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2 Inzerce

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360 
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.
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SUVerén
pro každou příležitost

386.700 Kčodwww.suzuki.cz

Nepřekonatelná ve městě

   RBS (systém nouzového brzdění)
   LED světlomety
   7×  airbag 
   vestavěná navigace 
   parkovací senzory a kamera

Suverénní v terénu

   inteligentní pohon 4×4 AllGrip
   asistent sjíždění svahu
   asistent rozjezdu do  kopce
   prvky chránící karoserii
   adaptivní tempomat

Nová Suzuki Vitara



3Úvodem

 je neděle po 23. Reprezentačním plesu Prahy 11, který se včera konal v TOP Hotelu Praha a velmi se vydařil. Stoly 

byly obsazené návštěvníky nejen na začátku, ale i o půlnoci, lidé vůbec nespěchali domů. Taneční parket byl plný ještě 

před slavnostním zahájením a v průběhu večera chvílemi skoro praskal ve švech. Mnohé páry tancovaly téměř jako profe-

sionálové a přitom všichni, ať jim bylo 20 nebo 80, s úsměvem na rtech. S mnohými účastníky plesu jsem mluvil a všichni 

byli spokojeni. Ples se vydařil, protože obyvatelé Prahy 11 se umí bavit. Se stejně usměvavými a spokojenými lidmi jsem se nedávno 

potkal i v Chodovské vodní tvrzi. Přivítal jsem tam více než 60 nových malých občánků Prahy 11. Všechny děti byly kouzelné a hodné. 

Kéž jich přibývá!  

Ale, nejsme na radnici jen pro zábavu, jak možná některé čtenáře po přečtení prvního odstavce napadlo. Intenzivně se věnujeme 

napravování vztahů Prahy 11 s vedením Prahy. A tato snaha začíná nést ovoce. Právě jsme dostali téměř padesátimilionovou dotaci 

na rekonstrukci pavilonu tělocvičen v Milíčovu. Dojednali jsme že hl. město Praha nám postaví – samozřejmě za své – dětské dopravní 

hřiště na dlouho nevyužívaném asfaltovém hřišti u Klírovy ulice, na spadnutí je dotace na přístavbu patra v Komunitním centru Mezi 

domy a samozřejmě jednáme o spolupráci či dotacích na další akce. Doufám, že co nejdříve budu moci opět psát o podobných úspěších, 

např. o dotaci na sportovní halu v ZŠ Campanus. Už jsme zahájili přípravné práce na revitalizaci vnitrobloku Cyprichova, Dolanského, 

Stříbrského, rekonstrukci parku mezi naším úřadem ve Vidimce a ZUŠ v Křtinské a také na přestavbě objektu Vejvanovského pro 

Odlehčovací centrum a připravujeme i rekonstrukci Domova seniorů v Janouchově ulici.

Opět jsme se připojili k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ připomínající výročí povstání proti okupaci Tibetu. Letos je to už 58 let. Vy, 

kteří jste přišli v pátek 10. března do Ocelíkovy ulice, jste si možná všimli, že byly obsazeny všechny 3 stožáry. Kromě tradičních vlajek 

– české a jihoměstské – byla vyvěšena i vlajka tibetská. A protože mnozí z nás si dobře pamatují na okupaci v roce 1968, je nám tato 

kampaň blízká. A jen tak pro zajímavost na závěr – právě dnes je to už 18 let, co byla Česká republika přijata do NATO.

Zdá se, že je nejvyšší čas končit. Už za devět dní bude první jarní den, takže dočtete-li mé povídání až sem, bude to už na jaře. Tak ať se 

vám daří co nejlépe!

Váš Petr Jirava, starosta

Vážení přátelé,

Obsah

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost 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, Pribylova.Sarka@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné.
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Zveme vás na setkání
s vedením MČ Praha 11
26. 4. 2017 od 18 hodin

v ZŠ Campanus.  
Těšíme se na vaše dotazy 

a podněty.

e vás na

Zprávy z Rady MČ

Praha 11 má od března moderní pobočku 

České pošty v OC Chodov

Nová pobočka České pošty byla slav-

nostně otevřena 20. března v komplexu 

OC Chodov. Nahradila nevyhovující poštu 

ve Filipově ulici. Moderní pobočka nabízí 

klientům nový vyvolávací systém a velmi 

příjemné prostředí. Zeptali jsme se Hany 

Tmejové, ředitelky pobočkové sítě České 

pošty v Praze, na to, co by vás, čtenáře, 

mohlo zajímat.

Jaké jsou hlavní novinky otevřené po-
bočky v OC Chodov? 
Otevíráme moderní pobočku s osmi pře-

pážkami, s vyvolávacím systémem nové 

generace a halou pro veřejnost – to vše 

v  novém designu České pošty. Chybět 

nebude ani dětský koutek.

Co umožňuje nový vyvolávací systém, 
který se tady používá?
Nový vyvolávací systém umožňuje načíst 

čárový kód zásilky z  výzvy nebo disple-

je mobilního telefonu. Načtením čárové-

ho kódu zásilky si klient ověří dostupnost 

zásilky na  pobočce a  tím i  urychlí výdej 

své balíkové zásilky.

Jakou bude mít nová pobočka otevíra-
cí dobu?
Pošta bude mít otevřeno všechny pra-

covní dny od 9 do 20 hodin a o víkendu 

včetně neděle od  9 do  17 hodin. Jsme 

velmi rádi, že občanům můžeme poskyt-

nout komfort víkendového provozu.

red

Farmářské trhy 2017 
začínají před Velikonocemi
MČ Praha 11 vás opět srdečně zve 

na Farmářské trhy, které v  letošním 

roce začínají před velikonočními svát-

ky v pondělí 10. 4. 2017. Farmářské 

trhy se konají každé pondělí a stře-

du od  8 do  18 hodin na  tradičním 

místě u  Komunitního centra Matky 

Terezy. Můžete se opět těšit na sor-

timent od  českých farmářů v  podo-

bě zeleniny, ovoce, masa, uzenin, 

květin, moštů, koření, hub a mnoha 

dalšího. Zájemci o  prodej na  těch-

to trzích se mohou hlásit provozo-

vateli na  tel.: 605 885 186, e-mail: 

skoukoli@seznam.cz.

Studenti EDUCAnetu z Prahy 11 na návštěvě 
u protinožců v Austrálii.

INSTAGRAM 

Prahy 11

foto měsíce

Návštěvní den 
Petra Jiravy a Jakuba Lepše

Tentokrát nám můžete své názo-

ry a  podněty sdělit 27. 4. 2017, 
16.00 – 18.00, jako obvykle v našich 

kancelářích v sekci C radnice Prahy 11 
v Ocelíkově ulici.

Ing. Petr Jirava, starosta (ANO)

Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty

pro školství, kulturu a sport (TOP 09)

Zasílejte nám své fotky Prahy 11 či okolí na e-mail instagram@praha11.cz a my je rádi zveřejníme.
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Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu

Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru nabídková min. cena m2/rok

Hviezdoslavova 519 216 76 ordinace klinické psychologie 1500

Hviezdoslavova 520 210 70 ortodoncie 1500

Hviezdoslavova 520 211 59 ortodoncie 1500

Hviezdoslavova 520 215 37 stomatologie 1500

Anny Drabíkové 534 208 68 dětský praktický lékař 1500

Modletická 1389 501 56 provozovna manikúra a pedikúra 1000

Modletická 1390 503 42 prodejna textilu a obuvi a sběrna čistírny 800

Tererova 1551 509 100 regenerační studio 1500

Mikulova 1572 578 24 kadeřnictví 1000

Láskova 1818 81 18 prodejna tabákových výrobků, tisku a nealkoholických nápojů 800

Majerského 2039 209 82 provozovna oční optiky 1000

Datum a čas prohlídky je možno dohodnout na správní fi rmě Jihoměstská majetková, a. s.,Tererova 1356, Praha 4.

Další informace obdržíte na telefonních číslech 267 902 268, 267 902 285, 267 902 267.

Zvýšení provozu v ulicích Výstavní – Mírového hnutí – Pod Chodovem
V úterý 7. března zahájila Technická sprá-

va komunikací hl. m. Prahy (TSK) první 

etapu rekonstrukce páteřní komunikace 

z  Říčan do  Uhříněvsi, ulice Přátelství – 

Černokostelecká. Práce budou rozděle-

ny do čtyř po sobě jdoucích etap, které 

budou probíhat až do poloviny prosince 

2017. 

První etapa, která zasáhne zhruba 600 

metrů této komunikace, skončí 2. května, 

kdy se práce přesunou na další úsek smě-

rem k Uhříněvsi. 

Druhá etapa rekonstrukce bude probíhat 

od května do července a třetí do srpna. 

Od  září do prosince je naplánována po-

slední etapa. V  rámci stavebních prací 

bude stávající komunikace rozšířena zhru-

ba o jeden metr na obě strany na normo-

vou šířku 9,5 m. V  místě rozšíření bude 

provedena sanace podloží a  kompletně 

nová konstrukce podkladních vrstev vy-

mezených betonovým obrubníkem. Poté 

budou po polovinách odfrézovány staré 

asfaltové vrstvy a následně budou polo-

ženy nové. Na závěr bude položena vrst-

va speciálního tichého asfaltu.   

Dopravní omezení:
1. etapa Rekonstrukce Přátelství – 

od  hranice hlavního města Prahy (ulice 

Pod Bahnivkou) ke  křižovatce Přátelství 

s  ulicí Málkovskou, včetně omezení do-

pravy v 1. etapě rekonstrukce ulice Přá-

telství vychází z toho, že pro směr z Pra-

hy do Říčan zůstane po celou dobu ulice 

Přátelství v celém úseku průjezdná, a to 

pro osobní automobily, autobusy PID 

i nákladní automobily mimo tranzitní ná-

kladní dopravy bez omezení tonáže.

Pro opačný směr od  Říčan do  Prahy 

bude komunikace Přátelství uzavřena 

a náhradní trasa bude vedena pro osob-

ní i nákladní dopravu značenou objížďkou 

po silnici 101 na D1.

Tranzitní nákladní doprava na Brno, resp. 

Kutnou Horu bude vedena směrovými ta-

bulemi od kruhového objezdu Podleská x 

Přátelství směr ul. Kutnohorská, přes kři-

žovatku Černokostelecká x Průmyslová 

na Jižní spojku až na ul. 5. května a D1. 

Kamiony se z  ulice Podleská dostanou 

na D1 rovněž po  trase Františka Diviše 

– Novopetrovická – Výstavní – Mírového 

hnutí – Pod Chodovem.

Zdroj: TSK

Info: www.tsk-praha.cz 

Zdroj: Google

Rekonstrukce úřadu v ulici Ocelíkova
Vážení občané, rádi bychom vás upo-

zornili, že v letošním roce bude probíhat 

od dubna do konce července v několika 

etapách plánovaná rekonstrukce budovy 

ÚMČ Praha 11 v Ocelíkově ulici. 

1. etapa: Pracoviště úřadu v objektu Oce-

líkova budou zcela uzavřena ve  dnech 

13. a 18. dubna, kdy bude prováděna re-

konstrukce hlavního rozvaděče. 

Pokladna bude po  oba dny pro občany 

uzavřena.

2. etapa: Bude probíhat od  19. dubna 

do  18. května a  bude se týkat odboru 

majetkoprávního a odboru správy majet-

ku. V  uvedeném termínu od  19. dubna 

do 18. května  v době rekonstrukce elek-

troinstalace bude režim následující. 

Odbor majetkoprávní (OMP)
• Bytové oddělení se bude přechodně 

nacházet v zasedací místnosti „A“ budo-

vy ÚMČ Praha 11 v Ocelíkově ulici 671/2. 

• Oddělení činností vlastníka s  nemovi-

tostmi, nebytové oddělení a vedoucí od-

boru se budou nacházet v  nebytových 

prostorách v ulici Jurkovičova 988.

Odbor správy majetku (OSM)
• Oddělení dopravy a silničního správní-

ho úřadu bude přestěhováno do budovy 

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325, 

do zasedací místnosti číslo 119. 

• Oddělení technické a  oddělení veřej-

ných zakázek a ekonomiky budou přestě-

hována do objektu ÚMČ Praha 11, Nad 

Opatovem 2140.

Úřední hodiny zůstávají. Po 8.00 – 17.30, 

út 8.00 – 11.30, st 8.00 – 17.30.

Písemné podání žádostí zůstává stá-

le na  adrese ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 

672/1. Všichni zaměstnanci budou mít 

zachovány stávající telefonní linky.

O dalších změnách vás budeme průběžně 

informovat v následujících číslech Klíče. 

Podrobné informace naleznete na webu 

městské části.

Děkujeme za trpělivost.
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Termíny čištění komunikací ve správě MČ Praha 11 v roce 2017
Ulice (úsek) Dne
7. května (úsek Skřivanova – Pod Vodojemem) 27.04., 10.08., 26.10.

7. května (úsek K Dubu – Skřivanova) 20.04., 03.08., 19.10.

Benkova parkoviště (NN 4420) 29.04., 19.08., 04.11.

Blažimská (úsek od kruh. objezdu po ul. Divišovská) 18.05., 31.08., 16.11.

Brandlova parkoviště (NN 3822) 06.05., 26.08., 11.11.

Čenětická 18.05., 31.08., 16.11.

Divišovská 18.05., 31.08., 16.11.

Dobrovolského 04.05., 17.08., 02.11.

Donovalská (úsek Ke Stáčírně – Brechtova) 04.05., 17.08., 02.11.

Dunovského 11.05., 24.08., 09.11.

Gregorova parkoviště (NN 3851) 06.05., 26.08., 11.11.

Hejplíkova 11.05., 24.08., 09.11.

Hněvkovského parkoviště (NN 2817) 18.05., 31.08., 16.11.

Hráského parkoviště (NN 4466)   22.04., 05.08., 21.10.

Chodovecké náměstí 18.05., 31.08., 16.11.

K Dubu 20.04., 03.08., 19.10.

K Remízku 20.04., 03.08., 19.10.

Kaplanova – Blatenská NN 4395 29.04., 19.08., 04.11.

Kaplanova – Kloknerova NN 4397  06.05., 26.08., 11.11.

Kazimírova 11.05., 24.08., 09.11.

Ke Skále 04.05., 17.08., 02.11.

Ke sv. Izidoru – 1. polovina 20.04., 03.08., 19.10.

Ke sv. Izidoru – 2. polovina 27.04., 10.08., 26.10.

Klecandova 11.05., 24.08., 09.11.

Kolmistrova 11.05., 24.08., 09.11.

Krejnická parkoviště (NN 4399) 22.04., 05.08., 21.10.

Kryštofova 11.05., 24.08., 09.11.

Lažanského 27.04., 10.08., 26.10.

Malebná (úsek Ke sv. Izidoru – slepý konec) 27.04., 10.08., 26.10.

Malebná (úsek K Remízku – Ke sv. Izidoru) 20.04., 03.08., 19.10.

Malenická – (KC Zahrada) parkoviště 29.04., 19.08., 04.11.

Medkova (úsek Ke sv. Izidoru – Pod Vodojemem) 27.04., 10.08., 26.10.

Medkova (úsek K Remízku – Ke sv. Izidoru)  20.04., 03.08., 19.10.

Metodějova parkoviště NN 3338 22.04., 05.08., 21.10.

Mirošovská 11.05., 24.08.,  09.11.

Mokrá 11.05., 24.08., 09.11.

Na Sádce 20.04., 03.08., 19.10.

Nad Lomy 27.04., 10.08., 26.10.

Nad Pahorkem 18.05., 31.08., 16.11.

Nedbalova 04.05., 17.08., 02.11.

Ulice (úsek) Dne
Obrovského 18.05., 31.08., 16.11.

Pacajevova 11.05., 24.08., 09.11.

Pištěkova 04.05., 17.08., 02.11.

Plickova parkoviště (NN 1621) 06.05., 26.08., 11.11.

Pod Vodojemem 27.04., 10.08., 26.10.

Rujanská 04.05., 17.08., 02.11.

Saudkova 20.04., 03.08., 19.10.  

Skřivanova 20.04., 03.08., 19.10.

Starobylá 11.05., 24.08., 09.11.

Stýblova 11.05., 24.08., 09.11.

Šperlova 04.05., 17.08., 02.11.

Šternovská 18.05., 31.08., 16.11.

Švabinského (úsek Ke sv. Izidoru – Pod Vodojemem) 27.04., 10.08., 26.10.

Švabinského (úsek K Dubu – Ke sv. Izidoru)  20.04., 03.08., 19.10.

Švecova 04.05., 17.08., 02.11.

U Kolonie 27.04., 10.08., 26.10.

U Nové dálnice 18.05., 31.08., 16.11.

U Rybářství 11.05., 24.08., 09.11.

U Stojanu 18.05., 31.08., 16.11.

U Transformační stanice 11.05., 24.08., 09.11.

V Benátkách 20.04., 03.08., 19.10.

V Lomech 27.04., 10.08., 26.10.

V Opatově 11.05., 24.08., 09.11.

Vápeníkova 11.05., 24.08., 09.11.

Verdiho 20.04., 03.08., 19.10.

Vojtíškova parkoviště (NN 4465 – naproti OC Slunečnice)

 11.05., 24.08., 09.11.

Vojtíškova parkoviště (NN 3354 – prostřední) 29.04., 19.08., 04.11.

Volkovova 04.05., 17.08., 02.11.

Vycpálkova 04.05., 17.08., 02.11.

Výstavní parkoviště (NN 1622 – pod čerpací stanicí Shell)

 22.04., 05.08., 21.10.

Wagnerova 11.05., 24.08., 09.11.

Za Rybářstvím 11.05., 24.08., 09.11.

Zakouřilova (úsek Ke sv. Izidoru – Pod Vodojemem) 27.04., 10.08., 26.10.

Zakouřilova (úsek K Remízku – Ke sv. Izidoru) 20.04., 03.08., 19.10.

Zastrčená 18.05., 31.08., 16.11.

Zdiměřická parkoviště (NN 3340) 06.05., 19.08., 11.11.

Zimákova 11.05., 24.08., 09.11.

pokračování na straně 14 >>>

Blokové čištění na území Městské čás-

ti Praha 11 je prováděno Technickou 

správou komunikací hl. m. Prahy (dále 

jen „TSK“) a Jihoměstskou majetkovou, 

a. s. (dále jen „JMM“).  

TSK řeší blokové čištění na chodnících, 

vozovkách a  parkovištích na  území 

městské části Praha 11,  MČ Praha  –

Újezd a Kateřinky, které jsou v její sprá-

vě. Touto organizací nám byly zaslány 

termíny pro komplexní strojní i  ruční 

úklid s  jmenným seznamem jednotli-

vých ulic, které lze získat v informačním 

centru MČ Praha 11 nebo na webových 

stránkách www.tsk-praha.cz v  odkazu 

„Čištění komunikací“ a  dále na  strán-

kách www.praha11.cz v sekci doprava. 

Blokové čištění bude probíhat v uvede-

ných termínech a  v  časovém rozmezí 
od 8.00 hod. do 15.00 hod.

JMM provádí komplexní úklid pomocí 

strojního vybavení, následuje ruční do-

čišťování a v poslední fázi strojní oplach 

chodníků, vozovek a  parkovišť, na  zá-

kladě požadavku vedení  MČ Praha 11. 

Termíny se seznamem jednotlivým ulic 

lze získat v informačním centru MČ Pra-

ha 11 a dále je naleznete na webových 

stránkách www.praha11.cz v sekci do-

prava. Časové rozmezí oproti TSK je 

odlišné, a to parkoviště od 8.00 hod. 
do 16.00 hod., vozovky od 7.00 hod. 
do 16.00 hod. 

Upozorňujeme vlastníky popř. provo-
zovatele motorových i nemotorových 
vozidel, že 7 dní před zahájením kom-
plexního úklidu komunikací (blokové-
ho čištění) bude osazeno přechodné 
dopravní značení – zákaz zastavení 
s dodatkovou tabulkou s datem a ča-
sovým rozmezím. Žádáme o  respek-
tování dopravního značení a  včasné-
ho odstranění všech vozidel, z důvodu 
umožnění řádného úklidu vozovek 
a parkovišť. 

Blokové čištění na území MČ Praha 11
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Přípravné třídy v MČ Praha 11
MČ Praha 11 bude od září 2017 již tře-

tím rokem pokračovat v  projektu pří-

pravných tříd u čtyř základních škol (ZŠ 

Ke  Kateřinkám, ZŠ Květnového vítěz-

ství 1554, ZŠ Mikulova a ZŠ Pošepné-

ho náměstí). 

Tyto třídy jsou určeny dětem, kterým 

školské poradenské zařízení příprav-

nou třídu doporučí, bez ohledu na  to, 

ve  které ZŠ bylo dítě zapsáno. Cílem 

je, aby dítě mohlo následně lépe uspět 

ve vzdělávacím procesu základní školy. 

Jedná se o  děti, u  kterých je předpo-

klad, že zařazení do přípravné třídy vy-

rovná jejich vývoj. Dítě musí projít zá-

pisem do  základní školy, kde je třeba 

podat žádost o  odklad povinné škol-

ní docházky. Žádosti o zařazení dítěte 

do přípravné třídy budou výše zmíněné 

čtyři školy vydávat do 18. 4. 2017. Pro 

úspěšné přijetí do výše zmiňované tří-

dy je dobré nechat dítě do konce dub-

na vyšetřit ve  školském poradenském 

zařízení (např. v  rámci žádosti o  od-

klad povinné školní docházky) a získat 

doporučení na  zařazení dítěte do  pří-

pravné třídy. Odevzdání žádosti o  za-

řazení dítěte do přípravné třídy na pří-

slušnou školu je nejpozději do  10. 5. 

2017. Dítě, které bude přijato do  pří-

pravné třídy, může odpoledne využívat 

školní družinu.

Výše uvedeným krokem MČ Praha 11 

zvýší počet míst pro předškolní vzdě-

lávání a zajistí intenzivnější péči o děti 

s odkladem školní docházky. 

Ivana Guthová, OŠK

Další dotační úspěchy našich MŠ
Jihoměstské mateřské školy Mírové-

ho hnutí a Hrabákova uspěly s žádost-

mi o dotace a v rámci výzvy „Podpora 

škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ 

celkově získaly 679 034,40 Kč. Školky 

tyto peníze využijí na  vzdělávání pe-

dagogů, personální posílení o  školní-

ho asistenta či oblasti jako jsou čte-

nářská a matematická pregramotnost 

v mateřských školách a prevence logo-

pedických vad.

Smogové situace během letošní zimy
V minulých měsících bohužel Praha ně-

kolikrát zažila smogové situace, jejichž 

vznik na  základě údajů o  znečištění 

ovzduší oznamuje Český hydrometeoro-

logický ústav. V každém takovém přípa-

dě je okamžitě celé řadě subjektů z Pra-

hy 11 – v první řadě všem našim školkám 

a školám – zasláno Oddělením krizové-

ho řízení Prahy 11 e-mailem upozorně-

ní, jehož součástí je i  doporučení typu 

„při smogové situaci doporučují odbor-

níci zdržet se při pobytu pod širým ne-

bem zvýšené fyzické zátěže spojené se 

zvýšenou frekvencí dýchání“. Toto dopo-

ručení se týká zejména osob s chronic-

kými dýchacími potížemi, srdečním one-

mocněním, starších lidí a malých dětí. 

Ředitelé našich mateřských i základních 

škol jsou pravidelně instruováni, aby se 

tímto doporučením řídili a náležitě ome-

zili fyzické aktivity dětí, aby byl případný 

dopad smogu v maximálně možné míře 

eliminován.

Mgr. Jakub Lepš
(TOP 09)

Zástupce starosty

pro školství,

kulturu a sport
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Rozhovor se senátorem Ladislavem Kosem
Ing. Ladislav Kos je senátor zvolený v roce 2016 za obvod č. 19 – 
Praha 11, stejně tak je zastupitel na Praze 11 a člen fi nančního 
výboru na Magistrátu hlavního města Prahy.

Jak probíhalo vaše se-
znamování se Senátem – už 

máte kancelář, kde se na vás mohou ob-
čané obracet?
V historické budově Valdštejnského palá-

ce už bloudím jen občas. Kancelář na Již-

ním Městě připravuji, předpokládaný ter-

mín otevření je květen, již teď se těším 

na návštěvy občanů.

 

Jak zvládáte být zastupitelem Prahy 
11, členem fi nančního výboru na MHMP 
a senátorem?
Jsem zvyklý intenzivně pracovat, dlouhá 

léta jsem aktivně podnikal a zároveň se 

věnoval veřejnému dění na  Jižním Měs-

tě jako zastupitel. Práce na  komunální 

úrovni a  ve  fi nančním výboru magistrá-

tu je stejně důležitá jako práce v Senátu. 

Poznatky z komunální sféry jsou pro prá-

ci v  Senátu důležité, např. na  březnové 

schůzi budeme projednávat novelu záko-

na o hl. m. Praze. 

Co říkáte na  současnou pozici Sená-
tu, kdy se čím dál častěji objevují hla-
sy o zbytečnosti Senátu nebo dokonce 
o jeho zrušení?
Hlas o  zrušení Senátu jsem slyšel snad 

jen od předsedy ANO Andreje Babiše, den 

po neúspěšných senátních volbách, včet-

ně neúspěchu ANO na Praze 11. Senát je 

potřebný právě proto, že vytváří pojistku 

při případné snaze o demontáž demokra-

cie. Proto je důležité, aby v Senátu bylo co 

nejvíc senátorů a senátorek vzešlých z ob-

čanské sféry nepodléhajících tlakům stra-

nických sekretariátů a vlivovým skupinám.

Máte nějaký cíl, čeho chcete v  Senátu 
dosáhnout, na co jste se zaměřil? 
Podporuji  zákony na ochranu životního 

prostředí a  podporu transparentnosti. 

Na nadcházející schůzi budu např. pro ra-

tifi kaci Pařížské dohody (souhrn opatře-

ní proti změnám klimatu). Na příští schůzi 

pak podpořím maximální rozsah platnos-

ti registru smluv a  u  novely stavebního 

zákona budu proti omezení účasti veřej-

nosti ve správních řízeních, za což boju-

je developerská lobby. A také chci nadále 

zůstat slušný, poctivý a nezávislý.

Co říkáte na  vyostřenou diskusi kolem 
zákona o  ochraně přírody, kdy názo-
ry Senátu a Poslanecké sněmovny byly 
dosti odlišné. Pro jakou verzi jste hlaso-
val a proč?
Střet kolem zákona o národních parcích 

je střetem těch, co považují divokou pří-

rodu za nenahraditelný klenot hodný přís-

né ochrany, s těmi, co chtějí využít příro-

du pro podnikání. V době schůze jsem byl 

nemocen, hlasoval bych samozřejmě pro 

zpřísněnou poslaneckou verzi.

Čím chcete být v Senátu prospěšný obča-
nům Prahy 11, máte pro ně nějaký vzkaz?

Chtěl bych, aby výstupy projednaných zá-

konů ze Senátu byly prospěšné všem ob-

čanům ČR. Občanům Prahy 11 pak chci 

být prospěšný tím, že chci nadále chránit 

Jižní Město před megalomanskými sta-

vebními záměry a kontrolovat hospoda-

ření radnice s veřejnými prostředky. 

Výstavba Pražského okruhu je velmi 
diskutované téma, uděláte něco pro za-
hájení výstavby na trase 511?
Výstavba úseku 511 jde svou „úřední ces-

tou“, zpracovává se posudek vlivu na ži-

votní prostředí.  Větším nebezpečím pro 

JM než nedostavěný úsek 511 je však re-

inkarnovaná příprava výstavby Vestecké 

spojky a dálniční křižovatky na D1 – Exit4. 

Tyto dopravní stavby by nejen přivedly 

další dopravu na území JM, ale především 

by vytvořily možnost vedení kapacitní ko-

munikace podél Miličovského lesa. Jed-

nám na úrovni hl. m. Prahy a Středočes-

kého kraje o této stavbě, zatímco radnice 

Prahy 11 toto nebezpečí vůbec neřeší.

Na půdě Senátu jste utvořili jakési ne-
formální fórum pražských senátorů 
a senátorek, kde byste se měli věnovat 
problémům, které Prahu pálí. Dosáhli 
jste již nějakých výsledků?
Fórum vzniklo před pár měsíci, na výsled-

ky je tedy ještě brzy. Jsou témata, kte-

rá pražské senátory a  senátorky spojují 

a která chceme řešit společně. Jde např. 

o  přípravu Metropolitního plánu, který, 

zdá se, více tvoří opět developerská lo-

bby než odborníci a veřejnost.

Michal Kopenec, tiskový mluvčí

Platany se přestěhovaly
Vážení spoluobčané, mnozí z  vás, kte-

ří navštěvují jednu z budov Úřadu měst-

ské části Praha 11 v ul. Vidimova, si jistě 

všimli, že dva mohutné stromy (platany 

javorolisté), které rostly při vstupu do bu-

dovy, zmizely. Důvod byl prostý. Stromy 

již na  tomto stanovišti dosahovaly roz-

měrů, které překročily možnosti této plo-

chy, neboť svými kosterními větvemi se 

dostávaly do kolize s budovou a hlavně 

poměrně mělký, ale mohutný kořenový 

systém výrazně narušoval a nadzvedával 

zámkovou dlažbu přilehlého chodníku. 

Vzhledem k dlouhověkosti a vysoké este-

tické a funkční hodnotě stromů odbor ži-

votního prostředí přistoupil k jejich přesa-

zení pomocí speciální mechanizace, která 

stromy hydraulicky obklopila, vyzvedla 

přímo ze země a  převezla na  náhradní 

stanoviště. Novým domovem je těmto 

krásným dřevinám nedaleká plocha ve-

řejné zeleně v  ulici Jažlovická, směrem 

k  ul. Jurkovičova. Věříme, že stromům 

se na tomto rozlehlejším stanovišti, kde 

budou moci lépe rozvinout svoji přiroze-

nou vznosnou korunu, bude lépe a dlou-

hodobě dařit. Na  původní stanoviště 

bude zvolen vhodnější menší druh stro-

mu s nádhernými růžovými květy, kterým 

je třešeň pilovitá neboli sakura.

Odbor životního prostředí

Pozn. redakce: Ing. Kosovi jsme nabídli rozhovor v Klíči o jeho práci v Senátu, a to v rozsahu 2/3 strany resp. 3200 znaků včetně 

otázek a mezer.  Jeho dodané odpovědi tento limit výrazně přesahovaly, plnou verzi rozhovoru (včetně odpovědí, které se netýkají 

jeho práce v Senátu) najdete na www.praha11.cz v sekci aktuality.
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Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 15. 2. 2017    
SCHVALUJE:
  zadání zakázky s názvem Základní ško-

la prvního stupně Formanská 

  poskytnutí fi nančního daru ve výši 

30 000 Kč Výzkumnému ústavu Silva 

Taroucy pro krajinu a okrasné zahrad-

nictví, v. v. i., na pořízení elektronické-

ho vstupu do dendrologické zahrady 

na konci ulice Ke Mlýnu

SOUHLASÍ:
  s okružní křižovatkou MÚK D1 – Ves-

tecká spojka a s napojením západní 

komerční zóny Průhonice dle předlo-

žené situace z technické studie „Op-

timalizace napojení Vestecké spoj-

ky, II. etapy na dálnici D1 přes Exit 4“ 

za podmínek:

a) zahájení stavby okružní křižovatky 

MÚK D1 – Vestecká spojka s napoje-

ním západní komerční zóny Průhonice 

až po uvedení do provozu Stavby 511 

(SOKP D1 – Běchovice) D0,

b) současné realizace protihlukových 

opatření podél severní strany D1 a MÚK 

s účinností nejméně odpovídající Stu-

dii proveditelnosti APRIS 3PM, s. r. o., 

04/2015, PHS v km 3,227–4,094,

c) současné realizace lávky pro chod-

ce a cyklisty přes D1, včetně napoje-

ní na pěší trasy a cyklotrasy v Újezdu 

a Průhonicích,

d) zrušení zpoplatnění úseku dálnice D1 

v km 0–4, 

e) doložení výpočtů zátěží MÚK a napo-

jení ZKZP a případné stavební úpravy 

tak, aby jejich kapacitní rezervy neumož-

ňovaly vznik dalších komerčních zón po-

dél Vestecké spojky,

  s propojovací komunikací mezi touto 

MÚK a ulicí Formanskou za výše uvede-

ných podmínek a dále za podmínek:

a) propojovací komunikace bude pouze 

jako nájezd na D1,

b) úpravy propustnosti křižovatek ulic 

Opatovská/Ke Kateřinkám, Chilská/ 

Opatovská, Na Jelenách/K Hrnčířům 

a Novopetrovická/Štychova,

c) realizace rozšíření ulice Formanská 

mezi Kateřinkami a Újezdem, včetně 

okružní křižovatky v napojení propojova-

cí komunikace,

d) rozšíření nezpoplatněného úseku D1 

na km 0–10 (k MÚK s D0).

Úplné znění textů je vyvěšeno na Úřed-

ní desce, informačních vývěskách a  na 

webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva
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sál vodnická
Vodnická 531/44, Praha 4 – Újezd

www.praha-ujezd.cz

program duben
Klub Vodnická, o. s. (www.klubvodnicka.cz nebo 

tel. 603 222 589):

Pondělí 9.45–10.45: Cvičení pro seniory
Pondělí 10.50–11.50: Cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (5-12 let) 
Pondělí 18.00–19.00: Power jóga 
Pondělí 19.00–20.00: Power jóga
Pondělí 18.00–19.00: Zdravá záda (MŠ)

Pondělí 19.00–20.00: Pilates (MŠ)

Úterý 18.00–19.00: Pilates 
Úterý 19.00–20.00: Power jóga  
Úterý 20.00–21.00: Power jóga
Středa 9.00–10.00: Power jóga
Středa 10.15–11.15: Cvičení pro seniory
Středa 17.00–18.00: Jóga, tanec, bubnování 
(děti 5–12 let)

Středa 19.00–20.00: Pilates  
Čtvrtek 9.00–13.00: Komunitní setkání rodičů 
s dětmi – KOMETA
Pátek 8.30–9.30: Power jóga
Pátek 9.45–10.45: Cvičení pro seniory

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):

Pondělí 15.00–15.45: Pohybový kroužek
Středa 13.00–14.30: Předškolák

Sbor Křesťanské společenství Praha 
(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):

Neděle 10.00–12.00 Shromáždění 
(mimo 1. neděle v měsíci)

Klub seniorů
První čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.

MČ Praha-Újezd informuje

Pozvánka na jarní výlet seniorů     
Naše výlety po krásách Čech se staly vel-

mi oblíbenými, a  proto bychom v  této 

tradici i v  letošním roce rádi pokračovali.  

Chtěli bychom vás pozvat na  jarní výlet 

do  Hospitálu Kuks a  do  národní přírodní 

památky Babiččino údolí.

Zájezd se bude konat ve středu 17. květ-

na 2017. Odjezd z  újezdského náměstí 

je v 6.20 hodin a z Kateřinského náměs-

tí v 6.30 hodin. Cena zájezdu pro seniory 

s  trvalým pobytem v městské části Pra-

ha – Újezd je 100 Kč, pro ostatní 150 Kč. 

Zájemci o zájezd se mohou hlásit na Úřa-

du městské části Praha – Újezd, Kateřin-

ské náměstí 465, tel. 272 690 692 nebo 

739 202 883. Závazné přihlášení je pod-

míněno zaplacením zájezdu. Budeme se 

na vás těšit a věříme, že si výlet užijete.  

Jana Draštíková, zástupkyně starosty

Masopustní průvod
Masopust pořádá městská část již 

od  roku 2013 – a  jelikož se tradice mají 

dodržovat, nebylo tomu letos jinak. V so-

botu 25. února se sešel průvod účastníků 

v maskách i bez nich, který doprovázel ko-

čár tažený koňmi, historický traktor s val-

níkem, na kterém hrála živá hudba, kozel 

s trakařem a harmonikář na chůdách.

Trasa průvodu vedla z Kateřinek do Újez-

du na  náměstí. Maškary prošly ulicemi 

Milíčovská, Štítová, Ke  Smrčině, Na  For-

mance, Pod Formankou, Formanská, 

Ve  Vilkách, Ke  Mlýnu, Nad Náhonem 

a  K  Motelu. Všude, kde jim bylo otevře-

no, si paní domu zatančila s medvědem. 

Tímto moc děkujeme všem místním, kte-

ří na  trase otevřeli své dvorky a  nabídli 

účastníkům průvodu výborné občerstvení.

Václav Drahorád, starosta

Likvidace odpadů               
Přistavení velkoobjemových 
kontejnerů:
Pátek 7. 4. 2017, 16.00 – 20.00 hod.
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene

• ulice Ke Smrčině u č. p. 296

• ulice Formanská u Návesního rybníku

Kontejnery jsou určeny pouze pro vel-

koobjemový odpad z domácností, jako 

je např. starý nábytek, koberce a  lino-

lea, lyže, snowboardy, kola, velká zrca-

dla, umyvadla, WC mísy apod. Do VOK 

se nesmí odkládat chladničky, televi-

zory a monitory, zářivky a výbojky, au-

tobaterie, jiné nebezpečné odpady 

a ostatní vytříditelné složky komunální-

ho odpadu (papír, plasty, sklo, nápojo-

vé kartony). 

Přistavení kontejnerů na bioodpad: 
Neděle 30. 4. 2017, 13.00 – 16.00 hod.
• křižovatka ulic Proutěná a U Pramene

• ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296

• Formanská u Návesního rybníku

• Na Vojtěšce

Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, 

zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, ká-

vová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní 

štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květi-

náčů, spadané ovoce atd. Mezi bioodpad 

nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), 

jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá 

zvířata, exkrementy masožravých zvířat, 

znečištěné piliny a  všechny další bioolo-

gicky nerozložitelné odpady.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty
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Jihoměstská sociální, a. s., 

vás zve na tyto akce:

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Kdy: 27. dubna (čtvrtek) od  14.00 

do 17.00 hodin

Kde: na zahradě v Křejpského 1502/8

Cena: 50,- Kč

Občerstvení: klobása s chlebem a hořčicí

Co nabízíme: oheň s možností vlastno-

ručně si opéct klobásu, jinak bude k dis-

pozici klobása grilovaná, dobře chlazené 

pivečko a slet čarodějnic  

Zájemci o vstupenky se přihlásí do 18.4. 

telefonicky: 724  603  317 nebo e-mai-

lem: jana.holubova@jmsoc.cz, poraden-

stvi@jmsoc.cz

Přednáška: „NETOPÝŘI VE MĚSTĚ“

Kdy: 24. dubna (čtvrtek) od 14:00 hodin

Kde: Stravovací centrum v Křejpského 

1502/8

Přednášející: Ing. Dagmar Zieglerová

Obsah přednášky: Přednáška je vhod-

ná pro všechny věkové kategorie, mů-

žete s  sebou přivést svého vnoučka 

i vnučku.   Přednáška je doplněna pro-

mítáním fi lmu a na závěr si mohou ná-

vštěvníci zblízka prohlédnout, vyfotit, 

případně pohladit ochočené netopý-

ry. Součástí je prostor i pro neformální 

povídání a dotazy.   Ochočení netopý-

ři jsou pod dlouhodobým veterinárním 

dohledem. Rozsah přednášky 60 – 90 

minut dle zájmu účastníků.

Přednáška je bezplatná a  je zcela ote-

vřená všem, které toto téma zaujalo.

TURISTICKÁ VYCHÁZKA PRO SENIORY:  

„KOLEM VINOŘE“

Dne: 25. dubna (úterý) 2017   

Sraz: Na Hlavním nádraží v hale před 

centrální tabulí odjezdu vlaků v  9:35 

hodin, odjezd vlakem v 9:48 hodin

Kdo má platnou „Lítačku“, nemusí si 

kupovat jízdenku

Délka trasy: cca 11 km

Trasa: Satalickou oborou a po-

dél Vinořského potoka dojdeme 

ke hradu Jenštejn a přes Po-

dolanku se vrátíme do  Vi-

noře k zastávce MHD. 

Trasu připravila a provázet 

Vás bude pí. Jitka Kukačko-

vá. V  případě dotazů kon-

taktujte: Bc. Janu Holubo-

vou, tel.: 267  990  162, 

724 603 317

VELIKONOČNÍ ZÁBAVa

Velikonoce se blíží a s nimi svátky jara. 

Přijďte podpořit lidové tradice a  při-

neste s  sebou doma upečeného be-

ránka, vlastnoručně ozdobenou krasli-

ci či jarní dekoraci a zapojte se s nimi 

do soutěže.

Kdy: 11. dubna (úterý) od  14.00 

do 18.00 hodin

Kde: ve Stravovacím centru, ul. Křejp-

ského 1502/8

Cena: 160 Kč

Co Vás čeká: Cena zahrnuje občerst-

vení (bramborová kaše s  velikonoční 

babiččinou nádivkou, mazanec, párek, 

chléb a hořčice) 

Můžete přijít jen posedět, pobavit se 

či si zatančit při hudbě. Můžete přijít 

sami, vzít s  sebou přátele, souseda 

nebo doprovodit rodiče.

V  případě zájmu kontaktujte do  4. 4. 

2017 Bc.  Janu Holubovou, tel. číslo 

267 990 162, 724 603 317, k objed-

nání a úhradě vstupenek na akci (Dům 

s  pečovatelskou službou, Šalounova 

ul. 2025/7, 1. patro)

PŘEDNÁŠKa „BOJ PROTI KRIMINALITĚ PÁCHANÉ NA SENIORECH A ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÝCH OBČANECH“

Kdy: 6. dubna (čtvrtek) od 14.00 hodin

Kde: Stravovací centrum v Křejpského 

1502/8

Přednášející: Lenka Hofmanová, DiS., 

oddělení prevence Městské policie Praha 

Obsah přednášky: Cílem přednášky je 

předat srozumitelnou formou informa-

ce zaměřené na  ochranu života, zdra-

ví a  majetku. Přednáška je zaměřena 

na  preventivní chování doma, na  ulici, 

v dopravním prostředku, doporučení, jak 

zabezpečit dům, byt, auto. Přednášející 

upozorní na nebezpečné situace a triky 

podvodníků. Přednáška je doplněna in-

struktážním fi lmem. Rozsah přednášky 

včetně prostoru na dotazy cca 60 – 80 

minut. Přednáška je bezplatná.

Účastníci přednášky obdrží dárek 

od MPP – osobní alarm, který motivuje 

k dodržování osobního bezpečí.

Hledá se dobrovolník či dobrovolnice aneb máte chuŤ udělat něco pro sebe a současně být užiteční i pro ostatní?

Jste již v seniorském věku, ale máte stá-

le dost energie i  chuť dělat to, co vás 

baví, přitom být ještě užitečný/á a  vě-

novat svůj čas ostatním?

V  čem můžete být nápomocni? Hledá-

me dobrovolníka či dobrovolnici, fandy 

turistiky, kteří jsou ochotni vypomáhat 

při přípravě či organizaci jednorázových 

nebo opakovaných turistických prochá-

zek a výletů do přírody nebo za památ-

kami v dostupnosti MHD, vlakové nebo 

autobusové dopravy. 

Tato aktivita, kterou jsme nabídli jiho-

městským seniorům pod profesionál-

ním vedením paní Jitky Kukačkové té-

měř před dvěma lety, se těší stále větší 

oblibě, a tak bychom rádi našli na pod-

poru této aktivity ještě dalšího oběta-

vého člověka.

Pokud jste si opověděl/a kladně, potom 

neváhejte a kontaktujte nás na telefonu 

724 603 317 či mailu: jana.holubova@

jmsoc.cz, poradenstvi@jmsoc.cz 

PROCHÁZKY PRO SENIORY NEJEN S NORDIC WALKING VŽDY V ÚTERÝ

Přijďte s námi sdílet radost z po-

hybu při společné procházce, 

navázat nové kontakty, pro-

táhnout si tělo  nebo si jen po-

povídat a  zahnat tak samotu. 

Můžete se k  nám připojit kdy-

koliv i bez objednání, s holemi  

i  bez. Hole na  Nordic walking 

vlastní, nemáme možnost 

zapůjčení.

Kdy: 4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4. 2017

Kde: sraz před objektem Centra FILIPOV-

KA, Filipova 2013/1, Chodov           

Sraz: vždy v 10.00 hodin    

Spojení – bus č. 135 do zastávky Dědino-

va, objekt se nachází poblíž ŽS na Pošep-

ného náměstí na Jižním Městě II.

Na vaši návštěvu se opět těší pí. Vl. Kittle-

rová. V případě dotazů využijte uvedený 

kontakt: 267  990  162, 724  603  317,  

e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz
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Vážení a milí čtenáři,

současná podoba našich 

životů je těsně spjata 

s mnoho novými výzvami 

a potřebami, mezi něž ne-

sporně patří i  princip celoži-

votního učení. Na každého z nás 

jsou téměř denně kladeny nové požadav-

ky, které potřebujeme zdolávat v pracov-

ním i  soukromém životě. Tento problém 

se samozřejmě netýká jen dětí školou po-

vinných nebo osob v produktivním věku, 

ale také seniorů, kteří nejen v populaci Již-

ního Města tvoří významnou část, a  to 

nejen z pohledu početního zastoupení.

Jsem tedy velmi potěšen, že se společ-

nost Jihoměstské sociální, a. s., ve  spo-

lupráci s  MČ Prahy 11 aktivně zabývá 

dostupností širokého spektra volnočaso-

vých aktivit pro seniory. V letošním jarním 

semestru jsme otevřeli ve  spolupráci se 

ZŠ Donovalská, ZŠ Ke Kateřinkám a gym-

náziem GEVO celkem 19 kurzů s celkově 

260 přihlášenými. Nabídka kurzů je oprav-

du široká, zaměřujeme se na výuku cizích 

jazyků, či práci s IT technikou. Rozhodně 

však není myšleno jen na  rozvoj ducha, 

ale i  na  rozvoj těla formou zdravotního 

cvičení, výrazového tance a jógy. 

Chtěl bych poděkovat všem našim lekto-

rům za jejich činnost a popřát seniorům, 

aby v  našich kurzech získali mnoho no-

vých zážitků, upotřebitelné znalosti, ale 

doufám také nová přátelství, která bu-

dou pokračovat i po skončení kurzů. 

Mgr. Ivan Černovský

ředitel JMS a.s.

sociální 

sloupek

Rehabilitační cvičení

ve Fitcentru Chrpa 

Městská část Praha 11 ve spolupráci 

s Fitcentrem Chrpa pokračuje v rehabi-

litačním cvičení pro seniory. Kurzy za-

čínají již 3. března 2017. Cena hodiny 

je 80 Kč. Platíte pouze 50 Kč/hodinu – 

MČ Praha 11 přispívá 30 Kč/hod. 

• Cvičení je určeno pro všechny oby-

vatele Prahy 11, kteří mají zájem udr-

žovat svou fyzickou a duševní kondici 

v seniorském věku.

• Cvičení seniorů, probíhá v nově klima-

tizovaném sále pod dohledem zkuše-

ných fyzioterapeutů

• Zájemci mohou využít výživovou po-

radkyni a diagnostiku

Cvičení probíhá vždy v  šestitýdenních 

(300 Kč) nebo dvanáctitýdenních kur-

zech (600 Kč). Cvičební hodiny jsou sta-

noveny v pondělí od 13 do 14 a od 14 

do  15 hodin, ve  středu od  9 do  10 

a od 10 do 11 hodin a v pátek od 10.15 

do 11.15 hodin a od 11.30 do 12.30 

hodin. Přihlásit se můžete na  recepci 

Fitcentra Chrpa, Krejnická 2021, Pra-

ha 4 – Roztyly. Info tel.: 272 927 332, 

nebo 272 934 855, e-mail: info@chrpa-

sport.cz, více: www.chrpasport.cz.

Jižní Město I Datum (Čas)
A. Malé–Hviezdoslavova 29. 5. (14–18)

Bachova 1593 3. 5. (14–18)

Bachova–Mikulova 5. 4. (14–18), 2. 6. (16–20)

Benkova 1691 (parkoviště) 27. 4. (14–18)

Blažimská–Klapálkova 20. 6. (16–20)

Brandlova 1641 (za Startem) 11. 4. (14–18), 11. 5. (14–18), 5. 6. (16–20)

Brodského 1671 28. 6. (16–20)

Černockého (parkoviště) 28. 4. (14–18)

Divišovská–Šternovská 13. 4. (14–18)

Doubravická–Bohúňova 26. 4. (14–18), 23. 5. (14–18)

Hekrova 853 (parkoviště) 12. 4. (14–18), 31. 5. (14–18)

Hlavatého–Mejstříkova 20. 4. (14–18), 24. 5. (14–18), 27. 6. (16–20)

Hněvkovského 1374 19. 4. (14–18), 19. 5. (14–18), 14. 6. (16–20)

Chomutovická 24. 4. (14–18), 8. 6. (16–20)

Janouchova 671 (u MŠ) 3. 4. (14–18)

Klapálkova–Čenětická 4. 5. (14–18)

Konstantinova–Metodějova 10. 4. (14–18), 25. 5. (14–18)

Kosmická–Anny Drabíkové 11. 5. (14–18), 26. 6. (16–20)

Kryštofova–Kazimírova 12. 5. (14–18), 22. 6. (16–20)

Křejpského 1514 24. 4. (14–18), 17. 5. (14–18), 8. 6. (16–20)

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 15. 6. (16–20)

Majerského–Samohelova 6. 4. (14–18)

Matúškova 831 (u Blankytu) 25. 4. (14–18), 12. 6. (16–20)

Metodějova (parkoviště) 16. 6. (16–20)

Michnova–Podjavorinské 18. 4. (14–18), 15. 5. (14–18), 7. 6. (16–20)

Mnichovická–Tatarkova 21. 4. (14–18), 16. 5. (14–18), 14. 6. (16–20)

Modletická 1390 (vnitroblok) 7. 4. (14–18), 19. 6. (16–20)

Mokrá–Zimákova 9. 5. (14–18), 29. 6. (16–20)

Novomeského 690 (parkoviště) 29. 5. (14–18)

Plickova 880 3. 4. (14–18), 2. 5. (14–18), 6. 6. (16–20)

Radimovická 1424 (parkoviště) 4. 5. (14–18), 20. 6. (16–20)

Rujanská–Donovalská (u TS) 5. 5. (14–18)

Schulhoff ova 794 26. 6. (16–20)

Stachova–V Hájích 30. 5. (14–18)

Štichova 640 (parkoviště) 11. 4. (14–18), 17. 5. (14–18), 15. 6. (16–20)

Tererova (u ZŠ) 12. 4. (14–18), 31. 5. (14–18)

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 4. 4. (14–18), 18. 5. (14–18)

Ženíškova–Květnového vítězství 2. 5. (14–18)

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 18. 4. (14–18), 1. 6. (16–20)

Gregorova–Hrudičkova 19. 4. (14–18), 5. 6. (16–20)

Hráského–Jarníkova 5. 4. (14–18), 22. 5. (14–18)

Hrdličkova–Blatenská 20. 4. (14–18), 15. 5. (14–18), 28. 6. (16–20)

K Dubu 10. 4. (14–18), 9. 6. (16–20)

Kloboukova 2230 (parkoviště) 6. 6. (16–20)

Krejnická 2021 (za Chrpou) 9. 5. (14–18), 21. 6. (16–20)

Láskova–Malenická 6. 4. (14–18), 23. 5. (14–18)

Lažanského 25. 5. (14–18)

Nechvílova 1826–29 25. 4. (14–18), 12. 6. (16–20)

Petýrkova 1953 10. 5. (14–18), 22. 6. (16–20)

Vojtíškova 1783 26. 4. (14–18), 13. 6. (16–20)

Bližší informace získáte na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimo-
va 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367, 267 902 320 nebo 267 902 514. Více: 
www.praha11.cz, sekce životní prostředí

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad 

2. čtvrtletí 2017
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Práce v Centru Chodov probíhají podle plánu a stavba nové části centra tak právě vstoupila do své poslední fáze 

před plánovaným otevřením na podzim tohoto roku. Co se tedy v posledních týdnech událo a na co dalšího se 

můžete už nyní těšit?

Využívat můžete rozšířená parkoviště, která nabízí více než 1000 dalších stání. Zprovozněn bude také nový vchod 

od business centra The Park. Novinkou konce března je též pobočka České pošty vedle prodejny Albert.

CENTRUM CHODOV PRO VEČER 
S PŘÁTELI I VÍKEND S RODINOU
V Centru Chodov je pro vás již nyní při-

pravena řada nových doprovodných 

akcí. Každé poslední úterý v měsíci mů-

žete zajít na jednu ze série přednášek 

uváděných pod názvem Unexpected 

Talks, v rámci nichž se představí spousta 

zajímavých osobností. Potěšit vás může 

i kulturní program v restaurační zóně 

Grand Kitchen, kde si každý druhý čtvrtek 

v měsíci můžete při večeři užít vystoupe-

ní Stand Up Comedy. O víkendech se 

chystají Unexpected Kids Show – zábav-

né programy pro děti. Vyrazte na ně kaž-

dou první neděli v měsíci.

PODZIM VE VELKÉM STYLU
Na podzim se můžete těšit na slavnostní otevření kompletně nového Cent-

ra Chodov, které přinese přes 300 obchodů, včetně inovativního konceptu 

tzv. Designer GalleryTM, kde budou zastoupeni zahraniční i lokální návrháři 

či prémiové značky, z nichž některé vůbec poprvé vstoupí na český trh. 

V neposlední řadě svůj provoz zahájí multiplex Cinema City, který se stane 

největším a nejmodernějším v České republice. Filmy v něm bude moct 

současně sledovat více než 2 600 diváků.

GRAND KITCHEN SE PŘEDSTAVÍ 29. BŘEZNA, 
OTEVŘENÍ DOPLNÍ PĚTIDENNÍ FOOD FESTIVAL
Nabídka restaurací, kaváren a gurmánských obchodů bude již 29. břez-

na významně rozšířena a přemístěna do nové části centra nazvané 

Grand Kitchen. Zde poskytne nejen komplexnější nabídku, ale také 

neobvykle vysoký standard stolování – naleznete zde řetězce rychlého 

občerstvení, ale i klasické restaurace reprezentující kuchyně z celého 

světa, pivnici či nabídku pro vegetariány a vegany. Od 29. března do 

2. dubna navíc proběhne stylový Food Festival s ochutnávkami pokr-

mů z nových podniků. Degustace budou pro členy věrnostního pro-

gramu zdarma. Prostory stávajícího food courtu se během léta promě-

ní v nové obchody.

THE PUB CHODOV

VEGG-GO

RYBY & CHIPS

KOMICI S. R. O.
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na známých adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11

Veselé Velikonoce
Velikonoce jak mají být, kupte s námi nový byt,
je tu jaro, chce to změnu, zaměřte se na výměnu.

Z dálek už zní jarní hity, koupit, prodat Vaše byty,
chcete-li jen poradit, nenechte se odradit.

Poradenství zdarma máme, při práci se usmíváme,
na jaře se všechno rodí, Jihoměstské Vám se hodí.

Tak Vás u nás vítáme, skvělý byt Vám prodáme.
Všechna přání splníme, to v Jihoměstských umíme.

Jste zájemce o nemovitost?
Chcete být první, koho oslovíme s nabídkou 

konkrétní nemovitosti, než bude kdekoliv inzerována? 

Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi požadavky.

Prodej bytové jednotky 2+1, 
užitná plocha jednotky 54 m2, 
v družstevním vlastnictví. By-
tová jednotka se nachází v 3. 
podlaží z 5.

PRODEJ BYTU 2+1
Tuchorazská, Malešice

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 68 m2, v DV s převodem 
do OV. Bytová jednotka se 
nachází v 1. podlaží z 13.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Brandlova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
80 m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
5. podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Nechvílova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 67 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se na-
chází v 1. podlaží z 5.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Dvorecké nám., Podolí

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
68 m2, v družstevním vlast-
nictví. Bytová jednotka se na-
chází v 13. podlaží z 13.

PRODEJ BYTU 3+1/L
V Jezírkách, Chodov

Prodej bytové jednotky 4+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
101 m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
2. podlaží z 3.

PRODEJ BYTU 4+1/L
Radimovická, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
72 m2, v družstevním vlast-
nictví. Bytová jednotka se na-
chází v 2. podlaží ze 10.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Brechtova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
68 m2, v osobním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
3. podlaží ze 12.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Zdiměřická, Chodov
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Termíny čištění komunikací ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy v roce 2017 
Ulice (úsek) Dne
Anežky Malé – parkoviště, úsek NN 1581 (část), 

NN 1582, NN 1583 06.04., 15.09.

Anežky Malé 06.04., 15.09.

Anny Drabíkové 20.04., 29.09.

Arkalycká 06.04., 15.09.

Augustinova (úsek Gregorova – Ryšavého) 28.04., 09.10.

Augustinova (mimo úsek Gregorova – Ryšavého)

 03.04., 13.09.

Babákova 18.04., 26.09.

Bachova 10.04., 20.09.

Bajkonurská 19.04., 27.09.

Benkova 06.04., 15.09.

Blatenská 18.04., 26.09.

Boháčova 07.04., 19.09.

Bohúňova 21.04., 02.10.

Borošova 12.04., 22.09.

Brandlova vč. parkovacích zálivů 24.04., 03.10.

Brehmova 18.04., 26.09.

Brechtova 07.04., 19.09.

Brodského 26.04., 05.10.

Cyprichova 19.04., 27.09.

Černockého 04.04., 14.09.

Dědinova (úsek Filipova – Ryšavého) 28.04., 09.10.

Dědinova (úsek Filipova – Hrabákova) 03.04., 13.09.

Donovalská (úsek Benkova – Ke Stáčírně) 26.04., 05.10.

Donovalská (úsek Benkova – slepý konec) 06.04., 15.09.

Doubravická 21.04., 02.10.

Dubnova 07.04., 19.09.

Emílie Hyblerové 06.04., 15.09.

Filipova 28.04., 09.10.

Gregorova 28.04., 09.10.

Hekrova 07.04., 19.09.

Hlavatého (úsek Štichova – K Milíčovu) 12.04., 22.09.

Hlavatého (úsek Štichova – slepý konec) 19.04., 27.09.

Hněvkovská 18.04., 26.09.

Hněvkovského 24.04., 03.10.

Holušická 28.04., 09.10.

Horčičkova 05.04., 18.09.

Hornomlýnská (úsek Urešova – U Kunratického lesa)

 27.04., 06.10.

Hrabákova včetně parkovacích zálivů 03.04., 13.09.

Hráského 13.04., 25.09.

Hrdličkova 18.04., 26.09.

Hroncova 13.04., 25.09.

Hrudičkova 03.04., 13.09.

Hviezdoslavova (úsek Prašná – Výstavní) 20.04., 29.09.

Hvožďanská (úsek Kloknerova – slepý konec) 28.04., 09.10.

Chalupkova 24.04., 03.10.

Chomutovická 25.04., 04.10.

Jana Růžičky 27.04., 06.10.

Janouchova  05.04., 18.09.

Jarešova 20.04., 29.09.

Jarníkova 13.04., 25.09.

Jašíkova 04.04., 14.09.

Jažlovická 21.04., 02.10.

Jeřábkova 04.04., 14.09.

Jurkovičova (část) 19.04., 27.09.

K Jezeru 20.04., 29.09.

K Milíčovu (úsek Domov důchodců – slepý konec)

 12.04., 22.09.

K Václavce 27.04., 06.10.

Ulice (úsek) Dne
Kahovská 06.04., 15.09.

Kaplanova (úsek Kloknerova – U Pojišťovny) 28.04., 09.10.

Ke Kateřinkám (úsek Zdiměřická – Modletická)

  25.04., 04.10.

Ke Škole 25.04., 04.10.

Klapálkova 28.04., 09.10.

Klírova 27.04., 06.10.

Klivarova 12.04., 22.09.

Kloboukova 18.04., 26.09.

Kloknerova 28.04., 09.10.

Komárkova 18.04., 26.09.

Konstantinova   04.04., 14.09.

Konstantinova – parkoviště část NN 1587 04.04., 14.09.

Kosmická 05.04., 18.09.

Koštířova 28.04., 09.10.

Krajanská 25.04., 04.10.

Kropáčkova 05.04., 18.09.

Krejnická 28.04., 09.10.

Křejpského 04.04., 14.09.

Křejpského – parkoviště 04.04., 14.09.

Křejpského, parkoviště + NN 1094 a NN 1587 (část)

 04.04., 14.09.

Křtinská 12.04., 22.09.

Kulhavého  19.04., 27.09.

Kunínova 06.04., 15.09.

Kupeckého + parkoviště 06.04., 15.09.

Květnového vítězství (úsek Türkova – Markušova)

 11.04., 21.09.

Láskova 13.04., 25.09.

Lečkova + NN 4307 04.04., 14.09.

Ledvinova + parkovací záliv 06.04., 15.09.

Leopoldova (úsek Brechtova – Ke Stáčírně) 07.04., 19.09.

Leopoldova (úsek Ke Stáčírně – Mírového hnutí), 

parkoviště NN 4434 26.04., 05.10.

Machkova 11.04., 21.09.

Majerského 26.04., 05.10.

Malenická 13.04., 25.09.

Mandova 20.04., 29.09.

Markušova 11.04., 21.09.

Matúškova + parkoviště NN 1096 07.04., 19.09.

Mejstříkova 12.04., 22.09.

Mendelova 05.04., 18.09.

Metodějova 04.04., 14.09.

Michnova 10.04., 20.09.

Mikulova + parkoviště NN 3334 10.04., 20.09.

Mnichovická 19.04., 27.09.

Modletická + parkoviště 25.04., 04.10.

Na Křtině (úsek Vodnická – Milíčovská) 25.04., 04.10.

Nad Opatovem 04.04., 14.09.

Nad Úpadem 20.04., 29.09.

Náměstí Kosmonautů 05.04., 18.09.

Nechvílova 13.04., 25.09.

Nešporova  05.04., 18.09.

Novomeského 19.04., 27.09.

NN 1607 (slepá z Mírového hnutí) část 07.04., 19.09.

NN 3346 (k parkovišti Květnového vítězství) 11.04., 21.09.

NN 1098 (úsek Donovalská – Brodského) 26.04., 05.10.

NN 3329 (parkoviště u ul. Dubnova) 07.04., 19.09.

NN 3330 (parkoviště u ul. Brechtova) 07.04., 19.09.

NN 4199 (parkoviště u ul. Brechtova) 07.04., 19.09.

NN 4435 (2 x parkoviště u ul. Boháčova) 07.04., 19.09.

Ulice (úsek) Dne
NN 4446 (parkoviště Michnova) 10.04., 20.09.

NN 1097 při ul. Schullhoff ova 24.04., 03.10.

NN 3969 (část) a NN 3970, NN 3971 (část) 12.04., 22.09.

NN 3908 (parkoviště při ul. Ke Kateřinkám) 25.04., 04.10.

NN 3331 (parkoviště proti Majerského) 26.04., 05.10.

NN 4248 (úsek Koštířova – Koštířova) 28.04., 09.10.

NN 4421 (úsek Brodského – slepý úsek) 26.04., 05.10.

Ocelíkova 19.04., 27.09.

Otická 12.04., 22.09.

Parkoviště Štichova x Janouchova I. 05.04., 18.09.

Parkoviště u ul. Matúškova 07.04., 19.09.

Parkoviště u ul. Hekrova 07.04., 19.09.

Parkoviště Květnového vítězství + NN 4414 11.04., 21.09.

Parkoviště V Průčelí (NN 2478) 11.04., 21.09.

Parkoviště Štichova + NN 3909, NN 1586 12.04., 22.09.

Parkoviště Radimovická 21.04., 02.10.

Parkoviště při Schullhoff ova + NN 1095 24.04., 03.10.

Parkoviště Brodského 26.04., 05.10.

Parkoviště Donovalská 26.04., 05.10.

Parkoviště Štichova x Janouchova II. 05.04., 18.09.

Petýrkova 03.04., 13.09.

Plickova  05.04., 18.09.

Parkoviště při ul. Ke Kateřinkám 25.04., 04.10.

Parkoviště Vejvanovského 10.04., 20.09.

Podjavorinské 10.04., 20.09.

Parkoviště Podjavorinské 10.04., 20.09.

Proutěná 25.04., 04.10.

Radimovická 21.04., 02.10.

Rašova + NN 3969, NN 3970, NN 3971 12.04., 22.09.

Samohelova 26.04., 05.10.

Schulhoff ova 24.04., 03.10.

Stachova 20.04., 29.09.

Staňkova 20.04., 29.09.

Steinerova 19.04., 27.09.

Stříbrského 19.04., 27.09.

Sulanského 19.04., 27.09.

Šalounova 04.04., 14.09.

Štichova (úsek Janouchova – Hlavatého) 12.04., 22.09.

Štichova (úsek Janouchova – Opatovská) 05.04., 18.09.

Šustova + NN 4467 – parkoviště 27.04., 06.10.

Tatarkova 19.04., 27.09.

Tererova 21.04., 02.10.

U Chodovského hřbitova 04.04., 14.09.

U Pojišťovny 28.04., 09.10.

U Pramene  25.04., 04.10.

U Přehrady (úsek Výstavní – Nad Úpadem) 20.04., 29.09.

U Zeleného ptáka 27.04., 06.10.

Urešova (úsek Hornomlýnská – U Kunratického lesa)

  27.04., 06.10.

V Hájích 20.04., 29.09.

V Jezírkách 04.04., 14.09.

V Průčelí 11.04., 21.09.

Valentova 11.04., 21.09.

Vejvanovského 10.04., 20.09.

Vidimova 21.04., 02.10.

Vodnická 25.04., 04.10.

Vojtíškova 13.04., 25.09.

Zdiměřická 21.04., 02.10.

Zlešická 13.04., 25.09.

Ženíškova 11.04., 21.09.

Blokové čištění na území MČ Praha 11
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Přijímací řízení do mateřinek letos nově v květnu
Zápisy do mateřských škol se na zákla-

dě novelizace školského zákona posou-

vají až na květen.

Přijímací řízení do mateřských škol 
MČ Praha 11 pro všechny věkové

 kategorie dětí se uskuteční 
v jednotném termínu v době 

od 2. 5. do 16. 5. 2017.

Přijímací řízení provádí ředitel v sídle ma-

teřské školy, Některé MŠ mají detašo-

vaná pracoviště. Každá MŠ má v době 

od 2. 5. do 16. 5. 2017 stanoveny kon-

krétní termíny výdeje a příjmu přihlášek, 

ty jsou uvedeny v tabulce, dále na webu 

dané MŠ.

Pokud chcete od  září dávat své dítě 

do  mateřské školy, je třeba se v  tom-

to termínu dostavit k  zápisu. Následu-

jící řádky vám poskytnou informace, co 

je potřeba znát k přijetí dítěte do mateř-

ské školy v Praze 11.

Městská část Praha 11 je zřizovatelem 

16 mateřských škol, ze kterých si mů-

žete vybrat. Mateřské školy jsou ve své 

hlavní činnosti stejné, základním cílem je 

podpora rozvoje osobnosti dítěte před-

školního věku. Mnohé se navíc na něco 

„specializují“ – na ekologii, fotbal, zpěv, 

kreslení, na jazyky a tak dále. 

Pokud již nyní víte, že vaše dítě potřebu-

je speciální péči nebo integraci, je potře-

ba upozornit ředitelku školy již při zápise. 

Nejlepším a  nejvhodnějším způsobem, 

jak se dozvědět vše potřebné o každo-

denním chodu mateřské školy, je navští-

vit ji v době, kdy vyhlašuje „Den otevře-

ných dveří“.

Dny otevřených dveří v mateřských ško-

lách probíhají před zápisem nebo v jejich 

průběhu. Můžete si při nich prohlédnout 

školu, seznámit se s režimem dne, podí-

váte se, kde děti spí, jedí a cvičí. Všech-

ny mateřské školy Prahy 11 zajišťují ce-

lodenní provoz. Termíny jsou uvedeny 

v tabulce přehledu.

Pravidla přijímacího řízení do  ma-
teřské školy se řídí § 34, 34a, 34b 
a § 179 odst. 2 až 4 školského zákona 
č. 561/2004 Sb., v platném znění. 
• při přijetí dítěte postupuje ředitel po-

dle kritérií předem projednaných se 

zřizovatelem

• přijímání dětí je vymezeno spádovým 

obvodem mateřských škol (MČ Praha 

11 má jednu spádovou oblast – Měst-

ská část Praha 11) 

• vzdělávání 5letých a  starších dětí je 

od 1. 9. 2017 povinné

• povinné předškolní vzdělávání ve  ve-

řejných mateřských školách od  5. roku 

věku dítěte až do začátku plnění povin-

né školní docházky dle § 123 odst. 2. 

školského zákona, bude bezplatné

• povinné předškolní vzdělávání lze plnit 

jiným způsobem – individuálním vzdělá-

váním dítěte, bez pravidelné účasti v MŠ 

se řídí §34 b školského zákona. Informa-

ce podá ředitel školy.

K zápisu vezměte s sebou:
• rodný list dítěte

•  průkaz totožnosti rodiče nebo zákon-

ného zástupce dítě 

•  u  cizích státních příslušníků doklad 

o legalizaci pobytu na MČ Praha 11

•  dokumenty k  speciální péči pokud je 

již máte.

Informace o přijetí či nepřijetí
O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolní-

mu vzdělávání rozhoduje ředitel podle § 

34, školského zákona č. 561/2004 Sb., 

v platném znění. Rozhodnutí o přijetí (ne-

přijetí) dítěte do mateřské školy se řídí 

náležitostmi zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád., ve znění pozdějších předpi-

sů. Rozhodnutí oznámí ředitel školy zve-

řejněním seznamu žadatelů pod přidě-

leným registračním číslem s  výsledkem 

řízení u  každého uchazeče na  veřejně 

přístupném místě. Zveřejněním sezna-

mu se považují rozhodnutí, kterými se 

vyhovuje žádostem o  přijetí ke  vzdělá-

vání, za oznámená. V případě, že budete 

podávat přihlášku do více škol, napište 

název MŠ a pořadí, kterou preferujete. 

Pokud nebude dítě přijato do  vybrané 

mateřské školy, vyžádejte si informace 

o  volných místech v  jiných mateřských 

školách městské části u ředitele školy. 

Kapacita mateřských škol v  rámci 

městské části Praha 11 je dostačující. 

Děti, které splnily kritérium věku 3 let 

a mají trvalý pobyt na Praze 11, se daří 

umístit všechny. 

Co by mělo dítě zvládat před nástupem 
do mateřské školy (mateřská škola bere 

zřetel na  věkové a  individuální schop-

nosti, možnosti a potřeby dítěte – děti 

dvouleté).

• znát své jméno a příjmení

• umět říci, co potřebuje

•  svlékne se, oblékne i obuje za pomoci 

dospělé osoby

•  zvládne samostatně osobní hygienu 

(dojde si samo na WC, použije toalet-

ní papír, použije splachovací zaříze-

ní, umyje a  osuší si ruce, umí použít 

kapesník)

• umí sedět u stolu 

•  zvládne drobný úklid – postará se 

o své věci a udržuje v nich pořádek

•  umí ujít kratší vzdálenost během po-

byt venku

• zvládá odloučení od rodičů

Škole pomůže, pokud vyplníte nějaká 

specifi ka v chování či stravování dítěte, 

o  kterých si později promluvíte s  paní 

učitelkou.

Nezbytné úhrady v mateřské škole 
V mateřské škole se hradí úplata za před-

školní vzdělávání, tzv. „školné“. Dále se 

v  mateřské škole hradí tzv. „stravné“. 

Výše „školného“ které může být v  kaž-

dé mateřské škole různé, je vymezena § 

123, „školského“ zákona č. 561/2004, 

v platném znění, a § 6, vyhlášky 

č. 14/2005 Sb., o předškolním školství, 

v  platném znění. Stanovení „školného“ 

je v kompetenci ředitelky mateřské ško-

ly, a  to i  pro všechna její detašovaná 

pracoviště. 

Stravné je určeno výhradně na  úhradu 

potravin.

V  tomto Klíči nacházíte základní infor-

mace. Další najdete na webových strán-

kách mateřských škol a na adrese www.

praha11.cz – školství, mateřské školy, 

přehled.

S případnými dalšími dotazy se mů-
žete obrátit na vedení jednotlivých 

škol a na odbor školství a kultury, od-
dělení koncepce a metodiky školství 

ÚMČ Praha 11, pí Ivana Malínská, tel.: 
267 902 328.

pokračování na straně 16 >>>

15Školství
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Název MŠ
MŠ A. Drabíkové 536
detašované pracoviště
ZŠ Mendelova 550

MŠ Blatenská 2145
detašované pracoviště Babákova 
2149, ZŠ Pošepného nám. 2022

MŠ Hrabákova 2000
MŠ Hroncova 1882
detašované pracoviště ZŠ 
Campanus, Jírovcovo nám. 1782

Telefon do školy řed. Fax.: 272 916 641

ŠJ – 272 919 913

detašované pracoviště

ZŠ Mendelova 550

272 088 290 - 2 

tel. 272 933 137

ředitelka 724 251 550

hospodářka 272 934 622

detašované pracoviště 

ZŠ Pošepného nám 2022

tel. 724 882 163

Babákova 2149

tel. 271 011 310

tel.: 272 934 237 

tel.: 725 974 333 

Hroncova: 271 911 870

detašované pracoviště

ZŠ Campanus, 

Jírovcovo nám. 1782

tel. 602 380 760, 222 363 832

Ředitelka Jitka Schulzová Alena Pobudová Alena Sazmová J vlíkováHavlíkovina HaJiřina Havlíková

E-mail ms_drabikove@volny.cz info@ms-blatenska.cz info@mshrabakova.cz va.czfo@mshroncova.czovafo@inf

www adresa www.msdrabikove.cz www.ms-blatenska.cz www.mshrabakova.czcz .mshroncova.czwww.mshroncova.czncovova.czcw

Kroužky ve škole taneční AT Studio Domino, pěvecký 

kroužek Srdíčko, angličtina, keramika, 

výtvarka, fl étna, jóga, plavání,

atletika, logopedie, fotbal TJ Háje, 

Dukla Praha

plavání, logopedie, fotbal, atletika, 

fl étna, keramika, pohybový kroužek 

JNS Cheerleaders

výtvarný, pěvecký Z ánnky, tanečně-ívá nečZpív

-pohybový Rytmika amamika, keraa, k

angličtina, fl étna, pla í, , logopedie, vání, oglavá

sportovní kroužek Atlet a, a, fotbal, tika fottletika, fotbal, 

tvořivé dílny

l, arný, keramika, sportovní-fotbalvýtvarný, keramika, sportovní-fotbami

-a – reprezentace, plavání, lo-atletika – reprezentace, plavání, loa tacnta

edieangličtina, fl étna, logopeačtinličličgopedie, angličtina, fl étna, logope

českého jazyka cizincůo jazykéhohoé– výuka českého jazyka cizinců

Dny otevřených dveří kmenová školka i detašované 

pracoviště

2. 5 . – 3. 5. 2017

v době zápisu

9.00 – 17.00 hod.

2. 5. – 3. 5. 2017

15.00 – 17.00 hod.

na pracovišti

Blatenská 2145

2. 5. – 3. 5. 2017

14.00 – 17.00 hod.

ápisuech zápisu a kdykoliv su a kdyave dnech zápisu a kdykoliv oliv

s ředitelkoěědomluvě s ředitelkouvpo domluvě s ředitelkouě s ředitelkou

Zápis pouze kmenová školka 

2. 5. – 3. 5. 2017

9.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

9. 5. – 10. 5. 2017 

9 00 – 17 00 hod příjem žádostí00 – 17.00 hod. příjem žádostí00 – 17.00 hod. příjem žádostí9.00 – 17.00 hod. příjem žádom žád9.0

2. 5. – 3. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

15. 5. – 16. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí13.0013.0

2. 5. – 3. 5. 2017

14.00  – 17. 00 hod. výdej žádostí

15. 5. – 16. 5. 2017 

14.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

2. 5. – 3. 5. 2017

14.00 – 17.00 hod. výdej žádodostíýdej žádostí

15. 5. – 16. 5. 2017

14.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

Cenna celoddenní stravyna celo Kč/34 Kč děti s OŠKK30 č/38 Kč děti s OŠD34 Kč/34 Kč3 35 Kč/39 Kč děti s OŠD 34 Kč/38 Kč děti s OŠD

ev Mzev MMŠNáz
MŠ Markušova 1556
detašované pracovištěě 
Dubnova 806 

MŠ Madolinka, Modletická 1402MadoMad
MŠ Mírového hnutí 1680
detašované pracoviště ZŠ Dono-
valská 1684, Donovalská 1862

Internátní MŠ Stachova 518
detašované pracoviště 
Schulhoff ova 844

lefon do školyelefon do škodo škTe Markušova 272 931 212141414

detašované pracovištědetašované pracovištědd ě

Dubnova 272 914 93Dubnova 272 914 935D 35

tel.: 272 910 313272 972 9 602 776 674

detašované pracoviště

ZŠ Donovalská 1684, 

tel. 723 614 955

Donovalská 1862, 

tel. 272 659 183

MŠ Stachova 272 916 816, 

602 531 393 

detašované pracoviště

Janouchova 671, 602 678 211

Ředitelka r. KKarla BenediktováMgr.  Bc. Lucie HavlíkováHavlíkHavlí Mgr. Hana Lisecová - Zimová Bc. Božena Havlíková

E-mail ms.markusova@volny.czms.markusova@volnykusova@volms.mark

reditelna@msmarkusova.cczz

msmodleticka@gmail.com icka@cka@ ms.mh@volny.cz info@msstachova.cz

www adresa www.msmarkusova.cz www.madolinka.czdolinka.czolinka.czlinka www.msmh.cz www.msstachova.cz

Kroužky ve škkoleole atletika, aerobik, fotbal, plavání, plaváníá

keramika, angličtina, logopedie 

1. získaný mezinárodní titul Ekoškola 

2016–2018

pohybové hry, tanečky, aerobic/é hry, tanečhry tane

zumba, angličtina, plavání, atletika, 

fotbal logopedie

tanečky, judo, zumba, keramika, 

angličtina, plavání, taneční skupina 

Ježci, příprava předšk. dětí, aerobik , 

Povídálek- rozvoj řeči hrou 

keramika, angličtina, logopedie, 

plavání, kroužek pro předškoláky, 

atletika, fotbal, večerní a noční 

provoz

Dny otevřených dveří v době zápisu a kdykoli 

po domluvě s ředitelkou školy

26. 4. 2017  

10.00 – 11.30 hod.

15.00 – 17.00 a kdykoli po domluvě

zveřejněny na webu školy v době zápisu a kdykoli po domluvě 

s ředitelkou školy

Zápis 2. 5. – 3. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

budova Markušova

9. 5. – 10. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod příjem žádostí 

budova Markušova

2. 5. – 3. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

15. 5. – 16. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

2. 5. – 3. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. 

výdej žádostí v budově 

Mír. Hnutí

15. 5. – 16. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí 

v budově Mír. Hnutí

2. 5. – 3. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod.

výdej žádostí v budově Stachova

9. 5. – 10. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod.

příjem žádostí v budově Stachova

Cena celodenní stravy 31 Kč/35 Kč děti s OŠD 30 Kč/34 Kč děti s OŠD 32 Kč/33 děti s OŠD 32 Kč/36 děti s OŠD 

Informace o mateřských školách MČ Praha 11          
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Název MŠ MŠ Sulanského 693
MŠ V Benátkách 1751
detašované pracoviště 
V Benátkách 1750

MŠ Vejvanovského 1610 ZŠ a MŠ Chodov
Květnového vítězství 57

Telefon do školy tel.: 272 916 486

tel.: 722 944 866

tel.: 267 914 819

tel.: 602 604 420

tel.: 272 916 080

tel.: 604 243 018 

tel.: 222 365 075

mobil: 774 044 359

MŠ Květnového vítězství 1738

Ředitelka Mgr. Renáta Klíčová Irena Pechočová Bc. Dita Balcarová RNDr. Jan Hovorka

E-mail reditelna@mssulanskeho.cz msbenatky@gmail.com reditelka@msvejvanovskeho.cz chodov@zskv.cz

www adresa www.mssulanskeho.cz www.ms-benatky.cz www.msvejvanovskeho.cz www.zskv.cz

Kroužky ve škole keramika, fl étna, jóga, „Zpíváníčko“, 

muzikoterapie, sportovní kroužek 

(fotbal, atletika, pohybový rozvoj) 

plavání, logopedie

hudebně-pohybový, keramika, fl étna,

angličtina, logopedie, plavání, výtvar-

ný, šikovné ručičky, sportovní 

výtvarný, pěvecký, taneční, fl étna, 

angličtina, plavání, logopedie, hudedeb-eb-

ně pohybová rytmika pro nejmenmenšnší

výtvarný, hudebně pohybový, ýt

mika, logopedie, plavání,fl étna, keramika, logopedie, plaváfl étna, keramika, logope

jóga pro děti angličtina od 3. třídy jóga pro děti angličtina od 3. třídy óga pro djó

sosoučástí ŠVPsoučástí ŠVPčástí ŠVPso

Dny otevřených dveří 2. 5. 2017

15.00 –- 16.30 hod.

2. 5. 2017

13.00 – 16.00 hod.

20. 4. 2017

9.30 – 11.30 hod.

15.00 – 16.30 hod.d.

2227 4 201727. 4. 201727. 4. 2017

h d16.00 – 17.30 hod.hod0 – 1066.01

1. třída MŠ SluníčkaaSŠMídtřtříddřříd. 1

Zápis 2.5. – 3. 5. 2017

8.00 – 16.00 hod. výdej žádostí

15. 5. – 16. 5. 2017

8.00 – 16.00 hod. příjem žádostí

2. 5. – 3. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

11. 5. – 12. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

2. 5. 2017, 14.00 od.d.d..00 – 17.00 hod0 – 17.00 0 ho

3. 5. 2017, 14 0 hood.od14.00 – 16.00 h4.00 – 16.6.00 

výdej žádosdostístí 

10. 5. 2 – 17.07.00 hod.17.00. 2017, 14.00 – 017, 14.000 – .

11. 5 00 –– 16.00 hod.0 –. 5. 2017, 14.005. 2017, 114.0 dh6 0

přpříjem žádostíříjem žádoostí

2. 5. – 3. 5. 2017, 12.00 – 16.00 hod. d661–0017710200117 333

výdej žádostížádodostíostíostí

v kanceláři – 1. patro budova ZŠka eláářlá ro bbutro bo pa– 1. pa– 1. p. p udova ZŠudova ZŠZŠ

15. 5. – 16. 5. 2017, 12.00 55 0021017, 017,017 00 – 16.00 hod.00 6 00 h– 16.00 hod.00 

příjem vyplněných žádostívvyříp ěěnnýěnně c sh žádostdosth žáh ž stí stíí

v kanceláři v budovbář vřiákv dově Zově ZŠdově vě Z

Cena celodenní stravy 30 Kč/34 Kč děti s OŠD 35 Kč/39 Kč děti s OŠD OŠD34 Kč/36 Kč děti s OŠD34 Kč4 Kč/36 Kč děti s OŠ 32 Kč/36 Kč děti s OŠDKčč/23 ti s OOi

Název MŠ

MŠ Janouchoouchova ouch va 671
detašované pvané pan pracoviště  
Modletická  11401
ZŠ K Milíčovu 67vu 6744

MŠ  Jažlovická 2119 MŠ Konstantinova 1480
MŠ Křejpského 1503
detašované pracoviště 
Křejpského 1502

Telefon do školy Janouchova: 272 912 122912 1912 

detašované pracovivištěšštěštěště

Modletická 1401

tel.: 222 360 850

K Milíčovu 674

tel.: 222 360 982

Jažlovická: 272 916 869 tel.: 272 914 670 tel.: 246 037 824

detašované pracoviště 

Křejpského 1502

Ředitelka Kateřina Kočerová Eva Zábrodská Romana Schmidtová Věra Bokrová

E-mail msjanouchova@seznam.cz msjazlovicka@seznam.cz mskonstantinova@seznam.cz mskrejpskeho@mybox.cz

www adresa www.msjanouchova.net www.msjazlovicka.cz www.mskonstantinova.cz www.materskaskola-krejpskeho.cz

Kroužky ve škole plavání, keramická dílna, angličtina, 

míčové hry, taneční kroužek, logope-

die, výtvarný kroužek

keramika, angličtina, tanečky, atleti-

ka, plavání, logopedická prevence –

Hrajeme si s hrošíkem Logopedíkem, 

návštěvy solné jeskyně

angličtina, plavání, keramika, fotbal, 

tanečky a sportovky, hudebně 

dramatický kroužek s fl étnou, logo-

pedická prevence

angličtina, atletika, sportovní hry, 

plavání, Zpívánky, výtvarný kroužek, 

Šikulka, Školáček, Metoda dobrého 

startu, logopedie, logopedické hrátky

Dny otevřených dveří termíny dnů otevřených dveří na jed-

notlivých pracovištích 

jsou zveřejněny na webových strán-

kách školy a na budově školy

26. 4. 2017

8.30 – 9.30 hod.

15.00 – 16.00 hod.

a kdykoliv po domluvě s ředitelkou

v době zápisu 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26.4.

vždy od 15.00 –16.30 hod.

a kdykoli po domluvě s ředitelkou 

školy

Zápis 2. 5. – 3. 5. 2017

9.00 – 17.00 hod.

výdej žádostí v budově Janouchova 

671 a v budově Modletická 1401

9. 5. – 10. 5. 2017 

9.00 – 17.00 hod.

příjem žádostí v budově Janouchova 

671 a Modletická 1401

2. 5. – 3. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

15. 5. – 16. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

9. 5. – 10. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

15. 5. – 16. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

2. 5. – 3. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

15. 5. – 16. 5. 2017

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

Cena celodenní stravy 30 Kč/34 Kč děti s OŠD 34 Kč/38 Kč děti s OŠD 34 Kč/38 Kč děti s OŠD 34 Kč/38 Kč děti s OŠD

      pro školní rok 2017/2018
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Komplexní

blízkosti na Praze 11

Majerského

Šustova

Opatovská
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Maso – uzeniny 
Miloš Křeček KK 

Na Sádce 659/24, Praha 4 (u zastávky MHD), 
tel.: 724 861 443

• Široká nabídka uzenin a masných výrobků 
z vlastní výrobny.

• Maso pro Vás bouráme denně čerstvé, 
výhradně z českých chovů.

AKCE DUBEN 2017

NIC NENÍ PROBLÉM...!

Otevírací doba: pondělí až pátek 700 – 1800 hod.

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

Vepřové ocásky 99,90 79,90 Kč
Kuřecí stehna 54,90 39,90 Kč
Vysočina 154,90 134,90 Kč
Párky vídeňské 134,90 114,90 Kč
Ostravská klobása 104,90 84,90 Kč
Mandlová paštika 99,90 79,90 Kč

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Hledáme pracovníky se zájmem o poctivou práci do výroby a kon-
strukce do trvalého pracovního poměru v oboru výroby nerezového 
nábytku. Předcházející zkušenosti ze stejného (zámečník, chlaďař, 
svařeč) nebo příbuzného (např. truhlář, elektrikář) oboru jsou vítány, 
ale nejsou podmínkou. Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémo-
vě dostupné linkami MHD č. 326, 332, 335, 337, 339.

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

Nástup ihned nebo dle dohody.

Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz 
 tel. +420 602 653 157
 www.nerez-skorpa.cz

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN



20 Kulturní přehled duben 2017

kc zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Malenická 1784
 148 00  Praha 11
 Tel.: 271 910 246 
 www.kczahrada.cz

Spojení: Metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-
va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 122, 
177 – zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut 
chůze. Od Centra Chodov 10 minut chůze.

program
 KONCERTY 

6. 4. Nezmaři – od 20.00. Legendární česko-
budějovičtí folkoví Nezmaři představí v Zahra-
dě svou hudební tvorbu za více než 30 let své 
existence! 
27. 4. Vladimír Merta & Hromosvod – 
od 20.00. Ohlédnutí za hudební tvorbou skvě-
lého českého písničkáře Vladimíra Merty nabízí 
jeho společný dubnový koncert s folk-rockovými 
muzikanty z Hromosvodu.  

 DIVADLO  
10. 4. Vinetú, Vinetúúú! – od 14.30. Druhá 
repríza ostře sledovaného souboru Ochotníci 
Jižní Město.  
12. 4. Jan Potměšil a Jakub Špalek: Audience 
– od 19.00. Slavná Havlova aktovka ze 70. let. 
V kanceláři malého bezvýznamného pivovaru 
místní sládek (Jakub Špalek) a spisovatel Vaněk 
(Jan Potměšil) společně zjistí, že to všechno sto-
jí za... To jsou paradoxy, co? 

 FILM 
KINO ZAHRADA 
3. 4. Já, Daniel Blake – od 19.00. Oceněno 
Zlatou palmou z festivalu v Cannes. VB, Francie, 
Belgie, 2016. Od 12 let.
10. 4. Cizí oběd – od 19.00. Už 120 let posílají 
ženy v Bombaji svým manželům do práce obědy 
v kastrůlkách prostřednictvím pozoruhodné sítě 
poslíčků. Indie, 2013.
19. 4. Jižní pól – od 19.00. Epická výprava Sira 
Ernesta Shackletona přes Antarktidu 1929, 88 
minut.
24. 4. Zkouška dospělosti – od 19.00. Drama 
o kompromisech, osobní morálce a podstatě ro-
dičovství. Film si odnesl ocenění z hlavní soutě-
že v Cannes. Rumunsko, 2016, česká premiéra 
19. 4. 2017. Od 12 let.
KINO MAMAS&PAPAS:
„Dospělácké” projekce se sníženou hladinou zvu-
ku. Do sálu je možný vstup s kočárkem.
3. 4. Já, Daniel Blake – od 10.00 
10. 4. Cizí oběd – od 10.00 
24. 4. Zkouška dospělosti – od 10.00 

 DĚTEM 
5. 4. Suprkluk – od 10.00 a 14.30. Příběh zdán-
livě obyčejného chlapce, který je odstrkován svý-
mi spolužáky, aby v sobě postupně našel svoje 
skutečné vnitřní já. Hraje Divadlo Damúza. 
12. 4. Jabloňová pohádka – od 14.30. Divadlo 
Loutky bez hranic. 
15. 4. Jak pan Slepička a paní Kohoutková ma-
lovali vajíčka – od 15.00. Velikonoční pohádka 
Divadélka Romaneto s velikonočními zvyky a tra-
dicemi. Pro děti od 3 let.
19. 4. Daleká cesta Arašída a Kanišky – 
od 14.30. Divadlo 100 opic. Výlet skřítků Ara-
šída a Kanišky do pitoreskního, fantastického 
světa. Pro děti od 6 let. 
26. 4. Pštrosi – od 14.30. Pštrosi na farmě. Po-
hádka pro děti od 5 let v podání Studia Damúza.
29. 4. Sněhová královna – od 15.00. Hudební 
pohádka Divadla t601 plná loutek a písniček. 

 PRO SENIORY 
2. 4. Taneční odpoledne k tanci a poslechu – 
nejen pro seniory – od 14.00 k tanci i poslechu 
zahrají Color club – taneční orchestr s kapelníkem 
Josefem Šrámem.
3. 4. Big Band Pražského salonního orchest-
ru pro generaci swingem posedlou – začátek 
ve 14.30. Pořádá Klub aktivního stáří. Koncert je 
určen pro seniorskou veřejnost.

4. 4. Karel Štědrý – od 14.30. Koncert člena Di-
vadla Semafor. Pro všechny věkové kategorie.
11. 4. Pražský salonní orchestr: koncert taneční 
skupiny – od 14.30. Dechovka, pop i jazz. Kon-
cert swingového orchestru. 
30. 4. Taneční odpoledne k tanci a poslechu – 
nejen pro seniory – od 14.00 k tanci i poslechu 
zahrají Color club.

 VÝSTAVA 
1. 4. – 30. 4. Výstava fotografi í Fotoinstitutu. 
Výstava fotografi í absolventů Školy fotografo-
vání FOTOINSTITUT.CZ   

 DALŠÍ AKCE 
1. 4. Setkání fotografů – od 9.00. Více infor-
mací na www.setkanifotografu.cz. 
4. 4. DRUM CIRCLE – od 17.30 a 18.30 bub-
nování pro rodiče s malými dětmi.
8. – 9. 4. Zahrada písní – od 10.00. 12. ročník 
soutěžní přehlídky neprofesionálních dětských 
sborů ve 4 kategoriích, www.zahradapisni.cz. 
9. a 23. 4. HOOP DANCE – od 17.00 pro děti 
(od 6 let) a od 18.00 pro dospělé. Pravidelné 
nedělní workshopy zábavného cvičení s obručí.
30. 4. Čarodějnice před Chodovskou tvrzí – 
od 16.00. Čarodějné odpoledne pro rodiny 
s dětmi, žhavý večerní program. 

 PŘIPRAVUJEME 
2. – 30. 5. Výstava Pavel Kantorek: Kresle-
né vtipy. Výstava kresleného humoru Pavla 
Kantorka.
11. 5. Petr Vondráček & Knezaplacení – 
od 20.00. Vynikající klavírista Petr Vondráček 
s rokenrolem a s Elvisem doslova vyrostl. 
18. 5. Vlasta Redl s kapelou – začátek 
ve 20.00. Osobitý folk-rockový písničkář, jehož 
uznávají pravověrní bigbíťáci i zarytí folkaři. 
24. 5. od 19.00 S tvojí dcerou ne – komedie 
plná krkolomných situací, trapasů a slovního 
humoru. Hrají: P. Nárožný, N. Konvalinková, Z. 
Slavíková, A. Procházka.

 KURZY A DÍLNY 
Každé PONDĚLÍ 
Výtvarný ateliér – od 15.00 a 16.30. Kreslení, 
malování pro malé i velké.
Každé ÚTERÝ
Jóga pro rodiče s dětmi – od 9.00. Harmonie, 
protažení i odpočinek s dětmi od 2 do 5 let. 
Výtvarný ateliér: Předškoláček – od 15.00. 
Kurz malování pro předškoláky.  
Divadelní studio Přípravka – od 15.00. Drama-
tický kroužek pro předškoláky.
Divadelní studio Zahrádka – od 16.00. Tvořivá 
dramatika pomáhá rozvíjet tvořivou a vnímavou 
osobnost. Kurz pro děti a mládež.
Výtvarný ateliér: Oděvní návrhářství – 
od 16.30. Navrhování, kresba postavy, různé 
textilní techniky, základy šití podle střihu. 
Jemná jóga – od 19.00. Naše kurzy jógy nejsou 
omezeny věkem a jsou určeny pro všechny. 
Každou STŘEDU
Jemná jóga – od 9.00. Cvičení jógy pro seniory. 
Vítáme ale všechny věkové kategorie! 
Keramická dílna – od 16.00, 17.00. Kurz kera-
miky pro starší děti nebo rodiče s dětmi.  
Zpěv – práce s hlasem a dechem. Individuální 
výuka, vede Monika Obermajerová. Info www.
hlasdokoran.blogspot.cz nebo na recepci KCZ.
Každý ČTVRTEK 
Výtvarný ateliér – od 14.00, 15.30 a 17.00. 
Streetdance – od 17.30. Kurz moderních taneč-
ních stylů pro děti a mládež. 
Každou NEDĚLI Kurzy společenského tance: 
Taneční škola Marietty a Dobromila Nováčko-
vých – od 17.30. Pravidelné kurzy pro začáteč-
níky, mírně i více pokročilé.
Každou DRUHOU NEDĚLI Hooping/Hoop 
dance/ – neděle 12. a 26.3., od 17.00 pro děti 
– pravidelné workshopy zábavného cvičení s ob-
ručí, neděle 12. a 26.3., od 18.00 pro dospělé.
Každé 1. ÚTERÝ v měsíci Skupinové bubno-
vání DRUM CIRCLE – od 17.30 rodiče s dětmi, 
od 18.30 veřejné bubnování pro všechny. 
Nejbližší termíny: 4. 4., 2. 5., 6. 6. 2017.  

 DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA 
Bližší informace na webu www.kczahrada.cz

chodovská tvrz
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Praha 4, Ledvinova 9
 tel.:  267 914 831, 

267 915 444 
 www.chodovskatvrz.cz
Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 13.00–
19.00 hod. Pokladna – Otevřena pondělí 10.00–
17.00; od úterý do pátku 10.00–19.00 a sobota, 
neděle 13.00–19.00 hod. Spojení: Autobusem č. 
125, 136, 213, 293 – zastávka Chodovská tvrz, 
pak 3 minuty chůze. Metrem C – stanice Chodov, 
pak 10 minut chůze podle šipek.

program
 KONCERTY 

4. 4. Klezmer Chaverim – od 19.00. Dvojice 
skvělých muzikantů z Maďarska – P. Ádám (ky-
tara) a E. Balázs (violoncello) – vystoupí vůbec 
poprvé na Chodovské tvrzi v rámci festivalu ži-
dovské hudby – MAŽIF 2017. 
11. 4. Jedenáctého na „Jedenáctce“ – 
od 19.30. Jedenáctého zazní na tvrzi díla Drago-
nettiho, Händela, Saint-Saënse ad. 
19. 4. Šansony na tvrzi – od 18.00.  
20. 4. Paul Batto & Ondra Kříž – od 19.00. 
Paulo Batto za doprovodu výborného jazzového 
klavíristy O. Kříže. 
25. 4. Kytara na Chodovské tvrzi – od 18.30. 
Každoroční kytarový koncert žáků ZUŠ Jižní 
Město. Vstup zdarma.
26. 4. Věra Nerušilová – od 16.00.    

 POHÁDKY 
2. 4. Kvak a Žbluňk – od 15.00. Divadlo Tondy 
Novotného.
23. 4. Jak šlo vejce do světa – od 15.00. 
Nezávislé divadlo.
30. 4. Kašpárek a ježibaba – od 15.00. 
Nezávislé divadlo.

 OSTATNÍ/KURZY/DÍLNY 
Dovedeme – výtvarné kurzy
4. 4. V dubnu opět probíhají v Ateliéru Chodov-
ské tvrze v 1. p. kurzy malby, kresby a výtvarné 
dílny pro děti i dospělé. Info a rezervace www.
dovedeme.cz; Dovedeme@email.cz či na tel. 
720 213 120.
9. 4. Předvelikonočník – od 10.00 a od 14.00. 
Hudební workshop pro rodiče s dětmi s velikonoč-
ní tématikou. Vstupné dobrovolné.
27. 4. Jan Říha: ze zákulisí Rallye Dakar – 
od 18.00. Do zákulisí závodu nahlédneme neje-
nom prostřednictvím přitažlivého výkladu, ale také 
autorových fotografi í a videozáznamů. 
30. 4. Čarodějnice před Chodovskou tvrzí 
– od 16.00.

 VÝSTAVY 
10. 3. – 9. 4. Malá galerie: Lucie Sunková – 
Zastavené obrazy. Výstava originálních maleb 
z krátkého animovaného fi lmu Strom výtvarnice 
a režisérky Lucie Sunkové. Vstup zdarma
13. 4. – 14. 5. Malá galerie: Naslepo. Výstava 
reliéfů a soch ze šamotové hlíny od nevidomých 
výtvarnic B. Přikrylové, A. Horné, L. Petrašové 
a dalších, tematicky sjednocená a inspirovaná 
Starým zákonem. 
6. 4. – 14. 5. Velká galerie: Dřevěná výstava 
Martina Patřičného. Interaktivní a hapticky pří-
stupná výstava objektů ze dřeva od známého 
výtvarníka M. Patřičného.

mc dome"ek ymca praha
Komunitní centrum Matky Terezy, 
U Modré školy 1, Praha 11, tel.: 773 993 985
e-mail: mcdomecek@praha.ymca.cz
www.mc-domecek.cz
Herna otevřena 9.00 – 12.00 hod., úterý–pátek, 
v úterý též od 16.15 do 17.30 za 20 Kč.

program
Pondělí 8.00 – 12.00: Školička Sluníčko, pravi-
delný program pro děti od 2 let bez účasti rodičů.
Úterý 10.00: Čas na besedy a přednášky
Středa 10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.



21Kulturní přehled duben 2017

Čtvrtek 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi
Pátek 10.00: Čas na pohádku, od 10.30: Šiku-
lové – tvořivá dílnička pro děti za pomoci rodičů 
či prarodičů
Nabízíme tyto besedy, přednášky a kurzy:
Úterý 11. 4. od 9.30 Velikonoční dílna pro 
dospělé. Výroba velikonočních dekorací. Vstup 
100 Kč včetně materiálu a herny.
Úterý 18. 4. od 10.00 do 12.00: Odměny 
a tresty ve výchově, Odměny a tresty, jak na to 
a jak vychovávat? Cena: 80 Kč
Čtvrtek 20. 4. od 18.30 do 20.30:  Příprava 
na pohovor aneb otázky z horké židle. Registra-
ce na: info@inspiromatky.cz
Úterý 25. 4. od 10.00 do 12.00: Řeč u dětí. 
Čtvrtek 27. 4. od 19.00 do 21.00: Jak připra-
vit předškoláka na čtení – trénink jazykových 
schopností dle D. B. Elkonina. 
Pátek 28. 4. od 15.30 do 16.30: Malý vědec. 
Věda pro děti od 5 do 9 let. Přihlašování a platba 
předem na e-mailu: mcdomecek@praha.ymca.cz
Přihlašování a info: www.mc-domecek.cz a na 
e-mailu: mcdomecek@praha.ymca.cz, jsme 
i na facebooku.
Pravidelné akce (stále volná místa):
Setkání Klubu 50+ každé 1. a 3. pondělí v mě-
síci.  Kontakt na koordinátorku klubu Danielu je: 
777 604 775.
PILATES: každé pondělí 11.30 – 12.20 a úterý 
11.00 – 11.50: Cvičení pro všechny věkové kate-
gorie, možnost zaplatit si permanentku.
Angličtina pro děti: úterý a čtvrtek 
Angličtina pro dospělé: pokročilí 17.30 – 18.30.
POZOR! NOVÝ KURZ: Angličtina pro věčné 
začátečníky a mírně pokročilé: každé pondělí 
od 18.15 do 19.15. (přihlášení předem).
PORADNY:
Po 9.00 – 10.00: Laktační poradna (nutno ob-
jednat na tel. 604 572 712 )
Út 9.30 – 11.00: Poradna efektivního rodičov-
ství (nutno objednat na tel. 608 708 786)
St 18.00 – 19.30: Poradna přirozeného plá-
nování rodičovství (nutno objednat na tel.: 
777 200 431), zdarma
Na objednání 
Čt 11.00 – 12.00 Poradna těhotenství a porod 
– MUDr. H. Belošovičová, PhD. 
(e-mail: poradnamcdomecek@seznam.cz)
Výchovné poradenství – Mgr. K. Neubauerová 
(e-mail: mcdomecek@praha.ymca.cz) 
Vývojová psychologie – Ing. J. Lokvencová 
(e-mail: lokvencova.jana@seznam.cz)
 

kcmt

Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

program 
2. 4., 14.30 – Křížová cesta na Petřín – sraz 
u Strahovského kláštera
5. 4., 16.00 – 20.30 – Zpovědní den farnosti 
v KCMT
9. 4., 17.00 – Pašije podle Jana – hudba Jana 
Petříčka – v provedení ochotníků KSK.  
10. 4., 14.30 – Eliška Krásnohorská – divadlo 
jednoho herce v podání Stáni Hoškové. 
23. 4. 16.00 – Keramická dílna – zrcadlo v mo-
zaice. Přihlašování Jana Domšová – janadomso-
va@gmail.com, www.jana-domsova.cz 
Velikonoční bohoslužby v kostele sv. Františka 
Zelený čtvrtek 17.00 – mše sv. na památku 
ustanovení Eucharistie
Velký pátek 18.00 – velkopáteční obřady 
Bílá sobota 15.00 – 17.00 – možnost tiché 
modlitby
18.00 – mše sv. – vigilie vzkříšení v KCMT
Zelený čtvrtek 18.00 – mše sv. na památku 
ustanovení Eucharistie
19.30 – 00.00 – možnost tiché adorace

Velký pátek 11.00 – pobožnost křížové cesty
17.00 – velkopáteční obřady 
Bílá sobota 9.00 – Modlitba četby + katechume-
nátní obřady
21.00 – mše sv. – vigilie vzkříšení 

Music Club 
Jižák

Matúškova 831/1, 149 00  Praha 4, 
www.zkusebnypraha.cz
Tel.: 608 643 054, 777 854 848, 
605 253 139, tonda@zkusebnypraha.cz; 
jarda@zkusebnypraha.cz
Spojení: Ze stanice metra Háje bus č. 170, 197, 
293 a 505 do zastávky Brechtova – 4 minuty 
pěšky ze zastávky Donovalská (bus č. 170, 177, 
181, 197, 506, 556, 609) – 6 minut pěšky.

program
Duben:
7. 4. Pá – 20.00: Howlin’ King Snake + Dead 
Daniels
13. 4. Pá – 21.00: Southern Vision w/ LET It 
ROLL DJ´s
21. 4. Pá – 20.00: STO ZVÍŘAT
22. 4. So – 20.00: Bad Tune Circus
27. 4. Čt – 20.00: Colossus Fall + Attack Verti-
cal + Noisebleed + Anthem
28. 4. Pá – 20.00: Staré Pušky a Houba + Louty
29. 4. So – 20.00: Poslední večeře – Pergamen, 
Silva Nigra, Dark Seal
Květen:
11. 5. Čt – 20.00: VLTAVA
13. 5. So – 20.00: To Age
27. 5. So – 20.00: Koloss
Červen:
15. 6. Čt – 20.00: We.come
16. 6. Pá – 20.00: EDM párty

církev "eskobratrská 
evangelická – jižní m<sto
Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53
Zastávka: Chodovská tvrz (125, 213, 136) nebo 
Benkova (154, 170, 197)
E-mail: jizni-mesto@evangnet.cz
Web: jizni-mesto.evangnet.cz

program
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Bohoslužby: každou neděli od 9.30
Ekumenické bohoslužby: každou 3. neděli v mě-
síci od 18.00 hodin
Biblická hodina: každé úterý od 18.15 hodin
Program pro děti: každý čtvrtek od 17.00 hodin
Mimo pravidelný program:
6. 4. Benefi ční houslový koncert A. Shonerta 
od 19 hodin
13. 4. Sederová slavnost od 17.00 hodin
14. 4. Pašijové bohoslužby od 9.30
16. 4. Velikonoční bohoslužby od 9.30
 

benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11
tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151

program
Akce
17. – 21. 7. 2017 Sportovní příměstský tábor 
v Benjamin klubu pro děti 5–10 let
MŠ BENJAMINEK
ZÁPISY proběhnou 15. – 17. května 2017 
Info na http://msbenjaminek.webnode.cz. 
Čas být spolu, cvičení pro rodiče s dětmi od 9 
měsíců do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, každé dopoledne.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.30, 16.15.
Tanečně pohybové studio pro holčičky od 3 
do 7 let, úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5 – 7 let, 8 – 11 

let, po a st 17.00, 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4 – 6 let, 
čt 16.00.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16.00 – 18.00 hod. 
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00 
a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, 
út, čt 18.00.
Info: http://benjaminklub.webnode.cz

sbor cb jižní m<sto
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám
e-mail: jizni.mesto@cb.cz
www.cb.cz/jizni.mesto 

program
Neděle 10.00: Nedělní shromáždění, boho-
služba pro všechny generace. Program pro děti 
zajištěn. 
Čtvrtek 17.00–19.00: Dorost, program pro děti 
9 až 14 let – hry, písně a krátké zamyšlení. 
Pátek 9.30–11.30: Klub seniorů. Povídání při 
kávě a duchovní zamyšlení. 
LEGO klub: pro všechny holky a kluky, kteří si 
chtějí hrát se stavebnicí LEGO. Zváni jsou též hra-
ví rodiče. Pátek 28. 4. od 17.00 do 19.00 hod.
Divadlo Víti Marčíka – Velikonoční moravské 
pašie 6. dubna od 18.30 hod.
Velkopáteční Bohoslužba: pá 14. 4. od 10.00 hod.
Velikonoční Bohoslužba: ne 16. 4. od 10.00 hod.
Narnie – letní stanový tábor pro děti, Poušť 
u Bechyně, 29. 7. – 5. 8.
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

DDM Jižní M<sto
Šalounova 2024, Praha 4
tel.: 272 929 545, 272 917 077
sal@ddmjm.cz
pobočka: 
Květnového vít. 2126, Praha 4
tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

program
1. 4., 9.00–14.00: Turnaj ve stolním tenisu – 
jednotlivci. Od 6 do 20 let. DDM JM, Šalounova.
1. 4., 10.00–16.00: Tvořivá dílna – Velikonoč-
ní pletení z pedigu. Pro děti od 10 let, mládež 
a dospělí. DDM JM, Šalounova 
1. 4., 8.00–20.00: Jarní pohár Děti v akci. Sou-
těž v tancích a aerobiku. TJ Chodov.
7. 4., 16.30–18.30: Velikonoční zdobení. Od 6 
let, mládež a dospělí. DDM JM, Šalounova.
8. 4., 9.00–14.00: Papírové jaro. 20. ročník se-
tkání papírových modelářů. DDM JM, Šalounova.
8. 4., 15.00–17.00: Čekání na zajíčka. Veliko-
noční výtvarná dílna. Pro děti ve věku 4 – 12 let. 
DDM JM, Květnového vítězství.
8. 4., 9.00–12.30: Keramická dílna – Jarní I. 
Od 6 let, mládež a dospělí. DDM JM, Šalounova.
8. 4., 13.30–17.00: Keramická dílna – Jarní II. 
Od 6 let, mládež a dospělí. DDM JM, Šalounova.
8. 4., 9.00–17.00: Kurz animace V. Pro děti 
ve věku od 8 do 18 let. DDM JM, Šalounova.
8. 4., 10.00–13.00: Tvořivá dílna – Děrova-
ná vajíčka s voskem. Pro děti od 9 let, mládež 
a dospělé. DDM JM, Květnového vítězství.
22. 4., 14.30–18.00: Tvořivá dílna – Ponožko-
vá hračka. Pro děti od 10 let, mládež a dospělé. 
DDM JM, Šalounova.
22. 4., 14.00–20.00: Pokusme se společně. 7. 
ročník divadelního festivalu amatérských soubo-
rů. Žižkovské divadlo Jary Cimrmana.
29. 4., 10.00–17.00 Napříč Evropou aneb Tá-
bor v jednom dni. Pro děti od 7 do 16 let. DDM 
JM, Šalounova
30. 4., 8.00–17.00: Majorettes Chodov. Sou-
těž mažoretek. TJ Chodov, Mírového hnutí.
Info www.ddmjm.cz. DDM JM si vyhrazuje právo 
na změnu programu.
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Jan Potměšil & Jakub Špalek: AUDIENCE

středa 12. 4. od 19.00 hodin
Slavná aktovka našeho předního dra-

matika Václava Havla se odehrává v 70. 

letech v kanceláři jednoho malého, bez-

významného pivovaru, kde místní slá-

dek a spisovatel Vaněk (co tu za trest 

koulí sudy) společně zjistí, že to všech-

no stojí za... To jsou paradoxy, co?! 

VLADIMÍR MERTA & HROMOSVOD

čtvrtek 27. 4. od 20.00 hodin 
Ohlédnutí za  hudební tvorbou skvělé-

ho českého instrumentalisty nabízí jeho 

společný koncert s folk-rockovými muzi-

kanty z Hromosvodu. Přijďte si poslech-

nout koncert krále českých písničkářů 

Vladimíra Merty, který 20. ledna oslavil 

své sedmdesáté narozeniny!

Vstupenky na tel. 271 910 246, e-mail zahrada@kczahrada.cz 

nebo online: www.webticket.cz/program/kcz. 

NEZMAŘI

čtvrtek 6. 4. od 20.00 hodin 
Legendární českobudějovičtí folko-

ví Nezmaři představí v  Zahradě svou 

hudební tvorbu za více než 30 let své 

existence!

Vinetú ovládl Zahradu

Vyprodaná Zahrada dlouze aplaudova-

la při premiéře Vinetúa. Ochotníci Jižní 

Město se představili 2. března v KC Za-

hrada s  premiérou hry Vinetú, Vinetúúú! 

Autorská hra o deseti obrazech, v níž ka-

ždý z herců také zpíval, se setkala s vel-

mi příznivým ohlasem, jeden z pořadate-

lů se vyjádřil, že takový aplaus za patnáct 

let v  Zahradě nezažil. Další příležitost 

ke spatření hry budete mít v pondělí 10. 

dubna ve  14.30 odpoledne, představení 

je určeno všem, nejen seniorům (ale malé 

děti by mu asi nerozuměly). Ochotníci Již-

ní Město ještě stále doplňují soubor, zá-

jemci o hraní a trochu zpívání, pište na lu-

kassek@volny.cz 



2323Aktuálně

Paul Batto, to je jazz a blues, jak se patří   

20. 4. v 19.00 hodin
Repertoár slovinského jazz-bluesového zpěváka, kytaris-

ty a skladatele Paula Batto tvoří nejen tradiční nadčaso-

vá bluesová a gospelová „klasika“ ale i jazzové standardy 

Duka Ellingtona, George Gershwina nebo Harolda Arlena. 

Legendární kočka ze Záběhlic opět na tvrzi

26. 4. v 16.00 hodin
Věra Nerušilová, majitelka nejhlubšího kontraaltu z českých zpě-

vaček se vám představí nejen jako Kočka ze Záběhlic, ale i  jako 

interpretka šansonů, písní bluesových, židovských, cikánských a li-

dových, které si budete moci zazpívat spolu s ní. 

Jan Říha: Ze zákulisí Rallye Dakar

27. 4. v 18.00 hodin
Málokdo je pro toto nejtěžší rallye svě-

ta zasvěcenějším průvodcem, než mo-

toristický redaktor a moderátor Radio-

žurnálu Jan Říha. Letošní ročník Rallye 

Dakar byl už dvanáctým, který s  mik-

rofonem a fotoaparátem absolvoval!

www.chodovskatvrz.cz/program)

Dřevěná výstava Martina Patřičného 

6. 4. – 14. 5.
Co jste ze dřeva neviděli? Zjistíte u nás! A třeba i rukama. 

Dřevěné řemeslo, dřevěná hra, dřevěný „kumšt“...

Přijměnte pozvání na  interaktivní a  hapticky přístupnou 

výstavu. 

Pozvánky do Chodovské tvrze

Zahájení 8. ročníku nordic walking 

tour nordic walking tour 2017

Praha – Kunratický les • sobota 

15. 4. 2017 • místo: Restaurace 

NA TÝ LOUCE ZELENÝ • Registrace: 

10.00 – 11.00 • start: 11.30 • 

startovné: 50 Kč/děti do 15 let 20 Kč 

• dvě varianty tras: pohodová 

cca 4 km, pro pokročilejší cca 8 km

Info: www.skoutdoor.cz, 

www.nordicwalkingtour.cz

fb.com/skoutdoor

tel.: 312 240 285

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

Luciferův Exelfer
V dubnu proběhne ve foyer opatovské 

knihovny výstava Matouše Fialy 

a Oskara Hořánka, studentů  Ateliéru 

grafi ky I. Dalibora Smutného 

na pražské AVU. 

   

od 3. 4. do 29. 4. 2017
Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po až Pá 9.00 – 19.00 hod.; So 9.00 

– 15.00 hod., tel.: 272 918 759

MŠ Markušova 1556 a detašované pracoviště Dubnova 806 

Oceněna v loňském roce 1. mezinárodním titulem EKOŠKOLA 2016-2018 
pořádá již po osmnácté 

DEN ZEMĚ Motto: ,,Víš, co jíš” 
Kde: Zahrada MŠ Dubnova a přilehlý Hostivařský lesopark • Kdy: 20. 4. 2017 

od 15.00 hodin • Cíl: Zvýšit povědomí dětí i rodičů o výhodách sezonních 
a místních potravin. Seznámit děti a rodiče s novým pohledem na to, co jíme. 

Děti s rodiči se na jednotlivých stanovištích v lesoparku dozvědí zajímavé informa-

ce ohledně zdravé výživy, seznámí se s pojmem surovina a potravina, splní si jedno-

duché aktivity, potěší se s poníky a výcvikem pejsků, prohlédnou si prezentaci Lesů 

HMP a vrátí se zpátky na zahradu MŠ Dubnova 806, kde si zasadí fazolku a ochut-

nají občerstvení z naší kuchyně. Nebude chybět ani drobný dáreček. Akce  se usku-

teční za fi nanční podpory Menu pro změnu, vzdělávacího střediska TEREZA.

Přijďte i vy, těšíme se na vás… 

EKOTÝM a zaměstnanci mateřské školy Markušova a Dubnova.

International Montessori School of Prague srdečně zve obyvatele Prahy 11 na oslavu 

Dne Země 
Kde: International Montessori School of Prague, Hrudičkova 2107/16 Praha 4 

Kdy: Pátek 21. dubna 13.00 – 15.00 
Pro děti je připravena celá řada aktivit týkajících se ochrany, recyklace a péče o Zemi. 

K prodeji budou knihy v anglickém jazyce a zakoupit můžete i občerstvení včetně 

nápojů. Doufáme, že se k nám připojíte. Při příchodu sledujte prosím šipky, 

které vás dovedou do zahrady.

  jubilea na Chodovské tvrzi  

Smaragdovou svatbu oslavili manželé 

Jana a Josef Kadlečkovi. Přejeme 

hodně štěstí do dalších let.

VÝSTAVA NA RADNICI

Slané obrázky 
(fotografi e)

Vystavující: Milena Kaprálová 

4. 4. – 1. 5. 2017 
Budova radnice ÚMČ Praha 11 

Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: Po a St 8.00 – 17.30 hod.

Út a Čt 8.00 – 15.30 hod.

Pá 8.00 – 14.00 hod.
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ELF ve Finsku

Na  projekt ELF v  programu Erasmus+ 

děti ze ZŠ K  Milíčovu jen tak nezapo-

menou, protože každá z  návštěv part-

nerských škol nám přináší spoustu in-

spirace a zážitků. Pobyt ve Finsku nebyl 

výjimkou:

Dne 12. 2. jsme odletěli do  Helsinek, 

které jsme si druhý den prohlédli a ná-

sledně zamířili do Lappeenranty, kde si 

nás rozebraly hostitelské rodiny. Každý 

den jsme chodili do  školy, kde jsme se 

účastnili projektových aktivit a her ven-

ku na sněhu.

Anna, 7. roč. 

Ve Finsku jsem měla skvělou rodinu. Ba-

vilo mě stavění budov pro Elfville, úžas-

né bylo i  bruslení a  zpívání elfí hymny. 

Našla jsem si nové kamarádky a  dou-

fám, že se s nimi ještě uvidím.

Kačka, 6. roč.

Ve fi nské škole mě zaujaly některé roz-

díly oproti té české, např. děti učitele 

oslovují křestním jménem, nemusí sedět 

v lavicích, ale třeba na sedacím pytli, bě-

hem výuky mohou používat počítač, v jí-

delně nenajdete polévky a  mají třeba 

učebny pro výuku vaření. V každém fi n-

ském domě se nachází sauna, byla jsem 

v ní třikrát.

Alenka, 5. roč.

Jako důležitá zkušenost mi připadá nut-

nost dorozumívat se s lidmi kolem sebe 

pouze angličtinou. Kdybych měla vybrat 

jedno místo, kde se mi líbilo nejvíc, tak 

to jsou asi Helsinky.

Míša, 7. roč.

Více informací naleznete na našem blo-

gu http://elfmilicovsky.blogspot.cz/.

Lucie Nová

Ohlédnutí za Reprezentačním plesem Prahy 11

V sobotu 11. března 2017 zněla sálem 

v TOP Hotelu Praha krásná taneční hud-

ba Big Bandu Vladislava Brože. Konal 

se tam již 23. Reprezentační  ples Pra-

hy 11. Příjemnou taneční atmosféru na-

vodili vynikající členové tanečního klubu 

Sparta.

Sálem i parketem se nesla nejen hudba, 

ale i příjemná nálada. Veliký dík patří na-

šim sponzorům, kterými byly společnos-

ti OC Chodov, TOP Hotel Praha a Hyun-

dai Centrum Valoušek, s. r. o., protože 

bez jejich milého přispění bychom náš 

úspěšný ples nemohli uspořádat. Stejný 

dík patří ale i vám všem, kteří jste na ple-

se vytvořili tu skvělou atmosféru a  zá-

bavu. Už nyní se těšíme na další setkání 

s vámi všemi na příštím Reprezentačním 

plese Prahy 11.  

red

Slunečná sobota 25. února přiláka-

la do  Centrálního parku Opatov spous-

tu nadšenců. Průvod masek symbolic-

ky odemkli Pohřebenář s  Masopustem 

a spolu s muzikou se všichni vydali smě-

rem k Hájům. Průvod hýřil barvami a pes-

trými maskami. V  okolí Komunitního 

Centra Matky Terezy se odpoledne sou-

těžilo o  sladké koblížky a  pro všechny 

malé účastníky byla připravena závěreč-

ná pohádka o tom, jak šel Honza do svě-

ta. Kdo v  sobotu neměl pusu od  cukru, 

nebyl na masopustu. 
Jihoměstský masopust 2017 se vydařil
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Dnes, kdy má, kromě Karlových Varů, každé krajské město 50m krytý bazén 
(v Chomutově byl bazén uzavřen a Praha má bazény 2) a téměř každé okresní město 
má 25m bazén, by se mohlo zdát, že je bazénů v České republice dost. Možná však 
bude málo vodních ploch pro výuku plavání dětí 1. stupně základních škol, která 
bude od školního roku 2017/2018 opět povinná. 

Při nových projektech aquaparků však 

projektanti na plavecké dráhy zapomína-

jí, někde je jedna dráha, někde tři, někde 

dokonce žádná. To se naštěstí nestalo 

v  případě Plaveckého areálu Jedenáct-

ka VS, kde je k dispozici pětidráhový pla-

vecký bazén. Plavecký areál je v provozu 

od června 2014 a od loňského roku zde 

funguje i plavecký oddíl.

Společnost Aqua Sport Club, s. r. o., kte-

rá je provozovatelem Plaveckého areá-

lu Jedenáctka VS na pražském Chodově, 

úspěšně zvládla prvních 28 měsíců pro-

vozu a  naplňuje tak svůj podnikatelský 

záměr. 

Každým rokem se daří zvyšovat návštěv-

nost Plaveckého areálu Jedenáctka VS, 

a to jak z řad veřejnosti, v případě veřej-

ného bazénu, tak v  případě vytíženosti 

dětského plavání, sekce, která je určena 

speciálně pro výuku plavání dětí od 6 mě-

síců do 7 let.

Tyto velice potěšující výsledky, jak popi-

suje provozovatel, jsou pro nás odměnou 

a dodávají nám energii pro další činnost. 

V  rámci aktivit společnosti Aqua Sport 

Club, s. r. o., jsme v  roce 2015 založili 

Sportovní klub ASC, z. s., který poskytu-

je zázemí malým talentovaným plavcům, 

kteří k nám přichází i z jiných oddílů a lo-

kalit Prahy a Středočeského kraje. Sk ASC 

se aktivně účastní plaveckých závodů a již 

po  roce svého působení získal řadu me-

dailí a naši plavci se pravidelně kvalifi kují 

na  pohárové soutěže a  napomáhají tak, 

mimo jiné, prezentovat plavecký areál 

na závodech v celé republice.

V současné době evidujeme 41 členů pla-

veckého oddílu. Trénink probíhá ve všed-

ní dny čtyřikrát týdně v odpoledních hodi-

nách a  jedenkrát za 14 dní také v sobotu 

ráno. Ti rodiče, kteří přivezou své děti 

na trénink, mají v tuto dobu čas pro sebe 

a  velmi často využívají možnosti navští-

vit wellness, zaplavat si nebo jen zajít 

na kávu do bistra a sledovat své děti při 

tréninku.

Nábor dětí, které mají zájem o  plavání 

v plaveckém oddílu, se koná dvakrát roč-

ně a bližší informace k náboru jsou vždy 

uvedeny na  webových stránkách www.

aquasportclub.cz. 

Celý tým trenérů, který se věnuje dětem, 

má vlastní mnohaleté zkušenosti s  pla-

veckým sportem na vrcholové úrovni. Své 

vlastní zkušenosti tak mohou předávat 

dětem a  daří se jim zajišťovat pro děti 

přátelské a  kreativní tréninky doplňova-

né také i o  tzv. „suchou přípravu“, která 

probíhá jak venku, tak uvnitř areálu. Do-

plňkové cvičení, posilování probíhá v mo-

derním cvičebním sálu, který je, v  době 

suché přípravy, určen pouze pro děti z na-

šeho sportovního klubu. O svátcích a bě-

hem prázdnin připravujeme pro děti krát-

ká soustředění.

Prvními členy Sk ASC se staly děti z na-

šich kurzů plavání, které se od  začátku 

členství v plaveckém oddíle úspěšně pre-

zentují na plaveckých závodech.

Věříme, že i nám se podaří jednou vycho-

vat budoucího reprezentanta či olympio-

nika v plavání nebo ve sportovních disci-

plínách, kde plaveckou výkonnost uplatní 

– moderní pětiboj, triatlon a podobně.

Kontakt:
Plavecký areál Jedenáctka VS

Aqua Sport Club, s. r. o. / Sportovní klub 

ASC, z. s. 

Mírového hnutí 2385/3

149 00 Praha 4 – Chodov 

Michal Andres, vedoucí trenér

E-mail: andres@aquasportclub.cz

www.aquasportclub.cz

Život na Jižním Městě

MISTROVSTVÍ ČR
V AQUATLONU 2017

Sobota 22. 4. 2017
Jedenáctka VS a Park u Chodovské tvrze 
Start v 10:10 hod.
Doprovodný program

Více informací a registrace na www.praguetriathlon.com, www.czechtriseries.cz

Sportovní klub ASC plave na pražském Chodově
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Bytová politika MČ?
Od roku 2014 nebylo schopno nové ve-

dení radnice představit svoji vizi hospo-

daření s  bytovým fondem. Rada MČ si 

počíná chaoticky bez jakékoliv koncepce. 

Uvolněné byty byly prodávány komuko-

liv, kdo nabídl nejvyšší cenu. Stávajícím 

nájemníkům bylo raketově zvýšeno ná-

jemné meziročně až o 100 %.

Sociální aspekty přidělování bytů byly 

zcela potlačeny. Jedinou prioritou byl 

maximální zisk pro MČ. MČ má provozo-

vat bytový fond za  jiným účelem. Zatím 

to vypadá, že se z MČ stala realitní kan-

celář. To, že Jižní Město stárne a stává 

se lokalitou pro cizince všech národnos-

tí, ponechává naše vedení klidné.  Při-

tom by tyto neblahé jevy mohla naše MČ 

alespoň částečně korigovat pomocí ak-

tivního hospodaření s bytovým fondem. 

Projekt startovacího bydlení pro mladé 

byl po volbách zcela zastaven a pro se-

niorské ústupové bydlení se také nic ne-

udělalo. Místo toho se pořád neopustila 

myšlenka prodeje bytů komukoliv. Snad 

se nová rada s  novým starostu koneč-

ně začne tímto problémem zabývat a ne-

bude před tímto problémem strkat hla-

vu do  písku a  přehazovat odpovědnost 

na komerční trh.

Klub zastupitelů ČSSD

Pozn. red.: veškerá upozornění o smogové situaci jsou uveřejňována na webu www.praha11.cz v sekci „Bezpečnost na JM“ / „Výstraha 

ČHMÚ, Mimořádná opatření MHMP apod.“ Školská zařízení jsou samozřejmě vždy okamžitě informována, konkrétní detaily najdete v tom-

to Klíči na str. 7.

Znečištěné ovzduší, neviditelný zabiják
Znečištění ovzduší není vidět, přesto díky 

němu v ČR ročně předčasně umírají tisíce 

lidí, mnohem více než při dopravních ne-

hodách. V Praze se na znečištění ovzdu-

ší podílí zejména automobilová dopra-

va (exhalacemi i opotřebením pneumatik 

a brzd). I proto je HPP 11 obezřetné k po-

volování nových záměrů (dalších zdrojů 

dopravy) na P11. V průběhu ledna a úno-

ra jsme byli oběťmi smogové situace vy-

hlášené v Praze, kdy i za slunného počasí 

byly dlouhodobě překračovány limity pro 

obsah prachových částic v  ovzduší. Více 

informací najdete ve stejnojmenném člán-

ku na webu HPP 11. Přestože se jedná 

o zdraví ohrožující stav, na webu MČ se 

nedozvíme, že smogová situace je vyhlá-

šena, resp. jak se v  takové situaci cho-

vat. Radnice by měla informovat zejména 

školská zařízení, aby omezila aktivitu žáků 

venku. Na  únorovém zastupitelstvu sta-

rosta Jirava v  reakci na náš podnět pro-

hlásil, že se tím bude dále zabývat. Dou-

fejme tedy, že se informování ze strany 

radnice zlepší. Závěrem bych rád za spo-

lupráci poděkoval OÚR a  kolegům z  ko-

mise rady MČ, ze které jsem byl s kolegy 

Kvítkem a Dohnalem (zastupiteli za HPP 

11) novým vedením radnice vyloučen.

Aleš Kulhánek, HPP 11

Petr Jirava – politický turista tělem i duší
1990–1994 zastupitelem za OF, 1994–

1998 starostou za  ODS, 1998–2002 

starostou za  SNK. Pokouší se zlikvi-

dovat Chodovskou školu a  udělat z  ní 

střední školu pro svoji milenku, dneš-

ní manželku. Startuje zastavování Pra-

hy 11,  např. výstavbu skleněného pekla 

 e Park, které sužuje obyvatele JM II. 

Odpovědný za  předražené rekonstruk-

ce KC Zahrada a Tererova. Prodej budov 

mateřských škol mu nemohou obyva-

telé JM odpustit. 2002–2006 p.  Jira-

va v opozici za SNK, v ZMČ neviditelný. 

2006–2010 starostou D. Mlejnský, p. Ji-

rava zastupitelem neznámé VPM, na za-

stupitelstva nedochází. 2010–2014 

starostou D. Mlejnský, p.  Jirava ve  ve-

řejném životě Prahy 11 NEEXISTUJE. 

Sám říká: „Chodím na  výlety, věnuji se 

turistice.“ Kampaň 2014 založil na  od-

poru proti politice D. Mlejnského. 2014–

2016 starostou J. Štyler. V HPP 11 pod-

porujeme občanské aktivity, chráníme 

JM před developery, konsolidujeme rad-

nici po vládě jihoměstské mafi e. 1/2017 

Jirava zvolen starostou zastupiteli D. 

Mlejnského. Pokračují společně v  tom, 

co Mlejnský díky HPP 11 nedotáhl. Ji-

ravův výrok: „Co se dělo v minulém ob-

dobí, nevím. Politice jsem se nevěnoval, 

a když nemám vlastní zkušenost, nedám 

na to, co mně někdo říká.“

Ing. Jiří Štyler, HPP 11

Máme rádi život na Jižním Městě
Uplynulo teprve pět dní měsíce března 

a za tu dobu mne několik mých známých 

povzbudilo, abych psal další příspěvky 

do Klíče. Jejich výzvu přijímám. Sedím se 

svým dědou v Poděbradech, kde jsme se 

oba narodili. Povídáme si, dědovi letos 

bude 90 let. Zažil již mnoho – I. repub-

liku, německou pistoli u  hlavy, okupaci, 

osvobození ruskou a  americkou armá-

dou, měnovou reformu v  r. 1953, další 

okupaci, normalizaci, sametovou revoluci 

a nyní klidné stáří. Není toho málo, život 

má stále rád. Ptám se ho, jak se mu aktu-

álně daří a žije a dostavám jednoznačnou 

odpověď: „Mám tu vše, co k životu potře-

buji, park před svým domem, v blízkosti 

obchody a náměstí s dobrou zmrzlinou.“ 

Tomu říkám jednoduchost a krása. A tak 

si i já představuji spokojený život na na-

šem Jižním Městě, plný parků, velkých ze-

lených ploch a veřejných sportovišť à la 

Gutovka na Praze 10, dostupných služeb 

se zajištěním umírněného rozvoje. Byla 

by to také krása. A  jak si za několik let 

představujete život na Jižním Městě, po-

kud budou dosud volné pozemky zasta-

vovány železobetonovými monstry? Já 

mám v této věci jasno.

P. S. Nedávno jsem byl náhodou u poro-

du malého býka Bedřicha, kde byl ve stáji 

čerstvý hnůj. Není hnůj, jako hnůj ☺
Jiří Dohnal, HPP 11

Jak šel čas
V roce 2014 vyhrálo HPP 11 komunální 

volby na JM. Překvapilo mě to. Zvítězi-

la destruktivní politika plná zastrašování 

občanů JM různou výstavbou, která se 

ale nakonec ukázala jako velice účinná. 

K  volbám nepřišlo celých  60 % obča-

nů JM. Z  mého pohledu to byli ti, kte-

ří neměli potřebu cokoli měnit, nebo ti, 

kteří byli znechuceni skandály tehdej-

ších politických špiček ČR. Každopádně, 

k volbám dorazilo mnoho vystrašených 

občanů JM a dali svůj hlas HPP 11, pro-

tože jim jejich lži uvěřili. Z  prohry jsem 

byl smutný, ale uvědomuji si, jak to bylo 

důležité z  pohledu dneška. Kdyby HPP 

11 volby nevyhrálo, nikdy by se nemoh-

lo politicky znemožnit tak, jako se jim 

to povedlo za pouhé dva roky jejich vlá-

dy. A byla to právě naše opoziční strana 

JM-ND, která postupně přicházela na ne-

pravosti HPP 11 a  informovala o  tom 

veřejnost na JM i policii ČR. Díky své ne-

schopnosti a  mnoha skandálům, které 

odvysílala i televize, byli postupně odvo-

láni starosta Štyler, místostarosta Kos 

a  radní Zdeňková. Bylo to logické. Ten, 

kdo umí jen kritizovat a bořit, nikdy nic 

pozitivního nevytvoří. Paradoxem je, že 

okamžitě po svém odvolání se HPP 11 

opět vrátilo k politice nenávisti, lží a de-

strukce. Tak uvidíme, jestli jim to občané 

JM opět uvěří.

Petr Sýkora, JM-ND
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Proč nová koalice brání občanům vystoupit se svými připomínkami na veřejném 

Zastupitelstvu Prahy 11, přestože mají na své vystoupení právo ze zákona?
I  občané ve  Stříbrského ulici si užívali 

po desetiletí pohody svých slunných bytů, 

když do nich investovali v dobré víře mili-

onové částky. V prosinci 2016 se ovšem 

dozvěděli, že nová menšinová Rada MČ 

Praha 11, ANO a TOP 09 schválila inves-

torovi záměr Alitex prosazovaný trestně 

stíhaným exstarostou Mlejnským, který 

jejich byty zcela zastíní, a  tak zcela zne-

hodnotí jejich dosavadní pohodu bydlení. 

O zimním slunovratu nemusí občané vidět 

slunce vůbec a o letním slunovratu jen ně-

které výše položené byty.

Starosta pan Jirava slíbil veřejně na led-

novém zastupitelstvu, že záměr se 

projedná na  únorovém zastupitelstvu. 

Požádal jsem tedy na  únorovém zastu-

pitelstvu, aby byl bod zařazen jako pev-

ný na 17.00, když přišli dotčení občané. 

Koalice se opět schovala a odmítla bod 

existenčně zajímající občany projednat. 

Pan starosta Jirava dokonce začal vypí-

nat zastupitelům mikrofony.

Zastupitelstvo je ze zákona veřejné pro-

to, aby na  něm mohli vystoupit obča-

né a  mohli je zastupitelé vyslechnout. 

Jednací řád a  řízení schůze je od  toho, 

aby toto občanské právo bylo důstojně 

naplněno.

RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11

Poznámka redakce: občané na výše zmíněném únorovém zastupitelstvu rozhodně v 17.00 vystupovat nemohli, jak píše pan Kvítek, a to vi-

nou zastupitelů Hnutí pro Prahu 11 včetně právě pana Kvítka. V 17.00 totiž – po 4 hodinách jednání – ještě stále nebyl schválen program 

zastupitelstva, neboť pan Kvítek a jeho kolegové zastupitelé z Hnutí pro Prahu 11 po celou dobu navrhovali desítky nových bodů (předem 

neohlášených), které chtěli na místě do programu zařadit. Občané se mohou do diskuze na zastupitelstvu zapojit až poté, co je schválen 

program zastupitelstva a jednání tím ofi ciálně začne, k čemuž však ve zmiňovaných 17.00 ještě nedošlo.

Kandidát na post kancléře Schulz se patrně zbláznil
Vážení čtenáři, dovolte, abych se tento-

krát vyjádřil k tématu, které se týká nejen 

nás občanů Jižního Města, ale celé naší 

vlasti. Již více než 3 roky sledujeme orga-

nizovanou invazi z muslimských zemí. Že 

se od začátku jedná o organizovanou akci, 

jak destabilizovat EU, tak jednotlivé člen-

ské státy, je zřejmé. Že od začátku této kri-

ze jsou ze strany evropských politických 

špiček porušovány zákony, je skandální. 

Že prohlášení kancléřky Merkelové „mig-

ranti jste vítáni“ bylo hloupé a neuvážené, 

je dnes jasné každému. Pozvali-li si Něm-

ci slovy kancléřky Merkelové do své země 

statisíce cizinců z  rozdílných kulturních 

a společenských poměrů, je to svobodné 

rozhodnutí samotných Němců a nám ne-

zbývá než je respektovat. Co je ale napros-

to skandální, urážlivé a neakceptovatelné, 

je prohlášení kandidáta na  post kancléře 

Německa Schulze, který svrchovaným člen-

ským zemím EU nařizuje přijímat uprchlíky, 

které do Evropy pozvala Merkelová a ješ-

tě k tomu těmto zemím vyhrožovat (zatím 

pouze) ekonomickými sankcemi. Za  sebe 

a za své kolegy z Jižní Město – náš domov 

říkáme: „Pane Schulzi, v žádném případě. 

Jsme svrchovaný stát a tento konfrontační 

styl je pro Českou republiku nepřijatelný.“ 

D. Mlejnský, JM-ND

Pokrytectví jako poznávací znamení Hnutí pro Prahu 11?
Na  posledním zastupitelstvu Prahy 11 

jsme byli svědky absurdního jednání J. 

Dohnala (HPP 11), který coby předse-

da kulturní komise při projednávání bodu 

kulturních grantů nejdříve dlouze granty 

obhajoval. Přítomným mj. sdělil, jaké vel-

ké úsilí, mnoho času a práce komise při je-

jich projednávání vynaložila. Na závěr své 

kolegy z komise za to i pochválil. Ovšem 

světe div se, při hlasování o předmětných 

grantech v zastupitelstvu již nebyl ocho-

ten je podpořit, a to i přes to, že v komisi 

jako její předseda s nimi neměl problém. 

Proč nastala tato otočka o 180°? To se 

můžeme jenom domnívat, ale lze spekulo-

vat, že to měl nařízeno od gurua HPP 11 

pana Kose, který pokud je na zastupitel-

stvu přítomen, razí tezi absolutní negace 

všech projednávaných materiálů bez ohle-

du na  jejich prospěšnost pro Prahu 11. 

Předseda kulturní komise J. Dohnal tak 

jde ve šlépějích svého kolegy Horníka, kte-

rý se obdobně choval jako předseda spor-

tovní komise. Je velká škoda, že řada za-

stupitelů nemá svůj vlastní rozum a řídí se 

pokyny svých hlavních ideologů. Voliči by 

jim tak měli častěji připomínat jejich slib, 

který učinili při nástupu do funkce.

Mgr. Jan Stárek, předseda Klubu 

zastupitelů, TOP 09 Praha 11 

pokračování na straně 28>>>

Absurdní divadlo HPP11 – režie guru Kos
Zastupitelé HPP 11 si z únorového  zastu-

pitelstva Prahy 11 udělali vlastní absurdní 

divadlo. Zřejmě v domnění, že tím pomo-

hou k  lepší správě městské části. Prvním 

dějstvím bylo navržení asi 60 nových bodů 

(návrh programu předložený radou měl 

27 bodů), které byly svým charakterem 

spíše dotazy či připomínky směrované 

na radu, což je mimo jiné i pevný bod ka-

ždého zastupitelstva. I přes toto upozor-

nění pokračovali někteří zastupitelé HPP 

11 v obstrukčním navrhovaní dalších bodů, 

ke  kterým přitom nepřipravili žádné pod-

kladové materiály. Toto absurdní obstrukč-

ní jednání vyvrcholilo druhým dějstvím, kdy 

„přirozeně konstruktivní“ HPP 11 chtělo 

jednání zastupitelstva ukončit již v jeho po-

čátku pro údajně nízký počet přítomných 

zastupitelů. Tuto skutečnost zcela vážně 

dokazovali tvrzením (dokonce na  kame-

ry), že oni sami nejsou přítomni, i když byli 

fyzicky stále na  svých místech! Videozá-

znam z této povedené taškařice bude brzy 

k dispozici. Závěr obstarala hlavní hvězda 

HPP 11 pan guru Kos, který měl dle oči-

tých svědků hlasovat i za nepřítomnou ko-

legyni Zdeňkovou. Toto závažné obvinění 

necháme prověřit a  pokusíme se zajistit 

řádný průběh hlasování. 

Klub zastupitelů TOP 09 

Blíží se Velikonoce
…a kdo se alespoň trochu zajímá o histo-

rii, jistě si vzpomene i na bývalého apošto-

la Jidáše. Ten jako schopný ekonom nejspíš 

očekával, že mu spolupráce s charismatic-

kým vůdcem přinese hmatatelné výhody. 

Mistr ho ale zklamal. Místo, aby své popu-

larity využil k získání moci a prostředků, za-

býval se fi lozofi ckými otázkami. Proto pan 

Jidáš spolupráci s ním rázně ukončil a noví 

partneři ho odměnili částkou 30 stříbrných. 

Tím si přišel zhruba na  několik měsíčních 

platů. Veřejné prestiže se nedočkal. O něco 

později, po  volbách 2014, se na  Jižním 

Městě dohodly HPP 11, ANO a TOP 09, že 

napraví chyby svých předchůdců a společ-

ně budou obec spravovat jinak, lépe. Co ale 

znamená „lépe“? ANO a TOP 09 by pouze 

převzaly moc. V  tom je vítěz voleb, HPP 

11, zklamal – chtěl zrušit zažité klientelis-

tické praktiky – a proto mu koaliční partneři 

ve spolupráci s Mlejnského lidmi postupně 

zlikvidovali radní a zatlačili ho do opozice. 

Lídr ANO, pan Jirava, získal moc, ale nesta-

čila mu, chtěl ještě dostat přidáno na platu 

a  titul starosty. To mu noví přátelé splni-

li. Motivy, podle kterých někteří z nás stále 

určují (a často pružně mění) své společen-

ské preference, se za 2000 let bohužel pří-

liš nezměnily…

Václav Šmrha (KDU-ČSL), klub HPP 11
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BYDLENÍ
• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM 

jako doma! Prodáme, pronajmeme, vy-

měníme vaši nemovitost, vyřešíme dlu-

hy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 

ZDARMA poradit do  našich kanceláří: 

Krejnická 2021/1 a Opatovská 1753/12 

na tel.: 607 00 11 88, na e-mailu: info@

jihomestskereality.cz

• Sháním s  dcerou byt na  JM. Prodala 
jsem dům za Prahou. Nevadí mi družstvo. 

Mám hotovost. RK nevadí, solidní jednání. 

Tel.: 704 134 306

• HLOUŠEK REALITY. Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušenos-

tí a  možností. Jsme ryze česká realitní 

kancelář, člen ARK ČR. Máme databázi 

zájemců, zavedený realitní i právní servis. 

Nabízíme poradenství a odhady cen bytů. 
Vestibul metra Opatov, tel.: 272 927 497, 
732 237 741, www.hlousekreality.cz

• Koupím jakýkoliv byt na  Praze 11 
a v nejbližším okolí jako budoucí inves-
tici pro moje děti. Nevadí i právně kom-
plikované případy. Výkup bytu i s věcným 
břemenem na dožití možný. Děkuji za na-
bídku, tel.: 777 211 671

• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro ma-
nažery fi rem s  rodinami hledáme pěkné 
byty v  Praze. Garantujeme bezproblé-
mový průběh nájmu. BEZ PROVIZE! Tel.: 
734 319 304

• Hledáme byt pro 2 osoby (pár 30 let), 
dispozičně buď menší byt do 12 tis., větší 
do 15 tis. Může být nezařízený i s nábyt-
kem, důležitá je především dobrá dostup-
nost na MHD. Tel.: 605 845 088

• Poptávám byt pro rodinu s jedním dítě-
tem, ihned možné se stěhovat, ale nespě-

cháme. Ideálně na 2 roky nebo i více. 2+1 

až 3+1 do 15 tis. vč. poplatků. Výhodou 

lodžie nebo balkon. Tel.: 603 789 381 

• Koupím chatu, chalupu do  50 km 
od Prahy, v dobrém i špatném stavu. Dě-

kuji za nabídku, tel.: 777 211 671

• Hledám ke  koupi byt 3+kk a  větší 
v Praze 11. Družstevní nebo OV. Původ-

ní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.: 

721 606 214

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 
o  velikosti 1+kk až 2+kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• Hledám pro klienty ke koupi byt 2+kk 
nebo 2+kk/L na  Jižním Městě. Možná 

i  výměna za  byt OV 3+kk/L v  Modřa-

nech. Ing.  Hloušek, tel.: 732  237  741, 

www.hlousekreality.cz

InzerceNázory zastupitelů

Pozor na zastavitelnost stabilizovaného území JM 
Územní plán hl. m. Prahy rozděluje úze-

mí Prahy na  nezastavitelné a  zasta-

vitelné a  to dále na  rozvojové, stabi-

lizované, transformační a nerozvojové. 

V rozvojovém a transformačním území 

je míra využití území stanovena kódem, 

ve stabilizovaném však stanovena není; 

z hlediska limitů rozvoje je možné pou-

ze zachování, dotvoření a  rehabilita-

ce stávající urbanistické struktury bez 

možnosti další rozsáhlé stavební čin-

nosti. Pojmy umožňují nejednoznačný 

výklad poplatný subjektu, který je apli-

kuje, neboť zastavitelné území může 

být zastavěno trvalými stavbami, od-

povídajícími funkčnímu využití stanove-

ným územním plánem. 

Vymahatelnost ochrany stabilizované-

ho území před zastavěním je tak vel-

mi omezená. Nejednoznačná pravidla 

umožňují neobjektivnost posouzení 

souladu staveb s  územním plánem. 

Pod vágní pojmy se schová i  intenziv-

ní výšková zástavba. Nelze tak vyloučit 

omezení práv stávajících vlastníků ne-

movitostí v  důsledku zahušťování stá-

vající obytné zástavby. V  konečném 

důsledku nelze vyloučit snížení kvality 

životního prostředí a  pohody bydlení 

pro místní obyvatele, neboť většina za-

stavitelného území JM je ve  stabilizo-

vaném území.

RNDr. Kateřina Zelenková, HPP 11

„Hnůj“ starosty Jiravy 
Přečetl jsem si úvodní slovo starosty Ji-

ravy (ANO) v Klíči č. 3. Cituji jeho slova: 

„Ale smutno je mně z  příspěvků někte-

rých členů zastupitelstva v Klíči. Všichni 

jsou z jednoho klubu a jejich příspěvky se 

vyznačují nejen nepěkným slovníkem, ale 

také tím, že jsou plné nepravdivých infor-

mací. Mnoho lidí se mě ptá, proč tenhle 

„hnůj“ uveřejňujeme.“ 

V Klíči č. 3 nebylo v příspěvcích zastupi-

telů z  Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) je-

diné „nepěkné slovo“, jediná nepravda, 

nato žpak „hnůj“. Možná jste, pane Jiravo, 

útlocitný, ale spíše nesnesete sebemen-

ší kritiku. V r. 2016 vám HNŮJ v Klíči ne-

vadil? HNŮJ, který ve  svých příspěvcích 

kydali na mne, moji rodinu i HPP 11 za-

stupitelé z většiny stran Zastupitelstva? 

To byl skutečný HNŮJ, plný lží a nepravd. 

Tenhle HNŮJ vám nesmrděl? Asi ne, na-

opak jste měl nejspíš potutelnou radost, 

že vám tenhle HNŮJ pomůže zdůvod-

nit váš hlas pro odvolání radních z HPP 

11 a  zajistí mou dehonestaci před vol-

bami do  Senátu. Možná mi namítnete, 

že si na  to nepamatujete, stejně jako 

si účelově nepamatujete na  dobu vlád-

nutí starosty Mlejnského. Toho Mlejn-

ského, jehož hlasy jste se nechal zvolit 

do starostenského křesla. A právě tenhle 

HNŮJ, pane Jiravo, páchne nejvíc.

Ing. Ladislav Kos, HPP 11, 

zastupitel, senátor

Opravdu potřebuje Jižní Město (JM) nové byty!?
„Je potřeba, aby tu byly nové byty,“ sdělil 

Jirava (ANO), dnes starosta, deníku Met-

ro 2. 2. 2017, ale až poté, co se dostal 

k moci. Před volbami o tom mlčel. „Je to 

pro mladé.“ Tohle heslo socialistických di-

nosaurů se procedilo přes Občanské fó-

rum, ODS, SNK, VPM, až do koblih ANO 

pana Andreje. Prý se bude stavět podle 

předpisů, ale kde, to pan Jirava na  můj 

dotaz neupřesnil. Problémy tu vidím dva: 

nové stavební předpisy oproti době soci-

alismu zhoršují oslunění i další paramet-

ry, jsou pojmově zmatečné, není respekt 

ke  stabilizovanému území zastavěnému 

již 40 let a normy pro sídliště jsou stejné 

jako pro centrum. 

Hej křečkové a bařtipáni! Hovoříte o ne-

dotknutelnosti osobního vlastnictví. Ne-

dotknutelné je i to naše, naše králíkárny. 

Investovali jsme do našich panelákových 

bytů, rekonstruovali, zateplovali, regulo-

vali vytápění, pořídili satelitní příjem, kva-

litní internet, bezbariérový vchod. Ne-

chceme akceptovat nekvalitní stavební 

předpisy na  zástavbu volných zelených 

ploch JM. Takové předpisy nás poškozují, 

poškozují naše vlastnictví. Nezahušťujte 

nám naše sídliště. 

Ne hloupé bytové výstavbě, ano dotvo-

ření městského celku. 

Jiří Krautwurm, HPP 11

Inzerce
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• Hledáme pronájem bytu o velikosti gars. 
až 2+1, max. do 14 000 Kč včetně poplatků 

nebo 3+kk až 4+1 max. do 18 000 Kč včet-

ně poplatků, kdekoliv v Praze a okolí. Volejte 

nebo pište prosím na tel.: 603 257 202

• Seniorský pár koupí byt 30–75 m2, 

Praha 6 a okolí. OV, DV, cena do 3,9 mil. 

Nabídky jen od  přímých majitelů. Slušné 

jednání, hotovost a právní servis zajistím. 

Tel.: 604 231 509

• Mladá rodina s  dětmi hledá byt nebo 
domek v Praze 6 a okolí, cena dle nabíd-

ky. Velikost není rozhodující. Preferujeme 

zeleň, klid a  základní vybavenost v okolí. 

Tel.: 604 231 509

• Prodám domek na Čerčansku, pouhých 

29 km po D1 od JM. 2+1, veranda, přísl., 

chata a další. Vše zděné. Pozemek k uží-

vání 225 m2, elektřina, možnost studny/

vodovodu, lidová cena 1,2 mil. Kč. Tel.: 

605 463 308

PRÁCE
• Přijmeme zdravotní sestry na oddělení 
jednodenní chirurgie, ambulanci a  RTG 
laboranta. ZZ Palas Athéna, Praha 4, Jižní 

Město. Výhodné fi nanční a pracovní pod-

mínky. Kontakt: 776 898 373

• Servisní středisko Canon na Praze 11 
přijme technicko-administrativní pracov-
nici. Příjem a  výdej zakázek, dispečink, 

administrativa, fakturace. Kontakt na tel.: 

603  444  687 nebo e-mail: cjs@canon-

servis.cz

• LÉKÁRNA DRMAX – POLIKLINIKA LI-

TOCHLEBY – HVIEZDOSLAVOVA 1600 

PŘIJME PANÍ NA  ÚKLID A  ADMINIST-

RATIVNÍ PRÁCE NA  8 HOD. PŘIJMEME 

MAGISTRU I LABORANTKU. INFORMACE 

NA TEL.: 777 088 985

• Přijmeme pracovníka pro výkon ostra-
hy vrátnice v prům. areálu Praha – Uhříně-

ves. Práce na směny, vhodné pro důchod-

ce jako přivýdělek. Pro bližší informace 

volejte pondělí–pátek (od 8.00 do 14.00 

hod). Tel.: 723 809 133

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• ELEKTRIKÁŘ – Byty/domy. Rozumná 

dohoda i  ceny. Od  žárovky až po  nové 

rozvody. Instalace spotřebičů. P. Štol, tel.: 

776  893  128, e-mail: info@100EL.cz, 

www.100EL.cz

• ELEKTRIKÁŘ – rekonstrukce bytů vč. 

revize, montáž světel a LED pásků, zapo-

jení elektrospotřebičů (trouba, var. deska 

atd.). Údržba a  kontrola starší elektrické 

instalace. Drobné opravy. Spolehlivost 

a  rozumná cena samozřejmostí. Tel.: 

608 637 784, e-mail: novak.t@centrum.cz 

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 

Sami odvezeme a  přivezeme ZDARMA. 

Tel.: 606 312 174, www.cistirnaperi.cz

• !!Odvoz starého nábytku na skládku. 
Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů, 

bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a  od-

vezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 

Volejte: 773 484 056

• Zednické práce, štukování, obklad, dlaž-
by. Malířské a  bourací práce, odvoz suti, 

elektro. Rekonstrukce jader, domků, nebyt. 

prostor. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738, 

e-mail: marti.dvorak@centrum.cz 

• Elektrikářské práce Erben. Opravy 

malé, velké i  rekonstrukce, světla, zásuv-

ky, jističe, dotažení spojů, vedení k novým 

kuchyním, zasekání i v lištách, www.elekt-

rikarerben.cz, tel.: 604 516 344

• Servis plastových oken. Okna je nutno 

jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 

jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-

nému poškození. Oprava a  prodej žalu-

zií. Sítě proti hmyzu. Tel.: 601 236 957, 

e-mail: jirasek.servis@seznam.cz

• Instalatér – oprava: voda, odpad, plyn, 

montáž. Tel.: 603 77 18 08

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TA-
PET, štukování, malířské a lakýrnické prá-

ce a  jiné úpravy bytů provede Miroslav 

Rychlý. Tel.: 604 517 565, www.stukmal-

ba.cz, e-mail: mirekrychly@seznam.cz

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + 
návštěva zdarma! 606 227 390, jsaifrt@

seznam.cz

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí gar-
nýže, opravy a  servis žaluzií. Zaměření 

a konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285, 

www.interierservisgroup.cz

• Rychlý servis, seřízení a údržba oken, 
dveří (plast, euro-okna). Pravidelný servis 

prodlouží jejich životnost. Dod. předokenní 

sušáky prádla. Tel.: 603 715 285

• PLOVOUCÍ A  VINYLOVÉ PODLAHY, 
KOBERCE, PVC, TAPETOVÁNÍ, MALÍŘ-

SKÉ PRÁCE, stropní kazety, rekonstruk-

ce bytů. Zaměření zdarma. Kvalitně. Tel.: 

603 494 330, e-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• Instalatérské práce – voda, plyn, ka-

nalizace, topení. Výměna plynových spo-

třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. 

Jan Horyna – telefon: 603  554  550, 

271 912 323

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 

v  bytech i  SO+NE. Tel.: 602  719  678, 

7–22 hod. Prodej nových a odvoz starých 

chladniček.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výmě-

ny a  opravy baterií (záruční a  pozáruční 

servis dodaných baterii), WC, připojení 

praček, myček, montáže a  opravy rozvo-

dů. Tel.: 737 384 001, e-mail: fort.mirek@

seznam.cz

• SÁDROKARTON OSKAR – Provádíme 

sádrokartonářské práce (příčky, stropy, 

před-stěny, půdní vestavby, akustické od-

hlučení, bytová jádra), zednické a malířské 

práce. Tel.: 774 042 960, SADROKARTO-

NOSKAR@email.cz

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 

Tel.: 737 202 354

• Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. pro-
stor. Malířské, bourací práce, štukování, 

obklad, dlažba. Elektroinstalace, instala-

térství. Tel.: 775  690  435, e-mail: peta.

sitner@gmail.com

• Matrace na míru do 3 dnů. Čalounictví. 
Obchod, molitany + drť, koženky, kůže, 

juta, 900 druhů potahových látek, popru-

hy, rouna, plátna, ozdobné hřeby a jiné. P4 

– Pankrác, Na Veselí 2, za  rohem domu. 

Tel.: 241 402 270, www.molitany.cz

• Odhlučnění bytů, domů a  nebytových 
prostor. Zvuková izolace stěn, stropů 

i podlah proti pronikání hluku od sousedů 

a naopak. Úpravy akustiky, www.zvukova-

-izolace.cz, tel.: 605 295 180

• Čištění koberců a čalouněného nábytku 
strojem vlhkou extrakční metodou. Mytí 

oken včetně rámů a žaluzií. Rychlá reakce, 

slušné jednání. Úklidová fi rma PVJ GROUP. 

Tel.: 724 006 275, www.pvj-group.cz

• Sekáme trávu včetně odvozu, stříháme 
živé ploty a keře, provádíme jarní vertikuta-

ci čili provzdušnění trávníku. Čistíme zarost-

lé pozemky. Máme vlastní motorovou tech-

niku. Tel.: 724 006 275, www.pvj-group.cz

• Čištění koberců, sedaček a dalšího ča-
louněného nábytku extrakční metodou 

profi  strojem. Dlouholetá praxe. Pracu-

jeme také o  víkendech. Rozumné ceny. 

Doprava po Praze zdarma. Dále provádí-

me pravidelné úklidy společných prostor 

domů. Tel.: 737 566 189

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

Ing. Zbyněk Hloušek - certifikovaný makléř - 11 LET TRADICE V PRAZE 11
MÍSTNÍ SPECIALISTA NA PRODEJ VÝMĚNU BYTŮKOUPI

15 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

732 237 741       272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz
NAJDETE NÁS VE VESTIBULU STANICE METRA “C“ OPATOV

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 777 755 714
Po – Ne 9.00 – 20.00 222 365 747

Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří.
Nabídka LAST MINUTE a včasný nákup, garance nejnižší ceny.

CESTOVNÍ AGENTURA
Léto 2017 – děti zdarma – slevy za včasný nákup.

www.nubis.cz

Inzerce



30 Inzerce

• Rekonstrukce bytových i  nebytových 
prostor. Realizujeme dlažby, obklady, ma-

lování, štukování, bytová jádra, pokládku 

podlah a jiné práce. Kvalita a spolehlivost. 

Tel.: +420 608 217 581, 602 658 911, 

e-mail: rekonstrukce.mv@seznam.cz

• Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 
mokrou metodou profesionálním stro-
jem Kärcher. Ručně čistíme kožený náby-

tek, myjeme okna. Kvalitně a  levně. Do-

prava Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818, 

www.cistimekoberce.cz 

• Instalatérské práce, topení, zednické 
práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek 

– Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• Spouštěcí garnýže dodáváme s montá-
ží a 5% slevou po předložení tohoto inzerá-

tu. Potom můžete záclony v klidu pověsit 

vsedě. Tel.: 605 284 288, 603 442 626

• ZEDNÍK, OBKLADAČ, ŠTUKATÉR 
STĚN, MALÍŘ HLEDÁ ZAKÁZKY PO PRA-

ZE A BLÍZKÉM OKOLÍ. JSEM SPOLEHLI-

VÝ A PRACOVITÝ NEKUŘÁK S VLASTNÍM 

NÁŘADÍM. DĚKUJI ZA SERIOZNÍ NABÍD-

KY PRÁCE. JINDRA – TEL.: 739 613 488, 

e-mail: jin60jir@seznam.cz

• Provádíme veškeré stěhovací a vyklíze-
cí služby. Prohlídka technikem ZDARMA, 

KM po Praze ZDARMA. Tel.: 727 943 277

PRÁVO A FINANCE
• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-

NÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVI-

DENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ. 

VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSO-

NALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA  ÚŘA-

DECH. TEL.: 604 618 298, 222 364 018, 

WWW.ADMIS-UCTO.CZ

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA Anny Drabíko-

vé 534, P4 – Háje. Pojištění úrazu, ma-

jetku, aut, cestovní, psů, penze, úvěry, 

hypotéky. Servis, platby i  kartou. Mob.: 

723  277  777, www.ceskapojistovna.cz/

poradce?jiri.fanta2

• Advokátka JUDr.  Svatava Grivalská 

(sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhání 

pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo 

rodinné, občanské, obchodní, pracovní. 

Právní služby pro bytová družstva a SVJ 

včetně převodů bytů do  os. vlastnic-

tví, likvidace, insolvenční řízení, osobní 

bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.: 

603 823 260, e-mail: offi  ce@grivalska.cz, 

www.grivalska.cz

SLUŽBY
• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ MALEČEK. 
Kompletní malířské práce, štukování stěn 

a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. 

www.123malovani.cz, tel.: 603 475 667. 

Člen cechu malířů a lakýrníků ČR

• Drobné opravy, instalatérské práce, 
montáž a  demontáž nábytku, elektro, 

demontáž a montáž světel, malířské a la-

kýrnické práce. Seřízení netěsnících oken, 

výměna silikonu u  kuchyňských desek 

a koupelnového vybavení, věšení obrazů, 

konzolí. Miroslav Novák: miroslavnovak333

@gmail.com

• Ušetřete na  vyklízení! Potřebujete vy-

klidit byt, sklep apod.? Funkční malé skříň-

ky, komody, koše, svítidla atd. ve slušném 

stavu Vám odvezeme zdarma, zbytek dle 

dohody. Tel.: 777 207 227

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová – Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 732 803 835

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, video, 

DVD, Hifi  věže, počítače, PC monito-

ry, videokamery. Rozumné ceny. AVC 

SERVIS – telefon: 222  361  720, mobil: 

602 390 630

• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE 

– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH 

VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALAR-

MY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚTLA, 

ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHOVAČ-

KY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.: 

777 832 938, Praha 4 – Šeberov

• Nabízíme strojové čištění koberců 
a čalounění, mytí oken. Zkušenost, kva-

lita, osobní přístup. Tel.: 773 540 170, 

e-mail: info@dbuklid.cz

• Obuvnická Dílna U  sv. Terezy Vám 
nabízí obuvnické práce, opravy kožené 

galanterie, pásků a  bagáží, výměnu zipů, 

broušení, gravírování a rytí, prodej doplň-

ků, opravy motorkářských doplňků. Tel: 

732 111 622

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE: Rozvody 

vody, instalace a opravy baterií, WC, Od-

pady. Rekonstrukce rozvodů. Kvalitně, 

levně se zárukou. VČETNĚ VÍKENDŮ. 

Instalace a připojení myček, praček. Tel.: 

602 377 213

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuzana 

Šemlová – opravy, úpravy oděvů a byto-

vého textilu. Zdiměřická 1446, Praha – Již-

ní Město. Otevřeno po–čt 10.00–18.00, 

pá 10.00–15.00. Tel.: 734 487 143

• Chcete se zajímavě obléknout? Navštiv-

te SECOND HAND EXTRA. Adresa obcho-

du: Tatarkova 724/20 – zadní vchod, 50 m 

od  prodejny NORMA. Prodávám zboží 

značek ESPRIT, OLIVER, ONLY, STREET 

ONE a  další, i  větších velikostí. Proč se 

trochu neodlišit od běžné konfekce kvali-

tou oděvu a nápaditostí. Těším se na Vaši 

návštěvu.

• Návrh a  realizace interiérů. Nabízíme 

Vám návrh dispozičního řešení, 3D vi-

zualizaci, skloubení designu s  funkčnos-

tí. Redesign. Home Staging při prodeji. 

www.barandundesign.cz, 608 806 480

POČÍTAČE
• PC kámoš – Počítačový servis. Vyčiště-

ní a  zrychlení PC, oprava PC, odvirování, 

záchrana dat, přeinstalace Windows, Wi-Fi 

atd. Praha 4. www.pckamos.cz, POZOR, 

NOVÉ ČÍSLO: 737 020 332

• NEVÍTE SI RADY S POČÍTAČEM? Nabízím 

školení MS Offi  ce, servis Vašeho PC, výběr 

hardware a komplexní řešení webu s inter-

netovým marketingem. Tel.: 733 731 892, 

e-mail: david.simko@centrum.cz 

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRO-
DEJ a  VÝUKA přímo u  zákazníka, insta-

lace Wi-Fi, internetu, notebooků, výuka 

s  trpělivým učitelem. Doprava zdarma. 

Tel.: 604 806 516 (i SMS), e-mail: daro@

daro.cz, www.daro.cz

• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE TV, sa-

telitu, set-top boxu, DVD, radiomagneto-

fonu. Servis malých domácích elektrospo-

třebičů. Tel.: 739 049 499, e-mail: krizjiri@

volny.cz

ZDRAVÍ A KRÁSA
• VÝŽIVOVÁ PORADNA – AKCE DU-
BEN – nezávazná vstupní nutriční kon-

zultace 390 Kč + za  150 Kč převážení 

po  3 týdnech na  InBody, Poliklinika Šus-

tova, rezervace na  tel.: 736  681  403, 

www.mojejidlo-mojezdravi.cz

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

v  práci... Profesionální služby za  rozum-

né ceny. Pí Jenšíková, tel.: 777 285 669, 

www.kadernice-do-domu.cz

• ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKA-
ŘE MUDR.  MARIE SIMKOVÁ, PRAHA 

4, HVIEZDOSLAVOVA 1600/6, POLI-

KLINIKA LITOCHLEBY, 1. PATRO, PŘÍ-

JÍMÁ K  REGISTRACI NOVÉ PACIENTY, 

SMLOUVY S  POJIŠŤOVNAMI MÁME. 

TEL.: 267 914 143
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I
Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU
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• JARNÍ AKCE, pro držitele průkazů ZTP, 

stříhání zdarma každý pátek od  11.00 

do  15.00. Přijmeme kadeřnice na  ŽL, 

v  případě zájmu volejte prosím tel.: 

607 560 953 

OSTATNÍ
• Vyhotovení odborného odhadu nemo-
vitostí i pro dědická řízení, konzultace pro 

prodej nemovitostí. Rychlé zpracování za-

ručeno. Tel.: 777 211 671

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFI-
KY i  celé knižní pozůstalosti. Pohledni-

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

603 247 819, e-mail: centrums.t@post.cz

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 
480 Kč/AUTO. Pevná konečná cena bez 

poplatků za čekání a nástup, max. 4 pa-

sažéři, snadné objednávání, spolehlivost. 

www.mrtransfer.cz, tel.: 603 431 716 / 

608 553 080

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výro-

ba klíčů, opravy obuvi, brašen, kabelek, 

deštníků, oděvů, bund, ortopedické opra-

vy. Provádíme gravírování, broušení nožů 

a  nůžek. OC Opatov – vestibul metra. 

www.opravyobuvi.cz

• SVJ KOSMICKÁ HÁJE PRONAJME 
V PANEL. DOMĚ NEBYTOVÝ PROSTOR 

(BÝV. KOČÁRKÁRNA), PŘÍZEMÍ SE ZVL. 

VCHODEM. NA VLASTNÍ NÁKLADY STA-

VEB. ÚPR. NUTNÉ. VHODNÉ PRO KAN-

CELÁŘ, NE OBCHOD. DOHODA. VOLAT 

NA 603 930 925

• SVJ Jeřábkova 1460+1461 Praha 4 na-
bízí k pronájmu nebytový prostor 52 m2 

v  přízemí domu s  vlastním vchodem 

z pěší zóny, volný dle dohody. Info na tel.: 

721 620 858

• BAZAR ZASTAVÁRNA NA  JIŽNÍM 
MĚSTĚ. Zastavujeme, vykupujeme, pro-

dáváme. Adresa: V  jezírkách 1540/6. 

Naproti kulturnímu domu Opatov. 

E-mail: fl ashbazarek@seznam.cz. Tel.: 

604 556 688

Vzorkovna: 
Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4 
Tel.: 272 913 518, 602 224 745, 736 533 313
nykl@propostudio.cz • paulin@propostudio.cz

Provozní doba: 
Po–Čt 9:00–12:00, 14:00–17:00, Pá 9:00–14:00
www.propostudio.cz
člen obchodní sítě 1fl oor • www.1fl oor.cz

 Vám dodá a odborně aplikuje: vinylové dílce, PVC a koberce 
v metráži i čtvercích, dekorativní cementové, epoxi 
a PU pohledové stěrky na podlahy, stěny, kuchyně, koupelny 
– panDOMO, BetonImage, ELEKTA, epoxi úpravu garáží a sklepů 

Samozřejmostí je odborná úprava podkladu

AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku 
• Rovnací rám • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika 
• Opravy bouraček, jednání s pojišťovnou • Pneuservis

Mobil: 731 208 823, 272 937 482  Praha 11 – Zakouřilova 142 
www.auto-vranek.cz

Ubytování – pronájem apartmánu
Praha 4 - Chodov Dunovského 609, Tel.: 606 907 032 
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