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Značka Verreum byla založena před 2 
lety a jejím cílem je je stát se předním 
hráčem na trhu s exkluzivním českým 
designovým sklem.

Verreum spojuje staré sklářské techniky 
používané v České republice již po 
mnoho století s návrhy současných 
předních českých i zahraničních 
designérů. 

Mimo vlastní výroby unikátního 
stříbřeného skla se SPACE CZ snaží 
spoluprací se zbývajícími českými 
sklárnami udržet tradici ruční výroby 
skla v Čechách.

Verreum své kolekce pravidelně 
představu na domácích i zahraničních 
veletrzích jako např. 100% Design London 
nebo Maison et Objet v Paříži.

Verreum je zároveň spoluorganizátorem 
evropského projektu Glass is Tomorrow, 
jehož cílem je podpořit spolupráci sklářů 
a designérů napříč Evropou.

www.verreum.cz

NORMA  design by Sebastian Herkner

WAVE  design by Jiří Pelcl

FJODOR  design by Rony Plesl

Verreum Inzerce 182x252 02.indd   1 3/19/12   9:03 AM
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fotbalově o vánočních přáních ☺

Určitě si nemyslíte, že jsem se ptala zku-

šených ostřílených fotbalových veteránů, 

i když ti by určitě mohli vyprávět a nejen 

o  Vánocích. Ty vám vyzpovídáme jindy, 

slibujeme. My jsme se rozhodli pro ty 

malé pětileté dukláčky z  fotbalové ško-

ličky, kteří teprve s  fotbalem začínají, 

a  pro srovnání jsme ještě oslovili děti 

ze starší přípravky ve  věku mezi osmi 

a deseti lety. Zdálo by se, že pět let není 

 Vidět tyhle malé odhodlané fotbalis-

ty je moc fajn. Jsou zapálení, plni spor-

tovního nadšení a  hlavně opravdových 

dětských ideálů. Já jim za sebe i za vás 

přeji, ať jim Ježíšek jejich touhy a přání 

alespoň trošku splní a ať se jim ve fotba-

le daří se stejným elánem, jaký předvedli 

před naším povídáním ☺

v toku času žádný rozdíl, ale mezi dětmi 

je to skoro „generační” rozdíl v pohledu 

na svět. Jen dárky, ty si přejí obě skupiny 

se stejným elánem a těší se na ně úplně 

stejně… prostě nejvíc. A abychom byli 

hodně styloví, zeptali jsme se celkem je-

denácti dukláků.

 Páteční podvečery patří na sportovi-

šti Schulhoff ova tréninkům začínajících 

fotbalových mláďat a  pár z  nich se mi 

podařilo odchytit a vánočně vyzpovídat.

Denis je ze třídy Korálků, na školku 

si v rozčilení z toho, že už vlastně 

za  chvilku budou Vánoce, nevzpo-

mněl, ale to vůbec nevadí. Od Ježíška 

by si letos přál parádní fotbalovej míč 

a doufá, že se mu to vyplní. Z pohádek milu-

je Šmouly… ostatně všichni kluci se při pronesení 

slova Šmoulové shodli, že jsou úplně nejlepší.

Šimon je z Mateřské školy Anny 

Drabíkové, od  Ježíška by 

chtěl taky pistol… (asi to 

budou s  Ondrou kamarádi 

a dětské přestřelky budou 

po  Vánocích v  jejich režii). 

Fotbalista je to opravdu 

zapálený, měli byste ho 

vidět s  míčem, je to hoto-

vej kouzelník ☺ z  pohádek 

má rád Není žerty Berty ☺, 

rozuměj S čerty nejsou žerty ☺, 

ale my mu jeho přejmenování klidně 

odpustíme… miluje přece klasickou čes-

kou pohádku ☺

Jonáš je šikulka z  Motýlků a  ze stejné 

školky jako Šimon. Ježíšek je podle něj 

úplně nejlepší. Jonáš by rád, kdyby 

mu letos přinesl lego Star wars. No 

a  na  pohádce se shodli s  Ondrou, 

nejlepší je přeci ten velkej sympaťák, 

zlobr z bažiny Shrek.

Tobiáš ze Sluníček z Mateřské školy Sulan-

ského  by rád od Ježíška lego loď, už si 

představuje, jak ji skládá. Na to se moc 

těší. Z  fi lmů má rád animovaný po-

hádky, moc se mu líbí – Hledá se 

Nemo a taky Šmoulové a jas-

ně, že Shrek a  ten moc 

chytrej kocour ☺

JE TO SKORO K NEVÍŘE, ALE VÁNOCE UŽ JSOU OPĚT PO ROCE ZA DVEŘ-

MI. TI VÍCE ZODPOVĚDNÍ UŽ NAKUPUJÍ VÁNOČNÍ DÁRKY A DĚTSKÉ TĚŠE-

NÍ STOUPÁ K MAXIMU… PŘEMÝŠLELI JSME V REDAKCI, KOHO OSLOVIT 

DO NAŠÍ UŽ SKORO TRADIČNÍ ANKETY, A JELIKOŽ JE U NÁS NA JIŽNÍM 

MĚSTĚ POPULÁRNÍ SPORT, ROZHODLI JSME SE TENTOKRÁT PRO SPOR-

TOVCE, FOTBALISTY Z FK DUKLA JIŽNÍ MĚSTO. 

Ondřej je z Mateřské školky Donovalská, vzpomněl 

si bez zaváhání. Na Ježíška samo sebou věří a taky 

se na  něj letos moc těší, chtěl by od  něj to-

tiž pistol, aby si mohl hrát s  kamarádem 

na  policii. Má moc rád pohádku Shrek 

a  fotbal ho moc baví, i  když ho hraje 

chvilku ☺

Tobiáš

Ondřej

Šimon

Denis

Jonáš
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Byli milí, spontánní a  shodli se na  pár vě-

cech… k Vánocům je dobrý dostávat pejsky, 

auta na vysílačku a hlavně péespéčka ☺, nej-

lepší činností je rozbalování dárků a co mě po-

těšilo… všichni zdobí o Vánocích živé voňavé 

stromečky. 

 Co říct na závěr příjemného vánočního fot-

balového povídání?

Šťastné a veselé… jim, vám a nám všem ☺
Dana Foučková, foto autorka

Fotbalistka Lucka je skvělá. Je 

ze základky Květňák. Moc 

ráda by byla fotbalovým zá-

ložníkem. Už má i jeden pohár 

za  úspěchy. Z  pohádek má 

ráda Krásku a  zvíře a  miluje 

pejsky. Má slíbeného jedno-

ho za  samé jedničky. Na  Váno-

cích je nejlepší rozdávání dárků, 

na tom se shodla se všemi ☺

Pavel je taky z Pošepňáku, je 

fotbalový záložník a hrdý ma-

jitel dvaceti fotbalových míčů. 

Děda byl fotbalistou, tak má 

prostě fotbal v  genech. Má 

rád fi lmovou Narnii a  pod 

stromeček by si přál Avatara. 

O Vánocích tradičně zpívají ko-

ledy. 

František je ze základky Pošepného. Je to brankář, 

který už vlastní šest pohárů. Chtěl by péespéčko, 

což jsem vyrozuměla, že je jakási součást hry 

playstation. Ostatně stejnou věc by v podstatě 

jako dárek brali všichni ☺ O Vánocích se 

tradičně u  Fandy doma dělá rodinná 

fotka a musím říct, alespoň za mě, 

že to je moc hezká tradice ☺

Jakub je útok a záloha ze základky Pošepné-

ho. Má rád fi lmy o Harry Poterovi, nejlepší je 

podle něj dvojka… (podle mě také ☺), chtěl 

by k Vánocům auto na ovládání a je vlastní-

kem poháru a taky pár diplomů za fotbalové 

úspěchy. O Vánocích tradičně pečou s mam-

kou perníčky.

Tonda je útok a obra-

na ze základky Květ-

ňák. Tenhle velký fot-

balový sympaťák má 

dokonce osm pohárů 

za  svoje fotbalové doved-

nosti a  stejně jako Michal má 

rád fi lmy Indiany Jonese. Bez překvapení chce pé-

espéčko ☺ a já se už vůbec na nic neptám… pro-

tože už vím, co to je.☺ Doma jako tradiční vánoční 

zvyk krájí jablíčka.

Michal je ze základky Mikulova, takže 

vlastně domorodec ☺ Je obranář a má 

pohár za  úspěch, na  který je náležitě 

pyšný. Z  fi lmů je jeho favoritem Indiana 

Jones a chrám zkázy a stejně jako většina by 

si přál to kouzelné péespéčko ☺ Tradičně mají 

doma velký adventní věnec. 

Jakub

Michal

Tonda

Lucka Pavel

FrantišekTrošku jsme si popojeli a  do-

razili se sportovním ředitelem 

FK Dukla Jižní Město Josefem 

Světlíkem, který byl tak hodný 

a  dělal mi ten večer průvodce, 

mezi fotbalové mladší žáky 

do Základní školy Mikulova, kde 

trénují o  pátečních večerech 

pravidelně oni.

Štastné a veselé Vánoce

a úspěšný nový rok 2013

přeje

Dalibor Mlejnský, 
starosta MČ Praha 11
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VÝTVARNÍCI Z MŠ STACHOVA. Tradiční podzimní 

dílny se letos vydařily. Vstupenkou byl totiž Zelenino-

vý trpaslík. Všichni byli zvědaví, jak se rodiče do akce za-

pojí a jaké trpaslíky doma s dětmi vytvoří. Takovou úžasnou 

přehlídku skřítků nikdo nečekal. Posuďte sami, nejsou překrásní? 

DIAMANTOVÁ. Krásné jubileum oslavili manželé 

Liduška a Karel Svobodovi v Chodovské tvrzi. My 

jim za redakci přejeme stejně jako Jan Gabriel, ředitel 

Jihoměstské sociální a. s., hodně společných let.

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA SE ZMĚNILA V KA-
VÁRNU. Základní škola Květnového vítězství 1554 

uspořádala na podzim rodičovskou kavárnu. Šlo o další 

formu spolupráce školy a rodičů, při níž se různými tématy 

snaží škola odkrýt a přiblížit, čím se děti ve škole zabývají a co 

nemusí být vždy na první pohled rodičům jasné. 

DÁREK POD STROMEČEK. V Základní škole Květ-

nového vítězství se regenerovaly pavilony a spojovací 

chodby včetně tělocvičen. Jak vidíte z fotky, všechno 

krásně prokouklo a děti si novou školu užívají. Podrobněji se 

této škole budeme věnovat v příštím čísle.

KATEŘINSKÝ HALOWEEN. Super akcí ZŠ Ke Kate-

řinkám bylo Setkání „rodinných týmů” u Milíčovského 

lesa. Akce vycházela ze známého českého fi lmu Ať 

žijí duchové. Spojily na ní síly Klub přátel školy, městská 

část Praha-Újezd a ruku k dílu přiložili také učitelé a vedení školy. 

Atmosféra při zdobení dýní byla halloweenská. Počasí bylo krásné 

a účast přes 300 dětí a 200 dospěláků nepřekvapila.

ROZKVETLÁ SAKURA. Je to k neuvěření, ale v Ma-

teřské škole Stachova rozkvetla na podzim sakura. 

Opravdu zvláštní jev tu máme pro vás aktuálně... a je to 

nádhera, posuďte sami.
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Praha 11 má jako jediná městská část svoji 

bezpečnostní mapu. Najdete ji na webu 

www.praha11.cz v sekci bezpečnost na JM.

Devátá akce Výměny oblečení 
proběhla v barvách podzimu
Druhá říjnová sobota byla 

tou pravou příležitostí pro 

všechny, kteří chtěli smysluplně 

naložit s  již nenošeným oblečením 

a  prožít pohodové odpoledne. V  Do-

mově pro seniory Chodov se konala již 

devátá akce společensky prospěšné-

ho projektu Výměna oblečení. Na své 

si přišli nejen obyvatelé domova se-

niorů, ale i  ti, kteří chtěli oživit svůj 

šatník. Podzimní Výměna oblečení 

zkrátka hýřila všemi barvami. Spojila 

všechny věkové kategorie, vykouzlila 

úsměv na tváři těm, kteří tráví podzim 

života v domově pro seniory, a navíc 

splnila svůj charitativní cíl.

Prioritou je také trať na Jižní Město
V Praze by mělo v budoucnu vzniknout 

13 nových tramvajových tras. Nejblíže 

k výstavbě má prodloužení trati z Divo-

ké Šárky na sídliště Dědina a z Barran-

dova do  Holyně a  Slivence. Magistrát 

chce na projekty získat peníze z Evrop-

ských fondů. Nejdále je město s přípra-

vou trati na  sídliště Dědina. Tramvaje 

by jezdily po Evropské ulici, Vlastinou, 

podél Drnovské až ke křížení s ulicí Dě-

dinskou. Délka trati je přes dva kilome-

try a bylo by na ní pět zastávek. Další 

prioritou v oblasti tramvajové dopravy 

je trať na Václavském náměstí, na Jižní 

Město, v Bohnicích nebo její prodlouže-

ní z Modřan do Libuše.

Monada slavila 20. výročí
Klinika komplexní rehabilitace MUDr. 

Jiřího Marka Monada oslavila letos 

na podzim 2012 20. výročí svého za-

ložení. K  tomuto výročí byla uspořá-

dána odborná rehabilitační konferen-

ce s mezinárodní účastí v Top Hotelu 

Praha. Monada je soukromé zdravot-

nické zařízení – rodinná fi rma, která 

byla založena MUDr.  Jiřím Markem 

jako první privátní klinické pracoviště 

na území České republiky. Spojuje kla-

sickou evropskou rehabilitaci s  ově-

řenými metodami přírodní medicíny 

a  akupunktury. Poskytuje ambulantní 

formou a formou stacionáře komplex-

ní rehabilitační péči pacientům s one-

mocněním pohybového aparátu všech 

věkových skupin. Specializovaný tým 

pracovníků kliniky poskytuje také re-

habilitační péči imobilním pacientům 

přímo v  jejich bytech na celém území 

Prahy, seniorům Prahy 11 v DPS Bla-

tenská a  Šalounova, OC Janouchova 

a DD Donovalská. 

Více na www.monada.cz. 

ní ohlasy, které se mi dostávají, a  také 

jsem rád, že se nám daří úspěšně plnit 

jeden z dalších bodů programového pro-

hlášení Rady městské části Praha 11, 

a že s klidným svědomím můžu na ulici, 

v obchodě, na zastupitelstvu, na kultur-

ních akcích – všude tam, kde se s vámi 

setkávám, říci s čistým svědomím – ano, 

svoje předvolební sliby plníme. Děkuji 

za  spolupráci členům kolegům radním, 

zastupitelům, zaměstnancům úřadu 

a  mnoha dalším, kteří mě v  mé práci 

podporovali a bez nichž by privatiza-

ce nebyla možná. 

 Všem přeji krásné a klidné pro-

žití vánočních svátků a  do  roku 

2013 hodně štěstí a zdraví sym-

bolické třináctce navzdory.

Josef Belaník 

zástupce starosty pro oblast převodů 

bytových jednotek a zdravotnictví

Slovo 

zástupce 

starosty

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

jsem velmi rád, že mohu oznámit splnění 

slibu, který jsem dal nájemníkům obec-

ních nájemních bytů na začátku tohoto 

roku. Privatizace bytů se blíží ke  zdár-

nému konci. Mnoho nájemníků se již 

v  tomto roce stalo majiteli bytu a  za-

ložili se svými sousedy nová SVJ. Zbý-

vající oprávnění nájemci bytů ze všech 

domů schválených podle Zásad k priva-

tizaci dostanou nabídku k odkupu bytu 

do osobního vlastnictví do konce tohoto 

roku. Jsem velmi rád za všechny pozitiv-

Také letošní konec roku zpříjemní svoji poetickou hudbou

 tradiční zvonohra. 

Zvonohra se u nás zastaví 

19. prosince v 17 hodin 
u Komunitního centra Matky Terezy.

K Vánocům patří zvonohra
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I  přesto se někteří z  nás umí zastavit 

a udělat něco pro své sousedy, známé 

a nebo jen tak, pro svůj nebo dokonce 

náš příjemný pocit. Vzhledem k tomu, že 

výsledky jejich snažení vnímáme stále 

častěji, vznikla myšlenka ocenit krásné 

předzahrádky. Vidíte je také? Ano, jde 

o  ty malé ostrůvky přírody na úpatí va-

šich domovů.

 Ano, i  kolem panelových domů se 

pohybují lidé se sekačkami, hrábě-

mi, rýči i  zahradnickými nůžkami. Naši 

sousedé se takto starají o  naše okolí 

a  vkládají do  zahradnických úkonů svůj 

čas a energii, a to většinou bez nároku 

na jakoukoliv odměnu a nám všem zpří-

jemňují okolí, kde žijeme. Proto jsme se 

společně se starostou, panem Mgr. Da-

liborem Mlejnským rozhodli, že bychom 

i my mohli udělat radost těm BD a SVJ 

a  jejich členům, kteří své předzahrádky 

udržují, a  to poděkováním a  symbolic-

kou odměnou. Vždyť, když kuchařka 

uvaří, co menšího ji potěší, než 

že jí poděkujeme a  pochválíme 

zkonzumovaný pokrm. Přesně v  tomto 

duchu se pan starosta tentokrát setkal 

se zástupci Bytového družstva Dvojdům 

čp. 1681 a 1682 v Leopoldově ulici, By-

tového družstva Háje 516 v ul. Hviezdo-

slavova a Bytového družstva Kosmická 

739–741. 

 A  protože podzim čaruje i  přes in-

verzní počasí, které nepustí mezi nás 

slunce, dovolím si řečnickou otázku, zda 

jste zvedli hlavy a  vaše pohledy zazna-

menaly město, o  které se tentokrát 

postaral právě sám podzim, aby nám 

zpestřil okolí. Trochu paradoxně k násle-

dujícímu výrazu si právě nyní můžeme 

všimnout, kolik je v  Praze 11 stromů 

a „zeleně“.  Tato barevná padající nádhe-

ra přírody totiž nešla přehlédnout.  

manažer BD a SVJ

bd.svj.manazer@praha11.cz

tel.: 606 694 556 

Za fotografi e z minulého čísla děkujeme 

panu Neubauerovi.

Takové skorovánoční ocenění za snahu
VÁŽENÍ ZÁSTUPCI BD A SVJ, VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

V  NAŠICH MĚSTSKÝCH ŽIVOTECH LETÍ ČAS, ŘEČENO SLOVY KLASIKA, 

JAK SPLAŠENÝ KŮŇ, A TO VĚTŠINĚ Z NÁS, VŽDYŤ LETOŠNÍ VÁNOCE UŽ 

MÁME DOSLOVA ZA DVEŘMI.

 „Děkujeme vám všem, 
kteří se o své předzahrád-
ky staráte! Ceníme si 
vašeho aktivního pří-
stupu a vaší práce!”

Starosta Dalibor Mlejnský v doprovo-

du místostarostky Evy Štampachové 

a manažera BD a SVJ předal zástupcům 

bytového družstva Kosmická 739–741 

své poděkování a poukaz k odběru 

zboží v zahradním centru. 

Barevná a upravená předzahrádka 

v Kosmické ulici nejde přehlédnout. 

 Zajímavá skalka BD Háje 516
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Neohleduplní spoluobčané?

Zánik mandátu člena zastupitelstva

Někteří lidé se chovají velice neohledupl-

ně k životnímu prostředí v našem okolí. 

Na  fotografi i vidíte, co jsou schopni vy-

hodit do  pole vedle Milíčovského lesa, 

do  oblasti, která je chráněnou přírodní 

památkou. Přitom město zřizuje sběrné 

dvory, do kterých se mohou za malý po-

platek pneumatiky odložit. Je potřeba si 

uvědomit, že pracovníci městské části 

jsou nuceni na náklady nás všech daňo-

vých poplatníků nepořádek uklidit. Hlídej-

me své okolí před nájezdy barbarů.

Ing. Daniel Hakl, zástupce starosty

Zastupiteli Mgr.  Jakubu Lepšovi (TOP 

09) dne 11. 9. 2012 z  důvodu změny 

trvalého pobytu zanikl mandát člena 

Zastupitelstva MČ Praha-Újezd. Podle § 

56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně někte-

rých zákonů, ve znění pozdějších předpi-

sů, nastupuje za odstupující zastupitele 

náhradník z kandidátní listiny téže voleb-

ní strany. Členkou zastupitelstva se tak 

stala Ing. Radmila Dvořáková.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 
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Městská část Praha-Újezd (www.praha-ujezd.cz):

St 5. 12., 15.00–17.00 a 17.30–19.30: Mikulášský 
dětský karneval (vstupenky na ÚMČ Praha-Újezd)

Čt 6. 12., 17.00: Klub seniorů (dále vždy 1. čtvrtek 

v měsíci)

Klub Vodnická, o. s. (klubvodnicka.webnode.cz):

Každé úterý 10.30–11.30: Výtvarná dílna s prvky 
Montessori (rodiče s dětmi 2–3 roky) 

Každé úterý 15.15–16.15: Matematika a čeština 
podle M. Montessori (3–6 let)

Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power 
jóga
Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
Každý čtvrtek 19.00–20.00: Pilates a standing 
pilates. Registrace a platba na leden–březen 2013: 

každé úterý 18.45–19.00 nebo v časech probíha-

jících kurzů. 

Od ledna otevíráme: 

pondělí 18.00–19.00 Power jóga, úterý 9.00–
9.45 Cvičení rodičů s dětmi od 2 let.
Taneční studio Dalila (www.dalila.cz):

Každou středu 19.00–20.00: Orientální tanec – 

začátečníci (nekoná se 5. 12.)

A. Hovorková:
Každou středu 14.30–15.30: Pilates a klasický 
strečink (rehabilitační cvičení pro ženy, jen 12. 12.)

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):

Každý čtvrtek 16.00–17.00: Sportovní kroužek 
(3–6 let, nekoná se 20. 12.)  

Sál Vodnická

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
8. 10. 2012     
SCHVALUJE:

 nové členy kontrolního a fi nančního 

výboru a výboru stavebního a pro ži-

votní prostředí,

 uzavřít nájemní smlouvu na  proná-

jem parc. č. 619/3, 626/20 a 626/21 

s SK Újezd – realizace a provozování 

sportoviště,

 ZŠ Ke  Kateřinkám dar v  hodnotě 

50 000 Kč, MŠ Jažlovická dar v hodnotě 

25 000 Kč, MŠ Janouchova dar v hod-

notě 10 000 Kč, MŠ Křejpského, Blaten-

ská a Madolinka dar v hodně 5000 Kč,

 výroční zprávu Mateřské školy Vod-

nická za školní rok 2011/2012,

 výdaje ve výši 5000 Kč na lampiono-

vý průvod Kateřinský Halloween.

Úplné znění textů je vyvěšeno 
na úřední desce, informačních vývěs-
kách a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení 
zastupitelstva

u  Milíčovského lesa, který každoroč-

ně slouží dětem pro nejrůznější zimní 

radovánky – pokud tomu samozřejmě 

bude přát počasí. S  příchodem silných 

mrazů si také mohou rodiče s dětmi za-

bruslit na osvětleném Návesním rybníku 

do pozdních nočních hodin.       

 Městská část Praha-Újezd, společně 

s  místními obyvateli, pro vás připravila 

dvě předvánoční akce, které byste si 

neměli nechat ujít. Dovolte mi, abych 

vás co nejsrdečněji pozval na  6. ročník 

zdobení a  rozsvěcení vánočního stro-

mu, který se uskuteční 15. prosince 

od 15.00 hod. na Kateřinském náměstí. 

Další tradiční akcí je předvánoční setkání  

u mobilní zvonkohry, které se uskuteční 

dne 17. prosince od  17.00 hod. v  ulici 

Na Křtině. Na závěr koncertu bude od-

pálen ohňostroj, který nám připomene 

nastávající příchod nového roku. 

 Vážení spoluobčané a  sousedé 

z  městské části Praha 11, přeji vám 

všem klidné prožití vánočních svátků. 

Dětem přeji, ať pod vánočním stromeč-

kem najdou všechny dárky, o které si Je-

žíškovi napsaly. 

Václav Drahorád, starosta  

Slovo 

starosty

21. prosince končí podzim a  nastoupí 

paní zima. Toto období je spojeno se 

sáňkováním, bobováním, lyžováním, 

běžkováním, bruslením, koulováním 

a  stavěním sněhuláků. Městská část 

zajistila posekání severní části kopce 

Nabízíme k  prodeji do  osobního 

vlastnictví ordinaci lékaře o  velikosti 

51,8 m2  + společné prostory 40,40 m2. 

1x parkovací stání je před nemovitostí. 

Současná cena je 2 792 000 Kč vč DPH.

Podrobnější informace získáte na ÚMČ 

Praha-Újezd, Kateřinské nám. 645/1, 

tel.: 272 690 540 nebo 737 212 527. 

Prodej ordinace lékaře

SLEVA 300 488,-
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•  Návštěva pana starosty v Základní škole Klíček
V pondělí 12. října navštívil pan starosta 

Prahy 11 Dalibor Mlejnský naši základní 

školu Klíček, která sídlí v  objektu měst-

ské části Praha 11 v  Donovalské ulici 

u Chodovské tvrze. Mezi specifi ka naší 

školy patří zejména rodinná atmosféra 

a  snížený počet žáků ve  třídách. Pan 

starosta při této příležitosti „otevřel“ 

nová okna, jejichž rekonstrukce proběh-

la během letních prázdnin tohoto roku. 

Výměnu oken hradila městská část, kte-

rá vyslyšela naši žádost o nutnosti této 

rekonstrukce. 

 Po přivítání ředitelem školy přestřihl 

pan starosta pásku za asistence žáčků 

první třídy a  slavnostně otevřel model 

dveří, který vlastnoručně vyrobily děti 

ve školní družině. Pan Mlejnský projevil 

opravdový zájem o dění ve škole během 

prohlídky školy, při níž ho doprovázely 

a odborný výklad poskytly samotné děti, 

ale i při následném rozhovoru s panem 

ředitelem a  zástupcem správní rady o. 

p. s. 

 Děti spíše zajímalo, jaká byla jeho 

školní léta, jaké předměty měl rád a kte-

ré naopak nebyly u něj v oblibě. Pan sta-

rosta se naopak živě zajímal o současné 

radosti i strasti chodu školy. 

 Rád bych ještě jednou poděkoval 
panu starostovi za  návštěvu a  měst-
ské části Praha 11 za pomoc naší škole.

Mgr. David Havelka, ředitel školy

•  Interaktivní tabule v Základní škole Donovalská umí zázraky

Kouzelná školní tabule. Přesně tohle 

označení si zaslouží interaktivní tabule, 

kterou mají prvňáčci v  Základní škole 

Donovalská. Škola ji zakoupila pro po-

třeby prvňáčků a fi nančně na ni přispěla 

městská část šekem na 10 tisíc Kč, kte-

rý předal zástupcům školy starosta Dali-

bor Mlejnský při letošním 30. výročí zalo-

žení školy. Tabule umí úplně všechno, co 

prvňáčci potřebují při výuce. Slouží také 

zároveň jako perfektní výuková učebnice. 

My, co už dávno nejsme školou povinní, 

můžeme současným prvňáčkům jejich 

kreativní a zábavnou výuku jen závidět.

Dana Foučková

Děti zasypaly starostu Dalibora Mlejnského 

spoustou všetečných 

otázek.

FOTO: RONALD HILMAR

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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•  Malé Kunratické 
triumfoval Svěchota!

• Začít se šermem může každý
Sportovní šerm je zajímavý komplexní 

sport rozvíjející fyzickou stránku, rych-

lost, sílu dolních končetin, postřeh a sta-

bilitu. Stejně tak i  psychickou stránku 

člověka – šermíř musí umět vyhodno-

covat situaci a následně se rozhodovat 

v  setinách sekund. Schopnost adekvát-

ně reagovat a dovednost samostatného 

kombinačního myšlení je v tréninku roz-

víjena od začátku.

 Šerm je navíc moderní varianta váleč-

ného umění, které je staré jako lidstvo 

samo. Je jedním z  nejstarších sportů 

a  mimo jiné také jednou ze základních 

částí moderních olympijských her. Šerm 

patří mezi úpolové sporty, soupeř pří-

mo proti soupeři. Jeho podstatu přesně 

vystihuje okřídlené přirovnání, že box 

je šerm v rukavicích. Je potřeba porazit 

soupeře, zasáhnout a  nebýt zasažen. 

Šerm šavlí je přitom nejlepší esencí vše-

ho, co se v šermu dá nalézt. Zápasy jsou 

nejdynamičtější, šavle rozvíjí komplexně 

celé tělo i ducha.  Záleží vždy na jednom 

každém z  nás, co budeme chtít, aby 

nám šerm dal. Začít se šermem může 

každý, neexistují věkové hranice toho, 

kdy už není možné šermovat.

 Zveme všechny jihoměstské zá-

jemce, kteří by se chtěli přijít podívat 

na předvedení šermu šavlí, či si to přímo 

se šavlí zkusit, aby kontaktovali Jiřinu 

Doležalovou (j.dolezalova@vakosxt.cz), 

mobil: 603 822 468.

Krásné barevné stromy, všude kolem 

spadané listí, bahno, mlha a  vlezlé po-

časí.  Typický podzim přivítal účastníky 

17. ročníku nedělního závodu Malá 

Kunratická. Navzdory počasí a  souběž-

nému závodu v  Praze 4 si na  Malou 

Kunratickou našlo cestu 117 závodníků. 

Mezi účastníky nechyběla tradiční do-

mácí esa, závod okořenila i mezinárodní 

účast dvou italských a dvou amerických 

běžců.  

 Příjemné je, že tento kros přilákal 

37 běžců z mužské kategorie do 40 let 

a  potvrdil tak rostoucí zájem o  běhání 

i mezi mladšími ročníky. I ženy dorazily 

v  početné skupině 25 závodnic. Abso-

lutním vítězem mezi muži se stal vý-

borným časem 10.57 Ondřej Svěchota, 

mezi ženami kralovala Lenka Borovičko-

vá časem 13.17. Traťový rekord nepadl, 

nicméně časy patřily k  druhým nejrych-

lejším v historii závodu. O nejlepší umís-

tění se bojovalo i v kategoriích šedesát-

níků a sedmdesátníků. V té mladší proťal 

cíl jako první Václav Lípa časem 13.45. 

V  kategorii nejstarších zvítězil Jaroslav 

Čech časem 15.10.  

 Zajímavým zpestřením závodu byl 

průjezd dvou koňských povozů cílovou 

rovinkou. I přes tuto nečekanou překáž-

ku se podařilo všem běžcům zafi nišovat 

a odnést si i nevšední zážitek. Na závěr 

tradičního běžeckého závodu nechyběla 

oblíbená tombola, která udělala radost 

i ostatním účastníkům závodu. 

Květa Valentová
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2. 12.
 FC Háje JM – fotbalový turnaj

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, FC Háje JM

 TJ JM Chodov – extraliga žen – TJ 
JM Chodov x Brno Židenice
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, SJM, o. p. s. + TJ JM Chodov

4. 12.
 Hurá Mikuláš

Centrální park u Komunitního centra 

Matky Terezy, MČ Praha 11

8. 12.
 Mikulášský turnaj

Herna stolního tenisu v objektu 

bývalé kotelny Mikulova 1583, SJM, 

o. p. s., oddíl stolního tenisu

 SK Dvojka – turnaj elévky
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, SJM, o. p. s. + SK Dvojka

Kompletní přehled prosincových 
akcí najdete na webu Prahy 11 kul-
tura a  sport sport přehled sportov-
ních akcí.
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• Dětské domovy 
versus základky

Ve Sportovní hale 

Jižní Město se v listopadu 

uskutečnil už druhý ročník sportovního 

klání dětí z dětských domovů a z jihoměstských 

základních škol. A jak to celé dopadlo? První tři místa 

obsadily děti ze základek. Na fotce vidíte úspěšné sportovce 

ze ZŠ Mikulova. Podpořit je přišel starosta Dalibor Mlejnský, který 

vítězům předal ceny za výkony. Gratulace patří všem a zase za rok! redFOTO: RONALD HILMAR
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ZUBNÍ ORDINACE
• přijímáme nové pacienty

• máme smlouvy s pojišťovnami.

Kolektiv zubních lékařů nabízí 

bezbolestnou stomatologickou 

péči, individuální přístup.

Stomatologické centrum Háje 

Dental Image s. r. o.
Kosmická 537/2 – přízemí vpravo

tel.:  608 956 530

 608 903 035

www.dental-image.cz

Vánoční nabídka
v Lékárnách

Medifi n!

POLIKLINIKA OPATOVSKÁ
Opatovská 11, Praha 4,  po–pá  7:30–18:30

bonus 30 Kč
na recept*
Platnost slev od 1. 11. do 31. 12. 2012 či do vyprodání 
zásob. Bonus 30 Kč na recept platí pouze při výdeji 
léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, 
hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.2.549 Kč

2.849 Kč

729 Kč
935 Kč

WOBENZYM
800 tablet

GS CONDRO FORTE 
120 + 60 tablet

PHARMATON 
GERIAVIT
100 tobolek

balení

vá
noční

balení
699 Kč

805 Kč

krizové situace  problematika závislostí  poradenství
Nabízí psychoterapeutka s výcvikem SUR a s více než dvacetiletou praxí na psychiatrii, 
posledních osm let se intenzivně zabývající léčbou závislostí (hry, alkohol, drogy…).

Tel.: 605 173 630                                  500 Kč/60 minut

Modletická 1390, Praha 11, 149 00  /  www.solna-jeskyne-praha.cz /  tel.: +420 774 689 550  /  e-mail: info@solna-jeskyne-praha.cz   /  pondělí - neděle, 9-21 h

Nevíte, co koupit k Vánocům ? 
Nabízíme dárkové poukazy, permanentky, masáže v solné jeskyni a cvičení Pilates ZDARMA*

Koupelová sůl
* Při předložení tohoto kupónu 
a nákupu nad 500 Kč  zdarma 
koupelová sůl z mrtvého 
moře nebo solná lampa na 
svíčku. Platí do 24. 12. 2012.

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí 

 –  dozvíte se, jak efektivně pečovat 

o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení 

 – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení 

 – make-up a denní líčení.

Vizážistika 

 – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.

Studio MK
Kontakt: 777 079 284
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INZERCE

vybraného vánočního dárku?
V době od 27. 12. 2012 do 13. 1. 2013 můžete bez obav vrátit nerozbalený
dárek v původním, neporušeném obalu, a my vám zboží vyměníme 
nebo vrátíme zpět peníze, i když od jeho zakoupení uplynula delší lhůta než 14 dní.

Nakupujte proto již nyní s předstihem a vyhněte 
se předvánočnímu stresu na poslední chvíli.

Straší Vás představa nevhodně
DARUJ BEZ OBAV

Showroom internetového obchoduProdejna 
www.kasa.cz Navštivte naši prodejnu KASAHOUSE a nakupte za internetové ceny.

841 800 800 Průhonice/Čestlice   Praha 9-Černý Most PO-PÁ 8-20, SO-NE 9-19

Vydejte se během zimních víkendů do pivovaru Velké Popovice a po znejte tajem-
ství vaření oblíbeného piva Velkopopovický Kozel. Prohlídka pivovaru byla letos 
navíc rozšířena o novinky jako ochutnávka nefiltrovaného Kozla v historických 
sklepech nebo zbrusu nový pivovarský tunel. Prohlídky probíhají každou sobo-
tu a neděli od 13:00 a 14:30 hodin. 
Kromě nevšedních prohlídek pivovaru můžete potěšit sebe a své blízké origi-
nálním pivním dárkem z Kozlího obchůdku. A návštěvu pivovaru doporučujeme 
zakončit v pivovarské restauraci Velko popovická Kozlovna. 

KOZLÍ NADÍLKA v pivovaru Velké Popovice 9. prosince 2012
12:00, 13:00, 14:00 a 15:00  Prohlídka pivovaru za zvýhodněnou cenu 40 Kč.

12:00–15:30  Soutěž o nejlepší vánočku Velkopopovicka. Přineste vlastní 
vánočku do soutěže a zároveň ohodnoťte práci hospodyněk z Velkých Popovic a okolí. 
Pravidla soutěže najdete na www.pivovar.kozel.cz

12:00–16:00  Výroba Velkopopovického betlému z perníku.
15:00  Vánoční koledy v podání ZUŠ Velké Popovice.

10:00–18:00  Nová zimní kolekce a vánoční balíčky v Kozlím obchůdku. 
Při nákupu nad 300 Kč obdržíte plechovku Velkopopovický Kozel Medium zdarma.

Ani v zimě Kozel nespí, vydejte se po jeho stopách

Pivovar Velké Popovice 
Ringhofferova 1, 251 69 Velké Popovice 

tel.: 323 683 425, e-mail: exkurze@kozel.cz 
Spojení do pivovaru:  

Praha–Strančice 
Strančice–Kamenice č. 461

Praha Opatov č. 363
www.pivovar.kozel.cz

NOVINKA:  
Kozlí párty v původní 

historické varně pivovaru. 
Uspořádejte pro své 

kamarády originální večer 
s Velkopopovickým Kozlem. 

Více na www.pivovar.kozel.cz

Po předložení tohoto kupónu 
obdrží zákazník 10% slevu  

na celý účet v restauraci 
Velkopopovická Kozlovna

www.velkopopovickakozlovna.cz
Platí do 31. 3. 2013



U dna rybníka potkal kapr kapra a  stís-

něně se ho zeptal: „Věříš na život po Vá-

nocích?“ Divácký vtip reprodukovaný 

v  televizi, ukázka relativnosti pohledů 

na stejné jevy z různých úhlů a v různých 

časových rovinách. 

 Před jedenadvaceti roky se zdálo 

neuvěřitelné, že se Česká a  Slovenská 

republika vyčlení jako samostatné stá-

ty. Od dětství jsem cítil jistotu, že také 

za  mosty přes řeku Moravu za  Hodoní-

nem a  Lanžhotem je náš stát, sahající 

od Sobranců na východě do Aše na zá-

padě. Připustil bych možná jako vstřícné 

gesto pro zachování jednoty i  členění 

česky mluvícího obyvatelstva do  dvou 

správních celků, než státní hranice 

u  těchto mostů. Vývoj však šel jinudy. 

Koncem roku se v obcích shromažďovali  

obyvatelé, aby uctili blížící se vznik samo-

statné České republiky. V městské části 

Praha-Jižní Město  připomněl historické 

a  faktické okolnosti tehdejší starosta 

Ing.  Jiří Horký v  zaplněném původním 

kině Galaxie. Když nadešla silvestrovská 

noc na  1. leden 1993, v  televizi těsně 

před půlnocí zapěl dětský sbor, zřejmě 

ze záznamu, naposledy obě hymny jako 

jeden celek. Po uplynutí půlnoci poprvé 

doprovodila třepetající se vlajku na  ob-

razovce pouze česká hymna. Měli jsme 

nyní skutečně svůj stát. A zároveň jsme 

trochu stísněně přemýšleli o známém mi-

nulém i o tom pouze tušeném budoucím. 

 Po dvaceti letech vnímáme jako pev-

nou skutečnost Českou republiku i  fakt, 

že jako její obyvatelé máme ke Slovákům 

stále stejně blízko, v  něčem snad blíž 

jak dřív. Jen nesmí jít o hokejové utkání 

národních celků. Jinak jsou ale schopní 

„legionáři“ ve všech sportech i  v mnoha 

dalších činnostech a  oborech vzájemně 

jen vítáni. Stále také přibývá všeho mož-

ného cestování tam i sem, oboustranné 

občanské úcty, setkávání a  vystoupení 

až po různé televizní show. V naší měst-

ské části, v níž na bratrský sousední ná-

rod „pod Tatrami“ mimo jiné upomíná 

i  mnoho názvů veřejných prostranství, 

má tento trend jistě pevné zázemí.

Jiří Bartoň 

www.praha11.cz14
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Preventivní rozloučení
Není úplně jisté, že budeme po  letoš-

ním 21. prosinci existovat. Indiánský ka-

lendář prý vymezuje v onen den konec. 

Kdekdo o tom ví, ale málokdo mluví. Čert 

se nemá vyvolávat, říkaly babičky. Konec 

světa už měl být mnohokrát. Počítali 

s ním i někteří husitští kazatelé, a když 

byl termín překročen, chyběl jim pak ná-

hradní program. Letos předpokládaná 

apokalypsa je ale nějak moc komplikova-

ná. Jednou jsou uváděni Mayové, podru-

hé Aztékové. Mluví se o cyklickém času 

třinácti Baktunů, k tomu náleží přes de-

set Katunů i Tunů, nejeden Uinal a ještě 

nejsme na  konci. Jindy jsou za  Katuny 

Maniky a Cehy. Pro člověka, který si do-

káže jakž takž spočítat důchod, protože 

je „přiměřený“, jde o neznámý svět. Ur-

čitě by si s  ním poradil hostivařský Jiří 

Grygar, pokud by ovšem vůbec chtěl. My 

prostší budeme prostě čekat. 

 Kdyby to přece jen nevyšlo, tak as-

poň vězte, že jsem regionální historii 

a  vůbec půvaby Čech kolem střední 

Vltavy a zejména našeho území po vět-

ší část svého života poznával, zažíval 

a  pro všechny zájemce popularizoval 

upřímně a  velmi rád a  že to platí stá-

le. Stejně jako kdysi minulost kraje ko-

lem nepoměrně skromnější, leč také 

krásné, řeky Svratky. Škoda, možná už 

nikdy neprověřím záhadu pokladu tem-

plářů u tamního hradu Veveří. „Nyní ale 

poklad hlídá páv, když den noci nejmíň 

délkou práv, když na celém patnáctá je 

orloji, ocas páva nad pokladem postojí,“ 

prý tvrdil jakýsi starý text. Ve  třinácti 

letech jsem vydedukoval, že se jedná 

o zimní slunovrat, s kluky z našeho klu-

bu jsme vypočetli správný čas a včas se 

k hradu dostavili. Rozhodně to bylo lep-

ší než pomáhat při předvánočním úklidu. 

 V  mírně zamlženém dnu se však 

stín hromosvodu v  místech předpoklá-

daného páva na  hradní věží beznaděj-

ně rozplýval na  ledu zamrzlé přehrady. 

Aby se nerozplynul klukovský sen, sli-

boval jsem si, že to jednou přeměřím 

za  slunečného počasí. Nyní nezbývá 

než se utěšovat, že hrad, stejně jako 

naši Chodovskou tvrz, templáři beztak 

nikdy nedrželi. Nebo raději pevně vě-

řit, že vývody z těch Baktunů a Katunů 

ve spojitosti s  letošním 21. prosincem 

představují ještě levnější fantazírování, 

než jsou ta s templáři. 

 Proto vám troufale přeji pří-

jemné Vánoce a ve zdraví proži-

tý a úspěšný rok 2013.

Jiří Bartoň 

Relativita a jistoty dnešní reality

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Český lev z historické štukové 

výzdoby Poslanecké 

sněmovny. 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Kašna 

hotelu Globus na Jižním 

Městě II evokuje mayskou kulturu. 



Zápisy do základních škol 
už jsou za dveřmi
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Zveřejňování smluv 
na webu MČ Praha 11

záme se v čase předvánočním. 

 Většina léty zaběhnutých pravidel 

a zvyků v tomhle čase náhle přestává pla-

tit. Naše oblečení, často i docela vkusně 

odložené ve dvou i třech sotva postřeh-

nutelných vrstvách na židli, rotopedu či ji-

ném příhodném místě, vydrží během roku 

při troše štěstí i několik dní. Dnes tento 

čas počítáme zpravidla na minuty, velkým 

úspěchem bývá hodina. A vrstva nepře-

žije ani jedna. Hrnek od kávy, byť jen pře-

chodně položený na čerstvě naleštěném 

nábytku, se rázem promění v časovanou 

bombu, která exploduje v okamžiku, kdy 

na  něm spočinou oči našich drahých. 

Podobně nemilosrdně dopadnou noviny 

a časopisy bez ohledu na to, zda jsme je 

stačili dočíst. I jejich „poločas rozpadu“ se 

v tomto čase velmi výrazně zkracuje. Ne-

smím zapomenout na… ale ne. 

 Pokud se teď alespoň trochu usmí-

váte, pak je vše v  naprostém pořádku. 

Moc rád bych poprosil všechny, kteří 

se v předchozích řádcích nalezli, aby se 

svých zvyků nezbavovali a  neměnili je. 

My kluci totiž ve skutečnosti máme rádi, 

když nám naše dámy naleští a vánočně 

nazdobí společné příbytky, dokonce jim 

s  tím rádi pomáháme a ony zase velmi 

dobře vědí, že to naše reptání ke kolo-

ritu předvánočního času prostě patří. 

 Přeji všem krásné, klidné a po-

žehnané Vánoce.

Jan Meixner

MČ Praha 11 se rozhodla v  rámci ote-

vřeného úřadu k dalšímu kroku, kterým 

je zveřejňování smluv na  jejích webo-

vých stránkách. „Kdokoliv teď jednodu-

še může nahlédnout do  smluv, které 

naše městská část uzavírá. V tuto chvíli 

je na našem webu zveřejněno více než 

1730 smluv za období 2010 až dopo-

sud,“ říká na  úvod starosta jedenácté 

městské části Dalibor Mlejnský. Dodat-

ky ke smlouvám jsou zveřejňovány jako 

jejich součást. Smlouvy jsou zveřejňová-

ny ve  tvaru kolečkovaného dokumentu 

schváleného předkladatelem včetně 

příloh, ale bez podpisů a razítek. „Tento 

typ anonymizace jsme zvolili po dohodě 

s  právníky naší městské části k  zame-

zení možného zneužití digitalizovaného 

podpisu představitelů městské části či 

razítek úřadu. V  této souvislosti jsme 

také ze smluv vyčlenili a  nezveřejňuje-

me smlouvy typu smlouvy o nájmu bytu 

a  smlouvy na  hrobové místo. Ty jsou 

uzavírány jako smlouva banketní a mění 

se pouze náležitosti smluvních stran,“ 

upřesňuje tajemnice Úřadu městské 

části Praha 11 Simona Klimakovská.

 Umístění archivu smluv jde jedno-

duše dohledat na  hlavní stránce po-

mocí navigace v  levém menu – Úřad 

– Dokumenty – Smlouvy. Díky inovaci 

redakčního systému bude každá nová 

smlouva zveřejněna obratem v momen-

tě schválení smlouvy předkladatelem. 

I nadále je samozřejmě možné nahléd-

nout do všech uzavřených smluv na úřa-

dě díky zákonu 106/1999 o  svobod-

ném přístupu k  informacím. Nahlédnutí 

do  smluv přes internet je pro zájemce 

mnohem jednodušší, komfortnější a ob-

čané nemusí platit správní poplatek. 

V  Praze 11 najdete 9 základních škol, 

které zřizuje městská část, pro váš pře-

hled přinášíme v tomto čísle základní in-

formace o jednotlivých školách.

 Zákonný zástupce je povinen přihlásit 

dítě k zápisu k povinné školní docházce, 

a  to v době od 15. ledna do 15. února 

kalendářního roku, v němž má dítě zahá-

jit povinnou školní docházku. Do základní 

školy se zapisují děti, které před začát-

kem školního roku (nejpozději 31. srpna 

2012) dovrší šestý rok věku. Na žádost 

zákonných zástupců lze výjimečně za-

psat i děti, které dovrší šesti let v době 

od září do konce června příslušného škol-

ního roku, ale pouze jsou-li přiměřeně tě-

lesně i duševně zralé. Ředitel školy může 

na  základě doporučení příslušného škol-

ského poradenského zařízení a  odbor-

ného lékaře nebo klinického psychologa 

odložit začátek povinné školní docházky 

o  jeden rok u dětí, které nejsou tělesně 

či duševně vyspělé. I s  těmito dětmi se 

ale musí rodiče dostavit k zápisu. K zápi-

su vezměte průkaz totožnosti a rodný list 

dítěte. Vyhláškou hlavního města Prahy 

jsou stanoveny spádové obvody jednotli-

vých škol, více na www.praha11.cz v sek-

ci školství, základní školy. Rodiče si však 

mohou pro své děti zvolit základní školu 

dle své úvahy i tu, do jejíhož spádového 

obvodu dítě nepatří. Pouze v případě, že 

škola nemůže dítě z kapacitních důvodů 

přijmout, zapíší ho rodiče ke  školní do-

cházce ve škole spádové podle bydliště. 

Vzhledem k  dostatečné kapacitě míst 

v  základních školách je pravděpodobné, 

že rodiče při zápisu uspějí ve  vybrané 

škole. Další dotazy vám zodpoví vedení 

jednotlivých škol i odbor školství a kultury 

tel. 267 902 324.

Ivana Guthová, 

odbor školství a kultury ÚMČ 

Kompletní přehled základních škol 

najdete na straně 22 a 23 

Slovo 

zástupce 

starosty

SLOUPEK NEJEN PRO MUŽE

Vážení pánové, sousedé, kolegové, přáte-

lé, kluci. Nalézáme se v čase, který se pe-

riodicky opakuje, zpravidla jednou za rok, 

v čase, kterému se nelze vyhnout, nelze 

ho skočit ani ignorovat. V čase, který mu-

síme přežít, pokud možno s co nejmenší-

mi ztrátami na duši i  těle. Nalézáme se 

v čase uklízecím, lešticím, přestavovacím, 

nakupovacím, pečicím, zdobicím… nalé-

FOTO: DANA FOUČKOVÁ



ADVENTNÍ TRHYADVENTNÍ TRHY
od 17. do 23. prosince 2012, od 13 do 18 hodin
pochozí zóna před Komunitním centrem Matky Terezy

Kdy:
Kde:

horký punč, medovina, svařené víno, klobásky, perníčky, trdelníkObčerstvení: 

... a dále na adventních trzích: stánky s vánočním zbožím, kapři, vánoční stromečky, adventní věnce, vánoční 
dekorace, keramika, pečivo a mnoho dalšího
Změna programu vyhrazena.

Program:
výroba vánočních svícnů, dekorací a věnců

živý a keramický betlém

zvonkohra
divadelní představení - Rusalka
v 17 hod. - rozsvícení vánočního stromečku

rukodělná dílna vánočního pečení, vyzkoušení 
pečení a výroby vánoček

17. 12. 

18. 12. 

19. 12. 

20. 12.

ukázky a ochutnávky přípravy kaprů, 
recepty

vánoční představení divadla Romaneto

soutěže pro děti
ohnivá show
malý ohňostroj

21. 12. 

22. 12.

23. 12. 

Zpívá celá rodina

od 17. do 23. prosince 2012, od 13 do 18 hodin
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... a dále na adventních trzích: stánky s vánočním zbožím, kapři, vánoční stromečky, adventní věnce, vánoční 
dekorace, keramika, pečivo a mnoho dalšího
Změna programu vyhrazena.

Program:
výroba vánočních svícnů, dekorací a věnců

živý a keramický betlém

zvonkohra
divadelní představení - Rusalka
v 17 hod. - rozsvícení vánočního stromečku

rukodělná dílna vánočního pečení, vyzkoušení 
pečení a výroby vánoček

17. 12.

18. 12.

19. 12.

20. 12.

ukázky a ochutnávky přípravy kaprů, 
recepty

vánoční představení divadla Romaneto

soutěže pro děti
ohnivá show
malý ohňostroj

21. 12. 

22. 12.
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Zpívá celá rodina



•  Volumetrická studie duben 2007 

•  Studie proveditelnosti říjen 2007 

•  Architektonická studie prosinec 2007 

•  Geodetické zaměření únor 2008 

•  Projektová dokumentace pro územní 

rozhodnutí duben 2008 

•  Zpracování Oznámení o  záměru vý-

stavby – zjišťovacího řízení v  rámci 

posuzování vlivu stavby na životní pro-

středí (proces EIA) květen 2008 

•  Rozsudek Nejvyššího správního sou-

du z  podnětu ekologických občan-

ských sdružení zrušil tzv. změnu 1000 

Územního plánu, která se významově 

kromě jiného týkala i  lokality budoucí 

výstavby Vodního světa 30. 10. 2008 

•  Zveřejněn závěr zjišťovacího řízení 

v rámci posuzování vlivu stavby na ži-

votní prostředí (proces EIA) – záměr 

nebude dále posuzován 16. 12. 2008 

•  Podání první žádosti o  územní řízení 

28. 12. 2008 

•  Studie na  určení a  kapacitu doplňko-

vých aktivit listopad 2009 

•  Zastupitelstvo hl. města Prahy svěřilo 

pozemky na  výstavbu městské části 

10. 11. 2009 

•  Inženýrsko-geologický průzkum a  prů-

zkum znečištění březen 2010 

•  Měření hluku ze současné dopravy du-

ben 2010 

•  Vydání rozhodnutí o  umístění stavby 

Vodní svět 9. 4. 2010 

•  Rozptylová studie znečištění ovzduší, 

posouzení vsakování dešťové vody, 

světelná signalizace duben 2010 

•  Projektová dokumentace pro staveb-

ní povolení světelného signalizačního 

zařízení Brodského–Mírového hnutí 

duben 2010 

•  Projektová dokumentace pro stavební 

povolení přeložky vysokotlakého ply-

novodu duben 2010 

•  Odvolání o. s. Chodov proti územnímu 

rozhodnutí pro stavbu Vodní svět 3. 5. 

2010 

•  Projektová dokumentace pro výběr 

dodavatele – 1. etapa výstavby kvě-

ten 2010 

•  Projektová dokumentace pro provede-

ní stavby – 1. etapa výstavby květen 

2010 

•  Rozhodnutí MHMP, které potvrdilo 

územní rozhodnutí OV ÚMČ Praha 

11 26. 7. 2010 

•  Podpis smlouvy o dílo se SKANSKA, a. 

s., na přípravu území 7. 7. 2010 

•  Nabytí právní moci územního rozhod-

nutí 4. 8. 2010 

•  Předání staveniště 24. 8. 2010 

•  Zahájení výstavby 31. 8. 2010 

•  Vydání rozhodnutí o  umístění stavby 

na Vodní svět 24. 11. 2010 

•  Podepsání dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

se SKANSKA, a. s., 25. 11. 2010 

•  Nabytí právní moci stavebního povole-

ní 22. 12. 2010 

•  Podpis smlouvy o dílo s Archaia Praha, 

o. p. s., na archeologický výzkum 5. 1. 

2011 

•  Archeologický výzkum v  terénu 19. 

1.–1. 2. 2011 

•  Předání projektové dokumentace pro 

změnu územního rozhodnutí 20. 1. 

2011 

•  Zpracování zprávy o provedení arche-

ologického výzkumu 2. 2.–1. 3. 2011 

•  Vydání změny územního rozhodnutí 

Jedenáctka VS 27. 5. 2011 

•  Nabytí právní moci změny rozhodnutí 

o umístění stavby Jedenáctka VS 29. 

6. 2011 

•  Vypsání řádného výběrového řízení 

na realizaci multifunkčního objektu Je-

denáctka VS 7. 10. 2011

•  RMČ schválila Rozhodnutí o  výběru 

nejvhodnější nabídky 28. 3. 2012 

•  Starosta MČ podepsal Rozhodnutí 

o  výběru nejvhodnější nabídky 4. 4. 

2012 

•  Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo 

text smlouvy Realizace multifunkčního 

objektu Jedenáctka VS 16. 5. 2012 

•  Podepsána smlouva Realizace multi-

funkčního objektu Jedenáctka VS 21. 

5. 2012 

•  Předáno staveniště zhotoviteli 30. 5. 

2012 

•  Realizace stavby 

•  Úprava oplocení, zahájení práce na za-

řízení staveniště, stavby vnitroareá-

lové asfaltové komunikace, budování 

přípojek červen 2012 

•  Zahájení pilotáže, dokončení přípojek 

červenec 2012 

•  Armování podkladního betonu, dotěže-

ní výkopu, zahájeny práce na železobe-

tonových stěnách pro 1. NP září 2012 

•  Zahájeny práce na  základové desce  

říjen 2012 

Vodní svět – Jedenáctka VS – důležitá data

Vážení čtenáři,
v minulém čísle časopisu Klíč jsme vám přinesli základní informace o projektu Jedenáctka VS – o výstavbě jihoměstského 
bazénu. Výstavbou bazénu se vedení radnice městské části Praha 11 zabývá dlouhodobě. Často se nás ptáte, proč jste na sta-
veništi tak dlouho neviděli „bagry, jeřáby, zedníky“… věřte, že cesta k této druhé fázi výstavby byla dlouhá a nelehká. Pro vaši 
představu vám zde předkládám k nahlédnutí harmonogram všech prací, které bylo třeba vykonat, abychom mohli tuto zcela 
mimořádnou a jedinečnou stavbu realizovat.
 I nadále vás budeme na stránkách Klíče i webových stránkách Prahy 11 podrobně informovat o tomto projektu.

Pavel Dittrich, vedoucí pracovní skupiny Jedenáctka VS
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Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

Otevírací  doba:  pondě l í  –  pátek  7 00 –  18 00 hod .     NIC NENÍ PROBLÉM.. . !

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Hezké dárky pod stromeček a pak dobré masíčko,

to nejlepší dodá Křeček a přeje Vám zdravíčko.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

Akční ceny PROSINEC
Turistická klobása 101,90 79,90 Kč

Vídeńský párek 141,90 119,90 Kč

Tlačenka výběrová  

(Ala Drobek) 141,90 119,90 Kč

Kuřecí šunka pro děti 131,90 119,90 Kč

Vepřová pečeně s.k. 125,90 115,90 Kč

Kuřecí prsa s.k 109,90 94,90 Kč

Hov. kousky na guláš ze zadního ml. býk  

 129,90 109,90 Kč

Trvale snížená cena
Pivní salám 143,90 Kč

Paprikový salám pálivý 129,90 Kč

CESTOVNÍ AGENTURA
       www.nubis.cz
Zájezdy od 150 českých a německých 
cestovních kanceláří do celého světa.

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 222 365 747 
Po–Pá   9,00–19,00 777 755 714

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50

Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •

Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO
mobil: 731 208 823, tel.: 272 937 482 
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově

REKONSTRUKCE
B Y T O V É  J Á D R O

Specialisté na Prahu 11

n a  p r á c e  +  m a t e r i á l  V  L E D N U

tel.: 602 244 255       www.bytovejadro.cz

www.propostudio.cz 
Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4, tel./fax: 272 913 518, 

GSM: 602 224 745, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 900–1400

PROPO podlahové studio – Josef NYKL
Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu 
těchto materiálů pro byty i objekty: plovoucí podlahy, vinylové 
podlahy, PVC, koberce, linoleum, vlysy (i renovace), čistící zóny

sy
sté

m O
PTIM

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

BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE BYTŮ
KOMPLETNĚ NA KLÍČ. RYCHLE, KVALITNĚ, SPOLEHLIVĚ A LEVNĚ.

 Firma s tradicí 14 let na Jižním Městě i po celé Praze. JÁDRO DO 7 DNŮ od 88000 Kč.

AKCE: SLEVA 15 % Z CENY PRACÍ! 
Na smlouvy uzavřené v prosinci 2012 na prosinec 2012 a leden a únor 2013.

ZÁRUKA NA PRÁCE 5 LET!    www.reno.wbs.cz
RENO K. Novotný • mobil: 602 292 812 • tel.: 272 912 326 • renonovotny@atlas.cz

AKCE PROSINEC – 10 % SLEVA NA ZASKLENÍ BALKONU

telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
60 MĚSÍCŮ

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,  

KOUPELEN A INTERIÉRŮ „NA KLÍČ“

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH

• RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ •

zaměření a cenový rozpočet
Z D A R M A

AKCE ZÁŘÍ – PROSINEC 2012
sleva 5 % na provedené práce  

+ sleva 10 % na keramické obklady a dlažby.

SEZÓNNÍ VÝPRODEJ SKLADU  
OBUVI A TEXTILU

středa  
12. 12. 2012  

8.00 – 17.00 hodin

Sklad firmy  
DERMATEX,  

V Areálu 1171,  
252 42  

Jesenice u Prahy
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www.kasa.cz

Vánoce bez obav
Letošní vánoční nákupy mohou proběhnout bez stresu, z pohodlí domova  
a s jistotou, že své blízké potěšíte. Nestrefíte-li se totiž do jejich vkusu, máte 
dostatek času na vrácení nerozbaleného dárku. Pokud tedy ovšem nakoupíte  
v internetovém obchodu Kasa.cz.

Služba s příznačným názvem Daruj bez obav, kterou Kasa.cz na podzim spustila, totiž 
umožní veškeré zakoupené zboží vrátit až do 13. ledna 2013. Všechny určitě potěší, že jde 
o bezplatnou službu. Zákazníci musí jen dodržet stanovenou lhůtu a nerozbalené zboží 
spolu s fakturou dodat do některé z  prodejen Kasahouse, které se nacházejí v Praze na 
Černém Mostě, v Čestlicích, v Brně a v Ostravě.

Tím však výhody vánočních internetových nákupů rozhodně nekončí. Bezpochyby nej-
větším lákadlem pro nákup v eshopu je totiž možnost vyhnout se předvánočním tlače-
nicím v obchodech a nakoupit z pohodlí domova. Chcete-li mít jistotu, že bude zboží  
opravdu doručeno včas, tedy do Štědrého dne, objednávejte své dárky alespoň týden do-
předu a vždy si zkontrolujte, je-li zboží, které kupujete, skladem. Při nákupu na poslední 
chvíli vybírejte co nejrychlejší způsob platby, tedy buď platbu kartou, nebo dobírku.  
Mezibankovní převod při nákupech v druhé půlce prosince nedoporučujeme, protože 
může trvat až 3 dny, o které se pak zpozdí i odeslání zboží. 

Pokud není vyhnutí a zboží objednáváte opravdu až den před Štědrým dnem, vyzvedněte 
si raději zboží osobně v kamenné pobočce internetového obchodu. Vše jde rychle, bez 
stresu a bez obav. A Vánoce mohou začít!

Ostrava-TřeboviceBrno Průhonice/Čestlice   Praha 9-Černý Most 

DrMax_inzerce_182x123_praha4_03_FINAL.indd   1 14.11.2012   15:23:33

EDUCAnet
Gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o.
Jírovcovo nám. 1782, Praha 4 (v budově ZŠ Campanus, blízko KD Zahrada)

Ve školním roce 2013/2014 otevíráme 1. a 6. třídu základní školy 
s anglickým programem.
Přednosti naší školy: • malé třídy (do 16 žáků)
 • cena za měsíc: 5000,- Kč 
 • škola je zapsána v rejstříku MŠMT
 • řada školních a mimoškolních aktivit
 • naprostá novinka v Evropě – Smart school Samsung
 

Kromě toho máme otevřenou mateřskou školu pro děti od dvou let, na základní 
školu navazuje 4-leté gymnázium nebo 4-letá střední odborná škola (obor 
Informační technologie – programování v jazyce JAVA). Na střední škole se  
s výborným prospěchem studuje zdarma.

www.praha.educanet.cz   •   tel.: 774 073 339, 774 773 367
kontakt: veronika.bartosova@educanet.cz, jakub.pour@educanet.cz  

hlavní partner školy: SAMSUNG



Kulturní přehled PROSINEC 2012

KC Zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.

 Malenická 1784

 148 00, Praha 11

 www.kczahrada.cz

 Tel.:  271 910 246, 

271 914 689

e-mail: zahrada@kczahrada.cz

www.facebook.com/zahradakc, www.webticket.cz

Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast. 

Jarníkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. 

U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov.

Divadlo, koncerty, široká nabídka výtvarných, pohy-

bových, jazykových kurzů, workshopy 

streetartových disciplín.

Na pohádky je jednotné vstupné 50 Kč. Využívejte 

výhodné pohádkové předplatné – ušetříte až 

20 % z ceny a dostanete dárek!

PROGRAM PROSINEC 2012
1. 12., 15.00: Andělíček Toníček. Buchty a loutky. 

Co všechno se může stát malému andělíčkovi Toníč-

kovi, když ho svatý Petr pošle zvěstovat narození 

Ježíška? Musí cestou dávat pozor na dráty vysoké-

ho napětí, letadla, a hlavně na čerta. Vstupné 50 Kč

4. 12., 17.30: Drum Circle – Skupinové bubnování.  
Aktivní vytváření hudby pro muzikanty i nemuzikan-

ty. Od 17.30 rodiče s dětmi, od 18.30 další zájemci. 

Vstupné 100/50 Kč, rodinné 200 Kč

5. 12., 10.00 a 14.30: O zapomnětlivém Psaníčko-
vém Andělíčkovi. Divadlo Pro malý. Poetická pohád-

ka připomíná kouzelný vánoční čas, polozapomenuté 

zvyky a tradiční koledy. Spolu s herci v pohádce 

vystupují krásné loutky. Vstupné 50 Kč

6. 12., 20.00: Energit a Jazz Q. Hudební poctu 

legendárnímu basistovi Vladimíru Padrůňkovi k nedo-

žitým 60. narozeninám vzdají legendární jazzrockové 

kapely ENERGIT a JAZZ Q Milana Kratochvíla. 

Vstupné 250/230, 1. řada 290 Kč

8. 12., 10.00: Sobotní výtvarná dílna. Na děti čeká 

velká vánoční dílnička pod vedením Ilony Němcové. 

Vstupné 50 Kč

8. 12., 15.00: Bál čertů a andílků. Veselý bál roz-

pustilých čertíků a něžných andílků pro všechny děti 

i jejich rodiče. Nebudou chybět soutěže, pohádkové 

loutky, tanečky i drobné dárečky. A možná přijde 

na návštěvu i Mikuláš s nůší dárků.... Vstupné 80 Kč, 

dospělý doprovod zdarma

12. 12., 10.00: Zlatovlásky. Divadlo Lokvar. 

Neposlechnout příkaz krále se nevyplácí, ale můžete 

porozumět řeči zvířat. Někdy je lepší nevyzradit 

tajemství, protože tím můžete ublížit někomu, koho 

máte rádi. Erben versus Dobšínský a dvě loutkové 

pohádky o Zlatovlásce pro celou rodinu. Vstupné 

50 Kč

13. 12., 20.00: Sto zvířat. Česká klubová kapela 

vydala 1. září nové album Hraju na klavír v bordelu. 

Estetika alba si libuje ve velkolepých pokleslých 

burleskních aranžích, kde se kabaret setkává s de-

kadencí, nadsázkou i parodií. Vstupné 180/160 Kč 

v předprodeji, 250/220 Kč v den koncertu.

15. 12., 15.00: Jak pejsek a kočička čekali na Je-
žíška. Divadlo Tondy Novotného. Loutkové předsta-

vení navazuje na pohádky J. Čapka. Tentokrát půjde 

o Vánoce, kdy pejsek s kočičkou připravují doma 

vše na příchod Ježíška. Nakonec s nimi postavíme 

betlém a zazpíváme koledy. Vstupné 50 Kč

15. 12., 19.00: Česká mše vánoční. Slavnou 

a tradiční mši Jakuba Jana Ryby uslyšíte letos v po-

dání Orchestru Akademie věd a smíšeného sboru 

pod taktovkou dirigenta Pavla Hryzáka. Vstupné 

180/140, 1. řada 200 Kč. Při celorodinném vstup-

ném (3–5 osob) 140 Kč/osoba.

17. 12., 14.30: Klub aktivního stáří: Ivan Mládek. 
Cyklus "Setkání se zpěváky". Český hráč na bendžo, 

zpěvák, bavič, textař a skladatel. Určeno pro členy 

Klubu aktivního stáří. Vstupné 50 Kč

19. 12., 10.00: Jak chtěl skřítek Grumla zaspat 
Vánoce. Divadlo Kukadlo. Proč se skřítek Grumla 

netěšil na Vánoce a jak to víla Sněženka zařídila, že 

si společně zazpívali vánoční koledy, zahráli pohádku 

o dvou sněhulácích a nakonec se dočkali i vánočního 

stromečku? Vstupné 50 Kč

19. 12., 19.00: Jižák, město snů. Úspěšné před-

stavení z letošního festivalu Street For Art poprvé 

a naposled v KC Zahrada. Děti z Jižního Města 

a jejich dojmy, sny a vize. Režie Petra Tejnorová. 

Po představení večírek a rozlučka s týmem, který 

pro vás 5 let připravoval program KC Zahrada. 

Vstupné 120/80 Kč

20. 12., 18.30: Výtvarný ateliér – dospělí. S I. Něm-

covou vyrobíte vánoční dekorace. Vstup 120 Kč

22. 12., 15.00: Zimní příhody včelích medvídků. 
Divadlo Krapet. A je to tady! Léto končí a na pa-

loučku u čmeláčí chaloupky začíná podzim. Všechno 

odkvetlo a všechno padá. Čmeldové ochutnávají 

první sladké hrušky, jenže neví, že si na nich taky 

pochutnává nebezpečný Sršeň. Vstupné 50 Kč 

Chodovská tvrz
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.

 Ledvinova 9, Praha 4, 149 00

 www.chodovskatvrz.cz

 tel.: 267 914 831, 267 915 444

 e-mail: info@chodovskatvrz.cz

www.facebook.com/chodovskatvrz

Koncerty vážné hudby, galerie současného umění, 

výtvarný ateliér, restaurace.

Spojení: 7 minut pěšky od metra Chodov

Metro Chodov, bus 125,135,170, 203, 213, 293 – 

zast. Chodovská tvrz 

PROGRAM PROSINEC 2012
2. 12., 15.00: Jak se Baba Jaga stala Baba Gaga 

– živě ilustrovaná pohádka, 50 Kč 

4. 12., 17.00: Soukromé sídliště – Lucie Zadraži-

lová, zdarma! 

4. 12., 18.00: Grónské Vánoce – tradičně netradič-

ní Vánoce v Chodovské tvrzi, 70/50 Kč 

5. 12., 18.00:  Mikulášský průvod – zahájení 

průvodu před Komunitním centrem matky Terezy 

(od 17.00 mikulášská nadílka v sále KCMT) 

6. 12., 18.00: Šansony na Tvrzi, 130/90 Kč 

8. 12, 15.00: Sobotní výtvarná dílna pro rodiny 
s dětmi (k výstavě T. Džadoně a J. Bolfa) 

9. 12., 15.00: Tři medvědi z klobouku – živě 

ilustrovaná pohádka, 50 Kč 

11. 12., 19.00: Ecce musica – vánoční koncert, 

230/200 Kč 

13. 12., 17:00 Vánoční rozjímaní. Večer s Gabrie-

lou Vránovou. Cena 100/50 Kč.

15. 12., 16.30: Vánoce malých fl étnistů – koncert 

15. 12., 18.00: Galerie Opatov – vernisáž výstavy 

Jaroslava Krbůška, koncert 

16. 12, 15.00: Lítací pohádka – 50 Kč 

20. 12., 17.30 a 19.30 Vánoční dvojkoncert Jaro-
slava Svěceného, 250 Kč 

DDM Jižní Město
 Šalounova 2024, Praha 4

 tel.: 272 929 545, 272 917 077

 sal@ddmjm.cz

 pobočka: 

 Květnového vítězství 2126, Praha 4

 tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

PROGRAM PROSINEC 2012
1. 12., 9.00–19.00: M-team cup 2012. Aerobic 

soutěž pro jednotlivce a minitýmy. TJ JM Chodov.

1. 12., 10.00–12.00: Adventní věnce I. Rukodělná 

dílna. DDM JM, Šalounova.

1. 12., 14.00–16.00: Adventní věnce II. Rukoděl-

ná dílna. DDM JM, Šalounova.

3. 12., 17.00–20.00: Kreativní dílna. Výroba 

kanzashi květů. DDM JM, Šalounova.

5. 12., 15.00–17.00: Čertovský karneval. Maškar-

ní ples s příchodem Mikuláše. DDM JM, Květnové-

ho vítězství.

8. 12., 10.00–12.00: Čas adventní I. Výroba vánoč-

ních ozdob, dárků i kalendářů. DDM JM, Šalounova.

8. 12., 14.00–16.00: Čas adventní II. Výroba 

vánočních ozdob, dárků i kalendářů. DDM JM, 

Šalounova.

9. 12., 16.00–17.00: Vánoční koncert. Děti z hu-

debních kroužků. Kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle.

14. 12., 16.30–20.00: Vánoční koncert pro 
rodiče. Hudební podvečer. DDM JM, Květnového 

vítězství.

15. 12., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenise. 
Vánoční turnaj jednotlivců. DDM JM, Šalounova.

16. 12., 14.00–17.00: Čekání na Ježíška. Vánoční 

výtvarná dílna s pohádkou. DDM JM, Květnového 

vítězství.

Připravujeme: 

12. 1. Keramické dílny – Zimní
19. 1. Den s pohádkou
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

MC DOMEČEK YMCA Praha
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 1, Praha 11

tel.: 773 993 985

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

www.mc-domecek.cz

Z PROGRAMU V PROSINCI 2012:
Út 4. 12., 10.00: Vývoj dětské řeči a vady 
výslovnosti v dětském věku. Vývoj dětské řeči, 

nesprávná výslovnost u dětí 3–6 let a možnosti její 

nápravy, spolupráce rodiny a logopeda, prevence 

a osvěta. Mgr. Tereza Večeřová, logoped.

Pá 7. 12., od 9.30 a od 15.00: Mikulášská besíd-
ka pro nejmenší. Malá výtvarná dílnička pro děti 

za pomoci maminek, příprava básniček a říkanek 

pro Mikuláše a doprovod, nadílka pro nejmenší, 

káva a něco sladkého k ní. Děti vstup 60 Kč, dospě-

lý doprovod 40 Kč. Vstupenky je možné zakoupit 

v MC Domeček v době jeho provozu.

So 8.12., 9.00–18,00:  Vánoční jarmark pod 
střechou – Hračky, šperky, diáře, keramika, kožené 

capáčky, obaly na knihy, oděvy i domácí textil, 

háčkované i pletené doplňky, patchwork, vánoční 

zboží, bytové doplňky z chráněné dílny a mnohé 

další. Výtvarná dílnička pro děti. Od 16.00 hodin 

divadlo O Smolíčkovi (vstupné na pohádku 50 Kč).

Více na www.mc-domecek.cz

KCMT
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11-Háje

kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

PROGRAM PROSINEC 2012:    
9.12. 16.00 Bob Fliedr a dětský sbor Bobci: písně 

(nejen) pro děti.

16.12. 16.00 Cantante smíšený ekumenický sbor. 
23.12. 16.00 Lýdie Havláková a její hosté: árie 

a adventní zpěvy českých i evropských národů 

v podání emeritní sólistky opery Národního divadla. 

Vánoční svátky

24.12. 22.00 Narození Páně, Půlnoční vigilie

30. 12. 18.00 Rybova Česká mše vánoční
31.12. 17.00 Večerní silvestrovská mše

Podrobnosti naleznete na www.kcmt.cz.

Benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

Tel.: 272912124, mob.: 603 468 151

informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 

Z PROGRAMU NA PROSINEC 2012:
Mikulášská dílna s nadílkou 1. 12. v Benjaminu 
Čas být spolu, pro děti od 9 měsíců do 2 let, denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

FIT program průprava pro kluky a holčičky od 3 let, 
po a st odpol.

FIT cvičení pro maminky s hlídáním dětí, út 10.15.

PILATES – cvičení pro krásu těla i ducha, st 10.00, 

čt 11.00, po a st 19.00.

Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.

Tanečně pohybové studio pro holčičky 3–7 let, 
úterý 16.00 a 17.00.

Dětský FIT aerobic 5–7 let, 8–11 let, po, st 17.00.

Pohybové hry pro děti 4–6 let, čt 16.00.

Pískání na fl étnu pro děti od 3 let, po 16–18hod. 

ARTÍK – výtvarná dílna pro děti od 2 let, první 

tvoření pro děti s rodiči, středa od 10.00.

FIT cvičení na míčích pro dospělé – zdravotní 

cvičení podporující protažení a posílení zatěžovaných 

svalových skupin, prevence bolestí zad a relaxace 

pro dobrou psychickou pohodu, úterý 18.00.

POWERYOGA – cvičení pro protažení a posílení 

celého těla vychází z prvků jógy, které vám přinese 

relaxaci po náročném dni, pá 11.00.

MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2 let. Najdete 

u nás zdravou školku podporující pohybové aktivity, 

pobyt venku na velké zahradě i přirozené vzdělávání 

dětí s prvky Montessori pedagogiky.

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

ddm jm



ROZHOVOR

Vánoce mám rád od dětství...

Dlouho jsem přemýšlela, s kým udělat 
vánoční povídání do  našeho časopisu, 
a stačila náhoda, která nám jednoduše 
pomohla. V Zahradě měl teď pár týdnů 
před Vánoci krátké zastavení Václav 
Neckář se svým bratrem, a  tak jsem 
si ho prostě na chvíli odchytla. Je milý, 
skromný a  skoro působí až nesměle 
a hlavně, se svým bratrem Janem tvoří 
perfektní sehrané nejen muzikantské 
duo. 
 A jednu perličku, o které možná ani 
nevíte, Václav Neckář je jeden z  pěti 
čestných občanů města Ústí nad La-
bem, kde dlouho žil.
 Skvělým můstkem k  našemu milé-
mu rozhovoru byla písnička Půlnoční, 
která právě loni kolem Vánoc slavila 
obrovský úspěch.

Václave, řekl byste našim čtenářům, 
jak vlastně přišla Půlnoční na  svět? 
Vím, že ji už před třemi lety nazpíval se 
skupinou Umakart Jaromír Švejdík.
Je to k  neuvěření. Ale písnička ležela 

půl roku v šuplíku a čekala, až bude fi lm 

Alois Nebel hotový. Byla totiž určena 

právě pro tenhle fi lm. Její úspěch nás za-

skočil a současně potěšil. A máte prav-

du, skutečně ji nazpíval Jaromír Švejdík.  

Dvacet let od sametové revoluce v roce 

2009 se dodělávaly ve studiu poslední 

úpravy Půlnoční.

 Ještě v tom roce ji návštěvníci slyšeli 

na  vánočním koncertu Umakartu v  klu-

bovém kině Oko a to bylo všechno. Ja-

romír už byl v té době zaměstnán prací 

na fi lmu Alois Nebel a napadlo ho, pou-

žít píseň ve fi lmu jako dobový hit, i když 

v té době ještě píseň nebyla na světě.

Líbila se vám Půlnoční hned 
od začátku?
Nebylo to tak jednoznačné, 

můj bratr Jan znal jenom Hon-

zu Muchowa, který mu tu 

písničku nabídl. Když jsem si 

ji poslechl, přemýšlel jsem, 

jestli ji dokážu zazpívat tak, 

aby to bylo dost přesvěd-

čivé. Nevěděl jsem, jestli se 

do toho mám pustit. Přesvěd-

čil mě brácha. Když mi řekl, že 

mi ji autoři ušili na  tělo… no a  jak 

to dopadlo? Rozhodli jsme se správně. 

Půlnoční se stala skorovánoční písnič-
kou loňských Vánoc, udělalo vám to 
radost?
Byla to náhoda, že se objevila právě 

v  čase Vánoc. Hodně jí také pomohl  

videoklip, který byl k  vidění na  interne-

tu a  také se často objevoval v  televizi, 

a  který jsme mimochodem na  nádraží 

natočili během pár hodin... Ta písnička 

má z  mého pohledu krásnou energii 

a o tom to je. 

A co energie písniček z vašeho nového 
alba? Pro kterou máte vy, jako zpěvák, 
opravdu slabost?
Je zajímavé, že je to první mé album, 

pro které mi napsal písničky jeden au-

torský tým. Co se týká textů, všechny 

se mi moc líbí a mám z nich dobrý pocit, 

s  hudbou je to hodně podobné, 

ale jestli bych si měl oprav-

du vybrat takovou svoji 

srdeční záležitost, 

potom je to určitě 

písnička  Hledal 

jsem Tě, Pane, 

což je prostě 

energetický 

tok, vý-

borná z mého pohledu je skladba Rybník 

a Tajemství. Jak už jsem ale řekl, líbí se 

mi celá deska. 

Můžu vás ještě na  závěr rozhovoru 
poprosit o  maličký vánoční vzkaz pro 
naše čtenáře?
Určitě, Vánoce mám rád už od dětství, 

a  právě ten pocit něčeho kouzelného, 

ten v sobě mějte nejen o Vánocích, přeji 

všem jihoměstským klidné a pohodové 

vánoční svátky a zajděte na Půlnoční…

 Díky za rozhovor a ať mají vaše pís-

ničky stále tu neopakovatelnou atmo-

sféru. Dana Foučková

...říká Václav Neckář
Oblíbený popový zpěvák a fi lmový herec Václav Neckář se narodil  23. října 1943 v Praze. Působil jako herecký elév v Mos-

teckém divadle pracujících a v plzeňském divadélku Alfa. Od roku 1966 účinkoval v divadle Rokoko. Od roku 1968 až do roku 

1970 společně s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou působil v pěvecké skupině Golden Kids. Jako herce ho znáte 

z rolí ve fi lmu Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky natočeného na motivy stejnojmenné novely Bohumila Hrabala. Exceloval 

i v hlavních rolích ve fi lmech Skřivánci na niti a pohádce Šíleně smutná princezna. Nazpíval písničky k fi lmům Jak utopit doktora 

Mráčka, Páni kluci nebo Jak básníci přicházejí o iluze. Od 70. let natáčí a koncertuje se skupinou Bacily, tu vede jeho bratr Jan 

Neckář. K jeho dvorním autorům patří bratr Jan Neckář a Ota Petřina a psal pro něho i Karel Svoboda.
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Základní škola a střední škola waldorfská
Křejpského 1501/12, 149 00 Praha 4-Opatov
Tel.: 272 930 617

Ředitel: Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová 

E-mail: sssjak@volny.cz

www adresa: www.sssjak.cz

Vzdělávací program: Waldorfská praktická škola; od 2. 9. 2013 nabízíme vzdělává-

ní podle ŠVP pro základní školu.

Počet žáků celkem: 81 (max. počet 12 žáků ve třídě)

Třídy celkem: 10

Kroužky na škole: hra na hudební nástroj (lyra, kytara), školní orchestr,  sportovní 

hry pro žáky školy, anglická konverzace

Školní družina: pro žáky 1. až 6. ročníku ráno od 7.30 hod., odpoledne do 16.00 

hod. (pátek do 15.00 hod.). Odpoledne též funguje rodiči placený školní klub pro 

žáky z vyšších ročníků zajištěný OS Kometa.

Zápis do 1. třídy: 23. 1. 2013 a 6. 2. 2013 (po domluvě je možný i jiný termín)

Základní škola a mateřská škola Chodov
Praha 4, Květnového vítězství 57
Tel.: 222 365 075, Fax + zázn: 272 926 214 

Ředitel: RNDr. Jan Hovorka

E-mail: chodov@zskv.cz

www adresa: www.zskv.cz

Školní vzdělávací program: Rozum a cit  

Pro mimořádně nadané žáky je rozvíjen program rozšiřujícího učiva na 1. stupni ZŠ   

Počet žáků celkem: 480

Třídy celkem: 20

Kroužky na škole: keramika, fl orbal, informatika, moderní gymnastika a sport. 

gymnastika, jazyky, šachový, fi latelistický, hra na kytaru, kroužek zábavné logiky

Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod., pro žáky 1.–4. ročníku.

Klub otevřených dveří: Školní klub – od pondělka do čtvrtka po vyučování, různé 

aktivity (knihovna a studovna, počítače, fi latelie)

Dny otevřených dveří: Škola je trvale otevřena všem rodičům, mohou ji navštívit 

v kteroukoliv hodinu. Den otevřených dveří jako samostatná akce není organizován. 

Celoročně probíhá program Škola nanečisto, který je určen budoucím prvňáčkům a 

jejich rodičům. Jednou měsíčně, středa odpoledne od 15.30 do 17.30 hodin – přesné 

termíny na www.zskv.cz (nejbližší termíny 12. 12. 2012 a 16. 1. 2013) 

Diagnostický den pro mimořádně nadané děti – po dohodě i s Centrem nadání (viz 

www.centrumnadani.cz).  Termín: 19. a 20. 1. 2013

Zápis do 1. tříd: 21. 1. 2013 od 14.30–18.00, 22. 1. 2013 od 15.00–17.30 hod.

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

Tel.: 222 366 511

Ředitel: Mgr. Lenka Derková

E-mail: central@campanus.cz

www adresa: www.campanus.cz

Vzdělávací program: „Vzdělávání, tolerance, integrace“ s podtitulem „Škola není 

cíl, škola je cesta.“

• partnerské, klidné a tvůrčí prostředí, důraz je kladen na osobnostní rozvoj každého 

žáka, rozvoj jeho talentu a zájmů • výuka AJ od 1. třídy s native speakerem (rodilým 

mluvčím) • oddělení anglické družiny • od 6. ročníku specializované třídy (matema-

tická, humanitní, sportovní)

Počet žáků celkem: 525

Třídy celkem: 22

Kroužky na škole: dramatický, recitační, výtvarný, hudební, keramický, mladý zdra-

votník, turistický, fl orbalový, atletický, taneční…

Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod., pro žáky 1.–5. ročníku 

Dny otevřených dveří: 9. a 16. 1. 2013 od 8.00 do 16.00 hod., po dohodě kdykoli

Akce pro předškoláčky: „Předškolák“ aneb „My se školy nebojíme“ 

- každý čtvrtek od 15.15 do 16.15 hod.

Zápis do 1. tříd: 21. a 22. ledna 2013 od 14.00 do 17.30 hod.

Náhradní termín zápisu: 7. února 2013 od 14.00 do 17.00 hod.

Základní škola Donovalská
Praha 4, Donovalská 1684
Tel.: 272 927 911, 272 934 191

Ředitel: Mgr. Pavel Dittrich 

E-mail: info@donovalskazs.cz

www adresa: www.donovalskazs.cz

Vzdělávací program ve školním roce 2012/2013:
ŠVP – „Mosty k vědění“ – je zaměřený především na výuku cizích jazyků, informa-

tiky a tělesné výchovy. V 1. třídách je učební plán přizpůsoben plynulému přechodu 

dětí z MŠ do ZŠ. Výuka probíhá bez zvonění, je proložena oddechovými prvky po-

hybové výchovy, estetické výchovy, keramiky a jógy. Každá 1. třída má k dispozici 

kromě klasické učebny ještě hernu. V 1. až 3. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou 

výukou tělesné výchovy se zaměřením na tenis (tenisová škola TSD). Na II. stupni 

jsou žáci systematicky připravováni ke studiu na středních školách. 

Počet žáků celkem: 463

Třídy celkem: 21, průměrný počet žáků v 1. třídách – 22 dětí

Kroužky na škole: košíková, počítačové, fl orbal, tenis, stolní tenis, šachy

Školní družina: pro žáky1.–5. ročníku. Kroužky ve školní družině – výtvarný, kera-

mický, hudební, sportovní hry, rukodělný a vaření

Den otevřených dveří: 16. ledna 2013  9.00–12.00 hod.

Výuka pro předškoláky: „Škola před školou“ – termíny v 2. pololetí budou ozná-

meny na webových stránkách školy. Budoucí zapsaní školáci budou pokračovat v 

přípravě na docházku do „velké“ školy. V rámci výuky pro předškoláky na přání 

rodičů nabízíme prohlídku budovy školy.

Zápis do 1. tříd: 23. a 24. ledna 2013 od 15.00 do 17.00 hod., formou pohádkového 

netradičního zápisu

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Praha 4, K Milíčovu 674
Držitel ocenění Label, Fakultní škola UK

Ředitel: Mgr. Věra Jarolímová

Tel.: 272 910 516, 226 807 223

E-mail: zsrvj@zsmilicov.cz

www adresa: www.zsmilicov.cz

Vzdělávací program: Škola pro vzájemné porozumění 0309/2007 

Bilingva – 1.–5. třída bilingvní česko-německá výuka podporovaná programem part-

nerské školy

Počet žáků celkem: 655

Třídy celkem: 28

Oddělení ŠD: 11 – široká možnost zájmové činnosti v krásném prostředí 

Školní družina: od 6.30 do 17.00 hod., pro žáky 1.–4. ročníku. 

Den otevřených dveří: 11. 12. 2012 od 14.00 hodin

Zápis do 1. tříd: 16. a 17. 1. 2013 od 14.30 do 17.00 hod. 

Od ledna probíhá na škole pravidelná příprava pro předškoláky „Předškoláček“ s 

ukázkou aktivit pro budoucí prvňáčky. Zahájení 8. 1. 2013. 

Základní škola Klíček, o. p. s.
Donovalská 1863, 149 00 Praha 4-Chodov
Tel.: 272 922 133, 602 483 221, 724 862 176

Ředitel: Mgr. David Havelka

E-mail: klicek@klicek.cz

www adresa: www.klicek.cz 

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program ZŠ Klíček 

Počet žáků celkem: 101

Třídy celkem: 9
Kroužky na škole: výtvarné, umělecké, hudební, sportovní, jazykové, vaření

Školní družina: od 7.30 do 18.00 hod., pro žáky 1.–5. ročníku

Dny otevřených dveří: 20. 9., 23. 10., 22. 11. 2012 (školu lze navštívit kdykoli 

během školního roku a nahlédnout do vyučování)

Zápis do 1. třídy: v týdnu 14. 1.–18. 1. 2013 – o konkrétním termínu (času) budou 

zájemci vyrozuměni na základě zaslané žádosti (dostupná ve škole a na webu školy 

jako „Žádost o zařazení dítěte ke vzdělávání v ZŠ Klíček do 1. třídy“ v sekci „Klíček 

rodičům“)

Uzávěrka přijímání žádostí je 31. 12. 2012

Kompletní přehled jihoměstských základních škol

 pokračování ze strany 15



Základní škola Ke Kateřinkám
Praha 4, Ke Kateřinkám 1400
Tel.: 226 809 711

Ředitelka: Mgr. Blanka Janečková

E-mail: skola@zskaterinky.cz

www adresa: www.zskaterinky.cz

Vzdělávací program: „Tvořivá škola Kateřinka“– vlastní vzdělávací program 

Výuka: angličtina od 1. tř., informatika od 2. tř., v 9. tř. výuka fi nanční gramotnosti. 

Škola v síti Tvořivých škol

Počet žáků celkem: 611

Třídy celkem: 25

Kroužky na škole: výtvarné, hudební, pěvecký sbor, sportovní, jazykové a další 

(celkem zhruba 20 kroužků)

Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod., pro žáky 1.–5. ročníku

Klub otevřených dveří: Infocentrum pro žáky 5.–9. ročníku (2–3x týdně dle po-

třeby žáků)

Dny otevřených dveří: 7.–10. 1. 2013 dopoledne pro MŠ; 9. 1. dopoledne pro rodiče 

Tvořivá škola Kateřinka nanečisto – pravidelná akce pro předškolní děti, každá první 

středa v měsíci (16.00–17.00 hod.), v lednu: 9. 1. 2013 

Zápis do 1. tříd: 16. 1. 2013 od 13.30 do 18.30 hod.

Základní škola Mendelova
Praha 4, Mendelova 550
Tel.: 272 088 211, 602 270 472

Ředitel: Mgr. Martina Thumsová

E-mail: skola@zsmendelova.cz

www adresa: www.zsmendelova.cz

Vzdělávací program: ŠKOLA ÚSPĚŠNÉHO ŽIVOTA

- výuka cizích jazyků od 1. třídy  

- vyšší dotace hodin v matematice a informatice

- sportovní programy

- hlavní důraz klademe na individualitu dítěte s ohledem na jeho nadání a schopnosti 

(program pro děti s nadáním, péče o děti se specifi ckými vzdělávacími potřebami)

Počet žáků celkem: 565

Třídy celkem: 23

Kroužky ve škole: výtvarné, hudební, sportovní, jazykové jsou součástí práce školní 

družiny a školního klubu

Školní družina: 1.–3. ročník od 6.30–18.00 hod., příjemné zázemí pro využití vol-

ného času a mimoškolních aktivit

Školní klub: 4.–9. ročník od 12.00–18.00 hod., široké spektrum zájmových aktivit 

dětí; otevřený internetový klub

Dny otevřených dveří: 13. listopadu 2012 od 8.30 do 18.00 hod. a 8. ledna 2013 

od 8.30 do 16.00 hodin. Od 23. ledna 2013 „Příprava na školu hrou“ pro předškoláky. 

Zápis do 1. tříd: 15. a 16. 1. 2013 od 13.00 do 18.00 hodin 

 

Základní škola Pošepného
Praha 4, Pošepného náměstí 2022
Tel.: 272 926 315

Ředitel: Mgr. Dagmar Havlíčková

E-mail: skola@zsposepneho.cz

www adresa: www.zsposepneho.cz

Vzdělávací program: Škola pro 3. tisíciletí je nastaven tak, aby vyhovoval všem 

dětem, naší prioritou jsou cizí jazyky a informatika. Angličtinu a informatiku vy-

učujeme od 1. ročníku, druhý jazyk – španělštinu, němčinu, francouzštinu – od 7. 

ročníku.  Součástí vzdělávání jsou i zahraniční zájezdy, které korespondují se ŠVP. 

Jsme školou rodinného typu.

Počet žáků celkem: 354

Třídy celkem: 15

Kroužky na škole: aerobic a moderní tanec, atletika, sportovní hry, výtvarná výchova, 

gymnastika, fl orbal, bojové sporty a sebeobrana, sportovní příprava, šachy, hip-hop

Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod., pro žáky 1.–5. ročníku

Den otevřených dveří: 1. 11. 2012 a 17. 12. 2012 a 16. 1. 2013 od 8.00 do 12.00 

hod., kdy uvítáme rodiče ve výuce, od 16.00 do 17.00 hod. zveme každý první čtvr-

tek v měsíci naše budoucí prvňáčky do Pošepňácké školičky. Předškolní příprava 

probíhá již tradičně od listopadu a je otevřena všem zájemcům z řad MŠ.

Zápis do 1. tříd: 21. 1. 2013 a 22. 1. 2013 vždy 14.00–18.00 hod.

Základní škola a Střední škola Kupeckého
Praha 4, Kupeckého 576
Tel.: 272 916 650, 272 950 889,736 155 338

Ředitel: PhDr. Karel Kaprálek 

E-mail: skola@modraskola.cz

www adresa: www.modraskola.cz

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Modrá 

škola“ modifi kovaný pro žáky s poruchami učení a školní vzdělávací program vypra-

covaný dle přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením

Počet žáků celkem: 220

Třídy celkem: 22

Kroužky na škole: kopaná, fl orbal, sportovní, hudební, taneční, výpočetní technika, 

keramika, poznáváme přírodu, výtvarný, geocahing, literárně dramatický  

Školní družina: od 7.00 do 17.00 hod.

Dny otevřených dveří: školu možno navštívit kdykoli po telefonické dohodě

Zápis do 1. tříd: od 15. 1.  individuálně po telefonické dohodě

Základní škola Květnového vítězství
Praha 4, Květnového vítězství 1554
Tel.: 267 227 500, 267 227 511

Ředitel: Mgr. Pavel Kopečný

E-mail: info@kvetnak.cz

www adresa: www.kvetnak.cz

Vzdělávací program: OTEVŘENÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA nabízí rozvoj nadání 

žáků v těchto oborech: anglický jazyk, informatika, hudební výchova, sport (fotbal 

a aerobic). Pravidelné třídnické hodiny pro vytváření pozitivního klimatu ve škole

Volitelné předměty: matematická cvičení, německý jazyk, konverzace v AJ, mul-

timédia

Počet žáků celkem: 445

Třídy celkem: 20

Kroužky na škole: výtvarné, hudební, keramické, sportovní, jazykové, modelář, šachy 

Školní družina: 6.30–17.30, pro žáky I. stupně

Školní klub: 11.30–14.30, pro žáky II. stupně

Psycholog, výchovný poradce, metodik primární prevence, speciální pedagog – od-

borná pomoc pro žáky i jejich rodiče

Klub Mosty – pomocná ruka dětem národnostních menšin

Dysklub – pravidelná odborná pomoc žákům, kteří si s učením nevědí rady

Dny otevřených dveří: 
1) Nebojte se velké školy – cyklus setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů se 

školou od 16 hodin do 18 hodin (19. 11., 11. 12., 9. 1.)

2) Přijďte se k nám podívat – 19. 11. 2012–31. 1. 2013 pozvání do výuky v dopoled-

ních hodinách dle rozpisu na www.kvetnak.cz v akcích pro předškoláky

3) Desatero předškoláka – příprava na školu pro zapsané děti, březen–květen 2013

Zápis do 1. tříd: 16. 1. a 4. 2. 2013 od 14.00 do 18.00 hodin

Základní škola Mikulova
Praha 4, Mikulova 1594
Škola usilující o titul EKOŠKOLA, zapojena do programu RODIČE VÍTÁNI

Tel.: 272 926 739

Ředitel: Mgr. Radek Pulkert

E-mail: pulkert@zsmikulova.cz, www.zsmikulova.cz

Školní vzdělávací program IVP – Výchova, Inspirace, Porozumění.  Průměrný po-

čet žáků ve třídě 24. Vyučování zážitkovou formou, projektové vyučování, zdravé 

a pozitivní klima, spolupráce s rodiči. Třídy na I. stupni vybaveny PC, některé s pro-

jekčními obrazovkami. Jedna třída v ročníku vždy sportovní. Pro budoucí prvňáč-

ky od února Hra na školu – příprava formou her, děti poznávají prostředí školy. II. 

stupeň – zaměření tříd na matematiku a přírodovědu nebo cizí jazyky (německý, 

francouzský). Moderně zařízené učebny matematiky, jazykové, přírodovědná učebna 

se zvířaty, dvě PC učebny, zrcadlový sál.

Počet žáků celkem: 598, 25 tříd.

Kroužky: angličtina, specifi cké poruchy učení, výtvarný, sportovní, kopaná, rytmi-

ka, dramatika, fl étna, karate, zdravověda, fyzikálně-chemický, příprava na SŠ, in-

formatika

Školní družina: 6.15–18.00 hod.

Den otevřených dveří: 9. 1. 2013 od 9.00–12.00 a 14.00–17.30 hod.

Zápis do 1. tříd: 15. 1. 2013 – 14.00–18.00 a 16. 1. 2013 – 14.00–17.00 hod. 
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Unikátní projekt: Na Jižním Městě vznikne 
800 bytů pro děti starousedlíků 
Osm stovek mladých rodin získá v  příš-

tích letech bydlení na Jižním Městě. Pro-

jekt, který chystá městská část Praha 11, 

je zcela výjimečný svým rozsahem. Pro 

představu: 800 bytů, to je středně velká 

česká vesnice! Nebývalé je také to, že se 

vše uskutečňuje v době, kdy je výstavba 

obecních bytů v Česku spíše v útlumu. 

 První byty by měly být předány za dva 

roky, všech 800 do roku 2018. „Byli by-

chom rádi, kdyby se odrůstající generace 

nemusela stěhovat jinam,“ vysvětluje 

starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský mo-

tivy radnice. 

 Tomu bude odpovídat i způsob přidě-

lování bytů. Jedním ze základních kritérií 

bude trvalé bydliště na  Jižním Městě. 

V  první řadě chceme byty nabízet mla-

dým rodinám s dětmi. Ale také starší ge-

neraci, pokud svůj současný byt předají 

právě svým dětem.

 Že by o  nové byty v  lokalitách Pod-

javorinské a Benkova nebyl zájem podle 

zástupců radnice nehrozí. „V  uplynulém 

období jsme vyhlašovali soutěže na  tři-

cet bytů a sešly se nám nabídky od téměř 

devíti set zájemců,“ připomněl zástupce 

starosty Jan Meixner. 

 Výstavbu mají zaplatit příjmy z priva-

tizace. Byla by škoda, aby mladí opouště-

li Jižní Město a vychovávali děti jinde. Pra-

ha 11 hodně investovala do škol a školek, 

do  sportu, kultury nebo třeba do  život-

ního prostředí a vytvořila mnohem lepší 

podmínky pro život, než měly předchozí 

generace. 

Od ledna 2013 bude na webových stránkách městské části Praha 11 banner 

s podrobnými informacemi o tomto projektu. Zároveň zde také bude možnost přihlášení 

do předběžného pořadníku zájemců o byty pro mladé rodiny, včetně všech pravidel.

Výhody projektu: 

•  800 mladých rodin z  Prahy 11 získá 

bydlení. 

•  Mladí lidé zůstanou tam, kde se naro-

dili – v místech, která pro ně nejsou jen 

noclehárnou, ale ke kterým mají dlouho-

dobý vztah. 

•  Posílí se mezigenerační sounáležitost 

– mladí budou bydlet kousek od rodičů 

a budou si moci navzájem pomáhat. 

•  Posílí se sousedské vztahy – nadále 

budou žít poblíž sebe lidé, kteří se znají. 

•  Omezí se anonymita sídliště, což může 

působit z části i jako prevence krimina-

lity a dalších společensky nežádoucích 

jevů. 

3D model záměru výstavby v Benkově ulici. 

3D model záměru výstavby bytového domu v Podjavorinské ulici. 

ZDROJ: CMC ARCHITECTS
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Mamma centrum podnikatel měsíce prosince
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Projdete nenápadnou brankou, po levé 

straně vám zůstane vkusně umístě-

ná dřevěná lavice se stolem k  pose-

zení, tedy pokud to teplé dny dovolí, 

a po pravé máte rozlehlý a udržovaný 

areál zahrady… ne, nejste v parku, prá-

vě jste vkročili do areálu Mama centra 

Háje… 

 BREAST UNIT PRAGUE, Mam-

ma centrum Háje je specializované 

komplexní pracoviště pro diagnostiku 

a  léčbu rakoviny prsu. Zakladatelka 

primářka MUDr. Miroslava Skovajsová, 

PhD., se svým týmem při jeho zalo-

žení vycházela ze svých dvacetiletých 

zkušeností s  mamární problematikou. 

Specializovaní zdravotníci v centru vědí, 

jak se profesionálně postarat o zdravé 

i o nemocné. Umí také přívětivě komu-

nikovat s  ženami, které se o prevenci 

teprve začínají zajímat. Právě se zakla-

datelkou centra MUDr.  Skovajsovou 

jsem se sešla, aby se se čtenářkami 

našeho časopisu podělila o  podstatu 

jeho fungování, řekla nám o  prevenci 

a o zbytečném strachu z vyšetření. 

Dalo by se spočítat, paní doktorko, 
kolik žen vaše centrum navštívilo? 
Od ledna letošního roku jsme vyšetřili 5 

tisíc žen a odhalili již téměř 80 případů 

nových zhoubných onemocnění v prsní 

žláze. Většina byla diagnostikována 

v  optimistickém a  dobře léčitelném 

stadiu, kdy vyšetření lze bez nadsázky 

nazvat jako život zachraňující. 

Paní doktorko, jak jsou na tom všeo-
becně u nás ženy a prevence rakoviny 
prsu?
Ráda bych řekla, že výborně, ale jen 

45 procent pražských žen se účastní 

mamografi ckého screeningu, což oby-

vatelky našeho hlavního města řadí 

na  poslední místa mezi kraji České 

republiky. Tato nepříznivá skutečnost 

je dlouhodobým stavem, jak vyplývá 

z uveřejněných statistik za posledních 

deset let. Na  mamografi cké vyšetře-

ní v  rámci screeningu chodí 70 % žen 

z  kraje Vysočina. K  dosažení optimál-

ních výsledků ve  snižování úmrtnosti 

na karcinom prsu je nutná co nejvyšší 

účast v  preventivním programu, tedy 

80 až 90 % žen nad 45 let by mělo 

alespoň jedenkrát za  dva roky navští-

vit akreditované pracoviště mamární 

diagnostiky. Ženy nad 45 let mají nárok 

na preventivní vyšetření zdarma. 

Takže fungování nového centra by lo-
gicky mohlo tenhle stav zlepšit…
Ano, slibujeme si to, právě nižší účast 

pražských žen v  mamárním screenin-

gu byla jedním z důvodů, proč vzniklo 

od  ledna nové pracoviště tady u  vás 

na  Hájích. Tohle nejmladší a  minister-

stvem akreditované screeningové pra-

coviště bylo zřízeno na  základě poža-

davku Komise odborníků pro mamární 

diagnostiku Radiologické společnosti 

(KOMD). Cílem je zvýšení screeningo-

vých a diagnostických kapacit převážně 

pro pražskou klientelu. 

 A co říci na závěr našeho příjemné-

ho rozhovoru, po kterém se, doufejme, 

většina z nás bude koukat na tuto pro-

blematiku s menším strachem. Rozluč-

me se slovy MUDr.  Skovajsové, která 

říká: „Zachránit ženu znamená zachrá-

nit střed rodiny. Z  každého včasně ře-

šeného případu se v  centru upřímně 

radujeme.“

 Mně nezbývá než poděkovat za roz-

hovor a  nám ženám říci, prevence se 

bát nemusíme…

Díky za rozhovor

Dana Foučková

Kontakt: 
Konstantinova 1479

tel.: 775 131 111

www.buprague.cz

MUDr. Miroslava Skovajsová

•  Absolventka fakulty dětského lékař-

ství Univerzity Karlovy v Praze.

•  Od roku 1988 se věnuje mamodia-

gnostice

•  V letech 1989–1994 pracovala 

ve Fakultní 
 omayerově nemocnici

S primářkou Mamma centra Háje 
MUDr. Skovajsovou otevřeně…

Řekli o projektu 
Dalibor Mlejnský, starosta 

„Snažíme se mnoha 

projekty podporovat 

a  zakládat tradice, 

dobré sousedské 

vztahy, sounáleži-

tost a  jihoměstský 

patriotizmus. Byli 

bychom rádi, kdyby se 

odrůstající generace nemusela stěho-

vat jinam, aby zůstala tam, kde zapus-

tila kořeny, kde chodila do školy a kde 

třeba jen pár bloků od ní budou žít její 

rodiče a přátelé.“ 

Jiří Janeček, zastupitel 
„Připravujeme pravidla 

pro zařazování zá-

jemců do pořadníků. 

Určitě jedním ze 

základních kritérií 

bude trvalé bydliš-

tě na  Jižním Městě. 

Primárně bychom byty 

chtěli nabízet mladým rodinám s dětmi, 

ale pořadník by měl umožňovat také 

přidělení bytů starší generaci za  pod-

mínky, že svůj současný byt předají 

právě svým dětem.“ 

Eva Zikmundová, zastupitelka 
„Snaha o  udržení mla-

dých rodin v  naší 

městské části jde 

ruku v  ruce se sna-

hou o posílení mezi-

generační solidarity 

a  vzájemné pomoci 

v  rodinách, kdy se tře-

ba prarodiče aktivně zapojují do výcho-

vy svých vnoučat. A naopak – v případě 

potřeby se děti a střední generace ak-

tivně starají o své seniory.“ 

Ladislav Kárský, zástupce starosty
„O  celém projektu vede-

me diskuze a  setká-

váme se s vedením 

bytových družstev 

a sdružení vlastníků 

bytových jednotek. 

Naší snahou je, co 

nejvíce o tomto záměru 

s lidmi hovořit, vysvětlovat, diskutovat, 

vstřebávat nápady a připomínky. V no-

vém roce naše jednání s veřejností ješ-

tě rozšíříme a zintenzivníme. Věřím, že 

proti domům pro mladé jihoměstské 

rodiny nemůže mít mnoho lidí zásadní 

výhrady – většina z nás má děti, větši-

na z nás před lety zakládala rodiny a ví, 

že bytová problematika je v životě mla-

dých jedním z nejpalčivějších problémů.“
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Děkujeme za vaše pochvaly

Letos jich 
svítí pět

Na druhou stranu je ale pořád dost těch, 

kteří děkují a chválí a kteří se se stráž-

níky setkávají rádi. I v letošním roce při-

jala městská policie spoustu děkovných 

a pochvalných dopisů týkajících se prá-

vě práce jihoměstských strážníků.

 Tak třeba jedna paní z Jižního Města 

se rozhodla poděkovat dvěma strážní-

kům za to, že jí pomohli, když se jí ztra-

til kamarád a vlastně člen rodiny – jejich 

pes. Dva strážníci z Prahy 11 fenku na-

šli, zjistili majitele a zatoulané zvíře při-

vedli domů. Jiná pisatelka zase ocenila 

reakci městské policie na její oznámení, 

že v korunách stromů v její ulici je plas-

tový odpad. Nápravu zjednala hlídka 

strážníků. 

 A zase jiní kolegové si vysloužili po-

chvalu oznamovatelky, která našla po-

hozené injekční jehly a  stříkačky. „Chtě-

la bych poděkovat „našemu strážníku“ 

za ochotu a rychlost, s jakou mi pomohl. 

Přesně takhle si představuji práci policie 

a jsem moc ráda, že máme ve svém byd-

lišti takového strážníka,“ píše spokojená 

paní. A  nejen to, krásné dopisy dostá-

váme také od dětí a jejich učitelek z ma-

teřských školek nebo od pořadatelů dět-

ských akcí, na nichž spolupracujeme. 

 Přitom mnoho pisatelů začíná své 

dopisy slovy „ani jsme nečekali…“ 

„moc jsme nedoufali…“ a  pokračují 

„Jaké bylo naše překvapení…“, „Skuteč-

ný šok jsme zažili…“ O to větší radost 

mají strážníci městské policie z Jižního 

Města, že jeho obyvatelům připravili 

mnohá příjemná překvapení, ba dokon-

ce šoky v tom nejlepším slova smyslu. 

A  všichni doufáme, že i  v  dalším roce 

budete mít vy, obyvatelé Prahy 11, dů-

vod ke  spokojenosti, radosti a  třeba 

i pochvale na adresu nás strážníků.

Obvodní ředitelství Městské policie 

Praha 11

Tradičně se i letos před Vánoci rozsvítí jihoměstské 

stromky. Na fotografi i vidíte ozdobenou lípu na 

Jírovcově náměstí. Další vánočně nazdobené 

stromy najdete u úřadu městské části 

v Ocelíkově ulici • u Komunit-

ního centra Matky Tere-

zy •  na Pošepného 

náměstí • v ulici 

U rybářství.

STRÁŽNÍCI Z JIŽNÍHO MĚSTA, A NEJEN Z NĚJ, SE PŘI SVÉ PRÁCI DO-

STÁVAJÍ DO  SITUACÍ NEBEZPEČNÝCH, ÚSMĚVNÝCH I  ABSURDNÍCH, 

SETKÁVAJÍ SE S LIDMI AGRESIVNÍMI, PROBLÉMOVÝMI, NEMOCNÝMI ČI 

NEŠŤASTNÝMI, OBČAS SI MUSÍ VYSLECHNOUT VÝHRŮŽKY, NADÁVKY 

A URÁŽKY. 

Vážení spoluobčané,

stejně jako v  loň-

ském roce, i  le-

tos bych se rád 

s  uplynulými dva-

nácti měsíci rozlou-

čil také na  stránkách 

našeho časopisu Klíč. 

 A stejně jako loni, i letos bych rád 

poděkoval všem, kteří v  uplynulém 

roce pomohli nám, ale také svým 

sousedům, známým nebo třeba úplně 

cizím lidem, jejichž situace jim nebyla 

lhostejná. Někdo pomohl důležitou 

a  cennou informací, někdo svou vší-

mavostí, někdo svým statečným cho-

váním. Všem, kteří přispěli, aby naše 

Jižní Město bylo bezpečnější, patří vel-

ký dík už jenom za to, že našli morální 

odpovědnost a byli všímaví. Velký dík 

patří i městské části Praha 11, která 

nás v nemalé míře podporuje a stará 

se, aby strážníci mohli svoji práci vy-

konávat co nejlépe. 

 Čeká nás sváteční období, které, 

jak doufám, má většina z nás spojené 

s radostí a štěstím, na druhou stranu 

ale všichni víme, že samotným Váno-

cům předchází období (mírně řečeno) 

hektické, uspěchané a  přepracova-

né. I tentokrát proto budou strážníci 

spolu s vámi dávat pozor, aby zloději 

neměli možnost obohatit se na úkor 

spěchajících zákazníků v  obchodech, 

radujících se návštěvníků trhů nebo 

třeba unavených spoluobčanů na ces-

tě domů. Uvidíte nás na ulicích, na tr-

zích, na  adventních akcích a  samo-

zřejmě i v okolí a pasážích nákupních 

center včetně OC Chodov. I  tady ale 

uvítáme vaši spolupráci. Třeba jen 

takovou, že budete dbát na základní 

pravidla bezpečnosti své i svého ma-

jetku. Nezapomínejte zamknout své 

auto a nic v něm nenechat, myslete 

na  to, že nesmíte zapomínat tašky 

a  kabelky bez dohledu v  nákupním 

vozíku. Nezapomeňte dbát na to, že 

kabelka má být vždy zavřená a v pře-

plněném prostoru si raději tašku sun-

dat a držet ji před sebou v ruce. 

 Na závěr bych vám všem spoluob-

čanům a  návštěvníkům našeho Jižní-

ho Města chtěl za  sebe, své kolegy 

a  kolegyně z  Obvodního ředitelství 

Městské policie Praha 11 popřát co 

nejpohodovější vánoční svátky a hod-

ně úspěchů v  osobním i  pracovním 

životě v novém roce.

Ředitel OŘ MP Praha 11 

Petr Schejbal FOTO: DANA FOUČKOVÁ



Nebojte se petic

Energy Days podruhéLinka 296 dojede až na Jižní Město

Nepodepsali jste žádnou petici, a  přesto jste ve  vaší poštovní 

schránce na ni nalezli odpověď? V poslední době to není nic no-

vého. Stále častěji se na vedení úřadu obracejí lidé, kteří vyjad-

řují obavy a rozhořčení ze skutečnosti, že došlo bez jejich vědomí 

k použití a zveřejnění jejich jména a adresy. Mohu všechny ujistit, že 

od chvíle, kdy jsou petiční archy doručeny na radnici Prahy 11, se s nimi zachází 

jako s jakoukoli listinou obsahující osobní údaje. Jméno a adresa z těchto listin je 

použita výhradně pro adresnou odpověď všem, kteří k petici připojili svůj podpis 

tak, aby se mohli seznámit se stanoviskem vedení radnice k obsahu petice, případ-

ně se způsobem jejího vyřízení. 

 O důvodech, proč se vaše jméno a adresa objevily bez vašeho vědomí na pe-

tičním archu, můžeme jen spekulovat. V žádném případě však pro vás neznamená 

jakoukoli újmu. Nejen proto, že petiční právo je v naší zemi garantováno Listinou 

základních práv a svobod a zákonem o právu petičním, ale i z toho důvodu, že 

nás opravdu velmi zajímají všechny názory obyvatel Jižního Města prezentované 

jakoukoli formou.

 Mgr. Dalibor Mlejnský, starosta 

V rámci mezinárodního projektu Gover-

nEE (Good Governance in Energy Effi  ci-

ency), jehož je Praha 11 partnerem, se 

na začátku podzimu uskutečnily v pořa-

dí již druhé Energy Days. Energetické 

dny byly tentokrát rozloženy do tří dnů 

a  spojeny s  akcí Víkend plný energie 

pořádané Obchodním centrem Chodov 

a Pražskou energetikou a. s. Návštěvní-

ci centra zde měli možnost na několika 

stanovištích prostřednictvím konzultací 

i  zábavnou formou získat cenné infor-

mace týkající se spotřeby a úspor ener-

gií. 

 Energy Days byly v  podstatě infor-

mační kampaní, která měla za cíl infor-

movat širokou veřejnost o  způsobech 

hospodárného nakládání s  energiemi 

a  seznámit ji s  projektem GovernEE 

a  jeho záměry. U  stanoviště projektu 

GovernEE, se zájemci mohli seznámit 

s výstupy projektu a možnostech jejich 

využití. S odborníkem lidé konzultovali 

své dotazy týkající se energií. Součástí 

byly také ukázky měřicí techniky. Byly 

vystaveny a  rozdávány informační ma-

teriály o  úspoře energií, brožura pro-

jektu GovernEE, letáky šířící osvětu 

v  energetické sféře. Veškeré propriety 

ze showroom, která je také jedním z vý-

stupů projektu, byly krátkodobě přemís-

těny na tuto akci. Součástí byl i dětský 

koutek, kde si děti mohly vyzkoušet 

různé hry zaměřené na  oblast energií 

a získat tak povědomí o energetických 

úsporách.

 Stanoviště projektu podle odhadu 

navštívilo více než 600 lidí. Věříme, že 

se tak podařilo alespoň trochu rozší-

řit povědomí o  aspektech energetické 

účinnosti a projektu GovernEE. 

Od 20. listopadu 2012 dochází k trva-

lé změně trasy midibusové linky 296, 

která nově pojede z  Horních Měcho-

lup odklonem přes Petrovice k  metru 

C na Háje. Linka 296 tak nově propojí 

oblast Horních Počernic, Černého Mos-

tu, Kyjí, Dolních Počernic a  Štěrbohol 

s  rozlehlým sídlištěm Petrovice, sta-

rou zástavbou Petrovic a také s Jižním 

Městem. Midibusová linka navíc zcela 

nově obslouží zastávku Poliklinika Háje. 

Linka 296 bude jezdit celodenně a ce-

lotýdenně v pravidelném 30minutovém 

intervalu. „Jsme velmi rádi, že se nám 

podařilo prosadit vůli občanů, kteří 

po zavedení autobusové linky k polikli-

nice Palas Athéna dlouho volali. Doufá-

me, že toto ocení nejen pacienti, kteří 

do této polikliniky jezdí zejména s orto-

pedickými obtížemi,“ říká starosta jede-

nácté městské části Dalibor Mlejnský 

k zavedení obsluhy Polikliniky Háje.

• Nová trasa linky 296:
Nádraží Horní Počernice – Černý Most 

– Nádraží Kyje – Dolní Počernice – Ob-

chodní centrum Štěrboholy – Boloňská 

– Na  Vartě – Bolevecká – Livornská – 

Nové Petrovice – Veronské náměstí 

(jen směr zpět) – Poliklinika Petrovice 

– Wattova (jen směr tam) – Morseova – 

Newtonova – Poliklinika Háje – Modrá 

škola – Háje (v provozu celodenně, ce-

lotýdenně v intervalu 30 minut)

 Výhodou nové trasy linky 296 pro 

Jižní Město je nová obsluha Polikliniky 

Háje, kratší interval směrem k hostivař-

ské přehradě (zastávka Newtonova), 

kam pojede spolu s linkou 240 ze spo-

lečné zastávky Háje v obratišti autobu-

sů MHD, dále zcela nové přímé spojení 

k obchodním centrům ve Štěrboholech 

a  na  Černém Mostě nebo na  vlaky 

od Kolína v Kyjích nebo od Lysé nad La-

bem v Horních Počernicích.  red

Městská část Praha 11 vytipovala několik lokalit, 
kde by pro vás ráda postavila veřejné WC 

ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR – MÁTE NĚJAKÉ TIPY, 
KDE BYSTE VEŘEJNÉ TOALETY VYUŽILI VY?

Napište nám své návrhy na adresu redakce časopisu Klíč, Ocelíkova 672/1, Praha 11, lístek s vámi navrženou lokalitou můžete 

také vhodit do jakékoliv schránky důvěry (schránky jsou k dispozici 24 hod. denně před budovami ÚMČ), nebo je také můžete 

odevzdat v kterékoliv informační kanceláři městské části Praha 11. Na vaše názory čekáme do konce ledna. Poté vaše nejčastější 

návrhy společně s našimi zveřejníme v anketě na našich webových stránkách, zvážíme všechny možnosti a na jaře bychom rádi 

začali s umisťováním a výstavbou nových veřejných WC.

AKTUÁLNĚ
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INZERCE

• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a  poraden-
ská činnost. Projekty ke stav. povolení, ohlá-
šení stavby a k územnímu řízení. Projekty no-
vostaveb, rekonstrukcí domů a bytů, studie. 
Tel. 731 060 583.

• SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ u Vás 
doma či v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA při-
jedeme, ZDARMA poradíme, profesionálně 
opravíme, poradíme Vám s nákupem zařízení, 
zaškolíme Vás s počítačem, tel: 222 769 774, 
vyjezdovyservis.cz.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, DVD, 
HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monito-
ry a  počítače. Rozumné ceny. AVC servis – 
tel.: 222 361 720 a mobil: 602 390 630.

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRODEJ 
a  VÝUKA přímo u  zákazníka, instalace sítí, 
WiFi, internetu, tiskáren, notebooků, chytrých 
telefonů, výuka s trpělivým učitelem. Dopra-
va zdarma, m: 604 806 516 (i SMS), e-mail: 
daro@daro.cz, www.daro.cz.

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, re-
konstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 
Tel. 604 618 298, 222 364 018.

• KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ A  VEDE-
NÍ ÚČETNICTVÍ, mezd, daní, zastupování 
na  úřadech – www.ucetnictvikomplet.cz – 
pí. Malchrová, tel. 603 451 870.

• NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ a daňové 
evidence včetně zpracování mezd, DPH a dal-
ších daní. Možnost osobního předání dokladů 
na Praze 4, 5 a 11. Tel.: 739 577 820, e-mail: 
vedeniucet@seznam.cz.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u  metra Háje 
– zastupování u  soudu, pohledávky, rozvo-
dy, výživné, převody bytů do  osob. vlast., 
byt. záležitosti, dědictví, exekuce, smlouvy. 
Tel.: 606  125  069, e-mail: causa@cmail.cz, 
www. advokatka-praha.cz. 

• ADVOKÁTKA JUDr.  SVATAVA GRIVAL-
SKÁ (sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhá-
ní pohledávek, smlouvy, nemovitosti, byty, 
rozvody, právo rodinné, občanské, obchodní, 
pracovní. Kompletní právní služby pro bytová 
družstva vč. převodů bytů do osobního vlast-
nictví a  zakládání společenství vlastníků, lik-
vidace fi rem a družstev. Kontakt: Horčičkova 
548, tel. 603 823 260, offi  ce@grivalska.cz, 
www.grivalska.cz.

• ADVOKÁTKA JUDr.  EVA BROWN – prá-
vo občanské a  rodinné, rozvody, smlou-
vy, byty, nemovitosti, úschovy. E-mail: 
eva.brown@volny.cz, tel: 603  835  609, 
www.advocate-brown.eu.

• HUBNĚTE S  PORADCEM. Blažena Sou-
stružníková – informace: PO  – PÁ 16 – 18 
hodin, www.snidejzdrave.cz/domov, www.
hubnete.cz/domov, kontakt: 605  063  062, 
e-mail: jfsoustruznikova@seznam.cz.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-
lých a  středních plemen. Leopoldova 1681, 
Praha 4 (za  Albertem). Objednávky na  tel.: 
608 760 762. psikadernictvi.napady.net.

• RELAX A ODPOČINEK nabízí studio Hele-
na. Masáže: zad a šíje, relaxační, refl exní, de-
toxikační, lávové kameny, zábaly, infra sauna. 
Mírového hnutí 2137, Praha 4-Chodov, Tel: 
732 254 466, www.studio-masaze.eu. 

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Nabízím veškeré 

kadeřnické služby u vás doma. Kvalitní služby 

za příjemné ceny. Tel. 777 285 669.

• SUCHÁ MEDICINÁLNÍ PEDIKÚRA A  MA-
NIKÚRA přírodních nehtů. Přístrojové ošetře-

ní rukou a nohou. Vojtíškova 1783, Praha 4, 

objednávky tel. 777 685 639. 

• NEHTOVÁ MODELÁŽ Dostálová 

739  077  878 – AKČNÍ CENY, MASÁŽE Ko-

vářová 733  643  678, PEDIKÚRA Kovaří-

ková 606  564  684, KOSMETIKA Branišo-

vá 602  203  432, Juzová 604  284  359, 

Relax Otava – kolej, Chemická 954. 

www.relaxotava.cz.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpra-

vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 

94, tel: 272 929 597.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ Nováčková Hele-

na, Školní 189, 252  43 Průhonice, mob: 

605 219 143. Zakázkové šití, opravy a úpra-

vy oděvů, potahování knofl íků, ruční žehlení 

prádla, šití menších sérií. 

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI. Opravujeme 

veškerou obuv, brašny, kabelky, deštníky, 

kožené bundy, ortopedickou obuv, prodej 

krémů a  leštidel, péče o  obuv, gravírová-

ní. OC Opatov, vestibul metra Opatov P-4, 

www.opravyobuvi.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.

• TEPOVÁNÍ KOBERCŮ, sedaček, postelí, 

matrací, interiérů aut, mytí oken, výloh. Roz-

leštění světlometů aut, renovace autolaků 

(škrábance, apod.) Tel. 603 440 480, e-mail: 

mac.crazy@seznam.cz.

• VÝROBA KLÍČŮ. Patentní, bezpečnostní, 

tvarové, dozické, chráněné profi ly, schránko-

vé, široký prodej vis. zámků, vložek, kování, 

zadl. zámků. OC Opatov, vestibul metra Opa-

tov P-4, www.opravyobuvi.cz.

• DROBNÉ A VĚTŠÍ OPRAVY a řemeslné prá-

ce v domácnosti. Precizně. Tel: 775 507 600, 

www.hodinovymanzeljano.cz.

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN. Elek-

trické instalace v  bytech, domech, kancelá-

řích, opravy i  rekonstrukce. Zásuvky, vypína-

če, světla, jističe, úpravy elektřiny kuchyní, 

koupelen, pokojů. Tel. 604 516 344.

• ELEKTRO MIKA. Elektroinstalace, rekon-

strukce elektro rozvodů, nové rozvody, za-

pojení spotřebičů, rozvody PC a  TV kabelů, 

podhledy a  osvětlení, elektro revize. Tel.: 

608 850 380, www.elektromika.cz.

• ELEKTROPRÁCE – novostavby, opravy, re-

vize, přihlášky k  odběru, bytové jádra, nové 

vypínače, jističe, úsporné osvětlení LED. Tel. 

608 217 646, e-mail: mokris.j@seznam.cz.  

• OPRAVY PRAČEK A  MYČEK: AEG, ARIS-

TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 

PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a  jiné. 

P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• OPRAVY CHLADNIČEK A  MRAZNI-
ČEK v  bytech i  SO+NE. Tel.: 602  719  678, 

261  261  792 v  době 7-22 hod. Prodej no-

vých a odvoz starých chladniček.

• OPRAVY AUT. PRAČEK Whirlpool, Ignis 

a  Tatramat. Opravy provádíme v  bytě zá-

kazníka se zárukou. 30 let praxe. Telefon: 

272 761 234, 602 366 328.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-
hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 
ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 
www.stehovanibytu.cz.

• VYKLÍZÍME SKLEPY, PŮDY, KANCELÁŘE, 
BYTY atd. Stěhování všeho druhu!!! SNÍH! 
Hrabání a odklízení sněhu ze střech, ulic, sy-
pání soli či štěrku pomocí techniky. E-mail: 
profi global@seznam.cz, mob: 773 176 317, 
725 166 632.

• !!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, 
sklep či půdu. Odvoz starého nábytku a jiné-
ho odpadu k likvidaci. Tel.: 777 227 840.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-
ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-
rů. Mob. 777 670 326.    

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, ka-
nalizace a topení. Výměna plynových a zařizo-
vacích předmětů. Rekonstrukce bytového já-
dra. Jan Horyna 603 554 550, 271 912 323. 

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 
plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-
tů, připojování kuchyní a  podobně. Výměny 
rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.: 
603 344 485, e-mail: jirka.vlasak@volny.cz.

• INSTALATÉRSKÉ A  ZÁMEČNICKÉ prá-
ce, voda, kanalizace, topení, montáže zám-
ků, opravy poštovních schránek provádí 
J. Schimana, tel.: 223  000  393, mobil: 
607 550 484.

• INSTALATÉRSTVÍ TESÁREK – voda, od-
pad, plyn. Tel.: 603 771 808.

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. 
Škapa, tel. 728 386 419.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-
ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a  de-
sek. Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• ELEKTRIKÁŘ V  PRAZE 4, 11 a  12. Tel.: 
602 441 762, 272 765 431.

• NÁBYTEK, MONTÁŽ A  DEMONTÁŽ: ku-
chyní, skříní atd. provedu kvalitně u soukrom-
níků i  ve  fi rmách včetně likvidace. Vyrobím 
nábytek, dále opravím, dodělám, i  po  špat-
ných řemeslnících dle vašeho požadavku. Tel.: 
604 873 185.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz suti. 
Rekonstrukce jader, domků, nebyt. prostor. 
Rozumné ceny. Tel.: 603  538  738, e-mail: 
marti.dvorak@centrum.cz.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 
malířské práce, stropní kazety, levně, rych-
le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 
603 494 330, e-mail: ivan.lafek@email.cz.

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 
skel, seřízení kování. Tel. 737 202 354.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK 
– Kompletní malířské práce, štukování pa-
nelů, stěhování, zakrývání. Kvalitní práce 
za rozumné ceny. www.123malovani.cz, Tel: 
603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz.

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 547 
– malování, lakování, štukování, fasá-
dy, zaměření zdarma, práce i  o  víkendu. 
www.malovani-novotny.cz, e-mail: malovani.
novotny@seznam.cz.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a  malířské 
práce. Bytová jádra a  rekonstrukce bytů. 
KVALITA a  ROZUMNÉ CENY. Rakovec 
267  913  922, 18.00-21.00, 608  709  716 
přes den, www.rakovec.cz.

Služby
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• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a  lakýrnické práce a  jiné 
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-
fon: 222 982 922, 604 517 565.

• NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ-
CE + štukování, stěrkování. Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz.

• MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, 
štukování stěn, úpravy interiérů. Drobné 
elektro práce. Tel.: 777 153 797, e-mail: 
malir.novak@seznam.cz.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-
keré zednické a  obkladačské práce, malo-
vání, štukování, plovoucí podlahy. Kvalita 
a  rozumná cena. Tel.: 720 391 187, e-mail: 
skutchan@seznam.cz. 

• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍ-
NĚ nová dvířka na  vaši kuchyň a  vest. skří-
ně, šuplíky pod linku, skříňky na  míru, vý-
měna prac. desky. Vrba – 603  438  707, 
www.vrbakuchyne.cz.

• PROŘEZÁVÁNÍ A  KÁCENÍ STROMŮ 
Z  LANA. Opravy, nátěry střech, okapů, fa-
sád, štítů, vysokotlaké a  ruční mytí, shoz 
sněhu a jiné výškové práce. Michal Pták, tel:  
603 712 174, michalptak@centrum.cz.

• BROUŠENÍ NOŽŮ. Pily, řetězové a okruž-
ní pily, nástroje pro pedikúru a  manikúru, 
sekery, kleště, domácí strojky, strojky na stří-
hání, nářezáky, lékařské a  kadeřnické nůž-
ky. OC Opatov, vestibul metra Opatov P-4, 
www.opravyobuvi.cz.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOU-
PĚ, výměn bytů. 10 let specializace na Jižní 
Město, P4 a  10. Certifi kovaný realitní ma-
kléř (ARKČR) Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, T: 
272 927 497, 607 636 784.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3mil. 
Nejlépe v  blízkosti Lesoparku, Milíčovského 
nebo Krčského lesa, i před privatizací. Platba 
v hotovosti, dluhy a exekuce nevadí. Tel.:777 
211 671.

• STARÁME SE O  JIŽNÍ MĚSTO. Prodeje, 
pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
ZDARMA. RIM Realit kontakt: 725 00 11 88, 
271 00 11 88, e-mail: rimrealit@rimrealit.cz, 
www.rimrealit.cz. Vykupujeme byty – platba 
v hotovosti. Vyřešíme i dluhy a exekuce.

• KOUPÍM BYT v Praze 11, možno i se zá-
vazky a dluhy na bytě. Rychlé jednání, platím 
hotově! Tel: 774 358 831.

• PROSÍM NABÍDNĚTE mi ke  koupi byt 
na Jižním Městě do max. 3 mil. Kč dle velikos-
ti a stavu. Tel: 773 515 080.

• HLEDÁME PRONÁJEM pro 2 os. kde-
koli v  Praze a  okolí. Velikost gars. až 1+1 
do  10  000,- včetně poplatků nebo 2+kk až 
4+1 do 16 000,- včetně poplatků. Možno za-
řízené i nezařízené. Předem děkujeme za na-
bídky na tel. č. 603 257 202. 

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Městě 

o velikosti  3+kk/L až 4+1/L. Družstevní nebo 

OV. Nejlépe v blízkosti zeleně a v dobré do-

stupnosti. Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• KOUPÍM BYT A  DŮM v  Praze a  v  oko-

lí Prahy. Panel, cihla, novostavba. Osobní 

a družstevní vlastnictví. Platba hotově! Tel.: 

722 509 947.

• ODKOUPÍME VÁŠ BYT (i před privatizací), 

RD, CHATU, POZEMEK. Lze i s dluhy a exeku-

cí. Rychlé a solidní jednání. Peníze ihned. OME-

GA REALITY, 724 370 102, 724 375 751.

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, po-

zemek kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, 

na  velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může 

být i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD, 

i nečlena družstva, služební, podnikový apod. 

Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás 

případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace 

atd., vyřídím i právně velmi komplikované pří-

pady, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soud-

ní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost 

neoprávněně obsazenou, s  nežádoucím ná-

jemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček 

mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hoto-

vosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 

nebo 603 420 013.

• PRODÁM BYT 3+1, lodžie, Praha 4 – Háje, 

v osobním vlastnictví, po rekonstrukci, 3. pat-

ro, sklep. Tel.: 723 082 954.

• BYTOVÉ DRUŽSTVO V Průčelí 1655, Pra-

ha 4, JM pronajme nebyt. prostor v suterénu 

domu na dobu neurčitou. Plocha 21,5 m2, to-

pení, teplá a  studená voda v místnosti, WC 

v chodbě domu. Info na tel. 602 215 428.

• KOUPÍM BYT do velikosti 100 m2 na Praze 

4, popřípadě v blízkém okolí. Osobní či druž-

stevní vlastnictví. Pouze solidní jednání. V pří-

padě dohody platím ihned. Tel.: 777 985 460.

• KOUPÍM BYT 2+KK nebo obdobné veli-

kosti v  Praze 11. Družstevní vlastnictví ani 

původní stav nevadí. Platba bez úvěru. Tel.: 

723 410 514.

• KOUPÍM BYT 2 či 3+1 (kk) výhradně v Pra-

ze 4 – JM a  okolí. Případné fi nanční závaz-

ky vyřeším. Stav bytu nerozhoduje. Tel.: 

605 246 386, stačí SMS.

 Ostatní
• HLEDÁME NOVÉ KOLEGY do  týmu realit-

ních poradců kanceláře RIM REALIT starající se 

o  Jižní Město. Nabízíme nadstandardní mož-

nost výdělku. Vhodné pro jakoukoli věkovou 

skupinu (i  pro aktivní důchodce). Kontaktujte 

nás: 725 960 492, rimrealit@rimrealit.cz.   

• DESET POJIŠŤOVEN A  BANK v  jediném 

poradenském centru. Pojištění aut, života, 

nemovitostí, hypoteční úvěry, termínované 

vklady a investice. Jarníkova 1903, Praha 4 – 

Chodov. Tel. 603 519 859.
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PRODEJ PRONÁJEM VÝMĚNA

STARÁME SE O JIŽNÍ MĚSTO
realitní kanceláře RIM Realit

Pomůžeme Vám s privatizací, dluhy i exekucemi.

• LÉKAŘKA V DŮCHODU (57 let) hledá uplat-
nění v oboru soc. a zdrav. služeb, i v rodinách 
včetně pomoci se seniory, dětmi i dom. zvířa-
ty (drobný úklid, doprovod k  lékaři, vycházky 
apod.). V okolí metra Háje, Opatov, Chodov, 
tel. 602 296 854.

• POVEDU VÁS K  RADOSTI a  dobrému 
pocitu ze života. Individuální přístup. Tel.: 
777 000 263.

• NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAK-
TICKÉHO LÉKAŘE, MUDr.  Dana Řežábová, 
Praha 4 – Hviezdoslavova 1600/6, POLIKLI-
NIKA LITOCHLEBY, 1. patro, přijímá k  regis-
traci nové pacienty, smlouvy s  pojišťovnami 
máme. Tel.: 267 914 143. 

• TRADIČNÍ JÓGA v  Jarníkově ul. v  malé 
skupině s indiv. příst. St 17.00-18.30, 19.00-
20.30, (čt 17.30-19.00 Wenzigova 5, P 2). 
Další info a možnost dohodnout i jiný termín 
na tel. 604 643 677.

• GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ AMB. 
NZZ GYN-STOM Chodov, Květnového ví-
tězství 2a, Praha 11 pod vedením Prim. 
MUDr. M. Pipky přijímá nové pacientky. Tel.: 
272 935 898, BUS 170 Mokrá, BUS 213 Li-
tochlebské nám.

• MUDr. DAGMAR ZAVADILOVÁ – gyneko-
log, pracuje na zkrácený úvazek na gynekolo-
gii ADC Sanatoria, Hvězdova 1601, Praha 4; 
tel.: 241 404 663.

• AUTOŠKOLA SE SLEVOU – řidičské průka-
zy, kondiční jízdy, školení řidičů, profesní prů-
kazy, vrácení ŘP po zákazu řízení. Mendelova 
7, Praha 11, e-mail: s.zoula@seznam.cz, tel.: 
603 422 321. 

• AJ, NJ – AKTIVNÍ KVALITNÍ VÝUKU s dů-
razem na schopnost dorozumět se, nabízím 
začátečníkům, pokročilým i dříve narozeným. 
Tel.: 605 828 292, 272 918 126.

• ANGLIČTINA – individuálně, u  Vás doma 
nebo ve fi rmě, děti i dospělí, 300 Kč/60 min; 
tel. 732 233 701.

• ANGLIČTINA. GYMNAZ. PROF.  v  penzi 
může po  odjezdu dvou studentů do  zahr. 
přijmout dva žáky. Doplněk vaší výuky, přípr. 
na  stř. školu, k  maturitě, výuka dospělých. 
200 Kč/60 min. P 4, Háje, Za rybářstvím, tel. 
774 299 549.

• DARUJTE SVÝM BLÍZKÝM a  zaměst-
nancům vzdělání! Vánoční dárkové poukazy 
na výuku jazyků se slevou. Bližší informace – 
603 961 617, e-mail: one2onejs@seznam.cz, 
www.one2one-jazykovyklub.cz.

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bo-
jíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nej-
lepším řešením soudní oddlužení, kde stačí 
uhradit 30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší 
insolvenční poradny, Ke Kateřinkám 8, Praha 
4, 603 195 336.

• ZVEME VÁS NA  TRADIČNÍ VANOČNÍ 
TRHY u  metra Háje na  pochozí ploše (Kik) 
od  26. 11. do  23. 12. 2012 spojené s  mi-
kulášskou nadílkou pro malé nezbedy 5. 12. 
od  17 h. do  21 h. Bohatý doprovodný pro-
gram, občerstvení zajištěno.
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PROCESS  
K DOKONALOSTI

Atypický a typový nábytek pro privátní  
i komerční interiéry. Kompletní servis  

od návrhu architekta až po výrobu  
a montáž. 

www.process.cz



CENÍK INZERCE – PLATNÝ OD 1. 11. 2010

Řádková inzerce STANDARD

350,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o standardní textový inzerát bez grafických prvků vysázený v pozitivu na bílém pozadí.

Řádková inzerce ZVÝRAZNĚNÁ

700,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o textový inzerát bez grafických prvků, který je vysázen v pozitivu na barevném (světle oranžo-
vém) pozadí, zvýrazňujícím inzerát oproti standardním řádkovým inzerátům.
K tomu, aby byl zvýrazněný řádkový inzerát skutečně odlišen od standardní řádkové inzerce, 
garantuje vydavatel, že počet zvýrazněných řádkových inzerátů nebude vyšší než počet stan-
dardních řádkových inzerátů vysázených na bílém pozadí.

Vkládaná inzerce

K ceně za vklad je účtována navíc cena  
za gramáž vkladu, a to následovně

0 – 6 g 0,25 Kč/ks bez DPH

7 – 14 g 0,32 Kč/ks bez DPH

15 – 25 g 0,47 Kč/ks bez DPH

26 – 40 g 0,65 Kč/ks bez DPH

Vkládanou inzerci je možné umístit pouze do 
celého nákladu časopisu, který činí 41 000 ks 
výtisků. Maximální možný formát vkladu je 
210 x 297 mm a maximální hmotnost vkladu 
činí 40 g. Vkladem mohou být pouze tiskovi-
ny. Nelze vládat reklamní předměty či vzorky 
výrobků.

Cena za vklad 25 500,- Kč bez DPH

Plošná inzerce

182 x 61 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 61 mm

6.000,- Kč
bez DPH

1/8

182 x 252 mm

29.000,- Kč
bez DPH

1/1

88 x 30 mm

3.200,- Kč
bez DPH

1/16

182 x 123 mm

17.000,- Kč
bez DPH

1/2

88 x 123 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

NAKLADATEL: Úřad Městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

VYDAVATEL A PRODEJCE INZERCE: Men on the Moon Entertainment, spol. s r.o., Opletalova 59,
110 00 Praha 1, IČ: 63666987, DIČ: CZ63666987, Číslo účtu: 1036066006/2700
Obchodní oddělení: tel.: +420 725 843 421, e-mail: info@inzerceklic.cz, www.inzerceklic.cz 

2. strana obálky: + 20 %
3. strana obálky: + 15 %
4. strana obálky: + 25 %

Příplatky

Po dni uzávěrky: 100 %

1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

Storno poplatky
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