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Zimu na Jižňáku si užívají 
hlavně ti nejmenší…

V tomto čísle najdete info k zápisům do mateřských škol.

Více na str 15, 22 a 23
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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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TÉMA

kou plochu pro lezení a bouldering o cel-

kovém rozměru přes patnáct set metrů 

čtverečních. Najdete tu jak boulder (jed-

ná se o  lezení bez jištění) pro děti, tak 

pro dospělé, ten je vybudován na střeše 

objektu a simuluje vrchol kopce. V hale 

Jihoměstská horohala s nejvyšší stěnou 
v ČR má už přes sto lezeckých cest

Budova vás zaujme na první pohled. Ne-

otřelé řešení venkovní fasády se totiž 

hned tak nevidí. Je kombinací namořené 

a polaminované překližky. A ani interiér 

v  zajímavém řešení nezaostává, třeba 

bar je z materiálu, který vznikl jako od-

pad při profi lování lezecké stěny. A teď 

už k samotné hale, ta je se svou sedm-

náctimetrovou lezeckou stěnou nejvyšší 

v České republice. Pokud se podaří zre-

alizovat aktivní le-

zení po venkovních 

komínech, bude se 

jednat o  nejvyšší 

volně stojící ven-

kovní umělou lezec-

kou stěnu na světě. 

Horohala nabízí 

nejrozsáhlejší vnitř-

ní a venkovní lezec-

V TOMTO ČÍSLE ČASOPISU BYCHOM SE RÁDI ZNOVU VĚNOVALI MUL-

TIFUNKČNÍ HOROLEZECKÉ HALE, VE KTEROU SE PO MNOHALETÉ PŘE-

STAVBĚ PROMĚNILA BÝVALÁ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V  DONOVALSKÉ 

ULICI. NEDÁVNO JSME PSALI O JEJÍM OTEVŘENÍ, ALE ČAS LETÍ A JIHO-

MĚSTSKÁ HOROHALA UŽ STIHLA OSLAVIT PRVNÍ NAROZENINY SVÉHO 

FUNGOVÁNÍ.

Lezení je o koncentraci a pře-

konávání strachu a  občas 

i  sama sebe, je o  balancu, 

o  poznávání těla, o  orienta-

ci v  prostoru, o  kreativnosti 

a  poznávání toho, co daná 

cesta-boulder vyžadují. Jde 

o  pohyb, kdy zabírá horní 

část těla, ale zároveň jsou 

nohy tím nejdůležitějším ná-

strojem pro pohyb vzhůru. 

Zájemcům o lezení se věnují profesionálové, 

kteří vysvětlí všechno potřebné, 

a potom už vzhůru 

na stěnu.

Lezeckých cest je aktuálně stovka a jsou 

svou náročností rozdělené od úplných 

začatečníků až po zkušené 

lezce.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

•  sedmnáctimetrová lezecká stěna 
je nejvyšší v České republice

•  v horohale si můžete vybrat z více jak 
100 lezeckých cest různé obtížnosti
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TÉMA

to prostoru je prosklená podlaha, kterou 

vidíte přímo do prostoru sekce dětského 

lezení. Hala nabízí sportovcům komfort, 

ať už je to nejmodernější vzduchotechni-

ka, moderní sprchy, recepce či zmiňova-

ná restaurace s možností projekcí. Celé 

architektonické pojetí budovy je výjimeč-

né a velmi nápadité. Spolu s multifunkč-

ní Sportovní halou Jižní Město, Centrem 

bojových sportů na  Opatově, sportov-

ním areálem Mikulka a  Schulhoff ova je 

horolezecká hala další skvělou alternati-

vou sportovního vyžití na Jižním Městě. 

Provozovatelem umělé lezecké stěny 

Free solo a  jejím stavitelem je Radek 

Brajer. Profesionál a nadšený horolezec, 

který má velké zkušenosti v oboru. Ten 

říká: „Na  to, abyste začali lézt, nemusí-

te být příliš mladý anebo extrémně sil-

ný. Mnoho lidí začalo v pozdějším věku 

a stali se z nich výborní lezci“. Na rozho-

vor s ním se můžete těšit v příštím čísle. 

Dana Foučková

Info z horohaly:
•  Pro bezpečné využití sportoviště musí 

návštěvníci ovládat základní lezecké 

dovednosti, tj. lezení, jištění a  spo-

lupráci v  lezecké dvojici (dvě dospělé 

osoby). 

•  Začátečníci a  méně zkušení lezci zís-

kají potřebné dovednosti v  některém 

z kurzů lezení, na který se mohou při-

hlásit. 

•  Zájemci o jednorázovou návštěvu stě-

ny, např. rodiny s dětmi, si mohou ob-

jednat lezení formou individuální lekce, 

samozřejmě s instruktorem.

•  Hala nabízí dětský lezecký kroužek, 

narozeninové oslavy a  další lezecké 

programy.

•  kontakty: www.freesolo.cz
www.KurzyLezeniFS.cz
tel.: 272 142 220 
tel.: 604 644 714 (Katka Chudobová)

najdete kromě možnosti lezení pro začá-

tečníky i profesionály také speciální dět-

ský prostor pro lezení pro ty nejmenší, 

v patře se můžete odreagovat třeba při 

ping pongu. Pokud vás láká jóga, není 

to problém, i  takové aktivity tady náv-

štěvníkům nabízí. Součástí je příjemná 

restaurace a  salonek pro pořádání za-

jímavých akcí. Oblíbené jsou hlavně ty 

dětské, protože velkým lákadlem toho-

Oblíbenou nenáročnou sekci 

vybírají pro lezení často 

ti nejmenší.

děti hlídání a chcete, aby o ně bylo dob-

ře postaráno a prázdniny si pěkně užily 

– právě pro vás jsme připravili Příměst-

ské tábory. Každý všední den prázdnin, 

od  11. do  15. 2. městská část Praha 

11 připravila pro jihoměstské děti pro-

gram. Hry v přírodě, výlety na hory s vý-

ukou lyžování či snowboardingu, lanové 

aktivity, dobrodružné hry, pro nelyžaře 

sáňkování. 

 Svoje děti můžete přihlásit na  celý 

pracovní týden nebo jen na  jeden či 

dva vybrané dny, to záleží jen na  vás 

a  na  vašich potřebách. Za  jeden den 

rodiče zaplatí 200 korun, zbytek hradí 

jedenáctá městská část. V ceně je zahr-

nutý program, doprava, vleky, svačiny, 

oběd a  samozřejmě také pitný režim 

a  odborný dohled. Více informací na-

jdete na  adrese www.taborypraha11.

cz, kde také můžete svoje děti přihlásit. 

Přihlášku najdete také uvnitř tohoto vy-

dání časopisu Klíč. Pokud nám bude po-

časí přát a teploty se několik dní udrží 

pod nulou, rádi bychom opět také letos 

zasněžovali kopce v  Centrálním parku, 

aby si sáňkování a bobování užily také 

ostatní děti z Jižního Města. Přeji všem 

dětem pěkné jarní prázdniny!

Dalibor Mlejnský

starosta městské části 

Praha 11

Slovo 

starosty

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  

Jarní prázdniny jsou za dveřmi. Většina 

z  nás by samozřejmě nejraději trávila 

čas se svými dětmi na horách, nebo ji-

nak smysluplně naplnila dětem jimi tolik 

očekávaný týden prázdnin. Bohužel ne 

vždy je to možné. Pro ty z vás, kteří si 

nemůžete vzít dovolenou, nemáte pro 
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ. Na konci roku přišla do ZŠ 

Květnového vítězství zajímavá návštěva. Mezi žáky 

9. tříd zavítal kardinál Miloslav Vlk. Přijal pozvání na bese-

du, která byla součástí projektu Příběhy bezpráví. Téma znělo: 

Život v době normalizace. Děti viděly dokumentární fi lm zachycující 

období 80. let. A pak už přivítaly kardinála, který začal vyprávět.

ZIMNÍ SLUNOVRAT. Dny už se pomaličku prodlužují, 

zimní slunovrat byl už před pár týdny. Ale i lednová 

svítání mají své kouzlo. A silueta jihoměstské dominanty 

vypadá v paprscích slunce skoro pohádkově.

ARTO-
TÉKA 

OPATOV 
ZVE NA ÚNO-

ROVOU VÝSTAVU. 
Zveme všechny 

milovníky umění 

na výstavu Lídy Šá-

malové do opatovské 

knihovny. Výstava 

s názvem Ilustrace 

a užitečné drobnosti 

potrvá od 5. února 

do 2. března. Mladá 

výtvarnice předsta-

vuje vedle publiko-

vané knižní ilustrace 

také volnou ilustraci 

a grafi ku s přesahem 

do užitého umění.

Úřad práce ČR – krajská pobočka pro hl. 
m. Prahu, kontaktní pracoviště v Praze 4
Služby pro občany Jižního Města, Újezdu, Křeslic a Šeberova 
poskytuje Úřad práce ČR na následujících adresách:
• Referát nepojistných sociálních dávek
Bohúňova 1553/2, 149 00 Praha 415
vedoucí:  Ing. Jana Sklářová, tel.: 950 178 125

e-mail: jana.sklarova@aa.mpsv.cz
zástupce a metodik:  Hana Kopecká, tel.: 950 178 727, 

e-mail: hana.kopecka@aa.mpsv.cz
fax: 950 178 749

úřední hodiny: 
Pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
Úterý 8.00 – 11.00 hodin
Středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
Čtvrtek 8.00 – 11.00 hodin
Pátek  8.00 – 11.00 hodin (jen pro evidenci nových uchazečů 

o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální 
dávky či pozvané klienty)

Podatelna úřadu je otevřena po celou úřední dobu.
Oblasti činnosti:
A) Rozhodování o nároku na dávky:
• Dávky státní sociální podpory: 
kontaktní osoba:  Jitka Mrkvičková, tel.: 950 178 741,

e-mail: jitka.mrkvickova@aa.mpsv.cz
 - přídavek na dítě
 - rodičovský příspěvek
 - porodné
 - pohřebné
 - příspěvek na bydlení
 - dávky pěstounské péče: 
  příspěvek při převzetí dítěte
  odměna pěstouna
  příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  příspěvek na zakoupení motorového vozidla
  příspěvek při ukončení pěstounské péče
• Dávky pomoci v hmotné nouzi: 
kontaktní osoba:  Mgr. Marie Pobořilová, tel.: 950 178 738, 

e-mail: marie.poborilova@aa.mpsv.cz
 - příspěvek na živobytí
 - doplatek na bydlení
 - mimořádná okamžitá pomoc – újma na zdraví
  vážná mimořádná událost
  nezbytný jednorázový výdaj
  nezbytné nebo odůvodněné náklady (vzdělání)
   nezbytné nebo odůvodněné náklady (předměty dlouhodo-

bé spotřeby)
  ohrožení osoby sociálním vyloučením
• Dávky pro osoby se zdravotním postižením:
kontaktní osoba:  Kristýna Chladová, tel.: 950 178 747, 

e-mail: kristyna.chladova@aa.mpsv.cz
 - příspěvek na mobilitu
 - příspěvek na zvláštní pomůcku
• Příspěvek na péči: 
kontaktní osoba:  Jana Odehnalová DiS., tel.: 950 178 730, 

e-mail: jana.odehnalova@aa.mpsv.cz
B) Vydávání průkazů TP, ZTP a ZTP/P: 
kontaktní osoba:  Kristýna Chladová, tel.: 950 178 747, 

e-mail: kristyna.chladova@aa.mpsv.cz
• Oddělení zaměstnanosti pro správní obvod Praha 4, 11 a 12
referát zprostředkování a poradenství
Údolní 1147/106, 142 00 Praha 4-Braník
vedoucí:  Renáta Sendulská, tel.: 950 178 433, 

e-mail: renata.sendulska@aa.mpsv.cz
zástupce:  Jindřiška Tobiášková, tel.: 950 178 432, 

e-mail: jindriska.tobiaskova@aa.mpsv.cz
fax: 241 408 307

úřední hodiny jsou stejné jako u úřadu Bohúňova 1553/2
oblasti činnosti:
• evidence uchazečů o práci
• výplata podpory v nezaměstnanosti
• zajišťování rekvalifi kace
• zajišťování veřejné služby
kontakt:  Ing. Helena Vráželová, tel.: 950 178 417,

e-mail: helena.vrazelova@aa.mpsv.cz



Počet psů v Praze 11 byl k letošnímu lednu 6037. 

Zajímá vás, která rasa vede? 1. místo kříženci, 

2. místo yorkšírský teriér, 3. místo retrívři.

V minulém čísle časopisu jsme vám slíbili vyhlášení soutěže Jihoměstské 

recepty a speciality. Zasílejte nám na e-mail: klic@praha11.cz svoje oblí-

bené recepty, o které byste se rádi s ostatními čtenáři podělili. My je budeme 

uveřejňovat a před prázdninami vyhlásíme anketu pro vás čtenáře, ze které 

vzejdou 3 vítězné recepty. Ty odměníme poukázkou na večeři do Pivní Chodov-

ské tvrze. A jelikož za měsíc budou Velikonoce, mohli bychom naši kulinářskou 

soutěž začít právě velikonočními specialitami. Posílat je můžete také na adre-

su redakce časopisu Klíč, ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 671, Praha 11.

Jihoměstské recepty a speciality

Těšíme se na vaše kulinářské nápady!

Policisté uspořádali 
sbírku
Příslušníci Speciální pořádkové jednot-

ky Krajského ředitelství policie hlavního 

města Prahy již devátým rokem uspo-

řádali sbírku a  z  vybrané částky přispěli 

dětem kolegů, kteří zemřeli při výkonu 

služby či v  důsledku pracovního úrazu 

museli ukončit služební poměr. Část sbír-

ky byla určena pro Pediatrické oddělení 

� omaye rovy nemocnice v Praze 4-Krči. 

Policisté ze speciální pořádkové jednotky 

předali pediatrickému oddělení 18. pro-

since peněžní dar, třicet tisíc korun, který 

poslouží na zakoupení zdravotní techniky. 

Pacienty ve věku od jednoho roku do pěti 

let obdarovali pohádkovými knihami, 

drobnými hračkami a dalšími drobnostmi. 

Dětem popřáli především zdraví, protože 

to je to, co právě ony nejvíce potřebují.

Zimní provoz dopravy
Regionální organizátor pražské integrované dopravy (Ropid) zavedl od 7. ledna 

2013 do 17. února 2013 Zimní provoz Pražské integrované dopravy (PID)! Tento 

Zimní provoz PID znamená pro cestující pražské MHD u  řady linek prodloužení 

intervalu. Některé spoje byly zrušeny, u jiných došlo ke zmenšení kapacity vozů 

tím, že u  tramvají byly nasazeny tzv. sólo vozy, což znamená, že na  zastávky 

dorazí jen jeden vůz soupravy. Dále musí cestující počítat s tím, že i u některých 

autobusových spojů jsou místo vícekapacitních autobusů, lidově zvaných „har-

monika”, standardní autobusy. Vyplývá to z informací zveřejněných na ofi ciálním 

webu Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (Ropid). Linku 197 

potkalo v pracovní dny ráno a odpoledne zrušení vložených posilových spojů v tra-

se Volha–Chodov v obou směrech.
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Vážení spoluobčané, 

tentokrát bych vám ráda hned na začát-

ku mého článku popřála krásný den. Den, 

kdy byste nemuseli nikam spěchat. Den, 

kdy nemusíte do práce a sluníčko za ok-

nem vás vyláká ven na procházku. Pro-

cházku kolem vašich domů, do ulic, tra-

vou nebo hlubokým napadlým sněhem. 

Jdete, kudy chcete, chvílemi přivřete oči 

a zamžouráte do sluníčka, abyste nabra-

li trochu tepla a energie. Kolem vás pobí-

hají ratolesti nebo váš domácí mazlíček. 

Ouha, ono to po Praze vlastně jde velmi 

špatně. Proč? Ne, vůbec tu není málo ze-

leně, stromů či příležitostí k takové pro-

cházce. My, kteří tu žijeme, taková místa 

známe a máme. I slunce má dost sil najít 

si cestu mezi paneláky až k nám. 

 Procházím se společně s vámi již ně-

jakou tu dobu kolem vašich domů a vždy, 

téměř bez výjimky, uslyším od  někoho 

z vás: „Pozor na nášlapné pumy!“ nebo 

„Bacha na  atomovky!“ Přiznám se, že 

když jsem toto uslyšela prvně, vyděše-

ně jsem se na pána z SVJ podívala, co 

tím asi chce říci. A po pár vteřinách a po-

hledu k zemi mi to došlo. Vždy mi letmo 

projde tváří zvláštní úsměv. Ten přejde 

ovšem velmi rychle ve chvíli, kdy zjistím, 

že jsem to já nebo můj syn zrovna „nevy-

chytali“ a odnesli si dáreček až domů. 

 Proto jsou spontánní procházky 

pražskou travou či sněhem obtížné. Pro-

tože téměř každý z  nás potřebuje tro-

chu lásky, rozptýlení a přátelství od těch, 

kteří jsou těmi důvěřivými a  věrnými 

a velmi často tichými společníky. Mluvím 

nyní o našich domácích mazlíčcích a kon-

krétně pejscích. Věřte, čím více obyvatel 

v Praze 11 je, tím více je zde i těch chun-

delatých čtyřnohých přátel. Mnozí z nás 

si již zvykli chodit s pytlíky na psí exkre-

menty v kapsách při venčení a přiznejme 

si, když má mazlík průjem, prostě to jen 

tak sebrat nejde, ale každý z nás by měl 

začít sám. 

 Osobně se domnívám, že je potupné 

pro všechny, aby na takovou věc dohlíže-

li strážníci městské policie. Abychom žili 

s vědomím, že jsou placeni z peněz nás 

všech právě za  toto. Když se po Praze 

dějí jiné věci, kde strážníci mohou uplat-

nit svůj čas a energii. Pokud se zeptáte 

svých okrskových zástupců, třeba právě 

na setkání BD či SVJ s námi, dozvíte se, 

že ono také není jen tak pokutovat pej-

ska. Tedy vlastně jeho páníčka či paničku. 

Praha již vydala nemalé peněžní pro-

středky jen na kampaň, aby lidi upozorni-

la na tento problém a na to, že se netýká 

individuálních jedinců, ale nás všech. Jistě 

jste si také již všimli tzv. Hovníka a Bobíka, 

malých úklidových aut, která se po území 

Prahy 11 pohybují a  jejichž provoz zajiš-

ťuje Jihoměstská majetková, a. s. Vznikají 

nám konkrétní místa na  venčení pejsků. 

Tak, abychom zrovna tam nevpustili hrát 

si naše děti. Jenže pro nás všechny je 

toto problém téměř bez řešení. 

 Ano, vážení spoluobčané, máme 

problém. Společný problém nás všech. 

Protože s  každou milou a  příjemnou 

věcí jde ruku v ruce i nějaká ta nepříjem-

nost. Nám, pejskařům, a  vlastně všem 

občanům Prahy 11, jde doslova o hov… 

A každý z nás musí začít u sebe. Pokud 

budete mít nápad na řešení, myslím, že 

jej přivítají všude. 

 V rámci programů BD a SVJ vám mů-

žeme být nápomocni tím, že umístíme 

na  vaše přání koše na  psí exkrementy 

tam, kde sami uznáte za vhodné. 

 Jen, abyste mě nepodezřívali ze za-

ujatého psaní písmenek, dovolte, abych 

vám zde představila 3 zástupce, které 

můžete potkat na setkáních s námi. Vel-

mi pravidelným a  nejčastějším účastní-

kem setkávání s BD a SVJ je již od ště-

něcích krůčků krátkosrstý jezevčík Cyril. 

Dalším je o kousek větší černý labrador 

Max a tím třetím je zástupce – jak já ří-

kám „kočkopsů“ – yorkšírský teriér Artur. 

Jsou to naši rodinní příslušníci, téměř 

další naše děti. Tak mě napadá – kdo ví, 

kdo je vlastně pánem tvorstva.

Bára Karafi átová

Máte ve svém vnitrobloku vyšlapanou cestu, která je využí-
vána častěji než chodník? Rádi byste z takzvaných přešlapů 
měli kultivovanou cestu? 

 Na nejnovější z přešlapů, který městská část vybudovala na 

přání občanů mezi ulicí Leopoldova a zastávkou MHD Dono-

valská, jsou samé pozitivní ohlasy.

Chodník nebo přešlap?

www.praha11.cz8

Denně vyluxuje společnost Ji-

homěstská majetková, a. s., 

na Jižním Městě cca 400 litrů 

odpadu a z toho je cca 200 

kg exkrementů. Týdně to je 

1 tuna. Za  rok je to cca 52 

tun.

 Na psí exkrementy se po-

užívá elektrický vysavač Glu-

ton a čtyřkolka Gladiátor.

✆ 606 694 556
Volejte:

•  košů v Praze 11 je celkem 576 
•  přibližně 200 je jich na psí 

exkrementy

FOTO: BÁRA KARAFIÁTOVÁ

FOTO: DUŠAN SVOBODA
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Vánoční zvonohraSetkání u vánočního stromu
MČ Praha-Újezd dne 17. prosince již 

po 12. uspořádala setkání u Pražské mo-

bilní zvonohry, která vznikla podle před-

stavy Magistrátu hl. m. Prahy jako sym-

bol soudržnosti jednotlivých městských 

částí v  letech 2000–2001. Na  výrobě 

spolupracovalo několik fi rem: Zvonařství 

Manoušek (Praha), Royal Eijsbouts (As-

ten – Nizozemí) a  Clock-O-Matic N. V., 

Holsbeek (Belgie). Zvonohra se skládá 

z  57 zvonů – tolik je městských části 

v hlavním městě Praze.

 Naše MČ přispěla fi nanční částkou 

na zvon s číslem 42, který vyluzuje tón 

H4. Největší zvon váží 860 kg (přispěla 

fi nanční částkou Praha 4) a  nejmenší 

5 kg (přispěla fi nanční částkou MČ Praha 

Nedvězí). Celková hmotnost mobilní zvo-

nohry je 12  000 kg. Na  zvonohru nám 

zahrál carilloner Radek Rejšek.

 Na závěr předvánočního setkání byl 

tradičně odpálen slavnostní ohňostroj. 

Na bezproblémový průběh dohlížel Sbor 

dobrovolných hasičů Praha 11-Chodov.

MČ připravila malé občerstvení – svaře-

né víno a teplý čaj na zahřátí a vánoční 

cukroví.

Václav Drahorád, starosta 

V sobotu 15. prosince jsme již po šesté 

uvítali na Kateřinském náměstí pěvecký 

sbor dětí ze ZŠ Ke Kateřinkám. Po jeho 

vystoupení ozdobily děti řetězy a velkou 

hvězdou vánoční strom, kolem kterého 

pak vytvořily živý řetěz a každý si mohl 

něco přát. Zářící stromeček nás pak vítal 

po celý vánoční čas. 

Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty

w
w

w
.p

ra
h
a
-u

je
z
d
.cz

, in
fo

@
p
ra

h
a
-u

je
z
d
.cz

Městská část Praha-Újezd (www.praha-ujezd.cz):

So 2. 2., 15.00: Masopustní průvod 
Čt 7. 2., 17.00: Klub seniorů (dále vždy 1. čtvrtek 

v měsíci)

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

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

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

Každé úterý 15.15–16.15: Příprava pro předško-
láky podle Montessori metody (3–6 let)

Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power 
jóga
Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
Každou středu 20.00–21.00: Pilates a standing 
pilates
Každý čtvrtek 19.00–20.00: Pilates a standing 
pilates (1. čtvrtek v měsíci 20.00–21.00)

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):

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

Sál Vodnická

Kultura a sport v I. pololetí 2013
MČ Praha-Újezd každoročně plánuje 
spoustu kulturních a  sportovních akcí, 
které připravuje a  organizuje ve  spo-
lupráci s  místními obyvateli. Na  pří-
pravách a  pořádání se také podílejí 
všichni zaměstnanci úřadu. Příjemnou 
spolupráci při pořádání akcí jsme navá-
zali s městskou částí Praha 11 a také 
se ZŠ Ke Kateřinkám a Klubem přátel 
školy. 

• Masopustní průvod – 2. února 

od  15.00 hod. • Hudební zábava – 

23. února od  19.00 hod. v  restauraci 

U Srbů, skupina Horváth Band. • Vítá-
ní občánků se uskuteční v průběhu II. 

čtvrtletí. Osobní pozvánky obdrží rodič 

dětí narozených v termínu  září 2012 až 

duben 2013. Mladší děti budou přivítá-

ny do konce letošního roku. • Vynáše-
ní Morany – 16. března od 14.00 hod. 

• Čisté kopce – 17. března od 14.00 

hod. • 7. ročník přátelského hokejo-
vého utkání – 23. března od  15.00 

hod. mezi MČ Praha-Újezd a MČ Praha-

-Šeberov. • Setkání se seniory – 27. 

března – narozeni v  I. čtvrtletí a  19. 

června – narozeni v II. čtvrtletí. • Klub 
seniorů pod vedením Julie Mikulášové 

využívá společenský prostor v  domě 

služeb ve  Vodnické ulici vždy první 

čtvrtek v  měsíci. V  zimním období se 

senioři scházejí od 17.00 hod. a v  let-

ních měsících od 18.00 hod. • Stavění 
májky a pálení čarodějnic – 30. dubna 

od 16.00 hod. • Dětské běžecké závo-
dy – 18. května od 10.00 hod. • Káce-
ní májky s májovou veselicí – 25. květ-

na od 13.00 hod. • Dětský den – 30. 

května od 13.00 hod. • Dětské rybář-
ské závody – 8. června od 10.00 hod.

 Podrobnější informace o akcích zís-

káte na  webových stránkách městské 

části Praha-Újezd. Na  jednotlivé akce 

budou připraveny plakáty. 

Václav Drahorád, starosta

Nabízíme k  prodeji do  osobního 

vlastnictví ordinaci lékaře o  velikosti 

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

1x parkovací stání je před nemovitostí. 

Současná cena je 2 792 000 Kč vč DPH.

Podrobnější informace získáte na ÚMČ 

Praha-Újezd, Kateřinské nám. 645/1, 

tel.: 272 690 540 nebo 737 212 527. 

Prodej ordinace lékaře

SLEVA 300 488,-



MČ Praha 11 připravila pro jihoměstské dětipp pp p jppp jpp

PŘÍMĚSTSKÉ
JEDNODENNÍ TÁBORY

od 11. 2. do 15. 2.  2013
od pondělí do pátku vždy
od 7:00 do 18:00 hod.
ZŠ K Milíčovu nebo
ZŠ Mikulova od 7:00 do 8:30 hod.
ZŠ K Milíčovu nebo
ZŠ Mikulova od 17:00 do 18:00 hod.

Termín:

Místo srazu:

Místo vyzvednutí:

Na které období (dny):

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Škola:

Ulice:

Město:

E-mail:

Telefon:

Částka obsahuje počet dní krát 200 Kč,

kterou zašlete na účet.

Příklad:
Počet dní je 3 tj. 3 × 200 Kč

částka k úhradě je tedy 600 Kč

Přihlašovaný se narodil 3. 5. 1998

variabilní symbol bude tedy 03051998

konstantní symbol 333

zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte

Závazné přihlášení dítěte na Příměstský tábor Prahy 11:

Nabídka pro děti ve věku od 6 (předškolního věku) do 15 let

Program:
Hry v přírodě (koulování, lanové aktivity, …)
Celodenní výlet s výukou lyžování
a snowboardingu, pro nelyžaře sáňkování
(v případě špatného počasí náhradní program)
Míčové hry (kopaná, volejbal, vybíjená, …)
Celodenní výlet s výukou lyžování
a snowboardingu, pro nelyžaře sáňkování
(v případě špatného počasí náhradní program)
Dobrodružné hry v lese

gg
Pondělí:

Úterý:

Středa:
Čtvrtek:

Pátek:

Cena jednoho dne je 200 Kč, zbytek doplácí MČ Praha 11 a v něm je zahrnuta: 
svačina, oběd, vleky, doprava a program. U lyžařských dnů je počet míst 
omezen na 40 dětí.

Přihlášky: na www.taborypraha11.cz nebo tento letáček osobně doručte na po-
datelnu MČ P11, Ocelíkova 672/1, Praha 4 nebo zašlete tento letáček na adresu:  
Příměstský tábor, podatelna MČ P11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

Platba na účet - 43-8526980257/0100, variabilní symbol je datum narození dítěte 
ve formátu ddmmyyyy (den, měsíc, rok), konstantní symbol - 333,  zpráva pro pří-
jemce - jméno a příjmení dítěte

Více informací na stránkách a tel. čísle:
e-mail: info@sportacek.com
www.taborypraha11.cz
INFO LINKA: 725 006 262

Garant táborů:
Ing. Eva Štampachová - MČ Praha 11



RELAX

• SANG – Sportovní Akademie Nové Generace
Sportovní Akademie Nové Generace 

(SANG) se svými kvalifi kovanými trenéry 

nabízí kurzy dětské Zumby, pohybové 

průpravy dětí a  kurzy závodního aerobi-

ku. Kurzy zaměřené na aerobik a  tanec 

pro nejmenší až pro ty největší nadšence 

už od 3 let!  Přihlásit se na kurzy můžete 

kdykoli během roku, ale nejvhodnější do-

bou je začátek školního roku nebo druhé 

pololetí, kdy probíhají nábory do  kurzů 

a  zdarma si můžete vyzkoušet, zda se 

vám líbí. „Holčičky a kluci by se měli rado-

vat z pohybu, snažíme se, aby v našich 

hodinách spíše než dril děti zažívaly zá-

bavu a  radost z pohybu, který se snad 

pro ně, stejně jako pro nás, potom stane 

přirozenou součástí jejich života,“ říká 

Zuzana Dušková, manažerka sportov-

ních aktivit SQUASHPOINT. Pokud chce-

te vyzkoušet jakékoliv cvičení, pro oby-

vatele Jižního Města nabízí SANG první 

lekci po celý školní rok 2012/2013  zdar-

ma a nemusíte čekat na náborové dny.

 SANG nabízí ve  SQUASHPOINTu 

zázemí nejen pro děti, ale i  ostatní čle-

ny rodiny, a to v oblasti, která vypovídá 

o našem těle, o zdravém jídle, o tom, jak 

správně jíst, o  vhodné pohybové aktivi-

tě, o tom, co dělat proto, abyste se cítili 

dobře. „Tyto služby nabízíme již 15 let 

a nabízíme je nyní i čtenářům Klíče. Po-

kud k nám přijdete a prokážete se hes-

lem Klíč – dostanete od nás překvapení,“ 

říká s úsměvem Zuzana Dušková. 

 SANG nabízí ve  SQUASHPOINTu 

(v  ulici Květnového vítězství nedaleko 

od metra Háje) také exkluzivní posilovnu, 

Vario trenažéry, běžecké pásy, oblíbené 

skupinové cvičení Gravity, můžete zde 

využít pomoci osobních trenérů a  sa-

mozřejmostí jsou také sálová cvičení 

jako Alpinning, Fitbox, Bosu, Pilates, 

Jumping, Flowin, Cvičení pro těhotné, 

Spinning, jóga. red
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2. 2.
 Turnaj ve fotbale 

8.00–13.00

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4

FK Dukla Praha

 Turnaj ve fotbale 
13.00–19.00

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4

SK Slavia Praha

3. 2.
 Turnaj ve fotbale 

8.00–13.00

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4

FK Dukla Praha

 Zápas – boxlacross
19.45–22.45

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4

SK Lacrosse Jižní Město

8. 2.
 Zápas – futsal mezi Bohemians 

1905 x  Kladno
20.00

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4

Bohemians 1905

9. 2.
 Dětský turnaj – boxlacross

8.30–17.00

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4

SK Lacrosse Jižní Město 

 1. liga juniorů – fl orbal mezi TJ JM 
Chodov x FBC Ostrava
17.45-20.45

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4.

TJ JM Chodov

10. 2. 
 1. liga juniorů – fl orbal mezi TJ JM 

Chodov x Vítkovice
10.30–13.30

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4

TJ JM Chodov

 Extraliga žen – fl orbal mezi TJ JM 
Chodov x FBS Olomouc
13.30–16.00

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4

TJ JM Chodov

 Extraliga mužů – fl orbal mezi TJ 
JM Chodov x Otrokovice
16.00–19.30

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4

TJ JM Chodov

Kompletní přehled únorových akcí 
najdete na  webu Prahy 11 kultura 
a  sport sport přehled sportovních 
akcí.

S
p
o
rto

v
n
í a

 v
o
ln

o
ča

s
o
v
é
 a

kce
 

p
o
řá

d
a
n
é
 o

d
 1

. 2
. d

o
 2

8
. 2

. 2
0

1
3



www.praha11.cz12

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

REGISTRACE ŽÁDOSTÍ O PŘIDĚLENÍ 
NOVÝCH NÁJEMNÍCH BYTŮ

Městská část Praha 11 na základě rostoucí poptávky obnovuje od 1. 1. 2013 regis-

traci žádostí o přidělení obecního bytu. Smyslem této registrace je precizování poža-

davků především v kategorii věk žadatele a velikost poptávaného bytu v souvislosti 

s připravovanou výstavbou nových obecních nájemních bytů. 

 S ohledem na ochranu osobních údajů a zároveň transparentnost procesu regist-

race bude každému žadateli přidělen identifi kační kód, pod kterým bude evidován ve 

zveřejněné registraci žádostí.

 Vzhledem k předpokládanému převisu poptávky nad nabídkou bude jediným krité-

riem pro přidělení bytu v jednotlivých věkových kategoriích (18–35, 35–65 a 65+) los.

 Registrační formulář získáte stažením z našeho webu, nebo jej obdržíte v infor-

mační kanceláři Úřadu MČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4, kde jej po vyplnění 

odevzdáte.

 O dalším postupu (zahájení či dokončení výstavby zmiňovaných bytů, způ-

sob, čas a místo losování) budete informováni prostřednictvím webových stránek 

MČ Praha 11, případně osobním dopisem. Průběžné informace naleznete také na 

stránkách zpravodaje Klíč.

byla v těch místech spousta, a „sklízely“ 

jsme tam hrachové lusky nebo mladé ku-

kuřice. I  brambory byly fajn, to jsme si 

zase udělaly ohníček, kde jsme je upekly. 

Ale pak se začal život v  tomto zapo-

menutém kraji měnit. Byla vybudována 

přehrada a  vznikla Hostivařská vodní 

nádrž, v  místech někdejších polí a  luk 

začaly vyrůstat domy. Byla jich spousta 

a zpočátku se to skoro nikomu nelíbilo. 

Starousedlíci hořekovali, že jejich někdej-

ší klid je ten tam, ti noví zase postrádali 

chodníky, obchody, stromy… Ale bytů 

byl nedostatek, a tak se tímhle zpočátku 

nikdo nezabýval. Hlavně že se bydlelo. 

 Z  hlediska historie to vlastně bylo 

nedávno, kdy se s  výstavbou Jižního 

Města začalo. Bylo to v roce 1971, kdy 

se objevily v Hájích první paneláky. Je to 

tedy něco málo přes čtyřicet let. Přesto 

má člověk pocit, jako by tady bylo tohle 

obrovské sídliště odjakživa. Nikdy bych 

nevěřila, že se promění v příjemné místo 

k životu, kde nechybí vůbec nic. Jsou tu 

školy, předškolní zařízení, obchody, kul-

turní domy, hotely, restaurace, nákupní 

centra, místa pro sport, dětská hřiště, 

domy pro seniory a  já nevím, co ještě. 

Je tu i  příroda, hostivařská přehrada 

na  dosah, ale hlavně spousta stromů, 

keřů a trávníků. Jezdí sem metro, žije se 

tu příjemně a  já to tady mám opravdu 

ráda. Když jsem jako malá měla naroze-

niny, babička se mnou vyrazila do Dět-

ského domu Na Příkopech na polárkový 

dort s polevou a říkala: „Pojď, vyrazíme 

si do města“. Dneska už bychom tak da-

leko jezdit nemusely, protože to oprav-

dové město je přímo tady. 

Marie Formáčková 

spisovatelka 

a publicistka

TADY TO MÁM RÁDA

Když jsem byla malá holka, což bylo v pa-

desátých letech minulého století, byla 

Praha hodně odlišná od té dnešní. Hlav-

ně v  místech, kde je dnes Jižní Město, 

tehdy byla hlavně pole a příroda. Naše 

rodina pochází z druhého břehu Botiče, 

který protékal Hostivařským údolím, jež 

bylo takovou chatovou osadou, kam lidé 

jezdili „na venkov“. Pamatuji si, jak jsme 

si my děti z kamenů dělaly v Botiči pře-

hradu, abychom si nakumulovaly dost 

vody, kde by se dalo udělat pár temp. 

Také jsme chodívaly na  pole, kterých 
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INZERCE

 Komplexní péče o Vaše zdraví!
Přijímáme nové pacienty, pro objednání

a informace volejte 272 919 939.

30
Kč

V Lékárně Medifi n 
bonus 30 Kč* na recept!

Více informací v lékárně.
 Bonus 30 Kč na recept platí pouze při výdeji léčivého přípravku

vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.

Poliklinika
Opatovská
Opatovská 11, Praha 4

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

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

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí 

 –  dozvíte se, jak efektivně pečovat 

o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení 

 – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení 

 – make-up a denní líčení.

Vizážistika 

 – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.

Studio MK
Kontakt: 777 079 284
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U nás před sto lety

Dveře se zavírají, příští stanice…

Před čtyřiceti lety, v průběhu roku 1973, 

se v  Hájích již začaly rýsovat první ob-

jekty domů Jižního Města. Před šedesá-

ti roky, 1. května 1953, v Praze zahájilo 

zkušební vysílání televizní studio. Využí-

valo vysílač zřízený na Petříně. O měsíc 

později byla v  celém Československu 

provedena proslulá měnová reforma. 

Před osmdesáti lety byl celý rok 1933 

poznamenán projevy světové hospodář-

ské krize a  sílícího radikalismu ve  spo-

lečnosti. V  Německu, ale i  jinde, přímo 

fašismu. Jak třicátá léta vyvrcholila, to 

se nám pokoušejí připomínat poslední 

pamětníci jako varování.   

 Před sto lety, v  roce 1913, byla Ev-

ropa již těhotná válkou. Teprve tou prv-

ní ze dvou, které pak dostaly označení 

„světové“. Začala jen o rok později, takže 

se již povídalo a  naznačovalo všelicos. 

Nikdo ale ještě netušil, pro kolik obětí se 

budou po  jejím ukončení stavět pomní-

ky, a pro kolik po té druhé… Královské 

Vinohrady nepatřily ještě k  Praze, bylo 

to formálně sa-

mostatné město. 

Pro obce naší 

dnešní městské 

části představo-

valy město okres-

ní. 

 Nevelké Háje 

tehdy ještě neby-

ly samostatnou 

obcí, nýbrž osa-

dou Hostivaře. 

Vzdálena v  po-

lích jihovýchodně 

od  nich, za  táh-

lým hřbetem, se 

nacházela ještě samota Milíčov.  

 V  Chodově se tvořila zástavba ko-

lem okresní silnice od  Hostivaře. Bylo 

to v místech dnešní nejzápadnější části 

ulice Květnového vítězství, kde tehdy již 

osm roků stála nová jednopatrová škol-

ní budova. Rolnické domy již stály i  ko-

lem druhé silnice, „pražské“, přicházející 

od Bohdalce, dnešní ulice Starochodov-

ské. Postupně obkličovaly ze dvou stran 

osadu Litochleby. U  silnice k  Bohdalci 

stály na vzdáleném místě domky osady 

Chodovec. A všude kolem pole.

 Předkládané statistické údaje jsou 

o patnáct roků starší, z roku 1898, ale 

vzájemné číselné poměry vyjadřují ještě 

objektivně. Jiří Bartoň

Zpravidla jsou lidé raději, když se před 

nimi dveře otevírají. I ty od vozů metra, 

ale pak v nich stejně spokojeně přijíma-

jí sdělení o zavírání dveří a pokračování 

v  jízdě. Žádný slogan proto necharakte-

rizuje tento druh pražské městské do-

pravy tak specifi cky jako slova v nadpisu. 

Metro nemá žádné zvláštní výročí, ale 

za  pořádné zimy snad vábí víc než jin-

dy. Od otevření první části v roce 1974 

představuje přes výjimečné pauzy v do-

pravě hlavním městem její nejjistější část. 

Nutno ale poctivě přiznat, že od  poně-

kud tristních dob, za nichž metro začína-

lo pod Prahou jezdit, se do našich časů  

změnilo velmi mnoho k  lepšímu také 

v přepravě tramvajemi a autobusy. Snad 

zejména v posledních letech. Doufejme 

proto, že někdy kolem roku 2020 sku-

tečně budou pražští Jihoměšťané moci 

volit k  cestě z  centra domů nejenom 

mezi metrem a  autobusem, ale také 

mezi tramvajovou linkou. Určitě nehrozí, 

že pak vozy některého z druhů přepravy 

budou jezdit příliš prázdné. Zástavba se 

šíří od centra směrem k okrajům po celá 

staletí nesmlouvavě jako kruhy na vodě. 

Ta současná dnes již vyplňuje četná ješ-

tě nedávno volná místa také v  dalších 

městských částech správního obvodu 

Praha 11 a za hranicemi hlavního města.

Metro bylo kdysi v  Jižním Městě oče-

káváno velmi netrpělivě. Časový rozdíl, 

ale i další rozdílné aspekty mezi přepra-

vou trasou C od  Václavského náměstí 

na stanici Budějovickou a odtamtud pak 

autobusem do  Hájů se přes všechny 

snahy Dopravního podniku nedaly pře-

hlédnout. Zejména ve špičkách. „Poutač“ 

– bilboard na  fotografi i ze sbírky Archi-

vu hl. m. Prahy připomíná dobu v  roce 

1980, kdy se blížilo otevření části trasy 

mezi Kačerovem a  Háji. K  prodloužení 

trasy C totiž došlo až dodatečně. Dosta-

la označení II C. Informační poutač sdě-

luje, že metro toho roku dosáhne délky 

dvaceti kilometrů. Jeden z  dokladů, že 

úspěšný vývoj většinou musí pokračovat 

evolučně. Dnešní tři trasy sítě pražského 

metra s padesáti sedmi stanicemi jsou 

dlouhé téměř šedesát kilometrů.  

Jiří Bartoň

Statistický přehled z r. 1898. 

Poutač z roku 1980. FOTO: KOPIE FOTA POZKYTNUTÁ Z AMP PRO MP11



Vážení rodiče, zápis do mateřských škol se blíží
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ho domu. „Co s tím budete dělat?“ tele-

fonují a píší rozčílení řidiči. A tak vedení 

radnice nechalo zpracovat „Koncepci ře-

šení dopravy v klidu na území MČ Praha 

11“, která doporučila řešit nedostatek 

parkovacích míst výstavbou hromad-

ných garáží ve  vytipovaných lokalitách 

a v místech s největší koncentrací parku-

jících vozidel, tedy především v okolí sta-

nic metra, pak studie navrhla zavedení 

zón placeného stání. Zmíněná opatření 

také měla přispět k  řešení průjezdnosti 

ulic, především s ohledem na vozy Inte-

grovaného záchranného systému.

 A  náhle se vedle rozčílených řidičů, 

kteří nemohou zaparkovat, začali ozývat 

jiní rozčílení, kteří tvrdili, že to zas tak 

hrozné není a nabídku výstavby hromad-

ných garáží odmítli. Hlas lidu, hlas boží, 

kroky směřující k výstavbě hromadných 

garáží byly zastaveny a  koncept řešení 

dopravy v klidu zaznamenal první trhliny.

Na podzim loňského roku se pak zača-

la postupně měnit pravidla provozování 

zón placeného stání, která zmírňují ně-

které kritizované dopady celého pro-

jektu. Tato změna umožňuje výrazněji 

reagovat na  připomínky a  požadavky 

obyvatel, kterých se zavedení modrých 

zón týká. 

 V  tuto chvíli připravuji pro jedná-

ní Rady MČ Praha 11 materiál, kterým 

bude projekt zavedení zón placeného 

stání přerušen do doby, než bude nale-

zena většinová shoda na  jeho realizaci 

ve změněné podobě. Jan Meixner

Žádosti k  přijímacímu řízení do  mateř-

ských škol pro školní rok 2013/2014 si 

můžete vyzvednout již 11. března v MŠ 

A. Drabíkové, v  ostatních mateřských 

školách od  18. března. V  týdnu od  8. 

dubna budou žádosti přijímány zpět.

 Přijímací řízení provádí ředitel/ka 

v sídle mateřské školy, u ZŠ a MŠ Cho-

dov v budově základní školy. Při podání 

žádosti zákonní zástupci předloží doklad 

totožnosti, rodný list dítěte, doklad po-

tvrzující trvalý pobyt dítěte v Praze 11 

(u cizích státních příslušníků doklad o le-

galizaci pobytu v MČ Praha 11). Žádost 

o přijetí pečlivě vyplňte a v daném termí-

nu vraťte škole. 

 Děti jsou přijímány postupně podle 

kritérií stanovených ředitelem/kou školy 

a doporučených zřizovatelem. 

 Do  mateřských škol zřízených MČ 

Praha 11 jsou přednostně přijímány 

děti s  místem trvalého pobytu na  úze-

mí MČ Praha 11, v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky, děti 

s odkladem školní docházky, děti budou 

přijímány podle data narození, sestupně 

od nejstarších po nejmladší. Přihlédnuto 

bude k individuální situaci dítěte – např. 

zaměstnanost zákonného zástupce, či 

již docházející sourozenec v MŠ.

 Přijímací řízení probíhá podle správ-

ního řádu. O  přijetí dítěte nerozhoduje 

datum podání ani pořadí podání žádosti. 

Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě ne-

bylo přijato do MŠ, obdrží písemné roz-

hodnutí o  nepřijetí do  jimi zvolené MŠ. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti 

o  přijetí, ředitel/ka oznámí zveřejněním 

seznamu přijatých uchazečů pod přidě-

leným registračním číslem s  výsledkem 

řízení u  každého uchazeče na  veřejně 

přístupném místě.

 Zveřejněním seznamu se považují 

rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádos-

tem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 V  případě, že podáte přihlášku 

na více MŠ (doporučujeme max. 2), vy-

značte v  poznámce přihlášky, na  kte-

ré další MŠ jste žádali, a  kterou z nich 

preferujete. Městská část přijímací řízení 

vyhodnocuje a snaží se duplicitní podání 

vyřešit (pokud dítě splňuje kritéria) na-

bídkou volné kapacity v  rámci městské 

části.  

 Před nástupem do MŠ – pro úspěš-

nou adaptaci – jsou důležité i  doved-

nosti dítěte. Mělo by mít základní návy-

ky v sebeobsluze (umí se najíst, umí jít 

na  WC, zvládá přiměřeně oblékání, umí 

se dorozumět s ostatními).

 V  mateřské škole se hradí úplata 

za předškolní vzdělávání "školné". Pohy-

buje se v rozmezí 700–1200 Kč/měsíc. 

Výše „školného“ je taxativně vymezena 

§ 123, „školského“ zákona č. 561/2004, 

v  platném znění, a  § 6, vyhlášky č. 

14/2005 Sb., o  předškolním školství, 

v platném znění. Stanovení „školného“ je 

v  kompetenci ředitelky mateřské školy, 

a  to i  pro všechna její detašovaná pra-

coviště. V  mateřské škole se též hradí 

stravné. Jeho výše je uvedena v tabulce. 

Mateřské školy Prahy 11 zajišťují pouze 

celodenní provoz.

 Vážení rodiče, přejeme vám hodně 

štěstí při výběru mateřské školy a vašim 

dětem mnoho krásných zážitků. 

 Případné dotazy vám zodpoví vedení 

jednotlivých škol. 

I. Malínská, odbor školství a kultury, 

ÚMČ Praha 11

Slovo 

zástupce 

starosty

MODRÉ ZÓNY

Na začátku bylo jedno auto na  jednom 

parkovišti. Pak dvě, tři… První obyva-

telé Jižního Města si to jistě pamatují. 

Psal se rok 1976, slovní spojení „dopra-

va v klidu“ neexistovalo a parkování ne-

představovalo problém. 

 Uběhlo 37 let a na Jižním Městě ros-

te počet míst, kde parkování znamená 

každodenní boj o  místo alespoň v  tro-

chu slušné pochozí vzdálenosti od své-

Informaci o konkrétních termínech a průběhu přijímacího řízení najdete u každé mateřské školy v přehledné tabulce 
na straně 22 – 23 a na webových stránkách škol.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Chcete svůj sportovní klub 

z Prahy 11 prezentovat v časopise Klíč?

Co mohu říct o fotbalu na Jižním Městě?
Určitě mnoho, ale 

je to hodně citlivé 

téma, a tak nechci 

řešit, jestli to v  ji-

ných klubech dělají 

dobře nebo špatně, 

a jen krátce pohovořím o tom, jak jsem 

se k  fotbalu na  Jižním Městě dostal já, 

a pak už se budu věnovat pouze naše-

mu oddílu FK Dukla JM.

 Víte, já hraji fotbal celý život. Když 

bylo mému synovi 6 let, přivedl jsem ho 

někdy v  roce 1997 na  nábor jednoho 

nejmenovaného ligového oddílu, a když 

jsem slyšel, jak na  ty malé děti trenér 

sprostě řval, vzal jsem syna za  ruku 

a odvedl ho na Háje. Byl to, kromě Cho-

dova, jediný slušný oddíl na Jižním Měs-

tě. O  fotbale jsem věděl dost a  chtěl 

jsem být zároveň u prvních krůčků svého 

syna, a tak jsem začal na Hájích trénovat 

malé děti. Bez zkušeností, jen s obrov-

skou chutí a  nadšením jsem postupně 

trénoval všechny mládežnické kategorie 

až do dospělých. Tím, že na Hájích nee-

xistovala žádná metodika, byl každý tre-

nér vlastně samouk. Byla to dobrá škola.

 Vstupem Dukly Praha na  Jižní Měs-

to se otevřely nové možnosti. Dukla si 

samozřejmě uvědomovala obrovský po-

tenciál, které Jižní Město má. Nabídla 

spolupráci klubu FC Háje, který ji však 

odmítl. O  důvodech nechci a  nebudu 

spekulovat. Na  Dukle rozhodnutí Hájů 

prostě respektovali. Následovalo jen lo-

gické vyústění celé situace. Byl založen 

oddíl FK Dukla JM, jehož jsem předse-

dou, a začali jsme budovat moderní fot-

balový klub, který chce nabídnout dětem 

něco víc.

 Je třeba si uvědomit, že nám spojení 

s velkou Duklou (jak říkáme Dukle Praha) 

nabízí neuvěřitelné možnosti. Troufám si 

říci, že mládež Dukly Praha je díky pro-

jektu „ Návrat ke hře“ nejdále ze všech 

ligových oddílů. Dnes už se Michalu 

Prokešovi, předsedovi představenstva 

Dukly Praha, nikdo nesměje a  největší 

konkurenti smekají před obrovským vze-

stupem mládežnického fotbalu na Dukle.

 No a co nabízíme dětem a rodičům 

my v  FK Dukla JM? Návaznost na  vr-

cholový fotbal pro výjimečně talento-

vané děti, jednotnou metodiku, naši 

trenéři a především náš sportovní ředi-

tel Josef Světlík je na všech poradách 

úzkého vedení Dukly Praha, získané 

poznatky konzultuje na  pravidelných 

trenérských radách a  naši trenéři je 

posléze aplikují v  tréninkovém proce-

su. Mimochodem na naše trenéry jsem 

opravdu hrdý. Všichni jsou tatínci, to 

znamená, že daleko lépe odhadnou, 

jak se mají v různých situacích k dětem 

chovat, všichni bývalí fotbalisté a navíc 

licencovaní trenéři. Nad tím vším spor-

tovní ředitel Josef Světlík, neuvěřitelně 

pracovitý člověk, který hledá stále něja-

ké nové cesty, inovace a tréninkové me-

tody a  řídí se mottem: „Kromě fotba-

lových dovedností musíme naučit naše 

děti hlavně kotoul vpřed a vzad“ :-).  Je 

potřeba správně rozvíjet jejich pohybo-

vou koordinaci a  motoriku, aby uměly 

správně běhat, upadnout atd. Všechno 

kolem našeho oddílu směrem ke svazu 

řeší náš sekretář František Jíra. Všichni 

vědí, co mají dělat a všechno má najed-

nou řád a smysl.

 Navíc i  my přicházíme s  novinka-

mi. Ta nejnovější je uzavření spolu-

práce se společností FOXYDANCE 

www.foxydance.cz. V současné době se 

zaměřujeme hlavně na  doplňkové pro-

gramy pro děti ve  fotbalových příprav-

kách. Aby byl doplňkový program účinný, 

jeho minimální délka by měla být ales-

poň 2 měsíce a lekce jedenkrát týdně.

 Každá lekce je 60minutová, probí-

há formou cvičení za doprovodu hudby. 

Využívá se gymnastický koberec, míče 

a další pomůcky. 

 To bude pro naše děti bomba a bude 

je to určitě bavit.

Dukláčky z fotbalové školičky 

FK Dukla JM je při tréninku 

v tělocvičně Schulhoff ova 

radost pozorovat.

Malí svěřenci 

poslouchají zaujatě rady svého 

trenéra, mimochodem sportovního 

ředitele FK Dukla Jižní Město Josefa Světlíka.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Ozvěte se nám na e-mail: klic@praha11.cz 
nebo na tel.: 267 902 217

 Máme toho v  hlavě hodně, co by-

chom ještě chtěli dělat a  zlepšit. Víme, 

že je to běh na dlouhou trať a první vy-

svědčení si dáme za rok a půl.

 Cílem je stabilní, samostatný klub, 

kvalitně obsazené všechny katego-

rie od  mladších přípravek až po  muže 

a ženy (mimochodem jsme jediní na JM, 

kteří mají oddíl žen a  vedeme 3. ligu) 

a  samozřejmě musíme zajistit příchod 

malinkých fotbalistů a fotbalistek do na-

šich fotbalových školiček. Dále budeme 

spolupracovat s  mateřskými školkami 

na  Jižním Městě. Sportovní kroužek 

vedeme zatím pouze ve  školce Anny 

Drabíkové, ale v  roce 2013 se chystá-

me do dalších dvou velkých školek. Toho, 

co musíme udělat, je ještě mnoho, ale 

na co nemohu a nechci zapomenout, je 

poděkování MČ Praha 11a jejímu staros-

tovi Mgr. Daliboru Mlejnskému. Kdykoliv 

jsem ho pozval, aby se podíval na  tré-

nink našich dětí nebo na  turnaj, vždy 

rád přišel. Ve  svém nabitém programu 

si vždycky najde čas, aby nás podpořil 

a povzbudil. Na Jižním Městě bydlím 28 

let a  jen slepý by neviděl, kolik sporto-

višť zde díky naší MČ za poslední roky 

vyrostlo. Děkujeme.

 Ještě mi dovolte, abych vám všem 

popřál v novém roce hodně zdraví, štěstí 

a klidu, abyste mohli vzít své děti za ruku 

a  jen tak se projít ☺ a třeba se podívat 

na náš trénink. A pokud se bude líbit vám 

i  vašim dětem, budeme moc rádi, když 

s námi zůstanete.  Petr Sýkora

Školní výuka spojená s tenisem, ale také kurzy 
pro jednotlivce – to je TCD Donovalská
S Jiřím Smrčkou, vedoucím oddílu TCD 

Donovalská jsem si povídala o jeho te-

nisové škole.

Již po desáté ZŠ Donovalská ve spolu-
práci s  vaším tenisovým oddílem TCD 
Donovalská otevřela pro prvňáčky tří-
du s  rozšířenou výukou tělesné výcho-
vy se zaměřením na tenis. Můžete nám 
k  projektu něco říci?
Jedná se o  jedinou spolupráci základní 

školy a tenisového oddílu na bázi spojení 

školní a tenisové výuky na Jižním Městě. 

Hlavní výhodou tenisových tříd, kterou 

si rodiče pochvalují, je možnost absolvo-

vat školní i  tenisovou výuku dopoledne 

a  ve  sportovním areálu školy, rodičům 

tak odpadá starost s dojížděním ze ško-

ly na tréninky a zpět. Výuka není zamě-

řena na výchovu vrcholových hráčů, ale 

má skupinovou, nenásilnou a hravou for-

mou seznámit děti se základy techniky 

a zároveň se zápasy tenisu. Naším cílem 

je, aby děti během tříleté spolupráce 

zvládly hrát cvičné minitenisové zápasy, 

malé turnaje, přebory jednotlivých tříd 

i celé školy, což u nich vyvolává vlny nad-

šení a chutě do tréninků. Výuka tělesné 

výchovy je v  tenisových třídách rozšíře-

na na  tři hodiny týdně. Ve dvou z nich 

probíhá kombinovaná výuka tenisu 

a klasické tělesné výchovy. Třetí hodina 

je věnována výhradně tenisové přípravě. 

Celý cyklus je plánován na tři roky, od I. 

do III. třídy. Za tuto dobu by se děti měly 

seznámit s tenisem natolik, že zvládnou 

všechny základní tenisové údery a dove-

dou je použít v oněch zmiňovaných mini-

tenisových zápasech. 

Co je to vlastně minitenis?
Jedná se o  normální tenisovou výuku, 

která probíhá na  zmenšeném dvorci, 

s menšími sítěmi, lehčími a měkčími míči. 

Minitenis umožňuje i  šestiletým dětem 

trénink všech úderů a  herních činností, 

což by bylo na „normálním“ dvorci s „kla-

sickými míči“ vyloučeno. Obrovskou vý-

hodou je, že děti mají ze své tělesné 

výšky podobnou perspektivu pohledu 

na  minitenisový dvorec jako dospělí 

na  dvorec normální. Zkuste hrát tenis 

přes síť, kterou máte ve výšce očí... 

Kolik dětí učíte například letos?
V současné době se u nás věnuje tenisu 

90 dětí v  pěti tenisových třídách a  60 

dětí individuální přípravě v odpoledních 

hodinách. V loňském roce nás tyto děti 

reprezentovaly v  přeborech Prahy smí-

šených družstev prakticky ve  všech vě-

kových kategoriích. V kategorii babyteni-

su (8–9 let), mladších žáků (10–12 let), 

starších žáků (13–14 let) a  i  dorostu 

(15–17 let).

Může se k vám na  individuální hodiny 
přihlásit i  dospělý, nebo je možné si 
pronajmout například  kurty či halu?
Je samozřejmé, že se všichni naši trenéři 

věnují nejen dětem, ale i dospělým. Těch 

v  posledních letech neustále přibývá, 

hledají aktivní pohyb a  přicházejí na  to, 

že pod vedením trenéra se rychle zlep-

šují, mají z pohybu větší radost a u toho-

to krásného sportu pak vydrží mnohdy 

i celý život. Mnozí z nich totiž dokazují, 

že tenisové hře se člověk může věnovat 

až do sta let…

 Určitě je možné si u nás pronajmout 

všechna sportoviště, které náš areál na-

bízí. Mnoho lidí si k nám chodí zasporto-

vat jak na  již zmíněné tenisové dvorce, 

které máme, jak antukové, tak s umělou 

trávou, chodí do  tenisové haly, kterou 

máme otevřenou v zimě i v létě, ale vyu-

žívají i kurtů na plážový volejbal či malou 

kopanou.

Jaké máte zázemí pro výuku? 
Nabízíme vynikající technické zázemí. 

Dva antukové tenisové kurty, tři teni-

sové kurty s umělou trávou, jeden kurt 

v  kryté hale, dvě tělocvičny, nahrávací 

tenisový stroj, cvičnou tenisovou zeď. 

Máme trenéry tenisu I. třídy, absolventy 

FTVS UK. 

Co kdyby rodiče měli zájem, aby jejich 
děti hrály tenis závodně?
Nezřídka se tenis dětem i rodičům zalíbí 

během prvního roku natolik, že se sami 

ptají na  možnost závodního tenisu, se 

kterým jsou spojené četnější individuální 

tréninky v  odpoledních hodinách. To je 

samozřejmě možné. Vycházíme i  zde 

rodičům maximálně vstříc. Například tím, 

že odpolední tréninky mají děti zařazeny 

do  hodin bezprostředně po  vyučování, 

takže si je rodiče mohou vyzvednout 

na  kurtech po  tenisovém tréninku bez 

nepříjemného dojíždění či přecházení ne-

bezpečných silnic. Děti se mohou tenisu 

věnovat každý den i  na  závodní a  sou-

těžní úrovni, účastnit se jednotlivých tur-

najů či soutěží družstev našeho oddílu. 

Všichni se snažíme, aby se dětem u nás 

v tenisové škole líbilo, aby si tento nád-

herný sport zamilovaly a  mohly se mu 

věnovat celý život, třeba jen rekreačně.

Info: Mgr. Jiří Smrčka, tel.: 603 856 063, 

vedoucí oddílu. 

Andrea Wolfová

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Nafukovací tenisová 

hala areálu ZŠ

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

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Mráz a sníh nám nevadí, u Křečka ceny padají.

Křečkova uzenina, to je ale pochutina.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

Akční ceny ÚNOR
Vepřový krk s kostí 122,90 89,90 Kč
Vinná klobása 99,90 79,90 Kč
Oravská slanina 148,90 119,90 Kč
Pivní salám 145,90 119,90 Kč
Mini čabajka 249,90 199,90 Kč

Hovězí kousky na guláš – mladý býk  
 131,90 111,90 Kč
Kuřecí prsa s kostí 111,90 96,90 Kč
Papriková klobása dom. 119,90 89,90Kč

Trvale snížená cena
Kuřecí jemný salám 50,90 Kč

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

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 emis-

ních 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.

H
o

rň
á
te

c
k
á

HAKO

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

732 237 741 272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz

NOVĚ OTEVŘENÉ REALITNÍ CENTRUM VE VESTIBULU STANICE METRA “C” OPATOV

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

Ing. Jan Janovský – Otice č. 4 (4 km od Říčan)

PRODEJ JABLEK PŘÍMO OD PĚSTITELE
po – so: 8.00 – 17.00 hodin

odrůdy Idared, Melrose, Topaz a Ontario
cena 10 až 20 Kč/kg

Tel.: 323 63 77 79   •   GPS 49°57’50.436“N, 14°38’39.206“E

MATRACE NA MÍRU DO 3 DNŮ
levné www.MOLITANY.cz – ČALOUNICTVÍ
koženky – látky – plátna – kůže i umělá – gumožíně – africká tráva

 – studená a líná pěna – juta – geofilc – rouna – borty atd.

Praha 4, Na Veselí 2 (u metra Pankrác), tel.: 241 402 270 

Před obchodem parkování zdarma.

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

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

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50
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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.

Amonit Klic 88x60 1_2013 v2.indd   1 2.1.13   17:16

AKCE ÚNOR – 10 % SLEVA NA ZASKLENÍ BALKONU

sy
sté

m O
PTIM

I
Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

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

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.

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

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

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově

REKONSTRUKCE
B Y T O V É  J Á D R O

Specialisté na Prahu 11

n a  p r á c e  +  m a t e r i á l  V  Ú N O R U

tel.: 602 244 255       www.bytovejadro.cz

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

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

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



Kulturní přehled ÚNOR 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, 

pohybových, 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 ÚNOR 2013
2. 2., 15.00: Masopust v Zahradě. Masopustní 

maškarní rej pro děti i jejich dospěláky. Veselé 

tancování, přiblížení masopustních zvyků a tradič-

ních pochoutek, rozverné jednoduché hry a soutěže 

pro děti maličké i větší. Vítány jsou tradiční masky 

a zvířátka. Vstupné 80 Kč, dospělí zdarma.

5. 2., 17.30: Drum Circle – Skupinové bubnování.  
Aktivní vytváření hudby pro muzikanty i nemuzikanty 

– rozvíjí improvizační schopnosti a odbourává stres. 

Od 17.30 rodiče s dětmi, od 18.30 další zájemci. 

Vstupné 100/50 Kč, rodinné 200 Kč.

6. 2., 10.00: Tancem letem světem. Divadlo 

Rozmarýn. Pomocí starých příběhů, pohádek, vy-

právění, kostýmů a divadelních rekvizit budou herci 

– tanečníci putovat kontinenty, aby nakonec zjistili, 

že tanec, který je starý tak jako lidstvo samo, má 

jeden společný rytmus a je prostředkem k hlubšímu 

dorozumění mezi lidmi. Vstupné 50 Kč.

7. 2., 20.00: Spirituál Kvintet. Koncert jedné z prv-

ních českých folkových skupin, která byla založena 

v roce 1960. Stála na pódiích s osobnostmi od Peta 

Seegera až po Václava Havla a hraje již 50 let pro 

posluchače všech věkových kategorií doma i v zahra-

ničí. Vstupné 260/220 Kč, 1. řada 300 Kč.

9. 2., 10.00: Sobotní výtvarná dílna pro děti. Pod 

vedením Ilony Němcové. Vstupné 50 Kč.

9. 2., 15.00: Pohádková taškařice šaška Ferdy. Di-

vadlo Duší Spřízněných. V tomto divadelním pásmu 

krátkých pohádek se děti mohou setkat nejenom 

s dovádivým šaškem Ferdou, ale i s krásnou princez-

nou, hodným králem, moudrým rádcem, hladovým 

drakem a možná přijdou i čerti. Vstupné 50 Kč.

11. 2., 14.30: Klub aktivního stáří: Petra Černocká 
a Jiří Pracný. Cyklus „Setkání se zpěváky.” Koncert 

české zpěvačky populární hudby a jejího dvorního 

kytaristy. Určeno pro členy Klubu aktivního stáří. 

Vstupné 50 Kč.

20. 2., 10.00 a 14.30: Pohádka ze staré knihy. 
Divadlo Matěje Kopeckého. Příběh staré vyhozené 

knihy, jejíž pohádkové postavy se ocitnou ve velkém 

nebezpečí. Chystá se na ně zlá krysa. Hledá se hrdi-

na, který by se nebál kryse postavit! Vstupné 50 Kč.

23. 2., 15.00: O kohoutkovi a slepičce. Malé 

divadélko Praha. Kdo by neznal klasickou pohádku 

O kohoutkovi a slepičce, kterak se slepička snaží 

zachránit chamtivého kohoutka. Dá se z tohoto pří-

běhu udělat legrace? Dá se poučit? Vstupné 50 Kč.

27. 2., 10.00: Zvířátka a loupežníci. Divadlo Kapsa. 

Jedna z nejznámějších pohádek bratří Grimmů 

o tom, jak si kozlík, čuník a kočička hledali nový 

domov, když je jejich staří pánové vyhnali. Veselá 

a svižná pohádka plná písniček pobaví malé i velké 

diváky. Vstupné 50 Kč.

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 ÚNOR 2013
3. 2., 15.00: Zlatovláska, Divadlo Co tě to napadlo 

– pohádka 

7. 2., 18.00: Šansony na Tvrzi 
10. 2., 15.00: Kvak a Žbluňk, Divadlo Tondy No-

votného – pohádka

12. 2., 19.00: Jiří Stivín – koncert 

23. 2., 15.00–17.00: HRDINSTVÍ TVORBY ANEB 
KDO NETVOŘÍ, JE NETVOR – rodinná animační 

dílna k výstavě Galerie Opatov 

21. 2., 17.00: Setkání s Miluškou Voborníkovou – 

nový cyklus besed se známými osobnostmi 

24. 2., 15.00: O Smolíčkovi, Studio DAMÚZA – 

pohádka

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 ÚNOR 2013
1. 2. Byla vyhlášena výtvarná soutěž pro všechny 

děti a mládež do 18 let. Téma: Pražská strašidla.

2. 2., 9.30–17.00: Kurz animovaného fi lmu 2. 
Vytvořte si svůj vlastní krátký animovaný fi lm. DDM 

JM, Šalounova.

3. 2., 15.00–17.00: Masopustní rej. Zábavné od-

poledne plné masek a sladkých koláčů pro všechny 

děti. DDM JM, Květnového vítězství.

4. 2., 17.00–20.00: Kreativní dílna – Šperk z ovčí-
ho rouna. DDM JM, Šalounova.

Připravujeme: 
2. 3. Vyhlášení výtvarné soutěže „Pražská strašidla“
4. 3. Kreativní dílna – Quilling
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

Jarní a zimní tábory
Jarní příměstský tábor – 11.–15. 2. 2013 – Praha 
a okolí, pro děti 7–15 let, cena: 200 Kč/den

program: hry na sněhu, bruslení, sáňkování, celo-

denní výlet, bowling, tvořivá dílna, výstava

Jarní prázdniny – 9.–16. 2. 2013 – Krkonoše, 
Dolní Dvůr, pro děti 8–16 let, cena: 3200 Kč

program: lyžování, hry na sněhu, turistika, soutěže, 

výtvarka

Sněhulák – 23. 2.–2. 3. 2013 – Jizerské hory, 
Příchovice, pro děti 5–9 let, cena: 3680 Kč

program: zimní tábor s lyžováním pro mladší děti 

i začínající lyžaře

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 ÚNORU 2013:
Út 5. 2., 10.00: přednáška GMO – Geneticky mo-
difi kované organismy, máme se jich bát? Co jsou 

to GMO, proč vznikly, kde se s nimi mohu setkat 

a jak je poznám? Mohou mi potraviny vyrobené 

z GMO poškodit zdraví, mohou GMO poškodit 

životní prostředí? Přednášku povede odborný refe-

rent ministerstva zemědělství Marie Křístková.

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.

Út 19. 2., 10.00: beseda Manželství je umění 
aneb Co můžu já udělat pro to, abychom se dožili 
zlaté svatby. Povídání o manželských radostech 

i peripetiích. Pozvání přijala PhDr. Anna Stodolová, 

psycholog a rodinný poradce.

Po 25. 2., 18.00: seminář První pomoc u miminek 
a batolat. Tentokrát bez přítomnosti dětí. Cena 

semináře: 350 Kč. Přihlášky a informace: Pavla 

Maříková, tel.: 724 033 060, marikova.pavla@se-

znam.cz nebo na www.fi tmami.cz. Nutno zaplatit 

při přihlášení na účet 670100-2200109413/6210 

(mBank) s uvedením vašeho jména. 

Út 26. 2., 10.00: beseda Aby děti nestonaly. 
Jak si udržet dobré zdraví. Přírodní bylinné krémy, 

koupele, éterické oleje a potravinové doplňky přímo 

z přírody. Praktické ukázky práce s přípravky fi rmy 

JUST, které se osvědčily při boji s kašlem, rýmou či 

pro posílení imunity.

Pokud není napsáno jinak, vstup na přednášky je 

50 Kč včetně pobytu dětí v herně.

Více na www.mc-domecek.cz

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

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

Z PROGRAMU V ÚNORU 2013 
Ne 3. 2., 18.30: Léčebné a meditativní účinky 
didgeridoo. Ondřej Smeykal – nejznámější český 

hráč na tento australský domorodý nástroj.

St 6. 2., 19.00: Nové objevené pyramidy v Evro-
pě. Ing. A. Inneman, PhD., bude besedovat s ama-

térským archeologem Jiřím Vonkou o jeho účasti 

na mezinárodní expedici v Bosně a Hercegovině.

Čt 7. 2., 19.00: Průvodce celestinským proroctvím 
v praxi. Na vaší radosti budou spolupracovat malíř-

ka Jana Sedlmajerová a herečka Hana Czivišová.

Čt 14. 2., 19.00: Zářivé schody poznání – Různá 
zaměření a projevy Lásky. Přednáší Petr Dostál.

Út 19. 2., 19.00: Příprava na jaro 2013. Přednáší 

Mgr. Alžběta Šorfová. 

St 20. 2., 18.30: Poselství z Grálu pro dnešní 
dobu – Co vše může Poselství Grálu nabídnout 
současnému člověku? Přednáší Ing. Jan Zubatý.

Čt 21. 2., 18.30: Procházka asijskou kuchyní. 
Přednáší MUDr. Miroslav Holub.

St 27. 2., 19.00: Rok 2013 Hvězdná brána 
k Novému věku. Ing. Adolf Inneman, PhD., bude 

besedovat s autorem nové stejnojmenné knihy 

Milošem Matulou na téma odkazu Mayů.

Čt 28. 2., 18.30: Život v probuzení. Přednáší a me-

ditaci vede Josef Kořenek.

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

Netradiční galerie Cesty ke světlu vystavuje obra-
zy a světelné objekty z krystalů Zdeňka Hajného, 

které se vlivem světla stále proměňují v „Křišťálový 

vesmír“, a hudba, voda, vůně navozují celkovou 

atmosféru duševní pohody. V galerii je expozice děl 

českých výtvarníků. V přízemí jsou obrazy Zdeňka 

Milera, Emilie a Kateřiny Milerových doplněné hrač-

kami s krtečkem a kamarády.

V 2. patře Křišťálová čajovna 
nově: út–ne, 14.00–19.00 h. Vstup zdarma. 

úterý–neděle 15.00: VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudeb-

ně obrazová 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 

Sbor CB Jižní Město
e-mail: jizni.mesto@cb.cz

www.cb.cz/jizni.mesto

PROGRAM V ÚNORU 2013: 
na adrese Komunitní centrum Matky Terezy (kostel 

na Hájích – vchod C):

Neděle 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba 

pro všechny generace. 

Neděle 17.00: Besídka pro děti, program pro děti.

Čtvrtek 16.45: Kid´s Club – anglický klub pro děti, 
3měsíční anglický klub pro děti 2.–5. třída. Výuka 

zábavnou formou, písničky, hry, příběhy z Bible.

Čtvrtek 18.30: Biblická hodina.

Pátek 9.30: Klub seniorů. Dvouhodinka popovídání 

při kávě se zákuskem a duchovní zamyšlení pro 

každodenní život. Součástí programu je promítání 

fi lmů o přírodě a cestování. Zveme na setkání 

všechny seniory z Jižního Města.

Pátek 19.00: Youth session, setkání pro každého 

mladého člověka.

Angličtina: Výuka angličtiny různých úrovní znalosti 

pod vedením rodilé mluvčí nebo české lektorky: 

Druhé pololetí začíná 5. 2., noví studenti vítáni. 

Kontakt: 732 939 162.

Otevřené výtvarné dílny: 18. 2. od 18.00.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

ddm jm
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Spirituál Kvintet přiveze 
do Zahrady Čerstvý vítr

Hrdinové v Chodovské tvrzi 

Do KC Zahrada přijíždí folková legenda na slovo vzatá. Od doby, 

kdy Spirituál Kvintet defi noval československý folk a  stal se 

první známou kapelou tohoto žánru u nás, uplynulo přes pade-

sát let. Jeho členové stále neúnavně brázdí česká pódia – ačko-

liv se za tu dobu sestava skupiny pochopitelně mnohokrát pro-

měnila. O tom svědčí i název poslední desky z dubna loňského 

roku – jmenuje se Čerstvý vítr, protože se Spirituál Kvintet „ob-

čerstvil“ tvůrčí energií dvou 

nových členů: zpěvačky Ve-

roniky Součkové a zpěváka 

a  kontrabasisty Pavla Pe-

routky. Nejen nově příchozí 

jsou zárukou, že na  pódiu 

ze skupiny srší stále stejná 

energie jako v  jejích začát-

cích v  šedesátých letech. 

Přijďte se přesvědčit sami 

a  poslechnout si jak zlido-

vělé „hity,“ tak i nově zpra-

cované tradicionály, lidové 

i  autorské písně. Písničky 

Spirituálu jsou vždy zpěvné, 

většinou prosté a  v  kaž-

dém případě krásné. Ne-

pochybně potěší a  pobaví 

i  vás – 7. února od 20.00 

v KC Zahrada.

Jan Noháč

Galerie Opatov byla založena v  roce 

1984 ve  vstupních prostorách Kulturní-

ho střediska Opatov a brzy po první ver-

nisáži se stala důležitým místem setká-

vání „těch nepřizpůsobivých”. Přesto, že 

šlo o nehezké a nevhodné prostory k vy-

stavování a provoz ztížený ideologickou 

cenzurou, během osmiletého trvání se 

zde konalo 111 výstav. Nechyběli na nich 

ani ti významní, mnohdy zakázaní, autoři 

výtvarné scény, ale ani začínající absol-

venti. Mezi návštěvníky vernisáží patřily 

i  osobnosti literárního nebo vědecké-

ho světa jako např. bratři Havlovi nebo 

Jiří Fiala, kterému je výstava věnována. 

Výstavu doprovází řada doprovodných 

programů a  na  své si přijdou i  rodiny 

s dětmi. Připravena je únorová (23. úno-

ra od 15 do 17 hodin) výtvarná dílna HR-

DINSTVÍ TVORBY ANEB KDO NETVOŘÍ, 

JE NETVOR pro rodiny s  dětmi. Může 

být umění hrdinským činem? A  může 

být dobré a špatné umění? Interaktivní 

program k  výstavě GALERIE OPATOV 

1984–1992 vám pomůže hledat odpo-

vědi a doufá, že objeví alespoň malé hr-

diny ve vás. „Cílem programu je poznání 

struktury současného uměleckého díla 

a  také toho, jaký vliv na něj mají dobo-

vé souvislosti. Neméně důležitý pak 

bude zážitek vlastní tvorby a hledání tzv. 

„dobrého tvaru“. Doufáme, že objevíme 

alespoň malé hrdiny,“ popisuje lektor 

Chodovské tvrze Jiří Raiterman. Info: 

www.chodovskatvrz.cz. 

Michaela Hečková

21KLÍČ 2/2013

GALERIE OPATOV 1984–1992 JE POSLEDNÍ VÝSTAVOU CHODOVSKÉ 

TVRZE COBY GALERIE SOUČASNÉHO UMĚNÍ. VEDLE KOMENTOVANÝCH 

PROHLÍDEK A KONCERTŮ MŮŽETE VÝSTAVU POZNAT NA VLASTNÍ KŮŽI 

TŘEBA I NA TVŮRČÍ SOBOTNÍ VÝTVARNÉ DÍLNĚ PRO RODINY S DĚTMI. 

DOBOVÁ FOTOGRAFIE Z ARCHIVU CHODOVSKÉ TVRZE

ARCHIV KC ZAHRADA
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www.praha11.cz22

Název MŠ
MŠ Blatenská 2145
detašované pracoviště Babákova 
2149, ZŠ Pošepného 2022

MŠ A. Drabíkové 536
detašované pracoviště
ZŠ Mendelova 550

MŠ Hrabákova 2000
MŠ Hroncova 1882
detašované pracoviště ZŠ Campa-
nus, Jírovcovo nám. 1782

Telefon do školy tel.: 272 933 137

Ředitelka: 724 251 550

Hospodářka: 272 934 622

detašované pracoviště 

ZŠ Pošepného 2022

tel.: 724 882 163

Babákova 2149

tel.: 271 011 310

řed. fax: 272 916 641 

ŠJ: 272 919 913

detašované pracoviště 

ZŠ Mendelova 550

272 088 290 - 2 

tel.: 272 934 237 

fax: 272 932 161 

tel.: 271 911 870

detašované pracoviště 

ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782

tel.: 602 380 760, 222 363 832

Ředitelka Mgr. Jana Vaníčková Jitka Schulzová Alena Sazmová Marie Rákosníková

E-mail info@ms-blatenska.cz ms_drabikove@volny.cz info@mshrabakova.cz info@mshroncova.cz

Www adresa www.ms-blatenska.cz www.msdrabikove.cz www.mshrabakova.cz www.mshroncova.cz

Kroužky na škole mažoretky, zumba, judo, atletika, pla-

vání, fl étna, kytara, pěvecký soubor 

Skřivánek, tvořivá dílna, keramika, 

„Školáček“, logopedie, seznamování 

s angličtinou 

taneční AT Studio Domino, hudebně-

-pohybový Srdíčko, Malí muzikanti, 

tvořivá dílna A JE TO, angličtina, fl ét-

na, logopedie, plavání,  předškolka, 

fotbal TJ Háje, Dukla Praha

výtvarný, pěvecký Zpívánky, tanečně-

-pohybový, keramika, angličtina, 

fl étna, kytara, plavání, logopedie, 

atletika-sportovní, tvořivé dílny

výtvarný, sportovní, taneční, fl étna, 

keramika, logopedie, angličtina, 

plavání

Integrace zdravotně 
postižených

ne ne

možnost různé stravy

ne ne

Dny otevřených dveří 18. 3. 2013

15.00–17.00 hod. 

na pracovištích: Blatenská 2145, 

Babákova 2149, Pošepného nám. 

2022

11. 3.–13. 3. 2013

v době zápisu

18. 3.–19. 3. 2013

14.00–17.00 hod.

ve dnech zápisu a kdykoliv po domlu-

vě s ředitelkou

Zápis 19. 3.–20. 3. 2013

10.00–17.00 hod. výdej žádostí

9. 4.–11. 4. 2013

10.00–17.00 hod. příjem žádostí

11. 3.–13. 3. 2013

9.00–17.00. hod. výdej žádostí

8. 4.–9. 4. 2013

9.00–17.00 hod. příjem žádostí

18. 3.–19. 3. 2013

14.00–17.00 hod. výdej žádostí

8. 4.–9. 4. 2013 

14.00–17.00 hod. příjem žádostí

18. 3.–19. 3. 2013

14.00–17.00 hod. výdej žádostí

8. 4.–9. 4. 2013

14.00–17.00 hod. příjem žádostí

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

Název MŠ

MŠ Janouchova 671
detašované pracoviště  
Modletická 1401
ZŠ K Milíčovu 674

MŠ Jažlovická 2119
detašované pracoviště 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400 MŠ Konstantinova 1480

MŠ Křejpského 1503
detašované pracoviště 
Křejpského 1503

Telefon do školy Janouchova: 272 912 122

detašované pracoviště 

Modletická 1401, 222 360 850

K Milíčovu 674, 222 360 982

Jažlovická: 272 916 869

detašované pracoviště 

ZŠ Ke Kateřinkám 1400, 

tel.: 272 072 725

tel.: 272 914 670 tel.: 246 037 824

detašované pracoviště 

Křejpského 1502

Ředitelka Kateřina Kočerová Eva Zábrodská Romana Schmidtová Věra Bokrová

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

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

Kroužky na škole výtvarný, pěvecký, angličtina, kera-

mika, hudebně-pohybový, plavání, 

logopedie, návštěvy solné jeskyně

keramika, fl étna, angličtina, tanečky, 

atletika, judo

fl étna, angličtina, plavání, keramika, 

logopedie, tanečky a sportovky  

Gym Gym

angličtina, fl étna, aerobik, sportovní 

hry, keramika, „Školáček“, plavání, 

atletika, logopedie

Integrace zdravotně 
postižených

ne ne ne 

dieta dle potřeby

ne

dieta dle potřeby

Dny otevřených dveří 11. 3. 2013, 13.00–17.00 hod. 

budova Modletická 1401

12. 3. 2013, 13.00–17.00 hod. 

budova Janouchova 671

13. 3. 2013, 10.00–13.00 hod.

budova ZŠ K Milíčovu 674

12. 3.–13. 3. 2013

8.00–9.30 hod.

a kdykoliv po domluvě s ředitelkou

20. 3.–21. 3. 2013

13.00–17.00 hod.

v době zápisu a kdykoliv po domluvě 

s ředitelkou školy 

Zápis 18. 3.–19. 3. 2013

10.00–17.00 hod.

výdej žádostí Janouchova 671

8. 4.–9. 4. 2013, 

13.00–17.00 hod.

příjem žádostí Janouchova 671

18. 3.–19. 3. 2013

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

8. 4.–9. 4. 2013

13.00–17.00 hod. příjem žádostí 

20. 3.–21. 3. 2013

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

8. 4.–9. 4. 2013

13.00–17.00 hod. příjem žádostí

18. 3.–19. 3. 2013

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

8. 4.–9. 4. 2013

13.00–17.00 hod. příjem žádostí

Cena celodenní stravy 28 Kč/32 Kč děti s OŠD 32 Kč/36 Kč děti s OŠD 30 Kč/34 Kč děti s OŠD 31 Kč/36 Kč děti s OŠD

 Informace o mateřských školách MČ 
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Název MŠ
MŠ Markušova 1556
detašované pracoviště 
Dubnova 806 

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

Internátní MŠ Stachova 518

Telefon do školy Markušova 272 931 214

detašované pracoviště

Dubnova 272 914 935 

tel.: 272 910 313 tel.: 602 776 674

detašované pracoviště 

ZŠ Donovalská 1684

Donovalská 1862

tel.: 272 916 816 

tel.: 602 531 393

Ředitelka Karla Benediktová Mgr. Jitka Kalná Mgr. Hana Lisecová - Zimová Bc. Božena Havlíková

E-mail ms.markusova@volny.cz msmodleticka@seznam.cz ms.mh@volny.cz info@msstachova.cz

Www adresa www.msmarkusova.cz www.materska-skola.cz/madolinka www.msmh.cz www.msstachova.cz

Kroužky na škole atletika, aerobik, keramika, ang-

ličtina, fl étna, plavání, logopedie, 

fotbalový 

pohybové hry, tanečky, fl étna, ang-

ličtina, plavání, logopedie, saunování 

ve vlastní sauně, keramika

fl étna, tanečky, sportovní hry, kera-

mika, angličtina, plavání, výtvarný, 

sborový zpěv, aerobik, taneční 

skupina JEŽCI

keramika, angličtina, logopedie, 

kroužek pro předškoláky, večerní 

a noční provoz

Integrace zdravotně 
postižených

ne

možnost dietní stravy

ne ne ano

možno dietní strava

Dny otevřených dveří v době zápisu a kdykoliv po domluvě 

s ředitelkou školy

zveřejněny na webu školy zveřejněny na webu školy v době zápisu

Zápis 18. 3. 2013

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

budova Markušova     

20. 3. 2013, 9.00–13.00 hod. výdej 

žádostí budova Markušova

8. 4. 2013, 9.00–17.00 hod. příjem 

žádostí budova Markušova

10. 4. 2013, 9.00–13.00 hod.

příjem žádostí budova Markušova

18. 3.–19. 3. 2013

výdej žádostí

8. 4.–9. 4. 2013

13.00–17.00 hod.

příjem žádostí

18. 3.–19. 3. 2013

13.00–17.00 hod. výdej žádostí 

v budově Mír. hnutí

8. 4.–9. 4. 2013

13.00–17.00 hod. příjem žádostí 

v budově Mír. hnutí

18.3.– 21.3.2013

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

8.4.– 9.4.2013

13.00 –17.00 hod. příjem žádostí

Cena celodenní stravy 31 Kč/35 Kč děti s OŠD 28 Kč/32 Kč děti s OŠD 30 Kč 30 Kč/34 Kč děti s OŠD 

Název MŠ MŠ Sulanského 693 MŠ V Benátkách 1751 MŠ Vejvanovského 1610 ZŠ a MŠ Chodov
Květnového vítězství 57

Telefon do školy tel.: 272 916 486

tel.: 272 953 218

tel.: 722 944 866

tel.: 267 914 819 tel.: 272 916 080

tel.: 604 243 018 

tel.: 272 927 730

tel.: 272 923 510

MŠ Květnového vítězství 1738

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

E-mail mssulanskeho@mybox.cz msbenatky@gmail.comm ms.vejvanovskeho@worldonline.cz chodov@zskv.cz

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

Kroužky na škole keramika, výtvarný ateliér,

fl étna, joga, kroužek divihráček, 

šikovné ručičky, zpíváníčko, muziko-

terapie, angličtina, plavání

hudebně-pohybový, keramika, 

fl étna, angličtina, logopedie, plavání, 

výtvarný 

výtvarný, pěvecký, taneční, fl étna, 

angličtina, plavání, logopedie, spor-

tovně pohybové hry

taneční, keramika, angličtina, fotbal, 

logopedie, plavání

Integrace zdravotně 
postižených

ano ne ne ne

Dny otevřených dveří 19. 3. 2013 

15.00–16.30 hod.

20. 3. 2013

13.00–17.00 hod.

14. 3. 2013

9.30–11.30 hod.

15.00–16.30 hod.

19. 3. 2013

9.00–10.00 hod.

15.00–16.00 hod.

3. třída MŠ

Zápis 19. 3.–20. 3. 2013

9.00–16.00 hod.

výdej žádostí

8. 4.–9. 4. 2013

9.00–16.30 hod.

příjem žádostí

20. 3.–21. 3. 2013

13.00–17.00 hod.

výdej žádostí

8. 4.–9. 4. 2013

13.00–17.00 hod.

příjem žádostí

18. 3.–19. 3. 2013 

9.00–16.00 hod. 

výdej žádostí

8. 4.–9. 4. 2013 

9.00–16.00 hod.

příjem žádostí

18. 3.–19. 3. 2013

8.00–16.00 hod. výdej žádostí

v budově ZŠ

8. 4.–9. 4. 2013

 8.00–16.00 hod. příjem žádostí 

v budově ZŠ

Cena celodenní stravy 30 Kč/34Kč děti s OŠD 35 Kč/39 Kč děti s OŠD 30 Kč/36 Kč děti s OŠD 32 Kč/36 Kč děti s OŠD 

Praha 11 pro školní rok 2013/2014
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ANKETA PRO POLITICKÉ KLUBY

Na otázku, „Jak řešit nedostatek bytů 

na Jižním Městě“, lze odpovědět jedi-

ným možným způsobem. Výstavbou 

nových bytových domů, o  tom není 

pochyb.

 Vysoká poptávka po  volných bytech trvá 

řadu let a  žadatele lze v  zásadě rozdělit do dvou hlavních 

kategorií. Ti první se na Jižním Městě narodili, vyrostli, chodili 

do  škol, mají zde přátele a  rodiče. Logicky tu chtějí zůstat 

a  založit si vlastní rodiny. Ti druzí se na  Jižní Město chtějí 

z nejrůznějších důvodů přistěhovat a žít tady.

 V  roce 2006 se počet žádostí o byty přiblížil k číslovce 

700, přičemž se ročně ze stávajícího bytového fondu uvolnilo 

přibližně 20–40 bytů a výstavba nových se nechystala. Proto 

v červnu toho roku Rada městské části Praha 11 pořadník 

na byty zrušila. Tento krok poptávku po bytech samozřejmě 

nevyřešil, jen zbavil téměř 700 lidí, kteří měli v té době poda-

nou žádost, zbytečných nadějí. 

 Teď je však situace jiná. Městská část má fi nanční pro-

středky na výstavbu nových bytových domů a rada městské 

části má vůli tyto domy postavit. Z toho důvodu byla také 

obnovena registrace nových žádostí o  přidělení nájemních 

bytů a zahájeny kroky ke zmiňované výstavbě.

Strany vládnoucí na  radnici (ODS-

-ČSSD-Pražané) pod vedením pana 

Mlejnského vytvořily informační bari-

éru jiným názorům než svým, zrušily 

přenosy z  jednání zastupitelstva, zaká-

zaly publikování příspěvků opozičních stran 

v Klíči…

 Nyní, teprve podruhé v tomto volebním období, jsme do-

stali možnost publikovat v Klíči a vyjádřit se k výše uvedené-

mu tématu. Ovšem v rozsahu pouhých 1400 znaků (8 SMS 

zpráv), což je jak jistě uznáte naprostý výsměch. Proto jsme 

se rozhodli předat vám občanům pouze toto sdělení s tím, že 

naše stanoviska k privatizaci bytů i k výstavbě nových obec-

ních bytů naleznete v našich několika článcích, které jsou uve-

řejněny na www.hpp11.cz. Zde se rovněž můžete seznámit 

s mnoha ekonomickými a antidemokratickými kauzami sou-

časné koalice i s devastačními záměry na zastavění Jižního 

Města komplexy kancelářských budov.

 Zde proto předkládáme jen malou „ochutnávku“ z  člán-

ků na  webu: „Zahušťovat již dnes přehuštěné Jižní Město 

výstavbou nových bytů je nesmysl. Navíc neexistuje vhodná 

lokalita pro jejich výstavbu, neboť vhodné pozemky již byly 

starostou Mlejnským a  jeho suitou prodány (povětšinou 

za směšné ceny). Jižní Město nepotřebuje další byty ve stej-

né kvalitě, v jaké jich zde již dvacet tisíc existuje. Jižní Město 

potřebuje především další rozvoj služeb, kulturního, sportov-

ního a rekreačního zázemí, uchování každého kousku zeleně.“

Jak řešit nedostatek bytů na Jižním Městě?
ODS Miloslav Mihálik

předseda klubu zastupitelů za ODS

HPP11 Ing. Jiří Štyler
předseda klubu zastupitelů za HPP11

    Klub zastupitelů TOP 09 v ZMČ 

Prahy 11 konstatuje, že předmětná 

otázka je koncipována zcela nevhodně 

a  samoúčelně, tj. pro předvolební po-

třeby koalice složené z  ODS a ČSSD + 

KSČM. Nejprve by bylo nutno upřesnit, 

o  jaký nedostatek bytů se jedná. Na  webových stránkách 

realitních společností se každý může přesvědčit, že nabídka 

bytů na  Jižním Městě převyšuje poptávku. Půjde tedy o po-

třebu jiných např. nájemních bytů, označovaných jako starto-

vací či výstupní. Mediální masáž již v Klíči nastala zveřejněním 

informace o  chystaném pořadníku na  800 bytů pro mladé 

rodiny. Když toto číslo vynásobíme dvěma mladými manželi, 

přičteme čtyřnásobek rodičů, případně známých, dostáváme 

se k 15 – 20 % odevzdaných hlasů, což je více než poslední 

komunální volební výsledek ČSSD. Zřejmě se tak dostáváme 

k hlavnímu smyslu této koaliční aktivity, ale pro takový nákup 

voličů bude bytů vždy nedostatek. Zmíněný počet bytů před-

stavuje přibližně dvanáct objektů. Zatím je známa lokalizace 

pouze tří, situovaných bohužel ve  stávající stabilizované zá-

stavbě na kouscích zeleně či parkovištích. Dalším problémem 

je nezajištěné fi nancování, ale hlavně, že je již avizován pořad-

ník. Nevhodný výběr lokalit vyvolává též silný odpor rezidentů, 

neboť jim zhoršuje kvalitu bydlení a je zvláště odsouzeníhodný 

při uvážení předchozího prodeje obecních pozemků. Městská 

část si pro řešení naléhavých sociálních a jiných případů měla 

ponechat vhodné objekty s malometrážními byty, nebo může 

tyto problémy řešit odkupem volných bytů, což by byl postup 

preferovaný zastupiteli za TOP 09.

TOP 09 Ing. Stanislav Urbánek, CSc.
předseda klubu zastupitelů za TOP 09

MČ P11 bylo svěřeno hl. m. Prahou 14 415 

bytů. Od roku 1994 do roku 2006 bylo cca 

75 % všech obecních bytů zprivatizováno 

a  ve  vlastnictví MČ zůstalo 3691 bytů. 

Usnesením ZMČ Prahy 11 ze dne 20. 7. 

2011 bylo rozhodnuto o prodeji zbylých by-

tových jednotek ve vlastnictví MČ. Očekává se, 

že se prodají všechny byty určené k úplatnému převodu. Zbudou ty 

byty, které nezapadají do  schválených Zásad. Tím se MČ dostává 

do nepříjemné bytové situace, kterou musí řešit, nemůže uspokojit 

poptávku po obecních bytech, která překračuje možnosti MČ. V po-

sledních pěti letech narostla poptávka po bytech pro mladé singel, 

mladé rodiny i pro seniory MČ, kteří zůstali sami. Struktura věkových 

skupin v MČ P11 je zastoupena nejvíce věkovou skupinou /55–65 

let věku/ = ročníky budoucích seniorů oproti věkovému složení hl. 

m. Prahy, které má výrazně zastoupené věkové ročníky /30–39 let 

věku/ = produktivní věk. Tato demografi cká křivka vyzývá k  řešení 

bytové situace pro mladé občany MČ P11. Realizaci rozvoje bytové-

ho fondu do budoucna je možné zajistit využitím peněžních zdrojů 

z úplatného převodu bytových jednotek. V současné době MČ P11 

připravuje projekt výstavby startovacích nájemních bytů v lokalitách 

Podjavorinské a Benkova. Cílem je udržení mladých rodin v MČ. MČ 

P11 iniciovala znovuobnovení REGISTRACE žádostí na 800 nájem-

ních bytů pro občany z MČ P11. Byty by měly být přiděleny dle kritérií 

v období let 2014–2018. 

ČSSD Eva Zikmundová
předseda Sjednoceného klubu zastupitelů ČSSD 
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Elvis elektro Jeřábek
podnikatel měsíce února 
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Firma Ing. Josefa Jeřábka – Elvis má na Jižním Městě tra-

dici již od r. 1989. Ze začátku podnikal Ing. Jeřábek doma, 

později v prostorech ZŠ Květnového vítězství a v ZŠ na Po-

šepného. Od r. 2000 sídlí fi rma v Podjavorinské ulici 1601. 

Původně fungovala fi rma jako servis na  opravy automa-

tických praček, k  tomu se postupně přidal prodej praček, 

chladniček, myček a  domácích spotřebičů. V  prodejně na-

jdete také výběr ekologických prostředků na praní a mytí. 

 Zákazníci mají možnost využít expresní služby, to zna-

mená opravy do 24 hodin. Servis fi rma provádí samozřejmě 

přímo v bytech, a pokud situace vyžaduje dílenskou opravu, 

zapůjčuje fi rma náhradní pračku. 

 Svým zákazníkům se věnuje Ing. Jeřábek také v oblasti 

prodeje. Podle fi nančních možností a prostoru, který zákaz-

ník má, mu pomůže vybrat vhodný elektrospotřebič. Kromě 

poradenské služby fi rma spotřebič doveze, odborně zapojí, 

přezkouší základní funkce a zákazník je seznámen s funkcí 

nového stroje, aby nemusel hledat v manuálu. Tím, že je zá-

kazník seznámen s obsluhou, ubylo záručních oprav, které 

vznikaly nesprávným zacházením.  Pokud si zákazník přeje, 

je možno odvézt starý spotřebič, který je pak ekologicky 

zpracován odbornou fi rmou.

 Příjemnou novinkou je to, že fi rma nabízí prodej oblíbe-

ných ekokol. Právě na Jižním Městě, kde stále vznikají nové 

cyklostezky, je pro ekokola výborné využití. Prodej elektric-

kých kol vybrali ve fi rmě také proto, že se stávají velmi lev-

ným prostředkem při cestě do práce, na nákup, výlet, ale 

i  jako rehabilitační pomůcka. Jsou proti jiným motorovým 

vozidlům velmi šetrná k životnímu prostředí, jejich provoz 

je levný. Jedno nabití přijde asi na  3–5 Kč. Majitel fi rmy 

Ing. Jeřábek svým zákazníkům poradí při výběru vhodného 

kola z velké nabídky značek a typů. Provádí rovněž garanční 

prohlídky u prodávaných kol, drobný servis.

 Firma si velmi zakládá na dobrém jménu, případné rekla-

mace se řeší téměř okamžitě, žádná 30denní zákonná lhůta. 

Vždy jde o spokojenost zákazníků. A ti se sem také s důvě-

rou vrací. Snaží se tady zákazníkům dát něco navíc, než co 

jim nabízejí obchodní řetězce.

red

Kontakt: 
Elvis elektro Jeřábek

Podjavorinské 1601

tel.: 272 934 024, 267 910 496

605 258 010

elvisjose� erabek@seznam.cz

www.elvis-jerabek.cz

Na takto položenou otázku odpovíme 

protiotázkou: je skutečně na  Jižním 

Městě r e á l n ý nedostatek bytů?

 Soudě podle nabídek jedné míst-

ní realitní kanceláře, asi ne. Nabízí totiž 

k  odprodeji několik desítek bytů v  naší 

městské části. Avšak za jakou cenu!

 Na  Jižním Městě dorůstá již 3. generace „panelových 

starousedlíků”. Narodila se zde, chodila do školy, je s Jižním 

Městem spjata a ráda by s ním spojila i budoucí život. A právě 

k těmto mladým spoluobčanům by měla směřovat snaha po-

moci jim k přirozenému ukotvení v naší městské části. Proto 

Klub KSČM v zastupitelstvu podporuje snahy o zlepšení jejich 

bytové situace ať formou výstavby obecních nájemních bytů, 

tak i  formou zakládání družstevních bytových družstev pro 

mladé. Hlavním kritériem však nemůže být nereálné nájemné. 

Jeho cena musí být pro tuto sociální vrstvu, teprve vstupující 

do aktivního ekonomického života, přijatelná. Domníváme se, 

že i developeři, kteří mají zájem u nás stavět různé kanceláře, 

bankovní domy či různá business centra, by měli být tlačeni 

k tomu, aby ve svých projektech nezapomínali na to, že nejen 

kanceláře, ale i byty jsou pro Jižní Město životně důležité.

 Řešení tohoto problému do značné míry závisí i na aktivi-

tě městské části, odpovědnosti se nemůže zbavit ani zastu-

pitelský sbor.

KSČM PhDr. Luděk Vařbuchta, CSc.
předseda klubu zastupitelů za KSČM

Na  otázku „Jak by klub Pražanů 

za  svá práva řešil nedostatek bytů 

v  Praze 11“, najdeme přímou od-

pověď v  našem volebním programu. 

V  něm, vedle našich programových pri-

orit, požadujeme použití fi nančních pro-

středků, vybraných ze současného prodeje bytů, na výstavbu 

nových obecních bytů. 

 Jde nám především o to, aby mladí lidé, kteří zde na Již-

ním Městě vyrostli a  mají k  naší městské části patriotský 

vztah, měli zde možnost při zakládání rodin i nadále bydlet. 

Dále pak chceme naopak vybudovat takový další bytový 

fond, který by měl sloužit prostřednictvím Jihoměstské so-

ciální, a. s., seniorům, kteří zde předtím často po dlouhá léta 

bydleli a nyní mají o  takový, vesměs malý byt, zájem. Vyti-

povány jsou zatím lokality v ulicích Benkova, Podjavorinské 

a Hviezdoslavova. 

 Přestože se výstavba výše uvedených bytových domů 

může realizovat jen na  stavebních pozemcích a  v  souladu 

s platným stavebním zákonem, tj. při dodržení zákonem sta-

novené vzdálenosti od ostatních objektů, výšce domu atp., 

zjišťujeme v tomto směru nebývalou aktivitu opozičních za-

stupitelů podnítit občany okolních domů k protestům proti 

takové výstavbě. Jsme přesvědčeni o  tom, že taková vý-

stavba je potřebná a ku prospěchu většiny obyvatel Jižního 

Města. Možná, že řada našich spoluobčanů, kteří jsou dnes 

dokonce ochotni proti uvedené výstavbě protestovat, za ně-

kolik let sama možnost bydlet v nově postavených bytech 

pro sebe či své blízké naopak uvítá.

PP JUDr. Josef Holub
předseda klubu zastupitelů za PP
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

KRADLA, I KDYŽ BYLA ZA STEJNÝ 
ČIN DŘÍVE ODSOUZENA 
Dne 8. 12. 2012 ve ve-

černích hodinách 

byla v  hypermar-

ketu v ulici Roztyl-

ská zadržena žena, 

která odcizila zboží 

v  hodnotě 620 Kč. 

Po  příjezdu strážníků 

na  místo bylo zjištěno, že dotyčná 

krade opakovaně, jelikož následnou 

lustrací vyšlo najevo, že za  stejný 

čin již byla v posledních třech letech 

pravomocně odsouzena. Z  důvodu 

recidivy pro podezření ze spáchání 

trestného činu byla dotyčná strážníky 

omezena na osobní svobodě a předá-

na k dalšímu šetření Policii ČR.

EPIZODA JAK Z FILMU NAŽIVO 
Dne 15. 12. 2012 v pozdních nočních 

hodinách při běžné hlídkové činnosti 

si hlídka strážníků všimla v  ulici Ry-

šavého tří mužů, kteří jim přebíhali 

vozovku před projíždějícím služebním 

vozidlem. U  jednoho z  nich si stráž-

níci všimli zkrvavené paže a  u  tře-

tího muže, který dvojici pronásledo-

val, velkého nože. Po krátké honičce 

strážníci muže s nožem zadrželi a pro 

podezření ze spáchání trestného činu 

ublížení na  zdraví omezili na  osobní 

svobodě. Strážníci zjistili, že dotyč-

ný pronásledované dva muže napa-

dl a  následně nožem pořezal. Proto 

strážníci na místo přivolali Policii ČR, 

která si dotyčného příslušníka Make-

donie převzala k dalšímu šetření. 

NEBEZPEČNÁ JÍZDA 
Dne 18. 12. 2012 v odpoledních ho-

dinách si strážníci v ulici Chilská všim-

li osobního vozidla, jehož řidič nebyl 

schopen jedoucí vozidlo udržet v jízd-

ním pruhu. Po  krátkém pozorování 

strážníci vozidlo zastavili u Litochleb-

ského náměstí a následně zjistili, že ři-

dič nejenom že nedokáže vozidlo udr-

žet v jízdním pruhu, ale ani artikulovat. 

Pro podezření z požití návykové látky 

byla provedena strážníky dechová 

zkouška, která prokázala, že dotyčný 

řídil motorové vozidlo pod vlivem al-

koholu 1,80 ‰. Pro podezření ze spá-

chání trestného činu strážníci muže 

omezili na osobní svobodě a předali 

k dalšímu šetření Policii ČR.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Strážníci z Jižního Města řešili 
neobvyklou krádež
Hned na  začátku roku se strážníci 

z Prahy 11 setkali s poněkud neobvyk-

lou situací. 3. ledna přijali oznámení, 

že v  jednom hypermarketu zadržela 

ostraha muže, který kradl. S podobný-

mi případy se strážníci setkávají rela-

tivně často, tentokrát ale byla celá si-

tuace kuriózní hlavně tím, co muž kradl. 

Strážníci totiž na  místě zjistili, že se-

dmadvacetiletý cizinec odcizil za  více 

než 8000 korun. A  byly to samé pre-

zervativy. Navíc se později ukázalo, že 

muž byl propuštěn na amnestii. Proto-

že škoda, kterou podezřelý způsobil, 

přesáhla částku 5 tisíc korun, strážníci 

muže pro podezření ze spáchání trest-

ného činu omezili na  osobní svobodě 

a předali ho policistům k dalšímu opat-

ření.  

 A  co víc, strážníci ani policisté se 

s  tímto pachatelem nesetkali poprvé. 

Ani ne měsíc předtím, 7. prosince, pře-

dávala hlídka strážníků policistům toho 

samého cizince v tom samém supermar-

ketu, tehdy kvůli krádeži zboží v hodno-

tě bezmála 14 tisíc korun. Policie ČR 

tehdy celou věc vyřešila ve  zkráceném 

přípravném řízení, o němž rozhodl soud. 

Do  měsíce ale kradl znovu. „Krádeží 

na  Jižním Městě řeší strážníci desítky 

měsíčně,“ uvádí ředitel Obvodního ředi-

telství městské policie v Praze 11 Petr 

Schejbal a dodává: „V tomto případě je 

tento čin o to smutnější, že dotyčný ne-

dokázal využít a vážit si štědré amnestie 

prezidenta republiky a ihned po propuš-

tění kradl znovu.“

MP Praha

Mobilní svoz provádí společnost PAP-

KOV, s. r. o. Občané mohou odevzdat 

zdarma: baterie, akumulátory, nádobky 

od sprejů, mazací oleje a tuky (ne potravi-

nářské), ředidla a barvy, léky a teploměry, 

kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, 

detergenty (odmašťovací přípravky), fo-

tochemikálie, pesticidy, zářivky a výbojky.

Sběr nebezpečných odpadů je pro obča-
ny hl. m. Prahy zdarma. 

Trasa A 

svoz: 28. 2., 18. 4., 6. 6., 18. 7., 5. 9., 17. 10.  

1. Kloboukova–Hrdličkova  15.00–15.20

2.  Krejnická 2021 (vedle Chrpy)  15.30–15.50

3. Vojtíškova 1783  16.00–16.20

4. Klapálkova–Čenětická  16.40–17.00

5. Lažanského–Švabinského  17.20–17.40

6. Medkova–K Dubu  17.50–18.10

7. Donovalská (u lékárny)  18.30–18.50

Trasa B 

svoz: 17. 4., 16. 5., 17. 7., 15. 8., 16. 10., 14. 11.

1.  Brendlova–Hněvkovského  15.00–15.20

2. Výstavní–U Přehrady  15.30–15.50

3. Štichova 640 (dolní parkoviště) 

  16.00–16.20

4.  Opatovská, Tatarkova, Bajkonurská 

(parkoviště)  16.30–16.50

5. V Jezírkách 1549  17.00–17.20

6. Zdiměřická–Radimovická  17.30–17.50

7. Bachova–Mikulova  18.00–18.20

8. Matúškova–Dubnova  18.40–19.00

Trasa C 

svoz: 25. 3., 24. 6., 23. 9. 

1. Chodovecké náměstí  15.00–15.20

2. Blažimská–Divišovská  15.30–15.50

3. Donovalská–Ke Stáčírně  16.00–16.20

4. K Jezeru–Výstavní (u parkoviště) 

  16.30–16.50

5. A. Malé (parkoviště u hotelu Kupa) 

  17.00–17.20

6. Bachova (parkoviště)  17.30–17.50

7. Bohúňova 1550 (parkoviště) 

  18.00–18.20

8. Křejpského 1523  18.40–19.00

Mobilní svoz nebezpečných odpadů v roce 2013

Poděkování – Úřad městské části Praha 11 děkuje všem předse-

dům, členům a zapisovatelům okrskových volebních komisí, kteří oběta-

vou a odpovědnou činností ve volebních dnech přispěli ke zdárnému prů-

běhu historicky první volby prezidenta občany České republiky. Současně 

chceme poděkovat pracovníkům škol, TOP HOTELU Praha a správní fi rmě 

Jihoměstská majetková, a. s., za vytvoření podmínek pro práci volebních 

komisí. Těšíme se na další spolupráci v roce 2014, kdy očekáváme volby 

do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a za-

stupitelstev obcí.



Pane Holube, jak pokračuje stavba, jde 
vše podle plánu?
V současné době je stavba realizována 

v  rámci smluvního harmonogramu po-

stupu prací. Situaci vyhodnocujeme pra-

videlně na  týdenních kontrolních dnech 

stavby. Pokud nenastanou nějaké kom-

plikace, předpokládáme dodržení termí-

nu dokončení dle podepsané smlouvy.

Jaký je standard zařízení a budovy?
Standard je dán realizační projektovou 

dokumentací stavby a je v tomto smyslu 

připravován. Jsme zaměřeni na zajištění 

komfortního zpracování těch detailů, kte-

ré jako takové zvýší uživatelský komfort. 

To je například obložení bazénů a sociální 

zařízení. V tomto období probíhá ověření 

vybraných dodávek s cílem na ekonomic-

ko-užitné vlastnosti vybraných položek. 

Materiály byly již ve  fázi projektování 

konzultovány i  s  odborníky z  řad plavá-

ní a vodních sportů. Souběžně je připra-

vována dodávka interiérového vybavení, 

což taktéž ovlivní celkový ráz a komfort 

návštěvníka. 

Objevily se v  průběhu stavby nějaké 
problémy?
Stavba doposud probíhá dle předpokla-

dů. Ve  vedení generálního dodavatele 

je tým, který dokáže předvídat případné 

problémy a  je připraven na  jejich řešení. 

Zatím nebylo nutno řešit žádné nestan-

dardní situace ani problémy. Možná stojí 

za zmínku nutná změna systému zastře-

šení z  důvodů zániku předpokládaného 

dodavatele střešních panelů. Ale tato 

problematika byla ze strany generálního 

dodavatele a  projektanta obratem po-

souzena a napravena.

Je již vybrán dodavatel technologie ba-
zénů?
Ano, dodavatel je již znám a  aktuálně 

pracuje na  výrobní dokumentaci vybra-

ných částí bazénové technologie. Jed-

ná se o zkušenou společnost, která má 

za  sebou realizaci několika obdobných 

zařízení různého rozsahu.

Několik otázek pro Miroslava Holuba – manažera stavby sportovně relaxačního areálu Jedenáctka VS.

AKTUÁLNĚ
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INZERCE

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. Kladení PVC, ko-

berců, plovoucích a  vinylových podlah. Ná-

vštěva se vzorky, zaměření a cenová kalkula-

ce zdarma. E-mail: blahapodlahy@seznam.cz; 

mob. 604 623 052; www.blahapodlahy.cz.

• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné 

ceny (možnost individuální dohody). Kance-

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

info@mirapax.cz.

• 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.

• HODINOVÝ MANŽEL – doprava v  Praze 

4 zdarma. Malování, tapetování, vrtání, elek-

trikářské, instalatérské práce a  další práce 

spojené s opravou bytu. Tel. 603 775 841, 

www.technik-praha.cz.

• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER 
A  BYTŮ NA  KLÍČ. Obklady, dlažby, štuky, 

sádrokartony, plovoucí podlahy, instalatér-

ské a elektrikářské práce. Tel.: 723 044 706, 

email: dolmek@seznam.cz.

• DROBNÉ A VĚTŠÍ OPRAVY a řemeslné prá-

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

www.hodinovymanzeljano.cz.

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN. Elek-

trické instalace v  bytech, domech, kancelá-

řích, opravy i  rekonstrukce. Zásuvky, vypína-

če, světla, jističe, úpravy elektřiny kuchyní, 

koupelen, pokojů. Tel. 604 516 344.

• 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.

• !!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, 

sklep či půdu. Odvoz starého nábytku a jiné-

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

• 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.

• 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.    

• 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.

• PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ KADEŘNICTVÍ 
Metodějova 1467 vás zve k  návštěvě. Len-

ka Tomková 723 969 635, Yvona Hofírková 

739 017 948.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, ka-

nalizace a topení. Výměna plynových spotře-

bičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan Hory-

na 603 554 550, 271 912 323. 

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

602 441 762, 272 765 431.

• 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.

• 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.

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Nabízím veškeré 

kadeřnické služby u vás doma. Kvalitní služby 

za příjemné ceny. Tel. 777 285 669.

• HODINOVÝ MANŽEL – doprava v  Praze 

4 zdarma. Malování, tapetování, vrtání, elek-

trikářské, instalatérské práce a  další práce 

spojené s opravou bytu. Tel. 603 775 841, 

www.technik-praha.cz.

• ELEKTRIKÁŘI pro PANELOVÉ byty, rych-

le, levně, kvalitně a  ochotně opravíme Vaši 

nebezpečnou elektroinstalaci. Zásuvky, vy-

pínače, jističe, nové instalace, alarmy. Tel.: 

773 900 106, AXANIS.cz.

• 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.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpra-

vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 

94, tel: 272 929 597.

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování. Tel. 737 202 354.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK 

– Kompletní malířské práce, štukování pa-

nelů, stěhování, zakrývání. Kvalitní práce 

za rozumné ceny. www.123malovani.cz, Tel: 

603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz.

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

na  úřadech – www.ucetnictvikomplet.cz – 

pí. Malchrová, tel. 603 451 870.

• 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.

• PLASTOVÁ OKNA NOVÉ GENERACE pro 

jednotlivce i bytová družstva. Úspora za vytá-

pění, snížení hluku, komplexní servis = spoko-

jenost zákazníka. Cenová nabídka ZDARMA, 

spol. s r. o. Tel.: 773 900 106.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u  metra Háje, 

Praha 4 – komplexní právní služby – rozvody, 

výživné, zastup. soudu, pohledávky, bytové 

záležitosti, dědictví, exekuce,  smlouvy. Tel.: 

606 125 069, e-mail: causa@cmail.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.

• 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.

• 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. Tel. 777 207 227.

• NABÍZÍM malířské a  lakýrnické práce, štu-

kování, sádrovou stěrku, imitace dřeva fl ád-

rování. E-mail: ales.pajma@email.cz, mob: 

736 691 087.

• 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.

• OPRAVY PRAČEK A  MYČEK: AEG, ARIS-

TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 

PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a  jiné. 

P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• 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.

• 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.

• 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.

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA – vesta-

věné skříně, kuchyně, atypický zakázkový  

nábytek – výroba, doprava, montáž. Tel: 

608  208  003, e-mail: maryba@volny.cz,  

www.webpark.cz/maryba.

• 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.

• 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.

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

jsaifrt@seznam.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.

• MYTÍ OKEN (plast. okna v  3+1 – cca 

380 Kč), čištění koberců a  čalounění. Tel: 

606  148  453 nebo 222  955  295, e-mail: 

silha.j@seznam.cz – Fa Šilha.

Služby
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• 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.

• 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.

• 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. 

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE – LEV-
NĚ, ALE KVALITNĚ A SPOLEHLIVĚ! 15 let 

tradice na  P-11. Únor, březen sleva 20 %, 

ZDARMA vana a umyvadlo! RENO K. Novot-

ný, t. 272  912  326, 602  292  812, e-mail: 

renonovotny@atlas.cz, www.reno.wbs.cz.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

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

www.stehovanibytu.cz.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 

plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-

tů, připojování kuchyní a  podobně. Výměny 

rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.: 

603 344 485, e-mail: jirka.vlasak@volny.cz.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a  de-

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

• 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.

• 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.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ, 
výměn bytů. HLOUŠEK REALITY REALIT-

NÍ CENTRUM JIŽNÍ MĚSTO, člen Asociace 

realitních kanceláří ČR. Ing. Zbyněk Hloušek-

-certifi kovaný makléř-11 let specializace 

na Prahu 11, 4 a 10. Databáze zájemců, kom-

pletní a  kvalitní realitní servis. Poradenství 

zdarma. Využijte našich zkušeností. Najdete 

nás ve  vestibulu stanice metra C Opatov 

nebo na  tel.: 272  927  497, 607  636  784, 

732 237 741, www.hlousekreality.cz.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3 mil. 

Nejlépe v  blízkosti Lesoparku, Milíčovského 

nebo Krčského lesa, i  před privatizací. Plat-

ba v hotovosti, dluhy a exekuce nevadí. Tel.: 

777 211 671.

• 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.

• STARÁME SE O  JIŽNÍ MĚSTO. Prodeje, 

pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

ZDARMA. RIM Realit kontakt: 725 001 188, 

271  001  188, 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! RK nevolat! Tel: 774 358 831.

• PROSÍM NABÍDNĚTE mi ke  koupi byt 

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

kosti a stavu. Nejsem RK! Tel: 773 515 080.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Měs-

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

ní, OV nebo v privatizaci. Nejlépe v blízkosti 

zeleně a  v  dobré dostupnosti. Spěchá. Tel.: 

721 606 214.

• KOUPÍME BYT 2+KK (1+KK, 1+1) v Praze 

11. Družstevní vlastnictví ani původní stav 

nevadí. Platba bez úvěru. Tel.: 723 410 514.

• 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, 

nebo s  exekucí. Platba hotově! Stačí zaslat 

SMS! 722 509 947.

• HLEDÁME PRONÁJEM kdekoli v  Praze 

a okolí. Velikost gars. až 1+1 do 10 000,- včet-

ně poplatků nebo 2+kk až 4+1 do 13 000,- 

včetně poplatků. Předem děkujeme za nabíd-

ky na tel. č.: 603 257 202.

• PRODÁM BYT 3+1/L, 75 m2, ul. Brod-

ského, DV, anuita cca 18.000,-, splacena 

v 02/2014, poté převod do OV. Dům po kom-

pletní rekonstrukci. Cena 1.950.000 Kč. Tel. 

603 248 596. RK nevolat!

• 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.

• HLEDÁM BYT na  Praze 11. Zn. Spěchá, 

(NE RK). Tel. 603 108 227.

• 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 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.

• 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.

• KOUPÍM 4+1/kk v  OV v  P 11: Chodov, 

Opatov, Roztyly, Háje. Samostatné pokoje, 

blízko metra, ne přízemí a poslední patro. Tel. 

606 879 197.

• PRIVATIZACE A PŘEVODY BYTŮ do osob-

ního vlastnictví, prohlášení vlastníka, smlou-

vy o převodu, zakládání SVJ. Právní servis, 

jednání na katastru, krátké termíny. Tel.: 

724 304 603.

 

Ostatní
• HLEDÁME NOVÉ KOLEGY do  týmu realit-

ních poradců kanceláře RIM REALIT starající se 

o  Jižní Město. Nabízíme nadstandardní mož-

nost výdělku. Vhodné pro jakoukoli věkovou 

skupinu (i  pro aktivní důchodce). Kontaktujte 

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

• 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 PANÍ, studentky, důchodkyně 

na DPP na úklid domácností, pravidelný i jed-

norázový a  hospodyně do  domácností. Kon-

takt 602 964 120, 606 728 769 nebo e-mail: 

uklidvezuka@email.cz . 

• NOVĚ OTEVŘENÉ OBCHODNÍ MÍSTO Čes-

ké pojišťovny. Anny Drabíkové 534, P4 –Háje. 

Otevřeno: po – pá 9 – 18; pojištění, penzijní 

spoření, fi nance, hlášení úrazů, platby a další. 

Tel.: 723 277 777.

• 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. 

• NABÍZÍM POMOC při řešení složitých život-

ních situací, zdravotních problémů, také v ob-

lasti partnerských i  pracovních vztahů a  růz-

ných závislostí apod. Tel. č.: 606 824 092.

• NĚMČINA – VÝUKA A PŘEKLADY: Individu-

ální/fi remní výuku pro všechny úrovně znalostí 

a překlady – i  se soudním ověřením – nabízí 

zkušená lektorka a překladatelka z Prahy 11. 

Tel. 608 170 277.

• ANGLIČTINA: GYMNAZ. PROF.  v  penzi 

může přijmout 2 žáky. Doplněk vaší výuky, 

příprava na střední školu, na maturitu, výuka 

dospělých studentů 200 Kč/60 min. (nejsolid-

nější cena). Praha 11 – Háje, Za  rybářstvím. 

Tel. 774 299 549.

• 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.

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFIKY i celé 

knižní pozůstalosti. Pohlednice pouze do roku 

1950. Nabídněte. Telefon: 603  247  819,  

email: centrums.t@post.cz.

• 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.



Vyhlašujeme ve spolupráci se Severočeskými doly, a. s. 
18. ročník soutěže  

O nejkrásnější velikonoční kraslici
–

Ztvárnění velikonočního motivu
Vyhlašujeme tuto tradiční soutěž pro mateřské školy, základní školy, dětské domovy i jednotlivce. 

Nejkrásnější práce budou vystaveny po dobu jednoho týdne v několika městech ČR.

Podmínky soutěže:
1. velikost normálního vajíčka zdobeného jakoukoliv technikou  

2. maxi kraslice z libovolných materiálů nebo jakýkoliv velikonoční motiv 

3. zpracování maxi velikonočního motivu z libovolných materiálů ( min. 30 cm ) 

4. kraslice a velikonoční motivy z keramiky

5. kraslice a velikonoční motivy z látky

6. kraslice a velikonoční motivy z perníků

7. soutěže se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak kolektivy

8. jednotlivé kraslice označte jménem nebo názvem kolektivu, tak aby bylo patrné, zda soutěžíte 

v kategorii kolektivu nebo jednotlivce, věkem, kontaktní adresou, telefonním číslem 

Kraslice zasílejte nejpozději do 28. února 2013 na adresu:
Producentské centrum Profi l Mariánské Lázně, s. r. o. 

Plzeňská 181
P. O. Box 153

353 01 Mariánské Lázně

 Ceny pro jednotlivce: Cena pro kolektivy:
 1. cena – barevný televizor 1. cena – 10 000 Kč

 2. cena – fotoaparát 2. cena – 5 000 Kč

 3. cena – fotoaparát 3. cena – 4 000 Kč

 4. cena – MP3 přehrávač 4. cena – 3 000 Kč

 5. cena – MP3 přehrávač 5. cena – 2 000 Kč

Vítězné kolektivy a jednotlivci budou pozváni k předání cen u příležitosti hlavní expozice těchto prací.

Zaslané výtvarné práce nebudou vráceny autorům, budou zdobit dětské domovy a ústavy sociální péče 

po celé republice. Dále budou věnovány představitelům katolické církve a významným umělcům.

Další dotazy Vám sdělíme na telefonu 602 261 383 případně na emailové adrese profi l@profi lml.cz. 
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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
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