce, které jsou poté zveřej-
ňovány prostřednictvím komunikačních ka-
nálů Prahy 11.

Pomáháme ve všech oblastech

1. března pak byl ve spolupráci s Jihoměst-
skou majetkovou, a. s., otevřen na adre-
se Opatovská 874 sběrný sklad materiál-
ní pomoci. Sklad se postupně rozšířil také 

na výdejní místo pro ukrajinské občany, kte-
ří si zde mohou vyzvednout oblečení, deky, 
ale třeba i dětskou výživu. Speciální výdejní 
sklad oblečení a obuvi pro ukrajinské obča-
ny, kteří museli zemi opustit kvůli probíhající 
válce, začal fungovat jen o dva týdny poz-
ději v ulici K Milíčovu 674 a je zde k dispozi-
ci oblečení a obuv pro dospělé i děti. 

Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 – Cho-
dov rovněž společně s dobrovolníky z řad 
občanů poskytoval v uplynulých dnech ne-
přetržitou péči uprchlíkům, kteří dlouhé ho-
diny čekali na odbavení před budovou Od-
boru migrační a azylové politiky MVČR 
v Cigánkově ulici. Téměř na zelené louce se 
zde díky obdivuhodnému úsilí hasičů a dob-
rovolníků podařilo vybudovat zázemí mo-
bilních toalet a vytápěného stanu, kde byly 

čekajícím lidem vydávány v non-stop re-
žimu teplé nápoje, občerstvení a deky na 
zahřátí. 

Praha 11 dále intenzivně řeší ubytová-
ní příchozích ukrajinských občanů, jež bylo 
k dnešnímu dni poskytnuto více než stov-
ce potřebných. Všem byla zároveň zajiště-
na strava, oblečení, překladatel a asistence 
v sociální oblasti. Prvotní pomoc se týkala 
zejména ubytování uprchlíků bezprostřed-
ně po jejich příjezdu z Ukrajiny, které se po-
dařilo zprostředkovat v hotelích a dalších 
soukromých objektech na území městské 
části na základě předešlé domluvy a vstříc-
nosti vedení či majitelů. 

Nedlouho poté pak Praha 11 jako vůbec 
první pražská městská část zprovoznila 

Vážení a milí,
první jarní den jsme ubytovali poslední dvě ukrajinské rodiny z první várky uprchlíků, která čítala 48 lidí, 

v ubytovacích zařízeních na Jižním Městě. Tělocvična v ZŠ Campanus se bude moci uklidit, vydezinfikovat 
a následně připravit pro případné další ukrajinské občany. Je tedy čas děkovat. 

První dík patří ředitelce školy paní Derkové, která nám tělocvičnu půjčila. Další dík patří řediteli 
a zaměstnancům Jihoměstské majetkové a našim dobrovolným hasičům, kteří dokázali během několika hodin po 

primátorově výzvě upravit tělocvičnu tak, že bylo možné uprchlíky ubytovat, a oni se tak mohli konečně v klidu vyspat. A pak začal 
kolotoč, zajistit stravování, praní a další nezbytné věci pro jejich pobyt. Že se to podařilo, za to patří dík starostovi a kolegům, 
mnoha zaměstnancům úřadu, řediteli a zaměstnancům Jihoměstské sociální, dobrovolníkům i obyvatelům Jižního Města, kteří 
vydatně zásobovali naše odběrové místo na Opatovské potřebnými věcmi i jídlem pro Ukrajince. 

Díky Vám všem jsme to zvládli a snad jsme se i naučili, jak to nadále vše organizovat ještě lépe. Určitě jsem na někoho 
zapomněl, tak mi to, prosím, odpusťte.

Váš Petr Jirava 

Aktuálně z Prahy 11
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Jak můžete pomoci i vy? 
• Materiální sbírky 

Máte doma oblečení po odrostlých dětech 
nebo chcete darovat zdravotnický mate- 
riál, trvanlivé potraviny, hygienické potře-
by? Využijte některou z materiálních sbírek! 
Provozní dobu sběrných míst a aktualizo-
vané seznamy potřebných věcí naleznete 
na webu www.praha11.cz/ukrajina.

Sklad materiální pomoci pro Ukrajinu

Na adrese Opatovská 874 je otevřen sběr-
ný sklad pro materiální pomoc, která je pro-
střednictvím Českého červeného kříže dis-
tribuována přímo na Ukrajinu. Další část 
pomoci je v součinnosti s Magistrátem hl. 
m. Prahy určena obyvatelům Ukrajiny, kte-
ří utíkají před ruskou agresí do ČR. Aktuál-
ně jsou nejvíc potřeba trvanlivé potraviny, 
volně prodejné léky na nachlazení a bolest 
a hygienické potřeby. 

Výdejní sklad oblečení

V ulici K Milíčovu 674 byl nově otevřen také 
výdejní sklad oblečení a bot pro ukrajinské 
občany z řad dospělých i dětí, kteří ze své 
země uprchli před válečným konfliktem. 

Zdravotnická sbírka

Sbírku vybraného zdravotnického materi-
álu pro potřeby zdravotnických týmů, kte-
ré ošetřují raněné na Ukrajině, organizuje 
Český červený kříž (ČČK) ve spolupráci s ini- 
ciativou Lékaři pomáhají Česku. Do ordina-
cí praktických lékařů nebo oblastních spol-
ků ČČK zapojených do této iniciativy může-
te nosit zdravotnický materiál, který bude 
poté roztříděn, zataven do balíčků a trans-
portován na Ukrajinu. 

• Finanční dary

Pokud byste Ukrajině a jejím občanům rádi 
pomohli finančním příspěvkem, můžete při-
spět do některé z veřejných sbírek. Řadu 
z nich najdete na webu www.darujme.cz.

• Pomoc s ubytováním uprchlíků

Praha v tuto chvíli shromažďuje veške-
ré nabídky ubytovacích kapacit jak od sa-
motných Pražanů, tak i od městských čás-
tí a organizací. Pokud tedy v Praze volné 

prostory, které by bylo možné nabídnout 
k ubytování ukrajinských občanů prchajících 
před válkou, můžete je nabídnout prostřed-
nictvím webu www.pomocukrajine.eu. 
Informace o volných ubytovacích kapaci-
tách jsou následně předávány Ministerstvu 
vnitra ČR, které prostory postupně obsa-
zuje. Svou nabídku ubytování můžete rov-
něž registrovat na webových stránkách 
www.uprchlici-vitejte.cz. 

• Dobrovolnictví

Chcete pomoci Ukrajině věnovat svůj čas 
a energii? Všechny ruce, znalosti i nápady 
jsou víc než vítány! 

Asistenční služba při nouzovém  
ubytování v ZŠ Campanus

Městská část Praha 11 poskytuje přechod-
né, nouzové ubytování ukrajinským běžen-
cům v Základní škole Campanus, jehož ne-
přetržitý provoz (7 dní v týdnu, 24 hodin 
denně) zatím zabezpečují styčné osoby 
z řad zaměstnanců úřadu městské části, 
členů rady a Zastupitelstva MČ Praha 11. 

Nyní nejvíce sháníme dobrovolníky, kteří by 
nám se zajištěním provozu centra pomohli, 
a to zejména z řad tlumočníků (ideálně CZE 
– UKR), zdravotnického personálu, pracov-
níků v sociální a interkulturní oblasti, dob-
rovolníků na zajištění provozu (alespoň na 
6 hodin denně), psychologů, řidičů s vlast-
ním vozem pro občasnou přepravu a obča-
nů Ukrajiny žijících v České republice (kvůli 

osobnímu kontaktu a psychické podpoře). 
V případě zájmu zapojit se, prosím, kontak-
tujte pana Ing. Jana Kopečného na e-mailu 
kopecnyj@praha11.cz. 

Pomoc s tříděním a výdejem  
darovaného oblečení

Chcete nám pomoci s tříděním a násled-
ným výdejem oblečení darovaného do vý-
dejního skladu pro ukrajinské občany v Čes-
ké republice? Koordinátorkou skladu na 
adrese K Milíčovu 674 je paní Petra Vízne-
rová, s níž se spojíte na e-mailu viznerovap 
@praha11.cz.

Překladatelé, tlumočníci

Pokud ovládáte ukrajinštinu nebo ruštinu, 
můžete pomoci i svými jazykovými schop-
nostmi. Asistence tlumočníků je často ne-
zbytná při doprovázení ukrajinských obča-
nů k lékařům, na úřady práce či při zajištění 
ubytování a vyřizování dalších nezbyt-
ných záležitostí týkajících se jejich pobytu 
v České republice. Tlumočníci a překladate-
lé, kteří se chtějí zapojit, se mohou regis-
trovat u paní Mgr. Barbory Matysové na 
e-mailu matysovab@praha11.cz nebo tel. 
267 902 156.

Rádi bychom tímto poděkovali všem dob-
rovolníkům, kteří se do pomoci Ukrajině 
a jejím občanům zapojili, ať už finančně, 
darováním věcí do materiální sbírky, nebo 
dobrovolnictvím. Za vaši solidaritu vám 
všem patří velký dík a úcta.

Aktuálně z Prahy 11

na výzvu primátora hl. m. Prahy nouzo-
vé ubytování v tělocvičně Základní školy 
Campanus pro téměř 50 ukrajinských ob-
čanů, včetně několika dětí. Jde o přechod-
nou formu ubytování, která příchozím 
slouží jako prvotní zázemí pro přespání 
s možností využívat zde sociální zařízení, 
provizorní jídelnu s dovozem teplé stravy 
a základními potravinami, dětský koutek 
a asistenci tlumočníků i dalších koordiná-
torů do doby, než pro ně bude nalezeno 
bydlení dlouhodobějšího charakteru. To se 
21. března u první vlny zde ubytovaných 

uprchlíků podařilo a nyní jsou již prosto-
ry v ZŠ Campanus připraveny na případ-
né přijetí dalších potřebných. V této sou-
vislosti bychom rádi ujistili rodiče žáků 
školy, že její provoz není a nebude výše 
uvedeným mimořádným opatřením nijak 
dotčen.

Co se týče dalších ubytovacích kapacit, 
městská část Praha 11 v současné době 
jedná se zástupci hl. m. Prahy o zprovoz-
nění bývalé ubytovny Sandra, kde by mohl 
vzniknout prostor pro dočasné ubytování 

ukrajinských uprchlíků – samozřejmě za 
dodržení všech bezpečnostních i hygienic-
kých předpisů. Součástí jednání jsou ve-
dle ostatních parametrů spolupráce také 
možnosti finanční výpomoci ze strany 
hlavního města ve prospěch ukrajinských 
občanů.

V neposlední řadě schválilo zastupitelstvo 
Prahy 11 návrh usnesení, předložený ra-
dou městské části, o poskytnutí finančního 
daru do veřejné sbírky Červeného kříže na 
pomoc Ukrajině, a to ve výši 600 000 Kč.
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V dubnu se na Chodově otevře obří herní aréna nejen pro hráče
Elektronický sport, zkráceně esport, 
patří mezi mladá odvětví, která 
rychle nabývají na popularitě. Možná 
jste o něm zatím neslyšeli, jeho 
podstata je však jednoduchá. 

Jde o soutěžní hraní videoher, nejčastěji 
na počítači, ale i na mobilních telefonech 
či herních konzolích. Ti nejúspěšnější si 
tímto způsobem mohou vydělat miliony, 
mají zástup fanoušků a o jejich výkon se 
stará tým trenérů, manažerů, fyziotera- 
peutů a mentálních koučů. Svým fungová-
ním se tak esport velmi podobá tradičním 
sportům.

Ať už patříte mezi fanoušky esportu, nebo 
se s ním teprve seznamujete, již brzy si 
vychutnáte jeho atmosféru naplno. U ob-
chodního centra Westfield Chodov otevře 
Vodafone PLAYzone Arena, moderní pro-
jekt skupiny Prima a agentury PLAYzone. 
Unikátní esportové centrum se rozprostí-
rá na ploše přesahující 1000 m2. V něm 
mohou návštěvníci sledovat nejzajíma-
vější soutěže přímo u baru s restaurací 
na velké LED obrazovce, zahrát si na jed-
nom ze 60 počítačů nebo si vyzkoušet 
špičkové herní simulátory a virtuální rea- 
litu. „Na realizaci této arény jsme v na-
šem týmu usilovně pracovali velmi dlouho 

a jsem rád, že ji konečně můžeme před-
stavit široké veřejnosti. Máme velkou ra-
dost, že jsme se nakonec rozhodli ji vybu-
dovat v Praze 11 v místě, které má pro 
návštěvníky skvělou dostupnost a záro-
veň zde máme ideální podmínky pro pro-
voz centra,“ říká Lukáš Pleskot, výkonný 
ředitel agentury PLAYzone.

Aréna bude mít svůj vchod přímo z ulice 
a nabídne fanouškům her mnoho nejmo-
dernějších herních zařízení i příjemné mís-
to pro jejich setkávání. Nově se v aréně 
chystá také natáčení oblíbených herních 
pořadů RE-PLAY a Tutorial vysílaných na 
televizní stanici Prima COOL. V Česku 
a na Slovensku se jedná o první esporto-
vou arénu svého druhu a i ve světě jich 
existuje pouze několik. 

„Esport je fenomén. Letošní rok bude pro 
český a slovenský esport v mnoha ohle-
dech zlomový. Už dávno to není jen komu-
nitní koníček, ale svou velikostí a fanouš-
kovskou základnou se může směle rovnat 
oblíbeným tradičním sportům. Vodafone 

PLAYzone Arena je toho důkazem,“ dopl-
ňuje Pleskot. Světové trendy jeho slova 
potvrzují. Vítězové turnaje The Internatio-
nal ve hře Dota 2 si za svůj triumf odnesli 
vyšší finanční odměnu než Novak Djoko-
vić za první místo z Wimbledonu. Celkem 
si týmy z turnaje The International rozdě-
lily 850 milionů korun. A o miliony se hraje 
už i v Česku. V letošní sezoně MČR ve hře 
Counter-Strike: Global Offensive si hráči 
rozdělí 4,5 milionu. Turnaj Tipsport CS:GO 
Praha, který je jednou z hlavních součás-
tí českého šampionátu, se odehraje v září 
právě v nově otevřené Vodafone PLAYzo-
ne Areně.

„Předně jsem rád, že herní aréna vzniká 
u nás v Praze 11 a po 3D parkourovém 
hřišti bude na Jižním Městě další unikátní 
projekt, “ říká Jan Stárek, radní 
pro sport Prahy 11.

Mgr. Jan Stárek  
(TOP 09 – STAN)  

radní pro sport,  
kulturu a volný čas

Kudy do Arény?
Adresa: Roztylská 19,  
148 00 Praha 11-Chodov

Doprava a MHD
Metro C, stanice Chodov
Autobusy č. 115, 135, 154, 177  
a 197

Parkování možné dle řádu centra 
Westfield Chodov

  

Rozpočet MČ Praha 11 na rok 2022 

Na svém posledním zasedání 17. března 
schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 11 
rozpočet a finanční plán hospodářské 
činnosti městské části na rok 2022. 
Rozpočet je vyrovnaný, celkový objem 
očekávaných příjmů činí 448 679 tis. Kč, 
tedy o 8 904 tis. Kč více oproti rozpoč-
tu na loňský rok. V rozpočtu je zahrnu-
ta dotace ze státního rozpočtu i dotace 
z rozpočtu hl. m. Prahy, další část příjmů 
městské části tvoří finanční prostředky 
z vlastních fondů hospodářské činnosti. 
Celkový objem očekávaných výdajů dosa-
huje 771 200 tis. Kč, tj. o 68 831 tis. Kč 
méně oproti rozpočtu schválenému na 
rok 2021. 524 916 tis. Kč pak připadá 
na výdaje běžné a 246 284 tis. Kč na 

výdaje kapitálové. Schodek je vyrovnán 
finančními prostředky vytvořenými v mi-
nulých letech. 

„Schválením rozpočtu zastupitelstvem 
skončilo období tzv. rozpočtového provi-
zoria, které automaticky nastalo v lednu 
tohoto roku. Nyní je tak možné spustit 
všechny investiční záměry a akce, které 
jsou v současné době administrativně či 
technicky připraveny. Osobně se těším 
na rekonstrukce a vznik nových sporto-
višť, vnitrobloků, výsadbu nových stro-
mů, zahájení rekonstrukce pochozí zóny 
Háje, obnovu pěší lávky u Polikliniky 
Opatovská a rekonstrukci Otíkovy lávky 
u stanice metra Háje,“ dodává starosta 
Prahy 11 Jiří Dohnal (Piráti). 

Bližší informace k rozpočtu MČ Pra-
ha 11 na rok 2022 naleznete na webu 
www.praha11.cz/cs/urad/rozpocet.

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

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webových 

stránkách MČ Praha 11 
www.praha11.cz 

v sekci Radnice ⟶ Rada MČ  
⟶ Usnesení RMČ

Zprávy z Rady MČ

Odbor kancelář starosty oznamuje, 
že 27. zasedání členů Zastupitelstva 

MČ Praha 11 je předběžně naplánováno 
na čtvrtek 21. 4. 2022. Pro bližší 
informace, prosím, sledujte web 
MČ Praha 11 www.praha11.cz.
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Novinky z oblasti 
životního prostředí
Tentokrát nemohu začít jinak než 
opatrně dobrou zprávou ohledně 
letošního rozpočtu naší městské části. 

Pozdě, ale přece jsme si i my během jed-
nání zastupitelstva 17. března koneč-
ně schválili rozpočet na letošní rok. Tím 
skončilo provizorium, které trvalo od 
1. ledna 2022, během kterého mj. ne-
bylo možné odstartovat naplánované in-
vestiční akce ani jiné věci, které jsme při-
pravili. Schválením rozpočtu se do nich 
nyní můžeme pustit. Alespoň pár z nich 
zmiňuji níže:

Revitalizace vnitrobloků

V nejbližších měsících bych byl hrozně 
rád, aby se nám podařilo vysoutěžit rea- 
lizátory pro revitalizaci několika zane-
dbaných vnitrobloků, které máme při-
pravené. Celý proces směřující k získání 
stavebního povolení pro tyto akce je bo-
hužel vždy nesmírně zdlouhavý, obvyk-
le se velmi dlouho čeká na řadu institu-
cí a organizací, které se k projektům musí 
podle zákona kladně vyjádřit a na jejichž 
rozhodování nemáme žádný vliv. 

Nicméně v případě vnitrobloku před 
vchodem do ZŠ Květnového vítězství 
a menší odpočinkové plochy mezi ulice-
mi Jažlovická a Jurkovičova bychom se 
snad již brzy mohli dočkat realizace. Díky 

kvalitním projektům jsme navíc na obě in-
vestiční akce vloni získali dotace od hl. m. 
Prahy. Také bych si moc přál posun u pro-
jektu revitalizace rozsáhlého vnitrobloku 
mezi ulicemi Matúškova, Schulhoffova, 
Brechtova, pro nějž jsme v minulých mě-
sících od Prahy získali prvních pět milionů. 
Snad již brzy obdržíme všechna „razítka“, 
získáme stavební povolení a podaří se 
nám zajistit zbytek nutných financí. V ne-
poslední řadě chci z připravovaných pro-
jektů zmínit tzv. prostranství „Blankyt“, 
kde konečně díky výše zmíněnému konci 
rozpočtového provizoria můžeme přikro-
čit k zajištění projektu rekonstrukce.

Posílení operativní péče 
o veřejný prostor

Letos jsem do své části rozpočtu zařadil 
novou položku „Operativní péče o veřejný 

prostor“. Neustále totiž dostáváme řadu 
podnětů od vás občanů, od úředníků i ko-
legů z rady ohledně péče o veřejný pro-
stor, které jdou nad rámec plánovaných 
prací prováděných na základě dlouhodo-
bých objednávek. Jedná se zejména o mi-
mořádné sadovnické a odborné práce, 
jako je např. ořez větví v korunách stro-
mů zasahujících do komunikací, úklid listí 
či nepořádku na našich pozemcích a ce-
lou řadu dalších ad hoc úkonů. 

Napříště již bude pro tyto práce vyčleně-
na speciální pracovní četa z naší servisní 
organizaci Jihoměstská majetková, a. s., 
u které tento typ operativních výjezdů 
nově objednáme. Dosud totiž tyto akce 
museli jejich pracovníci vykonávat na 
úkor svých jiných plánovaných úkolů, což 
znamenalo zdržení v jejich práci, neefek-
tivitu a samozřejmě ne vždy byly tyto 
podněty vyřešeny dostatečně rychle. 
Samozřejmě bude tato četa plnit i další 
úkoly mimo zmíněné operativní výjezdy, 
ty však již nebudou zasahovat do naplá-
novaných prací typu sečí apod.

Své podněty na úklid či jiné zásahy na 
našich pozemcích – s identifikací místa 
a v případě e-mailu ideálně i s fotografií 

– prosím posílejte e-mailem na uklid@ji-
homestska.cz nebo telefonujte na 702 
991 991 během pracovních dnů v čase 
mezi 7.00 a 15.00.

Zástěny mobilních toalet jsou hotové

V únorovém čísle jste se dočetli o zahá-
jení výstavby zástěn tří mobilních toalet. 
Jedna jsme umístili do parku U Chodov-
ské tvrze, druhou do Volnočasového areá- 
lu Kupeckého (VAK) u Modré školy a třetí 
do parku Křtinská (viz přiložené foto). Jde 
o unikátní prvek mobiliáře tvořený kovo-
vou konstrukcí s dřevěnými lamelami. Fi-
nálním krokem, který nyní zajišťujeme, je 
doplnění mobilního WC do zástěny v rám-
ci VAKu a přidání druhého mobilního WC 
do dvojité zástěny v parku u Chodovské 
tvrze. Již teď máme poptávána a vytipo-
vána další místa pro jejich instalaci (např. 
jeden z vnitrobloků na Jižním Městě II), 
snad najdu ochotu u kolegů v radě schvá-
lit finance na pokračování to-
hoto projektu.

Mgr. Jakub Lepš  
(TOP 09 – STAN) 

místostarosta  
pro životní prostředí

Své podněty na úklid či jiné 
zásahy na našich pozemcích 
prosím posílejte e-mailem 
na uklid@jihomestska.cz 

nebo telefonujte na  
702 991 991 během 

pracovních dnů v čase mezi 
7:00 a 15:00.



Stavět, nebo nestavět na Jižním Městě?
Odpověď na otázku v nadpisu není snadná. Pominu-li dva extrémní názory, 
tedy jeden, podle kterého lze stavět všude a všechno, a druhý, podle kterého 
nelze stavět nikde nic, pak by správná odpověď měla znít: jak kde a jak co. 

Posuzujeme-li souhlas s bytovou výstav-
bou, měli bychom zvážit, zda se navrho-
vaný objekt do dané lokality hodí umís-
těním a podobou, a řešit také otázku, 
zda jeho vybudování unese technická in-
frastruktura, kapacita existující občanské 
vybavenosti a životní prostředí v okolí 
zvažované výstavby. 

Teprve po vyhodnocení odpovědí na 
otázky související s uvedenými fakto-
ry lze zaujmout stanovisko, zda je něja-
ká navrhovaná bytová výstavba možná 
a případně za jakých podmínek. 

Základním nástrojem, který se používá 
při plánování toho, zda a kde, případně 
jaký druh zástavby umožnit, je územní 
plán. Ten by měl komplexně hodnotit si-
tuaci v území, potřeby a také pohled ob-
čanů na jeho urbanizaci. Měl by samo-
zřejmě odpovídat na otázku, zda a jaká 
výstavba je v konkrétní lokalitě mož-
ná, v jakém objemu a za jakých dalších 
podmínek. 

Soulad případné plánované výstavby 
s územním plánem pak potenciálním in-
vestorům stvrzuje svým závazným sta-
noviskem příslušný odbor obce. V Praze 
je to Magistrát hl. m. Prahy. 

Můj osobní názor, pokud jde o bytovou 
výstavbu na Jižním Městě, je, že žádná 

další masivní bytová zástavba nad rámec 
toho, co povoluje stávající územní plán, 
není vhodná. Stávající územní plán před-
pokládá takovou výstavbu ve dvou vět-
ších a několika menších lokalitách, kte-
ré definuje jako rozvojové. Na ostatním 
území Jižního Města, které je definová-
no jako stabilizované, se předpokládá pří-
padně taková zástavba, která dotváří ur-
banizaci ve svém okolí. 

Tento můj pohled na další výstavbu Jižní-
ho Města se odráží také v tom, že jsem 
po dobu svého působení ve funkci mís-
tostarosty pro územní rozvoj nenavrhl 
ani nepodpořil žádnou změnu územního 
plánu, která by něco podobného umož-
nila. Jedinou výjimkou jsou dva pozem-
ky ve vlastnictví Prahy, na kterých by po 
jejich přijetí určitá, nikoliv ale masivní by-
tová výstavba možná byla. Tím, že tyto 
pozemky patří městu, bude samozřejmě 
o její podobě rozhodovat vedení městské 

části, případně Prahy. K takovému po-
stoji bytové výstavby na území naší 
městské části mne vede skutečnost, že 
občanská vybavenost a zejména kapaci-
ta dopravní infrastruktury na území Pra-
hy 11 je na hranici svých možností. Lze 
samozřejmě diskutovat o tom, že prů-
měrný počet obyvatel na jednu bytovou 
jednotku klesá, tedy že zatímco v osm-
desátých letech minulého století bydle-
li v průměrném třípokojovém bytě na JM 
více než čtyři lidé, jsou to dnes méně než 
tři. Počet obyvatel Jižního Města v zása-
dě nestoupá, a lze tedy říci, že zátěž ob-
čanské vybavenosti je stále stejná. Ten-
to argument je možná pravdivý, nicméně 
je také zřejmé, že nároky na občanskou 
vybavenost jsou dnes vyšší, nejen pokud 
jde o její kvalitu, ale i pokud jde o dostup-
nost, tedy kapacitu. V praxi to například 
znamená, že zatímco v osmdesátých le-
tech minulého století bylo běžné, že ve 
třídě ve škole bylo i více než třicet dětí, 
dnes je takový stav nepřijatelný. Daleko 
složitější situace je v dopravní infrastruk-
tuře, protože vybavenost rodin auty je 
dnes násobně vyšší než v osmdesátých 
letech minulého století.

Jsem proto přesvědčen, že další masivní 
bytová výstavba nad rámec toho, co po-
voluje stávající územní plán, není na Již-
ním Městě žádoucí. Pokud bychom měli 
někde povolovat zástavbu, tak v mís-
tech, která jsou dnes zanedbaná a po-
třebují revitalizovat, a vždy by to měla 
být zástavba kombinující bytovou funk-
ci se službami a další občanskou vy-
baveností. Typicky jde o objekty tvoří-
cí výstup stanic metra Opatov a Háje 
a objekty bývalých nákup-
ních středisek. 

Ing. Martin Sedeke 
(ODS)  

místostarosta  
pro územní rozvoj
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Pokud bychom měli někde 
povolovat zástavbu, tak 

v místech, která jsou dnes 
zanedbaná a potřebují 

revitalizovat.

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

Podjavorinské 1601 503 588,36 sklady 600

Křejpského 1511 500 14,08 cvičebna 400

Křejpského 1531 575 44,45 prodejna optiky, dílna a sklad 1800

Majerského 2034 200 164,30 veterinární ošetřovna 1500

Petýrkova 2254 201 12,00 garážové stání č. 28

200 Kč/měsíc pro občana Prahy 11 
a zároveň držitele průkazu ZTP;  

min. 1.000 Kč/měsíc pro občana Prahy 11; 
1.300 Kč/měsíc pro firmy

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

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu
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Jižní Město – po pejscích čisto

Vážení spoluobčané a chovatelé psů, v projektu participativního rozpočtu Spolu za 
lepší 11 zvítězil návrh s názvem Jižní Město – po pejscích čisto! O čem návrh je? 

Cílem návrhu je oslovit pejskaře, aby uklí-
zeli po svých zvířecích parťácích, aby se 
na travnatých plochách na Jižním Měs-
tě mohly proběhnout také například děti, 
mohly si zakopat s míčem, zkrátka měly 
radost z pohybu, a ne starost o své bot-
ky. Jak autorka paní Pavla Kačenová říká: 
„Projekt chce využitím propagačních cest 
lidem do paměti vpisovat, že mít psa 
není pouze právo. Děti budou od mala 
vnímat, že uklízet exkrementy je povin-
nost, a v životě ji pak budou brát jako sa-
mozřejmost. Vraťme dětem i dospělým 
možnost opět si na trávnících hrát a ak-
tivně je využívat.“

Místní poplatek neosvobozuje  
od povinnosti po svém psovi uklízet

Odbor životního prostředí zpracoval in-
formace o povinnostech vyplývajících 
z chovů psů. Povinností chovatelů psích 
miláčků je mimo jiné i úklid exkrementů. 
Tato povinnost vychází z legislativní úpra-
vy hlavního města Prahy, a to konkrétně 

obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 Sb. 
HMP, o udržování čistoty na ulicích a ji-
ných veřejných prostranstvích (vyhláška 
o čistotě), kde je v § 3 odst. 3 uvedeno: 
V případě znečištění ulice nebo jiného ve-
řejného prostranství výkaly zvířete od-
straní neprodleně toto znečištění oso-
ba, která je vlastníkem nebo držitelem 
zvířete, nebo jiná osoba, která má zvíře 

v dané chvíli ve své péči. Od této povin-
nosti nejsou chovatelé osvobozeni ani 
v případě pravidelného hrazení místní-
ho poplatku ze psů.

Počet košů s pytlíky se zvýší

Pro snadnější plnění této povinnosti od-
bor životního prostředí rozmisťuje již 
řadu let papírové a igelitové pytlíky na 
psí exkrementy, které jsou instalovány na 
samostatně umístěné stojany nebo pří-
mo na stojany odpadkových košů. Pytlíky 
je též možno vyzvednout na Úřadě MČ 
Praha 11, v ul. Vidimova 1324, v kance-
láři OŽP č. 205. 

V rámci výše uvedeného projektu parti-
cipativního rozpočtu Spolu za lepší 11 
budou počty stojanů na pytlíky navý-
šeny a pravidelně rozmístěny na území 
Jižního Města.

Závěrem bychom připojili motto návrhu – 
Ohleduplnost i povinnost.

Děkujeme za spolupráci.

OHLEDUPLNOST
I POVINNOST

Praha 11 ocenila manžele Paulovy za reprezentaci  
na zimních olympijských hrách v Pekingu

Velkým překvapením letošních zimních olympijských her v Pekin-
gu byl úspěch Tomáše a Zuzany Paulových. Hvězdy českého 
curlingu, které se při tomto sportu dokonce před lety seznámi-
ly, skončily v turnaji smíšených dvojic na krásném šestém místě.

Oba manželé nastartovali svou sportovní kariéru v curlingové 
hale na Roztylech, kde dodnes trénují a jen o kousek dál společ-
ně žijí. Za příkladnou reprezentaci Prahy 11 jim proto po návratu 
z olympijských her předali starosta Jiří Dohnal (Piráti) s radním 
pro sport, kulturu a volný čas Mgr. Janem Stárkem (TOP 09-
STAN) ocenění městské části. „Manželům Paulovým jsme věno-
vali pamětní medaile, děkovný diplom a drobnosti pro radost, 
včetně květin a dárkového koše," dodal Stárek. 

Jak se z nadšených amatérů stali olympionici? Kdo koho pozval 
na první rande a v čem se curling od ostatních sportů liší? 
Odpovědi najdete v aktuálním díle PODCASTŮ Prahy 11, 
v němž jsme pro vás manžele Paulovy vyzpovídali. POD-
CASTY Prahy 11 můžete poslouchat na YouTube, Spo-
tify, Google Podcastech i iTunes. 
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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: JARNÍ BRDY
Dne: 25. 4. 2022 (pondělí) vlak z hl. nádraží v 9:19 hodin do 
Zadní Třebaně. 
Trasa: cca 65–70 km – Z. Třebaň, Svinaře, Halouny, Knížecí stu-
dánky, Voznice, Kytín, Skalka, Černolice, Všenory, Černošice, 
Modřany, Háje. 
Na co se můžete těšit: Víte, co ve Svinařích voní a kdo jez-
dil do zámku? Znáte Knížecí studánky? Věříte v kytínský 
zázrak? Kde bydlel Kája Mařík? Čí milenka zdobí strop 
kostela na Skalce? Kam jezdil Oldřich Nový a Nataša 
Gollová? Znáte patero černolických skal a zahradu 
Stivínka? Nejen to se dozvíte na cestě s Mirjou.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Haštalská čtvrť 
Dne: 16. 4. 2022 (sobota) v 10:00 hodin 
Sraz: u zastávky tramvaje Dlouhá třída směrem k náměstí Republiky.
Zavítáme do mystické staroměstské čtvrti zvané též Anežská či Na 
Františku. Zvláštní kolorit této kdysi chudinské čtvrti okouzlil v minu-
losti četné umělce a spisovatele. Snad i Jaroslava Foglara, který sem 
prý umístil děj svých Rychlých šípů. Svůj starobylý a tajuplný ráz si tato 
klidná část Starého Města zachovala dodnes. Účastníci se dozvědí, jak to 
vypadalo v jedné z prvních nemocnic či jaká tajemství se skrývají za zdmi 
zdejšího kostela. 
Rezervace komentované procházky do naplnění kapacity nutná!!! 
Kontakt pondělí–pátek 8:00–14:00: 605 819 096, 724 603 317, 
e-mail: info@jmsoc.cz

TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH 
SENIORŮ: Posázavská stezka
Kdy: 7. 4. 2022 (čtvrtek) 
Sraz: Smíchovské nádraží – bus 361 
nástupiště D
Odjezd: 8:05 Nový Knín
Délka trasy: 16 km
Trasa: Nový Knín – Štěchovice
Na co se můžete těšit:
Údolím s bystře běžící zlatonosnou 
říčkou Kocábou, kolem míst původ-
ních mlýnů a Karlovy štoly skrze sta-
ré trampské osady. Je asi zbytečné 
tahat s sebou rýžovací pánev, dnes 
už nic nezbylo. Ovšem standard v po-
době svačiny do batohu a pohody do 
duše nezapomeňte. Výlet je vhodný 
pro zdatnou seniorskou populaci. Na 
setkání s vámi se těší Jindra.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Vilová čtvrť na Barrandově 
Dne: 12. 4. 2022 (úterý) ve 14:00 hodin, 16. 4. 2022 (sobota) ve 14:00 hodin
Sraz pro obě procházky: na autobusové zastávce Filmové ateliéry, autobus č. 105 od 
Smíchovského nádraží.
Na co se můžete těšit: Naši vycházku touto jedinečnou vilovou čtvrtí začneme u Ba-
rrandovských filmových ateliérů, které jsou dodnes vyhlášeny svými stavbami filmových 
kulis pro české i zahraniční produkce. Pokračovat budeme k vzorové vile, ve které byd-
lel sám zakladatel výstavby Václav Maria Havel. Také si řekneme, kde bydleli na Barran-
dově filmoví kameramani a producenti, a prohlédneme si další zajímavé stavby našich 
předních architektů. Atraktivní trasou vás provede paní Jelena.
Rezervace komentované procházky do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – 
pátek 8:00–14:00: 605 819 096, 724 603 317, e-mail: info@jmsoc.cz

MOZKOVÝ JOGGING  
aneb jak trénovat paměť 

KDY: 7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4. 
2022 od 15:00 hodin
KDE: DPS Šalounova 2025/7 1. pa-
tro klubovna
Už jste si párkrát nemohli vzpomenout, 
pro co jste šli do vedlejší místnosti? 
Nevybaví se vám jméno herce, zpěvá-
ka nebo název filmu? Zrazuje vás krát-
kodobá paměť? Mozek je sval a potře-
buje trénovat. Zajímavé techniky, které 
pomohou zapamatovat si nákup, tel. 
číslo apod., si můžete osvojit na se-
tkáních s trenérkou paměti paní Ivou 
Brožíkovou. Stačit vám bude jen tužka 
a papír a chuť začít s trénováním moz-
ku. Lepší paměť totiž přináší kvalitnější 
život. ZDARMA, bez rezervace.

TURISTICKÝ VÝLET PRO SENIORY: 
Podél Labe do Mydlovar

Kdy: 21. 4. 2022 (čtvrtek)
Odjezd: Masarykovo nádr. v 8:49 ho-
din, jízdenka pro 5 pásem.
Trasa: Kostomlaty n. L. – Mydlovarský 
luh – jezero Ostrá – ž. st. Ostrá, pří-
padně Lysá n. L. 
Délka trasy: 8,5 nebo 11,5 km
Na co se můžete těšit: Dubnová vy-
cházka rovinatým Polabím nás zavede 
do lesa, kde se setkáme s jarní květe-
nou. Dále se můžete rozhodnout pro 
kratší variantu do Ostré nebo delší 
dále po proudu Labe až do Lysé n. L. 
Na setkání s vámi se těší paní Jitka.

POZVÁNKA na autorské povídání:  
„Jak jsem se kypřila aneb Říkali mi vichřice“
KDY: 21. 4. 2022 (čtvrtek) od 14:30 hodin
KDE: v jídelně Stravovacího centra Křejpského 1502/8
Setkání s autorkou knihy a velmi aktivní ženou paní Zdeňkou Barcalovou. Těšit se 
můžete na poutavé úryvky doplněné povídáním o autorčině pohnutém životě v ko-
munistickém Československu, ale také o jejím seznámení a svatbě se zahraničním 
studentem, vycestování na Kypr, o rozdělení Kypru a dramatickém návratu zpět. Je 
neuvěřitelné, co tato žena zažila a s jakou odvahou se postavila životním překáž-
kám, jak se snažila ve všem hledat pozitivní stránku. ZDARMA, bez rezervace. 
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XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ 
Sportovní hry seniorů Jižního Města se budou konat pod záštitou MČ Praha 11.
Kdy: 2. června 2022 (čtvrtek) od 9:30 do 16:00 hodin
Kde: v objektu Stravovacího centra, ul. Křejpského 1502/8
Soutěžní disciplíny: ruské kuželky – pouze pro tříčlenná družstva, slalom vozíčká-
řů, hod míčem na cíl, hod na koš, nejdelší okrájená jablečná slupka, šipky, střelba na 
branku a driblování s míčem.
Většina disciplín je připravena nejen pro seniory!
Každý účastník se může přihlášit maximálně ke třem disciplínám + do soutěže druž-
stev v ruských kuželkách pouze tříčlenný tým. 
Pro soutěžící i diváky je připraveno občerstvení i kulturní program a hudební vy-
stoupení paní Petry Černocké a Jiřího Pracného! Neváhejte se přihlásit spolu s přá-
teli, soutěžit se bude v několika věkových kategoriích.
Budete vítáni, ať již přijdete sportovat, fandit soutěžícím, nebo se jen pobavit.

Uzávěrka přihlášek je 29. 4. 2022. Po tomto termínu výjimečně pouze po telefonic-
ké domluvě na níže uvedeném kontaktním spojení.
Přihlášku získáte na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 
1. patro, kancelář sociální pracovnice, v čase: 8:00–11:45, 13:00 do 15:00, e-mail: 
jana.holubova@jmsoc.cz, tel. 724 603 317, 605 819 096 nebo 3. patro (sekreta-
riát), ke stažení na webových stránkách: www.jmsoc.cz

POZVÁNKA na: Velikonoční zábavu
KDY: 20. 4. 2022 (středa) od 13:30 hodin
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 veliko-
noční výzdobu. Přijďte si užít odpoledne, k tanci a po-
slechu 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 uhra-
díte vstupenku na adrese: Dům s pečovatel-
skou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro, ev. 
2. patro účtárna. 

Zveme vás na přednášku: 
Prevence v každodenním životě 

KDY: 
• 4. 4. 2022 (pondělí)  

od 14:30 hodin  
Křejpského 1502/8,

• 7. 4. 2022 (čtvrtek)  
od 14:30 hodin  
Křejpského 1502/8,

• 11. 4. 2022 (pondělí)  
od 14:30 hodin  
DPS Šalounova 2025/7,

• 12. 4. 2022 (úterý)  
od 14:30 hodin  
DPS Blatenská 2146/4

Přednášející: Michaela Švan-
drlíková z odd. prevence. 
MP hl. města Prahy.
V posledních letech 
zcela mimořádným 
způsobem přibývá 
alergických reakcí na 
bodnutí hmyzem, které 
často pacienta ohrožu-
jí bezprostředně na životě. 
Znalost zaléčení alergické, 
resp. anafylaktické reak-
ce může pacientovi zachrá-
nit život. Dále jak rozpo-
znat příznaky úpalu a úžehu 
a jak postupovat. Jak zare-
agovat, pokud dojde k uvíz-
nutí předmětů v dýchacích 
cestách. Jak pomoci osobě 
při epileptickém záchva-
tu. Jak správně ošetřit 
popáleniny. 

ZDARMA, bez rezervace. 

Vydejte se s námi  
na cestu za perlou raně barokní architektury 
LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN

Dne: 5. 5. 2022 (čtvrtek)
Sraz: v 7:15, odjezd v 7:30 z Chilské ul. před oploceným záchyt-
ným parkovištěm ve směru příjezdu z dálnice od Brna vpravo – 
odbočovací pruh, návrat cca mezi 17:00–18:00 hodinou.

Navštívíme Lemberk, původně gotický hrad vystavěný Hav-
lem z Lemberka, manželem sv. Zdislavy, přestavěný na rene-
sanční zámek a následně upravený do současné raně barokní 
podoby. Od roku 1726 byl v držení Gallasů, později Clam-
-Gallasů až do r. 1945. Stejné majitele měl i nedaleký hrad 
Grabštejn, kde si prohlídneme nejen provozní prostory pro 
personál a úředníky, ale i šlechtické salonky. Obdivovat bude-
me jednotlivé slohy, které se zde mísí.

Vydejte se 
s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými 
skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU 

Dne: 12. 5. 2022 (čtvrtek)
Sraz: v 7:15 odjezd v 7:30 z Chilské ul. před oploceným zá-
chytným parkovištěm ve směru příjezdu z dálnice od Brna – 
odbočovací pruh, návrat cca v 17:00–18:00 hodin.

V rámci prohlídky se seznámíme nejen s pohnutou historií 
kláštera, ale ve stejném areálu lze spatřit románské architek-
tonické skvosty, majestátní gotiku či pompézní baroko.
Dalším cílem výletu bude město Písek, kde společně navštíví-
me jeho historické jádro a povíme si mnoho zajímavostí k jed-
notlivým stavbám, branám, opevnění a projdeme se po nej-
starším českém kamenném mostě.

Jihoměstská sociální a.s. s finanční podporou MČ Praha 11 připravila výlety pro seniory 

PRODEJ OBOU ZÁJEZDŮ pro seniory 65+ s trvalým bydlištěm v Praze 11 se uskuteční dne 27. dubna (středa) od 9:00 hodin do vy-
prodání kapacity na adrese: Dům s pečovatelskou službou Šalounova 2025/7, 1. patro v klubovně seniorů, průkaz totožnosti s se-
bou, prodej max. 2 vstupenky na osobu. Rezervace po telefonu není možná. Přijímáme i náhradníky pro případ uvolněné kapacity. 
Cena za každý výlet je 350Kč/za osobu/zahrnuje vstupy a jednotný oběd.
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Milí sousedé, v současné nelehké době je zvlášť důležité hledat kolem sebe důvody k radosti, proto věřím, že se mi vás následujícími novinkami 
podaří potěšit. Zastupitelstvo Prahy 11 schválilo po dlouhých třech měsících rozpočet městské části, takže bude konečně možné začít s plánova-
nými opravami, které Jižní Město potřebuje jako sůl. Velkou zásluhu na tom má náš kolega Martin Horák, který jako předseda Finančního výboru 
intenzivně pracoval na tom, aby návrh rozpočtu získal rozumnou podobu. Opět tak prokázal svůj tah na branku a především velké srdce, které 
bije pro Prahu 11 a její občany.  S klidným svědomím jsem mu proto v březnu předal pomyslné žezlo a nyní vám Martina Horáka představuji jako nového předsedu 
hnutí ANO v Praze 11. Martina jsme zároveň zvolili jako kandidáta na starostu pro nadcházející komunální volby a já jsem přesvědčený, že jsme nemohli vybrat lépe. 
Pokud jde o mě, nemusíte se nicméně bát, že bych Jižní Město opouštěl! Právě naopak, i nadále budu pro naši městskou část pracovat jako zastupitel i váš soused. 
Martinovi pak chci krýt záda také v pražském zastupitelstvu, kam se chystám opět kandidovat, abych zde hájil zájmy naší městské části. Dost už ale o mně a zpátky 
k Martinovi, kterého jsem pro vás v následujícím rozhovoru trošku vyzpovídal   Ing. Ondřej Prokop, předseda hnutí ANO v Praze

Martine, předsedou jedenáctkového 
ANO nejsi ani měsíc a už máš za sebou 
první velký úspěch –  schválení rozpočtu 
naší městské části, který byl čtvrt roku 
zablokovaný. Jak se ti to povedlo?

Díky za pochvalu, Ondro, ale není to jen 
můj úspěch. S řadou kolegů ve Finančním 
výboru a Finanční komisi jsme původní 
návrh rozpočtu dlouhé hodiny upravovali, 
abychom pro něj mohli zvednout ruku. 
Naším cílem bylo prosadit změny ve pro-
spěch obyvatel Jižního Města a jeho dalšího 
rozvoje, což se nám nakonec povedlo.

O které změny přesně jde?
Především o snížení kapitálových výdajů 

(investic) na úroveň částky, kterou převádíme 
z r. 2021, a to o více než 50 milionů Kč. V praxi 
to znamená, že budou nejdřív dokončeny 
rozpracované investiční akce z minulých let 

s tím, že nové bude možné zahajovat, pouze 
pokud pro ně bude zajištěné � nancování.

Investice se tedy sníží o 50 milionů. 
Nebudou ale Praze 11 chybět?

Právě naopak, druhou zásadní změnou 
je totiž snížení čerpání � nančních prostředků 
ze základního běžného účtu o bezmála 
68 milionů Kč, které byly již v minulosti 
připraveny na konkrétní investiční akce. Tyto 
prostředky, ušetřené v minulosti na investice, 
jsme tak zachránili před jejich použitím na 
běžné provozní výdaje – lidově řečeno před 
jejich „projedením“. 

Často mluvíš o tom, že se má Jižní Město 
dál rozvíjet. Jenže kde sehnat peníze?

Základem všeho je utrácet s rozmyslem. 
Zvlášť teď, kdy stejně jako ostatní městské 
části přišla i Praha 11 během dvou let covido-
vé pandemie o část � nančních prostředků. 
Úbytek � nancí způsobily jak chybějící příjmy 
do rozpočtu, například z nájmu nebytových 
prostor, tak nutnost � nancovat proticovidová 
opatření. Nemá ale smysl si na to stěžovat 
a místo snahy postavit se znovu na nohy jen 
přešlapovat na místě. Praha 11 musí přestat 
vyhazovat peníze za zbytečnosti a začít 
postupně střádat na to, co je pro místní 
obyvatele opravdu důležité. Tak by se přece 
zachoval každý dobrý hospodář. 

O tom, že si na vyhazování peněž umíš 
pořádně posvítit, vůbec nepochybuji. 
Jako vystudovaný ekonom jsi pracoval 
nejen v bankách, ale i na Ministerstvu 
� nancí. 

Pravdou je, že mám rád ve věcech po-
řádek. Nakonec je to stejné jako s rodinným 
rozpočtem: když víte, jaké máte měsíční 
příjmy a výdaje a dáváte si něco stranou na 
mimořádné události (třeba rozbitou pračku), 
mnohem rychleji uspoříte na věci, které vám 
udělají radost nebo jinak zpříjemní váš život. 
Ať už sníte o pěkné dovolené, či novém autu, 
s dobrým plánem na ně dříve či později vždy 
dosáhnete.

Co by bylo pro tebe takovou radostí, 
pokud jde o Jižní Město?

V případě naší městské části bych spíš 
než „radost“ použil slovo „nutnost“. V Praze 11 
bohužel stále nejsou vyřešeny základní po-
třeby obyvatel. Bojujeme tu s nedostatkem 
parkovacích míst i bytů, kde by za rozumné 
ceny našly domov děti stávajících občanů 
Prahy 11, ale třeba i maminky samoživitelky 
nebo lidé s povoláním, kde si kvůli nižším 
platům nemůžete dovolit komerční nájemné 
– hasiči, zdravotní sestry, strážníci, učitelé.

Jak chceš ale tyhle odvěké problémy 
vyřešit?

Jednoduše, investicemi. Ušetřené 
peníze by měla Praha 11 použít na rozšíření 
bytového fondu, včetně dokončení rekon-
strukce bývalé ubytovny Sandra, kde vznikne 
dostupné bydlení pro téměř 200 rodin. 
Stejně tak ale musíme myslet na naše starší 
spoluobčany, kteří už často nemohou bydlet 
sami. Řešením je dostavba objektu Vejva-
novského, kde vznikne domov pro seniory 
i tzv. odlehčovací služba. V neposlední řadě 
musíme začít budovat nové parkovací domy 

a hledat další parkovací kapacity všude tam, 
kde to je možné.  

Před námi je prostě pořádný kus práce.
A já se na ni moc těším! Na Jižním Městě 

to mám rád a přál bych si, aby místní mohli 
říkat „žiji na dobré adrese“. Budu se k tomu 
snažit maximálně přispět.

Pojďme na závěr odbočit od práce. 
Zanedlouho nás čekají Velikonoce, budeš 
aspoň během svátků odpočívat?

Odpočinek pro mě představuje každá 
chvíle, kdy jsem s rodinou, což plánuji i na 
velikonoční svátky. Se synem se „chystáme“ 
na maminku, takže si zajdeme na proutky 
do Milíčovského lesa, a když nám bude přát 
počasí, určitě vyrazíme i na kolo. Na Jižním 
Městě je tolik krásných míst, že je škoda zů-
stat doma – tak třeba se na některém z nich 
se čtenáři potkáme!

ROZHOVOR | Martin Horák: Praha 11 se musí dál rozvíjet, ne jen přešlapovat na místě 

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

Názor občana
Nejsem sice příznivcem hnutí ANO, 

nicméně musím uznat, že jsem rád, že 
jako občan dostanu alespoň možnost se 
vyjádřit ve veřejném prostoru, což naši 
vládnoucí radní pod cenzurou a zkresle-
nými informacemi neumožní. Rád bych se 
vyjádřil ke kompletní zástavbě okolí Roztyl 
od hotelu Nosál až po Medicentrum. Toto 
území má být kompletně zastavěné a i přes 

mou opakovanou výzvu ve 
veřejném prostoru nikdo s občany 
nekomunikuje nebo radní tvrdí, 
jak nic nezmohou, a odvolávají se na 
stavební úřad. Vše začalo před mnoha lety 
laciným odprodejem pozemků pod vedením 
pana Mlejnského. To, že nám zde vzniká 
Roztyly Plaza, je jen lehký předvoj k tomu, 
co zde bude následovat. Prosím občany, 

aby konečně začali sledovat svoje 
okolí a hromadnou výstavbu, 
která nám zde hrozí. Dělám vše pro 

to, abych spoluobčany informoval. 
Držme si palce. Zachraňme Roztyly před 

nenasytnými developery. Roztyly jsou 
poslední místo v Praze, kde můžete z metra 
vystoupit rovnou do krásného lesa!

  Jiří Šalanský

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 

Přejeme vám 
veselé Velik� oce

 a bohat
  p� lázku 

Ing. Martin Horák (*6. 1. 1972) vystu-
doval Vysokou školu ekonomickou 
v Praze. Během své profesní kariéry 
pracoval mimo jiné v bankovním 
sektoru, na České poště nebo Mini-
sterstvu � nancí. Aktuálně působí na 
Ministerstvu průmyslu a obchodu. 
Od roku 2018 je za hnutí ANO za-
stupitelem MČ Praha 11, kde rovněž 
předsedá Finančnímu výboru.

Sledujte Martina na facebooku 
facebook.com/martinhorak.praha11
nebo mu napište na e-mail
horakm@praha11.cz

Dubnové číslo našeho časopisu Jižní Město žije najdete už teď ve svých schránkách!
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E   info@jihomestskereality.cz
W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na adresách

Květnového vítězství 2408/5
149 00 Praha 4 

Petýrkova 1993/30
148 00 Praha 4

Prodej cihlového rodinného 
domu 6+1, postaveného v 
roce 2000, v OV, užitná plo-
cha je 320 m2, pozemek má 
888 m2. 

PRODEJ DOMU 6+1
Sklenka, Strančice

Prodej pozemku v obci Říčky 
v Orlických horách o velikosti 
4100 m2, v osobním vlastnic-
tví (lze financovat hypoteč-
ním úvěrem).

PRODEJ POZEMKU
Říčky, Orlické hory

Prodej bytu 3+1 s lodžií (zaskle-
no), užitná plocha bytu 76 m2, 
užitná plocha lodžie 6,2m2, v OV. 
Nachází se ve 2. podlaží z 6. Byt 
je po částečné rekonstrukci.

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 částeč-
né rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+1
Hrusická, Záběhlice

Prodej garáže na vlastním 
pozemku, na Náchodském 
sídlišti o výměře 20 m2, v OV. 
Garáž je v dobrém stavu, v řa-
dové zástavbě.

PRODEJ GARÁŽE
Náchodská, Tábor

Prodej bytu 3+1 s lodžií, užitná 
plocha bytu 66 m2, v DV. Na-
chází se ve 12. podlaží z 12. Byt 
je po částečné rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hrabákova, Chodov

Prodej bytu 2+kk, užitná plocha 
bytu 50 m2, v DV. Nachází se v 
1. podlaží z 12. Byt je po částeč-
né rekonstrukci.

PRODEJ BYTU 2+kk
Hrabákova, Chodov

Nájem bytu 2+kk, užitná plo-
cha bytu 42 m2, v OV.  Nachá-
zí se v 6. podlaží z 9 . Bytová 
jednotka je po celkové rekon-
strukci. 11.000,- Kč + poplatky.              

NÁJEM BYTU 2+kk
Klapálkova, Chodov

Veselé 
Velikonoce
Vám přejí 
Jihoměstské reality
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Měli jste někdy po první schůzce s člověkem, kterého vidíte poprvé, 
pocit, že ho znáte odjakživa? Mně se to občas stává, a jak říkám – není 
setkání jako setkání. Nedávno se mi tato příjemná věc stala při rozhovoru 
s ředitelkou a manažerkou sociálních služeb Fosa Petrou Cihelkovou. 

Sympatická mladá žena působí ve Fose 
letos desátým rokem, aktuálně třetím ro-
kem na pozici ředitelky/manažerky so-
ciálních služeb. Na její práci ji prý nejvíc 
baví to, že může přímo ovlivňovat proce-
sy změn v poskytování služeb ve Fose. 
„Mám k tomu skvělý tým lidí, díky kterým 
je i zdolávání náročnějších situací pozi-
tivní zkušeností,“ říká. Společnost Fosa 
vznikla v roce 2010 se záměrem zajistit 
udržitelnost a stabilitu veřejně prospěš-
ných služeb poskytovaných původně ob-
čanskými sdruženími FORMIKA, o. s., 
a Podpora samostatnosti Osa. Nabízí 
sociální službu podporovaného zaměst-
nání, podporu samostatnosti a osob-
ní asistenci, dále pak dobrovolnický pro-
gram a vzdělávací program. 

Petro, jaké byly vaše začátky v sociál-
ních službách?

Do sociálních služeb jsem se dostala 
v roce 2012 přes pracovní nabídku Fosy. 
Přišla jsem na výběrové řízení, na pozici 
pracovní asistentky v Podporovaném za-
městnávání, protože jsem chtěla při stu-
diu zkusit dělat něco, co mě bude mimo 
zisk financí také těšit a dávat mi určitý 
přesah. A přesně to se mi ve Fose splnilo. 

Prošla jste si ve Fose v podstatě všemi 
pozicemi, jak to vnímáte zpětně? 

Vždycky mě na mojí práci a všech mís-
tech, na kterých jsem ve Fose působila, 
bavilo to, že díky tomu, co děláme, mů-
žeme s lidmi velmi individuálně pracovat 
na zlepšení jejich celkové úrovně života. 
A také to, že s námi může spolupracovat 
opravdu úplně každý, od dobrovolníků 
přes naše asistenty, sociální pracovníky, 
management až po ty, kteří nás podpo-
rují finančně či dary v podobě nabíze-
ných služeb. Díky tomu všemu se může 

život jednoho člověka výrazně změnit 
k lepšímu. 

Jak se vám daří zvládat personál-
ní zajištění služeb? V poslední době 
je to myslím obecně problém sehnat 
asistenty.

To máte pravdu. Nejvíce nás trápí nedo-
statek pracovníků ve velmi potřebné služ-
bě, kterou poskytujeme – v Osobní asis-
tenci. Letos jsme z důvodu dlouhodobé 
opravdu vysoké poptávky tuto službu roz-
šířili o 4 tis. hodin, a tak hledáme více lidí 
do týmu. Chybí nám osobní asistenti, ti, 
kteří se přímo osobně podílejí na zkvalit-
nění života našich klientů.

Lidé si asi obecně myslí, že by tu práci 
nemohli dělat, protože to nestudovali 
nebo protože se bojí, že jim to nepůjde 
a nemají s lidmi zkušenosti. 

Přesně tak, spousta lidí by tu práci dě-
lat mohla a byli by v ní dobří, také by jim 

šla dobře kombinovat s jejich situací, ale 
nejsou si jistí, když na takový typ práce 
narazí, zda pro ně bude vhodná, zda to 
zvládnou, a tak nás vůbec neosloví. To je 
velká škoda. Pracovních míst máme cel-
kem 28 a potřebujeme, aby měl asistent 
přibližně 15 volných hodin týdně. I tím 
může významně pomoci zlepšit životní 
situaci hned několika lidem. 

Pokud by tedy měl někdo zájem o práci 
asistenta, poradíte mu jak na to? 

Nábor asistentů funguje celoročně, část 
týmu tvoří studenti vysokých škol, kte-
ří následně pozice opouštějí, protože 
přechází na plné úvazky ve svých obo-
rech, je tedy možné přihlásit se skuteč-
ně kdykoliv. S lidmi intenzivně pracujeme 
v době zaučení i po ní, nejsou na práci ni-
kdy sami, mají možnost kdykoliv zavolat, 
jsme s nimi vlastně pořád v komunika-
ci. Dáváme jim opravdu velkou podporu 
a počítáme s tím, že bude potřeba. Pro-
to opravdu není čeho se bát, každý se 
k nám může přidat.

Práce asistenta obnáší nejen klasické 
úkony, které si lidé nejčastěji představu-
jí – dopomoc se stravou a hygienou, ale 
například velmi často jsou to také různé 
doprovody lidí do škol či na jiné aktivity, 
pomoc v domácnosti či s nákupem nebo 
venčení jejich čtyřnohých přátel. 

Výběrová řízení zajišťuje vedoucí služ-
by Osobní asistence, e-mail: lukasova@ 
fosaops.org a tel.: 775 350 117.

Petro, ať máte ve Fose štěstí na kvalitní 
a fajn asistenty, daří se vám a jste stále 
nabitá tou správnou energií. 

 Dana Foučková 

Petra Cihelková 
Narodila se v Praze. Studovala Karlínské gymnázium, 
poté se věnovala studiu Speciálních chovů na ČZU. 
Celý život tíhla k práci se zvířaty, ale během studia 
ji oslovila práce ve Fose. Dostala se do úplně jiného 
oboru, který následně studovala na evangelické teo-
logické fakultě. 
Miluje latinskoamerické tance, stále se k nim vrací, 
ale už jen rekreačně. Několik let se věnovala dočas-
né péči psů zachráněných z nevhodných podmínek 
a zprostředkovávání jejich adopcí.
Má tříapůletou dcerku, takže aktuálně dělají hodně 
aktivit společně. Pracuje na tři čtvrtě úvazek. Skvě-
lým relaxem je jít s dcerkou na procházku a zakon-
čit to dobrou kávou, babyccínem (dětské cappuccino) 
a něčím sladkým k tomu. Říká o sobě, že je vlastně 
dost kavárenský typ:-)

Fosa... každý se k nám může přidat
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Vážení čtenáři, v minulém čísle došlo nedopatřením k záměně textu v přehledu základních škol a zápisů na straně 16 a 17.  
Přinášíme aktuální a správně informace u základní školy, kde si zařádil šotek, a omlouváme se.

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

Vzpomínky pamětníků  
z Prahy 11 ožily díky audio– a videoreportážím žáků ZŠ
V úterý 15. března proběhla v KC Zahrada slavnostní prezentace projektu 
Příběhy našich sousedů. Za Městskou část Praha 11 se akce zúčastnil Mgr. 
Jan Stárek. Dětem přiblížily vzpomínky 8 pamětníků, jejichž životy významně 
ovlivnily dějinné události 20. století, jež se odehrály na území České republiky.

Do projektu Příběhy našich sousedů, který 
se v Praze 11 konal letos pošesté, se za-
pojilo celkem osm žákovských týmů z pěti 
základních škol. Pod vedením svých učite-
lů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci 
ze ZŠ Campanus, ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ 
EDUCAnet, ZŠ Květnového vítězství a ZŠ 
Mikulova. V průběhu šesti měsíců žáci nej-
prve natáčeli vyprávění místních pamět-
níků a dohledávali dokumentární mate- 
riály k jejich příběhům. Ze shromážděných 
podkladů pak vytvořili vlastní dokumen-
tární díla, která odborné i široké veřejnosti 
představili právě na slavnostní prezentaci 
v březnových dnech. 

Mezi pamětníky, jejichž osudy děti zpra-
covávaly, je podle regionální koordiná-
torky pořádající společnosti Post Bellum 
Ludmily Klíčové velice pozoruhodný mix 
osobností, a to od herce až po nositele 
vyznamenání za službu vlasti. 

Děti zpovídaly například herce Jana Von-
dráčka, který se jako student zúčastnil 
protestního průvodu 17. listopadu, kde 
byl přímým svědkem brutálního zásahu 
StB. Mezi další pamětníky patřil např. Lu-
boš Kolařík, držitel státního vyznamená-
ní, nebo Pavel Kmoch, učitel a autor his-
torických knih. 

V rámci slavnostního podvečera odbor-
ná porota ve složení Alžběta Poláková 
(historička), Anna Kuchařová (novinářka), 
Lenka Šťástková (pedagožka) posoudila 
zpracovaná dokumentární díla žáků i je-
jich kreativní a velmi povedené prezenta-
ce před publikem a nakonec z nich brala 
tři vítězné projekty – na prvních místech 
se umístili žáci ze ZŠ Campanus, ZŠ Květ-
nového vítězství a ZŠ Ke Kateřinkám.

PR a média: Bc. Michaela Szkála 
michaela.szkala@postbellum.cz,  
(+420) 603 841 422 
Regionální koordinátor:  
Mgr. et Mgr. Ludmila Klíčová,  
ludmila.klicova@postbellum.cz,  
(+420) 608 446 415 

www.pribehynasichsousedu.cz. 

Tel.: 222 365 075 
Ředitel: RNDr. Jan Hovorka 
E-mail: chodov@zskv.cz
www adresa: www.zskv.cz
Školní vzdělávací program: Rozum a cit. 
Pro nadané žáky na 1. stupni je školní 
vzdělávací program obohacen o rozšiřují-
cí učivo. Součástí školy je jedna příprav-
ná třída. 
Počet žáků celkem: 495 
Počet tříd celkem: 21
Běžně otevírané zájmové kroužky: flor-
bal, rytmická gymnastika, lehká atletika, 
basketbal, jazyky, šachy, hra na flétnu, 
kroužek výtvarný, šikulů, příprava na při-
jímací zkoušky z matematiky a českého 
jazyka. 

Školní družina: v běžném provozu od 
6.30 do 17.00, pro žáky 1.–4. ročníku.
Zápis do 1. tříd proběhne 6. a 7. 4. 
2022, sledujte web školy 
Jsme školou s vysokým procentem 
úspěšnosti při přijímacích zkouškách na 
víceletá gymnázia. Na prvním stupni vy-
učujeme angličtinu od druhého ročníku 
(v prvním ročníku jako zájmový kroužek), 
výuka matematiky probíhá ve většině 
tříd 1. stupně podle Hejného metody, 
v ostatních klasickou metodou obohace-
nou o prvky Hejného metody. 
Při hodnocení kombinujeme prvky klasic-
ké, slovní i formativní metody vždy podle 
aktuální potřeby a situace. 
Za běžné epidemiologické situace 

podporujeme organizaci jedno– i víceden-
ních exkurzí, výjezdů na ozdravné pobyty, 
sportovních akcí apod.
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MŠ Jažlovická 2119

Ředitelka: Eva Zábrodská 
Tel.: 272 916 869
E-mail: msjazlovicka@seznam.cz
www.msjazlovicka.cz
Školní vzdělávací program:  
„Tajemství barevných balonků“ 
Den otevřených dveří: 4. 5. 2022,  
10:30–11:30 a 15:00–16:00 
Příjem žádostí: 10. 5. 2022, 13:00–
16:30, 11. 5. 2022, 8:00–14:00 
„Rozvíjíme tvořivé myšlení, podporuje 
vlastní tvořivost, a to zejména v estetické 
oblasti, protože tento směr zaměření je 
pro naši mateřskou školu určující. Zároveň 
vedeme děti ke zdravému pohybu.“

MŠ V Benátkách 1751, detašované 
pracoviště V Benátkách 1750

Ředitelka: Irena Pechočová
Tel.: 267 914 819
E-mail: info@ms-benatky.cz
www.ms-benatky.cz
Školní vzdělávací program: 
„Barevný rok“ 
Den otevřených dveří: 2. 5. 2022, 
14:00–16:00
Příjem žádostí: 10. 5. 2022,  
13:00–16:00, 11. 5. 2022, 9:00–12:00
„Záměrem školy je výchova všestranně 
harmonicky rozvinutého dítěte, podpora 
jeho samostatnosti, přirozeného vývoje 
a zdravého životního stylu s ohledem 
na respektování vývojových a věko-
vých zvláštností dětí předškolního věku. 
Uplatňujeme metody prožitkového 
a kooperačního učení.“

MŠ Sulanského 693

Ředitelka: Mgr. Renáta Klíčová
Tel.: 272 916 486, 722 944 866 
E-mail: reditelna@mssulanskeho.cz 
www.mssulanskeho.cz 
datová schránka: v8pxfdp
Školní vzdělávací program: „Mozaika“ 
Den otevřených dveří: 4. 5. 2022, 
15:00–16:30
Příjem žádostí: 10. 5. 2022, 7:30–
13:00 a 11. 5. 2022, 8:00–16:30 
„Klademe důraz na individuální práci 
s dětmi a na jejich rozvoj. Podporujeme 
pohybové dovednosti dětí.“

MŠ Blatenská 2145

Detašované pracoviště: Babákova 2149
Ředitelka: Alena Pobudová
Tel.: 272 933 137
E-mail: info@ms-blatenska.cz
www.ms-blatenska.cz
Školní vzdělávací program: 
„Hrajeme si celý rok – Cesta za duhovou 
vílou“
Den otevřených dveří: 21.–22. 4. 2022, 
10:00–11:30 a 15:00–16:00, vždy po 
předchozí telefonické domluvě formou ko-
mentované prohlídky po skupinách v bu-
dově Blatenská
Příjem žádostí: 11. a 12. 5. 2022, 
13:00–17:00 v budově Blatenská pro obě 
pracoviště školy
„Škola akcentuje tvořivou hru dětí, poly-
technickou a environmentální výchovu, 
zdravý pohyb, prožitkové a smyslové uče-
ní. Podporujeme tvořivé myšlení a samo-
statnost dětí.“

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

rádi bychom vás seznámili s několika 
základními informacemi, které se týkají 
vás a vašich dětí při zápisech do mateř-
ských škol MČ Praha 11. Termín přijíma-
cího řízení do mateřské školy se řídí § 34 
odst. 2 školského zákona č. 561/2004 
Sb. v platném znění. 

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

Elektronická registrace k zápisu do ma-
teřských škol se po několikaletém tes-
tování osvědčila a úspěšně a efektivně 
funguje již třetím rokem. Zájemce o zá-
pis v elektronickém systému se přihlásí 
a sám si vytiskne dokumenty k přijetí (žá-
dost a evidenční list). S takto připravený-
mi a vyplněnými dokumenty navštíví zvole-
nou mateřskou školu v určené dny příjmu 
žádostí. Podrobný postup a bližší infor-
mace o podmínkách a průběhu zápisů na-
jdete na webových stránkách mateřských 

škol a odkazu: www.praha11.cz/cs/
mestska-cast/skolstvi/materske-skoly/. 

Velmi pozorně si tyto informace, prosím, 
přečtěte a v případě nejasností se obrať-
te na ředitele škol nebo na odbor školství 
a kultury, oddělení koncepce a metodiky 
školství ÚMČ Praha 11, Mgr. Taťánu Ond-
rákovou, tel.: 267 902 343.

Pro umístění vašich dětí můžete vybírat 
z 16 zařízení na území MČ Praha 11. 

Nejlépe je školu navštívit v době, kdy or-
ganizuje den otevřených dveří. Zpravidla 
probíhá před zápisem nebo v jeho průbě-
hu. Školu si tak můžete prohlédnout, se-
známit se s režimem dne, podívat se, kde 
vaše děti budou trávit svůj čas. Zajímejte 
se o program školy, její profilaci směřují-
cí k naplnění cílů vzdělávání dětí. Pokud již 
nyní víte, že vaše dítě potřebuje speciální 
péči, je potřeba při zápisu upozornit ředi-
telku školy tak, aby v dostatečném předsti-
hu mohla zajistit podmínky pro vzdělává-
ní dítěte před zahájením jeho docházky do 
MŠ. Přijímání dětí je vymezeno spádovým 
obvodem mateřských škol (MČ Praha 11 
má jednu spádovou oblast – městská část 

Praha 11), najdete ji na www.praha11.cz/
cs/skolstvi/materske-skoly/spadove-ob-
lasti-materskych-skol.html.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, 
které dosáhne do 31. srpna 2022 5 let, 
k povinnému předškolnímu vzdělávání, kte-
ré je bezplatné. Povinné předškolní vzdělá-
vání lze plnit i jiným způsobem – individuál- 
ním vzděláváním dítěte, bez pravidelné do-
cházky do MŠ. Dále budou přijímány děti, 
které dosáhnou 4 let věku do 31. srpna 
2022, a děti, které dosáhnou 3 let věku do 
31. srpna 2022. 

K zápisu vezměte rodný list dítěte, prů-
kaz totožnosti zákonného zástupce dítě-
te a dokumenty k speciální péči (pokud je 
již máte). Kapacita mateřských škol v rám-
ci městské části Praha 11 je dostačující. 
Děti splňující kritérium věku 3 let se v po-
sledních letech daří v rámci Prahy 11 umís-
tit všechny. 

S dotazy se můžete obrátit na ředitele 
škol a na odbor školství a kultury, oddě-
lení koncepce a metodiky školství ÚMČ 
Praha 11, Mgr. Taťánu Ondrákovou,  
tel.: 267 902 343.

MŠ Hrabákova 2000

Ředitelka: Alena Sazmová
Tel.: 272 934 237, 725 974 333
E-mail: info@mshrabakova.cz
www.mshrabakova.cz
Školní vzdělávací program: „PEXESO“
Dny otevřených dveří: 10. a 11. 5. 2022, 
14:00–17:00
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2022, 
14:00–17:00 
„Posláním naší školy je všeobecný a přiro-
zený rozvoj osobnosti dítěte se zaměře-
ním na estetickou oblast vzdělávání.“ 

ZŠ a MŠ Chodov 
Květnového vítězství 57

pracoviště MŠ Květnového vítězství 
1738
Ředitel: RNDr. Jan Hovorka
Tel.: 222 365 075, 774 044 359
Květnového vítězství 1738
E-mail: chodov@zskv.cz
www.zskv.cz
Školní vzdělávací program: „Rozum 
a cit“
Den otevřených dveří: 27. 4. 2022 
15:30–17:00 v 1. třídě Sluníčka
Příjem žádostí: 10. 5. 2022,  
15:00–17:30, 11. 5. 2022, 8:30–11:30 
v kanceláři hlavní budovy ZŠ.
Individuální pomoc při elektronickém zá-
pisu (generování přihlášek) 4. 5. 2022 
15:30–17:00 v kanceláři mateřské školy. 
„Naším cílem je šťastné, spokojené, sa-
mostatné a všestranně rozvinuté dítě. Tří-
dy máme věkově homogenní.“



MŠ Konstantinova 1480 

Ředitelka: Romana Schmidtová 
Tel.: 272 914 670 
E-mail: romana.schmidtova@mskon-
stantinova.cz 
www.mskonstantinova.cz 
Školní vzdělávací program:
„Barevný svět“, zařazen “Program 
MISP” – aktivizační dotekové cvičení za-
ložené na vzájemném respektujícím do-
teku – děti dětem
Dny otevřených dveří: v době zápisu
Příjem žádostí: 11.–12. 5. 2022, 
13:00–17:00
„S oblibou využíváme metody prožitko-
vého a sociálně situačního učení. Vychá-
zíme z předpokladu, že každé dítě má 
právo být jiné. Třídy jsou homogenní.“

MŠ A. Drabíkové 536

Ředitelka: Jitka Schulzová
Tel.: 272 916 641
E-mail: ms_drabikove@volny.cz 
www.msdrabikove.cz 
Školní vzdělávací program: 
„Školka plná pohody“ 
Den otevřených dveří: 
4. 5. 2022, 9:00–17:00
Příjem žádostí: 11. 5. 2022, 
9:00–17:00
„Pomocí smíšených tříd učíme děti re-
spektovat jeden druhého, vzájemně si 
pomáhat. Dbáme na preferování rozvo-
je dětí pomocí her, uměleckých činností, 
prožitkového a situačního učení bez au-
toritativního omezování.“

MŠ Hroncova 1822

Ředitelka: Jiřina Havlíková 
Tel.: 271 911 869, 271 911 870
E-mail: info@mshroncova.cz 
www.mshroncova.cz
Školní vzdělávací program: 
„Cestou k přírodě“
Den otevřených dveří: v den přijetí žá-
dosti v 14:00–17:00 v 5. třídě
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2022,  
14:00–17:00 v 5. třídě
„Zaměřujeme se na rozvoj v environmen-
tální oblasti, rozvoj pohybových doved-
ností a zdravého životního stylu.“

MŠ Mírového hnutí 1680  
detašované pracoviště  
a Donovalská 1862

Ředitelka: Mgr. Hana Lisecová Zimová
Tel.: 602776674, 721418162 
E-mail: reditelka@msmh.cz  
www.msmh.cz
Školní vzdělávací program: 
„Radostné dětství“
Dny otevřených dveří: dle epidemiolo-
gické situace, bude vyvěšeno na našich 
www stránkách v sekci Registrace k zá-
pisu do MŠ
Příjem žádostí: 10. 5. 2022,  
10:00–17:00; 11. 5. 2022, 10:00–17:00
„Škola má vzdělávací program s názvem 
Radostné dětství. Naším záměrem je 
to, aby škola sloužila především dítěti, 
tedy jeho potřebě, hrám i poskytnutému 
vzdělávání. Výrazným prostředkem, kte-
rý uplatňujeme ve své práci, je výchova 
prostřednictvím uměleckých činností. Za-
bezpečujeme zdravý rozvoj a prospívání 
dítěte, snažíme se uspokojovat všechny 
jeho potřeby. Konečným naším cílem je 
celkový harmonický rozvoj dítěte.“

MŠ Křejpského 1503

Ředitelka: Věra Bokrová 
Tel.: 246 037 824, 603 551 625
E-mail: reditelna@mskrejpskeho.cz 
www.materskaskola-krejpskeho.cz
Školní vzdělávací program: 
„Cestičky ke sluníčku“ 
Den otevřených dveří: 27. 4. 2022, 
13:00–16:00
Příjem žádostí: 10. 5. 2022,  
13:00–16:30; 11. 5. 2022, 9:00–12:00
Naším cílem je vychovat samostatné 
a zdravě sebevědomé děti cestou přiro-
zené výchovy (kooperativní, projektové 
a prožitkové učení), položit základy ce-
loživotního vzdělávání na základě jejich 
schopností, potřeb a zájmů. 

Motto: Kdo je slepý? Ten, kdo nevidí 
svět jiných. Kdo je němý? Ten, kdo ne-
umí povědět nic příjemného okolí. Kdo 
je chudý? Ten, kdo má příliš mnoho tu-
žeb. Kdo je šťastný? Ten, kdo je šťastný 
s ostatními.

MŠ Madolinka, Modletická 1402

Tel.: 272 910 313 
Ředitelka: Bc. Lucie Havlíková 
E-mail: msmodleticka@gmail.com 
www.madolinka.rubiq.cz
Školní vzdělávací program: 
„Jaro, léto, podzim, zima, v Madolince je 
nám prima“
Den otevřených dveří: 21. 4. 2022, 
10:00–11:30, 16:00–17:00
Příjem žádostí: 10. 5. 2022,  
13:00–17:00; 11. 5. 2022, 10:00–13:00
„Zaměření především na všestranný roz-
voj dítěte s cílením na estetickou výcho-
vu, EVVO a zdravý životní styl. Chceme, 
aby se u nás děti cítily jako doma.“

Internátní MŠ Stachova 518 
detašované pracoviště  
Schulhoffova 844

Ředitelka: Bc. Božena Havlíková
Tel.: 602 678 211 
E-mail: info@msstachova.cz 
www.msstachova.cz
Školní vzdělávací program: 
„Jsme rádi na světě“ 
Příjem žádostí: 10.–11. 5. 2022 od 9 do 
15 hod. v MŠ Stachova 
„Všechno, co opravdu potřebuji znát, 
jsem se naučil v mateřské škole"... Robert 
Fulghum

MŠ Markušova 1556 
detašované pracoviště Dubnova 806 

Ředitelka: Mgr. Karla Benediktová 
Tel.: Markušova 272 931 214, 
Dubnova 272 914 935 
E-mail: skolka@msmarkusova.cz
reditelna@msmarkusova.cz 
www.msmarkusova.cz 
Školní vzdělávací program: 
„Příroda je vychovatelkou života“
Dny otevřených dveří: Ve dnech zápisu 
a po dohodě s ředitelkou školy.
Příjem žádostí: 10. 5. 2022,  
8:00–16:00, 11. 5. 2022, 8:00–14:00.
„Mateřská škola Markušova, Dubnova 
je nositelem mezinárodního titulu „Eko-
škola“ již od roku 2016, podruhé tento 
titul obhájila v roce 2020 pro roky 2020-
2023. Koordinátorem programu Ekoškola 
v ČR je TEREZA, vzdělávací centrum.“

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

Ředitelka: Kateřina Kočerová
Tel.: Janouchova: 272 912 122, 
Modletická 1401: 222 360 850, 
K Milíčovu 674: 222 360 982 
E-mail: msjanouchova@seznam.cz 
www.msjanouchova.cz
Školní vzdělávací program: 
„Sedm kouzelných klíčků“
Dny otevřených dveří: termíny dnů  
otevřených dveří na jednotlivých  
pracovištích jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách školy a na budově  
školy.
Příjem žádostí: 11.–12. 5. 2022,  
8:00–16:00, v ředitelně pracoviště Ja-
nouchova 671
„Podporujeme zdravý životní styl dětí, 
protože zdraví a spokojenost každého 
dítěte je pro nás prioritou.“

MŠ Vejvanovského 1610

Ředitelka: Bc. Dita Balcarová
Tel.: 272 916 080 
E-mail: reditelka@msvejvanovskeho.cz 
www.msvejvanovskeho.cz
Školní vzdělávací program: „Školní rok je 
věneček ze všech našich kytiček“ 
Den otevřených dveří: 28. 4. 2022 9:30–
11:15; 15:00–16:00
Příjem žádostí: 10. 5. 2022,  
13:30–16:30; 11. 5. 2022, 14:00–16:00
„Filozofií naší školy je rozvíjet u dětí zdra-
vé sebevědomí a samostatnost přiro-
zenou výchovou, s důrazem na rozvoj 
vztahu ke všemu, co souvisí s výtvarným, 
hudebním a literárním projevem pomocí 
prožitkového učení, a vštěpovat jim tak 
základy celoživotního vzdělávání podle je-
jich individuálních možností a potřeb. Tří-
dy máme homogenní.“



18 Život na Jižním Městě

Vítáme nové občánky
První letošní vítání občánků se uskutečnilo za účasti 
starosty městské části Jiřího Dohnala 2. března 2022 na 
Chodovské tvrzi. Jsme velice rádi, že po nucené pauze 
z důvodu epidemiologické situace vítání opět pokračují. 

Slavnostní akce probíhá v obřadní síni Chodovské tvrze. Součás-
tí obřadu je proslov starosty městské části či jiného člena vede-
ní, hudební vystoupení, zápis do kroniky, předání dárků a květin 
a společné fotografování. Další rodinné fotografování je mož-
né si domluvit přímo v obřadní síni s fotografkou. Snažíme se, 
aby v obřadní síni byly vždy maximálně 4 rodiny, počítáme tedy 
i s tím, že si s sebou vezmete další rodinné příslušníky.

Pokud máte zájem o vítání občánků, kontaktujte Moniku Dvo-
řáčkovu na e-mailové adrese dvorackovam@praha11.cz či tele-
fonicky na 725 732 668.

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

Program akce se může změnit, sledujte náš web a facebook. www.kczahrada.cz I www.chodovskatvrz.cz 
Projekt je realizován s fi nanční podporou hl. m. Prahy.

ČARODĚJNÉ HRY PRO MALÉ I VĚTŠÍ PÁLENÍ ČARODĚJNICE OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
KONCERT KAPELY KŮZLE A KŘEST NOVÉHO CD „HURÁ VLAŠTOVKY“ DALŠÍ PŘEKVAPENÍ
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Koncem února přišel divadelní soubor DS AMARTUM z Jižního 
Města o svého zakladatele, dramaturga, režiséra, autora a herce 
v jedné osobě Vlastimila Neklapila.

Vlastimil Neklapil rád zprostředkovával li-
dem zážitky, ať už jako pracovník několika 
cestovních kanceláří a posléze organizá-
tor speciálních zájezdů na míru, nebo jako 
dlouholetý zpěvák Vysokoškolského umě-
leckého souboru UK.

Velkou část svého života prožil v Praze 11, k níž měl vřelý vztah, 
a když se jeho celoživotní láska k divadlu spojila s chutí autorsky 
tvořit, rozhodl se ve spolupráci s KC Zahrada iniciovat vznik jiho-
městského amatérského divadelního souboru. Soubor pod jeho 
vedením a za neutuchající podpory MČ Praha 11 uvedl čtyři hry, 
z toho tři vzešly přímo z pera Vlastimila Neklapila – jednalo se 
o hru Vinetú, Vinetúú!, dále Oldřich, Božena a ti druzí a v nepo-
slední řadě detektivku Zločin v přístavní krčmě. Tyto hry soubor 
uváděl nejen na své domovské scéně, ale i při četných zájezdech 
po vlastech českých, na nichž šíří dobré jméno městské části. 
Ve své snaze obohatit co nejvíc kulturní život na Jižním Městě 
navíc Vlastimil Neklapil založil Jihoměstskou přehlídku ochotnic-
kých divadel, na kterou pravidelně zval zajímavé ochotnické sou-
bory z různých míst, aby měl jihoměstský divák možnost zhléd-
nout představení, která by se jinak možná v Praze ani neobjevila. 
Po loňské přestávce vynucené covidem se letos o prvním dub-
novém víkendu uskuteční již třetí ročník této přehlídky, i když už 
bohužel bez svého zakladatele. Poslední hrou, na níž se Vlastimil 
Neklapil podílel, byla hra bratří Čapků Ze života hmyzu. Vlastimil 
Neklapil hru nejen režíroval, ale navíc se výborně zhostil role tulá-
ka, kterou mu však osud dopřál zahrát jen dvakrát.

Vlastimil Neklapil odešel v sobotu 26. února 2022 ve věku ne-
dožitých 72 let. V jeho osobě ztratilo Jižní Město velkou osob-
nost, jejíž odkaz však bude prostřednictvím DS AMARTUM žít 
dál. Čest jeho památce



chůze. Metrem C – stanice Chodov, pak 
10 minut chůze podle šipek.

KONCERTY
 7. 4. 17.30 a 19.30 – Svěcení jara  
s Jaroslavem Svěceným 
více str. 23
 11. 4., 19.00 – Jedenáctky: Dejvické TriO 
Dejvické TriO se skládá z profesionálních hrá-
čů – Dominika Trávníčka (viola), Moniky Heria- 
nové (flétna) a Ludmily Juránkové (klavír), 
a orientuje se převážně na klasickou hudbu. 
V první části programu zazní inspirace fran-
couzské a ve druhé části španělské.
 14. 4., 19.00 – Melodie pro každého 
Připravili jsme pro vás zase jiné písničky auto-
rů Karla Hašlera, Voskovce a Wericha, Suché-
ho a Šlitra a stejně tak i připomínku časů první 
republiky i let 60., 70. a 80. minulého století. 
Chybět nebude ani nějaký ten „klasický“ muzi-
kál nebo opereta. Zpěv: Erik Bezdíček, klavírní 
doprovod: Václav Vedral.
 20. 4., 18.00 – Šansony na tvrzi 
V dubnu se v pravidelném pořadu Šansony na 
tvrzi můžete těšit na setkání s Martou Balejo-
vou, Janou Rychterovou, Radimem Linhartem 
a herečkou Libuškou Švormovou.
 21. 4., 19.30 – KerenDun & Nitai  
Hershkovits (Izrael) 
KerenDun a Nitai Hershkovits se představí 
v intimní komunikaci a „bez masek“. Dvojice iz-
raelských hudebníků se rozhodla vyklouznout 
z klišé, jaké pro mnohé představuje zpěv za 
doprovodu piana. Rozšíření písňové formy ve 
svobodomyslnou, přesto celistvou a sdílnou 
hudební fantazii.
 27. 4., 17.00 – Kytary na Chodovské tvrzi 
Koncert žáků ZUŠ Jižní Město.
 28. 4., 20.00 – Jazz klub Tvrz:  
Najponk duo 
Jeden z našich nejvýznamnějších a nejví-
ce oceňovaných jazzových pianistů uplynu-
lých třech dekád Najponk vystoupí spolu se 
svým dlouholetým spoluhráčem, vynikajícím 
kontrabasistou původem z Kyjeva Tarasem 
Voloshchukem.
DĚTEM
 10. 4., 15.00 – Perníková chaloupka
Říkáte si: „Jaj, ten se ale seknul, dal k perní-
kové chaloupce obrázek čerta!” Ale nemáte 
pravdu. Ten čert je tam schválně. On je totiž 
jedním z hlavních hrdinů tohoto příběhu. Diva-
dlo Kubko.
 24. 4., 15.00 – O Červené Karkulce
Poetická pohádka vsazená do prostředí staré 
půdy a vůně bylin. Jde o příběh v příběhu. V in-
teraktivní dílně se děti učí písničky, vytváří les-
ní sbor a putují na palouček, kde je čeká naro-
zeninová oslava. Divadlo Pruhované panenky. 
 30. 4., 15.00 Čarodějnice na Chodovské 
tvrzi
Těšte se na čarodějný rej v parku, hry pro malé 
i větší, oheň, opékání buřtů, ale i na koncert 

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

DIVADLO
3. Jihoměstská přehlídka 
ochotnických divadel
 1. 4., 19.00 – Kvartet
I stárnout se dá s humorem a grácií. O tom vás 
přesvědčí „kvartet” bývalých pěveckých hvězd. 
Laskavou komedii britského dramatika Ronal-
da Harwooda zahraje Divadelní spolek Havlíček 
z Neratovic.
 2. 4., 18.00 – Modrovous – naděje žen
„Popelce konečně princ přiložil ten správný 
střevíc. Kdo by pomyslel na to, že s tímto napl-
něním nutno je říct – cé dé é ef, v botě je krev.“ 
Lyrické představení o ženském nitru, obětová-
ní a smrti, v němž má velké slovo tanec. Lito-
měřický divadelní soubor Li-Di.
 3. 4., 16.00 – Sherlock Holmes aneb zro-
zení zla
Napínavá autorská komedie o tom, jak slavný 
detektiv se svým nerozlučným přítelem očistí 
anglický venkov od zločinných záměrů jednoho 
z nejrafinovanějších padouchů. Součástí před-
stavení je stínové divadlo a doprovází jej živá 
hudba. DS SUD, Suchdol nad Lužnicí.
KONCERTY
 7. 4., 20.00 – Poutníci
Bluegrassová a country kapela, která patří ke 
špičce ve svém žánru.
 28. 4., 20.00 – Jan Budař a piáno
Pestrý svět příběhů v písních Jana Budaře vás 
zve k setkání se známým hercem.
KINO KLUB ZAHRADA 
Promítáme pro minimálně 5 diváků.
 4. 4., 19.00 – Poslední závod
Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, 
málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál. Drama, 
ČR 2022, 95 min. Nevhodné do 12 let.
 11. 4., 19.00 – Olga
Rok 2013. Patnáctiletá nadaná gymnastka 
Olga žije rozpolcená mezi Švýcarskem, kde tré-
nuje, a Ukrajinou, kde její matka novinářka re-
portuje o dění v době Euromajdanu. Drama, Fr., 
Švýcarsko, Ukrajina 2021, 85 min. Přístupné. 
 25. 4., 16.30 – Bod varu
Snímek s famózním Stephenem Grahamem 
v hlavní roli se žene kupředu nesmlouvavým 
tempem práce v gastrobyznysu. Drama, thri-
ller, VB 2021, 92 min. Nevhodné do 12 let. 
DĚTEM
 2. 4., 10.00 – Výtvarná dílna:  
Velikonoční dekorace

KC ZAHRADA
 5. 4., 17.30 – Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
rodiče s dětmi.
 6. 4., 14.30 – Eliščiny pohádky
Pohádka o princezně, princi, skřítcích, draku 
a neopodstatněném strachu. To vše proto, že 
jedním s cílů této pohádky je učit vnímat, po-
slouchat, cítit a dívat se na okolí nejen očima. 
Hraje divadlo Já to jsem.
 16. 4., 14.30 – Hastrmanská pohádka
Písničkové vyprávění pana mlynáře a paní mly-
nářky o jednom pohádkovém dění blízko jejich 
mlýna. Divadélko Kůzle.
 27. 4., 14.30 – Kolotoč pohádek
Dvě klasické pohádky (O Jeníčkovi a Mařence, 
O velké řepě) a třetí na požádání: propojené 
a v celku tradičně zpracované vás přivedou do 
světa loutek hrajících své příběhy na našem ko-
lotoči. Hraje divadlo Já to jsem.
 29. 4., 14.30 – Čarodějnice v KC Zahrada
Po zimě první setkání na zahradě. Pestrý pro-
gram pro rodiny s dětmi. 
PRO SENIORY
 11. 4., 14.30 – Big Band Pražského salon-
ního orchestru
Diriguje Zdeněk Foit
 14. 4., 14.30 – Koncertní pořad Big  
Bandu Pražského salonního orchestru
Diriguje Zdeněk Foit.
AKCE
 5. 4., 18.30 – Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
všechny generace.
VÝSTAVA
 4. 4., 17.00 – Čáry, čmáry malování 
vernisáž
 5.–30. 4. – Čáry, čmáry, malování 2022
Výstava prací výtvarných ateliérů ZŠ Jižní Město
 30. 4., 9.00–17.00 S Mirano v Zahradě 
Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi.
PŘIPRAVUJEME
 12. 5., 20.00 – Pavel Dobeš
 19. 5., 20.00 – Petr Kocman s kapelou
KURZY/KROUŽKY
Podrobné informace o jednotlivých kurzech 
na www.kczahrada.cz nebo na recepci KC 
Zahrada.
Rodinné centrum Babočka. Informace o pro-
gramu a kurzech pro nejmenší získáte na 
www.rcbabocka.cz, tel. 777 945 049.

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

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 

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.



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

PROGRAM 
 1.–3. 4. – Po stopách JiMyho
Rodinná outdoorová hra. Jižní Město a okolí.
 2. 4., 14.00 – Velikonoční tvoření
Od 6 do 99 let. DDM JM, Šalounova.
 2. 4., 13.00 – Vítání jara
Pro širokou veřejnost. Areál Vltavanů – Praha 
Braník.
 3. 4., 8.00 – Jarní pohár Děti v akci
Soutěž: tanec a mažoretky. Od 3 do 99 let. 
Hala TJ Chodov.
 9. 4., 9.00 – Turnaj ve stolním tenisu – 
jednotlivci
Od 6 do 13 let. DDM JM, Šalounova.
 9. 4., 11.00 – Turnaj ve stolním tenisu – 
jednotlivci
Od 13 do 20 let. DDM JM, Šalounova.
 9. 4., 9.00 – Scrapbooking – vyrobte si 
fotoalbum
Od 9 do 99 let. DDM JM, Šalounova.
 10. 4., 9.00 – 5. závod poháru Mini-
-Z DDM JM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

Nízkoprahový klub  
pro děti a mládež 
Tererova 1551/8,  
149 00 Praha 11 
Telefon: 737 629 149 

E–mail: ymkarium@praha.ymca.cz
Fb: Ymkárium Ymca Praha
IG: klub_ymkarium
Otevírací doba: PO–ČT: 13:00–18:00, 
PÁ: 14:00–18:00
Pro děti ve věku 6 až 15 let pořádáme páteč-
ní akce, které slouží k smysluplnému trávení 
volného času. Ostatní dny jsme tu pro děti 
a mladé lidi (6 až 26 let), kteří zažívají těžkou 
životní situaci, potřebují poradit nebo nevědí, 
co s volným časem. Služby klubu jsou ZDAR-
MA, některé AKCE jsou zpoplatněny motivač-
ním poplatkem. Změna programu vyhrazena. 
AKCE V DUBNU
 1. 4. ŽERTOVNÉ APRÍLOVÉ ODPOLEDNE
Pojď s námi oslavit apríl – zahrát si žertovné 
hry a vyrobit si srandovní předměty. Také mů-
žeš zkusit nachytat kamarády i pracovníky na 
různé vtípky. Na klubu bude veselo. Akce je 
zdarma a bez přihlášky.
 8. 4. VELIKONOČNÍ WORKSHOP
Na klubu budeme zdobit vejce a plést pomláz-
ky. Také si povíme, jak se slaví Velikonoce v růz-
ných krajích u nás i ve světě. Akce je zdarma 
a bez přihlášky.
 14. 4. VELIKONOČNÍ OSLAVA
Pojď s námi oslavit Velikonoce hledáním ztra-
cených vajíček, ochutnávkou tradičních pokrmů 
a spoustou her. Akce je zdarma a bez přihlášky. 
 19. 4. TURNAJ LIGY FÉROVÉHO  
FOTBALU
V rámci Ligy férového fotbalu proběhne série 
mini turnajů ve fotbale s ostatními pražskými 
týmy. Pokud máš obavu, že to neumíš, přijď na 
zájmovku pohybovky, kde trénujeme. Akce je 
zdarma a s přihláškou. 
 22. 4. DEN ZEMĚ
Na klubu budeme slavit Den Země. Čekají nás 
zajímavé aktivity pro odvážné. Troufneš si po-
znávat přírodu po slepu? Nebojíš se ušpinit si 
ruce? Akce je zdarma a bez přihlášky.

NZDM KLUB YMKÁRIUM

Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) 
nebo Benkova (154, 170, 197)
E-mail: jizni-mesto.evangnet.cz
Web: jizni-mesto.evangnet.cz
Jsme otevřené společenství křesťanů a rádi 
vás mezi sebou uvítáme. Srdečně vás zve-
me k účasti na bohoslužbách i dalších pro-
gramech a akcích.
PRAVIDELNÝ PROGRAM
Po dobu koronavirové krize
Bohoslužby: každou neděli od 9.30.
Na našich facebookových stránkách:
www.facebook.com/cce.praha.jizni.mesto
Biblická hodina pro dospělé: úterý 15:00
Biblická hodina pro děti: pondělí 16:30 
(nebo dle domluvy)
POZVÁNÍ
 3. 4. sborový den – diskuse + oběd, nutné 
se přihlásit 
 14. 4. Sederová slavnost – nutné se 
přihlásit
 23. 4. sborový výlet do Průhonického 
parku

CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ 
EVANGELICKÁ  
– JIŽNÍ MĚSTO

Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz
Z PROGRAMU
 3. 4., 18.00 – Jesus Christ Superstar 
Koncertní provedení v podání souboru ab-
solventů Arcibiskupského gymnázia v Praze 
pod vedením Ondřeje Dobisika. Doporučené 
vstupné 100 Kč. 
 6. 4., 16.00 – Předvelikonoční možnost 
přijmout svátost smíření

KCMT

KOSTELNA

Kulturní přehled duben

kapely Kůzle a křest nového CD „Hurá vlaštov-
ky“ a další překvapení.
VÝSTAVA 
 20. 4. – 5. 6. 2022 – František Tichý
Kresby, grafika. 28. 4., 18.00 Komentovaná 
prohlídka výstavy. Více str. 23
PŘIPRAVUJEME
 13.–15. 5. – Bitva o Chodovskou tvrz
Středověké slavnosti pro celou rodinu

Od 6 do 99 let. DDM JM, Květnového vítěz-
ství.
 23. 4., 9.00–12.30, 13.00–16.00 
Keramická dílna – jarní
Od 10 do 99 let. DDM JM, Šalounova.
 23. 4., 10.00 – Putování naší vlastí aneb 
Tábor v jednom dni
Od 7 do 15 let. DDM JM, Šalounova. 
 28. 4., 14.00 – Čarodějnice na Jižáku 
Pro širokou veřejnost. Centrální park JM 
u KCMT.
 7. 5., 8.15 – Výprava za poznáním – 
Ještěd
Turistický výlet. Od 7 do 15 let nebo pro rodi-
ny s dětmi. Ještěd.
Podrobné informace na www.ddmjm.cz.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu pro-
gramu.

K dispozici bude více zpovědníků. (KCMT).
 8. 4., 9.00 – BIBLE 24
Čtení božího slova, Nového zákona nepřetrži-
tě po dobu 24 hodin. (KCMT).
 11. 4., 19.00 – Benefiční Velikonoční 
koncert Pražského smíšeného sboru a jeho 
hostů (KCMT). 
Na programu je: František Ignác Tůma – 
Stabat Mater, Jan Hanuš – Dřevěný Kristus, 
a další. Účinkují: Pražský smíšený sbor. Mar-
tin Vodrážka – baryton, Drahoslav Gric – var-
hany, Jan Steyer – dirigent. Výtěžek koncertu 
bude použit pro postižené válkou. 
 20. 4. 19.00 – Hudební kavárna v tó-
nech jazzu
Vstupné 60 Kč pro osobu.
 30. 4. – Farní pouť na Svatou Horu 
u Příbrami
Pořad bohoslužeb svatého týdne a Veliko-
noc www.kcmt.cz/bohosluzby 
Info www.kcmt.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. 
 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

BENJAMIN KLUB

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, v dubnu nabízíme 
následující kurzy: 
úterý 18:00–19:00 Fit Dance
čtvrtek 18:00–19:00 Fit Body
V dubnu bychom rádi zahájili kurzy cvičení pro 
těhotné ženy a cvičení na míčích pro rodiče 
s malými dětmi. Přesné termíny včas upřesní-
me. Na všechny kurzy je třeba se registrovat 
na tel.: 777 485 939 nebo na e-mailu INFO@
MEZI-DOMY.CZ, počet míst je omezen. Cena 
lekce je 100 Kč/osoba, každá desátá lekce 
zdarma.

AKCE V dubnu
 9. 4., 10:00 – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ. 
Chystáme několik stanovišť s velikonoční te-
matikou. Přijďte si vyrobit drobné radosti, kte-
rými obdarujete své blízké. Akce vhodná přede-
vším pro děti. Registrace nutná. 
 23. 4., 9:00 – BAZÁREK DĚTSKÉHO OB-
LEČENÍ. Hledáte ty nejhezčí módní poklady 
pro vaše malé poklady nebo vám děti vyrostly 
z loňských modelů a potřebujete udělat místo 
ve skříni? Přijďte je prodat k nám! Poplatek za 
prodejní stůl 100 Kč. Registrace prodejního 
místa na tel.: 777 485 939 nebo na e-mailu ale-
na.langova@mezi-domy.cz. Kavárna komunitní-
ho centra bude otevřena v čase 9:00–15:00.
 28. 4., 17:30 – Loutkové divadlo, pohádka 
O HONZOVI v podání herce Štěpána Volné-
ho (LouDivadlo). Na představení je nutné se 
registrovat na tel.: 777 485 939. Počet míst 
je omezen. V případě příznivého počasí bude 
představení probíhat v zahradě před kavárnou.
Akce budou probíhat dle platných protiepide-
miologických opatření. Pokud nám v dubnu 
bude přát počasí, zahájíme prodej zmrzliny.
Sledujte náš facebook a instagram. Budeme 
zde vkládat bližší informace o aktuálním pro-
vozu a programu KC. Stále pro vás každý den 
připravujeme sladké i slané dobroty a teplou 
polévku. Děkujeme za vaši přízeň a podporu.
Pokračujeme v objednávání a výdeji mléčných 
výrobků. V našich prostorách nabízíme mož-
nost rodinného posezení nebo rodinné oslavy, 
info: daniela.viltova@mezi-domy.cz

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY
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Centrum fyzioterapeutické péče
Machkova 1642/2, 149 00, 
Praha 11, tel.: 606 404 804

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
 Fit & Active – pondělí 7:00–8:00
 Fyzio & Core – pondělí 19:20–20:20
 Fit & Core – úterý 17:00–18:00
 Pilates – úterý 18:00–19:00
 Fyzio & Core – úterý 19:20–20:20
 Fit & Core – středa 7:00–8:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – středa 
15:00–16:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – středa 
16:00–17:00
 Jóga – středa 19:20–20:20
 Fyzio & Core (SM Systém) – čtvrtek 
17:00–18:00
 Pilates – čtvrtek 18:15–19:15
 Fit & Active – pondělí 7:00–8:00
 Fyzio & Core (SM Systém) – pátek 
8:00–9:00
Provádíme ANTIGENNÍ I PCR TESTOVÁNÍ 
na koronavirus ze slin. Bez rezervace, na po-
jišťovnu (zdarma) i pro samoplátce (levně – 
PCR pouze 800 Kč): PO–PÁ 7.15–18.00,  
SO 9.00–16.00, NE 9.00–20.00. 

FYZIOKLINIKA

 28. 4. ČARODEJNICE
Pojď s námi oslavit čarodějnice. Na akci budou 
výtvarné a sportovní aktivity různého druhu 
a nebude chybět opékání špekáčků. Akce bude 
na travnaté ploše u Komunitního centra Matky 
Terezy. Akce je zdarma a bez přihlášky.
 29. 4. LASER GAME
Pojď s námi ověřit své taktické schopnos-
ti a užít si zábavu na laser game. Akce je za 
45 Kč s přihláškou.
PREVENTIVNÍ TÉMATA
Chceš se něco dozvědět o tématech, která tě 
můžou v životě potkat, a u toho vyhrát skvělé 
ceny? Více informací o preventivních progra-
mech v rámci mozkovny se dozvíš u pracovní-
ků v klubu a v terénu.
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI („kroužky“) probíhají kaž-
dý den od pondělí do čtvrtka v čase 
17:00–18:00, zdarma. Pondělí: mozkovna 
(preventivní témata), úterý: vaření, středa: vý-
tvarka, čtvrtek: pohybové hry

ČARODĚJNICE NA JIŽÁKU 2022
Akce se uskuteční poslední čtvrtek v dubnu 
již 14. rokem 28. 4. 2022 od 14:00 do 18:00 
v Centrálním parku u Komunitního centra Mat-
ky Terezy. Je naplánován bohatý program: 
výtvarné workshopy (malování na obličej, air-
brush tetování, tetování henou, výroba placek 
aj.), sportovní aktivity (turnaj ve stolním fotbál-
ku, lukostřelba, discgolf aj.). Můžete se těšit 
také na hudební doprovod a opékání špekáčků.
Akce je určena všem z Prahy 11, rodinám 
s dětmi i mladistvým. Je bez drog, alkoholu 
a agrese a společně s YMCA Praha na ní spo-
lupracují Proxima Sociale o.p.s. a Dům dětí 
a mládeže Jižního Města.
Kontaktní osoba: Eva Kavurová, NZDM Ym-
kárium, e-mail: ymkarium@praha.ymca.cz, tel.: 
737 629 149

Přijďte k nám na OČKOVÁNÍ proti COVI-
DU-19, bez registrace, vyberte si vakcínu. 
Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
FYZIOklinika si vyhrazuje právo na změnu 
programu.

Vystavující: Bohumil Dobrovolský
Název výstavy: Živá Praha  
(fotografie)
6. 4. – 1. 5. 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
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Pozvánky do KC Zahrada

KONCERT – Jan Budař a piáno /Koncertní recitál/
28. 4. / 20.00
Herec Jan Budař je autorem mnoha písní, 
které vyšly na čtyřech albech. V součas-
né době koncertuje Jan sólově – pouze 
s klavírem. Díky tomu si může posluchač 
ještě lépe vychutnat hloubku a specifický 
humor jeho šansonů. Součástí koncertu 
je i možnost položit Janu Budařovi jakou-
koliv otázku.
Pestrý svět příběhů v písních Jana Buda-
ře vás zve k setkání se známým hercem.

KINO KLUB ZAHRADA – Poslední závod
4. 4. / 19.00 
Výpravné filmové drama přiblíží tehdej-
ší události z mrazivých hřebenů Krkonoš 
tak, jak se opravdu staly. Krkonoše před 
první světovou válkou byl chudý kraj, kde 
se střetával český živel s německým. Bo-
humil Hanč byl nejslavnější český lyžař 
své doby, vyhrával závody doma i v za-
hraničí. Všestranný sportovec Emerich 
Rath se jako jediný Němec zúčastňoval 
českých závodů, ostatní Němci z Krko-
noš je z nacionálních důvodů bojkotova-
li. Hanč a Rath se proto dobře znali a se-
tkali se i na startu významného závodu 
v březnu roku 1913. Po prvním kole se 
počasí na hřebenech prudce zhoršilo, 
vypukla sněhová vánice a všichni to po-
stupně vzdali. Hanč zůstal na trati sám, 
závod o první místo se ovšem změnil 
v závod o holý život. Vrbata stojí na trati 

jako jediný divák, Rath se vydává Han-
čovi na pomoc a všichni tři začínají v ne-
lidském mraze a neproniknutelné vich-
řici psát příběh o hrdinství, odvaze, vůli 
a přátelství. Film se natáčel v mrazu na 
autentických místech, kde se před téměř 
110 lety příběh odehrál. Pro náročné 
zimní natáčení museli herci podstoupit 
otužovací kurz. „Na to, jak jsme i 12 ho-
din stáli ve vichřici v –10 °C, budu vzpo-
mínat celý život,“ vzpomíná režisér To-
máš Hodan. „Zažili jsme na horách sníh, 
vánice, vítr i mlhu, tedy podmínky, kte-
ré jsme potřebovali. Museli jsme se jim 
přizpůsobit. Věříme ale, že točit v mlze 
a mrazu na místech, kde se to všechno 
stalo, se projeví i v syrovosti a dramatič-
nosti výsledného filmu,“ dodává.

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, st, čt, pá 9–19, 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 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.
 Každou středu 16:15 Interkultur-
ní klub. Pro děti migranty od 11 do 14 
let a jejich české kamarády. Procvičování 
češtiny. Pořádá Inbáze.
 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 určeno 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. 

 Pondělí 4. 4. 15:00–17:30 – Po-
hádkové babičky. Přijďte si s dětmi po-
slechnout pohádkovou čtecí babičku do 
dětského oddělení pobočky MKP na 
Opatově. Pojďte na chvíli zažít krásu 
mezigeneračního setkávání a udělat si 
vzájemně radost.

 Úterý 12. 4. 10:00 – Od dubna opět 
hrajeme v knihovně scrabble. 

 Čtvrtek 14. 4. 16:00 – Zámek Prů-
honice. Za předními místy české histo-
rie vsedě. Pan PhDr. Jiří Bartoň přiblíží 
na fotografiích a dokumentech historii 
zámku v proslulé zahradě-lesoparku. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
V PRAZE KNIHOVNA 

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 

Noc s Andersenem – pátek 1. 4., 18.00–22.00
Chcete pátrat po tajemném hlavolamu, který ukrývá plánek létajícího kola? Lovili jste 
někdy bobříky? Máte rádi dobrodružné knihy Jaroslava Foglara? Ať už je vaše odpo-
věď jakákoliv, rádi vás přivítáme na naší první Noci s Andersenem! Akce je vhodná 
pro děti od 8 do 12 let a je zdarma. Počet míst omezen, přihlašujte se prosím e-mai-
lem na knihovna@kczahrada.cz.

V pondělí 4. dubna uplyne 85 let od úmrtí českého literárního kritika, novináře a spi-
sovatele F. X. Šaldy. Tušíte, kam zajít k rodinnému hrobu Šaldů? Pokud ne, zastavte 
se u nás v knihovně, rádi vám to prozradíme a půjčíme vám skvělé knihy.
Další informace o službách a podmínkách poskytovaných knihovních služeb najdete 
na webových stránkách nebo FB knihovny. 
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Pozvánky do Chodovské tvrze

KONCERT – Svěcení jara s Jaroslavem Svěceným 
7. 4. / 17.30 a 19.30
Sváteční jarní dvojkoncert nabídne zbru-
su nový program obou protagonistů: 
emotivní hudbu romantika Johanne-
sa Brahmse, filmovou Johna William-
se a nechybět budou ani další krásné 

skladatelské „výlety“. Součástí koncer-
tu bude i jarní autogramiáda, takže si 
z Chodovské tvrze odnesete i malý dá-
rek. Jaroslav Svěcený – housle a průvod-
ní slovo. Lucie Tóth – klavír.

VÝSTAVA – František Tichý (Kresby, grafika)
20. 4. – 5. 6. 
František Tichý je považován za před-
ní osobnost české výtvarné avantgardy 
40. let 20. století. Při vyslovení tohoto 
jména se nám vybaví jeho kresby a gra-
fiky z prostředí cirkusů a varieté. Přes-
tože motivy Tichého tvorby jsou roz-
manité. Světově uznávaný malíř, grafik, 
jevištní výtvarník a významný předsta-
vitel českého moderního umění. Bytost-
ný romantik, tvorbu rozvíjel v atmosféře 
dobového poetismu v námětech z cir-
kusového prostředí, varietních divadel, 
kaváren, ulic a velkoměstských perifé-
rií. Jeho obrazy vynikají krajní úsporností 
malířské zkratky, kompoziční i barevnou 
citlivostí a mají často tragický podtext. 
Z těžkých začátků se vypracoval až na 
vrchol českého moderního umění. V roce 

1961 se mu dostalo vyznamenání a byl 
jmenován zasloužilým umělcem. V roce 
1996 mu byla in memoriam udělena me-
daile Za zásluhy I. stupně.
Kurátorka výstavy Mgr. Pavla Vaňková

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE  
KNIHOVNA OPATOV 

21. února 2022 oslavila 
90 let MUDr. Marie Šandová 
– praktická lékařka, která až skoro 
do svých osmdesáti let ordinovala na 
poliklinice Šustova. Dáma, která je stále 
aktivní, zajímá se o historii, přírodu a je 
vášnivou pěstitelkou květin. Proto dou-
fáme, že květina, kterou jí za městskou 
část předal starosta Jiří Dohnal, jí také 
udělala radost. Moc gratulujeme!

10. února oslavila krásných 100 let paní 
Vlastimila Nosková. Přejeme vše nej-
lepší, pevné zdraví a hodně radosti do 
každého dne.

Životní 

jubilea 

Magdaléna Feilhauerová: 
MEZI SVĚTY JE TEN JEDEN NÁŠ

4. 4. – 7. 5. 2022

Opatovská 1754 /14, Praha 11
Vernisáž výstavy se uskuteční 4. 4. od 19.00

Výstava Magdalény 
Feilhauerové zobrazu-
je niterné barevné axo-
nometrické scenérie. 
Autorka experimentu-
je s klasickými grafic-
kými technikami a vy-
práví o obyčejných, 
přesto vzácných oka-
mžicích prožitých v ro-
dinném kruhu. Křehkost domova a to, co v nás toto slovo 
vyvolává, se ukrývá v spletitých čarách. Položme si otázku, 
co definuje pojem domov. Je to interiér, náruč rodiče, nebo 
celá planeta? Když něco z toho ztratíme, budeme bez do-
mova, nebo ho nalezneme znovu v jiných souvislostech? 
Autorka studuje čtvrtý ročník na Akademii výtvarných umění 
v Praze v ateliéru Grafika I. u prof. Dalibora Smutného.

Carodejnice_A6.indd   1 06.03.2022   23:16:46
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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. 3. do 8. 4. 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

Uzená pečeně s kostí 154,90 Kč 99,90 Kč

Papriková klobása 169,90 Kč 99,90 Kč

Anglická slanina 199,90 Kč 179,90 Kč

Párek učňovský 179,90 Kč 159,90 Kč

Paštika s telecím masem 169,90 Kč 149,90 Kč

Akční nabídka
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800 023 056 
Volejte zdarma

DOBŘE 
PLACENÝ 
PŘIVÝDĚLEK! 
PRÁCE 
U FAIR CREDIT.

800 023 056 
Volejte zdarma

DOBŘE 
PLACENÝ 
PŘIVÝDĚLEK! 
PRÁCE 
U FAIR CREDIT.

Staň se tím 
   nejlepším!

více informací na 
www.faircredit.cz/prace-u-nas

92x63 nabor 2021.indd   192x63 nabor 2021.indd   1 20.09.2021   12:5720.09.2021   12:57

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

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

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

603 786 170
vrbicky@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ

732 574 319
dobiasova@regvyd.cz

Aneta DOBIÁŠOVÁ

PREMIÉRA ČERVEN 2022

PRVNÍ ČESKÝ MUZIKÁL ZE VSI
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  Rychlé
 objednání

přes aplikaci

www.pizzagrande.cz
 

Vždy cerstve upecená na tenkém teste ROZVOZ PO OKOLÍ

ZDARMA

SLEVA 10 % při objednání online.
Zadejte při objednávce do políčka slevový kód: klic10

Platí pouze jednou. Platnost do 31.12.2022.

PIZZA GRANDE I:
Křejpského 6A , Chodov,

tel: 730 554 434

PIZZA GRANDE II:
Matúškova 831/1, Háje,
tel: 730 554 435
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sleva již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

zasklivani_HRBEK_88x30.indd   1 15.4.10   18:46

VENEGLAZ s.r.o.
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CK FISCHER 
– OC HÁJE
Kosmická 748/23
149 00 Praha 4
tel.: 777 755 714

LAST
MINUTE



26 Život na Jižním Městě

Marnost nad marnost a vše jest marnost. Ro-
dové heslo a znak z r. 1614 Mikuláše Švika 
z Lukonos na Šeberově. Za něj zřejmě vznikl 
původní ovčín Horní Roztyly. V proměnách po 
bitvě na Bílé hoře syn Daniel Švik, žijící v emig-
raci, o všechen zdejší majetek přišel.    
 (Reprofoto) 

Pražský Cyklokros Cap v jihoměstském Centrálním parku 28. října 1994 přilákal na start 11 mistrů 
světa. Měl se stát startem do slavné budoucnosti. Pročpak se asi nestal? Foto i popisek Jiří Bartoň

První roky 
„protentokrátu“ 
Letos je to právě osmdesát roků, 
co ve vnuceném útvaru Protektorat 
Böhmen und Mähren v květnu v Praze 
úspěšně zaútočili výsadkáři – vojáci čs. 
zahraničního vojska na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda 
Heydricha, dosazeného sem Hitlerem. 
V týdnech, které zásahu předcházely, 
ani sebeobětaví jedinci zapojení do 
ukrývání vojáků při přísné konspiraci 
nemohli znát rozsah záměru. 

Obyvatelé Chodova i Hájů prožívali nacis-
tickou okupaci od poloviny března 1939 
stejně stísněně jako lidé jinde ve zbytcích 
Čech a Moravy. V letech předtím Českoslo-
venská republika položila základy k rozvoji 
regionu. Okresní silnice od Prahy k Šebero-
vu – dnešní ulice Starochodovská, dnešní 
ulice Květnového vítězství i ulice Ke Stáčír-
ně směřující k Hostivaři, byly obestavovány 
již od svého vzniku. Za 1. republiky se zá-
stavba rozrůstala a v jejich sousedství vzni-
kaly nové ulice. Popisná čísla Litochleb, je-
jichž náves se nacházela v části severního 
dílu dnešního Litochlebského náměstí, byla 
r. 1925 připsána za tehdy poslední chodov-
ské popisné číslo. Do soupisu domů Chodo-
va pak přibývala čísla nových. Na dnešní uli-
ci Květnového vítězství byla obecná škola 
zvýšena o druhé poschodí. Později k ní ze 
západní strany přistavěli měšťanskou ško-
lu. Vzniklo autobusové spojení. Zřízena byla 
četnická stanice. Vystavěn byl nový Obec-
ní dům. Vyrostla sokolovna. Spolky se čini-
ly. Kvetlo ochotnické divadelnictví. Chodov-
ský dvůr kolem sešlého zámečku, pronajatý 

majetek pražské obce, byl základem zdejší-
ho podnikání. Vznikla barvírna. Na severu, 
v dotyku s pražským Spořilovem, se roz-
růstala osada Chodovec. Háje, osadu Hos-
tivaře, tvořil hospodářský dvůr a sousední 
domky. Objekt dvora, komerčně využíva-
ný, stojí v konci ulice Květnového vítězství. 
Nedaleko domků z Prašné ulice jihozápad-
ním směrem vyvstaly domky Nových Hájů. 
Milíčov tvořil jen dvůr, častěji se říkalo sta-
tek. Rybníky s myslivnou na kraji milíčovské 
bažantnice náležely už k jinému katastru. 

V březnu 1939 jako by republika navždy 
zanikla. Od 1. září platily válečné předpisy, 
mnoho předních českých osobností bylo 
pro klid nacistické říše uvězněno jako ru-
kojmí. Školy zavedly výuku němčiny. Ta se 
uplatňovala v úředním i kulturním dění. Pro-
měn bylo velmi mnoho. Společenský život 
byl omezován, Židé stále více diskriminová-
ni. Vyžadovalo se pracovní nasazení pro „ví-
tězství“ nacistické říše. Každý zjištěný ná-
znak vzdoru, natož odporu obyvatel vedl 
k represím. Do povědomí pronikaly poj-
my jako pracovní tábor, sabotáž, gestapo, 

koncentrační tábor. Projevy nesouhlasu 
a odporu přesto existovaly. 

Tehdejší hromadná média, noviny, legální 
rozhlas a filmové týdeníky, uváděla jediný 
úhel pohledu: Říše vítězí na všech frontách! 
Ve válce padlo Polsko. V následujícím roce 
daleko rychleji Dánsko, Norsko, Nizozemí 
a Belgie. Rozpadla se Francie. Bujely další 
a další války. V Evropě, na okolních mořích 
i za nimi. Vše ve světě se zdálo vzhůru no-
hama. V roce 1941 probíhala letecká válka 
nad Británií a Hitler přes nedávné smlou-
vy zaútočil také na Sovětský svaz. Ten si 
předtím stačil zabrat předpolí, ale nacisté 
nyní přes ně rychle postupovali na východ. 
Ostrovní Británie na západě letecké válce 
odolala. V Londýně sídlila exilová čs. vlá-
da s prezidentem Benešem. Připravovala 
půdu pro poválečnou obnovu Českosloven-
ska na straně protihitlerovských Spojenců. 
Jinou alternativu budoucnosti nikdy nesle-
dovala. Vyslala koncem roku 1941 do pro-
tektorátu ony zmíněné čs. výsadkáře. 

 Jiří Bartoň

Doba protektorátu přinesla povinnou dvoujazyčnost. Dobová pohlednice. 
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5. 4. | Augustinova (mimo úsek Gregorova – Ryšavého), 
Dědinova (úsek Filipova – Hrabákova), Hrabákova vč. park. zálivů, 
Hrudičkova, Petýrkova
6. 4. | Černockého, Jašíkova, Jeřábkova, Konstantinova, 
Konstantinova – parkoviště část NN 1587, Křejpského, 
Křejpského – parkoviště, Křejpského, parkoviště + NN 1094 a NN 
1587 (část), Lečkova + NN 4307, Metodějova, Nad Opatovem, 
Šalounova, U Chodovského hřbitova, V Jezírkách 
7. 4. | Horčičkova, Janouchova, Kosmická, Kropáčkova, 
Mendelova, náměstí Kosmonautů, Nešporova, Parkoviště 
Štichova x Janouchova I., parkoviště Štichova x Janouchova II., 
Plickova, Štichova (úsek Janouchova – Opatovská) 
8. 4. | Anežky Malé – parkoviště, úsek NN 1581 (část), NN 1582, 
NN 1583, Anežky Malé, Arkalycká, Benkova, Donovalská (úsek 
Benkova – slepý konec), Emílie Hyblerová, Kahovská, Kunínova, 
Kupeckého + parkoviště, Ledvinova + parkovací záliv 
11. 4. | Boháčova, Brechtova, Dubnova, Hekrova, Leopoldova 
(úsek Brechtova – Ke Stáčírně), Matúškova + parkoviště NN 
1096, NN 1607 (slepá z Mírového hnutí) část, NN 3329 
(parkoviště u ul. Dubnova), NN 3330 (parkoviště u ul. Brechtova), 
NN 4199 (parkoviště u ul. Brechtova), NN 4435 (2x parkoviště 
u ul. Boháčova), parkoviště u ul. Matúškova, parkoviště u ul. 
Hekrova 
12. 4. | Bachova, Michnova, Mikulova + parkoviště NN 3334, 
NN 4446 (parkoviště Michnova), parkoviště Vejvanovského, 
Podjavorinské, Vejvanovského  
13. 4. | Květnového vítězství (úsek Türkova – Markušova), 
Machkova, Markušova, NN 3346 (k parkovišti Květnového 
vítězství), parkoviště Květnového vítězství + NN 4414, parkoviště 
V Průčelí (NN 2478), V Průčelí, Valentova, Ženíškova 
14. 4. | Borošova, Hlavatého (úsek Šticvhova – K Milíčovu), 
K Milíčovu (úsek Domov důchodců – slepý konec), Klivarova, 
Křtinská, Mejstříkova, NN 3969 (část ) a NN 3970, NN 3971 
(část), Otická, parkoviště Štichova + NN 3909, NN 1586, Rašova 
+ NN 3969, NN 3970, NN 3971, Štichova (úsek Janouchova 
– Hlavatého) 

19. 4. | Hráského, Hroncova, Jarníkova, Láskova, Malenická, 
Nechvílova, Vojtíškova, Zlešická 
20. 4. | Babákova, Blatenská, Brehmova, Hněvkovská, Hrdličkova, 
Kloboukova, Komárkova 
21. 4. | Bajkonurská, Cyprichova, Hlavatého (úsek Štichova 
– slepý konec), Jurkovičova (část), Kulhavého, Mnichovická, 
Novomeského, Ocelíkova, Steinerova, Stříbrského, Sulanského, 
Tatarkova
22. 4. | Anny Drabíkové, Hviezdoslavova (úsek Prašná – Výstavní), 
Jarešova, K Jezeru, Mandova, Nad Úpadem, Stachova, Staňkova, 
U Přehrady (úsek Výstavní – Nad Úpadem), V Hájích 
25. 4. | Bohúňova, Doubravická, Jažlovická, parkoviště 
Radimovická, Radimovická, Tererova, Vidimova, Zdiměřická
26. 4. | Brandlova vč. parkovacích zálivů, Hněvkovského, 
Chalupkova, NN 1097 parkoviště při ul. Schulhoffova, parkoviště 
při Schulhoffova + NN 1095, Schulhoffova
27. 4. | Chomutovická, Ke Kateřinkám (úsek Zdiměřická – 
Modletická), Ke Škole, Krajanská, Modletická + parkoviště, Nad 
Křtině (úsek Vodnická – Milíčovská), NN 3908 (parkoviště ul. 
Ke Kateřinkám), parkoviště při ul. Ke Kateřinkám, Proutěná, 
U Pramene, Vodnická 
28. 4. | Brodského, Donovalská (úsek Benkova – Ke Stáčírně), 
Leopoldova (úsek Ke Stáčírně – Mírového hnutí), parkoviště NN 
4434, Majerského, NN 1098 (úsek Donovalská – Brodského), NN 
3331 (parkoviště proti Majerského), NN 4421 (úsek Brodského 
– slepý úsek), parkoviště Brodského, parkoviště Donovalská, 
Samohelova
29. 4. | Hornomlýnská (úsek Urešova – U Kunratického lesa), Jana 
Růžičky, K Václavce, Klírova, Šustova + NN 4467 – parkoviště, 
U Zeleného ptáka, Urešova (úsek Hornomlýnská – U Kunratického 
lesa)
2. 5. | Augustinova (úsek Gregorova – Ryšavého), Dědinova (úsek 
Filipova – Ryšavého), Filipova, Gregorova, Holušická, Hvožďanská 
(úsek Kloknerova – slepý konec), Kaplanova (úsek Kloknerova – 
U Pojišťovny), Klapálkova, Kloknerova, Koštířova, Krejnická, NN 
4248 (úsek Koštířova – Koštířova), U Pojišťovny 

31. 3. | 7. května (úsek K Dubu – Skřivanova), K Dubu, K Remízku, 
Ke sv. Izidoru 1. polovina, Malebná (úsek K Remízku – Ke sv. 
Izidoru), Medkova (úsek K Remízku – Ke sv. Izidoru), Na Sádce, 
Saudkova, Skřivanova, Švabinského (úsek K Dubu – Ke sv. 
Izidoru), V Benátkách, Verdiho, Zakouřilova (úsek K Remízku – Ke 
sv. Izidoru), 
2. 4. | Hráského parkoviště (NN 4466), Krejnická parkoviště (NN 
4399), Metodějova parkoviště (NN 3338), Vojtíškova parkoviště 
(NN 4465 – naproti OC Slunečnice)
7. 4. | 7. května (úsek Skřivanova – Pod Vodojemem), Ke sv. 
Izidoru 2. polovina, Lažanského, Malebná (úsek Ke sv. Izidoru – 
slepý konec), Medkova (úsek Ke sv. Izidoru – Pod Vodojemem), 
Nad Lomy, Pod Vodojemem, Švabinského (úsek Ke sv. Izidoru – 
Pod Vodojemem), U Kolonie, V Lomech, Zakouřilova (úsek Ke sv. 
Izidoru – Pod Vodojemem)
9. 4. | Benkova parkoviště (NN 4420), Vojtíškova parkoviště (NN 
3354 prostřední), Výstavní parkoviště (NN 1622 pod čerpací 
stanicí)

14. 4. | Dobrovolského, Donovalská (úsek Ke Stáčírně – 
Brechtova), Ke Skále, Nedbalova, Pištěkova, Rujanská, 
Šperlova, Švecova, Volkovova, Vycpálkova
21. 4. | Dunovského, Hejplíkova, Kazimírova, Klecandova, 
Kolmistrosva, Kryštofova, Mirošovská, Mokrá, Pacajevova, 
Starobylá, Stýblova, U Rybářstrví, U Transformační stanice, 
V Opatově, Vápeníkova, Wagnerova, Za Rybářstvím, 
Zimákova 
23. 4. | Brandlova parkoviště (NN 3822), Gregorova 
parkoviště (NN 3851), Kaplanova – Kloknerova NN 4397, 
Malenická (KC Zahrada) uzavřené parkoviště, Plickova 
parkoviště (NN 1621), Zdiměřická parkoviště NN 3340
28. 4. | Blažimská (úsek od kruh. objezdu po ul. Divišovská), 
Čenětická, Divišovská, Hněvkovského parkoviště NN 
2817, Chodovecká náměstí, Pod Pahorkem, Obrovského, 
Šternovská, U Nové dálnice, U Stojanu, Zastrčená

Termíny blokového čištění ve správě společnosti Jihoměstská majetková

Termíny blokového čištění ve správě TSK

Vážení občané,

v tuto chvíli probíhá proces převzetí parkovišť na pozemcích hl. m. Prahy od soukromých provozovatelů pod Technic-
kou správu komunikací hl. m. Prahy (TSK). Parkoviště zůstanou nadále oplocená a hlídaná. Současní nájemci získají 
nové nájemní smlouvy s TSK. Konkrétně se jedná o parkoviště Kaplanova a Doubravická. Další parkoviště budou 
následovat na základě soudního rozhodnutí.

Mgr. Martin Duška, (Piráti),  
radní pro dopravu a otevřenou radnici
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FC Háje JM vás srdečně zve  
na Čarodějnice na Hájích!
V sobotu 30. 4. 2022 se můžete těšit na tradiční akci na Há-
jích. Kromě pálení čarodějnice, špekáčků a radosti se můžete 
těšit i na připravená sportovní a pohybová stanoviště pro děti, 
kde si každý najde, co ho baví, a užije si 
spoustu zábavy.

V 17.00 všechno vypukne při-
pravenými stanovišti pro 
děti na hřišti s umělou plo-
chou v domovském areálu 
FC Háje JM – sportovním 
areálu K Jezeru. Přibližně 
v 18.00 skončí organizo-
vaná zábava, ale to nezna-
mená, že by dovádění dětí 
skončilo. Hřiště zůstane jejich 
útočištěm a všichni víme, že míče, 
branky a třeba i další drobné pomůc-
ky dětem bohatě stačí, aby si tu pravou 
srandu bez dospěláků užily.

V 19.00 přijde zlatý hřeb programu – pálení čarodějnice a opé-
kání buřtů, kterých na místě bude dost pro všechny za lidový 
peníz. 

Kolem 20.00 se můžete těšit na tradiční doprovodný program 
v podobě vyhlašování tomboly nebo na diskotéku pro děti – tu 
poznáte hlavně díky taktně zvoleným písničkám. Od 21.00 se 
už bude očekávat, že děti půjdou unavené spát, a pro zájemce 
bude Kantýna na Hájích otevřena pro afterpárty rodičů, kteří si 
ji jistě zaslouží.

Už teď se na všechny těšíme v sobotu 30. 4. 2022 od 17.00 na 
Hájích! Info: fc-haje.cz.

 Mikuláš Zbořil

POCTA nabízí pravidelné 
tréninky jihoměstských dětí 
Sportovní oddíl POCTA působící na Jižním Městě nabízí Cycling 
academy, která vytváří prostor pro aktivně založené děti, kte-
ré baví sportování. Zdravý přístup k životu, nadšení při sportu 
a pozitivní naladění je vítáno. Akademie vytváří podmínky pro 
smysluplnou a zábavnou volnočasovou aktivitu pro děti, kte-
ré se naučí na hodinách základy všech sportů. Nejde o výkon-
nost, ale o zábavu. Sporty, které v akademii najdete: kolo, atle-
tika, gymnastika, míčové hry, plavání, bruslení, lyžování a nově 
bude organizace nabízet i vodácké sporty. Zábava a poznávání 
přírody probíhají především v lese v okolí ZŠ Campanus a Milí-
čovském lese. Občas i u Hostivařské přehrady. V nabídce jsou 
dále rodinné akce, příměstské kempy, junior klub a soustředění.

Sportovní školky a přípravky POCTA (PRVNÍ OSOBNÍ CYKLISTIC-
KÁ TALENTOVÁ AKADEMIE) vstupuje se svým projektem „cyklis-
tických přípravek a školek“ do sedmého ročníku. Cílem programu 
je nabídnout rodičům a jejich dětem novou volnočasovou aktivitu 
v podobě pravidelných cyklistických kroužků a zároveň podpořit 
sportovní přípravu nejmladších dětí i v jiných sportech. 

 Radek Petrák, předseda spolku 

Taneční klub Sparta Praha má MISTRY České republiky 
Dne 26. 2. se v Otrokovicích uskutečnilo mistrovství České republiky 
ve standardních tancích. Z Tanečního klubu SPARTA PRAHA se 
mistrovství zúčastnilo 15 párů ve všech věkových kategoriích. 

Páry podaly vynikající výkony, všichni tan-
čili na své maximum. Pro některé z nich 
je velkým úspěchem postup do dalšího 
kola, pro jiné účast v semifinále. Třem 
párům z klubu se podařilo protančit až 
do finále! Po několika měsících společ-
ného tancování se do finále v katego-
rii Junior I (do 13 let) protančili Vojtěch 
Anelt s Barborou Dalekorejovou. Inten-
zivní příprava se vyplatila a díky talentu, 
který mají, se probojovali mezi nejlepších 
6 párů v republice v této kategorii. 

Dalším úspěšným párem se stal Richard 
Volf s Veronikou Dostálovou, kteří v ka-
tegorii Junior II (do 15 let) získali bron-
zovou medaili. Tančili výborně a ve vel-
ké konkurenci je 3. místo opravdu skvělé. 
V kategorii do 21 let se Martinovi Frie-
dovi a Anetě Krásové podařilo získat titul 
a stát se MISTRY České republiky. Díky 
čistému a elegantnímu stylu a dokonalé-
mu provedení všech tanců se po zásluze 
stali vítězi této soutěže. 

Všechny dosažené výsledky jsou pro Ta-
neční klub SPARTA Praha obrovským 
úspěchem a věříme, že i nadále se párům 

z našeho klubu bude dařit a budou dosa-
hovat svých vysněných cílů. Všem párům 
moc gratulujeme a držíme jim palce na 
dalších dvou mistrovstvích, která je teď 
na jaře ještě čekají. 

 Mgr. Lenka Gebertová, www.tksparta.cz

Martin Fried a Aneta Krásová
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FK DUKLA Jižní Město z.s.
Zaměření: v první fázi všestranný pohy-
bový rozvoj nejmenších dětí, a to přede-
vším v mateřských školkách na Jižním 
Městě, a ve fázi druhé již zaměření na 
fotbal od přípravek až po dospělé.

S fotbalem u nás mohou začít dívky 
i chlapci již od 5 let.

Nábory malých fotbalistů provádíme 2x do 
roka na jaře a na podzim. Termín je vždy 
řádně vyvěšen na našich stránkách www.
fkduklajm.cz a je pro všechny věkové kate-
gorie, protože sportovat může začít každý 
kdykoli. Informace pro rodiče: pokud ne-
stihnete termín náboru, můžete své dítě 
přivést kdykoli během celého roku.

Svou činnost provozujeme na dvou hři-
štích v areálech Mikulova a Schulhoffo-
va. V areálu Mikulova hrajeme na umělé 
trávě a v areálu Schulhoffova na přírod-
ní trávě, ale máme zde i malou umělou 
trávu a jako jeden z mála klubů v Praze 
i svou vlastní přetlakovou halu, ve které 
trénují především mladší ročníky.

Tréninky probíhají 2x až 5x týdně podle 
věku našich fotbalistů.

FK Dukla JM pořádá pravidelně 2. tý-
den v červenci fotbalový kemp nejen pro 
naše mladé hráče. Letos to bude již sed-
mý ročník. Srdečně vás zveme. „A“ tým 
dospělých se umisťuje již několik let po 
sobě na úplné špici Pražského přeboru. 
V polovině soutěže jsme na prvním mís-
tě. Aktuálně vyhráli naši starší žáci zimní 
ligu na Meteoru. Přijďte mezi nás!!!

Kontaktní osoba: 
Petr Sýkora, předseda
Tel.: 722927345, 
e-mail: petr.sykora@email.cz
www.fkduklajm.cz

JNS Cheerleaders z.s.  
(Join New Spirit AllStars, sportovní název) 

Zaměření: Všestranný pohybový rozvoj 
a komplexní gymnastická a akrobatická 
příprava. S věkem zaměření na sportov-
ní cheerleading a reprezentaci ČR. Nově 
olympijský sport. Tréninky, které probí-
hají 2x–4x týdně, jsou určeny pro dívky 
i chlapce od věku 3 let po dospělé.

Působíme v obou tělocvičnách ZŠ Květ-
ňák 2, Schulhoffova 844. Máme 12 týmů, 
kde trénují sportovci rozdělení dle věku 
a výkonnosti od začátečníků až po mistry 
Evropy.

Klub JNS oslavil 21 let své činnosti. Je 
nejúspěšnějším a největším klubem spor-
tovního cheerleadingu v ČR, klub navště-
vuje 250 sportovců. Každoročně obhaju-
jeme tituly mistrů republiky, pyšníme se 
titulem mistři i vicemistři Evropy. Po dobu 
existence jsme získali přes 180 medailo-
vých umístění a naši sportovci jsou kaž-
doročně součástí národního reprezentač-
ního týmu na mistrovství světa. Hlavním 
cílem klubu je začlenit sport do běžného 
života dětí a mládeže a dopřát jim rodin-
né zázemí plné pohybu, radosti a úsměvů. 
Cheerleading je kolektivní, koordinačně es-
tetický sport, který rozvíjí fyzickou, ale ze-
jména i psychickou zdatnost. Součástí 
tréninků je gymnastika, akrobacie, skoky, 
tanec, pokřiky, stunty a kondiční přípra-
va. V průběhu sezony se naši sportovci 
účastní pravidelných tréninků, soustředění 

a samozřejmě soutěží v ČR i v zahraničí. 
Organizujeme letní soustředění, příměst-
ské akrobatické kempy, show s vyhlašo-
váním sportovců roku v jednotlivých di-
vizích, sportovní ples a mnoho dalšího. 
Tělocvičny jsou vybavené profesionálními 
pomůckami (gymn. koberce – flexi rolly, 
airtracky, speciální žíněnky). S dětmi pra-
cuje 30 certifikovaných trenérů. Cheerlea-
ding je veselý sport plný úsměvů a týmo-
vé spolupráce a skvěle buduje osobnost 
sportovce.

Nábory probíhají 3x ročně, září (začátek 
sezony), únor (začátek 2. pololetí), červen 

(konec sezony, před letními aktivitami).

Naší chloubou je rodičovský tým, který 
stejně jako ostatní týmy vozí medaile ze 
soutěží, a hlavně je velkým zdrojem ener-
gie a dobré nálady. 

Kontaktní osoba: 
Mgr. Míková Nikoleta, hlavní trenér
e-mail: nikol@jns-cheerleaders.cz
www.jns-cheerleaders.cz

představení 

jihoměstských 

sportovních 

klubů



Pro milovníky koní vysněné povolání. Dennodenně několik hodin 
strávených se „svým“ koněm na procházkách městem a ještě 
za to brát plat. Jaká je ale realita? Pojďme se seznámit s jízdní 
skupinou Obvodního ředitelství Městské policie Prahy 11.

Jízdní skupina je neocenitelná hlavně 
v místech, kde se běžné dopravní pro-
středky těžko pohybují nebo je to pro 
obyvatele a návštěvníky našeho Jižního 
Města příznivější, jako jsou lesy, lesopar-
ky a parky.

Jízdní skupiny byly u MP Praha založe-
ny postupně a v roce 2008 právě první 
z nich vznikl v MČ Praha 11. 

Jízdní skupina Městské policie Prahy 11 
má celkem 7 koní. České teplokrevní-
ky a starokladrubské bělouše. Spousta 
z nás má představu, co všechno tito koně 
dokážou a co se po nich vlastně chce. Je 
to především duševní odolnost. Nesmí je 
rozházet opravdu nic – oheň, dým, petar-
dy, dopravní prostředky, létající předměty 
nebo jen šlápnutí na PET lahev.

A jak vlastně vypadá takový běžný den jízd-
ní skupiny? Začíná se už v 6.30 hod. Stráž-
níci nakrmí všechny koně, zkontrolují jejich 
zdravotní stav a odchází na instruktáž, kde 
se dozví, co je během jejich služby čeká. Po 
instruktáži část strážníků odjíždí na Obvod-
ní ředitelství Městské policie Prahy 11 vy-
fasovat zbraně. Zbytek strážníků začíná 
s tzv. místováním, což je úklid boxů a stájí. 
Po potřebném úklidu část koní jde do výbě-
hu a zbytek se začíná sedlat a v 9:00 hod. 
odjíždí hlídka z areálu do svého přidělené-
ho úseku, který je buď v Praze 11, anebo 
tzv. přejezdová hlídka odjíždí na jinou měst-
kou část. K přesunu na jinou městskou část 
se využívá nákladní vůz nebo vlek speciálně 
upravený pro přepravu koní. Jízdní policie 
Prahy 11 má na starost celkem 17 úseků 
v Praze 11, 4, 12, 14 a 15, a to od pravé-
ho břehu Vltavy v Modřanech až po Kláno-
vický les. Hlídka trvá 2 hodiny. Po ukončení 

dopolední hlídky je pauza, po které následu-
je opět vyčištění koní a příprava na odpole-
dní hlídku. Ve 14:00 hod. se vyjíždí na odpo-
lední hlídku. Po návratu z odpolední hlídky 
nastává opět starost o koně, jako je jejich 
vyčištění. Po vyčištění koní strážníci odjíž-
dí na Obvodní ředitelství Městské policie 
Prahy 11 odevzdat své zbraně a následuje 
krmení. Po nakrmení všech koní a poklize-
ní stájí končí strážníkům směna a odchází 
domů. To je v 19.00 hod.

Stále vás láká práce u jízdní skupiny Obvod-
ního ředitelství Městské policie Prahy 11? 
Pak byste měli vědět, co je třeba, abys-
te tuto práci mohli vykonávat. Musíte být 
strážník a umět jezdit na koni. Pakliže ne-
vlastníte jezdeckou licenci, bude třeba si 
tuto doplnit, ale je možné si ji dodělat až 
po nástupu.

V současné době má Praha 11 u jízdní poli-
cie pouze 6 strážníků z potřebných 11.

 Bc. Petra Víznerová,  
 oddělení krizového řízení

30 Život na Jižním Městě

NEKRMTE KONĚ VE VÝBĚZÍCH!!!
Málokdo z kolemjdoucích si totiž uvě-
domuje, že koně mají velmi citlivé za-
žívání. A k tomu navíc neumí zvracet. 
Takže všechno, co pozřou, musí pro-
jít celým trávicím procesem. Nakrme-
ní nevhodnými potravinami, případně 
překrmení těmi, které ve velmi ome-
zeném množství konzumovat smí, 
může skončit vážným onemocněním 
nebo i uhynutím. Koně mají sestaven 
výživový plán na míru a přikrmová-
ní jim ubližuje. Nechcete-li jim ubližo-
vat, nekrmte je a ani nedovolte, aby 
to dělal někdo jiný. Veterinární nákla-
dy na záchranu koně jsou velmi vyso-
ké a mnohdy se to nepodaří. 

Jízdní skupina OŘ MP Praha 11
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Culture and Education 

Free Time in the District / Community Life and Sports 

The Regional Centre for Help and Assistance to Ukraine in 
Prague is located at 5. května 65, Prague 4 (entrance no. 10); 
transportation: metro C line – Vyšehrad station. Staff from 
the Foreign Police, the Department of Asylum and Migration 
Policy, Integration Centre Prague, General Health Insurance 
Company of the CR (VZP), the Czech Red Cross, Labour Office 
of the CR, Fire Rescue Service of the city of Prague and of 
the Central Bohemian region are present on the spot. First 
aid and a kids’ corner are set up. ֍ We regularly update the 
information on assistance for refugees from the war in Ukraine 
here: praha11.cz/cs/mestska-cast/ukrajina/ ֍ Are you looking 
for the nearest pharmacy? Wondering which containers for 
sorting waste are available in your neighbourhood? You will 
find this all out using the upgraded app Prague 11 on the 
map: praha11.cz/cs/media/mapa-jizniho-mesta/.

Регіональний асистентський центр допомоги Україні 
у Празі знаходиться за адресою: вул. 5. května 65, 
Praha 4 (вхід № 10); як дістатися: лінія метро C – станція 
Vyšehrad. На місці працюють співробітники поліції у 
справах іноземців, Департаменту з питань біженців і 
міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чехії, 
Інтеграційного центру Прага, Громадської медичної 
страхової компанії (VZP), Чеського червоного хреста, 
Центру зайнятості Чехії, пожежної рятувальної служби 
міста Праги та Центральночеського регіону. Забезпечено 
першу допомогу та дитячий куток. ֍ Інформація 
про допомогу біженцям від війни в Україні регулярно 
оновлюється тут: praha11.cz/cs/mestska-cast/ukrajina/ ֍ 
Шукаєте найближчу аптеку? Вам цікаво, які контейнери 
для сортування сміття знаходяться неподалік? Це все 
ви дізнаєтеся у покращеному додатку Praha 11 на карті: 
praha11.cz/cs/media/mapa-jizniho-mesta/.

Prague 11 invites you to the Farmers’ market. The Farmers’ 
market will once again take place on Mondays and Wednesdays 
from 8:00 till 18:00 at the traditional spot by the Mother 
Teresa Community Centre (by the Modrá škola bus stop), up 
until Wednesday, December 21, 2022. The market visitors 
will be able to enjoy a range of products from Czech farmers, 
including vegetables, fruits, fresh and smoked meat etc.. If 
you are interested in trading at the market, you can contact 
the organizer at: +420 605 885 186 or by email at: fktrhy@
seznam.cz. ֍ Starting from Tuesday, March 1, a collection 
point is open at Opatovská 874 for material aid, which is 
distributed directly to Ukraine by the Czech Red Cross. Another 
part of the aid will be allocated to refugees from Ukraine 
in cooperation with Prague City Hall. You can find related 
volunteering opportunities here: praha11.cz/cs/mestska-
cast/ukrajina/dobrovolnici/ ֍ You love the place where you 
live and would like to get more involved in the events in your 
district? You can contact the community intercultural worker 
Olga Vencovská, who focuses on community activities in the 
district: vencovska@inbaze.cz, +420 722 447 633.

Міська частина Прага 11 запрошує вас на фермерський 
ярмарок. Ярмарки знову будуть відбуватися щопонеділка 
та щосереди з 8:00 до 18:00 на традиційному місці біля 
Громадського центру Матері Терези (Komunitní centrum 
Matky Terezy), біля автобусної зупинки Modrá škola. Ярмарки 
відбуватимуться до 21 грудня 2022 року. Відвідувачі 
знайдуть на ярмарках асортимент товарів від чеських 
фермерів: овочі, фрукти, м’ясо і так далі. Охочі продавати 
власну продукцію можуть реєструватися в організатора 
за тел.: +420 605 885 186 або через e-mail: fktrhy@seznam.
cz. ֍ З вівторка 1 березня за адресою вул. Opatovská 874 
відкрито збір матеріальної допомоги, яку за допомогою 
Чеського червоного хреста доставлять прямо в Україну. 
Частину допомоги у співпраці з Магістратом міста Праги 
нададуть біженцям з України. Інформацію про можливості 
волонтерства в цій сфері ви знайдете тут: praha11.cz/cs/
mestska-cast/ukrajina/dobrovolnici/ ֍ Ви любите місце, 
де ви живете, та хотіли би долучитися до подій у міській 
частині? Зв’яжіться з інтеркультурною працівницею 
Ольгою Венцовською, яка займається громадськими 
подіями в міській частині: vencovska@inbaze.cz, 
+420 722 447 633.

Центр для інтеграції іноземців (Centrum pro integraci cizinců) 
організовує семінар для батьків. Ви хочете записати 
дитину в дитсадок у Чехії? Як виглядає цей процес, і що 
потрібно зробити? Семінар безкоштовний, проходитиме 
чеською мовою. Відвідувачі зможуть поставити запитання й 
іншими мовами. Семінар відбудеться 11. 04. 2022 з 17:00 
до 18:30 у Центрі інтеграції іноземців за адресою вул. 
Pernerova 10/32, Прага 8. Реєстрація: cicops.cz. Контакти 
та інформація: barbora.machova@cicops.cz, +420 704 
600 700. ֍ У Відділ освіти, молоді та спорту празького 
магістрату можуть звертатися люди, школи й інші установи зі 
своїми запитаннями щодо можливостей освіти українських 
дітей та учнів у празьких садочках, початкових і середніх 
школах. Телефонуйте за номером: +420 236 005 901. Лінія 
працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00. Запитання 
можете надсилати також на e-mail: skoly@praha.eu. Якщо 
ви говорите лише українською, будь ласка, використовуйте 
лише електронну пошту. ֍ Скористайтеся сайтом shkola.cz 
– це співпраця чеських навчальних закладів з українськими 
дітьми та студентами. ֍ Запрошуємо вас на традиційну 
подію «Чаклунка» (Čarodějnice) у громадському центрі 
«Zahrada» (вул. Malenická 1784/2). Подія відбудеться 29. 4. 
з 16:00 до 22:00 для дітей і дорослих. Частиною події буде 
розпалення вогнища, музика, дозвілля для дітей.

The Centre for Integration of Foreigners organises a seminar 
for parents. Would you like to enrol your child into 
kindergarten in the Czech Republic? What is the process 
and what do you need to do? The seminar is free of charge 
and is held in Czech language. There will be an option of 
answering questions in foreign languages as well. The 
seminar will take place on 11. 4. 2022 from 17:00 to 18:30 
at the Centre for Integration of Foreigners at Pernerova 
10/32, Prague 8. Registration: cicops.cz. Contact info and 
details: barbora.machova@cicops.cz, +420 704 600 700. 
֍ Individuals, schools and other institutions can contact 
the Division of Education, Youth and Sports of the Prague 
City Hall with questions regarding education possibilities for 
Ukrainian children and students at Czech nursery, primary 
and secondary schools. You can call: +420 236 005 901. 
The line is available from Monday till Friday, 8:00 to 16:00. 
You can also email your questions to skoly@praha.eu. For 
communication in Ukrainian, please only use the email address. 
֍ Use the website Pomoc při vzdělávání (help in education): 
shkola.cz for connecting Czech schools and kindergartens 
with Ukrainian children and students. ֍ We invite you to the 
traditional event Čarodejnice v KC Zahrada (Witches at KC 
Zahrada) at Malenická 1784/2. The event will take place on 
29. 4. from 16:00 to 22:00 and is intended for children and 
grownups. The event will include a bonfire, barbecue, music 
and activities for kids.

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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• Více peněz na opravy škol a jejich pro-
voz! Taková je moje představa o rozpoč-
tu. | Na začátku března, kdy píši tento 
příspěvek, vypadá (stále ještě jen) ná-
vrh rozpočtu na rok 2022 takto: peníze 
na opravy i provoz škol zoufale chybí, 
na zbytečnosti je ale koalice Piráti/TOP-
09-STAN/ANO/ODS jako vždy našla. 
A to navzdory tomu, že z bezpečnost-
ních a hygienických důvodů hrozí uzavře-
ní MŠ Markušova i MŠ Modletická, které 

nutně potřebují nové varny, a vstupu do 
ZŠ Ke Kateřinkám, kde hrozí nebezpečí 
sesutí zeminy z „květinové vany”. 
Zároveň je už nyní jasné, že kvůli vzrůs-
tajícím cenám energií nebude mnoha MŠ 
i ZŠ příspěvek na provoz od MČ stačit. 
K čemu to povede? Školy od září navý-
ší školkovné, platby za družinu i krouž-
ky. Na plýtvání obecními penězi tak do-
platí rodiče. Stejně jako na plavání dětí 
v MŠ, které již radnice nebude dotovat 

50 % jako dříve, od září už možná vůbec. 
Kde by se dalo ušetřit? V rozpočtu najde-
te miliony určené na trafiky, statisíce na 
propagaci radnice či studie na výstavbu 
nových bytů na JM a štědré dotace na 
„akce pro vyvolené“ (jako je reprezentač-
ní ples P11 či Tóny Chodovské tvrze). Na 
opravu vzduchotechniky v MŠ Hroncova 
nebo zvětšení výdejny jídel v ZŠ Campa-
nus ale nikoliv.
  Ivana Hovorková, HPP 11

• Došlo k extrémnímu navýšení poplat-
ku za komunální odpad | Na lednovém 
jednání zastupitelstva P11 jsem jako za-
stupitel za Jižní Město – náš domov pro-
sadil na projednání poplatek za komunál-
ní odpad. Důvodem byla skutečnost, že 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy vedené (Pirá-
ti, Praha Sobě, TOP 09 a STAN) schváli-
lo vyhlášku, která navyšuje poplatek od 
ledna 2022 téměř o 100 % u velkoobje-
mových kontejnerů na komunální odpad. 

Toto drastické navýšení nákladů bude 
mít negativní dopad na všechny Pražany 
a u mnohých z nich pak prohloubí jejich 
již tak špatnou finanční situaci. Je možné, 
že takto velké navýšení nákladů za odvoz 
odpadu bude motivovat vedení bytových 
družstev a společenství vlastníků jedno-
tek ke snížení četnosti svozu odpadu či 
snížení počtu nádob na odpad. V důsled-
ku těchto snah o snížení nákladů za od-
voz komunálního odpadu lze očekávat 

přeplněné popelnice a zvýšený nepořá-
dek u kontejnerového stání. Prosazuje-
me, aby navýšení nákladů na odvoz a li-
kvidaci komunálního odpadu se zvýšilo 
max. o 30 % původní ceny (roku 2021). 
Toto považujeme za přiměřené a chce-
me, aby toto stanovisko zaujalo vedení 
Prahy 11 a iniciovalo znovuotevření to-
hoto tématu na magistrátní úrovni a jeho 
prosazení na Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 
  Rostislav Korbel, JM-ND

• Roztylští občané vyjádřili svůj nesou-
hlas s bytovým domem Ovčárna na za-
stupitelstvu | Na zastupitelstvo Pra-
hy 11 dne 3. 3. dorazili občané vyjádřit 
svůj nesouhlas s plánovaným BD Ovčár-
na v ul. Hrudičkova. Investor záměru po-
žádal stavební úřad o vydání územního 
rozhodnutí. Příslušné řízení bude zahá-
jeno na jaře 2022. Tlačeni tímto termí-
nem dotčení občané a zástupci spol-
ků požádali zastupitele projednat tuto 

kauzu na zastupitelstvu s cílem zavázat 
radu jednat s investorem o zreduková-
ní kapacity záměru. Zastupitelé Pirátů/
ODS/TOP-STAN/ANO návrh občanů od-
mítli projednat s tím, že hlavním téma-
tem zastupitelstva je rozpočet. Na něm 
se koalice není schopná dohodnout již 
od 8/2021. Přesto zastupitelstvo skon-
čilo v 19 hod. Rozpočet opět nebyl 
schválen. Proti Ovčárně proběhlo něko-
lik petic a jednání se starostou Dohnalem 

a radním Sedeke o podpoře požadavků 
občanů – žádná nepřišla. Minulé i stávají-
cí vedení radnice není v případě Roztyl na 
straně občanů, ale developerů. To hodlá 
stavební projekt Ovčárny podpořit v bu-
doucích řízeních na základě tzv. participa-
tivní smlouvy s developerem, tj. výměnou 
za finanční dar radnici. Občané z lokality 
jsou připraveni hájit kvality svého bydle-
ní sami ve správních a soudních řízeních.
  Aleš Kulhánek, HPP 11

• Vyzval jsem zastupitelstvo k zaslání 
měsíční výplaty zastupitelů Prahy 11 na 
pomoc Ukrajině | Nápad se zrodil s vidi-
nou ušetřit nahnutý rozpočet 2022. Rad-
nice z něj uloupla 600 tisíc jako dar pro 
bojující Ukrajinu, což ve srovnání s mno-
hými marnými investicemi, náklady na 
pol. trafikanty Šorfovou (ANO) / Kocour-
ka (PIR) / Holana (ODS), s miliony vydaný-
mi za dopravní (a jiné) studie do šuplíku, 
za desetimiliony sehnané neschopnému 

developerovi (aby na školním pozem-
ku dole na Kateřinkách vůbec kopl do 
země) či se stamiliony nasypanými do 
(stále nedokončené) Sandry jde o pabě-
rek. Zbytečná položka rozpočtu je např. 
i „milion na zástěnu WC“, vůči níž je dar 
600 tis. pro UK truchlosměšný. Přesto ji 
koalice neoželela. Radnice starosty Do-
hnala (PIR) dodnes neopravila ubytovnu 
Sandra, kde by mohli před válkou prcha-
jící Ukrajinci najít zázemí. Hospodaření 

Prahy 11 není na podobné situace připra-
veno, za což čelí dlouhodobé kritice Hnu-
tí pro Prahu 11. Přestože z debaty vyply-
nulo, že ZMČ nemůže uložit zastupitelům 
zaslání jejich odměn, alespoň byla nale-
zena shoda při schválení daru 600 tisíc. 
V případě výplat zastupitelů by se prav-
děpodobně jednalo o více jak milion ko-
run, na dotaz kolik přesně odpověď ne-
přišla. Světu mír!
  Martin Farmačka, HPP 11

• Velká opatovská směna | byla prezen-
tována v minulém čísle Klíče nepodepsa-
ným článkem jako obrovský úspěch rad-
nice Prahy 11. Já se již jednou tomuto 
problému v Klíči věnovala (říjen 2020). Od 
té doby se nestalo nic, co by můj tehdejší 
názor změnilo. Na všem trvám. Směnou 
došlo k tomu, že jak Praha 11, tak i Pra-
ha nebudou moci říci ani popel k tomu, 
co v budoucnu FINEP postaví na lukrativ-
ních pozemcích u stanice metra Opatov 

a v obrovském rozvojovém území Na 
Jelenách. Kdo tedy na této směně vydě-
lal? Praha 11 to rozhodně nebyla. 17. 2. 
2022 byla směna zařazena přímo na za-
stupitelstvu na program jednání (přes 
400 stran podkladů poslal mailem mís-
tostarosta Sedeke 1,5 dne předem). Prý 
proto, aby ji o týden později mohlo schvá-
lit ZHMP. (A schválilo.) Proč se najed-
nou muselo tak spěchat? Že by bylo tře-
ba uspokojit developera? Memorandum 

schválené ZMČ v září 2020 předem ne-
prošlo žádnými poradními orgány MČ. Ani 
s finální verzí směny tomu nebylo jinak. 
Zase nebyla projednána v žádném výbo-
ru, v žádné komisi. Ale všichni máme být 
klidní, neboť se směně usilovně věnovala 
paní Šorfová. Více hlav, více ví asi neby-
lo žádoucí. A bohužel nevěřím ani tomu, 
že zastupitelé, kteří směnu schválili, těch 
více jak 400 stran pečlivě prostudovali.
  Zuzana Malá, HPP 11

• Bezpečnost Prahy 11 v ohrožení | Na 
únorovém zasedání zastupitelstva Pra-
hy 11 došlo k vykradení automobilu za-
stupitele Roberta Vašíčka na parkovišti 
Top Hotelu Praha. Ten samý Top Hotel 
Praha je dlouhodobě znám jako ubytov-
na ukrajinských dělníků. Po Praze 11 se 
množí krádeže katalyzátorů, chybí už 
jen přepadení žen, dětí a seniorů. Bez-
pečnostní situace Prahy 11 nemá dobrý 

výhled, protože přes ukrajinské hranice 
k nám proudí desítky tisíc uprchlíků, kte-
ří zde už chtějí zůstat. Většina z nich bu-
dou slušní lidé. Mezi nimi se najdou zlo-
ději, gauneři a násilníci, které na videích 
z válečné zóny sami Ukrajinci surově mlá-
tí a přivazují ke sloupům a nechávají pra-
nýřovat. U nás jim nic takového nehrozí. 
Jaký je to vzkaz pro Prahu 11? Dosavad-
ní klidná bezpečnostní situace je ovlivněna 

nezájmem zločineckých tlup o naše sídli-
ště. To se ale může změnit. Proto opět 
navrhneme zřízení Psích a Občanských hlí-
dek, protože máme strach, že v naší zemi 
se rozhostí chudoba a zločinecké gangy 
začnou krást, přepadat a rabovat. Máme 
strach a nehodláme sedět se založenýma 
rukama v klíně. Pomozte nám a přihlaste 
se na pechmannl@praha11.cz.
  Libor Pechmann, My, co tu žijeme

Proti tvrzení pana Kulhánka se musím ohradit, není pravdivé. S občany jsem se sešel a jednal s nimi i investorem. O tom, že MČ 
není tím, kdo stavbu povoluje, a že své připomínky může uplatňovat pouze jako účastník řízení a jako takový musí své námitky 
opřít o poukázání na nedodržení konkrétních předpisů, podle kterých se stavby povolují, jsem psal již mnohokrát. Tím je bohužel 
daná i síla vyjednávací pozice městské části při jednání s investorem.  Martin Sedeke

Reakce redakční rady | členové rady i další představitelé radnice Prahy 11 pomáhají Ukrajině a jejím občanům již od prvního oka-
mžiku ruské agrese vůči Ukrajině (a to i finančními dary vyčleněnými ze svých výplat), aniž by k tomu potřebovali tuto výzvu zastu-
pitele Martina Farmačky.



• Nechceme rozvoj škol | ...i tak se dá 
shrnout postup zastupitelů, kteří bo-
jují za školství, ale o jeho rozvoj jim ne-
jde. MČ se zapojila se svými školami 
do projektu Demokratická kultura, s cí-
lem podporovat školské rady, žákovské 
a rodičovské samosprávy. Projektová 
žádost byla podána, peníze na projekt 
(cca 9 mil. Kč) startující v době začínající 
pandemie MČ přijala. V první fázi se onli-
ne setkávaly pracovní skupinky, probíhala 

evaluace, tím se realizovala tzv. kvalita-
tivní část projektu. Poté měla být kvan-
titativní část, kdy měly skupiny dětí a pe-
dagogů jezdit na výjezdy a školit se 
o fungování žákovských parlamentů. Od-
bor správy majetku pod vedením radního 
Prokopa (ANO) dlouhodobě nefungoval, 
v tomto případě ½ roku nevypsal soutěž 
na plánované výjezdy. Žádost prodlou-
žit projekt, aby mohl být řádně ukončen, 
rada MČ neschválila. To může znamenat, 

že projekt nebude řádně ukončen a MČ 
se vystavuje riziku, že peníze (navýšené 
o možnou pokutu) bude vracet z vlast-
ních zdrojů. Smysluplná práce je v ohro-
žení. Z projektu, podobnému MAP, který 
slouží k rozvoji škol, se stává politikum 
v rukách zastupitelů. Paradoxně těch sa-
mých, kteří deklarují zájem o školství. De-
mokracii ve školách nelze rozvíjet, pokud 
to není prioritou zřizovatele.
  Mgr. Zuzana Ujhelyiová, Piráti
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• Fontánka na Pošepného náměstí? Ta 
by byla super. A „nebeský Opatov“ mezi 
Křejpského Billa a poliklinikou? | Když 
je koaliční radnice neschopná pro obča-
ny něco fajnového zařídit, navrhla jsem 
na zastupitelstvu do rozpočtu alespoň 
„drobnost“, a to zajištění fontánky na Po-
šepného nám. na Roztylech, kde to dob-
ře znám, a myslím, že lidé (i děti základ-
ní školy) by byli za oživení náměstí rádi. 
Vodní prvky slibovali ve volbách úplně 

všichni. Realita? Každý rok koalice Pirá-
ti/ANO/TOP 09/STAN/ODS (2/2019) 
v rozpočtu vodní prvky „nula“. Nejinak 
tomu letos r. 2022. Jak můj návrh do-
padne? Sledujte jednání zastupitelstva 
o rozpočtu. Investor představil záměr 
„Sky Opatov“ mezi Křejpského Billa a po-
liklinikou. 3 budovy: 2patrový komerční 
objekt podél ulice Opatovská (4 obcho-
dy, 37 kanceláří) a 9patrový bytový dvoj- 
dům s 74 byty a 4 ateliéry. Stavět chce 

developer Conti Real příští rok 2023. 
Počet parkovacích míst? Není známo, 
30 míst v garážích údajně pro občany. 
Počet hrubých podlažních ploch? 17 tis. 
čtverečních, z toho 10 tis. nadzemních. 
Vjezd/výjezd ul. Opatovská. Při prezenta-
ci jsem potkala paní s pejskem z panelá-
ku naproti, hodně se zlobila. Ozýváte se, 
co lze dělat. Ráda zkušenosti a pomoc 
předám: ZdenkovaS@praha11.cz. 
  Šárka Zdeňková, HPP 11

• AED – automatický externí defibrilátor 
zachraňuje na Praze 11 | 4. října na Há-
jích zkolaboval muž. U muže bez známek 
života začal náhodný kolemjdoucí prová-
dět nepřímou srdeční masáž. Strážníci 
Městské policie Prahy 11, kteří dorazili ná-
sledně na místo, pokračovali v resuscitaci 
i s pomocí AED – automatický externí de-
fibrilátor, který mají ve výbavě služebního 
vozidla. Po příjezdu záchranářů byl zdra-
votní stav muže stabilizován a při vědomí. 

Jsem rád, že se mi podařilo zjistit, že ná-
hodný zachránce je Luboš Kudry, tatínek 
dvou dívek, které trénují na fotbale za 
Duklu JM, a mohl mu veřejně vyjádřit po-
děkování. Následně se mu dostalo i podě-
kování od vedení Prahy 11. Celá událost 
je pro nás příkladem, jak je důležitá včas-
ně zahájená laická resuscitace. A právě 
použití AED zvyšuje v desítkách procent 
naději na úspěšnou záchranu i laikem. 
Jako vodní záchranář jsem si plně vědom 

potřeby pořízení a rozmístění AED na ve-
řejných místech. Jedno z volebních témat 
bylo za 4 roky pořídit alespoň 20 ks de-
fibrilátorů. Prosazením změny v rozpočtu 
MČ P11 se mi v minulých ledech podaři-
lo toto plnit. AED již plní funkci například 
na bazéně P11, v areálu VS 11 či spor-
tovních halách. V březnu, až se bude řešit 
rozpočet, je nutné, aby se s penězi na dal-
ší AED počítalo. 
  Ing. Petr Souček, JM-ND

Pražské věže, hra pro milovníky historie 
Velká celodenní dobrodružná hra 
po pražských věžích proběhne 
v neděli 10. dubna na území 
Prahy 4, 11 a Prahy-Kunratic. 

Milovníci historie z celé České republiky 
se několikrát za rok sjíždějí do Prahy, aby 
chodili po pražských věžích. Naše metro-
pole má stovky věží, které vytvářejí její 
nezaměnitelný obraz. 

Zároveň je Praha jedním z nejzelenějších 
měst Evropy, se spoustou památek, par-
ků i romantických přírodních lokalit. My 
se naučíme znát jejich jména, historii 
a zajímavé příběhy a osobně je navštíví-
me a na některé si vystoupáme. 

Start hry je z Nuselské radnice od 10 ho-
din. Tady si vystoupáte na balkon pod 
věží. Kousek od radnice, z věžičky soko-
lovny nuselského Sokola, uvidíte Nusle 
jak na dlani. Velkým lákadlem celé akce 
je nově zrekonstruovaná vršovická vo-
dárenská věž, její interiér, výhled i zají-
mavosti a historie o ní. Rozhlédnete se 
i z kostelních věží v Braníku, na Spořilově 
a v Kunraticích. 

Poznáte nejvyšší věžáky v Praze. Zjis-
títe, že i Hrádek Václava IV. v Krčském 
lese měl kdysi věžičku. U nás v Praze 11 
navštívíte Chodovskou tvrz, věžáky 

s hodinami, pár jihoměstských kostelů 
a skrytou kapličku. 

Jak se přihlásit? Utvořte rodinný či kama-
rádský tým s libovolným počtem účastní-
ků. Na www.prazske-veze.cz jsou přihláš-
ky, aktuální info, kam se půjde, pravidla, 
cíl hry i časový harmonogram. Nehraje-
me na čas. Na startu každý obdrží mapu 

s vyznačenými stanovišti, startovní prů-
kaz a itinerář s úkoly. Strategii si volí kaž-
dý tým sám. Hrajeme o zlatou kostičku 
v cíli pro každého.

Přijďte si prohlédnout pražské věže.

 Milan Horký,  
 koordinátor

neděle 
10. dubna 2022
info a přihlášky na:
www.prazske-veze.cz
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BYDLENÍ
• Koupím jakýkoliv byt na Praze 11 a v nejbližším 
okolí jako budoucí investici pro moje děti. Nevadí 
i právně komplikované případy. Výkup bytu i s věcným 
břemenem na dožití možný. Děkuji za nabídku,  
tel. 728 384 509
• Koupím chatu, chalupu do 50 km od Prahy, v dobrém 
i špatném stavu. Děkuji za nabídku, tel.: 725 911 070
• POPTÁVKA CHALUPA, POZEMEK – koupím 
chatu, chalupu nebo stavební pozemek na horách 
či v dojezdové vzdálenosti do hor. Na stavu 
nezáleží, spíše na místě. Tel.: 720 031 400
• Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc 
pro 2 osoby – pár. Dlouhodobě, může být balkon, 
centrum do 30 minut. Zařízení na dohodě. RK nevolat. 
Děkuji. 605 845 088
• Přímý zájemce koupí byt 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
• 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
• Osobní přeprava – Martin Křeček. Nabízím 
dopravu os. vozem nejen po Praze.  
Cena od 25 Kč/km, tel.: 775 926 453
• Rekonstrukce bytových jader, provádíme kompletní 
rekonstrukce bytů, domů a nebytových prostor. 
Tel.: 732 359 883, www.rek-bachr.cz
• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, dlažby. 
Malířské a bourací práce, odvoz suti. Rekonstrukce 
jader, domků, nebyt. prostor. Rozumné ceny.  
Tel.: 603 538 738, marti.dvorak@centrum.cz 
• 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
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytech  
i SO a NE. Tel.: 602 719 678 v 7-22 hod. Prodej nových 
a odvoz starých chladniček.
• SADROKARTONOSKAR provádíme 
sádrokartonářské práce – příčky, stropy, předstěny, 
půdní vestavby, akustické odhlučnění, zednické 
a malířské práce. T: 774 042 960, e-mail:  
SADROKARTONOSKAR@email.cz. 
• 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

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, videí, DVD, přepis 
VHS kazet atd. Rozumné ceny. AVC Servis. mob.  
602 390 630.
• 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
• 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
• Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce, štukování 
stěn i stropů. Tel.: 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz
• Hledáte služby hodinového manžela? Vyučený 
elektrikář zapojí, nainstaluje, opraví, vyvrtá, smontuje, 
připevní. Volejte 774 426 635
• 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
• 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
• Instalatérské práce, topení. Výměna kuch. desek 
a dřezů. Volek-Jižní Město. Tel. 602 649 359
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické služby 
u zákazníka doma, v práci... T. 777 285 669,  
www.kadernice-do-domu.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
• 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.
• 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
• 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
• 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
• 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
• 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
• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna skel, 
seřízení kování, žaluzie a parapety. Tel.: 737 202 354

• 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
• 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
• Digitalizace videokazet – Digitalizace VHS, VHS-C, 
Hi8, Video 8, Digital 8, Mini DV. 150, – Kč za 
započatou hodinu + cena nosiče. tel. 722 680 020
• 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
• 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
• Hodinový manžel nabízí práce ve vašem bytě. 
Zednické, truhlářské, elektro instalace, obklady 
a dlažby, opravy žaluzií, voda, zavěšení obrazů, světel, 
různé montáže skříněk atd. 777 668 924
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, VODA, TOPENÍ, PLYN, 
ČIŠTĚNÍ ODPADŮ, VÝMĚNA VAN, SPRCH A DROBNÉ 
OPRAVY V DOMĚ A BYTĚ. T: 734 250 970
• 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
• Snadná výměna záclon-spouštěcí garnýže, žaluzie, 
rolety, sítě proti hmyzu, montáže, opravy. Volejte: 
602 371 996. e-mail: vlkpavel@sendme.cz.
• Hodinový manžel. Rekonstrukce bytu a malování 
vč. Provádím řemesl. aj. práce v Praze. Mám 
dlouholet. praxi i vl. nářadí. Kvalita a spolehlivost 
zaručena. T. 739 613 488, jin60jir@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
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
• 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
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STAR ACADEMY
Nová akademie 
bojových sportů pro děti 

Judo a Ju Jitsu pro děti od 4 do 14 let

Květen až červen, každé úterý a pátek 
od 17 a od 18 hodin, pro dospělé od 19 hodin. 
Od září bude kurz opět pokračovat.

V úterý 3. 5. ukázková hodina zdarma
s mistryní světa v Ju Jitsu Anetou Pokornou! 
17:00 děti 4–7 let, 18:00 děti 8–14.
Kapacita omezena. Pro bližší informace a rezervaci 
volejte: 607 866 333.

Kde: Fitness Star, Vojtíškova 1783, nad prodejnou Lidl

StarAcademy-inzerat-188x86mm.indd   1StarAcademy-inzerat-188x86mm.indd   1 21.03.2022   15:24:3221.03.2022   15:24:32
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VÝKUP LP DESEK
MÁTE DOMA STARÉ LP DESKY 
A POTŘEBUJETE PÁR STOVEK NEBO 
PŘI VĚTŠÍM POČTU TISÍCOVEK?
RÁDI JE VYKOUPÍME. 

INFORMACE NÁM PIŠTE  
NA VYKUPDESEK@EMAIL.CZ
+420 728 574 413
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PRO ŘÁDKOVOU INZERCI  
PROSÍM KONTAKTUJTE

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



36 Inzerce
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