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Zpravodaj  městské část i  Praha 11

PRAHA 11 MÁ NOVOU STAROSTKU
„Přinášíme na radnici vstřícnost  
a občanský zájem”
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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. 
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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. 

Strany 25–27 jsou 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), vyhrazeny 

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

stupitelů městské části Praha 11. 

Hezké zimní dny, milí občané,

ráda bych se Vám blíže představila a uvítala Vás. Dne 21. prosince 2022 jsem byla zvolena 
starostkou městské části Praha 11. Volba byla výsledkem dlouhé cesty, na jejímž začátku 
byl před asi 15 lety zájem jedné mladé slečny o své okolí, o chystanou masivní zástavbu 

u Krčského lesa. Postupně jsem se seznámila s podobně smýšlejícími sousedy a jako míst-
ní hnutí jsme začali prosazovat takovou politiku, která ctí zájmy stávajících obyvatel.

Ale dost k minulosti. Loňské zářijové komunální volby nepřinesly natolik jednoznačné výsledky, 
aby nové vedení mohlo být zvoleno dříve. Jižní Město proto čekalo na své nové představitele tři 

měsíce, volba nové rady i starost(k)y na sebe nechala čekat až do předvánočních dnů. 

Před námi je hodně práce. Každé volební období je městská část v horším stavu – finančním, pozemkovém, ale i ce-
lospolečenským naladěním a zájmem našich občanů o veřejné dění a prostor. 

Naše koaliční složení přináší chuť a zájem do všech oblastí. Oblast sociální, dopravní, životního prostředí, školská, spor-
tovní, všude posilujeme svoji pozornost a jsme připraveni problémy řešit. A budeme rádi, pokud se nám povede znovu 
nastartovat občanský zájem a odpovědnost.

Stavební záměry po celém Jižním Městě byly za těch mnoho let bohužel dovedeny do stadia, kdy s nimi za městskou 
část lze těžko něco dělat, připravila se výstavba na volných zelených plochách i v sídlišti. Vše, co půjde, se budeme 
snažit napravit.

Mým velkým přáním je zachránit budovu bývalého kina Galaxie k přestavbě na Kulturní dům Jižní Město. 

Nahlédněte do stručného okénka o atmosféře prvních dnů našeho nástupu na radnici.

Děkuji všem občanům za krásné gratulace a záplavu milých zpráv!

S přáním hezkých únorových dnů

 Šárka Zdeňková, starostka MČ Praha 11

 Napište mi: zdenkovaS@praha11.cz

Okénko do našich prvních dnů na radnici 

První týdny nového vedení MČ jsou za námi. Převzali jsme kanceláře, klíče, absolvovali porady vedení, rady, koaliční jedná-
ní, schůzky s vedoucími odborů i dalšími pracovníky úřadu. Podepisovali jsme listiny, studovali směrnice, řády, interní normy 
a zejména věcné dokumenty a materiály ze svých gescí v rámci přebírání agendy po minulých členech rady. 

Ve všech kompetencích bylo okamžitě co dělat. Stavební záměry nečekají (naopak!), dopravní záležitosti přinesly řadu schů-
zek, veřejný prostor vyžaduje pozornost ve všech směrech a dobře sestavený rozpočet je základ všeho. 

ROZPOČTU, jehož schvalování jsme jako nové vedení MČ rozhodli odložit už pár dní po našem nástupu, věnujeme maximum 
času a energie. Byl připraven před naším nástupem na radnici a má řadu nedostatků. Na rozpočet má největší dopad obří 
investice nad rámec možností MČ – rekonstrukce ubytovny Sandra. Nejen že využila všechny finanční rezervy, ale kvůli její-
mu (bohužel již nutnému) dokončení jsou letos ohroženy všechny kapitoly rozpočtu. Přes minimum času na přípravu se ale 
samozřejmě snažíme včlenit do rozpočtu co nejvíce bodů z našeho společného koaličního programu.

Zejména v oblasti stavebních záměrů je velmi rušno. Investoři využili vstřícnosti minulého vedení radnice a stavební zámě-
ry jsou připraveny tak, že se na Jižní Město valí ze všech stran, mnohé jsou v územních řízeních. Všem záměrům věnujeme 
od prvních dnů maximální pozornost! 

Problémů k řešení je hodně, na všech budeme postupně pracovat. Stejně jako na zlepšení informovanosti občanů o tom, co 
se na Jižním Městě skutečně děje, a o práci nové Rady MČ Praha 11. 

 Vaše Rada MČ Praha 11



PhDr. Šárka Zdeňková
starostka, územní rozvoj a bezpečnost (Hnutí pro Prahu 11)

„Od prvních dnů svého zájmu o veřejný prostor říkám, že Jižní Město si zaslouží správu, jakou si občané 
přejí. Takovou, která pracuje pro místní obyvatele, hájí jejich zájmy, nikoliv zájmy šedých lobbistických sfér. 
Mějme hezké uklizené okolí, pokud možno zdravé životní prostředí, služby a občanskou vybavenost, jako 
je tomu v každém jiném pěkném městě. Osobně mě práce pro Jižní Město moc těší a udělám maximum, 
abychom dostáli důvěře a představám, které jsme sami sobě i voličům slíbili.”

Jižní Město je jejím domovem od dětství, vyrostla na Hájích, později na Roztylech, blíže k Chodovu dnes 
žije s manželem a třemi dětmi. Vystudovaná socioložka, od roku 2014 zastupitelka městské části. Po tře-
tích vyhraných komunálních volbách místního hnutí byla 21. 12. 2022 zvolena starostkou MČ Praha 11.

Mgr. Zuzana Böhmová
místostarostka pro sport, kulturu a digitalizaci (Piráti)

„V oblasti sportu bych se v tomto volebním období mimo jiné ráda zaměřila na jednu z významnějších inves-
tičních akcí, a to výstavbu Adrenalin parku u ulice Mírového hnutí. Budeme i nadále podporovat naše spor-
tovní a kulturní kluby a spolky, stejně tak jako činnost středních, základních i mateřských škol na našem úze-
mí v těchto oblastech. Určitě bychom rádi také zvážili možnosti vytvoření dalšího kulturního centra v oblasti 
Hájů.” 

Jako učitelka působí na Jižním Městě od roku 2019, kdy dokončila studia na Univerzitě Karlově. Nyní učí na 
soukromé střední škole fotografii a matematiku, pracovní zkušenosti má i ze státního základního školství. Díky 
svému profesnímu zaměření má blízko ke kultuře jako celku, na Západočeské univerzitě v Plzni studovala obor 
Vizuální kultura. Při vysoké škole a v době výuky na místní základní škole se věnovala organizaci volnočasových 
aktivit pro děti. Sportu se závodně věnovala v dospívání, a to především tanci a plavání.

Bc. Libor Vrkoč
radní pro dopravu (Hnutí pro Prahu 11)

„V rámci své gesce dopravy bych chtěl zlepšit místní komunikace, zahájit stavbu nízkých parkovacích ná-
staveb, dále zajistit přípravu i možnou realizaci alespoň jednoho parkovacího domu v rámci celého Jižního 
Města. Chci se zaměřit na opravy místních komunikací včetně chodníků, které vykazují znaky dlouhodobě 
nerealizované údržby.“

Patří mezi místní patrioty, v Praze 11 žije od narození a nemá v úmyslu toto nějak měnit. Prahu 11 má rád 
a bere ji jako dobré místo pro život díky své poloze, dopravní obslužnosti, občanské vybavenosti a blízkos-
ti zelených ploch. Gesci dopravy si vzal pod sebe s vědomím, že je to věc, která trápí de facto všechny oby-
vatele MČ Praha 11. Jedná se třeba o komplikované parkování nebo rozbité komunikace, chodníky apod. 

Marek Milaberský
radní pro finance (Hnutí pro Prahu 11)

„V současné době je mou prioritou schválení rozpočtu naší MČ Praha 11. V souladu s koaliční smlouvou 
mám rozpočtovou strategii, kdy budu podporovat programové priority, kterými jsou vzdělávání, investi-
ce do školství, digitalizace úřadu a rozvoj sociálních služeb. Finanční rezervy jsou již značně rozpuštěné, 
je potřeba začít šetřit a současně se zaměřit na zvýšení příjmů naší MČ. Máme v plánu realizovat audity 
našich městských firem a optimalizovat jejich chod, hledat nové zdroje financování a celkově řádně hos-
podařit s penězi města.“ 

Na Jižním Městě žije od roku 1976. Několik let pracoval jako mistr odborné výchovy na potravinářském uči-
lišti. Dnes je to již skoro 25 let, co podniká jako OSVČ. Je ženatý a má tři děti. Ví o sobě, že není bez chyb, 
ale udělá vše pro to, aby naše MČ měla vyrovnaný rozpočet, zvýšil se objem finančních rezerv, a zajistí, aby 
každá koruna byla využita ku prospěchu občanů našeho JM. Jen tak tu nebudeme jen bydlet, ale i žít.

Mgr. Ivana Hovorková
místostarostka pro životní prostředí (Hnutí pro Prahu 11)

„Úklid a pořádek, voda, stín a květiny v ulicích Jižního Města, ochrana stávající zeleně a zelených ploch 
před zástavbou, boj s klimatickou změnou, hřiště pro starší děti, revitalizace vnitrobloků… Úkolů, které 
na mě čekají, je opravdu hodně, ale těším se na ně. A budu ráda, když mi s nimi pomůžete – udržovat 
čisté trávníky, šetřit vodou, nechat rozkvést předzahrádky, třídit odpady nebo vytipovávat vhodná místa 
k nejrůznějším vylepšením.”

Vystudovaná specialistka pro práci s informacemi žije na Jižním Městě s krátkou přestávkou celý život. 
O přírodu a životní prostředí se díky mamince zajímá už od dětství. Pátým rokem vede komunitní zahradu, 
třídí všechno, co třídit lze, ráda se účastní různých ekologických projektů jako Kbelík vody do přírody nebo 
Ukliďme Česko. Její zájem o veřejný prostor je v Praze 11 vidět už dlouho – dvě Rákosníčkova a dvě hřiště 
pro starší děti, zastíněná pískoviště nebo několik květinových záhonů.
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Josef Kocourek
radní pro bydlení a otevřenou radnici (Piráti)

„Jako radní pro byty a otevřenou radnici vnímám jako největší výzvu v nadcházejícím volebním období obsa-
zování budovy Sandra, ekonomickou stabilizaci bytového fondu s hledáním cest k jeho rozšiřování. V gesci 
otevřené radnice chci pokračovat v rozšiřování služeb v elektronické podobě a také například bych rád zřídil 
možnost platby kartou na Úřadě městské části Prahy 11.“

Na Jižní Město se přistěhoval kolem roku 1979, kde žije s přestávkou dodnes. Dle svých slov si pamatuje 
„sídliště bez zeleně, ale zase s poloprázdnými parkovišti”. Profesně se věnoval správě budov i rekonstruo- 
vání bytů. Ve svém volném čase se věnoval především práci s dětmi, byl skautem, organizoval dětské tá-
bory nebo trénoval děti házenou.

Bc. Michal Veselský, DiS.
radní pro školství (PRAHA 11 SOBĚ/Zelení)

„Mateřské a základní školy, u nichž je zřizovatelem Praha 11, představují důležitý formativní moment, který 
významně ovlivňuje náš postoj ke vzdělávání po zbytek života. Ve funkci radního chci přispět nejen k tomu, 
aby všechny MŠ a ZŠ nabízely kvalitní výuku a rozvíjely potenciál svých žáků, ale také hledat cesty, jak pod-
pořit zdravé školní kolektivy skrze sociálně-pedagogické programy a osvětu v oblasti duševního zdraví.“

Má sociologické vzdělání. Profesně působil například v Centru pro výzkum veřejného mínění, Národním ústa-
vu duševního zdraví a dále v různých organizacích z komerční i neziskové sféry. Na Jižním Městě žije od roku 
1990. Navštěvoval zde ZŠ Schulhoffova (nyní Květnového vítězství) a gymnázium Opatov. Ve volném čase 
rád cestuje, zahradničí, píše. Je zapáleným šachistou a koloběžkářem.

Jiří Dohnal
radní pro majetek a investice, prevenci kriminality a IT (Piráti)

„V tomto volebním období bych rád primárně dokončil celkovou rekonstrukci budovy Sandra, která by moh-
la být postupně předávána obyvatelům začátkem roku 2024. Noví nájemníci se tak mohou těšit na moder-
ní bydlení v ubytovacích jednotkách 2+kk až 4+kk v blízkosti stanice metra Opatov. Dále bych chtěl posu-
nout projekt rekonstrukce budovy Anežky Malé, kde uvažujeme o vzniku kulturního centra pro Jižní Město I. 
Je také v plánu posunout projekt veřejného venkovního koupaliště v blízkosti areálu Jedenáctka Vodní svět 
směrem k projektové dokumentaci. Samozřejmě budeme také myslet na údržbu a opravy našich mateř-
ských a základních škol a bytového fondu městské části.“

Na Jižním Městě bydlí od roku 1980, tedy více než 40 let, kdy se přistěhoval s rodiči z nedalekých Poděbrad. 
Výjimkou bylo období let 2001 až 2005, kdy pracovně pobýval na velvyslanectví v Hanoji. Prahu 11 má vel-
mi rád, proto se také v roce 2014 rozhodl kandidovat do zastupitelstva naší městské části a reálně se podí-
let na rozvoji Prahy 11.

PhDr. Jan Jaroš
místostarosta pro sociální věci a zdravotnictví (PRAHA 11 SOBĚ)

„Vzhledem k rostoucímu věkovému průměru na našem sídlišti roste i potřeba kvalitních sociálních služeb 
a co nejdostupnějšího zdravotnictví. Do budoucna je velmi důležité zvýšit kapacitu zdravotní péče, nadále 
podporovat služby typu Senior taxi a také pomáhat lidem ohroženým ztrátou bydlení s čerpáním pomoci od 
státu a města. Připravujeme však také rekonstrukce nebo dostavby budov, abychom mohli poskytovat kva-
litní péči v příjemném prostředí. Týká se to například domů v Janouchově, Vejvanovského či Petýrkově ulici.“ 

Jan Jaroš bydlí na Jižním Městě od roku 2011. S dětmi a manželkou, která zde vyrůstala, žije nedaleko opa-
tovské knihovny. Chodil na gymnázium v Ohradní ulici, poté vystudoval bohemistiku a historii na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy. Před prací pro naši městskou část připravoval fotbalový časopis, sportovní publi-
kace nebo knížky pro děti. Účastnil se několika charitativních projektů v sociální oblasti.
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Odbor kancelář starosty oznamuje, 
že 3. zasedání členů Zastupitelstva 

MČ Praha 11 je naplánováno 
na čtvrtek 9. 2. 2023. Pro bližší 
informace, prosím, sledujte web 
MČ Praha 11 www.praha11.cz.

PODĚKOVÁNÍ
Vedení městské části Praha 11 by 

rádo poděkovalo členům okrskových 
volebních komisí i všem ostatním, 

kteří se na volbách podíleli, za jejich 
obětavou práci během obou kol 

volby prezidenta republiky.

Všechna přijatá usnesení z oblasti 
územního rozvoje, životního 

prostředí, bezpečnostní agendy 
atd. naleznete na webu 

MČ Praha 11www.praha11.cz 
v sekci Radnice ⟶ Rada MČ  

⟶ Usnesení RMČ



Život na Jižním Městě6

Radnice finančně podpoří zájemce o zlepšení životního prostředí
Rádi byste truhlíky na balkon nebo nový 
plůtek do předzahrádky? Líbil by se 
vám květinový záhon z nepoužívaného 
pískoviště před domem a sudy na 
zachytávání dešťové vody? Potěšil 
by vás pohled na pnoucí růže místo 
pohledu na betonovou zeď? Nebo 
by vám udělaly radost sazenice, 
cibuloviny, zemina, hnojivo a drobné 
zahradnické nářadí? To vše je reálné. 

MČ Praha 11 totiž nabízí až 50 tis. Kč 
v rámci Dotačního programu pro oblast 
životního prostředí těm, kteří mají zájem 
o zlepšení životního prostředí na Jižním 
Městě. 

Žádat mohou jednotlivci, spolky,  
BD i SVJ, a to až do 3. března 2023. 

O příspěvek ve stejné výši mohou žádat 
BD a SVJ také na zakoupení kompostéru 
v programu komunitního kompostování. 

Další program, ve kterém lze získat fi-
nanční příspěvek, slouží k podpoře akti-
vit v oblasti ekologické výchovy a vzdě-
lávání dětí a mládeže. Organizace 
mohou využít dotaci na provozní nákla-
dy, úhradu vstupného, materiál, odmě-
ny lektorů, realizaci nejrůznějších aktivit 
a programů nebo třeba ceny do soutěží.

Poslední tematickou oblastí dotačního 
programu je soužití lidí a zvířat ve měs-
tě. Jejím cílem je zvýšení informovanosti 

o správném zacházení a komunikaci se 
zvířaty žijícími společně s lidmi (zejmé-
na se psy) a také ochrana volně žijících 
zvířat. 

Všechny dotační programy jsou  
podmíněny min. 30% spoluúčastí. 

Mgr. Ivana 
Hovorková

(Hnutí  
pro Prahu 11) 

místostarostka  
pro životní 

prostředí

Podrobnější informace o dotačním pro-
gramu a vyplňování žádostí lze získat na 
webu ÚMČ Praha 11, osobně na odbo-
ru životního prostředí ve Vidimově ulici, 
telefonicky nebo i elektronickou cestou. 
Se vším vám rád pomůže a poradí 
Ing. Jaroslav Nedvěd, DiS.
kancelář číslo 215
telefon: 267 902 356
e-mail: nedvedj@praha11.cz

Vážení obyvatelé naší městské části, rádi 
bychom vás informovali o chystané re-
konstrukci lávky u metra Háje (tzv. Otíko-
va lávka). Tato lávka byla postavena již 
v r. 1990 a její stavebnětechnický stav 
již delší dobu není v pořádku a vyžadu-
je celkovou rekonstrukci. Městská část 

Praha 11 připravila realizaci této opravy 
na rok 2023. 

V současné době je již vše připraveno a re-
konstrukce se může spustit. Začátek rekon-
strukce je plánován od 1. 3. 2023 s tím, že 
již v únoru budou probíhat přípravné fáze. 

Celková doba trvání rekonstrukce je pláno-
vána v jedné stavební sezoně až do polo-
viny září 2023. 

Po dobu této rekonstrukce bude provoz 
na lávce omezen, ale lávka bude po celou 
dobu rekonstrukce pro pěší přístupna, kro-
mě cca 7 dnů celkové uzavírky. Po dobu 
uzavírky (max. 7 dnů) bude samozřejmě 
vyznačena obchozí trasa. Provoz autobu-
sové zastávky v ulici Opatovská nebude 
vůbec přerušen, bude pouze přesunuta za-
stávka BUS MHD „Háje“ směr Petrovice.

Předem se omlouváme za možné kompli-
kace, ale tato lávka celkovou opravu již 
prostě potřebuje. 

Bc. Libor Vrkoč
(Hnutí pro  
Prahu 11)

radní pro dopravu

Rekonstrukce lávky u metra Háje

Informace k dokončení Sandry a probíhající rekonstrukci Hotelu Opatov

Na jaře bude zahájena poslední fáze rekonstrukce ubytovny Sandra. Předání staveniště zhotoviteli je plánováno na konec března to-
hoto roku s předpokládaným dokončením prací dle této smlouvy do 15 měsíců. Stěžejními částmi projektu jsou práce na obálce budovy 
spočívající zejména ve výměně střešních souvrství, okenních výplní a realizaci fasádního kontaktního zateplovacího systému. 

Současně probíhá rekonstrukce sousedního bývalého Hotelu Opatov. Přestože v souladu se stavebním povolením může výstavba pro-
bíhat v době od 7 do 21 hodin (víkendy i státní svátky), přistoupil zhotovitel k dobrovolnému omezení stavebních činností od 8 do 18 ho-
din ve všedních dnech a v sobotu. V neděli a státní svátky se stavební práce zpravidla neprovádí. 

Bližší informace budou následovat v dalších vydáních časopisu KLÍČ.



Uprostřed školního roku
S únorem se školní rok převrací do své druhé poloviny. Tajenka, jak dopadne „vízo“, 
je rozluštěna a žáci s čerstvým pololetním vysvědčením v kapse mají jen chvilku 
na to vydechnout. Vždyť jen o pár dní později přijde čas pustit se do „druhého 
poločasu“, na jehož konci se dají tušit mnohými vytoužené letní prázdniny.

Rodiče předškoláků se naopak nachází 
na začátku. Ke slovu pozvolna přichá-
zí výběr základní školy, kam zapíší své-
ho potomka. Samotné zápisy probíhají 
v dubnu, a tak zbývá stále dost času vy-
užít dnů otevřených dveří, během nichž 
je možné se blíže seznámit s tím, jak 
škola funguje.

Na začátku svého působení se nachá-
zí i naše nově zvolená rada. V oblas-
ti školství je naším cílem mimo jiné 
následující:
• Aby školy disponovaly dostatečnou 

provozní kapacitou a byly v dobrém 
technickém stavu. Měly moderní, kva-
litně vybavené učebny, které pomo-
hou připravit žáky pro život ve světě, 
jenž je dynamický a proměnlivý.

• Aby děti chodily do školy rády a roz-
víjely zde svůj potenciál. Osvojily si 
smysl pro zodpovědnost, stejně jako 
schopnost vyjádřit a obhájit svůj ná-
zor. Jednou z cest, jak tomuto napo-
moci, jsou například žákovské parla-
menty, které podporují partnerský 
přístup k žákům.

• Stejně tak nelze opomenout preven-
ci duševního zdraví, která je jedním 
z kroků, jak podporovat zdravé dětské 
kolektivy a omezovat projevy sociálně 
patologických jevů včetně šikany.

• Rovněž chceme podporovat spolu-
práci a komunikaci mezi rodiči a vzdě-
lávacím systémem. Například skrze 
dotazníky a ankety, které představují 
užitečnou zpětnou vazbu.

• A v neposlední řadě chceme dát 
vzniknout jihoměstské lesní školce. 
Sídlištní děti mají, ve srovnání se svý-
mi vrstevníky na venkově, méně pří-
ležitostí rozvíjet svůj vztah k příro-
dě a právě lesní školka může pomoci 
tento hendikep vyvážit.

Správa městské části je v první řadě 
o komunikaci. V případě potřeby mě 
můžete zastihnout v pravidelných hodi-
nách pro veřejnost (každé druhé a čtvr-
té pondělí v měsíci od 17 do 19 hodin) 
anebo si domluvit individuální termín.

Bc. Michal  
Veselský, DiS.

(PRAHA 11 
SOBĚ/ Zelení) 

radní pro školství

Praha 11 podporuje mladé ve sportování
Jako každý rok i pro letošek bylo 
naplánováno vypsání dvou kol 
dotačních programů, a to jak v oblasti 
sportu, tak i kultury. První kolo dotací 
bylo vyhlášeno ještě před nástupem 
nové rady a termín přihlášení do 
tohoto kola byl 16. 1. 2023. 

Domnívám se, že jsou dotační tituly pro 
sport a kulturu v Praze 11 nastaveny 
poměrně dobře a spravedlivě. V oblas-
ti sportu se z velké části skládají z ma-
tematického výpočtu takzvaných člově-
kohodin neboli pravidelné účasti dětí na 
tréninku, počtu členů klubu a samotného 
rozhodnutí komise dle společenské pro-
spěšnosti klubu. 

Největší objem financí tvoří dotace na 
podporu celoroční činnosti jednotlivých 
klubů, které na našem území působí. I díky 
dobře nastaveným dotačním titulům tak 
máme v Praze 11 sportovní kluby, které 
jsou v rámci celorepublikového srovná-
ní špičkou. Lze jmenovat například flor-
bal, fotbal, lacrosse, házenou, stolní tenis, 
gymnastiku, cheerleaders, moderní balet, 
společenský tanec, streetdance a break- 
dance nebo třeba bojové sporty, jako jsou 
judo a box. 

Podstatné nejsou jen úspěchy v jednot-
livých sportech, ale především to, že 
tyto sportovní organizace vedou děti 
k pohybu. Na Jedenáctce se dětem nabí-
zí mnoho různých pohybových aktivit ve 
sportovních klubech, školních kroužcích, 
ale i v domu dětí a mládeže, v Sokolu či 

ve skautských organizacích. Komplet-
ní přehled všech organizací najdete na 
webu městské části. V roce 2018, kdy 
byl vytvořen dokument „Plán rozvoje 
sportu na území Prahy 11”, čerpalo do-
tace na celoroční činnost 22 organizací 
na přibližně 3 500 dětí. Zároveň z prů-
zkumu na školách víme, že se nějaké for-
mě sportu alespoň jednou týdně věno-
valo 57 % žáků našich základních škol. 
Dnes, po více než 6 letech, čerpá dota-
ce 26 organizací pro téměř 5 000 dětí. 
Údaje ze škol bychom rádi v následují-
cím období aktualizovali. 

Na podpoře sportu na Jižním Městě je 
ale dále potřeba pracovat, a to jak pro-
střednictvím oprav sportovišť, tak právě 
i prostřednictvím vyhlašování dotačních 
titulů.

Mgr. Zuzana 
Böhmová (Piráti)

místostarostka 
pro sport, kulturu 

a digitalizaci
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8 What́ s new? Що нового?

District NewsНОВИНИ З МІСЬКОЇ ЧАСТИНИНОВИНИ З МІСЬКОЇ ЧАСТИНИ

Culture and Education 

Free Time in the District / Community Life and Sports ДОЗВІЛЛЯ У МІСЬКІЙ ЧАСТИНІ / ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ ТА СПОРТДОЗВІЛЛЯ У МІСЬКІЙ ЧАСТИНІ / ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ ТА СПОРТ

КУЛЬТУРА Й ОСВІТА КУЛЬТУРА Й ОСВІТА 

У міській частині Прага 11 для вас працює Барбора Матисова 
з відділу соціальних справ і охорони здоров’я. Звернутися до 
неї можна за телефоном +420 267 902 156 або через e-mail  
matysovab@praha11.cz, якщо вам потрібна консультація, усний 
переклад чи курси чеської мови. ֍ Міська частина Прага готує 
на 2023 рік такі проєкти у сфері інтеграції іноземців: культурні 
та громадські події «Діалог культур 2023» (“Dialog kultur 
2023”, Kulturní Jižní Město o.p.s.); вивчення чеської мови для 
дітей з іншою рідною мовою у школах і дитсадках; міжкультурну 
роботу (для носіїв в’єтнамської, української та російської мов) – 
найкраща допомога для іноземців у міській частині; репетиторство 
для дітей у бібліотеці; рубрику для іноземців у журналі «Klíč» 
(ви її саме читаєте); курси чеської мови для дорослих іноземців 
з міської частини Прага 11; професійну психологічну допомога 
для жінок, що втекли від війни в Україні; соціальну та громадську 
активізацію новоприбулих іноземців до міської частини Прага 11. 
Ми готуємо справді багато всього, за інформацією слідкуйте 
на сайті: praha11.cz/cs/media/foreigners-cizinci/ ֍ Актуальну 
інформацію щодо підтримки інтеграції українських біженців можна 
знайти у спільноті на фейсбуці “Прага 11 про Україну”. ֍ Ви 
читаєте цю рубрику для іноземців? Ви читаєте її регулярно чи 
сьогодні вперше? Якщо ви її читаєте, чи є вона для вас корисною? 
Будь ласка, поділіться вашим відгуком на e-mail: matysovab 
@praha11.cz або за телефоном +420 267 902 156. Наперед дяку-
ємо! ֍ Міська частина Прага 11 має нове політичне керівництво: 
головою стала Шарка Зденькова, лідерка переможного «Руху за 
Прагу 11» (Hnutí pro Prahu 11, HPP11). Дев’ятичленна рада і надалі 
складається із трьох заступників(-ць): Івана Говоркова (HPP11), Ян 
Ярош (P11S) і Зузана Бемова (партія «Piráti»). На посадах членів 
ради міської частини відтепер працюють Марек Мілаберський 
(HPP11), Лібор Вркоч (HPP11), Міхал Веселський (P11S), Їржі 
Догнал (Piráti) і Йозеф Коцоурек (Piráti): praha11.cz/cs/radnice/ .

У 2023 році ми також будемо відкривати курси чеської мови 
для дорослих іноземців та іноземок. Вас цікавить початковий чи 
середній рівень? Початковий рівень це A1, а середній – це B1/
B2. Щодо запису звертайтеся до Барбори Матисової на e-mail: 
matysovab@praha11.cz або за тел.: +420 267 902 156. ֍ Міська 
частина Прага 11 за підтримки Міністерства внутрішніх справ і, 
зокрема, у співпраці з євангельською церквою у костелі Яна Міліча 
з Кромнєржіжа (Donovalská 53) організовує регулярні зустрічі 
громади під назвою “Co si uvaříme, to si sníme” («Що приготуємо 
– те й з’їмо»). Запрошуємо вас! Ви б хотіли організувати свою по-
дію і представити свої рецепти страв або випічки? Звертайте-
ся до контактної особи: Барбора Матисова, +420 267 902 156, 
matysovab@praha11.cz. ֍ Запрошуємо вас до філіалів міської 
бібліотеки на Празі 11! Тут знаходяться два філіали: Філіал Ходов: 
Jírovcovo náměstí 1/1782; філіал Опатов: Opatovská 14/1754. 
Бібліотека – це вже давно не лише місце, щоб позичити книгу, 
але й простір, де відбувається багато культурних та освітніх 
подій (мовні курси, читацький клуб, театральні вистави, концерти, 
розмови з цікавими особистостями або творчі заняття).

Платформа Movapp.cz пропонує додаток для вивчення чеської 
чи української мов. Додаток безкоштовний і працює офлайн. 
Він уміщує словник, основні фрази, а також посилання на інші 
додатки для вивчення мови й інші матеріали. ֍ З 19.10. у філіалі 
міської бібліотеки на Опатові проходить «Образотворчий клуб» 
(“Výtvarný klub”). Цей клуб призначено для всіх дітей віком 
від 5 років. Образотворчий клуб – це приємний простір для 
різноманітних занять, розмов і зустрічей з новими друзями. 
Участь безкоштовна. Клуб проходить щосереди з 16:00 до 18:00. 
Якщо ви хочете відвідати клуб, зверніться до Марії: +420 770 
185 231. 

You can contact Prague 11 representative Mgr. Barbora Ma-
tysová from the Department of Health and Social Affairs at 
+420 267 902 156 or by email at matysovab@praha11.cz in case you 
are looking for consultation, interpreting or Czech courses. ֍ Prague 
11 has planned the following projects for the year 2023: cultural and 
community events or “Cultural dialogue 2023” (Kulturní Jižní Město 
o.p.s.); Czech classes for kindergarten and school children with a differ-
ent native language; intercultural work (for Vietnamese, Ukrainian 
and Russian speakers) – a helping hand for local foreigners; tutoring 
for children at the library; the section for foreigners in the Klíč mag-
azine (which you are reading right now); Czech courses for grownup 
foreigners from Prague 11; professional psychosocial support for 
women fleeing the war in Ukraine; social and community activation 
of newcomers to Prague 11. There’s a lot we are planning, follow 
us at praha11.cz/cs/media/foreigners-cizinci/ ֍ You can find up-to-
date info about support for Ukrainian refugees in the “Прага 11 про 
Україну” facebook group. ֍ Do you read this section for foreign-
ers? Do you read it regularly or today is the first time you did? If you 
do, have you found it useful? Please give us your feedback by email:  
matysovab@praha11.cz or by phone: +420 267 902 156. Thank you 
in advance! ֍ Prague 11 has new political administration: PhDr. Šár-
ka Zdeňková, the leader of the winning Hnutí pro Prahu 11, has be-
come the new mayor. The council consisting of nine members has 
three deputy mayors, Mgr. Ivana Hovorková (HPP11), PhDr. Jan Ja-
roš (P11S), and Mgr. Zuzana Böhmová (Piráti). The new councillors 
are Marek Milaberský (HPP11), Bc. Libor Vrkoč (HPP11), Bc. Michal 
Veselský, DiS. (P11S), Jiří Dohnal (Piráti), and Josef Kocourek (Piráti):  
praha11.cz/cs/radnice/ .

We’ll open Czech Courses for foreigners in 2023 again. Are you in-
terested in the beginner or advanced level? It’s A1 for beginners and 
B1/B2 for advanced. If you are interested, contact Mgr. Matysová by 
email at: matysovab@praha11.cz or by phone at +420 267 902 156. 
֍ Prague 11 with the support of the Ministry of the Interior and main-
ly in cooperation with the Evangelical Church of John Milíč of Kroměříž 
(address: Donovalská 53) organises regular community get-togethers 
“We’ll eat what we cook”. You are cordially invited! Are you interest-
ed in organizing an event and presenting your cooking or baking rec-
ipes? Get in touch with the contact person: Mgr. Barbora Matysová 
+420 267 902 156, matysovab@praha11.cz. ֍ We invite you to the 
Prague 11 branches of the municipal library! You can find two branch-
es here: Chodov branch: Jírovcovo náměstí 1782/1; Opatov branch: 
Opatovská 1754/14. The library has long been much more than just 
a place to borrow books; it’s a space where lots of cultural and edu-
cational activities take place, (language courses, a book club, theatres, 
concerts, conversations with interesting people or art workshops). 

The Movapp.cz platform offers an app for practicing Czech/Ukrainian 
language. The app is free of charge and works offline. It contains a dic-
tionary, basic phrases, a guide through the apps for studying Ukrainian, 
and other materials. ֍ An “Art club” opened at the Opatov branch of 
the municipal library on 19.10. The club is open to all children over the 
age of 5. The art club at the library is a nice place to do arts, chat and 
meet new friends. Attendance is free of charge. The club takes place 
every Wednesday from 4PM to 6 PM. If you’d like to visit the club, 
contact Mariia: +420 770 185 231. 
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Mobilní sběr nebezpečných odpadů a potravinářských olejů
V roce 2023 bude na Jižním Městě probíhat mobilní sběr ne-
bezpečných složek komunálního odpadu a jedlých potravinář-
ských olejů a tuků v níže uvedených termínech.

Služba je určena pro občany hl. m. Prahy (fyzické osoby s trva-
lým pobytem na území hl. m. Prahy) a provozuje ji společnost 
AQUATEST a.s. na základě smlouvy s hl. m. Prahou. Za úče-
lem prokázání trvalého pobytu na území hl. m. Prahy je před 
odevzdáním odpadů třeba předložit občanský průkaz. Využít je 
možné všechny trasy mobilního sběru na území hl. m. Prahy.

Co lze odevzdat

Občané mohou obsluze svozových vozidel zdarma odevzdat 
tyto odpady (kapalné odpady v pevně uzavřených nádobách):

• rozpouštědla
• kyseliny
• zásady
• fotochemikálie
• pesticidy
• zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry)
• olej a tuk
• jedlý olej a tuk (v uzavřených PET láhvích)
• barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
• detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
• léčiva
• baterie a akumulátory

Co nelze odevzdat
• použité injekční stříkačky a jehly – pro bližší informace 

o možnosti odložení je třeba se obrátit na ošetřujícího lé-
kaře, který je předepsal, odebrat by je pak mělo příslušné 
zdravotnické zařízení, případně je lze předat také Městské 
policii hl. m. Prahy

• objemný odpad, elektrozařízení – patří do příslušných kon-
tejnerů nebo do sběrného dvora

• Termíny sběru

Zastávky mobilního sběru nebezpečného odpadu jsou na úze-
mí MČ Praha 11 rozděleny do tří tras, které jsou sváženy samo-
statně v různých termínech. Doba stání svozového vozidla na 
jednotlivých zastávkách je 20 minut, konkrétní časy jsou uvede-
ny u každé zastávky, a to zvlášť pro svozy v pracovní dny (odpo-
ledne) a pro soboty (dopoledne).

Zastávky svozových tras jsou uvedeny orientačně, konkrétní 
místo závisí na momentální situaci (zejména parkujících vozi-
dlech) a mělo by být v dohledové vzdálenosti. Pokud ve stano-
veném termínu přesto nemůžete svozové vozidlo nalézt, může-
te zavolat řidičům na telefonní čísla: 601 389 243, 731 451 582 

a 602 485 324 (pozor, vozidla jsou dvě a není předem určeno, 
které bude obsluhovat danou trasu).

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

rok

Křejpského 1509 500 14,02
sklad tiskovin 

a osobních věcí
600

Tererova 1551 507 46,05
 prodejna textilu 

a sklad
1500

Podjavorinské 1601 503 588,36 sklady 600

Tererova 1551 509 100,00 regenerační studio 1500

Majerského 2034 200 164,30
veterinární 
ošetřovna

1500

Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu

Trasa A

16. 2. – Čt, 6. 4. – Čt, 25. 5. – Čt, 4. 7. – Út, 24. 8. – Čt, 21. 10. – So

zastávka svozové trasy Po–pá So

1. Kloboukova × Hrdličkova 15:00–15:20 8:00–8:20

2. Krejnická (u čp. 2021 – OD Chrpa) 15:30–15:50 8:30–8:50

3. Vojtíškova (u objektu čp. 1783) 16:00–16:20 9:00–9:20

4. Klapálkova × Čenětická 16:40–17:00 9:40–10:00

5. Lažanského × Švabinského 17:20–17:40 10:20–10:40

6. Medkova × K Dubu 17:50–18:10 10:50–11:10

7. Donovalská (u objektu čp. 2222) 18:30–18:50 11:30–11:50

Trasa B

5. 4. – St, 6. 5. – So, 28. 6. – St, 3. 8. – Čt, 4. 10. – St, 16. 11. – Čt

zastávka svozové trasy Po–pá So

Štichova (u čp. 640 – dolní parkoviště) 15:00–15:20 8:00–8:20

Výstavní × U Přehrady 15:30–15:50 8:30–8:50

Matúškova × Dubnova 16:00–16:20 9:00–9:20

Bachova × Mikulova (u čp. 1567) 16:30–16:50 9:30–9:50

Brandlova × Hněvkovského (u čp. 1599) 17:00–17:20 10:00–10:20

Opatovská × Novomeského (parkoviště) 17:30–17:50 10:30–10:50

V Jezírkách (u čp. 1549) 18:00–18:20 11:00–11:20

Zdiměřická × Radimovická 18:40–19:00 11:40–12:00

Trasa C

11. 3. – So, 15. 6. – Čt, 12. 9. – Út

zastávka svozové trasy Po–pá So

Chodovecké náměstí 15:00–15:20 8:00–8:20

Divišovská × Šternovská 15:30–15:50 8:30–8:50

Donovalská × Ke Stáčírně 16:00–16:20 9:00–9:20

K Jezeru × Výstavní (u parkoviště) 16:30–16:50 9:30–9:50

A. Malé (parkoviště u hotelu Kupa) 17:00–17:20 10:00–10:20

Bachova (parkoviště) 17:30–17:50 10:30–10:50

Bohúňova (u objektu čp. 1550) 18:00–18:20 11:00–11:20

Křejpského (před objektem čp. 1523) 18:40–19:00 11:40–12:00

Oznámení o změně  
bankovního účtu  

u místního poplatku ze psů 
Vážení občané, oznamujeme vám,  

že od 1. ledna 2023  
se mění u místního poplatku  

ze psů bankovní účet.

Nově platí č. účtu 
19-2000807399/0800

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.
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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

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská 
Hanspaulka – legendární vilová čtvrť 
Dne: 28. 2. 2023 (úterý) ve 14:00 h, 25. 2. 2023 (sobota) 
ve 14:00 h
Sraz: na zastávce autobusu 131 Hanspaulka, (ulice Na 
Pískách) před hostincem Na Hanspaulce.
Vilovou čtvrť Hanspaulka najdete v pražských 
Dejvicích, která láká k bydlení již od 30. let 
20. století. Do 2. světové války zde bylo 
vystavěno mnoho architektonicky zajímavých 
vil a rodinných domů – především se 
jedná o funkcionalistické stavby, oblast 
získala vlastní školu a další občanskou 
vybavenost.
V minulosti zde žili básník Jaroslav 
Seifert, malíř a grafik Cyril Bouda, herečka 
Lída Baarová, král komiků Vlasta Burian 
a člen skupiny Devětsilu architekt Evžen Linhart. 
Dnes na Hanspaulce žije například slavný grafik 
a malíř Jiří Anderle. V zámečku Hanspaulka sídlí 
Institut Václava Klause.

TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: SÁZAVA
Dne: 9. 2. 2023 (čtvrtek)
Sraz: Hl. nádraží u pokladen v 8:45
Odjezd: 8:58 h
Délka trasy: 15 km
Trasa: Kamenný přívoz – Troníček – Dolní 
Studené – Luka p. Medníkem – Bohuliby – 
Zahořanský důl – Davle 
Na co se můžete těšit: Na odložený výlet, 
který nám loňského září znemožnil sesuv 
svahu na železniční trať. Krásný viadukt 
Posázavského Pacifiku, staré vchody hornických 
štol, šero Zahořanského údolí, to vše čeká 
na svěží seniory. Výlet je vhodný pro zdatnou 
seniorskou populaci, počasí bude jistě skvělé, 
catering vlastní. Na vaši společnost se těší 
Jindra. 

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory:  
Za rondokubismem či národním stylem  
po Novém Městě pražském

Dne: 25. 2. 2023 (sobota) v 10:00 h
Sraz: na konci Václavského náměstí, na začátku ulice Na 
Příkopě.
Rondokubismus je jedinečný, specificky český styl, pro 
který je typické užití oblých tvarů, oblouky, kruhy a ovály, 
které měly připomínat národní slovanské tradice. Styl se 
projevil v Praze, ale také na jiných místech zejména ve formě 
průmyslové architektury.
Projdeme se po Jungmannově náměstí, ulicemi 
Jungmannovou (palác Adria, obchodní palác bývalých 
Škodových závodů, Husův dům), Jindřišskou (bývalá Brněnská 
banka), Vodičkovou (cukrárna U Myšáka), Washingtonovou 
(hotel Esplanade), Královodvorskou (hotel Steiner), Na Poříčí 
(bývalá banka Československých legií), Na Perštýně (bývalý 
odborový dům), Na Příkopě (bývalá Česká průmyslová banka), 
po Mariánském (Městská knihovna) a Senovážném náměstí 
(budova Asekuračního spolku průmyslu cukrovarnického). Těší 
se na vás Jelena.

CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory:  
DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY

Dne: 27. 2. 2023 (pondělí)
Odjezd: v 10:00 h od kostela Háje
Trasa: Háje, Braník, Chuchle, Barrandov, Jinonice, 
Hlubočepy, Háje 
Může za Chuchli kýchání a drůbež? Kdy se na 
závodišti létalo? Kde se zasnoubila  
M. D. Rettigová? Kdo plaval v uniformě 
a s nohama v pytli? Kde nyní bydlí koně 
Převalského? Co spasilo modráska 
vičencového? Nejen to se dozvíte na 
cestě s Mirjou.

PORADENSKÉ CENTRUM 
PRO PEČUJÍCÍ a OSOBY ZÁVISLÉ NA PÉČI 
(senioři, zdravotně postižení) ve spolupráci s poliklinikou 
ambulantních specialistů MEDICO spol. s r.o.

Kdy: každou středu od 16:00 do 18:00 ZDARMA
Kde: MEDICO spol. s r.o., ordinace vedle recepce, 2. patro, 
na adrese: Opatovská 1763/11, Praha 11. 
Sociální pracovnice poskytnou sociální poradenství 
k sociálním dávkám pro seniory a osoby zdravotně 
postižené, poradí, jak požádat o kompenzační pomůcky, 
na jaké registrované sociální služby se obracet a další 
informace.
Kontakt:
www.jmsoc.cz
724 603 303

TURISTICKÝ VÝLET PRO SENIORY:  
ZIMNÍM LESEM NA HRADEŠÍN

Dne: 14. 2. 2023 (úterý)
Sraz: Háje, bus 387
Odjezd: 9:00 h 
Trasa: Louňovice – Hradešín – Škvorec, možné 
prodloužení do Úval 
Délka trasy: 11 (15) km
Pohodlnou cestou prakticky po rovině dojdeme 
do obce Hradešín, kde se od kostela 
nabízí daleký rozhled. Poté budeme 
mírně klesat do Škvorce, případně až 
do Úval. Na další setkání s vámi se těší 
Jitka.
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DOTOVANÉ PLAVÁNÍ V PLAVECKÉM BAZÉNU JEDENÁCTKA VS
Provozovatel AQUA SPORT CLUB s.r.o., Mírového hnutí 
2385/3, Chodov, tel.: 226 801 290, 226 801 299,  
info@aquasportclub.cz, www.aquasportclub.cz.

Kdo může využít dotované plavání od 1. 1. 2023:
• Senioři 65+, na recepci/pokladně se prokáží občanským 
průkazem. 
• Osoby zdravotně postižené s tělesným handicapem 
(OZP), prokáží se průkazem ZTP/P. Vstup pouze 
v doprovodu osoby starší 18 let. Nutná tel. rezervace  
9:00–10:00, tel. č.: 226 801 290/299 (vstup max. 5 osob 
pro zajištění komfortu zázemí).
Vstupenky pro uvedené skupiny (na 60 + 20 minut) je 
možné zakoupit v čase 12:30–13:30 hod. Zvýhodněná 
vstupenka (pro seniora, OZP, doprovod) činí 60 Kč. 
Zvýhodněné plavání probíhá pouze ve všední dny v průběhu 
dvou hodin, tj. ve 12:30–14:30. V případě, že na všední dny 
připadají svátky, slevu nelze uplatnit.

Dotované plavání bude probíhat ve dnech: pondělí, úterý, 
čtvrtek, pátek, s výjimkou středy, kdy je bazén vymezen 
pro školy! 

KURZY DOTOVANÉHO CVIČENÍ PRO SENIORY 65+
MČ Praha 11 nadále finančně podporuje sportovní aktivity 
a zdravý životní styl seniorů 65+ formou dotovaného 
plavání seniorů a zdravotně postižených občanů 
s tělesným handicapem, cvičení seniorů. Příspěvek za 
každou odcvičenou či odplavanou hodinu seniora činí 30 Kč.

Pro bližší informace kontaktujte jednotlivá sportovní 
centra na Jižním Městě:
Fitness centrum Chrpa, ul. Krejnická 2021, H. Roztyly, noví 
zájemci o zápis do kurzů kontaktují pí Danielu Dolanovou, 
tel.: 775 281 711, dolanovadaniela@centrum.cz: 
K zakoupení jsou 6– a 12týdenní permanentky,  
po: 13:00–14:00, 14:00–15:00, st: 10:00–11:00,  
pá: 10:15–11:15, 11:30–12:30 h.
SQUASHPOINT, Květnového vítězství 938/79, Háje, tel.: 
728 481 157, 272 940 089, info@sqp.cz, út: 8:30–9:30, 
čt: 8:30–9:30 h.

ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění  
(zhoršení zraku, šedý, zelený zákal) 
Termíny přednášek v klubech seniorů: 
7. 2. (úterý) od 14:30 DPS Blatenská 2146/4
13. 2. (pondělí) od 14:30 Křejpského 1502/8
16. 2. (čtvrtek) od 14:30 Křejpského 1502/8
27. 2. (pondělí) od 14:00 DPS Šalounova 2025/7
28. 2. (úterý) od 14:00 Křejpského 1502/8
Přednášející: Michaela Švandrlíková MP Praha
ZDARMA bez nutnosti rezervace. Prezentace zahrnuje 
popis onemocnění, projevy nemoci, příčiny, způsob šíření, 
léčbu, prevenci. 

PŘIPRAVUJEME: MASOPUSTNÍ ZÁBAVU
Dne: 15. 2. 2023 (středa) od 13:30 
Kde: v objektu Stravovacího centra Křejpského 1502/8
Cena: 200 Kč
Cena zahrnuje občerstvení: knedlo zelo vepřo, moučník, 
škvarková pomazánka a chléb, káva, voda+citron.
Přijďte si užít odpoledne, při poslechu živé hudby v podání 
p. Františka z kapely Hvězdný prach. 
Soutěž o nejkrásnější masku. Vstupenky lze zakoupit do 
vyprodání kapacity NOVĚ pouze ve dnech: 6. 2.  
a 7. 2. v čase 9:00–11:00 a 13:00–15:00 na adrese: Dům 
s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 2. patro, 
účtárna, tel. č.: 724 603 317

PŘIPRAVUJEME: TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE 
KDY: 22. 3. 2023 (středa) od 13:30
KDE: v jídelně Stravovacího centra Křejpského 1502/8 
Cena: 100 Kč 
Cena zahrnuje občerstvení: chlebíčky, moučník, kávu, vodu 
s citronem 
Na co se můžete těšit:
Přijďte si užít odpoledne při poslechu živé hudby v podání 
p. Františka z kapely Hvězdný prach. 
Vstupenky lze zakoupit do vyprodání kapacity NOVĚ 
POUZE ve dnech: 20. 2., 21. 2., 27. 2. a 28. 2. 
v čase 9:00–11:00 a 13:00–15:00 na adrese: Dům 
s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 2. patro, 
účtárna, tel. č.: 724 603 317.
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  Pomozte nám vytvořit dětem šťastný domov

účet 2300222624/2010

Pomáháme ohroženým dětem, 
aby mohly vyrůstat ve stabilním 

a citově vřelém prostředí své 
vlastní či náhradní rodiny. 

Chceme tak zabránit dalšímu 
týrání, zneužívání či zanedbávání.

Zároveň předcházíme odebrání 
dítěte z rodiny či jeho 

dlouhodobému setrvání  
v ústavní péči.

Pracujeme s dítětem a jeho 
rodinou, poskytujeme komplexní 

psychosociální podporu, a to 
ambulantní a terénní formou.

Více informací na: 
cestounecestou.org 
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Nastavení oken a dveří

Výměna těsnění

Výměna kování a komponentů

Výměna skla 30%
sleva

+420 725 390 464 volitaservis.cz

Odborná kontrola
u Vás zdarma

Novoroční 
SLEVY
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Lucko, co konkrétně znamená eTwin-
ningová zahraniční projektová spolu-
práce? A projekt Stínování pro začáteč-
níky i pokročilé?

eTwinning bych zjednodušeně popsala 
jako jakýsi Facebook pro evropské uči-
tele, kteří chtějí spolupracovat s kolegy 
v zahraničí. Každý tam máme svůj pro-
fil a můžeme si s jeho pomocí najít nové 
partnery či komunikovat s těmi, které už 
známe delší dobu. Že jde o reálné oso-
by na vykázané škole pracující, to ověřu-
je náš český Dům zahraniční spolupráce. 
Ten potom také schvaluje naše návrhy 
společných projektů pro žáky, a pokud si 
o to zažádáme, tak i s pomocí externích 
expertů zhodnotí jejich úroveň po fázi rea- 
lizace. Já tak s dětmi získala řadu oceně-
ní kvality a dvě národní ceny a díky tomu 
mohla navštívit různé vzdělávací akce 
pro projektové vyučující, a to i mimo ČR. 
Partnerské školy pro projekt Stínování 
pro začátečníky a pokročilé jsem poznala 

právě během svých nejúspěšnějších 
předchozích projektů a zjistila, že umějí 
řadu věcí, které bych se chtěla i se svými 
kolegy od nich naučit. Peníze na to jsme 
získali z Evropské unie podáním žádosti 
do programu Erasmus+.

Díky projektu Stínování jste absolvovali 
ke konci roku týdenní návštěvu italské 
školy v Bari. Povězte nám o ní něco. 

Naši italští kolegové se ve škole specia-
lizují na program Senza Zaino (Bez bato-
hu), který je v mnoha aspektech podobný 
našim třídám Začít spolu. Díky tomu jsme 
si od mobility slibovali, že se v našich tří-
dách naučíme nové postupy a naopak 
k těm našim zavedeným získáme zajíma-
vou alternativu. 

Žáci v programu Senza Zaino standard-
ně spolupracují téměř na všech úkolech 
podle zadání vyučujícího ve skupinkách. 
Sdílejí některé pomůcky a nosí školní 

uniformu ve formě pláště přes normální 
oblečení (je lehce individualizovaný různě 
zdobenými límci a výšivkami). Do školy 
si berou pouze malou tašku přes rame-
no, ve které je svačina a minimum sešitů, 
které jsou třeba na domácí přípravu.

Itálie je sama o sobě zajímavou a vel-
mi inspirativní zemí. Jak tu probíhal váš 
pobyt?

Ano, bylo to velmi zajímavé a plné inspi-
race. Hned první den školy nám učarova-
ly volby do žákovského parlamentu. Kaž-
dá třída pečlivě vyvěsila programy svých 
kandidátů. Ti museli být schopni odpo-
vědět na dotazy voličů a na svou funkci 
se zodpovědně připravovali. Na správný 
průběh voleb v každé třídě krom vyuču-
jícího dohlížel zástupce z řad rodičů. Ti 
se s dětmi i učiteli společně podílejí na-
příklad na výrobě pomůcek, obrázkové 
výmalbě školy nebo tvorbě venkovního 
posezení. Je to velmi kreativní přístup 
a přispívá k příjemné atmosféře školy. 
Cestování s Erasmem má ale i svá od-
poledne po práci. Naše italské kolegyně 
s námi například vyrazily na moře s míst-
ními námořníky ve dvou malých člunech. 
Jedna z nich se nám potom přiznala, že 
nebýt nás, nedozvěděla by se tolik no-
vých informací o historii místa, kde žije.

14 Rozhovor

Partnerství se 
zahraničními školami 
navíc přináší možnost 

dlouhodobější 
spolupráce. 

Na zkušené  
v italské škole

Potkat příjemně naladěného člověka s přehledem 
je štěstí. Mně se to povedlo při setkání s Mgr. Lucií 

Novou, která působí od roku 2008 na Základní 
škole K Milíčovu jako pedagog angličtiny. Lucie 
se narodila v Praze. Vysokou školu vystudovala 

v Českých Budějovicích. Od roku 2013 se věnuje 
eTwinningové zahraniční projektové spolupráci 

a nyní má za sebou i dva velmi inspirativní projekty 
v programu Erasmus+, do kterých zapojila další 

učitele ze své školy. Ve volném čase ji baví 
fotografovat přírodu a cestovat. Ráda odpočívá 

s knížkou v ruce nebo při práci na zahradě.



Zmínila jste, že vás velmi oslovi-
lo italské pojetí školní inkluze*.  
*(zahrnutí nebo přijetí do nějakého cel-
ku; zde zapojení dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami do běžné třídy)

To stoprocentně. Každý žák se speciál-
ními vzdělávacími potřebami měl k dis-
pozici ne asistenta jako u nás, ale přímo 
svého učitele, který s ním v případě úna-
vy nebo potřeby změnil ideálně činnost. 
Bylo možné opustit třídu a žákovi se-
stavit program na míru v příjemném pro-
středí speciálně vybavených koutků na 
chodbách.

Kde vidíte vy sama jako pedagog přínos 
těchto zahraničních pobytů?

Myslím, že není nutné objevovat Ameri-
ku na vlastní pěst, když je s novými a pří-
nosnými postupy už mnoho zkušeností 
jinde. Díky Erasmu i eTwinningu mě neza-
skočila potřeba učit během covidu jinými 
způsoby ani trend digitalizace, který nyní 
do škol přichází. Partnerství se zahranič-
ními školami navíc přináší možnost dlou-
hodobější spolupráce. Je krásné vidět, jak 
moji žáci při eTwinningových aktivitách 
přestávají vnímat, že jsou ve škole a něco 
se učí, protože se soustředí na to, jak se 
dorozumět se svými vrstevníky, a chtějí 
jim vše na zadané téma co nejlépe pře-
dat. Mám už pár nápadů, které by mohly 
vyústit v nový projekt pro děti, který by 
také obsahoval týdenní pobyt na spřáte-
lené škole. Tyto pobyty a projekty jsou 
účinnou prevencí nudy ve třídě a skvělým 
teambuildingem s kolegy. Bez nich bych 
už dávno musela změnit zaměstnání. Dík 
patří odborníkům z Domu zahraniční spo-
lupráce (www.dzs.cz) za všechny seminá-
ře, webináře a odpovědi na maily, které 
novým zájemcům i těm zkušenějším po-
máhají projekty realizovat.

Lucko, ať se vám daří a máte stále tolik 
nadšení pro nové a zajímavé projekty. 

 Dana Foučková

15Život na Jižním Městě
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Jak se hlásit na střední školu
Jako každoročně přichází období podávání přihlášek na střední školy, 
a proto vám přinášíme informace o přihláškách a nabídku středního 
školství na území městské části Praha 11. Veškeré informace naleznete 
i na webových stránkách naší městské části – www.praha11.cz. 

Přihlašování:

Uchazeči o středoškolské studium si 
mohou v prvním kole podat až 2 při-
hlášky (přihlášky lze obstarat v ZŠ, 
v prodejnách SEVT nebo na webových 
stránkách www.msmt.cz v sekci vzdě-
lávání – střední vzdělávání – v pohyb-
livém menu Přijímání na střední školy 
a konzervatoře).

Přihlášky je třeba vyplnit a nechat si po-
tvrdit prospěch na ZŠ. Přihlášky pro prv-
ní kolo se odevzdávají zvolené střed-
ní škole do 1. 3. 2023. Je také nutné si 
v ZŠ vyzvednout do 1. 3. 2023 zápiso-
vý lístek.

Přijímací řízení: 

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

Čtyřleté obory vzdělávání včetně  
nástavbového studia:
1. termín – čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín – pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých 
gymnázií:
1. termín – pondělí 17. dubna 2023
2. termín – úterý 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška  
v náhradním termínu je stanovena 
pro všechny uvedené obory 
vzdělávání na dny:
1. termín – středa 10. května 2023
2. termín – čtvrtek 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při 
přijímacím řízení do oborů vzdělávání se 
závěrečnou zkouškou, do oborů vzdě-
lávání s výučním listem, do oborů zkrá-
ceného studia a do oborů vzdělávání 

středních škol skupiny 82 Umění a užit-
né umění. Možnost konání školní při-
jímací zkoušky tím není dotčena, kro-
mě oborů vzdělávání v konzervatoři. Do 
oborů středního vzdělávání s talento-
vou zkouškou se talentová zkouška koná 
v pracovních dnech od 2. ledna do 15. 
ledna podle § 62 odst. 3 školského zá-
kona, do oborů vzdělávání v konzervatoři 
se koná talentová zkouška v pracovních 
dnech od 15. ledna do 31. ledna podle 
§ 88 odst. 2 školského zákona. V přípa-
dě oboru vzdělávání Gymnázium se spor-
tovní přípravou se talentová zkouška 
koná v pracovních dnech od 2. ledna do 
15. února, pro tento obor se však koná 
i jednotná přijímací zkouška v termínech 
uvedených výše.

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

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístup-
ném místě ve škole a způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup, a to v souladu 
s právními předpisy týkajícími se ochra-
ny osobních údajů, pořadí uchazečů 
podle výsledku hodnocení přijímacího ří-
zení. Nepřijatým uchazečům nebo zákon-
ným zástupcům nezletilých nepřijatých 
uchazečů odešle rozhodnutí o nepřije-
tí. Rozhodnutí je nutno na poště (nebo 
ve škole,…) vyzvednout co nejdříve – na 
poště je uschováno jen 10 pracovních 
dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za 
doručené).

V případě přijetí je třeba odevzdat ředi-
teli SŠ zápisový lístek do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřej-
nil seznam přijatých uchazečů. Nebude-
-li zápisový lístek v této lhůtě škole do-
ručen, je možné místo obsadit jiným 
uchazečem. Zápisový lístek může ucha-
zeč uplatnit jen jednou; to neplatí v pří-
padě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 
lístek na škole, kde byl přijat na základě 
odvolání. 

V případě nepřijetí je možné do 3 pracov-
ních dnů od doručení rozhodnutí podat 
k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepři-
jetí. Vhodné je také se zeptat na mož-
nost přijetí na uvolněná místa po ucha-
zečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se 
pro jinou školu (nedoručili zápisový lís-
tek). Nevyjde-li odvolání, doporučujeme 
podívat se na další možnosti ve 2. kole 
na webových stránkách krajského úřa-
du skoly.praha.eu v sekci Pro veřejnost – 
Přijímací řízení.

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

Přehled středních škol na Jižním Městě:

Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, gymnazium-opatov.cz 
Střední škola – Waldorfské lyceum, Křejpského 1501/12, www.wlyceum.cz 
Gymnázium Evolution Jižní Město, Tererova 2123/17, www.gevo.cz 
EDUCAnet – gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o., Roztylská 1860/1, praha.educanet.cz/cs/ 
Základní škola a střední škola waldorfská, Křejpského 1501, zs.waldorfska.cz 
Základní a Střední škola Kupeckého, Kupeckého 576/17, www.modraskola.cz 
Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s.r.o., K Milíčovu 674/2, www.podnikakademie.cz 
EDUSO Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, s.r.o., Novomeského 2139/1, www.eduso.cz 
Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o., Machkova 1646, www.skolamichael.cz 
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Galerie Chodovská tvrz, 
Ledvinova 86/9, Praha 4 - Chodov 

Otevřeno denně (kromě pondělí) 13.00 – 19.00 
www.chodovskatvrz.cz 

BORIS JIRKŮ

Chodovská tvrz / 17. 2. – 9. 4. 2023

Z CEST obrazy, kresby, grafika

Přijměte pozvání na Chodovskou tvrz na výstavu, 
která vás bude inspirovat. 

Taneční klub SPARTA PRAHA, z. s.
Zaměření: taneční sport – standardní a la-
tinskoamerické tance od nejmenších dětí 
(5 let) přes juniory, mládež, dospělé až po 
seniorské kategorie. 

U nás se tanci věnují chlapci a dívky od 
5 let a mohou se mu věnovat až do ka-
tegorie dospělých. Sportovní tanec rozví-
jí tělo po stránce fyzické, učí děti vnímat 
hudbu, dbát na správné držení těla. Roz-
víjí vzájemnou komunikaci a učí děti pre-
zentovat se na veřejnosti. Starší páry se 
věnují tanci již na soutěžní úrovni, účast-
ní se mistrovství České republiky i meziná-
rodních soutěží. 

Tanec ve školách – kroužky  
v rámci družiny: 

• ZŠ Mikulova
• ZŠ K Milíčovu 
• ZŠ Květnového vítězství 52 

Tréninky pro soutěžní páry 2–5x týdně 
ve skupinách podle věku a výkonnosti: 

• DanceZone (U Chodovského hřbito-
va 2120/3)

• Tělocvična Gymnázia Opatov.

Klub na Jižním Městě působí od roku 
2000. Má přes 200 členů, je největším 
sportovním tanečním klubem v ČR. Dbá-
me na kvalitní trenérský tým nejen po 

stránce odborné, ale především po strán-
ce lidské a pedagogické. Díky tomu máme 
několik členů národního reprezentačního 
týmu. Klub vychoval několik mistrů repub-
liky, řadu finalistů a semifinalistů. Pořádá-
me mnoho soustředění, zveme zahraniční 
trenéry, 2x ročně pořádáme soutěž Spar-
taCup, Mezinárodní taneční festival v Ústí 
nad Labem, který přenáší Česká televize, 
v červnu závěrečnou taneční přehlídku. 
Rodičům nabízíme Taneční pro dospělé, 
sólo tanec pro ženy Latino Ladies, Cvičení 
rodičů s dětmi, Cvičení pro seniory. 

Přihlásit se můžete kdykoli v průběhu 

roku, každý u nás najde možnost se zařa-
dit tak, aby byl spokojený. 

Kontaktní osoba:  
Mgr. Lenka Gebertová 
tel.: 602 173 088  
e-mail: lenka.gebertova@seznam.cz 
www.tksparta.cz

představení 

jihoměstských 

sportovních 

klubů

Výherci tajenky
Výherci tajenky z prosincového čísla  
o Velkou knedlíkovou kuchařku jsou:  
Radek Adámek, 
Veronika Maklová, 
Maruška Jelínková.

Výhercům gratulujeme. 

Mezinárodní den průvodců
Asociace průvodců ČR zve širokou veřejnost na tradiční 
bezplatné prohlídky Prahy u příležitosti Mezinárodního dne 
průvodců v sobotu 25. února 2023 od 14:00 hodin. Sraz 
účastníků je na náměstí Míru před kostelem sv. Ludmily. Na 
prohlídky není třeba se předem hlásit. Letošní trasy povedou 
po Vinohradech. Je jich několik včetně jedné prohlídky pro ro-
diny s dětmi. 

Asociace průvodců České republiky, z.s.
Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8
www.asociacepruvodcu.cz



Dostupné bydlení pro Pražany je jednou základních priorit města. Hlavní snahou 
je podpora zranitelných skupin obyvatel, jako jsou senioři, rodiny s dětmi nebo 
lidé se zdravotním handicapem. Sociální byty máme i na Jižním Městě.

Paní Darina se rozhlíží po svém novém 
bytě. Zatím jsou to jen prázdné holé stě-
ny, malá kuchyň, koupelna, toaleta a jed-
no velké okno s výhledem na rušnou ulici 
pod domem. Paneláková garsonka u me-
tra Háje, kterou si dnes poprvé přišla pro-
hlédnout, patří městu a ona má právě po-
cit, „jako by vyhrála v loterii“, jak sama 
říká.

„To je tak krásný byt,“ opakuje několikrát 
a už si maluje, jak pověsí záclony, kde 
bude mít stůl, skříň nebo postel. Chtě-
la by také alespoň malou televizi, na kte-
rou si šetřila poslední dva roky. Hlavně se 
ale těší, že bude mít konečně soukromí 
a střechu nad hlavou. Posledních osm let 
byla na ulici, z toho dva roky v „covidovém 
hotelu“, který lidem bez domova v době 
pandemie poskytlo hlavní město. Tato 
možnost už však skončila a paní Darina je 
opravdu ráda, že má kam jít. „Na ulici bych 
se už vrátit nedokázala,“ říká.

Je jedním z lidí, kteří díky programu sociál- 
ního bydlení dosáhli v Praze na městský 
byt. Za poslední tři roky hlavní město se-
niorům, lidem se zdravotním postižením, 

rodinám s dětmi i lidem v sociální tísni 
poskytlo k pronájmu celkem 659 bytů. 

Z toho dvacet na území Prahy 11. Pří-
činy smutné skutečnosti, že lidé nemo-
hou najít bydlení, bývají různé. Někdy jde 
„jen“ o nedostatek peněz, jindy je situace 
mnohem složitější. Důležité je ji včas ře-
šit (viz box Kam se můžete obracet), což 
potvrzuje i paní Darina. „O bydlení jsem 
přišla při rozvodu. Na ulici můžete skon-
čit opravdu rychle, zpátky to jde ale vel-
mi pomalu,“ popisuje okamžik, kdy se její 
život začal komplikovat. Nejprve si platila 

ubytovnu, když ale nedostala opakovaně 
výplatu, nezbylo jí než se doslova vydat 
na lavičku před hlavním nádražím.

„Byl to opravdový šok, postupně jsem si 
nějak zvykla,“ říká. Z „lavičky“ se snažila 
chodit do práce nebo alespoň na různé 
brigády. Stačilo to na jídlo, ne však na stá-
lé bydlení. „Navíc jsem se hrozně styděla 
za to, že jsem na ulici, takže jsem ztrati-
la odvahu se z ní dostat zpátky.“ Zpět na 
nohy ji postavil paradoxně až covid. Měs-
to lidem bez domova kvůli ochraně před 
nemocí nabídlo možnost bydlet v hotelo-
vých zařízeních. Díky podpoře sociálních 
pracovníků z „hotelů“ si začala dávat věci 
do pořádku. Například po mnoha letech 
mohla zajít k lékaři. A také jí pomohli se 
stěhováním. Je to jedna ze služeb, které 
jsou na projekt sociálního bydlení v hlav-
ním městě navázány. „Našim nájemní-
kům, kteří jsou často ve složité životní 
situaci, se snažíme zajistit maximální pod-
poru tak, aby byt mohli nejen získat, ale 
dokázali si jej i udržet,“ říká Daniel Vališ, 
vedoucí oddělení přípravy a realizace pro-
jektů v oblasti bydlení Magistrátu hl. m. 
Prahy.

Díky projektu vznikla v Praze nově i Kon-
taktní místa pro bydlení. Všem Pražanům 
nabízejí základní orientaci a pomoc při ře-
šení potíží, jež souvisejí s bydlením, a to 
včetně systému podpor a dávek. „Výho-
dou je, že se občan doví všechny infor-
mace na jednom místě a není nucen ob-
cházet jednotlivé úřady a organizace,“ 
vysvětluje Daniel Vališ.

Město navíc poskytuje nájemní byty nejen 
na sociální bydlení, ale i lidem z podporo-
vaných profesí, jako jsou hasiči, policisté, 
zdravotníci, učitelé nebo sociální pracovní-
ci. V Praze 11 bylo během posledních tří 
let takto pronajato šestnáct městských 
bytů. V dohledné době by se jejich počet 
měl na Jižním Městě navýšit. Magistrát 
počítá s tím, že z nově rekonstruovaných 
174 bytů, jež vzniknou přestavbou býva-
lé ubytovny Sandra u stanice metra Opa-
tov, poskytne většinu právě lidem z pod-
porovaných profesí. Zbylé obsadí senioři 
a lidé se zdravotním handicapem. Hlavní 
město by tak mělo mít v Praze 11 v blízké 
budoucnosti k dispozici celkem 376 bytů.

Nájemné v městských bytech je přibližně 
o polovinu nižší než tržní, paní Darina tak 
kromě stability získá i reálnou možnost 
byt zaplatit. „Nájem utáhnu. Jinak vyžiju 
s málem. Jsem skromná, na ulici oprav-
du pochopíte, co znamená šetřit,“ dodá-
vá a už se nemůže dočkat, jak bude cho-
dit do nedalekého Milíčovského lesa na 
procházku.

Vojtěch Sigmund, manažer projektu 
MHMP – Sociální bydlení 

podpořeno operačním programem Zaměstnanost, 

Evropský sociální fond, registrační číslo projektu 

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/001547“

Kam se můžete obracet
Kontaktní místo pro bydlení pomáhá řešit potíže spojené s bydlením:
Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1, tel.: 778 479 946, 778 731 569 
Poradce pro bydlení asistuje nájemníkům městských bytů a pomáhá řešit sousedské 
vztahy: tel. 773 767 434, e-mail: petr.kvetak@praha.eu
Kde podat stížnost: podatelna MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, elektronicky: 
info@praha.eu

Díky tomuto projektu 
vznikla v Praze nově 
i Kontaktní místa pro 

bydlení.

Sociální bydlení pomáhá
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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 

KONCERT
 16. 2., 20.00 Průdušky
Bluegrassová hudební skupina.

DIVADLO
 15. 2., 19.00 Žena, která uvařila svého 
manžela
Černá komedie, která je exkurzí do světa žárli-
vosti, zrady, nevěry, klamů a ponížení a ukazu-
je nový význam rčení, že „láska prochází žalud-
kem“. Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová 
a Bronislav Kotiš.

PRO SENIORY
 6. 2., 14.30 Zimní koncert Pražského 
salonního orchestru
Diriguje a pořadem provází Václav Vomáčka.
 20. 2., 14.30 Populární muzikálové 
melodie
Big Band Pražského salonního orchestru di-
riguje Zdeněk Foit, pořadem provází Václav 
Vomáčka.

KINO ZAHRADA 
Promítáme pro minimálně 5 diváků. 
 6. 2., 19.00 Párty Hárder: Summer 
Massacre
Kino relax. Další nejstrašnější mejdan v historii 
filmu. Režisér Martin Pohl, známý jako kontro-
verzní rapper Řezník nebo jako autor Mártyho 
frků, natočil pokračování své kultovní a extrém-
ně nekorektní komedie Párty Hárd. ČR, kome-
die, 2022, 100 min. Přístupné od 15 let. 
 13. 2., 19.00 Přání k narozeninám
Kino relax. Komedie o jedné hodně bláznivé 
oslavě narozenin. Eva Holubová, Jaroslav Du-
šek, Veronika Khek Kubařová, Tomáš Klus, Igor 
Orozovič, to je jen část hvězdné herecké sesta-
vy. ČR, komedie, 2022, 93 min. Přístupné.
 20. 2., 19.00 Ennio
Kino klub. Oscarový režisér Giuseppe Tornato-
re přináší filmovou poctu svému příteli a legen-
dárnímu skladateli filmové hudby Enniu Morri-
conemu a unikátní pohled na jeho život skrze 
dosud nezveřejněné archivní záběry. Itálie, Bel-
gie, Nizozemsko, Japonsko, dokumentární, hu-
dební, životopisný, 2022, 156 min. Nevhodné 
do 12 let.
 23. 2., 19.00 Civilizace – Dobrá zpráva 
o konci světa

KC ZAHRADA
Kino klub. Dokumentární film režiséra Petra 
Horkého a egyptologa Miroslava Bárty o pro-
měnách velkých civilizací a jejich podobností 
s tou naší současnou. Výpravná reality show 
našeho vlastního kolapsu. ČR, 2022, 87 min. 
Přístupné.
 27. 2., 19.00 Věčný Jožo aneb Jak jsem 
potkal hvězdu
Kino klub. Osobní portrét lídra nejpopulárnější 
„československé" skupiny Elán natočený v le-
tech 2011–2018. ČR, Slovensko, dokument, 
2022, 81 min. Přístupné.
 27. 2., 20.30 Nic bych neměnila
Kino klub. Emotivní dokument je sondou do ži-
vota dívky, která se nikdy nepoddala nepřízni 
osudu a rozhodla se žít plnohodnotný život. 
ČR, dokument, 2022, 60 min. Přístupné. 

DĚTEM 
 4. 2., 15.00 Tři kouzelné dary
Byl jednou jeden chudý krejčík, neměl nic, jen tři 
syny a hladovou kozu. A jak to bylo dál? Vese-
lá maňásková taškařice se zpěvy a poučením, 
že pravda a Jano musí zvítězit nad chamtivostí 
a zlou kozou. Hrají Loutky bez hranic. Vhodné 
pro děti od 3 let.
 7. 2., 17.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
rodiče s dětmi. 
 11. 2., 10.00 Výtvarná dílna
Textilní ptáčci na větvičce.
 11. 2., 15.00 Tři prasátka
Pohádka plná přísloví o třech prasátkách a jed-
nom vlkovi a také o tom, že ve třech se to lépe 
táhne a práce kvapná je málo platná. Hraje DS 
Amartum. 
 15. 2., 14.30 O Malence
Příběh o malé a odvážné holčičce, která se zro-
dila v makovém květu. Hraje Divadlo b. Vhodné 
pro děti od 3 let.
 26. 2., 16.00 Dětský karneval
Ve spolupráci s RC Babočka jsme pro vaše děti 
připravili spoustu zábavy – hry, tancování, sou-
těže a to vše v maskách!

AKCE 
 7. 2., 18.30 Drum Circle 
Skupinové bubnování s Petrem Šušorem pro 
všechny generace. 
 18. 2., 14.00 Jihoměstský masopustní 
průvod
Od metra Opatov přes Centrální park až ke 
Komunitnímu centru Matky Terezy vás i le-
tos budou průvodem doprovázet Masopust, 
bába v nůši, medvědář s medvědem a dal-
ší postavy staročeského masopustu. Masku  
s sebou.
 25. 2., 10.00 Umisťovací výstava koček
Chybí vám chlupatý kamarád? Možná na vás 
čeká na umisťovací výstavě koček.

VÝSTAVA 
 7. 2. – 31. 3. Lenka Hatašová: 
V jiném světle
Fotografická výstava portrétů.

K U L T U R A

19Kulturní přehled únor
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.

PŘIPRAVUJEME 
 3. 3., 19.00 Country bál s kapelou 
Knokaut
Přesun původního termínu v únoru.
 23. 3., 20.00 Nezmaři 45 let

KURZY/KROUŽKY 
Kurzy a kroužky 2. pololetí začínají 1. 2. 2023. 
Nezapomeňte se na 2. pololetí včas přihlásit, 
počet míst je omezen. Podrobné informace ke 
všem kurzům a kroužkům na www.kczahrada.cz 
nebo na recepci KC Zahrada.

NOVINKY
 6. 2., 18.15 Kurz šití pro začátečníky
První z deseti 90minutových lekcí. Kapacita 
kurzu omezena na 5 osob. 
 13. a 27. 2., 18.30 Respektující 
komunikace ve výchově
Nový cyklus workshopů pro maminky mlad-
ších dětí (2-8 let).

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

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

info@chodovskatvrz.cz 
www.chodovskatvrz.cz
Otevřeno: galerie út-ne 13.00–19.00
pokladna út-pá 10.00–19.00;  
so–ne 13.00–19.00; pondělí zavřeno

KONCERTY 
 9. 2., 19.00 Melodie pro každého 
Jako vždy uslyšíte několik písniček od autorů 
K. Hašlera, J. Voskovce, J. Wericha a J. Jež-
ka, J. Suchého a J. Šlitra a řady dalších. Téma 
zimy si ponecháme a na nějakou tu operet-
ku a muzikál určitě nezapomeneme. Účinku-
jí: Zpěv: Erik Bezdíček – emeritní sólista ope-
ry a operety DJKT v Plzni. Klavírní doprovod: 
Václav Vedral – hudební skladatel a učitel. 
 15. 2., 18.00 Šansony na tvrzi
V únoru se na pravidelném šansonovém 
setkání můžete těšit na Martu Balejovou 
a Janu Rychterovou, které na klavír doprovo-
dí Radim Linhart. Hostem bude oblíbená he-
rečka Libuše Švormová. 
 23. 2., 20.00 Jazz klub tvrz: Anna 
Machač Kolingerová kvartet
Nevšední kombinace jazzového tria vás pro-
vede jak vokální, tak instrumentální jazzo-
vou hudbou. Budete moci slyšet jak jazzové 
standardy, tak improvizaci a moravské lidové 

CHODOVSKÁ TVRZ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A FB.
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Křejpského 1502/8, Praha 11 – Chodov
Telefon: 777 485 939
Web: http://mezi-domy.cz/
FB: https://www.facebook.com/mezi.domy/
IG: mezidomy8
OTEVÍRACÍ DOBA: PO–PÁ 12:30–19 HOD.

KURZY:
 Každé pondělí, 18:00–19:00 POWER 
JÓGA – jóga působí na tělo po stránce svalo-
vé, orgánové a nervové a pozitivně ovlivňuje 
energetickou rovnováhu organismu. Lekce 
jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro po-
kročilé. Kurzy vede zkušená lektorka Andrea 
Prahl. 
 19:00–20:00 BODY FORM – dynamické 
cvičení bez choreografie, které je vhodné pro 
každého. Vytvarujete si postavu, shodíte pár 
kilo, a navíc získáte skvělou kondici. Cvičí se 
převážně s vahou vlastního těla, a tak neza-
těžujete klouby a vazy. Díky variaci jednotli-
vých prvků jsou lekce vhodné jak pro začáteč-
níky, tak pro pokročilé. Kurzy vede zkušená 
lektorka Andrea Prahl.
 Každé úterý, 18:00–19:00 FIT DANCE 
– jde o dynamické taneční lekce inspirované 
různými tanečními styly. V rytmu známých 
hitů se zapotíte, vyplavíte endorfiny a po-
sílíte celé tělo. Lekce jsou vhodné jak pro 
začátečníky, tak pro pokročilé. Cvičení vede 

KC A KAVÁRNA MEZI DOMY

FYZIOklinika  
Centrum fyzioterapie  
a regenerace
Pomůžeme od bolesti

Machkova 1642/2, 149 00, Praha 11
Tel.: 606 404 804
www.FYZIOklinika.cz

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíška 
– pondělí 7:00–8:00
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíška 
– pondělí 17:00–18:00
 Fyzio & Core – pondělí 19:20–20:20
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíška 
– úterý 17:00–18:00
 Pilates – úterý 18:00–19:00 
 Fyzio & Core – úterý 19:10–20:10 
 Fyzio & Core – středa 7:00–08:00
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíška 
– středa 17:00–18:00 
 Jóga – středa 19:00–20:00
 Fyzio & Core – čtvrtek 7:00–8:00
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíška 
– čtvrtek 14:00–15:00
 Pilates – čtvrtek 18:00–19:00 
 SM systém – cvičení podle MUDr. Smíška 
– pátek 8:00–9:00

FYZIOKLINIKA

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

PROGRAM KOSTELNA

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA v 10:00: bohosluž-
ba pro každého napříč generacemi (živý pře-
nos online).
KLUB SENIORŮ: povídání při kávě a duchovní 
zamyšlení. Otevřené setkání pro seniory nejen 
z Jižního Města. Pátek v 9:30.
BABYKLUB: prostor pro setkání rodičů a dětí 
do tří let. Čtvrtek v 9:30.
PŘEDSTAV SI: rozhovory o víře a světě, který 
je barevný a složitě bohatý. Středa v 17:00.
L-EGO KLUB: zveme všechny holky a kluky, 
kteří si chtějí hrát se stavebnicemi LEGO®. Pá-
tek 17. února v 17:00.
KURZY ANGLIČTINY 2022/2023: 1x týdně. 
Možnost přihlásit se i v průběhu kurzu. 

KOSTELNA

písně v jazzové úpravě. Martin Jůzl – trubka, 
Stanislav Mácha – klavír, Max Makagonov 
– kontrabas.

DĚTEM
 5. 2., 15.00 Buchty a loutky – norská 
pohádka
Pohádka o princi zakletém v medvěda a dlou-
hé cestě k jeho vysvobození. Na motivy nor-
ské lidové pohádky „Na východ od slunce na 
západ od měsíce“, kterou v polovině 19. sto-
letí zaznamenali Peter Christen Asbjørnsen 
a Jørgen Moe.
 19. 2., 15.00 Bramborové království
Král Brambor Bramborovič I. a jeho choť krá-
lovna Brambora Bramborovna II. vyhlašují, 
že kdo zneškodní strašného draka Friťáka, 
který se usadil na Bramborovém kopečku, 
dostane ruku princezny Bramborky a půl 
bramborového pole k tomu – kdo se odváží 
bojovat proti takovému nepříteli? Že by sta-
tečný princ Karotka?

AKCE
 18. 2., 14.00 Jihoměstský masopust
Od metra Opatov přes Centrální park až ke 
Komunitnímu centru Matky Terezy vás i le-
tos budou průvodem doprovázet Masopust, 
bába v nůši, medvědář s medvědem a další 
postavy pravého staročeského masopustu. 
Masku s sebou.

VÝSTAVA 
17. 2. – 9. 4. 2023 Boris Jirků: Z cest
Obrazy, kresby, grafika
Nová výstava na Chodovské tvrzi předsta-
vuje významného českého malíře a pedago-
ga Borise Jirků jedinečným výběrem obrazů, 
kreseb a grafik s tématem cest. Boris Jirků 
rád objevuje místa, která jsou mnohým ne-
známá. Výraznou barevností podtrhuje at-
mosféru míst a ukazuje nám svět viděný svý-
ma očima.

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

Z PROGRAMU
 11. 2. Den nemocných 
Bohoslužba s udílením svátosti ne-
mocných (čas a program bude upřes-
něn – najdete na www.kcmt.cz). 
 16. 2., 19.00 Zastavení 
u Matky Terezy 
Před 30 lety se pokojně rozdělilo Čes-
koslovensko a všude se mluví o rozdíl-
ném vývoji obou zemí, politicky i spo-
lečensky. A jací jsou dnešní slovenští 
katolíci a v čem se jejich spiritualita liší 
od těch českých? Pozvání do Zastave-
ní u Matky Terezy přijal na 16. února 
od 19 hodin P. Zoltán Balga, správce 
slovenské farnosti v Praze. (KCMT).
 18. 2., 14:00 JIHOMĚSTSKÝ 
MASOPUST 
Průvod od metra Opatov, potom ná-
sleduje v Komunitním centru pro-
gram pro děti a pohádka, fotokoutek. 
Vstupné na pohádku 50 Kč. Otevřena 
Café Terezie se spoustou dobrot. 
 19. 2., 15.00 Tančírna se skupinou 
„Hvězdný prach“
Vstupné pro pár 150 Kč, pro jednot-
livce 80 Kč. 
 22. 2., 18:00 POPELEČNÍ 
STŘEDA
Mše svatá s udílením popelce (KCMT). 

KCMT
 Cvičení pro maminky po porodu – pátek 
9:00–10:00
PCR testy na COVID 3v1

• Nejnižší cena – 800 Kč
• Výsledek do 12 hodin
• V ceně testujeme chřipku a RSV

Očkování COVID
• Nejmodernější vakcína BA4/5
• Pfizer, Moderna, Novavax i Janssen

Ověřte si protilátky před očkováním
• Nabízíme testy protilátek na COVID

Masáže a fyzioterapie I O VÍKENDU! 
Unikátní masáže: FYZIO-press masáž, masáž 
s nahřátým zábalem. 
Levné masáže u stážistů.
Zdravotní ošetření pleti – kosmetika. 

Více informací na www.FYZIOklinika.cz
Nutná rezervace na kontakt@fyzioklinika.cz
FYZIOklinika si vyhrazuje právo na změnu 
programu.
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Šalounova 2024, 149 00 Pra-
ha 4
Telefon a fax: 778 473 546
E–mail: sal@ddmjm.cz

PROGRAM 

 2.–3. 2., 19.00 Noc domečků – Zimní 
táborníci. 
Zážitková akce s přespáním. Od 8 do 12 let. 
 4. 2., 9.00, 11.30 Keramická dílna – 
Zimní I a II. 
Od 9 do 99 let. 
 4. 2., 13.00 Kurz šití na stroji – základní
Od 14 do 99 let. 
 18. 2., 9.00, 11.00 Turnaj ve stolním 
tenisu – jednotlivci
Od 6 do 20 let. 
 25. 2., 8.45 Výprava za poznáním
Muzeum čokolády a Strašidelné podzemí. Od 
6 do 15 let. Tábor.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO

Vystavující: 
Ivana Frolíková
Název výstavy: 
„Mýtickou krajinou" 
(Izrael a Jordánsko – fotografie)

2. 2. – 28. 2. 2023

Budova radnice ÚMČ Praha 11, 
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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zkušená lektorka Jana Tučková.
 Každou středu, 8:30–9:30, nově i 11:00–
12:00 JÓGA PRO SENIORY – jóga je jedním 
z nejlepších způsobů, jak si udržet pohybové 
schopnosti, ohebnost a sílu i ve vyšším věku. 
Je to šetrný a klidný způsob, jak své tělo roz-
hýbat, a dokonce umí i zlepšit náladu. Lekce 
vede zkušená lektorka Andrea Štenglová. 
 9:45–10:45 JÓGA PRO MAMINKY – bě-
hem tohoto cvičení mohou mít maminky děti 
ve své blízkosti (např. v dětském koutku), ale 
děti se do cvičení nezapojují. Lekce vede zku-
šená lektorka Andrea Štenglová.
 Každý čtvrtek, 10:00–11:00 TANCOVÁ-
NÍ S DĚTMI V ŠÁTKU/NOSÍTKU – jde o tan-
cování pro maminky s dětmi v šátku/nosítku 
i bez. Protáhnete se, zároveň uvolníte a vů-
bec nemusíte umět tančit. Každá lekce je 
jiná. Naučíte se základy tanců a jednoduché 
sestavy na hudbu z celého světa, např. salsa, 
tango, samba, muzikál, orient a spousta dal-
ších. Lekce vede Šárka Růžičková. 
 18:00–19:00 FIT DANCE – jde o dynamic-
ké taneční lekce inspirované různými taneční-
mi styly. V rytmu známých hitů se zapotíte, 
vyplavíte endorfiny a posílíte celé tělo. Lekce 
jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro po-
kročilé. Cvičení vede zkušená lektorka Jana 
Tučková.
Na všechny kurzy je třeba se registrovat na 
telefonním čísle 777 485 939 nebo na e-mai-
lu alena.langova@mezi-domy.cz, počet míst 
je omezen. Cena lekce je 100 Kč/osoba.

AKCE V ÚNORU
18. 2., 14:00 KRÁLOVSKÝ MASOPUST 
Spolek sdružující matky dětí nejen s porucha-
mi autistického spektra pořádá v prostorách 
Komunitního centra MEZI DOMY příjemné 
masopustní odpoledne. Děti mohou přijít 
v maskách nebo si nějaké doplňky k maskám 
vypůjčit, případně si masky vyrobit na místě. 
Součástí akce bude dětský koutek a cvičení 
pro rodiče s dětmi. Nebude chybět ani tom-
bola.

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

Sledujte náš facebook a instagram. Budeme 
zde vkládat bližší informace o aktuálním pro-
vozu a programu KC. TĚŠÍME SE NA VÁS! 

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 páteční 
akce, které slouží k smysluplnému trávení vol-
ného času. Ostatní dny jsme tu pro děti a mla-
dé lidi (6 až 26 let), kteří zažívají těžkou životní 
situaci, potřebují poradit nebo nevědí, co s vol-
ným časem.
Služby klubu jsou ZDARMA, některé AKCE jsou 
zpoplatněny motivačním poplatkem. Změna 
programu vyhrazena. 

AKCE
 3. 2. FILMOVÉ ODPOLEDNE
Máš rád filmy? V klubu máme dataprojek-
tor a plátno. Čeká tě film s filmovým kvízem, 
k tomu popcorn a občerstvení. Akce je zdarma 
a bez přihlášky.
 10. 2. VALENTINSKÉ VYRÁBĚNÍ
Přijď pro své blízké vyrobit přání a čokoládu ke 
svátku lásky. Také si povíme, jak tento svátek 
vznikl. Akce je zdarma a bez přihlášky.
 17. 2. TURNAJ VE F3
V rámci Ligy férového fotbalu proběhne série 
mini turnajů ve fotbale s ostatními pražskými 
týmy. Akce je zdarma a s přihláškou. 
 24. 2. MASTER CHEF
Na této akci se klub promění v profesionální ku-
chyni. Budeme mezi sebou soutěžit ve vaření 
těch nejlahodnějších jídel. O tom, kdo vyhraje, 
rozhodne vytříbený jazýček nezávislého porot-
ce. Akce je zdarma a s přihláškou.

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI („kroužky“) probíhají kaž-
dý den od pondělí do čtvrtka, v čase 
17:00–18:00, zdarma a bez přihlášení. Pondělí 
a úterý: dívčí a klučičí klub, středa: Naproti, čtvr-
tek: fotbal.

NZDM KLUB YMKÁRIUM

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

NOVINKY!
 HRAVÉ POHYBOVKY S FIT MÍČI – cvičení 
pro děti od 3 let, zaměřené na správné držení 
těla, tanec, úterý od 16.00.
 GYMNASTICKÁ a TANEČNÍ PŘÍPRAV-
KA – pro dívky od 4,5 roku, které se chtějí 
naučit základy gymnastiky, akrobacie, spolu 
s taneční průpravou nabízíme pondělí, stře-
da 17.00.
 JÓGA PRO KAŽDÝ DEN – pro ty, kteří si 
ráno rádi s jógou protáhnou tělo a nastartují 
fajn den, úterý 8.00.
 CVIČENÍ PRO MAMINKY – Zpět do for-
my – pro dobrý pocit a pro dobrou náladu na-
bízíme každý pátek od 10.00 cvičení s hlídá-
ním dětí.

BENJAMIN KLUB

 BALENTES S SM systémem pro zdravá 
záda – pro všechny, kteří potřebují po celodenní 
honičce vrátit tělu zdraví a vitalitu, úterý 19.00.

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 ekopro-
gramem, podporující přirozenou pohybovou 
aktivitu a vzdělávání s prvky Montessori pe-
dagogiky. Více informací na webových strán-
kách msbenjaminek.webnode.cz. 

 Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi 
od 9 měsíců do 2 let, dopoledne denně.
 Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé 
dopoledne.
 FIT pohybový program pro kluky a holčič-
ky od 3 let, po a st 16.00.
 STREET DANCE – taneční kurz pro děti od 
10 let do 16 let, středa 18.00.
 Pohybové hry v tělocvičně pro děti 
4–6 let, st 16.00 a 17.00.
 HRAVÁ JÓGA – systematický všestran-
ný pohybový rozvoj dítěte v předškolním 
věku a prevence poruch učení a soustředění, 
čtvrtek–15.15.
 BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu 
těla i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út, 
st, čt, pá v 11.00.
 Večerní PILATES a BALANTES, po 18.00 
a 19.00, středa 19.00.
 Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
 Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé 
a seniory – cvičení pro zdraví, kondici podpo-
rující protažení zatěžovaných svalových sku-
pin, prevenci bolestí zad a relaxaci pro dob-
rou psychickou pohodu, út 17.15, čt 17.00 
a 18.00.

Více na http://benjaminklub.webnode.cz
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Pozvánky do KC Zahrada

VÝSTAVA | Lenka Hatašová: V jiném světle
7. 2. – 31. 3. 2023 
Fotografka Lenka Hatašová představí 
autorskou výstavu fotografických por-
trétů známých osobností nazvanou V ji-
ném světle. „Vzhledem k názvu zatím 
mého největšího fotografického projek-
tu jsem na portrétech pracovala trochu 
jinak než doposud. Známé osobnos-
ti jsem zachytila „v jiném světle“ hned 
v několika rovinách – jednak je před-
stavuji v situacích nebo prostředích, na 
které nejsme u nich úplně zvyklí, navíc 
jsem pak podle možností použila ne 
zcela běžné světelné podmínky či efek-
ty, ve většině případů vycházející z při-
rozeného denního osvětlení," vysvětluje 
svůj záměr sama autorka. Na několika 
desítkách snímků, které vznikly mimo 
jiné i v Paříži či Malé Fatře, tak můžete 
najít například Simonu Stašovou, Pet-
ra Koláře, Kateřinu Neumannovou, Kar-
la Gotta, Lucii Bílou, Jana Saudka, Zlatu 
Adamovskou či Báru Basikovou.

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

 

MASOPUST 

hh

Jihoměstský
18. 2. 2023 / 14.00 

Metro opatov - Centrální park - KC Matky Terezy
Sledujte www.kczahrada.cz a Facebook.

h h

VÝSTAVA / EXHIBITION

LENKA HATAŠOVÁ
23. 7. – 30. 8. 2015

V JINÉM SVĚTLE
IN A DIFFERENT LIGHT

KC Zahrada 

Vstup zdarma

KC Zahrada / Malenická 1784/2, 148 00 Praha 4 / www.kczahrada.cz

V JINÉM SVĚTLE

Fotografická výstava portrétůLENKA HATAŠOVÁ
7. 2. – 31. 3. 2023

Vítání občánků v roce 2023 
Narodilo se vám miminko? 
Rádi ho přivítáme mezi námi.
I letos bude městská část pokračovat ve 
vítání nových občánků. Součástí obřadu 
je proslov člena vedení městské části, hu-
dební vystoupení, zápis do kroniky, pře-
dání pamětního listu, dárků, květin a spo-
lečné fotografování. Snažíme se, aby 
v obřadní síni byly vždy maximálně 4 ro-
diny, počítáme tedy i s tím, že si s sebou 
vezmete další rodinné příslušníky. Letoš-
ní první vítání se konalo 11. ledna v krás-
ných prostorách obřadní síně Chodovské 
tvrze za účasti radního Josefa Kocourka. 
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme 
hodně zdraví, lásky a radosti!



MÍSTNÍ KNIHOVNA CHODOV
Domov pro seniory Chodov 
Donovalská 2222/31, Praha 4 – Chodov
tel.: 732 627 747, e-mail: knihovna@kczahrada.cz 
www.mistniknihovnachodov.cz, facebook/MistniknihovnaChodov

Otevírací doba po, st, čt od 13 do 18 h. 
Knihy si můžete vypůjčit přímo v prostorách knihovny, v budově domova v ulici Do-
novalská nebo můžete přijít k oblíbenému výdejnímu okénku v ulici Zimákova.

Na únor jsme připravily několik knižních novinek, které potěší hlavně čtenářky, které 
mají v oblibě životopisné romány nebo romantizující literaturu. Tituly zachycují part-
nerské, milenecké či manželské vztahy slavných osobností především z uměleckého 
prostředí. Pokud vás zajímají životní příběhy impresionistů, Galy Dalí, Elly a Kandin-
ského nebo osudy první či třetí Hemingwayovy manželky (Pařížská manželka a Lás-
ka a zkáza) či jiné, přijďte si je vypůjčit a o zážitky z četby se s námi podělte.
Vaše knihovnice Katarína a Šárka

23Kultura

Pozvánky do Chodovské tvrze

VÝSTAVA | BORIS JIRKŮ Z CEST
7. 2. – 9. 3. 2023 
obrazy, kresby, grafika
Tento rok zahájí Galerie Chodovské tvr-
ze výstavou významného českého malíře 
a pedagoga Borise Jirků. Unikátní kruho-
vý půdorys bývalé vodní tvrze tentokrát 
podtrhne jedinečný výběr obrazů, kreseb 
a grafik s tématem cest. Boris Jirků rád 
objevuje místa, která jsou mnohým ne-
známá. Výraznou barevností podtrhuje 
atmosféru míst a ukazuje nám svět vidě-
ný svýma očima.
Boris Jirků se narodil 10. dubna 1955 ve 
Zlíně. Studoval na Akademii výtvarných 
umění, v ateliéru prof. akad. mal. Arnoš-
ta Paderlíka. Vedl výuku figurální kresby 
a malby na VŠUP v Praze, kde krátce pů-
sobil jako rektor. Nyní vede výuku figu-
rální kresby a malby na Fakultě designu 
a umění Ladislava Sutnara Západočeské 
univerzity v Plzni. Současně je vedoucím 
a garantem doktorandského a magister-
ského programu – klasická média (figu-
rální – kresba, grafika, ilustrace, malba, 

plastika) na Fakultě výtvarných umění 
Akademie umění v Banské Bystrici.
Organizuje výstavy FIGURAMA, student-
ské kresby patnácti univerzit z Evropy 
a USA. Věnuje se volné kresbě, malbě, 
grafice, ilustraci, dřevěné a kovové plas-
tice, výtvarným realizacím v architektuře. 
Zúčastnil se několika desítek kolektivních 
výstav u nás i v zahraničí.
Přijměte pozvání na Chodovskou tvrz na 
výstavu, která vás bude inspirovat.

Kurátorka výstavy Mgr. Pavla Vaňková

Podrobný program a vstupenky na www.chodovskatvrz.cz

Společných 60 let – 
diamantovou svatbu – oslavili 
8. prosince manželé Marie 
a Josef Zlámalovi. K tomuto 
krásnému výročí jim přišla poblahopřát 
starostka městské části Šárka 
Zdeňková, která předala květinu, 
dárkový koš a pamětní list. Oběma 
manželům přejeme hodně zdraví, lásky 
a rodinné spokojenosti.

Krásných 50 let společného života 
oslavili 20. ledna na Chodovské 
tvrzi manželé Sylvie a Jan Krhovští. 
K výročí zlaté svatby jim popřál radní 
Josef Kocourek pevné zdraví a vše 
nejlepší do dalších společných let!

Životní 

jubilea 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE  
KNIHOVNA OPATOV 

JAN KROUTIL:  
TO NEJSOU OBRÁZKY, TO JE PRAVDA! 

6. 2. – 4. 3. 2023 

Na únorové výstavě Artotéky nechá pedagog, lektor a výtvarník Jan Kroutil nahlédnout 
návštěvníky do svých skicákových záznamů. Autor bezprostředně zachycuje okamžiky 
životních situací, které s dávkou nadsázky přetavuje do velmi svébytné a osobní vý-
povědi. Jeho záznamy vznikají často vestoje nebo za chůze a vždy v terénu – v MHD, 
v hospodě, na ulici, na přednášce nebo na koncertě. Tento přístup definuje podobu 
jeho kreseb, které jsou náznakové, deformované a expresivní.
Výstava bude zahájena v pondělí 6. února od 19.00 ve foyer knihovny Opatov.



Mezi Kouřimí 
a Rakovníkem 
Naše Háje v Praze 11 představuje 
dochovaná část staré obce, stárnoucí 
převaha domů panelových, doplněná sem 
tam vilkami i domy ze současnosti. 

Starousedlíci udržují paměť na éru zdejší 
samostatnosti. Předcházela jí ovšem sta-
letí, kdy byly Háje spjaty s Hostivaří. Kdo-
ví, kolik jich vlastně bylo. Starobylá Hos-
tivař si již vysloužila hodně pozornosti. 
Patří mezi nejstarší lokality, jež některý 
z oblíbenců českých panovníků získal do 
osobního držení. Tenhle se jmenoval Hroz-
nata. Vdova po něm, Přibyslava, dožívala 
v sázavském klášteře benediktinů. Staro-
bylá klášterní kronika praví, že se Přiby-
slava krátce před svou smrtí 3. května 
1132 klášteru odměnila. Darovala tamní-
mu špitálu, jak to přeložil z latiny Karel Hr-
dina, „ves Hostivař s přilehlým lesem, poli 
a lukami a veškerým statkem, jejž tam 
měla, a též všechnu svou čeleď, také ves 
Bosákovice“.

V širším regionu kolem Prahy 11 se 
v běhu dávných staletí nejčastěji uplatnil 
model osídlení, který zahrnoval hospodář-
ský dvůr vrchnosti a u něj malou vesnici. 
Mívala kolem deseti obydlených stavení. 
Taková byla i podoba Hájů ještě nedlou-
ho před vstupem do stavebního ruchu ve 
20. století. Při pátrání po zdejší starší mi-
nulosti se již šťastně podařilo ztotožnit 
toto osídlení se dvorem Nový Hostivař, 
doloženým v 17. století. Vyrostl však dvůr 
po třicetileté válce v prostoru do té doby 
zcela netknutém? Mohlo jít o lokalitu i del-
ší dobu opuštěnou, možná kdysi násilně 
zničenou, kde ale život už kdysi pulzoval. 
Takových míst je v okolí víc, třeba Hrnčíře. 
Pohled na staré mapy vede k pocitu, že 

v síti dvorů a souvisejících osad zde byla 
před doloženou existencí osídlení zbyteč-
ná a nečekaná mezera. Příhodná pro při-
měřené hospodářské centrum s malou 
vískou. Jako možný název toho prvotního 
osídlení se nabízejí i Bosákovice, o nichž 
po zápisu k r. 1132 již nikdo nepodal dal-
ší zprávu. 

V připomínaných staletích neexistovala 
přímá správní vazba našeho regionu na 
Prahu. Vlastně Praha v našem slova smy-
slu ani neexistovala. Teprve v roce 1760 
byl zasypán příkop mezi pražským Sta-
rým a Novým Městem a vznikla tam pro-
menáda Na Příkopě. A teprve za reforem 
císaře Josefa II. došlo k plnému sjedno-
cení historických pražských měst pod je-
den magistrát. Až na epizodu v 18. sto-
letí neexistoval nějaký Pražský kraj. Od 

novoměstských hradeb nad Nuslemi za-
čínal rozlehlý starobylý kraj s centrem 
v Kouřimi.

V roce 1578 se Hostivaři dostalo nečeka-
né pozornosti. Podařilo se toto panstvíč-
ko přikoupit ke statkům úřadu nejvyššího 
pražského purkrabí, zástupce panovníka 
v Čechách. Z užitků z takovýchto majetků 
byl zajišťován provoz úřadů a snad i část 
prebend jejich představitelů. Většina do-
savadního majetku purkrabství náležela 
k Rakovnickému kraji. Ten ovšem začínal 
až levým břehem Vltavy a za hranicemi 
historické Prahy západním směrem. Moc-
ný úřad ale neváhal a pro pohodlí vlast-
ní správy připojil k Rakovnicku také svoje 
hostivařské panstvíčko. 

 Jiří Bartoň

24 Život na Jižním Městě

Před málem půlstoletím jen málokdo mohl tušit, že v nových Hájích u dnešní východní části Opa-
tovské ulice jednou vyroste v místech stavebního dvora tak přitažlivý objekt finančního úřadu. Sken 
fota z dobových novin v archivu autora. 

Stopa minulosti 
Snad před čtvrtsto-
letím upoutal popr-
vé pozornost na pěší 
zóně v Hájích doce-
la čitelný otisk boty 
v kdysi čerstvém be-
tonu. Nejspíš holín-
ky – gumáku někoho, 
kdo tenkrát prostor 
kolem šachty uzavíral 
betonem. Celá pěší 
zóna představuje 
prakticky dost využí-
vaný kousek zástav-
by, ale podivuhodně 
nelogický. V Klíči jsme 
náhodný „reliéf“ po-
výšili mezi skromné pomníčky počátků Jižního Města. Již dlouho 
se však nenachází na svém původním místě. Možná se ale v do-
hledné perspektivě už podaří celková přestavba této zóny, co jí 
technicky cítící lidé říkají pochozí. 

J. Bartoň, včetně fota

Návrat po letech
K Vánocům 2022 
převzal starosta 
města Sázavy Mgr. 
Vladimír Dvořák 
(vlevo) a mnohale-
tý tamní vlastivěd-
ný pracovník Mi-
lan Štědra (vpravo) 
od kronikáře Prahy 
11 rukopisnou kni-
hu sázavských pa-
mětí za léta 1942–
1955. Sepsal ji, stejně jako předchozí díly své kroniky, osobitý 
písmák, tamní kovář Stanislav Kuna. Sázavští se jimi kdysi po-
chlubili před kamerami Československé televize při relaci, dopro-
vázející slosování tehdejší loterie Mates. Od té doby byl posled-
ní svazek nezvěstný. Našel jej ale a uchoval pracovník televize, 
který se pak stal partnerem obyvatelky Prahy 11. Po jeho úmrtí 
paní knihu laskavě předala zdejšímu kronikáři na lektorské půso-
bení mezi kronikáři. Ten informoval M. Štědru a paměti si na léta 
zapůjčil pro svou práci. Nyní se svazek protokolárně vrátil domů.

J. Bartoň, foto: archiv autora
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Redakce časopisu v souladu s § 4a zákona č. 46/2000 Sb. (tiskový zákon) příspěvky prezentuje  
v plném znění, s výjimkou případů, kdy obsahují vulgarity či jiný, ze zákona nepřípustný obsah. 

Názory zastupitelů

Pokračování na straně 26

Život na Jižním Městě

Opět úspěšný sportovec z TJ Jižní Město Chodov
Ke konci roku se v polských Skierniewicích 
konalo mistrovství Evropy v silovém troj-
boji, kam se kvalifikoval i nejsilnější spor-
tovec našeho oddílu Jakub Daněk. Pouhý 
měsíc a půl po skvělém umístění na MČR 
ho tedy čekalo setkání s dvaadvaceti nej-
silnějšími juniory Evropy ve váhové kate-
gorii do 93 kg.

Kuba měl však to neštěstí, že dva týdny 
před závody onemocněl a ani do dne sou-
těže se mu moc nepřilepšilo. Navzdory 
celkovému oslabení nepřipadalo v úvahu 

závody vynechat a Kuba dotáhl do kon-
ce poslední tréninky v přípravě a se stát-
ním trenérem Milanem Špinglem vyrazili. 
Strategie byla jasná, nazvedat pokus za 
pokusem v každé disciplíně to, co den dá, 
a složit tak co možná největší total. Ku-
bův nejlepší dřep činil 250 kg a těsně ne-
zvládl 257,5 kg, což by bylo blízko jeho 
nejlepšímu výkonu. U benchpressu byla 
síla dobře předvídatelná a Kuba nenechal 
bokem ani kilo, když u třetího pokusu do-
tlačil 160 kg. V mrtvém tahu, Kubově 
nejspíš nejsilnější disciplíně, se podařilo 

druhým pokusem zajistit 275 kg a tím 
v součtu zapsat total 685 kg, což vynes-
lo krásné 12. místo.

Kuba dal do soutěže navzdory neovliv-
nitelným podmínkám všechno a hrdě re-
prezentoval náš oddíl i zemi, za což mu 
můžeme jen poděkovat. Však také víme, 
že Kubovi zbývá v juniorech ještě jed-
na sezona a toto nebylo jeho poslední 
slovo.

Více: www.tjjmchodov.cz 

• Zpovídání kandidátky na starostku 
Zdeňkové (HPP 11) bylo prezentací am-
bicí HPP 11 | Pro někoho grilování kan-
didáta, pro jiného perfektní prezentace 
volebního programu HPP 11 a odhodlá-
ní jej plnit. Z dotazů čišela tendence do-
stat paní Šárku do úzkých, posmívat se 
HPP 11 (zejména ti, kteří za milionové 
výplaty na P11 a ve funkcích, kdy se je-
den schovával za ostatní a nikdo za nic 
nemohl, nezodpovědně zpackali mnohé 

a alibisticky dali od toho ruce pryč), do-
stavil se i fabulátor a extremista v jedné 
osobě, jenž označoval členy HPP 11 za 
rasisty a překvapivě nikomu v sále (ze-
jména lidem z TOP-STAN), jindy tak cit-
livým na bonton, to nevadilo. Dotazy 
položené členy bývalé koalice na téma 
problémů P11 měly jedno společné: sami 
je nevyřešili, nikdy na nich s HPP 11 ne-
hodlali spolupracovat. Absurdně, sveře-
pě. Šlo např. o přeměnu kina Galaxie na 

KC JM, odpolitizování škol, zrušení akcio-
vek MČ, zřízení potravinové/oděvní ban-
ky, vymanění P11 ze závislosti na ma-
gistrátu, snížení daně z nemovitosti či 
ovlivnění záměrů výstavby na P11. Klip 
snadno najdete na Google: 2022.12.21. 
ZMČ 02 • Kandidátka na starostku PhDr. 
Šárka Zdeňková (HPP 11) odpovídá na 
dotazy z pléna (na Youtube, Facebook).
  Martin Farmačka, HPP 11

• Kobercový nálet stavebních záměrů 
na Prahu 11 | Ke konci roku a na přelomu 
roku se na úřední desce objevilo nevída-
né množství oznámení o vydání rozhod-
nutí o povolení staveb anebo oznáme-
ní o zahajovaných řízeních. Konkrétně 
se jedná o stavební povolení na Bytový 
park Roztyly I, BD Ovčárna, Litochleb-
ský park, BD Leopoldova, Nástavbu ko-
telny Vojtíškova, BD Tatarkova, magis-
trát také potvrdil stavební povolení pro 

Central Group, načež proběhlo vykácení 
celé lokality. Bylo oznámeno zahájení ří-
zení na Polyfunkční komplex (Sky) Opa-
tov a Obytný soubor Chodovec. Jedná 
se o neblahé dědictví předchozího vede-
ní radnice, které buď uzavíralo s investo-
ry participativní smlouvy (a nevměšovalo 
se do povolování staveb), anebo nechalo 
projekty dospět do této závěrečné fáze, 
kdy se již ve většině případů nedá mno-
ho zachránit. Neblahé důsledky nyní nese 

nové vedení radnice, ale především míst-
ní občané. Přestože bývalé koaliční stra-
ny umožnily nájezdy developerů na P11, 
před volbami svorně slibovaly zabránění 
nekoncepční zástavbě P11. Někteří se 
naoko překabátili na bojovníky proti de-
veloperům ještě dříve. Stejně jako celé 
období 2018–22 nyní opět zavládla lax- 
nost těchto „bojovníků“ proti nové vý-
stavbě – dávají od ní ruce pryč. 
  Aleš Kulhánek, HPP 11
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• Na Praze 11 vznikla nová koalice | 
pod vedením Hnutí pro Prahu 11. Vol-
bu nové starostky, místostarostů a rad-
ních však provázela velká ostuda. Nejpr-
ve se koaliční zastupitelé nebyli schopni 
dohodnout, jak bude rada volena, zda 
veřejně nebo tajně, a prosazovali pas-
kvil v podobě zčásti veřejné volby mís-
tostarostů a starostky a zčásti tajné 
volby, kde by byli voleni najednou zbý-
vající členové rady. Asi se báli, že někteří 

radní nedostanou ve veřejné volbě dost 
hlasů. Není se čemu divit. Při dotazech 
na jejich kvalifikaci jsme se dozvěděli, 
že radní pro finance se živí v osobní do-
pravě a studoval střední potravinářskou 
školu, o financích neměl ani ponětí. Mís-
tostarostka pro životní prostředí se na 
tuto pozici kvalifikovala tím, že byla ně-
kolik let skautskou vedoucí. Odpovědi 
kandidátů na dotazy zastupitelů nás ne-
přesvědčily o správnosti jejich volby do 

vedení radnice. Povětšinou jsme slyše-
li slova typu Uvidíme či Nejsou peníze. 
Hnutí pro Prahu 11 ustoupilo prakticky 
od všech svých volebních slibů. Najed-
nou nechtějí snížit daň z nemovitosti, 
což bylo jejich hlavním volebním heslem. 
Vrcholem bylo ukončení diskuze k vol-
bě rady ze strany HPP 11. Přitom právě 
HPP 11 vždy tvrdě brojilo proti ukončo-
vání diskuzí.
  Mgr. Tereza Dolanská, TOP 09-STAN

• Na jednání zastupitelstva Prahy 11 
dne 21. 12. 2022 jsem předložil návrh | 
kterým by došlo k navýšení odměny ob-
čanům, kteří pracují ve výborech a komi-
sích ve prospěch městské části Praha 11. 
S ohledem na skutečnost, že tyto odměny 
byly stanoveny v únoru 2018 v částkách 
600 Kč za jedno zasedání pro člena výbo-
ru a komise a 800 Kč pro předsedu výboru 
a komise, navrhnul jsem od 1. 1. 2023 na-
výšení na částky 780 Kč, resp. 1 030 Kč. 

Dále jsem navrhoval, aby se odměny pro 
občany v komisích a výborech do budouc-
na valorizovaly automaticky, a to na zákla-
dě výše odměny za výkon funkce uvolně-
ného starosty Prahy 11. Domnívám se, že 
s ohledem na valorizaci odměny za výkon 
funkce uvolněného starosty Prahy 11 pod-
le nařízení vlády z částky 79 020 Kč v úno-
ru 2018 na částku 102 308 Kč od ledna 
2023, je navýšení odměn pro občany zcela 
na místě. Nová koalice (HPP 11, Praha 11 

Sobě, Piráti) odmítla tento návrh bodu do 
programu zařadit, nicméně jistým příslibem 
by mohla být veřejná zmínka starostky 
Šárky Zdeňkové, že se rada městské čás-
ti bude mým návrhem zabývat. Každopád-
ně jako opoziční zastupitel budu tento bod 
předkládat na jednání zastupitelstva tak 
dlouho, dokud se odměny pro občany, kte-
ří jsou aktivní a chtějí pro Jižní Město něco 
udělat, nenavýší.
  Ing. Martin Horák, ANO

• Milí spoluobčané | ráda bych Vás se-
známila s průběhem 2. zasedání zastu-
pitelstva Prahy 11, kde byla v úvodu 
zvolena nová rada naší městské části. 
Polovina členů Rady je pro jednotlivé svě-
řené gesce buď absolutně nevzdělaná, 
nebo s nimi nemá žádné předešlé zku-
šenosti, což považuji minimálně za alar-
mující. Koalice pak smetla všechny naše 
návrhy, dokonce i ty, s nimiž šla sama do 
voleb. Po odvolení vlastních lidí do Rady 

pak někteří zástupci koalice ze zasedání 
zastupitelstva prostě odešli. Za vrchol 
arogance nově vzniklé moci pak pova-
žuji to, že koaliční zastupitelé jako jeden 
muž nehlasovali ani pro vznik Potravino-
vé a oděvní banky, který jsme s kolegy 
z hnutí ANO navrhli. Urychlené zahájení 
této pomoci našim potřebným spoluob-
čanům přitom považujeme za minimum, 
které mohla koalice podpořit, a to i z hle-
diska finančních nároků na rozpočet 

městské části. Nová paní starostka sice 
přislíbila, že si náš návrh koalice pro příš-
tě vezme za svůj, my ale doufáme, že se 
tak stane nejpozději na dalším zastupi-
telstvu. Je totiž na místě začít pomáhat 
opravdu co nejdřív, zvlášť když budou zá-
lohy na energie ještě skokově stoupat, 
stejně jako další zdražování. Je mi proto 
velmi líto, že koalice zatím zájem o obča-
ny neprokázala.
  Mgr. Blanka Hrudková, ANO

• V úvodu bych vám rád popřál, milí ob-
čané Jižního Města | vše dobré do nové-
ho roku 2023. Ještě před Vánoci se ko-
nalo 2. zasedání členů zastupitelstva 
naší městské části, na kterém byli zvole-
ni noví členové rady z řad Hnutí pro Pra-
hu 11, Praha 11 Sobě a Pirátů. Na dlouho 

očekávanou volbu došlo až ve večerních 
hodinách po dlouhém celodenním jednání, 
během kterého si nešlo nevšimnout znač-
né nervozity, a dokonce nesouladu mezi 
budoucími koaličními partnery. V každém 
případě nové radě blahopřeji a přeji dobré 
rozhodování. Mě nyní čeká opoziční práce, 

kterou přijímám, a nejen našim voličům, 
ale všem občanům Jižního Města můžu 
slíbit, že ji beru vážně a s plnou zodpověd-
ností. Jsem také plně připraven zapojit se 
svými znalostmi a zkušenostmi do práce 
pro rozvoj naší městské části.
  Ondřej Nováček, ODS

• Zkapacitnění kontejnerového stá-
ní pro tříděný odpad v ulici Ženíškova | 
Po loňském dramatickém navýšení ceny 
za svoz komunálního odpadu se prudce 
zvýšila poptávka po svozu odpadu třídě-
ného. Na jaře 2022 jsem tedy požádal 
odbor dopravy a životního prostředí MČ 
Praha 11 o návrh na zkapacitnění plochy 
stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad 
v ulici Ženíškova. Po projednání a vyříze-
ní všech nezbytných stanovisek, zejména 

tedy umožnění záboru části trvalého trav-
ního porostu (formou zatravňovacích dlaž-
dic), dále pak stanoviska dopravní policie 
ČR a TSK a.s. k vyznačení zákazu stání 
žlutým pruhem po celé délce stanoviště 
kontejnerů, přikročili na podzim pracovní-
ci JMM a.s. k vlastní realizaci díla. Nyní tak 
máme ve stání 2 ks kontejnerů na sklo, 
1 ks kontejneru na UHT obaly, 3 ks kon-
tejnerů na plast, 3 ks kontejnerů na pa-
pír a 1 ks kontejneru na kov. Rozšířené 

stání má ještě kapacitu na další 2 ks kon-
tejnerů, pokud by jich bylo časem zapo-
třebí. Zároveň byl upraven harmonogram 
vývozů. I přes navýšení kapacity stanovi-
ště nedošlo k záboru žádného parkovací-
ho místa. Rád bych tímto požádal občany 
o důsledné třídění odpadu tak, abychom 
již nadále nenacházeli ve směsném odpa-
du papírové krabice či PET lahve, které do 
směsného odpadu rozhodně nepatří.
  Tomáš Bříza, ANO

• Původně jsem chtěl psát příspěvek 
na jiné téma | několik občanů se mě již 
nicméně ptalo na můj názor na průběh 
posledního zasedání zastupitelstva Pra-
hy 11, k němuž bych se nakonec rád 
krátce vyjádřil. Na rozdíl od jiných bych 
nerad předem hodnotil novou paní sta-
rostku a její kolegy z Rady, i pro mě je 
však velkým překvapením zvolení ně-
kterých nových radních, kterým k výko-
nu svěřených gescí chybí dostatečné 

vzdělání a kvalifikace. Můžeme jenom 
doufat, že tento risk – nebál bych se říct 
až nezodpovědnost například Pirátské 
strany nebude mít negativní vliv na život 
občanů Prahy 11. Opravdu mě ale šoko-
vala chvíle, kdy nová koalice neodsouhla-
sila můj návrh na zařazení programového 
bodu s názvem „výkup budovy a pozem-
ků souvisejících se záměrem Přístavby 
a nástavby objektu Vojtíškova čp. 1828 
pro bydlení a ubytování“. Většina stran 

současné koalice totiž před volbami opa-
kovaně deklarovala, že je proti tomuto 
občany nechtěnému záměru. Nyní však 
nové vedení najednou nepovažuje za dů-
ležité přidat tento bod na program jed-
nání zastupitelstva. Budu proto zmíněný 
bod navrhovat znovu a doufám, že příště 
se projedná a schválí tak, aby bylo mož-
né této stavbě, která není ve veřejném 
zájmu obyvatel Prahy 11, zabránit. 
  Mgr. Jan Dohnálek, ANO

• Jak lze pomoci Praze 11? | Peníze hrají 
přední roli v tom, co může městská část 
dělat pro své obyvatele. Mnozí jste prá-
vem rozhořčeni, že v minulých letech do-
šlo ke zvýšení daně z nemovitosti. Pra-
ha 11 teď jistě bude chystat nápravu, ale 
situace je složitější v tom, že vyhlášku 
o výši daně z nemovitosti vydává hl. m. 
Praha, a tak nelze daň změnit se změnou 
vedení radnice. 

Z jiných daní vybraných na území Pra-
hy městská část dostává část. A jedno 
z kritérií výše přidělených peněz je po-
čet obyvatel s trvalým pobytem. Zamy-
slete se prosím ti z vás, kteří tu žijete, 
ale trvalý pobyt máte jinde. Přihlášením 
se k trvalému pobytu na Praze 11 měst-
ské části poskytnete další finance. Mož-
ná si řeknete, že příspěvek 3 500 Kč, 
který městské části přinesete, nestojí 

za vyřizování nové občanky. Ale každá 
částka se počítá. Pokud vás bude 10, 
můžete zajistit vymalování podchodu 
dětmi z blízké školy, výsadbu 4 nových 
stromů nebo obnovu informačního zna-
čení na dvou domech na Jižním Městě II. 
A to už je vidět, ne? (Tím určitě nechci 
říci, že městská část peníze na takové 
akce jinak neposkytne.)
  Zuzana Malá, HPP 11
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• Milí sousedé, tak máme novou sta-
rostku | Na billboardech měla napsáno 
„starostka, kterou nám bude Praha závi-
dět“, zatím to tak ale nevypadá. Za radní-
ho pro investice si vybrala bývalého sta-
rostu Jiřího Dohnala, jehož Piráti dostali 
na Jižním Městě na frak za zpackanou re-
konstrukci ubytovny Sandra a řadu pro-
blémů, které nás dodnes trápí. Radním 
pro finance se stal člověk bez ekonomic-
kého vzdělání, který je dle vlastních slov 

vyučený pekař a doteď se živil autodo-
pravou. A takhle bych mohl pokračovat. 
Nová starostka to s takovým týmem ne-
bude mít snadné a je potřeba jí pomáhat, 
proto jsme s kolegy z hnutí ANO předlo-
žili na zastupitelstvu tisky plnící její hlavní 
volební sliby: snížení daně z nemovitosti, 
prodloužení a rozšíření lékařské pohoto-
vosti o dětské oddělení, vybudování kul-
turního centra v budově po kině Gala-
xie nebo výkup „ubytovny Vojtíškova“. 

K překvapení nejen nás z hnutí ANO, ale 
i mnoha občanů však paní starostka asi 
na své sliby dočasně zapomněla a nic 
z toho naplněno zatím nebylo. Doufejme, 
že jde jen o dočasnou amnézii a na dal-
ším zastupitelstvu se plnění volebních sli-
bů dočkáme. My jí to budeme připomínat 
každý měsíc a jsme připraveni při plnění 
slibů prospěšných pro občany Prahy 11 
aktivně pomoci. Jsme tu pro vás. 
 Ing. Ondřej Prokop, ANO

• Oslava letošního roku pro mě začala 
poněkud rozporuplně | Spoušť, kterou 
po sobě zanechaly všemožné ohňostro-
je, mi totiž radost z příchodu nového roku 
zkazila. Během novoroční procházky jsem 
nepořádek viděla po celém Jižním Měs-
tě: opálené nebo dokonce úplně zničené 
odpadkové koše nebo poházené obaly 
od pyrotechniky. O vystresovaných zvířa-
tech, která po sobě ohňostroje zanecha-
ly, ani nemluvě – vždyť petardy začali lidé 

pouštět dva dny před Silvestrem a ozý-
valy se ještě 3. ledna. Vůbec nikdo s tím 
přitom nic nedělal, dokonce ani Městská 
policie. Bohužel nejednotný názor na py-
rotechniku se objevoval i v diskusích na 
sociálních sítích, které se neobešly bez 
trefných komentářů fejkových účtů, co si 
berou na paškál i některé kolegy zastupi-
tele. Je zarážející, kolik takových účtů dělá 
vše možné a kolikrát i nemožné pro zdis-
kreditování všech, mimo členů jednoho 

konkrétního hnutí. I to je realita dnešních 
dní. Občas je těžké se nad to povznést, 
ale stále tu jsou věci, které člověka po-
těší (a není jich zrovna málo). Právě na 
novoroční procházce s mým psem Lo-
kim jsem třeba v Centrálním parku viděla 
pána, který nesl v každé ruce velký pytel 
a sbíral v parku odpadky. Pokud si můj pří-
spěvek přečte, chtěla bych mu tímto moc 
poděkovat. 
 Natálie Svitáková, ANO

• Občané Prahy 11 se konečně dočkali | 
Po dvou měsících vyjednávání se novou 
starostkou naší MČ stala Šárka Zdeňková. 
Je slušné nové starostce pogratulovat ke 
zvolení a popřát jí i jejímu týmu, aby se jim 
práce ve prospěch JM dařila. Nová koali-
ce ve složení HPP 11, Praha Sobě a Piráti 
bude vládnout nejtěsnější možnou větši-
nou 18 hlasů, což považuji za velmi ne-
šťastné, protože stačí, když se na zastupi-
telstvo nedostaví jediný zástupce koalice, 

ať už z důvodu nemoci, nebo třeba dovo-
lené, a nebudou schopni prohlasovat bez 
podpory opozice nic ve prospěch naší MČ. 
Navíc, kdo z občanů sledoval minulé vo-
lební období, ví, že to bylo právě HPP 11, 
které ústy L. Kose nejvíce kritizovalo býva-
lého pirátského starostu J. Dohnala, čas-
to za hranou slušnosti. Přesto se HPP 11 
dohodlo na nové koalici právě s kritizova-
nými piráty. Tak doufejme, že osobní ani-
mozity půjdou stranou a celá koalice bude 

pracovat ve prospěch jihoměstských ob-
čanů. Ostatně již brzy se budou moci 
všichni ukázat. To, co od nové koalice 
očekávám já, jsou pravidelná zastupitel-
stva jedenkrát měsíčně, aby se problémy 
nekumulovaly, podpora kultury, podpora 
mládežnického sportu a podpora seniorů 
a sociální politiky. Tak doufejme, že nová 
paní starostka to bude vnímat stejně. 
Hodně štěstí.
 Petr Sýkora, ANO

• Konečně | Městská část Praha 11 má na 
radnici nové vedení, radost mi ale kazí fakt, 
že součástí nové koalice není hnutí ANO, 
které ve svém volebním programu mysle-
lo na obyvatele Prahy 11. Doufám aspoň, 
že se koaličním stranám Hnutí pro Pra-
hu 11, Česká pirátská strana a Praha 11 
Sobě podaří naplnit jejich volební program. 
Od HPP 11 očekávám splnění především 
těchto programových bodů: parková-
ní bez hledání, výstavba nízkopodlažních 

parkovišť, řešení lokalitám na míru a se 
souhlasem místních obyvatel, ulice bez 
vraků, velkých dodávek a náklaďáků. Zna-
mená to, že noví radní pomohou obyva-
telům s parkováním i v okolí parkoviště 
Kaplanova? Od Praha 11 Sobě zase oče-
kávám, že pokud hnutí ANO navrhne na 
dalším zastupitelstvu zařazení bodu o za-
chování lékařské pohotovosti, tak ho pod-
poří, jelikož jde i o jejich volební heslo. Také 
se těším, jak jihoměstští Piráti konečně 

vyřeší „otevřenou radnici“. Během COVIDu 
a hlavně po něm se totiž z radnice pod ve-
dením pirátského starosty Dohnala stala 
prakticky nedobytná tvrz, kdy je při vstupu 
do objektů Ocelíkova a Vidimova návštěv-
ník podroben křížovému výslechu vrátných 
a následně propuštěn dál do budovy pou-
ze v doprovodu úředníka. Na tom je krás-
ně vidět, jak si Piráti takovou otevřenost 
představují.
 Radek Šimon, ANO

• Jednou měř, dvakrát řež | a platí to 
i pro rekonstrukci objektu Sandra, která 
už se vleče více než 3 roky. Během re-
konstrukce začala protékat střecha, okna 
jsou v horším stavu, než se předpokláda-
lo. S tím původní rozpočet nepočítal. Pro-
to bývalý starosta a nový radní pro in-
vestice Jiří Dohnal (Piráti) navrhl přijmout 
dotaci 100 milionů Kč na „poslední“ eta-
pu rekonstrukce. Všichni se shodneme, 
že rekonstrukci je nutné dokončit, jenže 

dotace má pár háčků. V podmínkách do-
tace se například uvádí, že žádné dal-
ší peníze na projekt Sandra už nebudou 
nebo že celkem 70 bytů ze 174 bude ob-
sazovat Magistrát hl. m. Prahy. Pro re-
kolaudaci objektu z ubytovny na bytový 
dům je navíc nutné mít vyřešené parko-
vání, což vyžaduje další finance. Mnohem 
horší ale je, že Magistrát obecně využívá 
byty pro sociální bydlení, o čemž by moh-
li vyprávět třeba obyvatelé Prahy 14, 

kteří musí řešit problémy s kriminalitou 
a dalšími přečiny. Jedním z důvodů pro 
rekonstrukci Sandry přitom bylo zrušení 
ubytovny, kde se držela kriminalita a kte-
rou tu teď možná budeme mít zpátky! 
Nová paní starostka i rada sice věří, že 
podmínky dotace změní, tady ale víra ne-
stačí: je nutné mít plán! Doufám, že tedy 
rada brzy představí plán, jak katastrofic-
kému scénáři zamezit.
 Ing. Petr Štefek, ANO

• Máme za sebou 2. zasedání zastupi-
telstva naší městské části | a já jsem rád, 
že se na něm konečně povedlo navolit no-
vou radu. Na zastupitelstvo jsem s pod-
porou kolegů z hnutí ANO připravil bod 
týkající se chystané výstavby Polyfunk- 
čního komplexu Opatov. Jedná se o kom-
plex dvou budov o 4 a 9 nadzemních pod-
lažích, které mají vyrůst na Opatově mezi 
supermarketem Billa a poliklinikou. Kom-
plex má mít 75 bytů, 167 parkovacích 

míst, 1 patro obchodů a 2 patra kancelá-
ří. Mně osobně se tento projekt nelíbí, pro-
tože další výstavbu na Jižním Městě po-
važuji spíš za nežádoucí. Hlavně ale dle 
mého názoru nepotřebujeme další obcho-
dy a kanceláře, kterých je v dané lokalitě 
již teď mnoho. Co naopak potřebujeme, je 
vyřešit problém s parkováním, které naše 
občany dlouhodobě trápí. Můj návrh tedy 
zněl, že bychom nechali developera posta-
vit výrazně menší bytový dům, v němž by 

bylo jen těch 75 bytů (bez kanceláří a ob-
chodů) a zbylá parkovací místa (celkem 92) 
by dal developer zdarma k užívání obyva-
telům dotčených domů. Jednalo by se o ře-
šení ve smyslu „něco za něco“: na Opatově 
by vznikl nový bytový dům, ale zároveň by 
se stávajícím místním obyvatelům výraz-
ně zlepšila situace s parkováním. Bohužel, 
současná koalice můj bod nepodpořila ani 
k projednání. 
  Ing. Tomáš Novák, ANO

Městská část Praha 11 přijme brigádnici/brigádníka na pozici vratné/ho. Pracovní místo je vhodné i pro důchodce,  
obyvatel/ka Jižního Města výhodou. Bližší info podá pí Brichová, tel. 267 902 260, e-mail brichovap@praha11.cz.
Volejte prosím pouze v pracovní dny od 9 do 11 hodin. nabídka 

zaměstnání
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Rodinná půjčovna 
obytných vozů Scarabeus

Dovolená kdekoliv 
se rozhodnete!

▷ nová auta
▷ stačí ŘP sk. B
▷ rozumné ceny
▷ máme ještě volné termíny

na letní i zimní sezónu

Auta předáváme 7 dní v týdnu 
ve Veleni (Praha-východ), 
po domluvě přivezeme.

Telefon: 737 114 955
www.facebook.com/PujcovnaScarabeus
www.pujcovnascarabeus.cz

SLEVA 10 %
na období 1. 10. – 30. 4.
Pro využití napište v rezervaci do 
poznámky kód Klíč.
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Silvie se synem Matyáškem 
Od září 2020 se potýká s rakovinou prsu.

Staňte se i vy  
Dobrým andělem.

Během 10 let 
pomohli dárci
více než 3 200 
onkologicky  
nemocným  
rodičům.

www.dobryandel.cz

0405-2021_DA_Silvie_136x193.indd   10405-2021_DA_Silvie_136x193.indd   1 21.03.2022   11:0621.03.2022   11:06
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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
• každý týden nové akční nabídky

Kuřecí prsa 159,90 Kč 149,90 Kč
Vepřová kýta 174,90 Kč 154,90 Kč
Huspenina 139,90 Kč 109,90 Kč
Dunajská klobása 249,90 Kč 219,90 Kč
Anglická slanina 249,90 Kč 229,90 Kč
Vídeňské párky 219,90 Kč 199,90 Kč

Navštivte nás i v našich dalších  
prodejnách v Praze nebo nakupte na eshopu. 

www.krecekkk.cz 
masokrecek.cz

Platnost akce 23. 1. – 3. 2. 2023 nebo do vyprodání zásob. 
Ceny jsou uvedeny za kg a bez DPH.
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www.FYZIOklinika.cz          606 404 804

Infuzní terapie
 Vitamín C

Léčba i prevence

Jsme zde pro vás i o víkendu

Podpořte svou imunitu v zimních měsících
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EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
ZDARMA

Autocentrum Vojkov s.r.o. 
K Nemocnici 50 
251 62 Tehovec – Vojkov

www.likvidace.vojkov.cz
605 238 887

Zajistíme odtah

ZDARMA
Vystavíme protokol likvidace

ZDARMA
Odhlásíme vůz na úřadě

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

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

NAKUPUJTE TEĎ. NEČEKEJTE!
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BYDLENÍ

• 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 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
• Hledám ke koupi byty OV 4+1/L a OV 1+kk na Jižním 
Městě pro několik konkrétních zájemců. Ing. Hloušek, t. 732 
237 741
• Prodám byt na Praze 11 – Háje, 1. patro, rekonstrukce 
koupelny a kuchyně, zasklená lodžie, sklep. T: 733 721 430
• Obec Modletice nabízí k pronájmu ve zrekonstruovaném 
a zkolaudovaném lékařském domě prostory pro dvě 
soukromé praxe praktického lékaře pro dospělé a pro 
děti a dorost. Ke každé ordinaci patří čekárna, WC pro 
pacienty, pro personál, denní místnost a úklidová místnost. 
Parkování přímo u lékařského domu. Zájemci neváhejte nás 
kontaktovat: obec@modletice.cz, tel. 725 021 855

SLUŽBY

• ADMIS – KVALITNĚ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ 
PŘIZNÁNÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE, REKONSTRUKCE 
ÚČETNICTVÍ. VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH. 
ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH. TEL: 604 618 298.  
WWW.ADMIS-UCTO.CZ
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – VODA, WC, BATERIE, 
ODPADY, TOPENÍ. ROZVODY SV+TUV. Připojení myček, 
praček. REKONSTRUKCE ROZVODŮ. Kvalitně, levně se 
zárukou. Tel: 602 377 213
• 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
• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ. Nabízíme malířské a lakýrnické 
práce. Byty, nebytové prostory, školy, kanceláře. T: 606 
556 547, e-mail.: malovani.novotny@seznam.cz, www.
malovani-novotny.cz
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytech i SO 
a NE. Tel: 602 719 678 v 7-22 hod. Prodej nových a odvoz 
starých chladniček.
• 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 
• Nabízím malířské práce, štukování. Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@ seznam.cz
• Stěhovací a vyklízecí práce provádíme již 8 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.  
jirasek.servis@seznam.cz Tel. 601 236 957
• OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK – 
NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN – SÍTĚ 
PROTI HMYZU. Tel: 733 720 950, pavel.janci@email.cz

• Firma zabývající se kompletní rekonstrukcí bytových 
a nebytových prostor. Provádíme rekonstr. bytů, bytových 
jader, kanceláří. www. rek-bachr.cz. Tel: 732 359 883
• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN. Nová elektrická 
vedení, zásuvky, světla, rekonstrukce. Revize elektrického 
zařízení. Odstranění revizních závad. www.elektrikarerben.cz,  
tel.: 604 516 344
• Nabízíme strojové čištění koberců a čalounění, mytí 
oken. Zkušenost, kvalita, osobní přístup. Tel: 773 540 170, 
email: info@cisteniburian.cz, www. cisteniburian.cz
• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, DROBNOU GRAFIKU, 
POHLEDNICE I CELÉ KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI NABÍDNĚTE. 
TEL. 603 247 819 EMAIL: CENTRUMS.T@POST.CZ
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Kadeřnické služby  
u zákazníka doma, v práci...www.kadernice-do-domu.cz.  
T. 777 285 669
• 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
• HODINOVAVNUCKA.CZ je služba pro seniory:  
doprovod k lékaři, naučení ovládání PC, mobilu, procházky, 
předčítání, záznam paměti, kulturní akce. T: 777 640 390
• SADROKARTONOSKAR provádíme sádrokartonářské 
práce – příčky, stropy, předstěny, půdní vestavby, akustické 
odhlučnění, zednické a malířské práce. T: 774 042 960, 
SADROKARTONOSKAR@email.cz
• !! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !! 
Vyklízíme sklepy, byty, pozůstalosti, kanceláře atd. Sami si 
vše naložíme a odvezeme za rozumnou cenu. STĚHOVÁNÍ. 
TEL. : 773 484 056
• Hledáte služby hodinového manžela? Vyučený elektrikář 
zapojí, nainstaluje, opraví, vyvrtá, smontuje, připevní. 
Volejte 774 426 635 
• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 780 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
• KVALITNÍ MYTÍ OKEN včetně rámů a parapetů, věšení 
záclon. Používáme vlastní přípravky. Volejte 737 139 900
• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna skel, seřízení 
kování, žaluzie a parapety. Tel.: 737 202 354
• 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
• DÁMY S LUXEM – nabízíme čištění koberců a sedaček 
extrakčním strojem Kärcher Puzzi. Jedná se o nejúčinnější 
metodu čištění. Dále nabízíme mytí oken včetně rámů 
a parapetů. Tel.: 732 212 022
• Trápí vás počítač? Počítejte s námi! Provádíme čištění, 
zrychlení, instalace, opravy, vzdálenou pomoc, obnovu dat, 
doučování a kurzy. Volejte 731 732 737. Těšíme se na vás. 
Váš itcan.cz
• Prořez a kácení stromů do výšky 13 metrů z naší 
vysokozdvižné plošiny. Kácíme rozřezáním stromů od shora 
dolů po kouskách. T: 724 006 275, info@pvj-group.cz, 
www.pvj-group.cz/plosina
• Advokátní kancelář u metra Háje P4 nabízí právní služby 
– občanské, obchodní, trestní právo, smlouvy, SJM, výživné, 
soudní řízení atd. Tel: 606 125 069, causa@cmail.cz
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, VODA, TOPENÍ, PLYN, 
TEPELNÁ ČERPADLA, ČIŠTĚNÍ ODPADŮ, VÝMĚNA VAN, 
SPRCH A DROBNÉ OPRAVY V DOMĚ , BYTĚ, NA CHATĚ 
I CHALUPĚ. T: 734 250 970 

• 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
• ANDĚLSKÁ TERAPIE – Zdravotní masáže. Ceny od 
400 Kč. Otevřeno pondělí až čtvrtek 14 – 19 hodin, po 
předchozí telefonické rezervaci. Hotel Chodov, Praha 4. 
www.studio-masaze.eu
• 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
• Firma na údržbu zeleně v Praze přijme nového 
pracovníka. Náplň práce: ořez keřů, tvarování živých plotů, 
kácení stromů, práce s motorovými řeznými nástroji. Výkon 
práce probíhá i na žebříku a vysokozdvižné plošině. Řidičský 
průkaz skupiny B nutností, aktivní řidič. Práce probíhá na 
nekuřáckém pracovišti. Nutná dobrá fyzická kondice. Pište 
email na: info@pvj-group.cz
• Ořez a tvarování živých plotů a keřů včetně snížení jejich 
výšky. Odvezeme vzniklý bioodpad na skládku. T.: 724 
006 275, info@pvj-group.cz, www.pvj-group.cz/plot
• Rekonstrukce a stavební práce. Elektro, voda,  
topení. WWW.sipestav.cz, peta.sitner@gmail.com,  
+420 775 690 435
• Deratizace – dezinsekce – dezinfekce. Hubíme štěnice, 
šváby, potkany. Diskrétně, profesionálně, rychle a levně. 
Volejte NONSTOP na tel.: 770 639 602, e-mail:  
info@hornetzf.cz, www.hornetzf.cz
• Snadná výměna záclon-spouštěcí garnýže, žaluzie, rolety, 
sítě proti hmyzu, montáže, opravy. Volejte: 602 371 996. 
e-mail: vlkpavel@sendme.cz.
• Vykupujeme, vyklízíme použité věci, stroje, el. nářadí, 
vybavení dílen, sport. potřeby, motocykly, auta, lodě atd.  
Tel. 777 207 227 po 16 té hod.
• Osobní přeprava – Martin Křeček. Nabízím dopravu  
os. vozem nejen po Praze. Cena od 28 Kč/km,  
tel.: 775 926 453
• Instalatérské práce, topení. Výměna kuch. desek a dřezů. 
Volek-Jižní Město. Tel. 602 649 359
• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, Vinyl, Koberce, Plovoucí 
podlahy. Návštěva se vzorky, zaměření a cenová  
kalkulace ZDARMA. E-mail: blahapodlahy@seznam.cz,  
mob. 604 623 052

PRÁCE

• FIRMA SE SÍDLEM PRAHA 11 PŘIJME ZAMĚSTNANCE 
NA POZICI V ADMINISTRATIVĚ. HPP. Nástup od 1.3.23. 
Kontakt: vera.petrzilkova@tmvss.cz, 272 942 720

OSTATNÍ

• Ordinace praktického lékaře Socrates medical, P4, 
poliklinika Hviezdoslavova 1600/6, 1. patro přijímá 
k registraci nové pacienty. Smlouvy s pojišťovnami máme. 
Tel. 267 914 143, 721 479 023

PRO ŘÁDKOVOU INZERCI  
PROSÍM KONTAKTUJTE

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

ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

SLEVA 10% NA ZASKLENÍ BALKONU 
DO KONCE LEDNA 2023 ÚNORA 2023

ZASKLENÍ BALKONŮ

ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

SLEVA 10% NA ZASKLENÍ BALKONU 
DO KONCE LEDNA 2023

info@bydlenijerabek.cz

www.ZALUZIEJERABEK.CZ

+420 739 034 488

www.BYDLENIJERABEK.CZ

AUTOSERVIS - zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku 
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika

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

Praha 11-Zakouřilova 2275/142
www.auto-vranek.cz

Inzerci v těchto novinách pro vás zajistí:

732 574 319
dobiasova@regvyd.cz

Aneta DOBIÁŠOVÁ

603 786 170
vrbicky@regvyd.cz

Vít VRBICKÝ
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Přinášíme 
TIPY NA VÝLETY  
A AKTUÁLNÍ AKCE 
V KRÁSNÉM ČESKU.
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Nyní nás najdete i na  
www.novinykraje.cz

On-line noviny do celé rodiny!
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