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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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částí, která se do tohoto projektu s Čes-

kým atletickým svazem pustila a  za-

pojily se do  něj všechny naše základní 

školy a jedenáct mateřských škol. Cílem 

projektu je především nabídnout našim 

dětem v  základních i  mateřských ško-

lách zábavnou formu sportování, a  to 

v atletických disciplínách jako jsou běhy, 

hody a  skoky. V  soutěžních zápoleních 

děti ukázaly své sportovní dovednosti 

a  svým zaujetím přesvědčily, že tento 

projekt je cestou správným směrem. 

Také se ukázalo, že na  našich školách 

je řada schopných učitelů, kteří nám po-

máhají tento projekt naplnit, především 

svým nadšením, se kterým získávají 

zájem dětí o  sportování. Rád bych jim 

touto cestou za  jejich práci poděkoval 

a slíbil podporu v příštím roce. Těší mě 

úspěchy dětí z našich základních a ma-

teřských škol, ale také výsledky našich 

sportovců. Je třeba připomenout naše 

fl orbalistky z teamu Herbadent SJM Pra-

ha 11, tanečníky z ATS Domino, máme 

skvělé fotbalisty, hráče stolního tenisu, 

basketbalisty, gymnastky... 

Když už jste zmínil sport, můžete nám 
něco říci o výstavbě sportovního areálu 
Jedenáctka VS?
Výstavba komplexu bazénů a sportovišť 

Jedenáctka VS je v  plném proudu. Je 

dobře, že téměř čtyřicet let starý záměr 

se daří realizovat. V kostce, komplex Je-

denáctky VS budou tvořit tři navzájem 

propojené haly. Sportovní hala – ba-

zénová hala – a  centrum relaxačního 

a  ozdravného plavání. Sportovní víceú-

čelová hala bude k využití pro řadu spor-

tů – volejbal, basketbal, fl orbal, hokejbal, 

tenis, stolní tenis či badminton. Bude 

určena primárně pro širokou veřejnost 

a především pro mladé, pro naplnění je-

jich volnočasových aktivit. V  bazénové 

hale bude 25 m dlouhý bazén pro kon-

diční plavání a  rovněž rekreační bazén 

s  řadou vodních atrakcí – divoká řeka, 

perličková sedátka, perličková lehátka, 

chrliče a dětské brouzdaliště… 

 V  centru relaxačního a  ozdravné-

ho plavání budou čtyři menší bazény, 

které poskytnou zázemí pro relaxační 

a  ozdravné plavání všech skupin oby-

Rozhovor 

se starostou

Pomalu končí rok 2012 a každý z nás 
se zamýšlí nad tím, co nestihl udělat 
a  v  čem je naopak bilance minulého 
roku dobrá. Rádi bychom se zeptali, jak 
vy zpětně hodnotíte rok 2012 na  Již-
ním Městě?
15. prosince jsme předávali dětem, rodi-

čům a pedagogům další zregenerovanou 

část školy Květnového vítězství 1554. 

Většinu škol a  školek máme na  Jižním 

Městě zregenerovaných, a tak jsem rád, 

že i tady jsme udělali kus práce. V rámci 

slavnostního otevření jsme také před-

stavili plány rekonstrukce dětského hři-

ště a  další úpravy školy. Velkou radost 

mám také z  projektu Atletika pro děti, 

který funguje v  naší městské části už 

druhým rokem. Jsme první městskou 

ré se škola hlásí, může přinést prospěch 

i v těchto situacích.

 Součástí rekonstrukce se stala také 

vnitřní atria a všechna vstupní schodiště, 

kterých je celkem 10. Na  první pohled 

největších změn doznaly spojovací chod-

by. Návštěvníka školy zaujmou přede-

vším svou barevností, žáci nejvíce ocení 

úpravu parapetů, na kterých mohou bez-

pečně sedět, učitelé a další zaměstnanci 

školy si již dnes pochvalují tepelnou po-

hodu a vedení školy i zřizovatel se těší 

na  fi nanční úspory díky nižší spotřebě 

energií.  

 MČ Praha 11 tak splnila svůj slib 

a Květňák se mění v moderní školu nejen 

svým klimatem a vizí vzdělávání, ale nyní 

i vzhledem.  Dana Foučková

Regenerace školy se povedla na jedničku

Po  krátké prohlídce 

s  ředitelem školy se 

návštěvníci vánoč-

ně naladili, nakoupili 

žákovské výrobky 

u  více než 20 stánků 

a  ochutnali smažené-

ho kapra, rybí polévku 

nebo vánoční štrúdl.  

 A jak to rege-

nerování vlastně 

celé probíhalo? 

Na  konci listo-

padu byly do-

končeny práce 

na  rekonstrukci 

vnějšího pláště 

dosud nezatep-

lených částí školy. 

Týkalo se to nejen 

4 pavilonů, ale 

také spojovacích 

chodeb a obou školních tělocvičen. 

Stavba byla zahájena koncem čer-

vence a díky spolupráci dodavatele 

a školy, a především díky pochope-

ní žáků a  jejich rodičů, probíhaly 

stavební činnosti bez přerušení 

i v průběhu školního roku. Zástupci 

rodičů byli také od začátku aktivně 

přítomni na většině jednání, které 

předcházely zahájení regenerace, 

a  jejich náměty a  připomínky při-

spěly ke  zdárnému průběhu akce. 

Na Květňáku se tak ověřilo v praxi, 

že iniciativa Rodiče vítáni, ke  kte-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 1554  PROKOUKLA. NEJEN 

ZVENKU, ALE HLAVNĚ ZEVNITŘ. JEJÍ TVÁŘ SE ZMĚNILA K NEPOZNÁNÍ. 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÝCH PROSTOR ŠKOLY SPO-

JENÉ S TRADIČNÍM VÁNOČNÍM JARMARKEM SE USKUTEČNILO 15. PRO-

SINCE.  

Spojovací školní chodba

před

před

po

FOTO: ROSTISLAV KORBEL
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vatel od plavání miminek až po  rehabi-

litační aktivity pro seniory. Zároveň bu-

dou bazény využívat i děti z mateřských 

a základních škol pro výuku plavání. Ak-

tuální informace o  stavbě můžete najít 

na našich webových stránkách.

Nejen sport, ale také kultura je potře-
ba k životu. Jak je to u vás s kulturou 
na Jižním Městě a co plánujete do bu-
doucna? 

Velmi si uvědomujeme důležitost kultury 

pro rozvoj naší společnosti. Městská část 

vždy kulturu podporovala a  podporovat 

bude. I  nadále se budeme snažit v  KC 

Zahrada přinášet lidem kvalitní kulturní 

program a nabídku volnočasových aktivit. 

Snažíme se oživit program v Chodovské 

tvrzi. Naše podpora směřuje také k ZUŠ 

Křtinská, která vychovává skvělé dětské 

talenty. A stále platí, že chceme přinést 

kulturu a zábavu lidem do veřejného pro-

storu. Formou grantů také podporujeme 

ostatní subjekty, které působí v  oblasti 

kultury v naší městské části.

Řeknete nám něco o  privatizaci obec-
ních bytů?
Do konce roku 2012 byly předány nabíd-

ky všem oprávněným nájemcům. Daří se 

nám tedy dodržovat slíbený harmono-

gram odkupů bytů. Vznikají už dokonce 

nová společenství vlastníků bytových 

jednotek. K tomuto jsme zřídili informač-

ní centrum, které pomáhá a radí nájem-

níkům se zakládáním SVJ a všemi náleži-

tostmi s tím spojenými. Prostřednictvím 

společnosti Jihoměstská majetková, a. s., 

k  tomuto také pravidelně vydáváme in-

formační bulletin.

Funguje také program pro bytová druž-
stva a sdružení vlastníků bytových jed-
notek?
Ano, už více než dva roky se se zástupci 

BD a  SVJ pravidelně několikrát měsíč-

ně scházíme a řešíme jejich každodenní 

problémy. Údržba zeleně, úklid, bezpeč-

nost, kontejnerová stání... S  každým 

družstvem řešíme jejich individuální pro-

blémy. Když už zmiňujeme družstva, rád 

bych upozornil, že i v nadcházejícím roce 

se mohou přihlásit do naší soutěže Re-

generace Jižního Města.

Zbývá ještě něco dodat? 
Je hodně věcí, které je třeba zdokona-

lit, změnit či vybudovat. Velikou radost 

mi udělalo, že se nám podařilo prosa-

dit, aby linka 296 nově také projížděla 

Jižním Městem a obsloužila zastávku 

Poliklinika Háje - zdravotnické zaříze-

ní Palas Athéna. Nadále se nám daří 

fi nančně podporovat provoz školní 

autobusové linky z  Kulatého Chodov-

ce do  ulice Donovalská. Jsem rád, že 

ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Pra-

hy a  po  projednání s  občany pokročily 

další úpravy v Centrálním parku. Plánů 

do  příštího roku máme mnoho, je tře-

ba však počkat na  schválení rozpočtu 

pro příští rok. Dovolte mi na závěr po-

přát všem Jihoměšťanům hodně zdra-

ví, štěstí a  pohody a  splněných přání 

do nového roku. 

 Andrea Wolfová

"Přejme si, aby se nám na Jižním Městě dobře žilo, vyrůstaly v pokoji a bezpečí naše děti, abychom všichni měli dostatek 
času pro naše seniory, kterým vděčíme za to, že naše Jižní Město vyrostlo do dnešní podoby." 

Pár informací o regeneraci
•  Regenerovaly se obvodové konstrukce pavilonů C, E, F, G, H, 

I, které byly vzhledem k nevyhovujícím tepelně technickým 

parametrům doplněny o kontaktní zateplovací systém (jed-

nalo se o kontaktní zateplení stabilizovaným polystyrenem 

v tloušťce 120, 140, 160 mm). 

•  V  rámci regenerace bylo provedeno zateplení a  položení 

nové hydroizolace střechy pavilonu G.

•  Rovněž byla provedena výměna stávajících ocelových vý-

plní vstupních portálů, krčků (chodeb M a N), oken pavilo-

nu I a tělocvičny za nové plastové (příp. hliníkové), sanace 

všech vstupů včetně schodišť a  atrií, nátěry venkovních 

ocelových konstrukcí a prvků.

•  Realizace akce: probíhala od července do listopadu 2012.

•  Zhotovitel: Vltavín holding, stavební podnik, s. r. o.

před

po

po

Pohled na hlavní školní vhod

Pohled na školní pavilony



Mikulášská nadílka v Praze 11 
Připravili jsme pro vás fotoseriál z  povedené 
prosincové mikulášské akce. Jak se povedla, 
vidíte sami ☺

 Starosta Prahy 

11 Dalibor Mlejnský 

a místostarostka Eva 

Štampachová při roz-

dávání čokoládových 

čertů dětem. 

 Děti si na pódiu zazpívaly 

s Heidi Janků. 

Děti při jedné ze 

soutěží s mode-

rátorem Lukášem 

Gibiecem a čerticí 

Nikolou.  

 Koně městské 

policie obdivovali 

nejen děti, ale také 

Heidi Janků a sta-

rosta Prahy 11 

Dalibor Mlejnský.

 Odpoledne čekala 

na rodiče a děti 

soutěž ve zpívání 

koled. Na snímku 

místostarostka Pra-

hy 11 Eva Štampa-

chová s Mikulášem 

a čertem předávají 

vítězům hlavní cenu, 

televizor.

Děti by si Heidi 

Janků nejradši 

odvedly s sebou 

domů. 

 Starosta Prahy 11 

Dalibor Mlejnský pře-

dává cenu za 5. místo 

v soutěži O nejkrásnější 

vánoční ozdobu Ma-

teřské škole Stachova 

z Prahy. Mateřská škola 

obdržela 2000 Kč. 

Starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský, Heidi Janků a ředitelka 

Mateřské školy Mírového hnutí z Prahy Hana Zimová při 

předání ceny za 3. místo v celostátní soutěži O nejkrásnější 

vánoční ozdobu, kterou podporují Severočeské doly, a. s. 

Mateřská školka obdržela 5000 Kč.  

FOTO: TINO KRATOCHVIL  
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V roce 2012 rozšířilo řady obyvatel 

Prahy 11 celkem 711 nových občánků.

Mendelka přivítala studenty 
z celého světa 

Ve  škole se konal v  prosinci 

ve  spolupráci se společností 

AIESEC projektový týden EDISON. 

Školu navštívila skupina vysokoškol-

ských studentů ze Srbska, Nového Zé-

landu, Ukrajiny, Austrálie, Gruzie, Egyp-

ta a Brazílie. Každá třída z  2. stupně si 

vybrala „svého“ studenta, s nímž celý 

týden spolupracovala. Studenti, kteří 

pracovali s  dětmi z  Mendelky, je po-

drobně seznámili s životem své země, 

s  kulturou, historií a  všemi zajíma-

vostmi. Na projekt získala škola grant 

od  městské části Praha 11. Projekt 

v obdobné formě probíhá v Rakousku, 

Maďarsku či Polsku.

Projektové dny na Mikulce
Oblíbenou školní akci organizují na Zá-

kladní škole Mikulova již tradičně, ta 

před koncem roku byla s názvem „Ná-

vraty do minulosti“. Do akce se zapojily 

všechny třídy, každá měla za úkol pre-

zentovat vybrané historické období. 

Výjimku tvořili pouze žáci dvou prvních 

tříd, kteří si vybrali jako téma Roční 

období, a  ty jejich dětské prezentace 

byly obzvlášť velmi pěkné. Žáci pozná-

vali jednotlivé historické události, his-

torické epochy. Během příprav vlastní 

výstavy dokázali shromažďovat a třídit 

data, pracovat s informacemi, vytvářet 

koláže, předměty. Dokázali pracovat 

ve  skupině, v  týmu, ale také samo-

statně. V  prvním dni v  odpoledních 

hodinách byly prezentace přístupné 

i  rodičům a  veřejnosti. Podobné pro-

jektové dny mají smysl a díky přispění 

MČ Praha 11 se podařilo akci zajistit 

i materiálně a prezentace tak měly vel-

mi pěknou úroveň. 

Tajenka výherce z čísla 11
Voucher do Vodního světa Čestlice 

získává: M. Blatníková, Karolína Hy-

nerovská, Martin Lukáš, Petr Hamrlík, 

Alena Vyškovská.

 Výhercům gratulujeme. Ceny je po 

konzultaci na tel.: 267 902 217 mož-

né osobně vyzvednout.

KAŽDOROČNÍ NOVOROČNÍ VÝZVA
Úřad městské části Praha 11 se obrací 

na manželské páry s trvalým bydlištěm 

na území městské části Praha 11, které 

v roce 2013 oslaví 50 let, 60 let, 65 let 

a 70 let společného života, s prosbou, 

aby tuto významnou událost oznámily 

telefonicky nebo písemně co nejdříve 

na adresu:

Úřad městské části Prahy 11
Odbor školství a kultury
Vidimova 1324
149 41  Praha 4
Paní Helena Majchráková
tel.: 267 902 353, 724 341 816
nebo osobně v kanceláři č. dveří 414
Slavnostní obřady se budou konat 

po dohodě s vámi v obřadní síni Chodov-

ské tvrze, Ledvinova 9, 149 00  Praha 4.

OBČÁNEK ROKU 2013
První občánek roku 2013 bude vybrán 

z těch novorozeňátek, jejichž rodiče se 

do  konce měsíce února přihlásí v  od-

boru školství a  kultury Úřadu měst-

ské části Praha 11, Vidimova 1324, 

149 41  Praha 4 (paní Helena Majchrá-

ková, kancelář č. dveří 414). Den a přes-

ný čas narození dítěte je nutné doložit 

potvrzením porodnice.

 Prvního občánka roku 2013 přiví-

tají do  života představitelé radnice již 

tradičně v obřadní síni Chodovské tvrze 

a předají mu dárky.

Poděkování
starostovi
Příběh s dobrým koncem
Dobrý den pane starosto,

moc bych vám chtěl poděkovat za nákup zařízení na vyhledání odcizených vozidel 

městské policii v Praze 11.

 V neděli 11. 11. 2012 nám volala Policie České republiky, že se v Praze 11 

našlo naše vozidlo, které nám bylo odcizeno u  nás v  Prostějově 20. 9. 2012! 

Byl jsem šťastný a zároveň překvapen, že se náš Passat našel. Vůz jsem neměl 

pojištěný proti krádeži a na nový jsem zatím neměl. Po příjezdu na místo jsem 

byl moc šťastný, že se náš vůz opravdu našel, protože jsem s manželkou a naší 

malou Maruškou neměl čím jezdit. Policista nám sdělil, že ho našla městská policie 

Prahy 11, a tak bych vám a strážníkům městské policie chtěl poděkovat z celého 

srdce za celou naši rodinu, že díky vám jsme opět mobilní. Kéž by toto zařízení 

mělo k dispozici každé město! Tak šťastných lidí by bylo mnohem víc.

Děkuji, s pozdravem J. Večeřa

Dobrý den pane starosto, 

dnes jsem zjistil, že byly zahájeny práce na přešlapu z ulice Leopoldova ke stanici 

autobusů v ulici Ke Stáčírně. A protože mne Ing. Korbel v reakci na moje poděko-

vání informoval, že Vaše zásluha je v této věci největší, chci upřímně poděkovat 

Vám, a to jak za sebe, výbor Společenství Samohelova, tak i za ostatní občany 

z ulic Majerského a Leopoldova, kteří tudy léta chodili v zabláceném trávníku. Ještě 

jednou srdečný dík.

S pozdravem Mgr. Jaroslav Hamrle

Slovo korektora – supervizora
Na titulní straně Klíče č. 12 došlo mezi 

vámi, čtenáři, k diskuzi, zda j/J ve slo-

vě Jihoměstským je správně malé. 

Vzhledem k tomu, že bylo myšleno ji-

homěstským občanům, bylo by j malé 

(přídavné jméno), ale protože jsme ob-

čany neuvedli, pak tedy mělo být J vel-

ké (vlastní jméno). I po konzultaci s od-

borníky se nám jednoznačného názoru 

nedostalo. Tolik na vysvětlenou.

V příštím čísle se můžete těšit na vyhlášení nové soutěže na téma jihoměstské 

recepty a speciality. Vy budete posílat zajímavé recepty a my vás za to odmění-

me vouchery do Pivní tvrze (více na str. 25).

Vyhlášení nové soutěže

již v příštím čísle časopisu
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Vážení členové BD a SVJ, 

s  příchodem nového roku si dovolím 

ohlédnout se zpátky za  dosavadním 

působením projektu pro BD a SVJ. Pan 

starosta a  všichni zaměstnanci Úřadu 

MČ Praha 11, kteří se na  setkáních se 

zástupci BD a SVJ podílejí, vzali na svá 

bedra tímto projektem nelehký úkol. 

Vzhledem k  tomu, že na  Jižním Měs-

tě žije přes 80 tis. obyvatel a  jsou zde 

stovky bytových družstev a  společen-

ství vlastníků bytových jednotek, je sna-

ha přiblížit úřad městské části na lidskou 

úroveň prací spojenou s mravenčím úsi-

lím. Chodíme mezi vás, setkáváme se 

na radnici i v okolí vašich domovů. Úřed-

níci, starosta, místostarostové i  odbor-

níci s vámi diskutují a přináší vám důleži-

té informace i konkrétní možnosti řešení 

problémů týkajících se okolí vašeho byd-

liště. Nejsme dokonalí a občas samozřej-

mě narážíme na byrokratické problémy. 

Snažíme se je však vzájemnou spolupra-

cí s vámi řešit vždy v horizontu, který je 

nejblíže možný. Problémy, jako je např. 

prořez přerostlé vegetace, řešíme ihned, 

problémy, kdy vás trápí třeba přešlapy 

či neduhy s kontejnerovými stáními, jsou 

řešeny také ve velmi krátkém čase. Ne 

vše lze ovšem řešit ihned. Narážíme 

nyní častěji než jindy na  problém par-

kování, který trápí obyvatele Prahy 11. 

Na  toto téma diskutujeme a přijímáme 

vaše podněty k zlepšení. Někdy i pro nás 

není bezproblémový kontakt s ostatními 

vlastníky okolních pozemků a narážíme 

zde na překážky. 

 Velmi nás těší přibývající poděkování 

od BD a SVJ a především ocenění toho, 

že naše práce „má smysl“. Dovolte, abych 

touto cestou poděkovala všem odborům 

a úředníkům, kteří se na řešení problémů 

podílejí, ochotně pomáhají a radí i mimo 

své kanceláře a  leckdy mimo svou pra-

covní dobu. Neboť až přímá komunikace 

s  vámi, občany, dává nám všem, úřed-

níkům, radním i  vám jiný úhel pohledu 

na  problémy a  jejich východiska. Ráda 

bych poděkovala Městské policii hl. měs-

ta Prahy, která se rovněž účastní setkání. 

Seznamuje vás vždy s vaším okrskovým 

strážníkem městské policie a je součástí 

diskutovaných témat. 

 Komu však patří dík největší, jste vy 

sami a  všichni představitelé vedení va-

šich BD a SVJ. Děkujeme za to, že o spo-

lupráci s námi máte zájem a hlásíte se 

do programu. Děkujeme vám za  to, že 

nejste lhostejní ke svému okolí, ke své 

městské části, místu, ve kterém žijeme 

my všichni!

Barbora Karafi átová

manažer BD a SVJ

bd.svj.manazer@praha11.cz

tel.: 606 694 556

více o projektu na www.praha11.cz 

Městská část Praha 11 si prostřednictvím akciové společnos-

ti Jihoměstská majetková nechala zmapovat všechna zábradlí 

na  svém území. V návaznosti na  tento pasport je zmapová-

no téměř 36 kilometrů zábradlí. Většinu z nich, ať už u silnic, 

v  parcích či vnitroblocích v  posledních dvaceti letech v  pod-

statě nikdo neudržoval, a  tak čas a  povětrnostní podmínky 

u mnohých z nich „udělaly svoje“. Velká část z nich byla zrez-

lá, s oprýskaným nátěrem, ohnutá či zarostlá. Téměř všechny 

nedostatky jsou již v tuto chvíli odstraněny, na zbývajících se 

začne pracovat opět na jaře. Pokud víte i vy o nějakém zábradlí, 

které by potřebovalo opravit, natřít nebo již neplní svůj účel, 

a naopak byste chtěli toto nefunkční zábradlí odstranit – dej-

te nám o tom vědět. Můžete k tomu využít bezplatné Linky 

čistoty: 800 113 336. (Na tuto linku, kterou Jihoměstská ma-

jetková, a. s., zajišťuje pro městskou část Praha 11, můžete 

telefonovat také informace o místech, která nepůsobí čistým 

a upraveným dojmem.)

Děkujeme vám za to, že nejste lhostejní 
ke svému okolí

Máte ve svém okolí zábradlí, 
které je potřeba natřít nebo opravit? 

www.praha11.cz8

FOTO: JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ A.S.

Zábradlí na rohu ulic 

Dědinova a Ryšavého 

je opravené a natřené.

před po

Dejte nám 

o tom vûdût!
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Setkání se seniory

Dětský mikulášský karneval

Rekonstrukce ulice U Pramene

V pondělí 3. prosince 2012 se uskuteč-

nilo tradiční setkání se seniory z měst-

ské části Praha-Újezd, kteří v posledním 

čtvrtletí letošního roku slavili významná 

životní výročí. Starosta Václav Drahorád 

přivítal všechny přítomné a popřál jim 

do dalších let hodně zdraví. Při malém 

pohoštění společně diskutovali o dění 

ve svém okolí a dalším rozvoji městské 

části.  Na závěr setkání předal starosta 

všem peněžitý dar.

 Pozvání přijali: Růžena Staněčko-

vá, Michal Čižmár, Irena Psotová, Petr 

Holubík, Vladimír Hromádka, František 

Kubr, Blanka Přenosilová, Maria Ziková, 

Vítězslav Šulc, Věra Stejskalová, Eva 

Malíková, Jan Budka a Božena Kellero-

vá.

 Všem přejeme pevné zdraví, hodně 

štěstí a spokojenosti do dalších let.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Městská část Praha-Újezd ve spolupráci 

se Spolkem Fištrón uspořádala mikuláš-

skou besídku 5. prosince 2012 ve spole-

čenském sále Vodnická v domě služeb.  

 Kašpárek Aleš svou pohádkou O zví-

řátkách a loupežnících pobavil nejen děti, 

ale i  přítomné rodiče a  prarodiče. Pro 

děti byly připraveny soutěže a  také si 

mohly zatancovat. Čerti přišli mezi děti 

a zpovídali je, jestli byly v uplynulém roce 

hodné.  

 Mikuláš s andělem pak všem dětem 

za zazpívanou písničku rozdával nadílku 

a celá akce všechny návštěvníky příjem-

ně naladila.  Václav Drahorád, starosta

Společnosti Eurovia, a. s., bylo 12. listo-

padu předáno staveniště v ulici U Prame-

ne a Pod Napětím. Práce byly zahájeny 

téhož dne v ulici U Pramene rozebráním 

obrubníků a části chodníků, následně byly 

odstraněny původní živičné vrstvy vozov-

ky. V době vzniku tohoto článku jsou již 

hotové stabilizační vrstvy vozovky a  je 

zrekonstruován západní chodník.

 Snahou společnosti Eurovia, a. s., 

a  Úřadu městské části Praha-Újezd je, 

aby došlo ještě během prosince k  po-

ložení první živičné vrstvy tak, aby při 

přerušení prací v zimním období byla ko-

munikace průjezdná pro vozy Integrova-

ného záchranného systému. Je potřeba 

si uvědomit, že i při přerušení prací ulice 

U Pramene zůstává stavbou, a  je tedy 

potřeba dbát zvýšené opatrnosti při 

pohybu po chodnících a vozovce. Práce 

v  obou ulicích budou pokračovat v  jar-

ních měsících 2013 a  ukončeny budou 

nejpozději do konce května téhož roku.

Pavel Staněk, odbor investiční
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Městská část Praha-Újezd (www.praha-ujezd.cz):

Čt 3. 1., 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
Následující kursy budou otevřeny při minimálním 

počtu pěti předplatitelů:

Každé pondělí 18.30–19.30: Power jóga 
Každé úterý 9.00–9.45: Cvičení rodičů s dětmi 
(2–3 roky) 

Každou středu 10.15–11.00: Jóga pro děti (3–5 let)

Každou středu 20.00–21.00: Pilates a standing 
pilates
(zahájení od 7. 1. 2013)

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):

Každý čtvrtek 16.00–17.00: Sportovní kroužek 
(3–6 let)   

Sál Vodnická

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
12. 11. 2012      
NESOUHLASÍ:

 s projektovou dokumentací k územ-

nímu řízení „Lázně Újezd u  Průhonic, 

Vesnička 1“ předloženou v  územních 

řízeních u odboru výstavby ÚMČ Pra-

ha 11, zahájených 12. 7. 2012 a za-

stavených 29. 10. 2012

 s  umístěním stavby „Lázně Újezd 

u Průhonic, Vesnička 1“ na pozemcích, 

které má MČ svěřeny do správy

 s  uzavřením smlouvy o  smlouvě 

budoucí o  zřízení věcného břemene 

na parc. č. 325/1

SCHVALUJE:

 žádost o poskytnutí bezúročné půjč-

ky z  rozpočtu hlavního města Prahy 

ve výši 2 mil. Kč

 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o  zřízení věcného břemene s  fi rmou 

PREdistribuce, a. s., na parc. č. 283/1 

a 606/37

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

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení 
zastupitelstva

V první řadě je důležité fyzické a duševní 

zdraví, dále pohoda, štěstí a láska v ro-

dinném kruhu a  mezi přáteli vzájemné 

porozumění. Také bezpochyby vyhovu-

jící bezproblémové a dobře placené za-

městnání. Měli bychom si uvědomit, že 

i peníze jsou k životu důležité, podobně 

jako člověk potřebuje ke  svému životu 

vodu, dlouhý a klidný spánek.

 Dovolte mi, abych Vám všem popřál 

do  nového roku vše to, co jsem uvedl 

v  úvodu. Dále Vám přeji splnění všech 

Vašich tajných přání v roce 2013.                          

Václav Drahorád, starosta

Slovo 

starosty

Vážení spoluobčané a sousedé 

z MČ Praha 11, letošní rok uplynul jako 

voda. Toto konstatování na  závěr sta-

rého roku si říkáme téměř všichni. Pojď-

me se pozitivně zamyslet, co si většina 

z  nás s  příchodem nového roku přeje. 

FOTO: P. STANĚK

FOTO: P. STANĚK

FOTO: F. RANOŠ



ŠKOLSTVÍ

S  ředitelem ZUŠ 

Křtinská panem 

Františkem Hlu-

cháněm jsem se 

sešla v  předvá-

nočně vyzdobené 

škole. Nad nepře-

berným množstvím 

fotografi í jsme si povídali o  nedávném 

koncertování souboru Pražská kantiléna 

v New Yorku.

Pane řediteli, Pražská kantiléna jez-
dí po  celé Evropě, kde sbírá úspěchy 
a skvěle reprezentuje naše Jižní Město, 
Prahu a Českou republiku. V New Yor-
ku jste ale byli poprvé. Jaké byly vaše 
první dojmy po příletu? 

New York je úžasné, fascinující, živé 

a  pulzující město. Pro slabší jedince 

možná frustrující – vše je veliké, vyso-

ké, dlouhé, obrovské, všude plno světla, 

hluku, taxíků a lidí. Prostě takový Baby-

lon. 

 Jestli si dobře vzpomínám, zhruba 

v té době řádil ve Spojených státech hu-

rikán Sandy. 

Byli jste tam právě v  těchto dnech 
nebo jste se se Sandy minuli? 
Hurikán zasáhl New York čtyři dny před 

naším koncertním turné. Po  velkých 

rozpacích zda jet či nejet, jsem rozho-

dl, že odletíme. Zažili jsme opravdu 

mimořádný týden plný zajímavých udá-

lostí. Po  Sandy v  centru zůstaly pytle 

s odpadky, ale jinak klid. Proběhly volby 

prezidenta USA, zažili jsme sněhovou 

bouři, kdy doporučovali obyvatelům NY 

nevycházet, a také velké oslavy Dne ve-

teránů. 

Měli jste mezi koncerty a  přípravou 
na ně také čas navštívit nějaká zajíma-
vá místa? 
NY je mega město. Má 8 milionů oby-

vatel. My jsme se pohybovali na poměr-

ně malém území centra. Asi jako z Hájů 

po  Holešovice. Pro zajímavost metro 

linka č. 6 má 48 stanic. Takových linek 

je tam několik. Když jsme nezkoušeli 

nebo neměli koncert, tak jsme pozná-

vali a  nasávali atmosféru města. Den 

veteránů jsme zažili u památníku 9. 11. 

(dvojčata). Je to zajímavé, trochu depre-

sivní místo. Vedle jsme navštívili Wall 

Street. O několik stanic metra dál jsme 

vystoupili do jiného světa – Čínské čtvrti. 

Všude nápisy v rozsypaném čaji. Anglic-

ky se stěží domluvíš. Budhistický chrám, 

socha Konfucia, Pagody... Přešli jsme 

ulici na druhou stranu a vítá nás italský 

restauratér a  zve nás na  oběd. Jsme 

v  Little Itálii. O  kousek dál kolem nás 

prochází několik židů. Volby prezidenta 

v centru na Broadwayi. Všude plno svě-

tel, reklam, hluku. Někdy jsem se cítil 

jako ve  fi lmu. Po  ulici chodily postavy 

z hvězdných válek, o kousek dál hrál kluk 

na  saxofon. Dobře. Mohl by okamžitě 

do Jazzklubu. Projdete se kolem Carnegi 

Hall a čekáte, že vyjde L. Amstrong, Při-

jdete do Central parku a vidíte paní krmit 

holuby jako v Sám doma. Když v muzeu 

zavřete oči, tak to začne kolem vás při-

pomínat fi lm Noc v muzeu. Výtahem se 

dostanete do  88. patra Empire State 

Building a čekáte, že se setkáte s King 

Kongem. Velký zážitek jsou divadla. Být 

na Broadwayi a nevidět muzikál – to ne-

jde. Hugh Panaro jako Fantom opery byl 

úžasný. Herecky i  pěvecky. Nechce se 

ani věřit, že se tento muzikál hraje 20 

let skoro každý večer. Metropolitní ope-

ra 3900 míst. Vyprodáno. Nejlepší pěv-

ci, úžasná atmosféra. Nadchlo nás také 

Guggenheimovo muzeum s  pěti patry 

plnými tvorby Picassa. Muzeum umění, 

vše od Egypta až po Varhola. Pro auten-

tičnost italských malířů přivezli z  Itálie 

originál kostelík. Až teď, s  odstupem 

času, když sedíme nad fotkami, zjišťuji, 

co jsme všechno zažili a viděli. 

Řeknete nám, co čeká Pražskou kanti-
lénu a další mladé umělce ze ZUŠ Křtin-
ská v roce 2013? 

V nadcházejícím roce nás čeká opět hod-

ně práce. Kantiléna už zkouší na koncer-

ty v  Německu a  Makedonii. M. Novák 

bude koncertovat na  festivalu v Dubaji, 

v dubnu bude koncert v Polsku a na pod-

zim taneční kapely budou koncertovat 

v  Německu. Čeká nás mnoho koncertů, 

vystoupení divadelních i tanečních v Pra-

ze i po republice. 

Nabíráte do souborů také nové členy? 
Samozřejmě. Na nové talenty se těšíme 

už teď. Přijímací zkoušky do všech oborů 

proběhnou 3. 6. až 6. 6. 2013. 

Co byste popřál čtenářům Klíče do no-
vého roku? 
Jsem velmi rád, že mohu využít tuto 

možnost a  touto cestou popřát všem 

Jihoměšťanům krásný, pokud možno po-

hodový rok plný zážitků. Vyberme si pro 

sebe jen to, co nám dělá radost. Uvě-

domme si, že dnes prožíváme své vzpo-

mínky. Tak ať se nám hezky vzpomíná. 

Andrea Wolfová

Čtyřicetičlenný sbor Pražská kantiléna navštívil NY ve dnech 4.–11. 11. Účinkoval na 2 koncertech, první v Bohemia Hall/ Beer 

Garden a druhý v prestižním Bohemian National Hall, kde v minulosti vystupovalo mnoho významných českých umělců, dokonce 

i A. Dvořák. Velký úspěch měl zejména druhý koncert, který navštívilo přes 200 diváků. Děvčata se oblékla do českých krojů 

a předvedla skladby A. Dvořáka, B. Smetany, B. Martinů a také české a slovenské lidové písně. V některých skladbách sbor 

doprovodil studentský orchestr Orange Country Youth Symphony, který zahrál i Dvořákův Slovanský tanec č. 8.

Pražská kantiléna bodovala v New Yorku

FOTO: FRANTIŠEK HLUCHÁŇ



RELAX

•  Leze, leze...

• Dívčí volejbalový oddíl SKŠ ZŠ Mikulova Praha

• Co takhle stolní tenis?

Volejbalový dívčí oddíl působící na  ZŠ 

Mikulova patří co do  počtu členek, tak 

i  do  počtu svých úspěchů k  jednomu 

z nevýznamnějších volejbalových dívčích 

oddílů v Praze. V současné době působí 

v oddíle přes 100 děvčat od těch nejmen-

ších v  družstvu přípravky (dívky kolem 

osmi let), až po ty nejstarší v družstvech 

juniorek (až 19leté dívky). Družstva oddí-

lu působí jak v soutěžích Přeboru Prahy, 

tak i v celorepublikových soutěžích jako 

je Extraliga kadetek a Liga juniorek (v ní 

má oddíl dokonce 2 družstva). V letošní 

sezoně 2012/2013 zasáhlo do soutěží 

již 16 družstev oddílu. Hráčky, které ne-

mají výkonnost na start v republikových 

soutěžích, tak hrají alespoň pražské sou-

těže, které odpovídají jejich výkonnosti. 

Oddíl tak umožňuje odpovídající zápaso-

vou realizaci všem hráčkám.

 Soutěže jsou zhruba ve  své třetině 

či polovině. Nejvíce se daří juniorkám, 

které v lize atakují příčky zaručující účast 

v baráži o Extraligu na příští sezonu. Ka-

detky se v  extralize stále ještě rozkou-

kávají, ale i  jejich výsledky se postupně 

zlepšují. V Přeborech Prahy patří našim 

„A“ družstvům zatím místa ve druhých li-

gách. Platí to jak pro Přebor Prahy kade-

tek, starších i mladších žákyň. Starší žá-

kyně úspěšně zvládly kvalifi kaci Českého 

poháru a postoupily do hlavní soutěže. 

V zápasech supermini naše děvčata za-

tím vyhrála oba turnaje, které se usku-

tečnily.

 Aktuální informace o  tom, kde se 

o  nadcházejícím víkendu družstva oddí-

lu představí, i jak si vedla víkend minulý, 

jsou k nalezení na webových stránkách 

oddílu www.mikulovka.estranky.cz.

 Oddíl stále nabírá nové členy. Pokud 

máte zájem, obraťte se na e-mail: Mar-

tin.Lepic@pedf.cuni.cz, kde vám budou 

poskytnuty další informace o  časech 

tréninků. Celý oddíl trénuje v ZŠ Mikulo-

va (v blízkosti stanice metra C Opatov), 

kde našel díky vstřícnosti vedení školy 

a městské části Praha 11 dobré podmín-

ky pro své fungování.

Skončil rok a  začal nový. Pro většinu 

sportovců tím začala ta část sezony, 

která přináší boje o umístění a medaile 

v dlouhodobých soutěžích, a také různá 

mistrovství či přebory. Nejinak je tomu 

i u hráčů a hráček stolního tenisu repre-

zentujících oddíl Sportovní Jižní Město, 

o. p.  s. Získat medaili na  republikovém 

mistrovství není vůbec jednoduché. Le-

tos však medailové ambice máme, a to 

hlavně v  kategorii mladších žáků, kde 

očekáváme umístění na  stupních vítě-

zů od Davida Průši, který se pravidelně 

na  turnajích republikového významu 

umisťuje mezi nejlepšími.

 To ale mluvím až o  květ-

nu. Nyní je leden a hned bě-

hem prvního víkendu tohoto 

roku čeká naše borce měření 

sil na úrovni Prahy. Přeborní-

ky Prahy budou hledat všech-

ny věkové kategorie od  nej-

mladších žáků až po dospělé. 

A  právě v  kategoriích nej-

mladšího, mladšího a  starší-

ho žactva opět očekáváme ty 

nejlepší výsledky. Ve  všech 

zmiňovaných kategoriích 

bychom měli ostatním praž-

ským oddílům tituly Přeborníků sebrat. 

Možná to zní trochu odvážně, ale já 

tomu věřím. Vždyť turnaj bude probíhat 

v domácím prostředí haly Jižního Města. 

A mluví pro to i výsledky loňských přebo-

rů, kdy jsme některé kategorie ovládli.

 A  jak to vlastně dopadne, na  to se 

přijďte podívat do sportovní haly Jižního 

Města na  „Květňák“ v  sobotu a  neděli 

5. a 6. ledna. Oba dva dny budete moci 

fandit kvalitnímu stolnímu tenisu od de-

váté hodiny ranní až do pozdního odpo-

ledne. 

Jiří Fausek

Obecně šlo 22. 11. 2012 vlastně o závě-

rečné setkání účastníků základního kurzu 

lezení v rámci grantu prevence kriminality, 

který byl realizován naší MČ ve spoluprá-

ci s horolezeckou halou a nízkoprahovými 

kluby pro mládež za  fi nančního přispě-

ní Magistrátu hl. m. Prahy pod názvem 

„Zkuste s  námi lezení“. Kurz probíhal 

v  prostorech horolezecké haly Freesolo 

v  Donovalské ulici. Z  grantu byl hrazen 

základní kurz v  délce 5 x 2 hodiny pro 

více jak 20 účastníků + leták s informace-

mi o nízkoprahových klubech pro mládež 

+ propagační a  dárkové předměty. Oba 

kluby, Proxima Sociale, o. s. – Jižní pól a 

Ymka – Ymkarium, působí u nás již několik 

let a jsou zaměřeny na neorganizovanou 

mládež, kdy se snaží své „klienty“ uchrá-

nit nejrůznějších problémů, které na  ně 

v  jejich věku číhají a  jež s sebou dnešní 

doba nese. Setkání doplnily prezenta-

ce a ukázky lezecké skupiny SDH Praha 

Kunratice a instruktorů horolezecké haly. 
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13. 1.
 Extraliga žen – fl orbal mezi Herba-

dent SJM Praha 11 x TJ JM Chodov 
15.30 Sportovní hala Jižní Město, 

Květnového vítězství 2233, Praha 4. 

Herbadent SJM Praha 11. 

17. 1.
 Přebor Prahy v Kin – ballu 

9.00 Sportovní hala Jižní Město, 

Květnového vítězství 2233, Praha 4. 

Český svaz Kin – ballu.

20. 1. 
 Extraliga žen – fl orbal Herbadent 

SJM Praha 11 x Tatran Děkanka
13.15 Sportovní hala Jižní Město, 

Květnového vítězství 2233, Praha 4. 

Herbadent SJM Praha 11.

Kompletní přehled lednových akcí 
najdete na  webu Prahy 11 kultura 
a  sport sport přehled sportovních 
akcí.
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FOTO: ARCHIV KLUBU

Vítězové kategorie 

mladších žáků z Přeborů Prahy 

2012. Všichni jsou z našeho oddílu ☺



Informace k volbě prezidenta republiky

 Předseda Senátu Parlamentu České republiky rozhodnutím 

ze dne 1. října 2012, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů 

pod číslem 322/2012 Sb., vyhlásil volbu prezidenta republiky 

a stanovil dny jejího konání na pátek 11. ledna 2013 a sobotu 
12. ledna 2013. 

 Volič 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý 

den volby dosáhl věku 18 let. 

 Voliči s trvalým pobytem na území naší městské části jsou 

zapsáni ve stálém seznamu voličů, který vede Úřad městské 

části Praha 11. Občané naší městské části si mohou ověřit, 

zda jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů na oddělení evi-

dence obyvatel a osobních dokladů odboru vnitřních věcí ÚMČ 

Praha 11, Vidimova 1324 (bílá budova). Občanský průkaz si 

vezměte s sebou.

 Připomínáme, že volič ve volební místnosti musí prokázat 

svou totožnost a státní občanství ČR. V této souvislosti do-

poručujeme zkontrolovat dobu platnosti svého občanského 

průkazu a případně požádat o vydání nového občanského prů-

kazu.

 Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 

nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat náš úřad 

(pí Henychová, tel.: 267 902 391) nebo ve dnech voleb přímo 

okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost, a to pouze v územním obvodu svého volebního okrs-

ku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém 

případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy 

s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími 

lístky.

 Voličské průkazy 
Volič, který nebude moci volit v době volby prezidenta repub-

liky ve svém stálém volebním okrsku v místě svého trvalého 

pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu. Voličský 

průkaz opravňuje k  zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu 

voličů ve dnech volby prezidenta republiky v jakémkoliv voleb-

ním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním 

volebním okrsku v zahraničí zřízeném při zastupitelském a kon-

zulárním úřadu ČR, s  výjimkou konzulárních úřadů vedených 

honorárními konzulárními úředníky. 

 Požádat o vydání voličského průkazu lze:

a)  písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou 

nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. 

do 4. ledna 2013, na adresu ÚMČ Praha 11, odbor vnitřních 

věcí, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415

b)  žádostí zaslanou v elektronické podobě, podepsanou uzná-
vaným elektronickým podpisem, doručenou nejpozději 7 

dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 4. ledna 
2013, na adresu podatelna01@praha11.cz

c)  žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, doruče-

nou nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta republi-

ky, tj. do 4. ledna 2013, identifi kační číslo datové schránky 

úřadu nr5bpci

d)  osobně, do  okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do  9. 
ledna 2013 do 16.00 hodin v budově úřadu v ulici Vidimo-

va 1324, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel 

a  osobních dokladů Úřadu MČ Praha 11, Vidimova 1324 

(bílá budova)

 Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně, nebo 

k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou 

mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličské-

ho průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči 

zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. 

 V  případě, že volič výslovně nepožádá pouze o  voličský 

průkaz na první nebo druhé kolo volby, úřad mu vydá voličské 

průkazy pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé 

kolo).

 O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek po-

žádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Úřad 

v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů 

před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 23. 
ledna 2013 do 16.00 hodin.

Úřední hodiny:  
Po, St  8.00–17.30 hodin

Út, Čt  8.00–15.30 hodin 

Kontakt: 
Alena Henychová 

Telefon: 267 902 391 

E-mail: henychovaa@praha11.cz

     

 Volební okrsky
Městská část Praha 11 je rozdělena na 62 stálých volebních 

okrsků.  Adresy volebních místností jsou totožné s adresami 

volebních místností v minulých volbách. 

 Doba a místo konání volby
O době a místě konání volby s popisem jednotlivých volebních 

okrsků informuje starosta naší městské části v Oznámení, kte-

ré je vyvěšené na úřední desce a  informačních tabulích naší 

městské části. Volba prezidenta se koná v obvyklých hodinách, 

tj. v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 

hodin do 14.00 hodin.

 Informaci o době konání voleb, s konkrétní adresou volební 

místnosti a číslem svého volebního okrsku, obdrží volič také 

společně s hlasovacími lístky, které budou dodány voličům nej-

později 3 dny přede dnem volby.

 Hlasovací lístky
Pro každého kandidáta, který byl zaregistrován, jsou tištěny 

samostatné hlasovací lístky. Kompletní sadu hlasovacích lístků 

společně s informací o způsobu hlasování obdržíte nejpozději 

3 dny před konáním volby. 

 Z důvodu předcházení problémům při doručování hlasova-

cích lístků se na  vás obracíme se žádostí o  řádné označení 

vašich poštovních schránek.

 Druhé kolo volby
V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu 

z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se 

zúčastnili voleb a  odevzdali platný hlas, bude se za  14 dnů 

od začátku prvního kola konat druhé kolo volby prezidenta, tj. 

v pátek 25. ledna 2013 a sobotu 26. ledna 2013. Hlasovací 

lístky voliči obdrží přímo ve volební místnosti.

JUDr. Josef Majchrák

vedoucí odboru vnitřních věcí
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V LEDNU SE USKUTEČNÍ HISTORICKY PRVNÍ VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY, KDY OBČANÉ BUDOU 

VYBÍRAT Z REGISTROVANÝCH KANDIDÁTŮ BUDOUCÍ HLAVU NAŠEHO STÁTU.
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INZERCE

HLEDÁTE ZUBAŘE?
Dental Care Clinic přijímá nové pacienty
Nabízíme moderní a bezbolestnou stomatologii
Kosmická 537/2, Praha 4, Háje
tel.: 608 508 254
www.dcclinic.cz          Máme smlouvy se ZP

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

30
Kč

V Lékárně Medifi n
s novým rokem
nová nabídka!

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

209 Kč
265 Kč

Platnost slev od 1. 1. do 28. 2. 2013 či do vyprodání zásob. Bonus 30 Kč na recept
platí pouze při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.

bonus 30 Kč na recept*

BEBA 2 PRO 
BEBA 3 PRO
dětská výživa, 600 g

APO
-IBUPROFEN   
100 tablet
400 mg

95 Kč
119 Kč
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Rok s trojkou na konci
Svého času jsme si připomínali, že zají-

mavé a  památné okamžiky neobsahují 

jen letopočty s „osudovými“ posledními 

číslicemi. Na  prahu roku 2013 nechoď-

me daleko, rozhlédněme se za letopočty 

s trojkou na konci v souvislosti s Jižním 

Městem. Třeba před dvaceti roky, aby to 

bylo nějaké „zakulacené výročí“. 

 Jako zajímavost z Wikipedie si připo-

meňme, že 26. února 1993 byla zruše-

na autobusová linka 125 z  centra Pra-

hy do Dejvic. Umožnilo to v roce 2010 

přenést uvolněné číslo na expresní linku 

z Jižního Města na Smíchov, první měst-

skou linku využívající Městský okruh. 

 Silná inverze 4. února 1993 v Praze 

vedla v hlavním městě poprvé k  regula-

ci dopravy, tepláren a výtopen. 7. ledna 

začalo kolkování bankovek, od 8. února 

byla místo Kčs k  dispozici česká měna 

a v průběhu roku probíhalo měnění pla-

tidel. Po mnoha letech se opět objevila 

daňová přiznání. 

 Téhož února 1993 vznikl v  jednom 

ateliéru projektantů a dalších odborníků 

koncept variantní urbanistické studie 

pod názvem Praha Jižní Město – ko-

merčně industriální zóna. Obsahovala 

mj. sevřenější poloblokovou zástavbu 

vymezující uliční prostory městských tříd. 

 V Jižním Městě začala první vlna pri-

vatizace bytů. V  tom samém roce byla 

na vybrané dětské hřiště v Praze 11 Již-

ní Město jako na první místo v republice 

dodána herní sestava od fi rmy speciali-

zující se na bezpečná dětská hřiště. Ten-

to typ a navazující typy hřišť se později 

u nás vžily.  Na Jižním Městě II vedle ná-

kupního střediska Růže byly dostavěny 

a  k  1. prosinci ote-

vřeny šestipodlažní 

nadzemní garáže.

 Gymnázium Již-

ní Město vstoupilo 

1. září do  druhého 

roku své existence. 

Po  roce zkušební-

ho provozu zahájilo 

k  témuž dni výuku 

státní Gymnázium 

Opatov. Existovaly 

již další dvě střední 

školy.

 Od poloviny roku 

1993 jsou na Jižním Městě měřeny prů-

měrné měsíční koncentrace oxidu siřiči-

tého, oxidu dusičitého a množství praš-

ného spadu. Měření probíhá na  dvou 

lokalitách – ul. K Dubu a ZŠ Kupeckého, 

kterou v  únoru 2002 nahradila lokalita 

Úřad MČ Praha 11, 

ul. Vidimova. Vý-

sledky každoročních 

měření jsou dostup-

né všem na  www.

praha11.cz. 

 Od září 1993 

vydává naše měst-

ská část zpravodaj-

ský měsíčník Klíč. 

Vyšla tehdy první 

čtyři čísla, skromně 

černobílá. Na  strán-

kách Klíče stále 

nacházíte ofi ciální 

informace a sdělení, 

ale také společen-

ské, kulturní a  spor-

tovní aktuality, roz-

hovory, regionální zajímavosti a  další 

nové informace. Přechodně se objevil 

i Jižní Reportér.

 Chodovská tvrz se roku 1993 konsti-

tuovala jako kulturní dům. V  Malenické 

ulici na Jižním Městě II působil KD Jižní 

Město II – Dětský klub Sluníčko, před-

chůdce dnes již proslulého Kulturního 

centra Zahrada. Dětský kulturní dům 

Klubko vznikl v místech pozdějšího deta-

šovaného pracoviště DDM.

 Je to všechno? Zdaleka ne. V  roce 

1993 se v  Praze například narodilo 

11 557 dětí, z nich mnoho i v městské 

části Praha – Jižní Město, a  začala se 

odvíjet jejich životní dráha. Třeba Denisy 

Dvořákové, později jedné z opor oddílu 

moderní gymnastiky TJ Jižní Město Cho-

dov Praha. Roku 1993 již na dva tisíce 

sportovců absolvovalo kurzy ve  škole 

bojových umění a sportů Shotokan cen-

trum. Muži z LC Jižní Město v tom roce 

zaujali 2. místo v celkovém pořadí muž-

ské boxlakrosové ligy. A tak by se dalo 

pokračovat. Zkrátka dějiny se tvoří kaž-

dý rok, ba každý den... Jiří Bartoň

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Historická podoba budovy úřadu v Ocelíkově ulici.

Pohled ještě bez Komunitního centra Matky Terezy

Retro pohled směrem k Jižnímu Městu II
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

nýbrž začátku nového období naší civili-

zace. Mezi námi, někdy bychom to potře-

bovali jako sůl. Že by ale Mayové, jejichž 

kultura se datuje zhruba od roku 2000 př. 

n. l., uměli ve svém proroctví dohlédnout 

až na začátek třetího tisíciletí našeho le-

topočtu a předpovědět dnešní realitu? To 

bychom od nich chtěli opravdu příliš, ale... 

nic se neděje bez příčiny.

 Ať už je to jakkoli, Mayové svůj úkol 

splnili. Teď je to na nás. 

 Přeji všem krásný, klidný a úspěšný 

rok 2013.

Jan Meixner

V  novém roce bývá 

zvykem, že si lidé 

přejí hodně štěstí, 

spokojenosti a  po-

hody... no jo... jenže 

jak na to, když nám 

chodí domů složenky 

s  pořád většími ciframi. 

Zdražování jídla, nájmů, služeb a  dal-

ších věcí nám dělá v  peněženkách vět-

ší průvan, než by se nám líbilo. A když 

k tomu člověk připočítá dokola omílaná 

slova o  krizi, škrtech, snižování dotací, 

o  větších daních, korupci, beztrestnos-

ti prominentů, nezdá se, že je mnoho 

důvodů k optimismu. Příběh, který chci 

nám všem nabídnout, pravděpodobně 

nevyřeší naše ekonomické či jiné nesná-

ze, ale může nám dát impuls ke změně 

životního postoje. 

 Sedí muž ve vlaku a proti němu na-

říká paní. „Já mám žízeň! Já mám ta-

kovou žízeň…“ Muži je paní líto, vyndá 

láhev s vodou a dá jí napít. Muž čeká, 

že bude žena spokojená, ale ta po chvíli 

naříká zase: „To byla žízeň… Jakou já 

měla žízeň… To byla hrozná žízeň…“. 

Paní z  našeho příběhu není šťastná 

a spokojená nikdy. Každý den si najde 

něco, co jí rozladí, naštve, rozesmut-

ní. A  i  když pak přichází nové události 

a  krásy dne, nedokáže je vidět. Večer 

pak lamentuje nad tím, co se jí stalo zlé-

ho, a  je otrávená, třeba z  toho, jakou 

měla žízeň. Možná se příběhu nejprve 

pousmějeme, ale pak nás napadne, že 

se nám to vlastně stává také. Denně se 

nám dějí věci, které nás rozčílí, nechá-

váme se ovládnout svými negativními 

emocemi a při tom všem hubování ani 

nevidíme, že máme střechu nad hla-

vou, blízkého člověka, který nás má rád, 

zkrátka – že se máme docela dobře. 

A už vůbec nás nenapadne, že ten muž 

z  příběhu, který dal nespokojené paní 

napít vody, vůbec není jen obyčejný ces-

tující. Nevěříte? Opravdu! Já ho znám. 

On tím vlakem jezdí sem a  tam, nikdy 

nevystupuje a s každým cestujícím do-

jede až do jeho cílové stanice. Až na ní 

pak obvykle pasažéři poznají, že toho, 

o němž si mysleli, že nejspíš ani neexis-

tuje, měli nablízku celý svůj život. A tak 

vám, milí přátelé, přeji do nového roku 

především otevřené srdce a  vnímavou 

duši. Abyste vše dobré, co je kolem vás, 

dokázali vidět a vnímat. Kolem nás totiž 

se děje denně mnoho dobrého. Jen je 

to možná občas skryté a  člověk musí 

trochu hledat, aby to objevil. Požehna-

ný nový rok vám vyprošuje

P. Mariusz Kuźniar, chodovský farář

Slovo 

zástupce 

starosty

ROK 13

Dámy a pánové, skutečnost, že se na 

stránkách Klíče setkáváme i v roce 2013, 

znamená, že konec starobylého mayské-

ho kalendáře neznamenal konec našeho 

světa. Nelze ale zcela vyloučit, že datum 

21. 12. 2012 nikdy nebylo datem konce, 

Seniorská komise 

V  podzimních měsících roku 2012 

probíhaly v  jednotlivých klubech růz-

né akce pro seniory (přednášky, hu-

dební a  taneční zábavy, kluby krea-

tivního tvoření a další činnosti). V září 

se konal na centrální úrovni společný 

Den seniorů v  rámci „Dnů Prahy 11“ 

a  v  polovině listopadu proběhlo se-

tkání seniorů Jižního Města se sta-

rostou, panem Mgr. Daliborem Mlejn-

ským.

 V  posledním týdnu měsíce září 

a  v  prvním týdnu října 2012 absol-

vovalo ve  dvou etapách 58 seniorů 

rekreační pobyt ve  Zdíkově na  Šu-

mavě. Rekreaci tradičně organizovali 

pracovníci a  pracovnice Jihoměstské 

sociální, a. s. Patří jim za to velký dík.

 Členové seniorské komise při 

RMČ Prahy 11 se rozhodli, že se bu-

dou starat o  pomníky 1. a  2. odbo-

je na  Jižním Městě, a  to především 

na Litochlebském náměstí a  v parku 

u Chodovské tvrze. Společně s hlav-

ním organizátorem panem Jiřím Bar-

toněm uskutečnili 27. října slavnostní 

pietu u těchto památníků.

 U  příležitosti letošního 70. výročí 

lidické tragédie uspořádala Jihoměst-

ská sociální, a. s., 28. listopadu se-

tkání seniorů s panem Jiřím Pitinem, 

předsedou SBS v  Praze 11. Jeho 

sugestivní přednáška s  besedou za-

nechala mezi všemi přítomnými velký 

dojem. Škoda, že přišlo jen 15 lidí.

 Na  schůzi naší seniorské komise 

13. listopadu se dostavil starosta MČ 

Praha 11 pan Mgr. Dalibor Mlejnský. 

Vyslechl připomínky a návrhy na zlep-

šení života na Jižním Městě, podpořil 

některé naše návrhy a  zodpověděl 

všechny dotazy. Mimo jiné také po-

tvrdil, že v  létě 2014 bude již plně 

v provozu aquaareál na Jižním Městě. 

 Členové seniorské komise pře-

jí do  nového roku 2013 všem lidem 

na  Jižním Městě dobré zdraví, štěs-

tí v rodinách a také chuť „poprat se“ 

s případnými problémy v naší krásné 

městské části.

doc. PhDr. Jaroslav Kobr, CSc.

člen Komise seniorů

při RMČ Praha 11

INFORMUJE

Unikátní projekt: v Praze 11 vyroste 
800 bytů pro lidi z Jižního Města 
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.
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Jižní Město vládne českému fl orbalu!

Chcete svůj sportovní klub 

z Prahy 11 prezentovat v časopise Klíč?

Pokud byste v roce 2012 hledali v Čes-

ku místo s  největší koncentrací kvalit-

ního fl orbalu, tak jste na  Jižním Městě 

správně. V  okolí Chodova působí hned 

tři celky s  medailovými ambicemi, kon-

krétně jde o  mužský tým TJ JM Pedro 

Perez Chodov, ženský tým TJ JM Chodov 

a ženský tým Herbadent SJM Praha 11. 

 V právě skončeném roce o sobě daly 

jihoměstské týmy pořádně vědět. Nej-

větším úspěchem je určitě titul mistryň 

České republiky, který již pošesté v řadě 

získaly hráčky Herbadent SJM Praha 11, 

když ve  fl orbalovém superfi nále porazi-

ly před 6 tisícovkami diváků FbŠ Bohe-

mians. Zahanbit se nenechaly ani hráčky 

konkurenčního Chodova, které skončily 

na 5. místě.  

 Chodovští muži se celou sezonu dr-

želi v popředí extraligové tabulky, a prá-

vě to jim nakonec zajistilo bronzové me-

daile. Poté co hráči Pedro Perez Chodov 

padli v semifi nálové bitvě s Vítkovicemi, 

tak jim právě umístění po základní části 

získalo vysněné medaile.

 I  během fl orbalových prázdnin bylo 

o  fl orbalistech a  fl orbalistkách z  Prahy 

11 slyšet. Hráčky Herbadent SJM Praha 

11 totiž ovládly prestižní mezinárodní 

turnaj Czech Open. 

 Oba jihoměstské týmy se také vzor-

ně starají o  mládež. Herbadent SJM 

Praha 11 je přímo pořadatelem fl orbalo-

vého kempu s názvem Floorball Rookie 

Camp, který v létě hostil 160 dětí z celé 

republiky, a Chodov je pak dodavatelem 

extraligových hvězd a kvalitních trenérů 

pro tuto akci.

 No a  i  během sezony se oba týmy 

starají o  stovky mladých fl orbalistek 

a  fl orbalistů. A  i  ti nejmenší už zazna-

menávají úspěchy. Například juniorky TJ 

JM Chodov vybojovaly na  mistrovství 

ČR stříbrné medaile, mladší žáci Chodo-

va vybojovali bronz na  mezinárodním 

turnaji Prague Games i na Ghotia Cupu 

ve  Švédsku a  i  ostatní týmy bojovaly 

o čelní pozice ve svých soutěžích.

 V  září 2012 začaly soutěže nové 

sezony a  již od  začátku je o  jihoměst-

ských týmech pořádně slyšet. Oba týmy 

TJ JM Chodov i  hráčky Herbadent SJM 

Praha 11 se drží mezi nejlepšími třemi 

týmy svých soutěží a mlsně pokukují po 
FOTO: LADISLAV ADÁMEK

FOTO: CZECH OPEN

Vítězství Czech open 

2012 patří nám!

Úspěšné jihoměstské Herbadentky 

se radují po vítězném zápase 

v Chomutově

Florbaloví borci  

Matěj Jendrišák a Michal 

Kotlas se radují z branky v síti Tatranu
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Ozvěte se nám na e-mail: klic@praha11.cz 
nebo na tel.: 267 902 217

Jižní supi jsou baskeťáci tělem i duší

dubnovém superfi nále fl orbalu, které se 

bude opět konat v plné O2 Areně.

 Oba jihoměstské kluby o  sobě daly 

vědět i  mimo mantinely. Hráčky Herba-

dent SJM Praha 11 splnily sázku a  vy-

zkoušely si zápas proti fl orbalovým vo-

zíčkářům a  v  rámci stejné exhibice se 

poté utkaly také s  představiteli Prahy 

11. Zástupci Chodova se zase vydali 

do  Fakultní nemocnice Motol, kde nav-

štívili dětskou chirurgii a  dětskou onko-

logii. Hráči a hráčky zde předali plyšové 

hračky a příjemně si popovídali s dětmi 

i nemocničním personálem.

 Chodovští muži o  sobě dali vědět 

také díky akci s názvem Severská výzva. 

V  rámci tohoto projektu se odehrálo 

pražské derby mezi střešovickým Tatra-

nem a Chodovem v Chomutově, kde te-

leviznímu zápasu přihlíželo více jak 1000 

diváků! Celá akce byla ozvláštněna tím, 

že již tři týdny před zápasem sledova-

ly kamery oba týmy a přinesly divákům 

pohled pod pokličku elitních fl orbalových 

týmů.

 Nyní už všichni fl orbalisté a fl orbalist-

ky z Jižního Města vzhlížejí k roku 2013, 

který by mohl být ještě úspěšnější než 

ten minulý! Proto neváhejte a  přijďte 

se podívat na  špičkový fl orbal, který se 

na Jižním Městě hraje. Všechny tři elitní 

týmy hrají své domácí zápasy v  krásné 

Sportovní hale Jižní Město v  ulici Květ-

nového vítězství a  veškeré aktuality 

o  zápasech i  dění v  klubech naleznete 

na  jejich webu www.fl orbalchodov.cz 

a www.herbadentfl orbal.cz.

David Podhráský

S  head coachem Vojtěchem Svobodou 

jsem se sešla po jednom z tréninků Již-

ních Supů – basketového teamu, který 

za tři roky své existence „roste“ jak svý-

mi výkony, tak co do  počtu dětí, které 

třikrát týdně poctivě trénují pod taktov-

kou trenérů, a ti se z nich snaží udělat 

sportovce tělem i duší. 

Vojto, kolik dětí z Jižního Města s vámi 
teď trénuje? 
V současné době máme 20 dětí v týmu 

mladších minižáků (ročník 2001 

a  mladší), kteří hrají pražský pře-

bor. Dalších přibližně 25 dětí roční-

ků 2003 a mladších získává první 

basketbalové ostruhy v  soutěži 

přípravek.

Je možné v  polovině roku ještě 
přihlásit dítě do vašeho teamu? 
Samozřejmě, náš nábor probíhá 

celoročně a  je možné se kdykoliv 

ozvat či nezávazně přijít podívat 

(a  ukázat) na  jakýkoliv náš tré-

nink, jejichž rozpis případní zájem-

ci najdou na  našem webu www.

jiznisupi.cz. Rádi kdykoliv uvítáme 

ve svých řadách šikovné kluky roč-

níků 2001 a mladší…

Jakých soutěží se účastníte a jaké 
máte za  sebou úspěchy? (Jsou 
pro vás úspěch jen body v  soutěžích 
nebo i něco jiného?) 
Minižákovský tým poměrně úspěšně 

reprezentuje Prahu 11: vloni jsme vybo-

jovali bronz v pražském přeboru a z mis-

trovství republiky přivezli dokonce stří-

brné medaile! A náš potěr zatím soutěž 

přípravek s 20 účastníky v půlce sezony 

vede… Největším úspěchem a  potě-

chou pro nás trenéry je však bezpochyby 

herní pokrok, který je na dětech hodně 

znát, a je to vlastně ta největší odměna 

za naši práci.

Líbilo se mi, jak se kluci na tréninku či 
při zápase navzájem respektují a hecu-
jí. Z toho musíte mít radost i vy, že ano?
Tak určitě ;-) Dobrá parta, podpora spo-

luhráčů/kamarádů ze střídačky může 

být jazýčkem na vahách, který rozhodne 

vyrovnaný zápas. Každé léto utužujeme 

partu na soustředění v  táboře na Albe-

ři v  jižních Čechách. Nemluvím ale jen 

o dětech, podařilo se nám do dění vtáh-

nout i rodiče a momentálně máme určitě 

nejlepší (a nejhlučnější) fanoušky v celé 

Praze!

Právě jste se s dětmi domlouval na ně-
jakém mezinárodním turnaji, na  kte-
rý se po  Vánocích vypravíte do  Plzně. 
O jaký turnaj se jedná a co si od účasti 
slibujete? 
Plzeň je basketbalové město a na turnaj 

přijede i spousta kvalitních týmů z celé 

Evropy. Jsme přihlášeni do  kategorie 

o rok starší (pro ročník 2001 turnaj není 

vypsán) – rok rozdílu ve  věku je u  dětí 

hodně znát, takže jedeme pře-

devším získat zkušenosti s  ji-

ným stylem basketbalu a  utkat 

se se soupeři, na které v běžné 

sezoně těžko narazíme. Vánoč-

ní pauza je dlouhá, tak aby nám 

kluci nezlenivěli ;-)

Kluci říkali, že třeba na tréninku 
nebo na  soustředěních nemů-
žou mluvit sprostě. Tohle mě 
zaujalo – jak to tedy je, řešíte 
s malými baskeťáky nejen sport, 
ale i jejich chování? Je to podle 
vás tak, že sportovec by se měl 
chovat slušně nejen na  hřišti, 
ale také mimo něj?
Z dětí přece nevychováváme jen 

dobré basketbalisty, ale přede-

vším slušné sportovce. Bez ohle-

du na to, kam to v basketbale dotáhnou, 

soudíme, že vštípit jim základní principy 

fair play a slušného chování je neoddě-

litelnou součástí naší práce. Basketbal 

vždy byl, je a bude sportem vysokoško-

láků! Andrea Wolfová

FOTO: VOJTĚCH SVOBODA

FOTO: LADISLAV ADÁMEK

Bodujeme! Michal Klápa vstřelil 

vítěznou branku proti 

SSK Future
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INZERCE

AKCE LEDEN – SUŠÁK VARIANT ZDARMA

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

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

Rekonstrukce bytových jader, bytů vč. kuchyňských linek
Malířské, natěračské, podlahářské a zednické práce

Zámkové dlažby, sádrokartonové práce
Vyklízení sklepů a bytů

Tel.: 603 422 743, 603 758 777
E-mail: stavebni-malirska@seznam.cz
www.stavebni-malirska@vjchose.info

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  Ú N O R U

tel.: 602 244 255       www.bytovejadro.cz

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy

• bržděné přívěsy 1t

• bržděné přívěsy 2t

• přepravníky aut

• přívěsy na motorku

• přívěsy na lodě

• obytné přívěsy

• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar

• převody a přihlašování vozidel

• zajištění STK vozidel a emisních zkoušek

•  prověření původu vozidla, provádění  

VINTESTU firmy Cebia

• odhady motorových vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Tel./fax: 284 686 364 

mobil: 602 330 888, 602 303 788

e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz

www.hakoautobazar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.
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INZERCE

                                                          Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.
Otevírací  doba:  pondě l í  –  pátek  7 00 –  18 00 hodin    NIC NENÍ PROBLÉM.. . !

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Venku sněží, Křeček běží připravit vám prasátko, 

kuřátko či selátko.
Za pár kaček nakoupíte, ještě k tomu ušetříte.

Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443
Akční ceny LEDEN
Špek pikant 109,90 79,90 Kč
Papriková klobása dom. 121,90 89,90 Kč
Učňovský párek 141,90 119,90 Kč
Vysočina 156,90 129,90 Kč

Vepřový krk s kostí 120,90 109,90 Kč
Kuřecí stehna 59,90 49,90 Kč
Hovězí zadní spodní 
šál mladý býk 199,90 189,90 Kč

Trvale snížená cena
Uzený bok s kostí  94,90 Kč
Lunchmeat bochník 85,90 Kč
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Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU

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

 Firma s tradicí 15 let na Jižním Městě i po celé Praze. JÁDRO DO 7 DNŮ od 88000 Kč.

ÚNOR – 20 % SLEVA Z PRACÍ  
+ WC KOMBI A UMYVADLO ZDARMA! 

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

AKCE: 

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 LEDEN – BŘEZEN 2013
sleva 5 % na provedené práce  

+ sleva 10 % na keramické obklady a dlažby.

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



Kulturní přehled LEDEN 2013

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 LEDEN 2013
9. 1., 10.00 a 14.30; 12. 1., 15.00: O Balynce 
a dobrém štěněti. Hudební EKOpohádka v podání 

Karlovarského hudebního divadla Libora Baláka. 

Vstupné 50 Kč.

14. 1., 14.30: Klub aktivního stáří: Milan Drobný. 
Cyklus „Setkání se zpěváky.” Určeno pro členy Klubu 

aktivního stáří. Vstupné 50 Kč.

12. 1., 10.00: Sobotní výtvarná dílna. Pod vedením 

Ilony Němcové budou děti tentokrát vyrábět kašíro-

vané zvířátko. Vstupné 50 Kč.

16. 1., 10.00: Aby to čert vzal. Loutkové předsta-

vení s prvky klauniády a s písničkami, inspirované 

klasickými příběhy o Kašpárkovi, hranými potulnými 

herci. Vstupné 50 Kč.

19. 1., 16.00: Sobotní škola animace. Klára 

Marešová naučí děti rozpohybovat a oživit obrázky 

vlastní pílí. Přitom se prohloubí vnímání prostoru 

a pohybu v čase, ale i výtvarného umění. Pro děti 

od 6 do 12 let.

19.1., 15.00: Žabák Valentýn. Buchty a loutky. 

„Kvak, kvak... co se na mě tak díváte?! Já jsem 

princ!”, prohlásí jednoho dne rozmazlený žabí chla-

peček a uteče od maminky a tatínka za princeznou 

do světa, kde číhají žabí nepřátelé: hadi, ježci, ale 

hlavně – čápi. Vstupné 50 Kč.

23. 1., 10.00: Kubula a Kuba Kubikula. Malé vino-

hradské divadlo. Modrohnědá pohádka v krásném 

jazyce o zimě, strachu, blechách v kožíšku a velikém 

přátelství. Vstupné 50 Kč. 

26. 1.,15.00: Ozvěny Anifestu 2012. Opět vám 

přinášíme výběr toho nejlepšího z festivalu animova-

ných fi lmů. Dnes jsou na pořadu loutkové večerníčky 

21. století. Vstupné 30 Kč.

30. 1.,10.00: Ozvěny Anifestu 2012. Opět vám 

přinášíme výběr toho nejlepšího z festivalu animova-

ných fi lmů. Druhá část výběru loutkových večerníčků, 

tentokrát nostalgická vzpomínka na Broučky, Jáju 

a Páju či Spejbla a Hurvínka. Vstupné 30 Kč.

30. 1., 20.00: Jablkoň. Koncert české alternativní 

hudební skupiny. V Zahradě se představí kompletní 

pětičlenná sestava včetně křehké saxofonistky Anič-

ky Duchaňové. „Po tom, co jsme viděli Jablkoň, bude 

velmi obtížné si zvykat na tzv. normální hudbu”. 

(z recenze) Vstupné 190/150 Kč, 1. řada 230 Kč.

31. 1., 15.00 : Workshopping – prezentace kurzů. 
Veřejné pololetní vystoupení účastníků všech 

zahradních kurzů a dílen: Cirkusová školka, Divadelní 

dílna, Žonglování, Streetdance, Animační dílna, 

Filmová dílna, Ateliér kreativního pohybu a Yo Yo 

kurz. Pokud vás některý z workshopů osloví, stále 

se můžete ještě přihlásit! Zdarma.

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

 Praha 4, Ledvinova 9

 tel.: 267 915 444

 www.chodovskatvrz.cz

 info@chodovskatvrz.cz

Galerie – Otevřeno od úterý do neděle, 

13–19 hodin, vstupné 30 Kč. 

PROGRAM LEDEN 2013
7. 1., 8.30: Zámecká škola v Chodovské tvrzi (7. 

1.–15. 3. 2013), www.zamecka-skola.cz 

11. 1., 18.00: Galerie Opatov – poločas výstavy, 

komentovaná prohlídka a koncert MCH Bandu.

12. 1., 15.00: Sobotní výtvarná dílna pro rodiny 
s dětmi. 
17. 1., 17.00: Setkání v Tvrzi s Vlastimilem 
Harapesem.   
26. 1., 15.00: Sobotní výtvarná dílna pro rodiny 
s dětmi. 

Galerie Opatov
Výstava je symbolickým ohlédnutím za legendární 

galerií pražského Jižního Města, která byla založe-

na v roce 1984 Jaroslavem Krbůškem ve vstup-

ních prostorách Kulturního střediska Opatov, 

a která se brzy po první vernisáži stala důležitým 

místem setkávání „těch nepřizpůsobivých”. Během 

osmiletého výstavního provozu se zde konalo 111 

výstav, při kterých nechyběli nejen velikáni výtvarné 

scény (např. Karel Malich, Václav Boštík, Adriena 

Šimotová), ale také té literární nebo vědecké (např. 

břatři Havlovi, Jiří Fiala...). Výstava v Chodovské 

tvrzi připomene tyto události skrze rozsáhlou foto-

dokumentaci Hany Hamplové a také skrze některé 

autory a jejich dobové artefakty. 

Václav Boštík, František Dvořák, Jiří Hilmar, Dalibor 

Chatrný, Věra Janoušková, Čestmír Ka� a, Olga 

Karlíková, Milan Knížák, Stanislav Kolíbal, Jan 

Kotík, Jiří Kovanda, Jan Kubíček, František Kyncl, 

Karel Malich, Karel Nepraš, Ladislav Novák, Viktor 

Pivovarov, Tomáš Ruller, Zorka Ságlová, Jiří Sopko, 

Adriena Šimotová, Vladimír Škoda, Jitka Válová. 

Fotografi e: Hana Hamplová, koncepce: Jaroslav 

Krbůšek. Doprovodný program:  11. 1. 2013 – ko-

mentovaná prohlídka a koncert MCH Bandu (18.00 

a 19.00). Výstava trvá: 16. 12. 2012–3. 3. 2013. 

Výtvarné dílny v Chodovské tvrzi 
Pravidelné výtvarné dílny pokračují v Chodovské 

tvrzi i v lednu. Těšit se můžete na středeční výtvar-

ný ateliér pro všechny od 11do 99 let a na čtvrteč-

ní výtvarku pro děti od 6 do 11 let. Pokračují také 

sobotní výtvarné dílny pro rodiny s dětmi – v lednu 

se konají 12. a 26. ledna. 

Pronájmy
Máte-li zájem o pronájem prostor Chodovské tvrze 

pro pořádání fi remních akcí, přednášek, školení či 

večírků, neváhejte nás kontaktovat na telefon 

+420 267 915 444 nebo e-mail: petra.stranska@

chodovskatvrz.cz.

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 LEDEN 2013
12. 1., 9.00–12.30: Keramická dílna I – Zimní. 
DDM JM, Šalounova.

12. 1., 13.30–17.00: Keramická dílna II – Zimní. 
DDM JM, Šalounova.

14. 1., 17.00–20.00: Kreativní dílna – Šperk 
z fi ma. DDM JM, Šalounova.

19. 1., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenise. Tý-

mová soutěž dětských dvojic. DDM JM, Šalounova.

19. 1., 14.00–18.00: Kreativní dílna – Drátovaná 
vážka. DDM JM, Šalounova.

19. 1., 15.00–17.00: Den s pohádkou. Maškarní 

rej se soutěžemi, pohádka Divadýlka z pytlíčku: 

„Ham, ham” – pohádka o hladové housence. DDM 

JM, Květnového vítězství.

27. 1., 11.00–19.30: Poločas. Tři bloky pódiových 

vystoupení dětí z kroužků DDM JM. KC Zahrada.

Připravujeme: 
1. 2. Vyhlášení výtvarné soutěže „Pražská stra-
šidla“
3. 2. Masopustní rej
4. 2. Kreativní dílna – Šperk z ovčího rouna
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 LEDNU 2013:
Út 15. 1., 10.00: Děti a hranice. Proč děti potřebu-

jí hranice a jak je stanovit? Jak nevychovat „hluché” 

děti? Přednáška s Mgr. Vlastou Hamalovou. Cena 

je 50 Kč včetně vstupu do herny, platba v den 

přednášky, není třeba se přihlašovat.

Út 29. 1., 10.00: přednáška Péče o dutinu 
ústní u dětí. Jak pečovat o zoubky, jaké jsou 

příčiny vzniku zubního kazu, význam fl uoridů, 

jaké sladkosti jsou k zubům šetrné aj. Přihlásit se 

můžete v provozní době v MC Domeček, nejpozději 

do 22. 1. Cena je 70 Kč včetně vstupu do herny 

a malého dárku, platba při přihlášení. Omezený 

počet účastníků.

St 6. 2., 9.30: Indiánský karneval pro nejmenší. 
Hry, říkanky a zpívání s dětmi, výtvarná dílnička, 

odměny pro krásné masky. Karneval se koná v hlav-

ním sále KCMT. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 10 Kč. 

Možnost zakoupit si vstupenku v MC od 7. ledna 

2013 každý všední den od 9.00 do 12.00 hodin.

Více na www.mc-domecek.cz

Jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež od 13 

do 19 let

Brandlova 6139/6, 149 00  Praha 11

Otevírací doba: po 14.00–17.00: individuální kon-

zultace a půjčovna sportovního vybavení; 

út, st, čt 14.00–20.00: klub 

PROGRAM LEDEN 2013:    
Téma měsíce: šikana a kyberšikana

10. 1., 16.00: Jedení cukroví s fi lmovým klubem. 
17. 1., 16.00: Koulovačka, stavění sněhuláků 
a blbnutí na sněhu.
24. 1., 16.00: Odpoledne na téma šikana a ky-
beršikana.
31. 1., 16.00: Hrajeme aktivity o ceny.
Změna programu vyhrazena.

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 11-Chodov

tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

PROGRAM LEDEN 2013: 
St 9. 1., 19.00: Duchovní význam českých dějin. 
Transformace roku 2013 a vize po skončení 

mayského kalendáře. Přednáší Ing. Adolf Inneman, 

Ph.D. 

Čt 17. 1., 19.00: Zářivé schody poznání – Rozdíl 
mezi vírou a poznáním. Přednáší Petr Dostál.

Út 22. 1., 19.00: Co s sebou přináší rok 2013? 
Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová.

St 23. 1., 19.00: Zákon přitažlivosti. Jak si přita-

hovat lásku, zdraví, štěstí a peníze. Přednáší Marie 

Šoltová, léčitelka.

Čt 24. 1., 19.00: Terapeutický prostor. Společen-

ský a diskusní program pro praktikující terapeuty, 

poradce, holistické maséry. Setkání slouží ke sdílení 

terapeutické práce, úskalí, etiky a ke vzájemné 

podpoře, úctě, propojování a směřování k nejčistší-

mu záměru.

Út 29. 1., 19.00: Mantry a poezie duše. Recitují 

a zpívají Jitka Morávková, Richard Holický.

St 30. 1., 19.00: Jak snížit karmické zatížení. 
Přednáší Ing. Ludmila Nováková, terapeut energe-

tické psychologie.

Čt 31. 1., 19.00: Aotearoa – Nový Zéland – hory 
a příroda – jižní ostrov. Poutavé povídání o horách 

a přírodě tentokrát ze severního ostrova Nového 

Zélandu s videozáznamem. Přednáší MUDr. Miro-

slav Holub.

GALERIE CESTY KE SVĚTLU: 
út–ne 14.00–19.00. Vstupné 90/50 Kč.

Netradiční galerie Cesty ke světlu vystavuje obra-
zy a světelné objekty z krystalů Zdeňka Hajného
V 2. patře Křišťálová čajovna nově: 
út–ne 14.00–19.00. Vstup zdarma. 

Út–ne 15.00: VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně obrazo-

vá projekce tvořená v každém programu vždy novým 

spojením obrazů Z. Hajného se snímky z Hubbleova 

teleskopu. Ze záznamu doprovází T. Fischerová a M. 

Moravec, hudba a zpěv Yoshié Ichige.

Sobota–neděle 17.00: PUTOVÁNÍ VESMÍREM – 

hudebně poetická projekce.

Více na www.cestykesvetlu.cz 

ddm jm



ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Česká krajina a obraz za 3 miliony

Jablkoň tradičně 
zahájí koncertní rok

Umakart natáčel na Hájích své vlčí album

Výstava, kterou 

jste ke  konci 

roku mohli vi-

dět v  budově 

radnice v  Ocelí-

kově ulici, byla 

poetická a  měla 

jednu zvláštnost.  

Vystavoval tady 

své obrazy české kra-

jiny Vladimír Mencl, hudebník a  malíř, 

klavírní virtuos, docent na pražské Aka-

demii múzických umění, člen Asociace 

hudebních umělců a  vědců, člen Unie 

výtvarných umělců v Praze. A právě je-

den z jeho obrazů měl udanou prodejní 

cenu přes 3 miliony. Byla to samozřejmě 

recese, která vznikla přímo v hlavě malí-

ře. Ten si řekl po návštěvě nejmenované 

galerie, kde viděl výtvory svých kolegů 

za podobné peníze, proč to také nezku-

sit.  Ale teď vážně. Základy malířské tvor-

by si Vladimír Mencl osvojil u  nestora 

jihočeských výtvarníků profesora Adolfa 

Tragera v Praze, kde studoval klavírní hru 

na AMU. Pokračoval také v soukromém 

studiu u  výtvarníků Jaroslava Otčenáš-

ka a Jana Rambouska. V jeho obrazech 

najdeme řadu velmi hezkých momentů, 

vypovídajících o jeho lásce k české kraji-

ně, především k rodným jižním Čechám. 

A pokud vám tahle výstava unikla, nebo 

jste ji nestihli, můžete se těšit na červen, 

kdy budete mít možnost prohlédnout si 

ji v prostorách radnice znovu.

Dana Foučková

Jako když Georg 

Friedrich Händel 

potká pračlově-

ka. Tak zní podle 

publicisty Jiřího 

Černého svérázná hudba ryze české 

(pražské) skupiny, která se s nevšed-

ním nadhledem pohybuje na  hraní-

cích moderní vážné hudby a  popu. 

V Zahradě se představí ve středu 30. 

ledna.

 Díky své „nezařaditelnosti“ se Ja-

blkoň pohybuje stejně samozřejmě 

v  oblasti folku, rocku, ale i  jazzu či 

vážné hudby. Koncem osmdesátých 

let Jablkoň navázala pravidelnou 

spolupráci s  houslovým virtuosem 

Jaroslavem Svěceným a  následně 

i s Českým symfonickým orchestrem 

v  projektu Symphonic Jablkoň. V  té 

době také využila otevření hranic 

a  začala velmi intenzivně koncer-

tovat v  Evropě, Severní Americe 

i  Africe. Postupem let skupina sice 

omládla, ale svůj tradičně jablkoňsko 

– originální přístup k  hudbě si pone-

chala. Kromě koncertování a natáče-

ní desek dělá i hudbu k fi lmům (např. 

Smradi) a  divadelním či televizním 

inscenacím. Mnohá ocenění včetně 

dvou Andělů hovoří za vše – přijďte 

se ale o  jedinečnosti Jablkoně pře-

svědčit sami! 30. ledna od 20 h.

Hudební skupina Umakart, která vytvoři-

la například píseň "Půlnoční" pro Václava 

Neckáře (rozhovor v  minulém čísle), vy-

dala teď své nové album s názvem Vlci 

u  dveří, na  motivy paneláků a  sídlišť. 

Desetipatrové věžáky proti šedivému 

nebi. Deset songů, deset historek z po-

losvěta. Deset lidových písniček o lásce, 

životě a  umírání. Jen se místo v  lese 

odehrávají mezi paneláky. A je to venku, 

novou desku doprovodila skupina ilust-

račními fotkami ze sídliště Háje. Režisér 

Tomáš Luňák, mimo jiné režisér fi lmu 

Alois Nebel, se ujal režijního vedení vi-

deoklipu. Trvalo osm let, než se pánové 

z  Umakartu rozhodli navázat na  debut 

Manuál novou deskou. Jaromír 99 mezi 

tím nakreslil fi lmového Aloise Nebela. 

 Většinu písniček otextoval Jaromír 

99, dvě vystřihnul básník Jan Těsnohlí-

dek. 

 O stylový umakartový vizuál se stará 

nositelka ceny Czech Grand Design Bára 

Prášilová a grafi cké studio Ex Lovers.
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Točilo se na 

rozlehlém betonovém 

place vedle Modré školy.

FOTO: BÁRA PRÁŠILOVÁ

FOTO: DANA FOUČKOVÁ



ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

www.praha11.cz22

Jak se hlásit na střední školu

Přehled středních, vyšších odborných 
a vysokých škol na Jižním Městě

Jako každoročně přichází období podá-

vání přihlášek na střední školy, a proto 

vám přinášíme prostřednictvím časopi-

su Klíč informaci s nabídkou středního, 

vyššího odborného a vysokého školství 

na území městské části Praha 11 (mož-

no nalézt na webových stránkách naší 

městské části – www.praha11.cz). 

Pro přehled bychom vás chtěli provést 
celým procesem.
• Přihlašování:
Uchazeči o středoškolské studium si 

mohou v prvním kole podat 2 přihlášky 

(přihlášky lze obstarat v ZŠ, v prodej-

nách SEVT nebo na webových stránkách 

MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/nove-

-formulare-prihlasek-vzory). Přihlášky je 

třeba vyplnit a nechat si potvrdit pro-

spěch na ZŠ. Přihlášky pro první kolo se 

odevzdávají střední škole do 15. břez-

na 2013. Nutno si v ZŠ vyzvednout do 

15. 3. 2013 zápisový lístek.

• Přijímací řízení:
Pokud škola pořádá přijímací zkoušky, 

proběhnou v termínech do 30. dubna. 

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první 

kolo přijímacího řízení do denní formy 

vzdělávání pro konkrétní termín zasílá 

ředitel školy 14 dní před termínem ko-

nání přijímací zkoušky. V případě, že se 

termíny dvou zkoušek shodují, je nutné 

se rozhodnout pro lepší obor. Pokud 

se uchazeč nemůže z vážných důvodů 

zkoušky účastnit, je třeba se omluvit 

nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky 

a očekávat sdělení náhradního termínu.

• Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:
Ředitel školy ukončí hodnocení uchaze-

čů do 3 pracovních dnů po termínu sta-

noveném pro přijímací zkoušky. Ředitel 

školy zveřejní na veřejně přístupném 

Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500
Tel.: 272 941 932

Ředitel: RNDr. Jan Peřina

E-mail: mailbox@gymnazium-opatov.cz

www adresa: www.gymnazium-opatov.cz

Zřizovatel: hl. m. Praha

Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 
pro 8leté studium: 22. 4. a 23. 4. 2013

pro 4leté studium: 22. 4. a 23. 4. 2013

Základní škola a střední škola waldorfská (obor Praktická 
škola dvouletá), Křejpského 1501
Tel.: 272 930 617, 272 915 619

Ředitel: Mgr. Eva Hlináková

E-mail: sssjak@volny.cz

www adresa: www.sssjak.cz

Zřizovatel: hl. m. Praha

Termín přijímacího řízení: 24. 4. 2013

MICHAEL – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní 
a umělecké tvorby, s. r. o.

Tel.: 267 915 905, 725 767 922

Ředitel: Ing. Monika Hrubešová 

E-mail: info@skolamichael.cz

www adresa: www.skolamichael.cz

Zřizovatel: Michael Art School, s. r. o.

Termín talentových zkoušek v 1. kole: 
8. 1. 2013 a 15. 1. 2013, informace na webových stránkách 

školy

Termín přijímacího řízení v 1. kole na obor Management 
a produkce: 22. 4. a 7. 5. 2013

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Hekrova 805
Tel.: 267 913 634

Rektor: doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

E-mail: info@ pvsps.cz

www adresa: www.pvsps.cz

Zřizovatel: doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Termíny přijímacího řízení I. termín: 
3.–14. 6. 2013

Den otevřených dveří: 8. 2., 12. 4. 2013

Základní škola a Střední škola, 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

Zřizovatel: hl. m. Praha

Termín přijímacího řízení: 24. 4. a 25. 4. 2013 (součástí 

přijímacího řízení není přijímací zkouška)

Střední škola managementu a služeb, s. r. o., 
Schulhoff ova 844
Tel.: 272 099 611

Ředitel: Ing. Tamara Krčmářová

E-mail: sousos@sousos.cz

www adresa: www.sousos.cz

Zřizovatel: RNDr. J. Krčmář, Ing. T. Krčmářová

Termín podání přihlášky: 
1. 2. 2013 až 15. 3. 2013

Na studijní obor Grafi cký design je termín talentových zkou-
šek: 8. 1. a 10. 1. 2013 

Přijímací zkoušky (písemné testy) se nekonají.
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místě ve škole a způsobem umožňu-

jícím dálkový přístup, a to v souladu s 

právními předpisy týkajícími se ochrany 

osobních údajů, pořadí uchazečů podle 

výsledku hodnocení přijímacího řízení. 

Nepřijatým uchazečům nebo zákon-

ným zástupcům nezletilých nepřijatých 

uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

Rozhodnutí je nutno na poště (nebo ve 

škole,…) vyzvednout co nejdříve – na 

poště je uschováno jen 5 pracovních dní 

(nevyzvedne-li se, pak se považuje za 

doručené).

 V případě přijetí je třeba odevzdat 

řediteli SŠ zápisový lístek do 10 pra-

covních dnů ode dne, kdy ředitel školy 

zveřejnil seznam přijatých uchazečů. Ne-

bude-li zápisový lístek v této lhůtě škole 

doručen, je možné místo obsadit jiným 

uchazečem. Zápisový lístek může ucha-

zeč uplatnit jen jednou; to neplatí v pří-

padě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 

lístek na škole, kde byl přijat na základě 

odvolání. 

 V případě nepřijetí je možné do 3 

pracovních dnů od doručení rozhodnutí 

podat k rukám ředitele SŠ odvolání pro-

ti nepřijetí. Vhodné je také se zeptat na 

možnost přijetí na uvolněná místa po 

uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhod-

li se pro jinou školu (nedoručili zápisový 

lístek). Nevyjde-li odvolání, doporučuje-

me podívat se na další možnosti ve 2. 

kole na webových stránkách krajského 

úřadu nebo zvolené další školy.

 Odpovědi na různé otázky může-

te získat přímo na internetové adrese 

pražského školství: http://skoly.praha-

-mesto.cz nebo na webových stránkách 

MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelava-

ni. Informace o počtu volných míst pro 

přijetí uchazečů v dalších kolech přijíma-

cího řízení na jednotlivých pražských ško-

lách naleznete na internetovém portálu 

hlavního města Prahy – oblast školství 

na adrese: http://skoly.praha-mesto.cz. 

Další informace může poskytnout vý-

chovný poradce v základní škole.

Ivana Guthová

odbor školství a kultury

MČ Praha 11

Střední škola Podnikatelská akademie, s. r. o.,
 K Milíčovu 674

Tel.: 272 940 932, 272 653 762, 608 426 706

Ředitelka: Mgr. Kateřina Horáková, Ph.D.

E-mail: skola@podnikakademie.cz

www adresa: www.podnikakademie.cz

Zřizovatel: doc. Ing. J. Zahradník, CSc. 

Termín podání přihlášky: 
1. 2. 2013 až 15. 3. 2013

Termín přijímacího řízení: 
22. 4. 2013 (přijímací zkoušky se nekonají) 

CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, spol. s. r. o.
Místo poskytovaného vzdělávání: Květnového vítězství 1554, 

149 00 Praha 4

Tel.: 724 005 409, 267 227 563

Ředitel: Mgr. Mária Váňová

E-mail: ceduk-svos@volny.cz

www adresa: www.ceduk-svos.cz

Zřizovatel: CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, 

spol. s. r. o.

EDUCAnet – Soukromé gymnázium Praha, s. r. o., 
Jírovcovo nám. 1782

Tel.: 774 073 339

Ředitel: Mgr. Veronika Bartošová

E-mail: veronika.bartosova@educanet.cz

www adresa: www.praha.educanet.cz

Zřizovatel: EDUCAnet, a. s.

Termín podání přihlášky v 1. kole: 
do 15. 3. 2013 (denní studium)

Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 23. 4. a 25. 4. 2013

Střední škola – Waldorfské lyceum, Křejpského 1501
Tel.: 272 770 378

Ředitel: Ing. Ivan Smolka

E-mail: info@wlyceum.cz

www adresa: www.wlyceum.cz

Zřizovatel: hl. m. Praha

Termín přijímacích zkoušek: 23. 4. a 24. 4. 2013

Střední odborná škola  multimediální 
a propagační tvorby, s. r. o., Stříbrského 2139

Tel.: 267 915 120, 739 448 621

Ředitel: Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

E-mail: info@eduso.cz

www adresa: www.eduso.cz

Zřizovatel: Střední odborná škola multimediální a propagační 

tvorby, s. r. o.

Termín talentových zkoušek: 3. 1. a 4. 1. 2013

Termín přijímacích zkoušek (pohovor) v 1. kole: 
22. 4. a 23. 4. 2013 

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s. r. o., 
Pošepného nám. 2022

Tel.: 272 921 332, 731 503 959

Ředitel: Mgr. Andrea Čapková

E-mail: info@orangefactory.cz 

www adresa: www.orangefactory.cz

Zřizovatel: Mgr. A. Čapková

Termíny přijímacího řízení: 15. 6., 8. 7. a 27. 8. 2013

Dny otevřených dveří: 15. 4. 2013, 13. 5. 2013 

Gymnasium Jižní Město, Tererova 2135/17
Tel.: 267 914 553

Ředitel: Mgr. Miroslav Hřebecký

E-mail: gjm@gjm.cz

www adresa: www.gjm.cz

Zřizovatel: Gymnasium Jižní Město, s. r. o.

Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 
22. 4., 23. 4. a 24. 4. 2013 vždy od 10.00 hod.

Dny otevřených dveří: 9. 1. a 7. 2. 2013 vždy od 17.00 hod.

26. 1. od 10 do 12 hod. workshop s iPady

Vysoká škola aplikovaného práva, 
Chomutovická 1443
Tel.: 272 931 435

Rektor: prof. JUDr. Ing.  Jan Večeř, CSc.

E-mail: studijni@vsap.cz

www adresa: www.vsap.cz

Ivana Guthová, OŠK
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Sběrný dvůr na Jižním Městě slaví první narozeniny
Přesně před rokem byl v  Bartůňkově 

ulici u  stanice metra Opatov otevřený 

nový sběrný dvůr hl. m. Prahy. Pro ob-

čany s trvalým pobytem na území hl. m. 

Prahy je odložení většiny druhů odebíra-

ného odpadu bezplatné.

Spojení: MHD – na  stanici metra Opa-

tov a  dále od  stanice metra Opatov 

na západ směrem ke starému Chodovu 

(125 m), u  prvních rodinných domů do-

leva, tj. na  jih (80 m). Autem – příjezd 

od  ul. Türkova přes ul. V  Benátkách 

a Starochodovská. 

 Pro občany, kteří nemají možnost 

dopravit odpad vlastními prostředky, 

existuje nadstandardní placená služ-

ba objednávkového odvozu odpadu 

do sběrného dvora.

Kontakt: tel.: 236 040 027

Provozní doba:
 zimní období letní období

Po–Pá 8.30–17.00 8.30–18.00

So 8.30–15.00 8.30–15.00

Ne zavřeno  zavřeno

Lze odevzdávat odpady: 
bioodpad (odpad z údržby zeleně), kovo-

vý odpad, dřevěný odpad, tříděný odpad 

(papír, sklo, plasty, nápojové kartony), 

objemný odpad (nábytek, koberce, PVC, 

apod.), vyřazená elektrická zařízení. Ne-

bezpečné složky komunálního odpadu 

(baterie a  akumulátory, oleje, barvy, ře-

didla, lepidla, pesticidy a další chemikálie 

včetně nádob od nich, zářivky a výbojky, 

léky a  teploměry, nádobky od  sprejů), 

suť z bytových úprav (beton, cihly, kera-

mické výrobky a jejich směsi) v množství 

do 1 m3 zdarma, nad 1 m3 za poplatek, 

pneumatiky – poplatek 25 Kč/kus

Nelze odevzdat odpady:  
nebezpečné složky stavebního odpadu 

(asfaltová lepenka obsahující dehet, od-

pad obsahující azbest – nutno se obrátit 

na  specializované fi rmy), směsný ko-

munální odpad (patří do sběrné nádoby 

objednané u svozové společnosti vlast-

níkem domu). 

red

 OŽP upozorňuje, že VOK jsou urče-

ny pouze pro objemný odpad z  domác-

ností (nábytek, sportovní náčiní, koberce 

a  podlahové PVC, umyvadla a  zácho-

dové mísy apod.), který nelze ukládat 

do  běžných kontejnerů, nikoliv pro od-

pad vznikající při podnikatelské činnos-

ti. Do VOK nelze odkládat stavební suť, 

nebezpečné složky komunálního odpadu 

(baterie a  akumulátory, barvy, chemiká-

lie, zářivky apod.), vyřazená elektrická 

zařízení, biologicky rozložitelný odpad ze 

zahrad nebo pneumatiky. Uvedené dru-

hy odpadu lze odložit ve sběrném dvoře 

hl. m. Prahy v ul. Bartůňkova u stanice 

metra Opatov.

 POZOR, VOK jsou přistaveny ve sta-
novený den POUZE PO DOBU 4 HODIN, 

a to jednotně od 16 do 20 hod. v  lednu, 

únoru a  březnu, resp. od  14 do  18 hod. 

v dubnu, květnu a červnu. Po celou dobu 

přistavení VOK je přítomna obsluha, která 

koordinuje ukládání odpadů.

 Info: odbor životního prostředí ÚMČ 

Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, 

tel.: 267 902 367, 267 902 320 nebo 

267 902 514.

Jižní Město I 

A. Malé–Hviezdoslavova 7. 2., 21. 3., 22. 4., 22. 5., 19. 6.

Bachova 1593 27. 3., 22. 5.

Bachova–Mikulova 7. 1., 6. 3., 8. 4., 7. 5., 5. 6.

Benkova 1691 (parkoviště) 3. 4., 31. 5.

Blažimská–Klapálkova 26. 3., 27. 5.

Brandlova 1641 (za Startem) 29. 1., 14. 3., 16. 4., 16. 5., 13. 6.

Brodského 1671 27. 2., 2. 5., 28. 6.

Černockého (parkoviště) 25. 3., 21. 6.

Divišovská–Šternovská 18. 2., 14. 5.

Doubravická–Bohúňova 3. 1., 5. 3., 20. 3., 5. 4., 6. 5., 4. 6.

Hekrova 853 (parkoviště) 16. 1., 9. 4., 10. 5., 10. 6.

Hlavatého–Mejstříkova 30. 1., 18. 3., 2. 4., 17. 4., 17. 5., 14. 6., 28. 6.

Hněvkovského 1374 13. 2., 22. 3., 9. 4., 23. 4., 23. 5., 20. 6.

Chomutovická 4. 2., 19. 3., 18. 4., 6. 5., 20. 5., 17. 6.

Janouchova 671 (u MŠ) 27. 3., 28. 5.

Klapálkova–Čenětická 25. 4., 24. 6.

Konstantinova–Metodějova 15. 1., 8. 3., 10. 4., 10. 5., 7. 6.

Kosmická–Anny Drabíkové 26. 2., 2. 4., 30. 4., 30. 5., 27. 6.

Kryštofova–Kazimírova 21. 2., 28. 3., 29. 4., 29. 5., 26. 6.

Křejpského 1514 2. 1., 4. 2., 4. 3., 19. 3.,  

  4. 4., 18. 4., 3. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6.

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 14. 2., 24. 4., 24. 5.

Majerského–Samohelova 10. 1., 7. 3., 9. 5., 6. 6.

Matúškova 831 (u Blankytu) 5. 2., 20. 3., 19. 4., 21. 5., 18. 6.

Metodějova (parkoviště) 25. 4.

Michnova–Podjavorinské 24. 1., 13. 3., 15. 4., 15. 5., 30. 5., 12. 6.

Mnichovická–Tatarkova 13. 2., 22. 3., 23. 4., 23. 5., 20. 6.

Mokrá–Zimákova 19. 2., 26. 4., 25. 6.

Novomeského 690 (parkoviště) 21. 1., 12. 3., 11. 4., 14. 5., 11. 6.

Plickova 880 2. 1., 4. 3., 4. 4., 3. 5., 3. 6.

Radimovická 1424 (parkoviště) 18. 2., 26. 3., 25. 4., 27. 5., 24. 6.

Rujanská–Donovalská (u TS) 26. 2., 30. 4., 27. 6.

Schulhoff ova 794 2. 4., 30. 5.

Stachova–V Hájích 3. 1., 17. 4.

Štichova 640 (parkoviště) 16. 1., 11. 3., 11. 4., 13. 5., 10. 6.

Tererova (u ZŠ) 21. 1., 12. 3., 12. 4., 14. 5., 11. 6., 26. 6.

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 5. 3., 5. 4., 6. 5., 4. 6.

Ženíškova–Květnového vítězství 14. 2., 25. 3., 24. 4., 24. 5., 21. 6.

Jižní Město II + starý Chodov 

Dědinova–Filipova 24. 1., 13. 3., 15. 4., 15. 5., 12. 6.

Gregorova–Hrudičkova 29. 1., 14. 3., 16. 4., 16. 5., 13. 6.

Hráského–Jarníkova 7. 1., 6. 3., 8. 4., 7. 5., 5. 6.

Hrdličkova–Blatenská 30. 1., 27. 2., 18. 3., 3. 4., 

  17. 4., 2. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6.

K Dubu 15. 1., 8. 3., 10. 4., 7. 6.

Krejnická 2021 (za Chrpou) 19. 2., 26. 4., 28. 5., 25. 6.

Láskova–Malenická 10. 1., 7. 3., 9. 4., 9. 5., 6. 6.

Lažanského 11. 3., 13. 5.

Nechvílova 1826–29 5. 2., 19. 4., 21. 5., 18. 6.

Petýrkova 1953 21. 2., 28. 3., 29. 4., 29. 5.

Pod Vodojemem 12. 4.

U Nové dálnice 19. 6.

Vojtíškova 1783 7. 2., 21. 3., 22. 4., 22. 5.

Velkoobjemové kontejnery – 1. pololetí 2013
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Pivní tvrz  podnikatel měsíce ledna
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Pivní rozmanitost, více jak 300 druhů 

piva, kvalitní kuchyně, návštěvy a bese-

dy s gurmány z celého světa, zajímavé 

přednášky spojené se světem delika-

tes a samozřejmě piva, delikátní degu-

stační akce...

 Ne nejste v kulinářském ráji, jen 

jsme právě v krátkosti představili za-

měření nově otevřené restaurace – Piv-

ní tvrze. Tu najdete samozřejmě kde 

jinde než v Chodovské tvrzi. Jistě, už 

roky byla právě tady restaurace sou-

částí objektu, ale ta, která je tu nově 

otevřená, je opravdu jiná. 

 Vede ji František Richter, a jestli 

vám je jeho jméno povědomé, máte 

pravdu. Už pár let provozuje Jihoměst-

ský pivovar, který je jedním z podniků, 

které úspěšně vede. Právě on je novým 

nájemcem restaurace v Chodovské tvr-

zi. A jak vidí její budoucnost? Dvakrát 

do roka má v plánu pořádat pivní fes-

tival, hezkou vizí je zrealizovat 111 piv 

v Praze 11. Součástí restaurace, která 

samozřejmě prošla úpravami a je nově 

vybavená, bude venkovní sezonní ku-

chyně. Kapacita restaurace je proza-

tím 35 míst, ale počítá se výhledově s 

dvojnásobkem. Jak už jsme psali na za-

čátku, program restaurace bude velmi 

pestrý a bude to vlastně samostatný 

kulturní prvek v Chodovské tvrzi. 

 Takže pokud chcete na vlastní kůži 

zažít kulinářské zážitky, ochutnat la-

hodná a netradiční piva a dozvědět se 

zajímavosti nejen o pivu, můžete se za-

čít těšit.  Dana Foučková

Kontakt: 
František Richter, tel.: 607 916 919

www.jihomestskypivovar.cz 

sekce Pivní tvrz

Zimní údržba chodníků na Jižním Městě 
Městská část Praha 11 provádí zimní 

údržbu komunikací zejména prostřed-

nictvím své akciové společnosti Jiho-

městská majetková, která má k dispozici 

celkem 7 odklízecích strojů a 4 pracovní 

skupiny pro ruční úklid v rámci celého 

území MČ Praha 11. „V loňském roce 

se nám velmi osvědčila novinka brigád-

níků z řad občanů Jižního Města. Celkem 

22 brigádníků, většinou členů bytových 

družstev a sdružení vlastníků bytových 

jednotek, drželo sněhovou pohotovost 

a pomáhalo s úklidem v okolí svých 

domů. Stejný program jsme připravili i 

na letošní rok,“ říká starosta jedenácté 

městské části Dalibor Mlejnský. 

 V případě kalamitních stavů měst-

ská část dává při úklidu sněhu přednost 

vždy těm cestám a chodníkům, které ve-

dou ke školkám a školám, k domům s pe-

čovatelskou službou, domovům seniorů, 

zastávkám hromadné dopravy a hlavním 

komunikacím tak, aby se lidé pohodlně 

dostali na ta nejdůležitější místa a chod 

Jižního Města nebyl ochromen. 

 Také v letošním roce (díky změ-

ně vyhlášky Magistrátu hl. m. Prahy č. 

39/1977 o schůdnosti místních komuni-

kací) bude možno za určitých omezených 

podmínek použití chemických rozmrazo-

vacích materiálů spolu se zdrsňovacími 

materiály, což významně ovlivní rychlost 

a kvalitu úklidu. Posypový kamínek o ve-

likosti 2 až 5 mm také podstatně sníží 

nepříjemnosti spojené s chůzí na chodní-

ku než posypový materiál o větších roz-

měrech.

 Na Jižním Městě je přibližně 350 ki-

lometrů chodníků, z nichž městská část 

spravuje a v zimě udržuje přibližně 75 

kilometrů. Zhruba polovinu z nich uklízí 

Jihoměstská majetková, a. s. Druhá část 

(jedná se zejména o pěší cesty ve ve-

řejné zeleni) spadá pod odbor životního 

prostředí. Ostatní chodníky jsou buď ve 

vlastnictví hlavního města Prahy, nebo 

soukromým majetkem. Na webových 

stránkách městské části Praha 11 je 

vyvěšena mapa zimní údržby, kde jsou 

barevně vyznačeny chodníky tak, aby si 

občané jednoduše mohli vyhledat, kdo 

je zodpovědný za údržbu konkrétního 

chodníku. (Do map je také možno na-

hlédnout v informačních kancelářích je-

denácté městské části.) V průběhu zimy 

však mohou nastat situace, kdy chodní-

ky nebudou v určitý moment dostatečně 

ošetřeny. V případě stálého sněžení pro-

vádíme zmírňování následků kalamitních 

stavů. Následně se provádí úklid a ošet-

ření proti skluzu. V těchto situacích vás 

žádáme o zvýšenou opatrnost. 

red

Zimní pohotovostní úklidová služba 
Chcete si přivydělat peníze do rodinného rozpočtu a zároveň pomoci svému oko-
lí? Přihlaste se jako brigádník zimního úklidu! 
Do programu se mohou přihlásit zájemci, kteří bydlí v městské části Praha 11. 

Program Zimní pohotovostní úklidové služby startuje 1. 1. a končí 31. 3. 2013.

Brigáda je ideální zejména pro členy bytových družstev a SVJ, kteří mají zájem, aby 

okolí jejich bydliště bylo upravené a schůdné.

Koordinační centrum je ve společnosti Jihoměstská majetková, a. s.
•  Pohotovostní odměna – 500 Kč za měsíc. (Bez ohledu na to, zda sněží nebo ne.) 

•  Odměna při nasazení představuje orientačně částku ve výši 100 Kč hrubého za 

odpracovanou hodinu, kdy se vždy přihlíží ke splnění daného úkolu (předem se 

stanovuje rozsah prací) 

•  Spolupráce bude prováděna na základě dohody o provedení práce sepsané se zá-

stupcem Jihoměstské majetkové, a. s., JUDr. Miroslavem Píglem, tel.: 731 657 602 

•  Zahájení prací oznamuje telefonicky dispečink společnosti Jihoměstská majetko-

vá, a. s., s tím, že do 30 min. pracovník zahájí úklid (většinou od 6.00 hod.)

•  Pracovní nástroje zajišťuje Jihoměstská majetková, a. s. 

Více informací najdete na www.jihomestska.cz

František Richter

Restauraci Pivní tvrz 

najdete v objektu Chodovské tvrze.
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VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ POMÁHA-
LO. Dne 26. 10. 2012 v  ranních ho-

dinách v ulici Valentova 

a v odpoledních hodi-

nách v  ulici Krejnic-

ká bylo strážníky 

za  pomoci vyhle-

dávacího zařízení 

na odcizená vozidla 

zakoupeného měst-

skou částí Praha 11 nalezeno odci-

zené vozidlo Ford Mondeo a  osobní 

vozidlo Hyundai Getz. Z  důvodu po-

dezření ze spáchání trestného činu 

strážníci místo zajistili a celou věc pře-

dali k dalšímu šetření Policii ČR. 

VYHAZOVÁNÍ ODPADU NA  ZEM 
SE MU NEVYPLATILO. Dne 3. 11. 

2012 v  ranních hodinách si strážní-

ci v  ulici U  Přehrady povšimli muže, 

který z  kontejneru vyhazoval odpad. 

Pro podezření ze spáchání přestup-

ku strážníci muže vyzvali k prokázání 

totožnosti. Následnou lustrací bylo 

zjištěno, že nejenomže muž znečišťo-

val okolí, ale bylo po jeho osobě vyhlá-

šeno celostátní pátrání. Z tohoto dů-

vodu strážníci nechali muže veškerý 

odpad uklidit a následně ho předvedli 

na místní oddělení PČR, kde ho předa-

li k dalšímu šetření. 

KRADL I  PŘESTO, ŽE BYL CELO-
STÁTNĚ HLEDÁN. Dne 3. 11. 2012 

ve  večerních hodinách strážníci řešili 

muže slovenské národnosti v  nákup-

ním centru Chodov, který se pokusil 

z hypermarketu odcizit zboží. Násled-

nou lustrací strážníci zjistili, že neje-

nomže dotyčný kradl, ale je i po jeho 

osobě vyhlášeno mezinárodní pátrá-

ní. Z  tohoto důvodu strážníci muže 

předvedli na Policii ČR, kde ho předali 

k dalšímu šetření.

ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ JE PROZRA-
DILO. Dne 23. 11. 2012 v  ranních 

hodinách bylo na  linku 156 ozná-

meno, že v ulici Nad Pahorkem v za-

travněném trojúhelníkovém prostoru 

dva muži rozdělávají oheň. Po příjez-

du hlídky na  místo bylo zjištěno, že 

se jedná o osoby bez přístřeší – dva 

muže, kteří se chtěli ohřát. Násled-

nou lustrací bylo zjištěno, že po  jed-

nom z nich bylo Policií ČR vyhlášeno 

celostátní pátrání. Z  tohoto důvodu 

strážníci nechali dotyčné uhasit oheň, 

jednoho z  nich vykázali a  druhého 

předvedli na MO PČR, kde ho předali 

k dalšímu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Strážníci zachránili život

Taktické cvičení – požár v hotelu

Oba kolegové si převzali vyznamenání 

za  to, že 28. listopadu pomohli muži, 

který zkolaboval. Celé drama začalo dvě 

hodiny po  půlnoci, když si strážníci při 

běžné hlídkové činnosti na rampě stani-

ce metra Háje všimli ležícího muže. Muž 

byl silně podchlazený, měl slabý a  ne-

pravidelný dech a nereagoval na pokusy 

navázat komunikaci. Strážníci proto oka-

mžitě přivolali zdravotnickou záchran-

nou službu a  spolu s  její operátorkou 

koordinovali postup při první pomoci, 

a  hlavně při snaze udržet ho při vědo-

mí. Během několika okamžiků dorazili 

na místo záchranáři a lékař, v tu chvíli za-

čal muž kolabovat a strážníci asistovali 

lékaři při jeho resuscitaci. Záchranáři pak 

převezli muže do nemocnice.

 Za  jejich duchapřítomnost jim po-

děkoval nejen primátor Svoboda, ale 

samozřejmě také celé vedení pražské 

městské policie. „Mohu jen říci, že jsem 

na své kolegy pyšný, ale že zároveň po-

važujeme takové jednání za  samozřej-

most. Konečně jsme tady proto, aby-

chom pomáhali. Vždy ale potěší, když 

naši práci někdo ocení,“ dodal ředitel 

strážníků z Prahy 11 Petr Schejbal.

 A aby toho nebylo málo, jeden z oce-

něných strážníků sotva stihl odložit 

medaili a už zase zasahoval. Tentokrát 

se svým kolegou pomáhal hasit stánek 

na  vánočním trhu, který se v  noci z  6. 

na  7. prosince vznítil. Strážníci sice ne-

mohli stánek uhasit, odpojili ale přívod 

elektřiny a přivolali hasiče, kteří potvrdili, 

že příčinou požáru byl zapnutý elektrický 

spotřebič. Díky strážníkům se tak poda-

řilo minimalizovat vzniklé škody. red

Probuzení do poklidného prvního prosin-

cového dne narušil krátce po  jedenác-

té hodině valící se kouř z  oken hotelu 

a oznámení požáru na tísňovou linku 150.  

Ihned poté  již bylo slyšet nepřeslechnu-

telný zvuk sirén zasahujících přijíždějících 

vozidel hasičského záchranného sboru – 

hasičské stanice č. 4 – Chodov, jednotek 

SDH Praha 11-Chodov, Písnice, Kunrati-

ce a Cholupice, soukromé sanity SOSAN 

i strážníků OŘ městské policie Praha 11. 

Během několika minut se posléze prázd-

ná ulice a budova bývalého hotelu Opa-

tov v ul. U chodovského hřbitova 2141 

proměnila v  plně obsazenou scénu jak 

z akčního fi lmu, která rozehrávala v rám-

ci nácviku likvidace požáru a  evakuace 

osob z  budovy hotelu svůj specifi cký 

scénář. O tom, jak celé cvičení vypadalo, 

vám již více přiblíží níže uvedená fotoga-

lerie nebo informace SDH Praha 11-Cho-

dov. Jak jistě již z činnosti a obdobných 

akcí jednotlivých složek i  Integrované-

ho záchranného systému (IZS) na  naší 

městské části víte, nejednalo se v  žád-

ném případě o první ani poslední cvičení 

podobného charakteru. 

  Velmi rádi bychom touto cestou po-

děkovali všem zúčastněným profesio-

nálním i dobrovolným jednotkám (téměř 

50 zasahujících, 12 vozidel a 12 fi guran-

tů), které se ve dne v noci starají o naši 

bezpečnost. Více v  nejbližší době na 

http://msdh-chodov.blog.cz/ red

VE ČTVRTEK 6. PROSINCE PŘEVZALI DVA STRÁŽNÍCI Z JIŽNÍHO MĚSTA 

OCENĚNÍ ZA TO, ŽE ZACHRÁNILI LIDSKÝ ŽIVOT. MEDAILE JIM PŘEDAL 

PRIMÁTOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DOC. MUDR. BOHUSLAV SVOBODA. 

FOTO: ARCHIV MĚSTSKÉ POLICIE

FOTO: ARCHIV

Náměstek ředitele MP pověřený jejím 

řízením Ludvík Klema a ocenění strážníci 

Radek Brunclík a Petr Jančík.



Myslíte si, že bazénová hala s 25m drá-
hami je to nejideálnější řešení? (Nebyla 
by například lepší 50m dráha tak, aby se 
zde daly pořádat i profesionální závody?)
JK: Osobně se domnívám, že pro Jižní 

Město a spádové území bazén s délkou 

25 m stačí. Česká republika má prakticky 

v každém kraji krytý 50m bazén (Praha-

-Podolí, Plzeň, České Budějovice, Ústí 

nad Labem, Liberec, Hradec Králové, 

Pardubice, Ostrava, Olomouc, Brno-Lu-

žánky…). Myslím, že důležitější je výuka 

plavání školních a předškolních dětí, což 

kratší bazén bezesporu splňuje. Také do-

tykové zařízení pro přesné měření časů 

není levná záležitost, není k dispozici stá-

le, půjčuje se (a tak by se stejně nedaly 

časy závodních plavců měřit průběžně). 

Navíc je z ekonomického hlediska velký 

fi nanční rozdíl provozovat 25m bazén 

nebo bazén ve dvojnásobné délce. V pří-

padě 50m bazénu by musela být i větší 

hala, a  tak by se musel i  vytápět větší 

objem obestavěného prostoru. Zkrátka 

těch argumentů pro 25m bazén je výraz-

ně více než pro bazén v délce 50 metrů.

TM: Pokud vezmeme v úvahu, že v sou-

časné době máme v  Praze k  dispozi-

ci dva regulérní 50m bazény (Podolí 

a Na Šutce), byl by další bazén těchto 

rozměrů zcela zbytečný. Pro městskou 

část by to byla větší fi nanční zátěž 

a  také z  komerčního hlediska je využití 

a např. pronájmy částí bazénů obtížnější.

Má podle vašeho názoru velikost bazé-
nu vliv na výuku plavání? 
TM: Tato otázka částečně souvisí 

s otázkou předešlou. Ve velkém bazénu 

se obtížněji organizuje plavecká výuka. 

Dělíme bazén na  šířku, na  sektory, kte-

ré nejsou jak z hlediska organizace, tak 

z  hlediska bezpečnosti vhodné. Navíc 

zcela eliminujeme možnost pronájmu 

bazénu na délku, např. pro plavání veřej-

nosti nebo plavecký trénink.

JK: Podle počtu žáků je třeba rozdělit 

50m bazén i tak, že se plave napříč, ni-

koliv po délce. To se děje například v Plz-

ni, tam se plavou i  závody dětí napříč 

a nevyužívá se délka 50 m.

Ideově spolupracujete v  pracovní sku-
pině také na  přípravě Centra relaxač-
ního a ozdravného plavání. Mělo by se 
jednat o  čtyři menší bazény, které po-
skytnou zázemí pro ozdravné plavání 
miminek až po  rehabilitační aktivity ji-
homěstských seniorů. Můžete nám po-
psat a vysvětlit, jak by tato část Jede-
náctky VS měla vypadat a jak by měla 
v kostce fungovat?
JK: Myslím, že úvodem je třeba říci, že 

děti, zvláště předškolní, mají denní režim 

poměrně striktně naplánovaný. Jejich 

aktivity se téměř výhradně musí odehrá-

vat v  dopoledních hodinách, po  obědě 

chodí v  mateřských školách spát nebo 

odpočívat. To znamená, že pro seniory 

nebo možná školní děti se zdravotním 

postižením (například s  roztroušenou 

sklerózou) je třeba hlavně využít odpo-

lední hodiny. 

TM: „Plavání miminek“ a  „předškoláků“ 

vyžaduje skutečné odborníky na danou 

problematiku a  vždy musí být tato ak-

tivita u  každého dítěte předem konzul-

tována s dětským lékařem. Určitě bych 

konzultoval tuto oblast s Aliancí dětské-

ho plavání, která se touto problemati-

kou a hlavně problematikou kvality zabý-

vá velmi zodpovědně.

Myslíte si, že osmdesátitisícové Jižní 
Město tento sportovní areál plně vyu-
žije a vytíží?
JK: Samozřejmě tomu věřím, na druhou 

stranu to chce schopného manažera, 

který vytíží od rána do večera provozní 

hodiny v rámci celé otvírací doby. Úpra-

va bazénové vody ve strojovně bazénu 

je zajišťována 24 hodin denně, a tak čím 

déle bude bazén přes den využit, tím se 

zlepší hospodářský výsledek areálu. Je 

obecně známo, že pokud dáme dětem 

a náctiletým náplň volného času, ušetří 

město na  kriminalitě mládeže, odstra-

ňování graffi  ty nebo dokonce náklady 

na protidrogovou péči. To jsou ale věci, 

které lze vyčíslit nebo dokonce napláno-

vat dost těžko a určitě by šlo o přesný 

součet nepřesných čísel. Rozhodně to 

však stojí za pokus.

TM: Zcela jistě!!!

Pravidelně vás informujeme o výstavbě sportovního areálu Jedenáctka VS. Na komplex bazénů a sportovišť, který roste v ulici 
Mírového hnutí, nám chodí mnoho dotazů. Některé z nich jsme prostřednictvím našeho časopisu položili těm nejpovolanějším 

– členům pracovní skupiny Jedenáctka VS a odborníkům v tomto oboru pánům  PaedDr. Tomáši Milerovi, proděkanu FTVS, ve-
doucímu katedry plavání, a Ing. Jiřímu Koubovi, šéfredaktorovi časopisu Bazén & Sauna.
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Ing.  Jiří Kouba vystudoval Střed-

ní průmyslovou školu stavební se 

zaměřením Vodní stavby a  vodní 

hospodářství v  Praze a  podobně 

na  stavební fakultě ČVUT v  Pra-

ze se stejnou specializací získal 

vysokoškolský diplom. Vojenskou 

službu strávil v armádním sportov-

ním středisku v  Dukle trénováním 

šermu u moderních pětibojařů, pro 

něž je plavání také jednou z disci-

plín. Dlouhou dobu byl i masérem 

ve  Středisku vrcholového sportu 

MŠMT v  Praze jak u  plavců, tak 

i u moderních pětibojařů. V součas-

né době je majitelem, vydavate-

lem i šéfredaktorem v jedné osobě 

v rámci vydávání odborného dvou-

měsíčníku Bazén & Sauna s přílo-

hou Záchranář. Časopis příští rok 

oslaví 20 let svého působení v Če-

chách a  na  Slovensku. Na  Jižním 

Městě, respektive na Chodově, by-

dlel až do roku 1997, dnes má tr-

valé bydliště v sousední Hostivaři. 

PaedDr.  Tomáš Miler se narodil 

v  roce 1954 v  Mladé Boleslavi. 

Po  absolvování Pedagogické fa-

kulty Univerzity Karlovy v  Praze 

v roce 1980 zde působil jako vyso-

koškolský pedagog a  odborně se 

věnoval problematice záchranného 

plavání a  sportovního potápění. 

Od  roku 1991 působí na  Fakultě 

tělesné výchovy a sportu UK v Pra-

ze a zaměřuje se na problematiku 

základního plavání, záchranného 

plavání a  historie plavání. Dlouhá 

léta vedl katedru plavání a plavec-

kých sportů. V současné době za-

stává funkci proděkana pro studijní 

záležitosti.
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• 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.

• 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.

• ELEKTRIKÁŘ V  PRAZE 4, 11 a  12. Tel.: 

602 441 762, 272 765 431.

• 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.

• 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.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 

www.stehovanibytu.cz.

• !!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, 

sklep či půdu. Odvoz starého nábytku a jiné-

ho odpadu k likvidaci. Tel.: 777 227 840.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU, nábytku, el. spo-

třebičů, sutí apod. do sběrného dvora. Ceny 

od 100 Kč. Dále bourání a řezání byt. příček, 

likvidace byt. jádra i s odvozem za 5900 Kč. 

Jiné práce dle dohody, možnost transportu 

os. autem + vlek 3 m3. Tel. 777 207 227.

• 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, email: jirka.vlasak@volny.cz.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a  de-

sek. Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• 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.

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. 

Škapa, tel. 728 386 419.

• 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. 

• NABÍZÍM BYTOVÉ OPRAVY, montáže, 

vrtání, práce instalatérské, elektro, stavební, 

rekonstrukci bytu, jádra, umíme obklady, štuk, 

sestavit nábytek, položit podlahu, vymalovat 

atd. Tel: 777 204 950.     

• 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.

• 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.  

• 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.

• 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.

• NABÍZÍM malířské a  lakýrnické práce, 

štukování, sádrovou stěrku, imitace dře-

va fl ádrování. Mob: 736  691  087, e-mail: 

ales.pajma@email.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.

• 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.

• 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.

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

jsaifrt@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.

• 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.

• 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.

• OPRAVY PRAČEK A  MYČEK: AEG, ARIS-

TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 

PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a  jiné. 

P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• DROBNÉ A VĚTŠÍ OPRAVY a řemeslné prá-

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

www.hodinovymanzeljano.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.

• 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.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpra-

vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 

94, tel: 272 929 597.

• NABÍZÍME: zdravotní masáže, lymfodre-

náž, Dornovu metodu, Breussovu, aroma-

terapii, rekvalifi kační kurzy. REGENERACE 

– t. č.: 604  107  899, g.prindova@qmail.cz, 

www.regenerace-rehabilitace.cz, Kupeckého 

842, Praha 4. 

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Nabízím veškeré 

kadeřnické služby u vás doma. Kvalitní služby 

za příjemné ceny. Tel. 777 285 669.

• 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.

• 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.

• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné 

ceny (možnost individuální dohody). Kance-

lář: Praha-Chodov. Tel.: 608 610 630, e-mail: 

info@mirapax.cz.

• KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ A  VEDE-
NÍ ÚČETNICTVÍ, mezd, daní, zastupování 

na  úřadech – www.ucetnictvikomplet.cz – 

pí. Malchrová, tel. 603 451 870.

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, 

rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel. 604 618 298, 222 364 018.

• ZPRACUJI DAŇOVOU EVIDENCI (dříve 

jedn. účetnictví), mzdy a  daňové přizná-

ní. Tel.: 724 784  331 – Řezáčová, e-mail: 

ve.rez@seznam.cz.

• NABÍZÍM OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM 

i  jednotlivým podnikatelům služby v  oblasti 

vedení účetnictví a  daňové evidence včet-

ně účetního a  daňového poradenství a  za-

stupování před úřady státní správy. Tel.: 

604 713 897, e-mail: ebedrnova@seznam.cz.

Služby
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• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo 

občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty, 

nemovitosti, úschovy. Tel: 603  835  609, 

www.advocate-brown.eu, e-mail: eva.

brown@volny.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 byto-

vá družstva vč. převodů bytů do  osobního 

vlastnictví a zakládání společenství vlastníků, 

likvidace fi rem a  družstev, osobní bankro-

ty a  insolvenční řízení. Kontakt: Horčičkova 

548, tel. 603 823 260, offi  ce@grivalska.cz, 

www.grivalska.cz.

• 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.

• 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.

• 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.

• GRAFICKÉ PRÁCE A WEBDESIGN – logo 

a fi remní design, tvorba www, tištěná grafi -

ka, obalový design, ateliérová fotografi e, m: 

773 225 440, www.martinseidl.com, e-mail: 

mail@martinseidl.com.

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. Plat-

ba 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.

• 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 Měs-

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

nebo OV. Nejlépe v blízkosti zeleně a v dobré 

dostupnosti. Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• KOUPÍM BYT 2+KK nebo obdobné veli-

kosti v  Praze 11. Družstevní vlastnictví ani 

původní stav nevadí. Platba bez úvěru. Tel.: 

723 410 514.

• NABÍZÍM PRONÁJEM dvou bytů v Praze 4. 

1+kk za 8500 a 2+kk za 10 000 Kč se všemi 

poplatky. T: 608 340 390.

• PROSÍM NABÍDNĚTE mi ke  koupi byt 

na Jižním Městě do max. 3 mil. Kč dle velikos-

ti a stavu. Tel: 773 515 080.

• HLEDÁM BYT pro 2 osoby v  Praze pře-

devším u  dobré MHD do  12  000 Kč i  s  po-

platky. Za  nabídky předem velice děkuji. 

T: 605 845 088.

• KOUPÍM BYT do velikosti 90 m2 na Praze 

4, nebo v  blízkém okolí. Pouze solidní jed-

nání. V  případě dohody platím ihned. Tel.: 

777 985 460. Nejsem RK.

• 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.

• 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.

• KOUPÍM BYT A DŮM kdekoli v Praze. 1+kk, 

1+1, 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1, až 8+1. Panel, 

cihla, novostavba. DR a OV. Možno i s dluhy, 

T 725 00 11 88, 271 00 11 88 E rimrealit@rimrealit.cz W www.rimrealit.cz

PRODEJ PRONÁJEM VÝMĚNA

STARÁME SE O JIŽNÍ MĚSTO
realitní kanceláře RIM Realit

Pomůžeme Vám s privatizací, dluhy i exekucemi.

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
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nebo s  exekucí. Platba hotově! Stačí zaslat 

SMS! 722 509 947.

 

Ostatní
• AJ, NJ – INDIVIDUÁLNÍ, AKTIVNÍ VÝU-
KU s  důrazem na  schopnost dorozumět se, 

nabízí začátečníkům, pokročilým i  dříve naro-

zeným zkušená lektorka. Tel.: 605 828 292, 

272 918 126.

• HLÍDÁNÍ DĚTÍ, Mgr.  Dana Richterová, tel. 

774 545 655.

• NABÍZÍM HLÍDÁNÍ pro vaše dítě (věk neroz-

hoduje), v  rodinném domku v Praze 11. Zku-

šenosti a  praxi mám. Možnost celodenního 

hlídání, po domluvě i  víkendy. 604 136 007, 

Fürstová.

• NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAKTIC-
KÉHO LÉKAŘE, MUDr. Dana Řežábová, Praha 

4 – Hviezdoslavova 1600/6, POLIKLINIKA LI-

TOCHLEBY, 1. patro, přijímá k registraci nové 

pacienty, smlouvy s pojišťovnami máme. Tel.: 

267 914 143. 

• STOMATOLOGICKÁ ORDINACE Ridet s. 
r. o. v Hviezdoslavově ulici 520/12, Praha 4, 

přijímá nové pacienty. K objednání na tel. čísle 

272 930 594.

• VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA, momentálně 

na rodičovské dovolené, hledá práci ve formě 

víkendové výpomoci v  Praze. Praxe v  oboru 

malých zvířat 5 let. Tel.: 605 884 357, e-mail: 

gabriela.plasova@email.cz.

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bojíte 

se exekuce? Pak je pro Vás možná nejlepším 

řešením soudní oddlužení, kde stačí uhradit 

30 % dluhů! Přijďte se poradit do  naší insol-

venční poradny, Ke  Kateřinkám 8, Praha 4, 

603 195 336.

• HLEDÁME HYPOTEČNÍ PORADCE s praxí 

v oboru min. 2 roky, se zkušeností s více ban-

kami. CV + motivační dopis zasílejte na e-mail: 

hypo@chirs.cz.

• 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.   

• PRO NOVĚ OTEVÍRANOU POBOČKU re-

alitní kanceláře hledáme ženy starší 32 let 

na pozici realitního agenta. CV + motivační do-

pis zasílejte na kariera@chirs.cz.

• PRODÁM NEBO PRONAJMU ZAŘÍZENOU 
GARÁŽ i s nářadím v osobním vlastnictví, pod 

zámkem, střeženou hlídací službou v objektu 

garáží v Podjavorinské ulici v P11. Cena doho-

dou.  Kontakt SMS na tel. 601 213 359.
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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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