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Milí čtenáři,
přijměte prosím od nás, týmu oddělení inzerce 

v časopisu Klíč, omluvu.
V listopadovém vydání jsme Vám v našem inzerátu slibovali na pro-

sinec spoustu atraktivních slev na předvánoční nákupy. Předpokládali 

jsme, že zájem fi rem o tento typ inzerce bude značný, obdobně jak 

tomu je u řady jiných časopisů. Mýlili jsme se. 

Přestože jsme kontaktovali nespočet fi rem, nikdo o Slevičky neprojevil 

zájem. Omlouváme se za unáhlenost a věříme, že nám i tak zachováte 

přízeň. Předem děkujeme za pochopení.

Přejeme vám krásné Vánoce a vše nejlepší do roku �
��.

Lucie, Jana, Petr, Jirka

Oddělení inzerce v časopisu Klíč

BRANDBAKERS s.r.o.
Tel.: �� ��� �
, �� ��� 
��

E-mail: inzerce@casopisklic.cz • www.casopisklic.cz



3Úvodem

Vážení spoluobčané, 

za krátký čas začne advent. Mám 

tohle období velmi rád; jeho zvláštní 

atmosféra mě dojímá. Zdává se 

mi, že jsme k sobě v předvánočním 

čase vlídnější. V posledních několika 

letech mám stále intenzivnější 

pocit, že navzdory všudypřítomné 

reklamě, záplavě zboží a útoku výzev 

k nákupům si lidé postupně uvědomují, 

že nejkrásnější svátky v roce nejsou 

krásné v závislosti na ceně, kterou 

za jejich přípravu zaplatíme. Věřím, že 

si uvědomují, že jsou i jiné hodnoty 

než nejnovější typ mobilního telefonu, 

počítač nebo hromada nového 

oblečení. 

Mám rád dobu, kdy se v ulicích 

rozsvítí vánoční výzdoba, za okny se 

objeví adventní svícny a lidé se spolu 

zastavují. Aspoň chvíli si pozorněji 

všímají, kdo je míjí. Třeba proto, aby 

zjistili, že je to jejich soused, kterému 

podají ruku a popřejí hezké svátky. 

Moc bych si přál, aby se vánoční 

atmosféra rozšířila na delší období, 

než jsou poslední týdny v roce. Chtěl 

bych ji na co nejdelší čas a na co 

nejvíce místech. Pak by se jistě 

snáz plnilo moje letošní vánoční 

přání: abychom byli raději chápaví 

než útoční, milejší na úkor dravosti 

a velkorysí místo zarputilého trvání 

na malicherné pravdě, která je navíc 

často velmi sporná. 

Přál bych nám všem, abychom nejen 

o Vánocích, ale také v novém roce 

a ve všech dalších, které po něm 

přijdou, uměli ocenit dobré vlastnosti, 

úmysly i činy. Tak, jako to udělala 

Městská část Praha 11 na začátku 

listopadu. Udělila ocenění lidem, kteří 

dělají Jižnímu Městu tu nejlepší službu: 

skvěle reprezentují svůj domov. Bylo 

mi ctí předávat medaile strážníkům, 

hasičům, ale také dětem ze základních 

škol. Byli mezi nimi muzikanti, 

sportovci, tanečníci i malí vědátoři. 

Ještě jednou bych jim chtěl poděkovat 

a popřát, stejně jako všem svým 

spoluobčanům, hezké svátky plné 

pohody a vzájemného souznění. 

Dalibor Mlejnský
starosta městské 

části Praha 11
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Praha 11 ocenila 
úspěchy dětí i práci 
strážníků
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Praha 11 bude mít po téměř čtyřech desítkách let existence 
svůj bazén. Přesněji řečeno: sportovně rekreační areál. 
Obyvatelé i návštěvníci Jižního Města už řadu týdnů sledují, 
jak severně od ulice Mírového hnutí rostou tři haly, a to 
do výšky až dvanáct metrů. 

To, co zatím vidět nemohou, jsou betono-

vé kostry pro budoucí bazény, nesmírně 

složité technické zázemí, izolační systé-

my a stavební ruch uvnitř budov. 

Dveře recepcí se před veřejností popr-

vé otevřou příští rok. Budovy nabídnou 

prostory pro plavání, zážitky na vodních 

atrakcích, posezení v restauraci, rehabili-

taci i  důstojnou kulisu pro sport. Samo-

zřejmostí je zázemí včetně šaten a  re-

cepcí. „Co Jižní Město stojí, mluví se 

o bazénu. Jsem rád, že se nám podaří my-

šlenku uvést v život. A nebude to jen ba-

zén, ale také řada vodních atrakcí a nové 

sportoviště pro sálové sporty. Věřím, že 

návštěvníci areálu budou spokojení a pro-

žijí tu spoustu příjemných chvil,“ uvedl 

starosta Dalibor Mlejnský. 

Jakmile skončí stavební práce, projde Je-

denáctka VS zkušebním provozem. Po vy-

ladění posledních provozních detailů včet-

ně nastavení cen vstupného i slevového 

systému, stanovení otevírací doby, či ob-

sazení vzniklých pracovních míst přivítá 

veřejnost v  takzvaném ostrém provozu, 

a to ve druhé polovině roku.

Z  jižní strany vymezuje areál na  ploše 

76 tisíc metrů čtverečních ulice Mírové-

ho hnutí, ze severu a západu Košíkovský 

potok a z východu hotel Chodov s přileh-

lou sportovní halou TJ Jižní Město. Pro-

stor vyplňuje bazénová hala, prostory pro 

plavání nejmenších dětí a seniorů a multi-

funkční sportovní hala. 

Bazénová hala
Stěžejním prvkem bazénové haly bude 

pětadvacetimetrový plavecký bazén se 

startovacími bloky a pěti plaveckými dra-

hami o  celkové šířce 10,5 metru a  ma-

ximální hloubce 1,8  m. Její součástí je 

také zábavní sektor s  dvaačtyřicetimet-

rovým tobogánem s převýšením 4,5 me-

tru. Zábavu nabídne vířivka, 1,2 metru 

hluboký bazének s  hydraulickým zvedá-

kem pro handicapované, proudovým ka-

nálem a dětským brouzdalištěm. To bude 

mít tvar nepravidelného mnohostranu 

o maximálním půdorysu 9,5 × 6,2 m. Dno 

bude různě hluboko pod hladinou, hloub-

ka se tak bude pohybovat mezi 40 cm až 

jedním metrem. Součástí brouzdaliště 

je dětská skluzavka, vodní hříbek a  trys-

Stavba sportovně relaxačního 
areálu jde do fi nále

Téma měsíce
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ky. Rekreační bazén s vodními atrakcemi 

má tvar obdélníku o rozměrech 10 × 9 m 

a  hloubku 1,2 metru. Na  západní hraně 

jsou dva kruhy s proudovým kanálem a ví-

řivým bazénem. Na opačné straně bude 

šest hydromasážních trysek. V severový-

chodním rohu rekreačního bazénu se po-

čítá se čtyřmi vzduchovými masážními 

lůžky. V dolní části bazénu bude ostrůvek 

s velkým vodním chrličem.   

V severním prostoru 
bazénové haly bude 
tobogán s uzavřeným 
tubusem o průměru 
1,2 m. Dojezdový 
bazének tobogánu 
měří kvůli bezpečnosti 
bezmála sedm metrů. 
Ve druhém nadzemním 
podlaží bude „mokrá“ 
i „suchá“ restaurace.  

Vstup do vodního světa bude mít samo-

statnou recepci, turnikety a  branku pro 

imobilní návštěvníky. V  recepci se bude 

prodávat vstupné a podávat informace.   

 

Víceúčelová sportovní hala 
Sportovní hala na  ploše 142,5 × 64,5 

metru pojme 315 diváků, kteří mohou 

sledovat kterýkoliv ze sálových spor-

tů od fl orbalu, přes  basketbal po futsal 

a  jiné. Součástí multifunkční haly je také 

průchod, takzvaný spojovací krček. V něm 

je technologické zázemí, šatny pro spor-

tovce, hygienické zázemí a  vstupní pro-

stor. Občerstvení bude v krčku u hlavního 

vstupu. 

Dětský bazén
Třetí část stavby tvoří hala o  půdorysu 

46 × 38 metrů. Projekt ji vyčlenil pro cen-

trum dětského a  kojeneckého plavání 

a  rehabilitačního plavání seniorů. Budou 

v ní dva bazény o rozměrech 5 × 9 metrů 

a dva bazény o rozměrech 4,5 × 4,5 met-

ru z nerezového plechu.

Devět metrů dlouhé a  pět metrů širo-

ké bazény pro batolata se budou lišit jen 

hloubkou. Zatímco v jednom bude neměn-

ná hloubka 1,2 metru, ve druhém se bude 

pohybovat od  80 cm do  1,2 metru. Dva 

menší bazény pro kojence budou hluboké 

jen metr. Vstup do centra dětského plavá-

ní bude samostatný, s vlastní recepcí.

Parkování 
V prostorách areálu Jedenáctky VS vznik-

ne parkoviště s  241 stáními. Počítá se 

s parkováním osobních automobilů i  au-

tobusů. Na vnějším prostoru vznikne pro-

stor s parkovou úpravou volně navazující 

na prostory sportovní haly TJ Jižní Město 

Chodov. 

Areál je dostupný autobusem ze zastáv-

ky v  ulici Brodského a  od  stanic metra 

Chodov a Háje. Kolem areálu povede také 

cyklostezka, která bude kopírovat Koší-

kovský potok a severní okraj areálu. Pro-

pojí nově vzniklý Park u Chodovské tvrze 

s hostivařským lesoparkem.

(cis)
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Hodně zdraví a vše nejlepší při příležitosti oslav významného 

životního jubilea 90. let 15. 11. 2013 pana Jana Šnabla 

přeje manželka.

Kaleidoskop

Zlatá svatba manželů Jany a Jiřího Semelových se konala  

na Chodovské tvrzi 5. října 2013 za účasti starosty. Do dal-

ších let přejeme za redakci hodně zdraví a štěstí.

Mezinárodní účast. Základní škola Květnového vítězství 

uspořádala v listopadu ve spolupráci s Jihoměstskou spor-

tovní, o. p. s., mezinárodní turnaj ve fotbale, basketbale 

a volejbale. Sportovci z Květňáku byli favority ve fotbale, je-

jich srbští kolegové uspěli ve zbývajících dvou. Na fotce jsou 

všichni zúčastnění… a my gratulujeme všem!

Velikonoční ostrov – krásný a tajemný. Podzimní beseda dětí 

ZŠ a MŠ Chodov s Ing. Pavlem Pavlem byla poutavá a poučná 

zároveň. Cestovatel vyprávěl o svých návštěvách na – pro nás 

exotickém – Velikonočním ostrově a své vyprávění spojil s pro-

mítáním. Poutavě povídal o životě na ostrově a především 

o rozluštění záhady způsobu přemisťování obrovských soch 

Moai z kamenolomu na břehy ostrova. 

Krásnou „smaragdovou“ svatbu, 55 let společného života, 

oslavili manželé Věra a Jiří Svobodovi 4. října  na Chodovské 

tvrzi. My z redakce se připojujeme ke gratulantům.

Dobrý den, chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování 

za vzornou péči v Jihoměstském sociálním domově pro se-

niory, Janouchova 672/1, Praha 4-Háje. Práce celého ko-

lektivu je na vysoké profesionální úrovni a senioři zde tráví 

poslední chvíle svého  života v příjemném a čistém prostře-

dí pod vedením paní Isabel Soukupové. Přeji mnoho dalších 

pracovních ůspěchů. 

Hana Rubešová, Praha 4-Opatov. 

Děkuji za zveřejnění ve vašem měsíčníku KLÍČ.

Výherci tajenky z čísla 11: Michal Már, Miroslav Komárek, 

Andrea Jirsová, Zdeněk Pošusta, Dagmar Kováčová. Ceny 

jsou po telefonické domluvě k vyzvednutí v redakci časopisu 

Klíč. Tel.: 267 902 217

outo cestou
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Od letošního listopadu najdete na našem webu www.praha11.cz 
v sekci VIDEO – ARCHIV – TV Praha 11 aktuální reportáže o zajímavostech 
a dění v naší městské části. 

Víte, že:
Vloni Praha 11 vybudovala 235 metrů 

přešlapů. V roce 2011 jich vzniklo 

339 metrů, o rok dříve dokonce 391. 

Celkem se v Jižním Městě za poslední 

tři roky objevil bezmála kilometr 

zpevněných cest na místech, která lidé 

zvolili jako přirozenou spojnici svého 

bydliště s autobusovou zastávkou, 

domem či obchodem. 

Praha 11 koupila domy pro byty 
ve veřejném zájmu

MČ Praha 11 uzavře 

smlouvu s  develope-

rem, který vybuduje 

za  522 milionů bez 

DPH nájemní dům 

Zahrady Opatov se 

182 bytovými jed-

notkami. Další desítky 

bytů vzniknou v objektu 

čp. 2140 Nad Opatovem, 

známém jako Sandra, který městská 

část koupí za 336 milionů. Devítipodlaž-

ní budovu Zahrady Opatov postaví vítěz 

veřejné zakázky, společnost Riverside 

Apartments, s. r. o. 

Firma nejpozději do dubna 2016 vybuduje 

devítipodlažní nájemní dům na půdorysu 

70 × 75 metrů, se třemi obdélníkovými 

sekcemi nad terénem. Součástí stavby je 

201 parkovacích stání v  podzemní čás-

ti i  na  povrchu. Základním motivem ná-

kupu je úbytek obyvatel v souvislosti se 

stárnutím populace a migrací. Praha 11 

se negativnímu demografi ckému vývo-

ji chce bránit vybudováním nájemních 

domů ve třech lokalitách vlastními silami 

a také nákupem objektů s byty od deve-

loperů. Do roku 2018 by MČ chtěla kom-

binací obou způsobů získat na 800 bytů. 

„Pokud chceme na Jižním Městě udržet 

mladé lidi, nebo je sem přivést, pak jim 

musíme nabídnout vhodné podmínky pro 

start do života,“ uvedl místostarosta La-

dislav Kárský. 

Rozhodnutím o koupi Zahrad Opatov zís-

ká MČ byty od  25 po  120 metrů čtve-

rečních. Více než 50 % z  nich pak bude 

ve velikosti od 1+kk do 2+kk.  Parkova-

cí stání vzniknou na povrchu i v podzemí 

pod objektem jako krytá.

Lidé z Prahy 11 rozhodnou o milionu

O využití dalšího milionu korun rozhodnou v následujících 

měsících obyvatelé Prahy 11. Právě tolik peněz je k dispo-

zici v další etapě úspěšného projektu Jižní Město – město 

pro život. Nástroj, kterým se úřad snaží zapojit obyvatele 

této části hlavního města do zkrášlování okolí jejich do-

movů, má jednoduchá pravidla: nebuďte lhostejní, dívejte 

se kolem sebe, přicházejte s nápady. 

„Jsme poměrně mladá městská část, a tak se snažíme pro-

budit v  lidech zdravý patriotismus. Přejeme si, aby jim na 

jejich okolí záleželo a aby se sami podíleli na jeho zlepšení,“ uvedl starosta Prahy 11 

Dalibor Mlejnský. Úřad komunikuje s obyvateli prostřednictvím jejich zástupců, nejčas-

těji předsedů bytových družstev a společenství vlastníků. Lidé musí svůj nápad nejdřív 

probrat na jednání družstev a společenství. Praha 11 tak předchází situacím, kdy jeden 

člověk v ulici chce před svým domem lavičku, zatímco jeho sousedé o nic podobného 

nestojí. Shodnou-li se však, že si přejí chodník s logickým umístěním, nebo chtějí odstra-

nit nevyužívaný rezavý sušák na prádlo, Praha 11 jim vyjde vstříc. Její společnost, Jiho-

městská majetková, zajistí uvedení nápadu v život.  

Nejčastějším požadavkem je budování takzvaných přešlapů, tedy zpevněných cest, ji-

miž si lidé zkracují cestu k zastávkám MHD, do obchodu či k lékaři, likvidace nefunkčních 

betonových prvků z doby vzniku lokality a zkrášlování vnitrobloků. Ještě letos vzniknou 

zpevněné přešlapy v několika lokalitách. Na jiných místech, například v Tererově ulici, se 

odstraní lavička a opraví jiná, v Sulanského ulici se chystá oprava kontejnerového stá-

ní, v Jažlovické bourání přebytečné zídky. Z Hráského ulice zmizí nebezpečný betonový 

prvek.  

Při výstavbě Jižního Města se budovaly chodníky především do pravých úhlů, například 

po obvodu vnitrobloků. Lidé si proto začali zkracovat cestu travnatými plochami. Ty se 

za deště nebo v zimě měnily v blátivé strouhy. MČ je proto nahrazuje přešlapy. Budují se 

zejména na přání obyvatel a jsou obvykle používanější než původní chodníky.

Jižní Město otvírá další 

mateřskou školu

Vybudováním odloučeného pracoviště 

V  Benátkách 1750 získá městská část 

šestapadesát nových míst pro předško-

láky. Navzdory tisícovce nových míst, kte-

rá vznikla v mateřinkách za poslední roky, 

místa pro předškoláky zatím stále nesta-

čí. Praha 11 se snaží s populační vlnou dr-

žet krok zejména otevíráním odloučených 

pracovišť.  

„Budováním dočasných mateřských škol, 

zejména v  prostorech základních škol, 

jsme získali stovky nových 

míst. Zároveň jsme 

předešli problémům, 

které přinese pokles 

populační vlny,“ uve-

dl starosta Dalibor 

Mlejnský. 

Zápis do školky v Be-

nátkách 1750 začal 

5. listopadu. Základní 

podmínkou přijetí dítěte je 

jeho trvalý pobyt na území městské čás-

ti Praha 11. „Nová školka vzniká v pěk-

ném prostředí klidné zástavby rodinných 

domů, uprostřed zeleně, v těsné blízkosti 

stávající budovy Mateřské školy V Benát-

kách 1751, a to přestavbou části objek-

tu, který slouží jako soukromé zdravotnic-

ké zařízení,“ uvedla ředitelka školy Irena 

Pechočová.

Odloučené pracoviště začnou předško-

láci navštěvovat za  tři měsíce, tedy za-

čátkem února. Připojí se tak ke  svým 

vrstevníkům, kteří navštěvují jinou, nově 

otevřenou školku v  Schulhoff ově ulici. 

Stovka nových míst vznikla v části stře-

doškolského areálu. Školka se otevřela 

2. září.

Za poslední čtyři roky se Praze 11 podaři-

lo snížit defi cit míst v mateřinkách ze 700 

na  necelou stovku. Polovinu zbývajícího 

požadavku rodičovské veřejnosti uspoko-

jí očekávané únorové otevření detašova-

ného pracoviště školky V Benátkách. Dal-

ších 112 míst by mělo vzniknout opravou 

školky v Janouchově ulici.  

PRAHA 11 

CHCE UDRŽET 

MLADÉ

DÍVEJTE SE 

KOLEM SEBE, 

PŘICHÁZEJTE 

S NÁPADY

DEFICIT MÍST 

V MATEŘINKÁCH 

SE SNÍŽIL
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Kroužky pro senioryLetošní Vánoce v Praze 11:
Trhy, průvod i zvonohra

První mrazivá rána připomínají obyvatelům Prahy 11 už 
několik týdnů, jak rychle se blíží nejvýznamnější svátky 
roku: Vánoce. 

Ani letos městská část nezapomene 

svým občanům zpříjemnit advent a při-

pomenout jim, že předvánoční doba 

není jen prostor pro nakupování darů 

a dárků, ale také doba pro pozastave-

ní se, zapřemýšlení a setkávání s  rodi-

nou a přáteli. Lidé si na ulicích podávají 

ruce a vzájemně si přejí příjemné svát-

ky. Stejné přání pak vtělí do pohlednice 

nebo sms zprávy. Upřímné přání šťast-

ných a veselých Vánoc předá svým ob-

čanům také Praha 11, a to předvánoční-

mi akcemi. Nejvýznamnější z nich budou 

19. prosince tradiční Vánoce na Jižním 

Městě.  V Centrálním parku u Komunit-

ního centra Matky Terezy navodí svá-

teční atmosféru stánky s  dekoracemi, 

perníčky, medovou nabídkou i ukázkou 

kovářských prací. Program vyplní taneč-

ní a  pěvecká vystoupení, soutěže pro 

děti i dospělé, volba nejkrásnější vánoč-

ní ozdoby i tradiční zvonohra. 

Také letos projde Jižním Městem miku-

lášský průvod a poslední týden před vá-

nočními svátky nabídnou své zboží pro-

dejci na vánočních trzích. 

(cis)

Aktuálně

Vánoční trhy

Předpokládaný prodej na stáncích: 

Čeká na Vás:

• vánoční zboží
• adventní věnce
• vánoční dekorace
• medovina

• svařené víno
• ryby
•  vánoční stromečky
•  sýry, klobásky

•  domácí pečivo
•  trdelník
•  aj.

• soutěže pro děti
• doprovodné programy

19.–23. 12. 2013 

od 10.00 do 18.00 

u Komunitního centra Matky Terezy 

Den konání:

Čas konání:

Místo konání: 



Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 14. 10. 2013 
SCHVALUJE:
  podněty do 5. vlny celoměstsky vý-

znamných změn na změny funkčního 

využití pozemků: parc. č. 214/71 z NL 

na OB, parc. č. 670/8 z OB na VV, 

parc. č. 663/1, 663/8, 663/9, 663/10, 

663/12, 663/13, 663/15, 663/16, 

663/17, 663/18 z OP na OB

  nákup komunálního stroje Rondo 

s příslušenstvím

  ZŠ Ke Kateřinkám dar v hodnotě 

50 000 Kč, ZŠ K Milíčovu dar v hodno-

tě 15 000 Kč, MŠ Jažlovická dar v hod-

notě 20 000 Kč, MŠ Janouchova dar 

v hodnotě 5000 Kč, MŠ Křejpského dar 

v hodnotě 3000 Kč, MŠ Madolinka dar 

v hodnotě 3000 Kč a MŠ Blatenská dar 

v hodnotě 2000 Kč

  fi rmu Lukáš Abrham na vypracová-

ní projektové dokumentace pro ob-

jekt mateřské školy o kapacitě 4 třídy 

s varnou

  podnájemní smlouvu o dočasném uží-

vání tělocvičny ZŠ Ke Kateřinkám

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

MČ Praha-Újezd informuje

Co nového ve Vodnické?
Koncem srpna otevřelo v 1. patře Domu 
služeb Vodnická 531/44 své prostory 
relaxační a kosmetické studio Mrelax

Studio zde nabízí širokou škálu zkrášlu-

jících a  relaxačních služeb od  manikúry 

a  pedikúry, přes kosmetiku a  vizážistiku 

až po  fyzioterapii, masáže nebo akupre-

suru. Celou nabídku kosmetického stu-

dia, které se do  nového sídla přestěho-

valo z  ulice Ke  Kateřinkám, najdete na 

www.mrelax.cz.

MŠ Vodnická 
informuje
Vážení rodiče a přátelé školy, dovolu-
jeme si vám s potěšením oznámit, že 
naše školka získala grant na proměnu 
zahrady.  

Rády bychom poděkovaly všem, kteří se 

účastnili všech setkání a svou prací, myš-

lenkami a vizí přispěli k tomuto úspěchu. 

Jsme na vás pyšní a  těšíme se na další 

společnou cestu k naplnění našich před-

stav o zahradě pro všechny. 

Děkujeme moc.

Gabriela Heřmanová, DiS., 

zástupkyně ředitelky, a tým

Dokončení rekonstrukce Formanské
Prvního listopadu 2013 se vrátil auto-
mobilový provoz na zrekonstruovaný 
úsek Formanské ulice v Újezdě. 

Firma EUROVIA CS, a. s., jako dodavatel 

stavebních prací, dodržela daný termín. 

Po  pěti měsících zde byla vybudována 

dešťová kanalizace, přeložky vodovodu, 

elektrických kabelů, nové chodníky a nový 

asfaltový povrch komunikace. Přibyla 

také jedna autobusová zastávka a všech-

ny zastávky mají nové přístřešky.

Ing. Pavel Staněk, investiční odbor

Důležitá usnesení zastupitelstva

Sál Vodnická

Městská část Praha-Újezd 
(www.praha-ujezd.cz):
Středa 4. 12., 15.00 a 17.30: Mikuláš-

ský dětský karneval (vstupenky na ÚMČ 

Praha-Újezd)

Čtvrtek 5. 12., 17.00: Klub seniorů (dále 

vždy 1. čtvrtek v měsíci)

Klub Vodnická, o. s. 
(klubvodnicka.webnode.cz):
Každé pondělí 19.00–20.00: Power jóga

Každé pondělí 20.00–21.00: Pilates 

zdravotní

Každé úterý 19.00–20.00 

a 20.00–21.00: Power jóga

Každou středu 8.00–9.00 a 9.00–10.00: 

Power jóga

Každou středu 10.15–11.15: Zdravotní 

cvičení pro seniory

Každou středu 19.00–20.00: Pilates

Každý čtvrtek 8.00–9.00: Power jóga  

Každý čtvrtek 9.15–10.00: Cvičení 

rodičů s dětmi

Každý čtvrtek 20.00–21.00: Pilates

Mateřská škola Vodnická 
(www.msvodnicka.cz):
Středa 18. 12. 15.30–16.15 

a 16.15–17.00: Pohybový kroužek

Sbor Křesťanské Společenství Praha 
(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Každou neděli 10.00: Shromáždění 

(mimo 1. neděle v měsíci)    

Slovo starosty 
městské části 
Praha-Újezd

Vážení spoluobčané,  

zaměstnanci úřadu městské části 

společně s místními obyvateli připravili 

na závěr roku dvě tradiční akce. Dovol-

te mi, abych Vás co nejsrdečněji po-

zval na zdobení a rozsvěcení nově 

zasazeného smrku, které se bude 

konat na Kateřinském náměstí 

v sobotu 14. prosince od 15.00 hodin. 

Poslední akcí letošního roku bude 

předvánoční setkání u mobilní zvono-

hry, zakončené odpálením ohňostro-

je, a to v úterý 17. prosince od 17.00 

hodin na křižovatce ulic Na Křtině 

a Milíčovská.

Vážení spoluobčané a sousedé 

z městské části Prahy 11, přeji Vám 

všem klidné a ničím nerušené prožití 

vánočních svátků. Dětem přeji, aby jim 

Ježíšek pod stromeček nadělil v podo-

bě dárků jejich vytoužená přání.

Václav Drahorád, starosta

Slovo starostyy
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Nová autobusová zastávka Ve Vilkách.

Prezentace projektu zahrady

Kosmetické studio



Školství

Exkurze do Čapího hnízda

Jak se může skvěle vydařit podzimní den, zažily zhruba 
čtyři desítky žáků ze ZŠ a MŠ Chodov. 

Hned po vyučování se 44 žáků ze třetích 

až pátých tříd vydalo autobusem na velmi 

zajímavý výlet. Cílem cesty bylo Ekocent-

rum Čapí hnízdo. 

Po příjezdu se děti rozdělily na dvě skupi-

ny, kterých se ujaly sympatické průvodky-

ně. Nejprve všichni navštívili malou ZOO 

Labyrint, ve které našli útočiště nalezení 

poranění ptáci ze širokého okolí a mnoho 

dalších zvířátek. Děti se dověděly mnoho 

zajímavostí o orlovi, puštíkovi, sově sněž-

né, výrovi, zblízka sledovaly čápy černé-

ho i bílého a hrou vyzkoumaly, jak loví vo-

lavka. Liška byla ukrytá ve svém doupěti 

a spala. Nejvíce však děti pobavila vydra 

říční. Plavala v malé tůňce, na zavolání při-

bíhala, dováděla a hrála si. 

Přátelsky se chovala i  samice divočáka 

Růženka, která se nechala od průvodkyně 

drbat na zádech. Poté se děti prošly mezi 

výběhy a stájemi, kde pozorovaly daňky, 

lamy, krávy, kozy, ovce a různá plemena 

ušlechtilých koní. Průvodkyně jim neustá-

le o  všech zvířatech poutavě vyprávěly 

a děti se mohly na cokoli zeptat. Na zá-

věr čekalo děti milé překvapení v podobě 

velkého dřevěného hradu s  několika vě-

žemi, propojenými pohyblivými můstky 

a skluzavkami. To byla krása! Jen obtížně 

se děti daly přesvědčit k návratu. Ke ško-

le se všichni vrátili obohaceni o  mnoho 

poznatků a zážitků.

red
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Jihoměstský den otevřených dveří středních škol

Vážení rodiče, milí žáci základních škol, chtěl bych vás 
touto cestou pozvat na Jihoměstský den otevřených 
dveří středních škol, který se uskuteční 10. prosince 
2013 od 15.00 do 20.00 hod. v Gymnasiu Jižní Město, 
Tererova 17, Praha 4, v několika prezentačních blocích. 

Vedle Gymnasia Jižní Město se vám 

představí EDUCAnet – gymnázium 

a SOŠ Praha, MICHAEL – Střední škola 

a Vyšší odborná škola reklamní a umě-

lecké tvorby, Střední odborná škola mul-

timediální a propagační tvorby, Střední 

škola – Waldorfské lyceum, Střední ško-

la managementu a služeb, Střední škola 

Podnikatelská akademie a  Gymnázium 

Opatov. Nad celou akcí převzala záštitu 

MČ Praha 11, odbor školství a  kultury 

v čele s PaedDr. Miroslavem Cermanem.

Přijďte si pro vaše dítě vybrat kvalitní 

střední školu!

Mgr. Tomáš Mikeska, ředitel GJM
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Podzimní cyklokros 2013
Ve středu 9. října se v Central parku na Opatově konal tradiční cyklokros pro děti 
i jejich rodiče. 

Za podpory MČ Praha 11, hlavního města 

Prahy a Cyklosportu KERN jej pořádal Cy-

kloturistický oddíl Ufo. Trasa vedla, zvláš-

tě pro nejmenší ze závodníků, náročným 

terénem využívajícím několik z  kopečků 

Central parku. Kategoriím Žáci a  Žáky-

ně I přibližně osmisetmetrový okruh plně 

stačil jednou, zatímco starší kategorie jely 

vícekrát, v případě Kadetů celkem sedm-

krát. Celkem se sešlo přibližně 40 závod-

níků, nepočítáme-li dospělé závodníky 

účastnící se po boku svých i  cizích rato-

lestí v nejnovější, přesto asi nejoblíbeněj-

ší kategorii Rodinná štafeta, kde trojice 

závodníků – dvě děti a  jeden dospělý – 

závodí o  zajímavé dárkové balíčky. Nej-

plnější kategorií byli Žáci II, velmi příjem-

nou zajímavostí letošního ročníku, o které 

doufám, že se udrží, pak bylo poměrně 

velké množství startujících děvčat.

Počasí nám tentokrát přálo, namísto le-

zavého podzimu, který se projevoval 

ve  dnech před závodem i  po  něm, bylo 

sice chladnější, ale pro jízdu vhodné a su-

ché babí léto. I to nejspíš přispělo k tomu, 

že se závod velmi vydařil.

Za Cykloturistický oddíl Ufo

David Fatka

Zveme všechny sportovní příznivce na 

Přebory Prahy ve stolním tenise
které proběhnou 4. a 5. ledna 2014 v hale na Květnového vítězství 1554.

Jde o nominační turnaj na Přebory re-

publiky ve stolním tenise ve všech vě-

kových kategoriích, od  mladších žáků 

po  dospělé. Přebory pořádá Pražský 

svaz stolního tenisu ve  spolupráci se 

Sportovním Jižním Městem, obecně 

prospěšnou společností. 

 

Lákadlem je  loňské silné obsazení sou-

těže dospělých, kdy se vítězem stal Mi-

chal Obešlo, vicemistr České republiky 

a hráč širší české reprezentace.

 

Na  setkání se těší Sportovní Jižní 

Město, o. p. s. – oddíl stolního tenisu

www.sportovnijiznimesto.cz 

Turnaj se uskuteční pod záštitou sta-

rosty městské části Praha 11.

red

Sportovní a volnočasové 
akce pořádané od 
1. do 31. prosince 2013

1. 12.
Turnaj v házené – starší žákyně

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, 8.15–12.15 hod.

HC Háje JM

4. 12.
Přátelské turnaje v šachu, scrabble 

a dámě pro všechny věkové kategorie

Komunitní centrum Matky Terezy 

U Modré školy 2327/1, Praha 4-Háje

Akce se koná každou středu 

16.30–19.00 hod.

Šachový klub Jižní Město

Kontakt: Miroslav Beneš 

tel.: 732 644 691 

e-mail: m.benes@volny.cz

6. 12.
Mikulášský turnaj ve stolním tenise

Herna stolního tenisu TTC Elliza, 

Mikulova 1583, 13.00–19.00 hod.

Sportovní JM, o. p. s. – oddíl stolního 

tenisu

7. 12. 
Přespolní běh

Sraz – parkoviště ve Výstavní ul. 

10.30–12.00 hod.

o. s. Kopec

19. 12.
Vánoce na Jižním Městě

Centrální park u Komunitního centra 

Matky Terezy, 14.00–18.00 hod.

MČ Praha 11 

Tradiční vánoční exhibiční vystoupení 

moderních gymnastek

Hala TJ JM Chodov, Mírového hnutí 

2137, 15.00–17.30 hod.

TJ JM Chodov, o. s.

19.–23. 12.
Vánoční trhy

před Komunitním centrem 

Matky Terezy, 10.00–18.00 hod.

MČ Praha 11

21. 12. 
Vánoční turnaj ve stolním tenise

Herna stolního tenisu TTC Elliza, 

Mikulova 1583, 9.00–19.00 hod.

Sportovní Jižní Město, o. p. s. – oddíl 

stolního tenisu

Zápas ve fl orbalu s FBŠ ALINVEST 

Jihlava

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, 17.00–19.00 hod.

Sportovní Jižní Město, o. p. s. – oddíl 

fl orbalu

Sport a relax
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Bytová jádra / Modernizace bytů
 12 let na trhu   více než 1850 rekonstrukcí   studio na ploše 250 m2

Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových jader, 
nebytových prostorů, cihlových bytů, kompletní 
servis včetně projektu, stavební povolení.

Bydlete ZDARMA
Po dobu rekonstrukce Vás můžeme ubytovat 

v bytě 2+1. Více informací na www.panelreko.cz

Naši  práci Vám 
rádi ukážeme.

PANELREKO s.r.o.
Pobočka: Křejpského 1523, Praha 4

zelená linka: 800 112 278
praha@panelreko.cz, www.panelreko.cz

182x61.indd   1 20.11.13   14:11

Restaurace Pražanka
Jažlovická 38, Praha 4 – Háje

Rezervace: 603 424 700
www.restauraceprazanka.cz

Restaurace Pražanka 
Restaurace Pražanka si vás dovoluje 
pozvat na řízenou degustaci vín ročníků 
2011 a 2012 známého vinaře 
Filipa Mlýnka z Dolních Dunajovic.

27.12.2013 od 18.00 a večerem vás bude provázet Stanislav Hložek
Cena 300 Kč nebo 470 Kč

HLEDÁTE ZUBAŘE?
Soukromá zubní ordinace 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

L

500 Kč

L
L L
L L
L L

UČEBNICE A VÝUKOVÁ CD KE KURZU ZDARMA

www.autoskolaking.cz
777 180 708

VÝUKA A VÝCVIK VŠECH SKUPIN ŘO
AUTOŠKOLA S LIDSKÝM PŘÍSTUPEM

SLEVA

PO PŘEDLOŽENÍ

TOHOTO INZERÁTU

Podjavorinské 1600/3, 149 00 Praha 4

Informace a možnost rezervace www.fitnessstar.cz

Nový sál ve Fitness Star
Vojtíškova 1783, Praha 11 - Chodov, 

v 1. poschodí nad prodejnou Lídl
(5 min. OC Chodov)

777 777 599  

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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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

Nad Opatovem 2140, Praha 11 www.monada.cz
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Řád T. G. Masaryka čestnému 
občanovi Prahy 11
V rámci oslav 95. výročí vzniku Československa převzal 
Erazim Kohák ve Vladislavském sále Pražského hradu Řád 
Tomáše Garrigua Masaryka. Za vynikající zásluhy o rozvoj 
demokracie, humanity a lidská práva mu ho propůjčil 
při tradičním slavnostním setkání památného 28. října 
prezident Miloš Zeman. Gratulujeme!

Prof.  Erazim Kohák, Ph.D., český fi lozof 

a publicista, často se zabývající ekologic-

kými tématy, je naším sousedem z Hor-

ních Roztyl v  Jižním Městě II. Žil 42 let 

v  zahraničí, v  únoru roku 1948 odešel 

s  rodiči do  emigrace. Působil jako pro-

fesor fi lozofi e na  bostonské univerzitě. 

Jak se nedávno vyjádřil, byl vždycky pře-

svědčený, že není emigrant, ale „osoba 

dočasně a nedobrovolně pobývající v za-

hraničí“. Vrátil se hned v  listopadu roku 

1989 a brzy našel trvalé bydliště v Jižním 

Městě. Také v Praze se stal vysokoškol-

ským učitelem a  vydal několik knih. Se-

tkávali jsme se s ním i  na  „Otvírání stu-

dánek“. Městská část Praha 11 již v roce 

2008 ocenila svého souseda čestným 

občanstvím. 

Fotografi e z  fondů Muzea Prahy 11 při-

pomíná Erazima Koháka spolu s man-

želkou při oněch slavnostních chvílích 

v  Brožíkově síni Staroměstské radnice. 

V květnu roku 2013 fi lozof oslavil již osm-

desátiny. Po převzetí Řádu T. G. Masary-

ka jubilant E. Kohák s radostí konstatoval, 

že je „tady to vědomí, že mě tato země 

přijímá, že už nejsem ten z  Ameriky, že 

už jsem Čech. A to je, oč jsem celý život 

usiloval.“ 

A  k  poválečnému vývoji a  dobám před 

svým návratem domů dodal, že „jestli-

že máme zase vytvořit národ, najít urči-

tou jednotu, tak myslím, že musíme být 

schopni ne zapomínat, ale odpouštět“. 

Jiří Bartoň

Betlém z panelů opět září
Že je na vánoční tematiku ještě brzy? Kdeže, televizní 
informace nás „připravovaly“ již v říjnu. 

A  teplé podzimní podvečery ještě před 

přechodem na zimní čas kouzlily tu zvlášt-

ní náladu podzimu, uvozující nadcházející 

příchod zimního slunovratu a Vánoc. Listí 

ze stromů, polehávající po trávnících, teh-

dy, před svým konečným zánikem, zářilo 

ze šera zlatem a  purpurem. Vzduch ne-

opakovatelně voněl (další fáze roku, kdy 

si jihoměstský Pražan může s pýchou při-

pomenout, že u nás ovzduší voní) a při-

bývalo světel. Nejenom v  domech, také 

na komunikacích. Nové dlouhé autobusy 

městské dopravy dokonce přinesly i nový 

druh bočního osvětlení. Kloubová vozi-

dla zdobí ochranný pás níž rozmístěných 

malých lampiček, jakýchsi autobusových 

„plečniků“. Volně totiž připomínají drobná 

osvětlovací tělesa, vestavěná do zdí bu-

dov Pražského hradu. Jistě jste si jich při 

podvečerních procházkách nádvořími po-

všimli. Pro Hrad je kdysi navrhl proslulý 

architekt Josip Plečnik. Mezi jihoměstské 

skromné hrdosti náleží, že byly při rekon-

strukci naší tvrze použity také na  zdej-

ším nádvoří. Trochu podobná svítidla nyní 

chrání vozidla a také přispívají k zajímavé 

atmosféře. 

Přechod na zimní čas nám letos snad ješ-

tě drsněji než jindy přiřadil do  denního 

rozvrhu temná pozdní odpoledne. Pejs-

kařům narušila přátelská setkávání i zají-

mavé rozhledy. O to víc večerním výhle-

dům temnem vládnou rozzářená okna, 

popřípadě obrazovky. Díky vícepodlažní 

městské zástavbě se světla vrství nad 

sebe. Osobitý betlém z panelů opět září 

teplem domovů.

Jiří Bartoň

Erazim Kohák s chotí v Brožíkově síni. Foto 

z fondů Muzea Prahy 11

Večerní okna. Foto: Jiří Bartoň 

Život na Jižním Městě
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ADVENT

Slovo advent po-

chází z latinského ad-

ventu – příchod. Od roku 380 jím 

označujeme období církevních příprav 

na vánoční svátky. Vedle církevně la-

děného předvánočního času, plného 

napětí a očekávání, pochází obyčeje 

tohoto období z pradávných pohan-

ských zvyků. Něco starého končilo 

a nové se rodilo. V západní tradici je 

advent také dobou zklidnění. Odpoví-

dalo to životnímu stylu našich předků 

za dlouhých prosincových nocí.

Letošní advent začíná 1. prosince 

a většina toho, co je uvedeno v prvním 

odstavci, nebude platit. Předvánoční 

čas je dnes laděn docela jinak. Pro vět-

šinu z nás totiž adventem začíná po-

slední etapa předvánočního šílenství, 

která má do církevních příprav hodně 

daleko. Vezmeme útokem obchody 

a nákupní centra, abychom dokoupi-

li či nakoupili vše, o čem si myslíme, 

že na Štědrý den nesmí chybět na na-

šich stolech a pod našimi vánočními 

stromky. 

S dávnými zvyky to má pramálo spo-

lečného a o zklidnění nemůže být ani 

řeč, ale málokdo z nás se tomu zcela 

vyhne. Zkusme, navzdory „novým tra-

dicím“, nalézt v tomto čase alespoň 

několik chvil k zastavení a zamyšlení, 

třeba při zapalování jednotlivých sví-

ček na adventním věnci. 

Přeji všem přežít třiadvacet advent-

ních dní s co nejmenšími ztrátami 

na duši, a co nejkrásnější prožití letoš-

ních vánočních svátků. 

A kdybychom se neviděli, neslyše-

li a nečetli, tak šťastný a zdravý rok 

2014.

Jan Meixner

S lednem se blíží i pravidelný čas 
zápisu dětí do základních škol
Abychom rodičům budoucích prvňáčků co nejvíce usnadnili výběr školy, přinášíme 
některé základní informace a přehled všech základních škol v Praze 11 s jejich 
charakteristikami.

Jedná se celkem o 12 škol, z toho je jed-

na soukromá a  dvě speciální. Každá ze 

škol má svá specifi cká zaměření, mnoho 

školních a  mimoškolních aktivit. Vzhle-

dem k různorodosti nabídky si můžete vy 

jako rodiče vybrat právě tu, která by nej-

více vyhovovala vašemu dítěti. O správ-

nosti své volby se ještě můžete přesvěd-

čit návštěvou vybrané školy v rámci „Dnů 

otevřených dveří“ či účastí na akcích po-

řádaných školami právě pro budoucí prv-

ňáčky a jejich rodiče (např. „Škola nanečis-

to“ či „Hra na školu“).

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě 

k zápisu k povinné školní docházce, a to 

v době od 15. ledna do 15. února kalen-

dářního roku, v němž má dítě zahájit po-

vinnou školní docházku. Do základní ško-

ly se zapisují děti, které před začátkem 

školního roku (nejpozději 31. srpna) dovr-

ší šestý rok věku. Na žádost zákonných 

zástupců lze výjimečně zapsat i děti, kte-

ré dovrší šesti let v době od září do kon-

ce června příslušného školního roku, ale 

pouze jsou-li přiměřeně tělesně i  dušev-

ně zralé. Podmínkou přijetí dítěte naroze-

ného v období od září do konce prosince 

je také doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení, podmínkou přije-

tí dítěte narozeného od  ledna do  konce 

června doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení a  odborného lé-

kaře, které k  žádosti přiloží zákonný zá-

stupce. Ředitel školy může na  základě 

doporučení příslušného školského pora-

denského zařízení a  odborného lékaře 

nebo klinického psychologa odložit začá-

tek povinné školní docházky o  jeden rok 

u dětí, které nejsou tělesně či duševně vy-

spělé. I s těmito dětmi se ale musí rodiče 

dostavit k zápisu. K zápisu vezměte svůj 

průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Vyhláškou hlavního města Prahy jsou sta-

noveny spádové obvody jednotlivých škol 

(najdete na webových stránkách MČ Pra-

ha 11 – http://www.praha11.cz/cs/skol-

stvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zs.

html), přesto si rodiče mohou pro své děti 

zvolit základní školu dle své úvahy, a  to 

i tu, do jejíhož spádového obvodu dítě ne-

patří. Pouze v případě, že škola nemůže 

dítě z kapacitních důvodů přijmout, zapí-

ší ho rodiče ke školní docházce ve škole 

spádové podle bydliště. Vzhledem k do-

statečné kapacitě míst v základních ško-

lách je pravděpodobné, že rodiče při zápi-

su uspějí ve vybrané škole.

V  tomto čísle Klíče jsme se snažili po-

dat souhrnné informace týkající se zápi-

su do základních škol. Veškeré další dota-

zy vám zodpoví vedení jednotlivých škol 

i odbor školství a kultury Úřadu městské 

části Praha 11 (tel.: 267 902 324).

Na  závěr přejeme všem prvňáčkům, ale 

i jejich rodičům, aby zvolili školu a učitele, 

kteří jim pomohou vyšlápnutí do školního 

života hravě zvládnout.

Ivana Guthová, 

odbor školství a kultury ÚMČ 

kompletní výpis škol na str. 22 a 23
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Kdy:  19. prosince 2013 od 9.30 do 11.30 hod. pro děti i dospělé 

a od 14 do 18 hod. pro děti a všechny občany MČ Praha 11

Kde: pěší zóna před Komunitním centrem Matky Terezy (metro Háje)

Vánoce
na Jižním Městě

Program:
• soutěže a písničky pro dobrou náladu

• vyhodnocení soutěže O nejkrásnější vánoční ozdobu

•  různé závody a další soutěže pro děti a dospělé, např. 

závody psích spřežení, lovení rybiček a další

•  pro děti zazpívá Vlastimil Korec a programem budou 

provázet Miloš Skácel a David Petřík

•  program bude ukončen zvonohrou, ke které budeme 

podávat horký punč

• dárky obdrží nejen děti, ale i psí mazlíčci

•  v soutěžích můžete vyhrát televizor, fotoaparát,

plyšové hračky, sladkosti a další zajímavé ceny

Starosta Prahy 11 Mgr. Dalibor Mlejnský Vás zve na:
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Praha 11 ocenila úspěchy dětí i práci strážníků

Městská část Praha 11 ocenila začátkem listopadu 
děti i dospělé, kteří v letošním roce nejvýznamněji 
reprezentovali Jižní Město. 

V  důstojném prostředí Brožíkovy síně 

ve Staroměstské radnici dostali medaile 

a pamětní listy. O hudbu se postarali žáci 

Základní umělecké školy Jižní Město.

„Žijeme v době, kdy se úspěch a prospěš-

nost hodnotí zejména ekonomickými mě-

řítky. Lidé, kteří obohacují veřejný život 

nesmírně důležitými, ale neměřitelnými 

skutky, by mohli získat pocit, že jejich sna-

žení nemá smysl. Opak je pravdou. Kvali-

tu života zvyšují zejména činy, jimiž obo-

hacujeme druhé,“ uvedl starosta Dalibor 

Mlejnský. 

Vybíralo se z  řady oblastí, oceňovalo se 

napříč věkovým spektrem. Úspěchy se no-

minovali na cenu MČ za vzornou reprezen-

taci například judisté, fl orbalisté i  házen-

kářky či stolní tenista. Mezi dětmi zazářily 

tanečnice, ale také hudebníci i  vítězové 

vědomostních soutěží. Dospělé reprezen-

tovali strážníci a hasiči, kteří ukázali nasa-

zení při letošních červnových povodních. 

Za obětavou práci i vzornou službu získa-

li medaile Za záchranu života a majetku.

cis

Praha 11 rozšířila internetové služby pro klienty úřadu

Komunikace z bezpečí domova, příprava žádostí na dálku, 
registrace při hledání práce na úřadě – nabídka, kterou 
návštěvníkům webových stránek Jižního Města udělala 
městská část Praha 11. 

Projekt se jmenuje E-Government Pra-

ha 11 a připravoval se déle než rok. Vý-

sledkem práce je více možností elektro-

nické komunikace úřadu s veřejností, a to 

ve vyšší kvalitě. Navíc bez nutnosti přijít 

na úřad. 

Aby systém fungoval, musely se za při-

spění Evropské unie nakoupit například 

nové internetové terminály pro budovy 

úřadu a  informační centra. Ty návštěv-

níkům objektů umožňují, mimo jiné, také 

bezplatný přístup k  internetu. „Není sa-

mozřejmě zcela neomezený. Jsou strán-

ky, na které se přes naše připojení zájem-

ci nedostanou,“ upřesnil vedoucí oddělení 

informatiky odboru kanceláře tajemníka 

Martin Zíka. Samozřejmostí je však připo-

jení ke  službě Czechpoint, vstup do da-

tových schránek a do dalších portálů ve-

řejné správy. Vyhledané dokumenty si 

návštěvníci mohou také vytisknout. 

Připojit k  internetu se mohou nejen pro-

střednictvím terminálů, ale také pomocí 

vlastní techniky přes nezpoplatněnou Wifi , 

a to dvakrát denně na stanovený čas.

Posledním krokem projektu, který se při-

pravuje ke  spuštění, je „návštěva úřadu 

on-line“. Jde o  spojení občana s  úřed-

níkem na  internetu, včetně zvukového 

a  obrazového přenosu. Zájemce si čas 

úředníka „zablokuje“ objednávkou, k dis-

pozici ho k  předem vymezenému téma-

tu bude mít přesně stanovenou dobu. 

„Pokud by však úředníka například urá-

žel nebo se zásadně odchýlil od tématu, 

které si vybral, může zaměstnanec úřa-

du rozhovor přerušit ještě před uplynu-

tím stanovené doby,“ dodal Zíka s tím, že 

předpokládaná doba spojení bude pat-

náct minut na téma pro jednoho zájem-

ce. Pokud se systém osvědčí, úřad rezer-

vace rozšíří. 

  

Projekt E-Government Praha 11 se reali-

zoval v rámci Operačního programu Praha 

Konkurenceschopnost (OPPK), na jeho fi -

nancování se podílel Evropský fond pro re-

gionální rozvoj a městská část Praha 11. 

red
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Plošná inzerce 

Řádková inzerce 
STANDARD: �� Kč bez DPH • HIGHLIGHT: � Kč bez DPH

Maximální délka textu inzerátu činí ��
 znaků včetně mezer a znamének interpunkce.

Text inzerátu STANDARD je vysázený černou barvou na bílém podkladu.

Text inzerátu HIGHLIGHT je vysázený černou barvou a je barevně zvýrazněný.

Garantujeme, že v jednom vydání časopisu nepřevýší počet inzerátů HIGHLIGHT počet inzerátů STANDARD.

CENÍK INZERCE

Inzerci v časopisu Klíč můžete nově objednávat na:
Tel.: �� ��� �


E-mail: inzerce@casopisklic.cz

www.casopisklic.cz

Vkládaná inzerce 
Cena za vklad: �� � Kč bez DPH
K ceně za vklad je účtována navíc cena za gramáž 

vkladu, a to následovně:

  – � g:  ,�� Kč/ks bez DPH
 � – �� g:  ,�� Kč/ks bez DPH
 �� – �� g:  ,�� Kč/ks bez DPH
 �� – � g:  ,�� Kč/ks bez DPH

Vkládanou inzerci je možné umístit pouze do celého 

nákladu časopisu, který činí �� 


 ks výtisků. Maxi-

mální možný formát vkladu je ��
 x ��� mm a maxi-

mální hmotnost vkladu činí �
 g. Vkladem mohou být 

pouze tiskoviny. Nelze vkládat reklamní předměty či 

vzorky výrobku.

�. strana obálky: + � % • . strana obálky: + �� % • �. strana obálky: + �� %

�/�

��� x ��� mm

� �

 Kč 

bez DPH

�/�

��� x �� mm

�� �

 Kč 

bez DPH

�/�

��� x �� mm

�� �

 Kč 

bez DPH

�/�

�� x �� mm

�� �

 Kč 

bez DPH

�/�

�� x �� mm

� �

 Kč 

bez DPH

�/��

�� x 
 mm

� �

 Kč 

bez DPH

Termíny uzávěrek a vydání v roce �
��

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Uzávěrka ��. ��. ��. �. �
. �. ��. . ��. �. ��. �. �
. �. x ��. �. ��. �. ��. �
. ��. ��.

Vydání �. �. . �. . . �. . �. �. �. �. �. �. x �. �. �. �
. . ��. �. ��.
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kc zahrada
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s.
Malenická 1784
148 00  Praha 11
tel.: 271 910 246 
www.kczahrada.cz

Spojení: metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-
va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 
122, 177 – zast. U Kunratického lesa, pak 
5 minut chůze od OC Chodov. Koncerty, pohád-
ky, divadlo, široká nabídka výtvarných, pohybo-
vých, jazykových kurzů, workshopy a výstavy. 
Na pohádky je jednotné vstupné 50 Kč. V našich 
prostorech působí již 4 roky Rodinné centrum 
BABOČKA, které poskytuje rozmanité kurzy pro 
děti od 6 měsíců do 8 let a školičku pro děti 
od 2 do 5 let. 
Více informací na www.rcbabocka.cz

program
2. 12., 14.00: Centrum celoživotního vzdělá-
vání – kroužek ručních prací vás zve na výsta-
vu výrobků vytvořených technikou paličkování. 
Vstupné zdarma. Výstava potrvá do 21. 12. 
2013. 
2. 12., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří uvá-
dí: Čas ve swingu. Vstupné 50 Kč.
3. 12., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupino-
vé bubnování. Vstupné 100 Kč.
4. 12., 14.30–15.30: Liduščino divadlo uvádí: 
Dva sněhuláci o Vánocích. Vstupné 50 Kč.
5. 12., 10.00–11.30: Divadlo z Praku uvádí po-
hádku: Červená Karkulka aneb to je náhodička. 
Vstupné 50 Kč. Po pohádce přijde Mikuláš, čert 
a anděl!
5. 12., 18.00–20.00: Mikulášský průvod. Pro-
gram začíná před Komunitním centrem Matky 
Terezy v Centrálním parku. Vstupné zdarma.
6. 12., 21.00–23.00: Koncert skupiny PSH – 
nejznámější rapové skupiny z Česka, která vznik-
la v roce 1992 v paneláku na Jižáku. Vstupné 
190 Kč.
7. 12., 10.00–12.00: Sobotní dílna paní Něm-
cové: Velká vánoční dílna – výroba dárečků, de-
korací a ozdob. Vstupné 50 Kč.
7. 12., 15.00–16.00: Divadýlko Kuba uvádí po-
hádku: Návštěva v pekle. Vstupné 50 Kč.
14. 12., 15.00–16.00: Divadýlko Mrak uvádí 
pohádku: Vánoční pohádka. Vstupné 50 Kč.
21. 12., 15.00–16.00: Divadlo z Praku uvádí 
pohádku: O zapomětlivém psaníčkovém andě-
líčkovi. Vstupné 50 Kč.
21. 12., 16.00–17.00: Oslava českých Vánoc: 
zpívání koled s dětmi. Vstupné zdarma.
Nabídka kurzů KC Zahrada pro rok 2013/2014 
je široká:
•  Umělecké kurzy pod vedením paní Ilony 

Němcové: návrhářství, předškolní umělecká 
výchova

• Skupinové bubnování
• Muzikálová školička 
• Street dance
• Moderní yoyování
• Kondiční cvičení pro seniory
• Cheer Academy – cheerleaders 
• Zumba
• Tai – Chich-uan
• Pilates
• Kalanetika
• Pohybové studio pro děti do 10 let DaFi

chodovská tvrz
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s.
Ledvinova 9, Praha 4
tel.: 267 914 831, 267 915 444  
www.chodovskatvrz.cz

Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 13.00–
19.00 hod. Vstupné 50 Kč. Spojení: autobusem 
č. 125, 136, 213, 293 – zastávka Chodovská 
tvrz, pak 3 minuty chůze. Metrem C – Chodov, 
pak 10 minut chůze.

program
1. 12., 15.00–16.00: Divadla Duší Spřízněných 
uvádí pohádku: Pohádkové taškařice šaška 
Ferdy. Vstupné 50 Kč.

1. 12., 13.00–19.00: Výstava fotografi í Sáry 
Saudkové v Malé galerii. Vstupné 50 Kč. Výsta-

va potrvá do 11. 1. 2014. 

1. 12., 13.00–19.00: Výstava obrazů Václava 
Švejcara ve Velké galerii. Vstupné 50 Kč. Výsta-

va potrvá do 11. 1. 2014. 

6. 12., 14.00–18.00: Výtvarná dílna – malu-
jeme Ježíškovi a zdobíme vánoční stromeček. 
Vstupné 50/30 Kč.

8. 12., 15.00–16.00: Divadlo Matěje Kopecké-
ho uvádí pohádku: Nápad myšky Terezky aneb 
o zlé koze. Vstupné 50 Kč.

10. 12., 16.00–17.30: Přednáška Jiřího Bar-
toně: Osudy mocných i pánů z Nemanic: Vald-
štejn, Fruwein, Michna, Martinic. Promítání 

dokumentů. Vstupné zdarma.

11. 12., 20.00–21.30: Koncert „To nejlepší 
z klasické hudby v jazzovém hávu“. Vstupné 

190 Kč.

12. 12., 19.00–21.00: Literárně hudební večer 
Bible čtená. Vstupné 100/50 Kč.

14. 12., 15.00–17.00: Výtvarná dílna – tvoří-
me adventní kalendář. Vstupné 50/30 Kč.

15. 12., 15.00–16.00: Divadlo Tondy Novotné-
ho uvádí pohádku: Jak pejsek a kočička čekali 
na Ježíška. Vstupné 50 Kč.

19. 12., 19.00–20.30: Kvartet s vánočním pro-
gramem. Vstupné 190 Kč.

22. 12., 17.30–18.30: Jaroslav Svěcený – Vá-
noční dvojkoncert. Vstupné 250/200 Kč.

22. 12., 19.30–20.30: Jaroslav Svěcený – Vá-
noční dvojkoncert. Vstupné 250/200 Kč.

ddm jižní m*sto
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
5. 12., 15.00–17.00: Čertovský karneval. Maš-

karní rej s příchodem Mikuláše, anděla a čerta. 

Malá sladká nadílka. DDM JM, Květnového 

vítězství.

13. 12., 16.30–20.30: Vánoční koncert pro 
rodiče. Hudební podvečer. DDM JM, Květnové-

ho vítězství.

14. 12., 14.00–17.00: Čekání na Ježíška. Vá-

noční výtvarná dílna s pohádkou „O princezně 

Mlsalce“ v podání Divadélka z Pytlíčku. DDM JM, 

Květnového vítězství.

14. 12., 15.00–18.30: Drátovaná vážka. Tvoři-

vá dílna. DDM JM, Šalounova.

14. 12., 9.00–14.00: Turnaj ve stolním tenise. 
Vánoční turnaj jednotlivců. DDM JM, Šalounova.

Připravujeme:
11. 1. Turnaj ve stolním tenise – týmová hra 

dětských dvojic

18. 1. Keramické dílny – zimní tematika

18. 1. Den s pohádkou

Klub Rybník
klub pro děti 6–16 let – ZÁBAVA/RELAXACE/

KAMARÁDI

Otevírací doba: po: 14.30–17.30 hodin, 

út–čt: 14.30–18.30 hodin

Klub bude během vánočních prázdnin, 
tj. 20. 12. 2013–5. 1. 2014, uzavřen!
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu. 

Podrobné informace naleznete na 
www.ddmjm.cz.

benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

tel.: 272 912 124, mob.: 603 468 151

informační hodiny: pondělí 10.00–12.00

program
Zápisy do lednových kurzů
Zápisy na první čtvrtletí 2014 proběhnou 

od 12. do 19. 12. 2013.

Čtvrteční tvořivé dílny pro děti od 7 let – výro-

ba dárků a šperků z Fimo hmoty, korálků, fi lce, 

čt 16.30–18.30

Novinka
FITBALLY S VERONIKOU – hodina na velkých 

míčích, která vás naladí, protáhne a posílí celé 

tělo, vhodné jako prevence bolestí zad a kloubů, 

pá 11.00 hod.

Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců 

do 2 let, dopoledne denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.15, 16.00.

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

Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00.

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

Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po 16.00–18.00. 

BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 

i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, 
út 10.00, st 11.00 a čt 11.00.

Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.

Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.

Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – zdra-

votní cvičení podporující protažení a posílení nej-

více zatěžovaných svalových skupin, prevence 

bolestí zad a relaxace pro dobrou psychickou 

pohodu, út 18.00, čt 18.00.

MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská škola pro děti od 2 let. 

Najdete u nás zdravou školku podporující po-

hybové aktivity, pobyt venku na velké zahradě 

i přirozené vzdělávání dětí s prvky Montessori 

pedagogiky.

Více informací na 

http://msbenjaminek.webnode.cz

Poradny
Psychologické a partnerské poradenství pro 
maminky vracející se do zaměstnání, zdarma.
Sociálně-právní poradna pro rodiny.
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež

od 13 do 19 let

Brandlova 1639/6, 149 00  Praha 11

Otevírací doba: po 14.00–17.00: individuální 

konzultace a půjčovna sportovního vybavení; 

út, st, čt 14.00–20.00: klub

program
3. 12., 16.00: Preventivní blok:  Jak se bránit 
proti šikaně.
5. 12., 17.00: Mikulášská diskotéka.
11. 12., 16.00: Výtvarný workshop – vánoční 
výzdoba.
17. 12., 17.00: Bowling.
Změna programu vyhrazena.

Kulturní přehled prosinec 2013
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Kam do komunitní zahrady 
a na kompost?
Již od loňského roku se, nejenom v Praze, daří komunitním 
zahradám, které lidem nabízí příležitost začít si pěstovat 
vlastní zeleninu, bylinky a drobné ovoce. 

Pokud tedy toužíte po  kousku půdy, ať 

už v podobě malého záhonku, naplněné-

ho pytle nebo přepravky, můžete již nyní 

oslovit organizátory takovýchto projektů 

a zamluvit si své místo v zahradě na příš-

tí rok. Ve většině komunitních zahrad zá-

roveň můžete využívat komunitní kompo-

stéry na bioodpad z vaší kuchyně. 

A  jak to funguje? V zahradách se na za-

čátku sezony často vybírá symbolický pří-

spěvek, který se použije na základní vyba-

vení a také spotřebu vody. 

Zahradníci se většinou pravidelně schází 

a také se mohou zapojit do různých do-

provodných akcí – sousedské slavnos-

ti, workshopy, promítání, ale třeba i letní 

grilování. Věřte, že je to skvělý způsob, 

jak se seznámit s novými lidmi, kteří mají 

stejný zájem, a navzájem si předat zkuše-

nosti s pěstováním. 

Na  stránkách www.komunitnizahrady.cz 

najdete aktuální přehled komunitních za-

hrad, ale i míst, kam můžete odnést bio-

odpad, nebo kde sehnat kalifornské žížaly 

do domácího vermikompostéru. V Praze 11 

funguje již druhým rokem komunitní za-

hrada na pozemku KC Zahrada, kterou za-

ložila obecně prospěšná společnost KO-

KOZA. V  letošním roce byla podpořena 

grantem městské části Praha 11 a vedou 

ji místní občané Martin a Sylvie.

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

Věci
V prostorách Artotéky budou předsta-

veny dva druhy objektů letošní absol-

ventky AVU Kláry Pernicové: fragilní, 

na nitích visící světlé objekty a ne zce-

la běžně vypadající věci běžné denní 

potřeby.

2. 12. 2013–6. 1. 2014

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 h.; So 9–15 h.

tel.: 272 918 759

Zahrada v KC Zahrada – Záhonky a proutěný 

kompostér. Foto: KOKOZA, o. p. s. 

Kulturní centrum Zahrada, 

Malenická 1784, 148 00 Praha 4 

Vás zve na koncert skupiny 

PSH –  Peneři Strýčka Homeboye 
dne 6. prosince 2013 ve 21.00 hodin

Nejznámější rapovou skupinou z Česka jsou PSH (Peneři Strýčka Homeboye). Vznik-

li již v roce 1992 na „Jižáku v paneláku“. V roce 2012 DJ Richard odchází ze sku-

piny a novým členem a DJem se stává Mike Trafi k a skupina startuje naplno práci 

na svém druhém albu, již se zapracovaným novým členem a producentem. Ten se 

své příležitosti chytí a dodnes produkuje většinu skladeb, které „Peneři“ hrají. Dal-

ším bonusem do síně slávy se stává sólovka Oriona „Territorium 1“, u které už ná-

zev napovídá, že se musí posluchač připravit na pokračování..

PSH

PENEŘI STRÝČKA 

HOMEBOYE

6. 12. 2013 

21.00 HOD.  
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Základní škola a střední škola waldorfská, 

Křejpského 1501/12, 149 00 Praha 4

Tel.: 272 930 617 • Ředitel: Mgr. Magdaléna Vančatová Spá-

čilová • E-mail: sssjak@volny.cz • www adresa: www.sssjak.cz 

• Vzdělávací program: Waldorfská praktická škola; od 

2. 9. 2013 nabízíme vzdělávání podle ŠVP pro základní školu. 

• Počet žáků celkem: 81 (max. počet 12 žáků ve třídě) • Třídy 
celkem: 10 • Kroužky na škole: hra na hudební nástroj (lyra, ky-

tara), školní orchestr,  sportovní hry pro žáky školy, anglická kon-

verzace • Školní družina: pro žáky 1. až 6. ročníku ráno od 7.30 

hod., odpoledne do 16.00 hod. (pátek do 15 hod.). Odpoledne 

též funguje rodiči placený školní klub pro žáky z vyšších roční-

ků zajištěný OS Kometa. • Dny otevřených dveří: 8. 1. a 14. 1. 

2014 (po  telefonické domluvě je možno kdykoliv). • Zápis do 
1. třídy: 22. 1. 2014 a 5. 2. 2014 (po telefonické domluvě je 

možný i jiný termín).

Základní škola Campanus, 

Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Tel.: 222  366  511 • Ředitel: Mgr.  Lenka Derková • E-mail: 

central@campanus.cz • www adresa: www.campanus.cz • 

Vzdělávací program: „Vzdělávání, tolerance, integrace“ s pod-

titulem „Škola není cíl, škola je cesta“; partnerské, klidné a tvůr-

čí prostředí, důraz je kladen na  osobnostní rozvoj každého 

žáka, rozvoj jeho talentu a zájmů; výuka AJ od 1. třídy s  ro-

dilým mluvčím; oddělení anglické družiny; od  6. ročníku spe-

cializované třídy (matematická, humanitní, sportovní) • Počet 
žáků celkem: 653 • Třídy celkem: 26 • Kroužky na  ško-
le: dramatický, recitační, výtvarný, hudební, keramický, mladý 

zdravotník, turistický, fl orbalový, atletický, taneční,… • Školní 
družina: od 6.30 do 17.30 hod. pro žáky 1.–5. ročníku • Dny 
otevřených dveří: 7. a  14. 1. 2014 od  8.00 do  16.00 hod. 

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

nebojíme“; každá středa od 15.15 do 16.15 hod. • Zápis do 
1. tříd: 20. a 21. 1. 2014 od 14.00 do 17.30 hod. • Náhradní 
termín zápisu: 12. 2. 2014 od 14.00 do 17.00 hod.

Základní škola a Střední škola, 

Praha 4, Kupeckého 576

Tel.: 272  916  650, 272 950 889, 736 155 338 • Ředi-
tel: PhDr.  Karel Kaprálek • E-mail: skola@modraskola.cz 

• www adresa: www.modraskola.cz • Vzdělávací program: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Modrá ško-

la“ modifi kovaný pro žáky s poruchami učení a školní vzdělávací 

program vypracovaný dle přílohy pro žáky s  lehkým mentálním 

postižením. • Počet žáků celkem: 220 • Třídy celkem: 22 

• Kroužky na škole: kopaná, fl orbal, sportovní, hudební, taneč-

ní, výpočetní technika, keramika, poznáváme přírodu, výtvar-

ný, geocahing, literárně dramatický. • Školní družina: od 7.00 

do 17.00 hod. • Dny otevřených dveří: školu možno navštívit 

kdykoli po telefonické dohodě • Zápis do 1. tříd: od 15. 1. 2014 

individuálně po telefonické dohodě. • Do přípravné třídy ZŠ jsou 

děti přijímány po celý školní rok do naplnění kapacity.

Základní škola, Praha 4, 

Pošepného náměstí 2022

Tel.: 272 926 315 • Ředitel: Mgr. Dagmar Havlíčková • E-mail: 
skola@zsposepneho.cz • www adresa: www.zsposepneho.cz • 

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

vyhovoval všem dětem, naší prioritou jsou cizí jazyky a informa-

tika. Angličtinu a informatiku vyučujeme od 1. ročníku, druhý ja-

zyk – španělštinu, němčinu, francouzštinu – od 7. ročníku. Od 

1. ročníku zaměření na atletiku a tenis. Součástí vzdělávání jsou 

i zahraniční zájezdy, které korespondují se ŠVP. • Počet žáků cel-
kem: 390 • Třídy celkem: 17 • Kroužky na škole: aerobic a mo-

derní tanec, atletika, výtvarná výchova, sportovní gymnastika, 

fl orbal, bojové sporty a sebeobrana, mažoretky, šachy, hip-hop, 

angličtina, věda nás baví. • Školní družina: od 6.30 do 17.30 

hod., pro žáky 1.–5. ročníku • Den otevřených dveří: 18. 12. 

2013 a 17. 1. 2014 od 8.00 do 12.00 hod., kdy uvítáme rodi-

če ve výuce, od 16.00 do 17.00 hod. zveme každý první čtvr-

tek v  měsíci naše budoucí prvňáčky do  Pošepňácké školičky. 

Předškolní příprava probíhá již tradičně od listopadu a je otevře-

na všem zájemcům z řad MŠ. • Zápis do 1. tříd: 21. 1. 2014 

a 22. 1. 2014 vždy 14.00–18.00 hod.

Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684

Tel.: 272 927 911, 272 934 191 • Ředitel: Mgr. Pavel Dittrich • E-mail: info@donovalskazs.cz • www adresa: www.donoval-

skazs.cz • Vzdělávací program ve školním roce 2013/2014: ŠVP – „Mosty k vědění“ – je zaměřený především na výuku cizích ja-

zyků, informatiky a tělesné výchovy. V 1. třídách je učební plán přizpůsoben plynulému přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Výuka probíhá 

bez zvonění, je proložena oddechovými prvky pohybové výchovy, estetické výchovy, keramiky a jógy. Každá 1. třída má k dispozici 

kromě klasické učebny ještě hernu. V 1. až 3. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na tenis 

(tenisová škola TSD). Na II. stupni jsou žáci systematicky připravováni ke studiu na středních školách. • Počet žáků celkem: 493 

• Třídy celkem: 23, průměrný počet žáků v 1. třídách – 22 dětí • Kroužky na škole: košíková, počítačové, fl orbal, tenis, stolní te-

nis, šachy • Školní družina: pro žáky 1.–5. ročníku. Kroužky ve školní družině – výtvarný, keramický, hudební, sportovní hry, rukoděl-

ný a vaření. • Den otevřených dveří: 7. ledna 2014  9.00–12.00 hod. • „Výuka“ pro předškoláky: „Škola před školou“ – termíny: 

17. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12. vždy od 16.00 hod. V rámci akce pro předškoláky na přání rodičů nabízíme prohlídku budovy 

školy. • Zápis do 1. tříd: 15. a 16. ledna 2014 od 15.00 do 17.00 hod. formou netradičního zápisu.

Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57

Tel.: 222 365 075 • Fax + zázn.: 272 926 214 • Ředitel: RNDr. Jan Hovorka • E-mail: chodov@zskv.cz • www adresa: www.zskv.cz 

• Školní vzdělávací program: Rozum a  cit; Pro mimořádně nadané žáky je rozvíjen program rozšiřujícího učiva na  1. stupni ZŠ. 

• Počet žáků celkem: 460 • Třídy celkem: 19 • Kroužky na škole: keramika, fl orbal, informatika, moderní gymnastika a sport. gym-

nastika, jazyky, šachový, fi latelistický, hra na kytaru, kroužek zábavné logiky. • Školní družina: od 6.30 do 17.30, pro žáky 1.–4. 

ročníku. • Klub otevřených dveří: Školní klub – od pondělka do čtvrtka po vyučování, různé aktivity (knihovna a studovna, počíta-

če, fi latelie). • Dny otevřených dveří: Škola je trvale otevřena všem rodičům, mohou navštívit kteroukoliv hodinu. Den otevřených 

dveří jako samostatná akce není organizován. • Celoročně probíhá program Škola nanečisto, který je určen budoucím prvňáčkům 

a jejich rodičům. Akce probíhá jednou měsíčně, vždy ve středu odpoledne od 15.30 do 17.30 hodin. Přesné termíny naleznete na 

www.zskv.cz (nejbližší termíny 11. 12. 2013 a 15. 1. 2014). • Diagnostický den pro mimořádně nadané děti – po dohodě s Centrem 

nadání (viz www.centrumnadani.cz). Termín: 11. 1. 2014 od 9.00–do 16.00 hod. • Zápis do 1. tříd: 20. 1. 2014 od 14.30 do 18.00, 

21. 1. 2014 od 15.00 do 17.30  hod.
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Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, 

Praha 4, K Milíčovu 674

Držitel ocenění Label, Fakultní škola UK

Tel.: 272 910 516, 226 807 223 • Ředitel: Mgr. Věra Ja-

rolímová • E-mail: zsrvj@zsmilicov.cz • www adresa: www.

zsmilicov.cz • Vzdělávací program: Škola pro vzájemné po-

rozumění 0309/2007; Bilingva – 1.–5. třída bilingvní česko-

-německá výuka podporovaná programem partnerské školy. 

• Počet žáků celkem: 743 • Třídy celkem: 31 • Oddělení 
ŠD: 11 – široká možnost zájmové činnosti v krásném pro-

středí. • Školní družina: od 6.30 do 17.00 hod., pro žáky 1.–

4. ročníku. • Den otevřených dveří: 10. 12. 2013 od 14.30 

do 15.15 hod. • Zápis do 1. tříd: 21. a 22. 1. 2014 od 14 

do 17 hod. • Od ledna probíhá na škole pravidelná přípra-

va pro předškoláky „Předškoláček“ s ukázkou aktivit pro bu-

doucí prvňáčky. 

Základní škola, 

Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

Tel.: 226 809 711 • Ředitelka: Mgr. Blanka Janečková • E-mail: 
skola@zskaterinky.cz • www adresa: www.zskaterinky.cz 

• Vzdělávací program: „Tvořivá škola Kateřinka“ – vlastní vzdělá-

vací program • Výuka: angličtina od 1. tř., němčina nebo ruština 

od  7. tř., informatika od  2. tř., v  9. tř. výuka fi nanční gramot-

nosti. Škola v  síti Tvořivých škol. • Počet žáků celkem: 689 

• Třídy celkem: 28 • Kroužky na škole: výtvarné, hudební, pě-

vecký sbor, sportovní, jazykové a další (celkem zhruba 20 krouž-

ků) • Školní družina: od  6.30 do  17.30 hod., pro žáky 1.–5. 

ročníku • Klub otevřených dveří: Infocentrum pro žáky 5.–9. r. 

(2–3x týdně dle potřeby žáků) • Dny otevřených dveří: 8.–9. 1. 

2014 • Tvořivá škola Kateřinka nanečisto – pravidelná akce pro 

předškolní děti, každá první středa v měsíci (16.00–17.00 hod.), 

v  lednu: 8. 1. 2014 • Zápis do 1. tříd: 15. 1. 2014 od 13.30 

do 18.30 hod.

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550

Tel.: 272 088 211, 602 270 472 • Ředitel: Mgr. Martina � um-

sová • E-mail: skola@zsmendelova.cz • www adresa: www.

zsmendelova.cz • Vzdělávací program: ŠKOLA ÚSPĚŠNÉ-

HO ŽIVOTA; výuka cizích jazyků od 1. třídy; vyšší dotace hodin 

v matematice a  informatice; sportovní programy; hlavní dů-

raz klademe na  individualitu dítěte s  ohledem na  jeho nadání 

a  schopnosti (program pro děti s mimořádným nadáním, péče 

o děti se specifi ckými vzdělávacími potřebami), upřednostňuje-

me motivaci, zodpovědnost, propojení teorie a praxe, informo-

vanost, komunikaci, spolupráci s  rodiči • Počet žáků celkem: 
601 • Třídy celkem: 24 • Kroužky ve škole: výtvarné, hudební, 

sportovní, jazykové jsou součástí práce školní družiny a školní-

ho klubu • Školní družina: 1.–3. ročník 6.30–18.00 hod., pří-

jemné zázemí pro využití volného času i  mimoškolních aktivit 

• Školní klub: 4.–9. ročník 12.00–18.00 hod., široké spekt-

rum zájmových aktivit dětí; otevřený internetový klub • Dny 
otevřených dveří: 12. listopadu 2013 od 8.30 do 18.00 hod. 

a  7. ledna 2014 od  8.30 do  16.00 hod. Od  5. února 2014 

„Příprava na  školu hrou“ pro všechny předškoláky. • Zápis do 
1. tříd: 15. a 16. 1. 2014 od 13.00 do 18.00 hod.

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594

Jsme otevřená škola, zapojená do programu RODIČE VÍTÁNI.

Tel.: 226 805 711 • Ředitel: Mgr. Lipertová Michaela • E-mail: 
lipertova@zsmikulova.cz • www adresa: www.zsmikulova.cz 

• Školní vzdělávací program IVP: Výchova, Inspirace, Poro-

zumění. Průměrný počet žáků ve  třídě 24. Vyučování zážitko-

vou formou, projektové vyučování, zdravé a  pozitivní klima, 

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

jekčními obrazovkami. Jedna třída v  ročníku na  I. stupni spor-

tovní. Pro budoucí prvňáčky od února Hra na  školu – příprava 

formou her, děti poznávají prostředí školy. II. stupeň – zaměření 

na matematiku a přírodovědu nebo jazyky (český jazyk, angličti-

na, němčina). Moderně zařízené učebny matematiky, jazykové, 

přírodovědná učebna, dvě PC učebny, zrcadlový sál, relaxač-

ní místnost. • Počet žáků celkem: 606 • Třídy celkem: 25 • 

Kroužky: angličtina, specifi cké poruchy učení, výtvarný, sportov-

ní, kopaná, rytmika, fl étna, zdravověda, taneční, příprava na SŠ, 

informatika. • Školní družina: 6.15–18.00 hodin, 300 Kč/mě-

síc. • Den otevřených dveří: 9. 1. 2014 – 9.00–12.00 a 14.00–

17.30 hod. • Zápis do 1. tříd: 15. 1. 2014 – 14.00–18.00 hod.  

a 16. 1. 2014 – 14.00–16.30 hod. 

Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554

Tel.: 267 227 500, 267 227 511 • Ředitel: Mgr. Pavel Kopečný • E-mail: info@kvetnak.cz • www adresa: www.kvetnak.cz 

• Vzdělávací program: OTEVŘENÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA nabízí rozvoj nadání žáků v těchto oborech: anglický jazyk, informatika, hu-

dební výchova, sport (fotbal a aerobic). Pravidelné třídnické hodiny pro vytváření pozitivního klimatu ve škole. • Volitelné předměty: 
matematická cvičení, německý jazyk, konverzace v AJ, multimédia • Počet žáků celkem: 460 • Třídy celkem: 20 • Kroužky na ško-
le: výtvarné, hudební, keramické, sportovní, jazykové, modelář, šachy • Školní družina: 6.30–17.30 hod., pro žáky I. stupně • Školní 
klub: 11.30–15.30 hod., pro žáky II. stupně • Psycholog, výchovný poradce, metodik primární prevence, speciální pedagog – od-

borná pomoc pro žáky i jejich rodiče • Klub Mosty – pomocná ruka dětem národnostních menšin • Dysklub – pravidelná, odborná 

pomoc žákům, kteří si s učením neví rady. • Dny otevřených dveří: Nebojte se velké školy – cyklus setkání budoucích prvňáčků a je-

jich rodičů se školou od 16.00 do 18.00 hod. (20. 11., 4. 12., 7. 1.); Přijďte se k nám podívat – 18. 11. 2013–31. 1. 2014 pozvání 

do výuky v dopoledních hodinách dle rozpisu na www.kvetnak.cz v akcích pro předškoláky. Desatero předškoláka – příprava na ško-

lu pro zapsané děti, březen–květen 2014 • Zápis do 1. tříd: 15. 1. 2014 a 3. 2. 2014 od 14.00 do 18.00 hod.

Základní škola Klíček, o. p. s., Donovalská 1863, 149 00 Praha 4 

Fakultní škola Univerzity Karlovy • Tel.: 272 922 133, 602 483 221, 724 862 176 • Ředitel: Mgr. David Havelka • E-mail: klicek@

klicek.cz • www adresa: www.klicek.cz • Vzdělávací program: Školní vzdělávací program ZŠ Klíček – důraz je kladen na vytváření ro-

dinné atmosféry, do běžných tříd jsou integrovány děti se speciálně vzdělávacími potřebami • Počet žáků celkem: 118 • Třídy cel-
kem: 9 • Kroužky na škole: celkem 17 – výtvarné, umělecké, hudební, taneční, pohybové, jazykové, vaření, ZOO, vědecký, keramický 

• Školní družina: od 7.30 do 18.00 hod., pro žáky 1.–5. ročníku • Dny otevřených dveří: 19. 11. a 17. 12. 2013, 14. 1. 2014 (školu 

lze navštívit kdykoli během školního roku po telefonické domluvě) • Zápis do 1. třídy: v týdnu 20. 1.–22. 1. 2014 – o konkrétním ter-

mínu (času) budou zájemci vyrozuměni na základě zaslané žádosti (dostupná ve škole a na webu školy jako „Žádost o zařazení dítěte 

ke vzdělávání v ZŠ Klíček do 1. třídy“ v sekci „Klíček rodičům“) • Uzávěrka přijímání žádostí je 9. 1. 2014.
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Radnice znovu zkontroluje 
průjezdnost pro krizové situace 
Dva požáry na Jižním Městě v rozmezí posledních dvou měsíců prověřily nejen 
integrovaný záchranný systém a jeho připravenost na krajní situace, ale také 
průjezdnost komunikací pro velké vozy hasičů a sanitky zdravotnické služby. 

Rychlost jejich příjezdu na  místo, kde 

na  pomoc záchranářů často čekají i  lidé 

v bezprostředním ohrožení života, je jed-

nou z  nejdůležitějších podmínek úspěš-

ného zásahu. Přestože v  obou přípa-

dech neměli záchranáři zásadní problém, 

chystají se úředníci ve  spolupráci s  nimi 

a  městskou policií prověřit průjezdnost 

komunikací v  Praze 11. Chtějí připome-

nout řidičům, že bezohledné parkování 

může přinést nenahraditelné ztráty.

„Přestože oba zásahy proběhly bez pro-

blémů, připravujeme preventivní akci. Li-

dem se musí připomínat, jak důležité je 

nechat volné plochy pro průjezd vozů zá-

chranného systému,“ uvedl místostaros-

ta Jan Meixner. 

Jižní Město má koncepci průjezdnosti  

a  opakovaně ji prověřuje v  ulicích měst-

ské části. Nejčastěji v době, kdy jsou plné 

parkujících vozidel. Ta často stojí i na žlu-

tých pruzích, které parkování zakazují. 

Hasiči nebo záchranáři mohou kvůli bez-

ohledným motoristům přijet k ohni nebo 

k  infarktu příliš pozdě. A to i k požárům, 

nehodám nebo srdečním příhodám mo-

toristů samých nebo jejich blízkých. Aby 

si lidé uvědomovali nutnost respektovat 

dopravní značení, vyjdou hasiči, strážníci 

i úředníci do ulic. Lhostejní nebo bezohled-

ní motoristé dostanou zatím jen varování 

v podobě upozornění za stěrači vozu.

V Praze 11 hořelo v posledních dvou mě-

sících v panelových domech v ulici Miku-

lova 1575/16 a  Nechvílova 1829/20. 

V obou případech likvidovali hasiči požár 

po půlnoci. Na ulici skončily v chladné noci 

desítky nájemníků. Jak z  Mikulovy, tak 

z Nechvílovy ulice odvážela sanitka kou-

řem přiotrávené obyvatele bytů. 

(cis)

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE

VOLNÁ MÍSTA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V NOVĚ BUDOVANÉM DETAŠOVANÉM PRACOVIŠTI MŠ V BENÁTKÁCH 1751, PRAHA 4-CHODOV 

JE JEŠTĚ NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST 

TERMÍN OTEVŘENÍ: 15. 1. 2014

Veškeré  dotazy  zodpoví ředitelka školy Irena Pechočová, tel.: 602 604 420. Nová školka vzniká v pěkném prostředí 

klidné zástavby rodinných domů, uprostřed zeleně.

Seniorské kroužky vzbudily velký zájem, 
kdo nestihl přihlášku, dostane další šanci
Kroužky pro seniory, které v říjnu spustila Jihoměstská sociální, vzbudily mezi 
staršími obyvateli Jižního Města nebývalý zájem. 

A  také mírné rozpaky, protože zájemci 

marně hledali v 10. vydání časopisu Klíč, 

kam přesně mají přijít, když se chtějí zdo-

konalit v nabízených oborech. Zádrhel vy-

světlil ředitel Jihoměstské sociální Jan 

Gabriel: „Některé kroužky jsme schop-

ni pořádat pouze společně ve spolupráci 

s našimi školami. Museli jsme proto čekat 

na konečné stanovení rozvrhu škol a uvol-

nění počítačových učeben a  učitelů, což 

jsme nestihli do uzávěrky Klíče.“

Pořadatel kurzů se seniorské veřejnos-

ti omlouvá, ale nabízí řešení vzniklé si-

tuace. „Další kurzy budou probíhat v no-

vém roce. Podrobnosti budou zveřejněny 

v Klíči v lednu 2014, kde již máme rezer-

vovaný potřebný prostor,“ uvedl Gabriel. 

Zároveň upozornil, že nyní připravuje Ji-

homěstská sociální cyklistické aktivity pro 

seniory a také plavání. 

red

SOCIÁLNÍ
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Rodinné centrum
Pilné včelky

Pokud hledáte rodinné centrum pro aktivity svých dětí 
a možná i vás dospělých, potom se zastavte v Pilných 
včelkách. 

Příjemné rodinné centrum se nachází 

ve vilce v klidné části Hájů v blízkosti Hos-

tivařského lesoparku. Zázemí centra je 

v nově vybudované vile se zahradou, kde 

samozřejmě nechybí pískoviště a  tram-

polína. Zeptala jsem se přímo majitelky 

centra Martiny Stříteské, co vlastně její 

centrum nabízí – a široký záběr aktivit mě 

příjemně překvapil. 

„Naše rodinné centrum funguje od  září 

2009 a už od počátku je naší hlavní nápl-

ní péče o děti ve věku 4 měsíců až 5 let. 

Snažíme se věnovat tu nejlepší péči dě-

tičkám, maminkám i  prarodičům. U nás 

najdete Minikavárničku s  herničkou. Or-

ganizujeme kroužky pro děti, které pod-

porují psychomotorický a  sociální vývoj 

dětí a prohlubují vztahy mezi rodiči a dět-

mi, např. zdravotní tělesná výchova, psy-

chomotorické hry, pohybová, dramatická 

a hudební výchova, cvičení, tanečky, hu-

dební hrátky, angličtina, keramika, fungu-

je tu samozřejmě i montessori pracovna.

Pořádáme pravidelné kurzy pro děti již 

od 4 měsíců, cvičení s  kojenci od 4 mě-

síců a  batolat a  dětí od  1,5 roku. Oblí-

bené je večerní cvičení pro ženy, které je 

zaměřeno na zdravý životní styl, kondici 

a fyzičku, ale také na zdravotní tělesnou 

výchovu, cvičení po porodu, cvičení před-

cházející různým problémům a nemocem, 

jako je např. inkontinence atd. Maminky 

často využívají dopolední cvičení s hlídá-

ním dětí. Nabízíme kroužek keramiky, hu-

dební a  taneční. Vyrábíme svíčky z  vos-

kových plátů, vyrábíme mýdlo, pleteme 

košíky z  pedigu, malujeme na  hedvábí, 

malujeme voskem, vážeme adventní i ve-

likonoční věnce atd. Tyto kurzy bývají čas-

to zaměřeny na důležité svátky a tradice.

Naším cílem a snahou je zapojit do nej-

různějších činností celou rodinu, ne pouze 

jednoho z rodičů nebo dítě.

Již třetím rokem pořádáme ve spoluprá-

ci s žáky 6. až 9. tříd ZŠ Květnového ví-

tězství vánoční a velikonoční besídky pro 

naše nejmenší děti.“

Díky za výčet všech vašich aktivit, myslím, 

že své si určitě najde každý. A na závěr tu 

máme od Pilných včelek ještě přehled při-

pravovaných prosincových akcí. 

2. 12. Mikulášská pro nejmenší

3. 12. Mikulášská pro starší děti

6. 12.  Vánoční jarmark – workshopy pro 

děti i dospělé – andílci z korálku, 

kytičky z organzy, výroba mýdel, 

výroba svíček a mnoha dalších za-

jímavých dárečků

13. 12.  Vánoční besídka s Mortimer 

angličtinou

16. 12.  Vánoční besídka s žáky ZŠ Květ-

nového vítězství

daf

Semináře pro rodiče:
•  Období vzdoru a negace u malých dětí

•  Odměna a trest ve výchově

•  Sourozenecké vztahy

•  Jak připravit dítě na vstup do 1. třídy

•  Klinická logopedie

•  Dentální hygiena pro děti předškolní-

ho věku

•  Zdravá výživa a životní styl

•  Začínáme s Montessori

•  Pořádáme Narozeninové a Rodinné 

oslavy.

Provozovatel:
Martina Stříteská 

www.rcpilnevcelky.cz

e-mail: info@rcpilnevcelky.cz

Provozovna:
RC Pilné včelky, Pacajevova 30, 

Praha 4, tel.: 608 522 210

OKÉNKO PRO 

PODNIKATELE

PROSINEC
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Ze zápisníku 
Městské policie

ŘÍDIL I PŘES ZÁKAZ
Odpoledne 5. 10. hlídka strážníků při 

běžné hlídkové činnosti v ulici Dono-

valská spatřila muže jedoucího v osob-

ním voze, o kterém měla poznatek, že 

má soudem vysloven zákaz řízení mo-

torových vozidel. Strážníci automobil 

zastavili a následnou lustrací si potvr-

dili, že podezření bylo na místě. Z dů-

vodu podezření ze spáchání trestného 

činu strážníci dotyčného předali k dal-

šímu šetření Policii ČR.

RYCHLOST ZABRÁNILA KRÁDEŽI
Pozdě večer 8. 10. bylo oznáme-

no na l. 156, že v ulicích Brechtova 

a Hekrova dvě osoby odcizují z osob-

ních vozidel kola a poklice. Rychlým 

zásahem strážníků byli zadrženi dva 

mladíci ve Škodě Fabia, kteří měli 

připravený lup na zadním sedadle. 

Strážníci lustrací dohledali majitele 

poškozených vozidel, kterým mladíci 

převážně odcizené poklice nepoško-

zené vraceli, a pro podezření z pře-

stupku, jelikož škoda nepřesáhla 

5 tis. Kč, dali návrh na zahájení správ-

ního řízení na místně příslušný Úřad 

městské části Praha 11 k dořešení.

STRÁŽNÍCI ZACHRAŇOVALI
V odpoledních hodinách 13. 10. bylo 

oznámeno na l. 156, že v Kunratickém 

lese poblíž hotelu Globus leží na zemi 

muž a nehýbe se. Po rychlém příjezdu 

hlídky na místo strážníci zjistili, že se 

oznámení zakládá na pravdě. Na zemi 

nalezli ležícího mladíka, který stačil 

strážníkům pouze sdělit, že snědl vět-

ší množství léků, které zapil alkoho-

lem, a upadl do hlubokého bezvědomí 

a přestal dýchat. Strážníci ihned začali 

muže resuscitovat, přivolali rychlou 

záchrannou službu a do jejího příjez-

du udržovali základní životní funkce. 

Po příjezdu rychlé záchranné služ-

by muže převezli k dalšímu ošetření 

do Fakultní � omayerovy nemocnice. 

ZA KONZUMACI NEPLATIL
Večer 25. 10. bylo na l. 156 ozná-

meno, že se v restauraci v Hlavaté-

ho ulici nachází muž, který odmítá 

za konzumaci jídla a alkoholu zaplatit 

a napadá personál. Po příjezdu stráž-

níků byl zadržen muž, u kterého stráž-

níci následnou lustrací zjistili, že rád 

konzumuje jídlo a alkohol zadarmo 

a je po jeho osobě vyhlášeno celo-

státní pátrání. Strážníci muže předali 

k dalšímu šetření na Policii ČR a ob-

sluhu restaurace poučili o postupu při 

vymáhání vzniklé škody. 

ZeZeZe zzzááápiiisníku 
MěMěststskskéé polil cie

ŘÍDIL I PŘES ZÁKAZ
Odpoledne 5. 10. hlídka strážníků při

Nenechte si zkazit 
adventní náladu
Předvánoční shon, davy nakupujících, tlačenice u pokladen 
a přeplněná parkoviště u nákupních center jsou pravým 
rájem pro zloděje. 

„Strážníci Obvodního ředitelství Městské 

policie Prahy 11 budou ve zvýšené míře 

preventivně působit v  nákupních cent-

rech a  jejich okolí, kde hrozí největší rizi-

ko krádeží. Nicméně je důležité, aby sami 

občané měli na paměti alespoň základní 

principy předcházení majetkové trestné 

činnosti a nenechávali vše na strážnících. 

Ti nemohou být najednou všude,“ říká ře-

ditel Obvodního ředitelství Městské poli-

cie Praha 11 Bc. Petr Schejbal, DiS. Jed-

nou z  nejdůležitějších věcí je nenechat 

tašku s penězi nebo i nákupem bez dozo-

ru. Nejednou se stane, že občan nakupu-

je v jedné části obchodu a nákupní vozík 

i s taškou nechá o několik metrů dál, čas-

to i tam, kde už jej nemá v dohledu. Pů-

vodní myšlenka, že se nebude s vozíkem 

proplétat davy v  obchodním centru, se 

najednou změní v návštěvu policejní slu-

žebny s nahlášením odcizení peněz, čas-

to i dokladů. 

Nezbytným opatřením proti zlodějům je 

nenechávat žádné věci viditelně v  autě 

na parkovišti u obchodního centra. „I zdán-

livě nepodstatná maličkost, jako je taška 

na  zadních sedačkách, může na  zloděje 

působit jako pozvánka do  vozidla,“ říká 

Bc. Schejbal. Co na tom, že zloděj v taš-

ce nenajde nic a z vozidla není co odcizit. 

Už jen nepříjemnost s rozbitým okénkem 

a prohledaným vozidlem je zbytečná. Sa-

mozřejmě je důležité při odjezdu na zim-

ní dovolené a návštěvy zabezpečit v nej-

větší možné míře vaše domovy, abyste 

po návratu nezjistili, že dárky od „Ježíška“ 

odnesl zloděj a vzal si i něco navíc. „Stráž-

níci městské policie v  adventním obdo-

bí řeší i kuriózní případy, spojené se stíž-

nostmi na zacházení s kapry a vánočními 

stromky na  trzích a prodejních místech,“ 

dodává ředitel Schejbal. 

S koncem roku jsou spojeny oslavy, pře-

devším odpalování ohňostrojů a  popíje-

ní alkoholu. Občané by měli mít na  pa-

měti, že obě tyto činnosti regulují právní 

předpisy hlavního města Prahy. Ohňo-

stroje je možné bez povolení odpalo-

vat 31. prosince a 1. ledna, jinak pouze 

na  místech uvedených v  příloze obec-

ně závazné vyhlášky 11/2008 Sb., nebo 

na základě povolení úřadu městské čás-

ti a hasičského záchranného sboru. Popí-

jení alkoholu na veřejných prostranstvích 

je upraveno obecně závaznou vyhláškou 

11/2013 Sb., a to tím, že negativně vy-

mezuje místa, kde je konzumace alkoho-

lických nápojů zakázána. Porušení těchto 

právních předpisů jsou strážníci oprávně-

ni projednat v blokovém řízení, popřípadě 

je oznámit příslušnému správnímu orgá-

nu. „Všem občanům a návštěvníkům Již-

ního Města přeji jménem svým i jménem 

našich strážníků bezproblémové advent-

ní nákupy a přípravy, klidné prožití vánoč-

ních svátků a vstup do nového roku pra-

vou nohou,“ uzavírá ředitel Schejbal.

MP hl. m. Prahy

Život na Jižním Městě
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Totalitní praktiky v médiích Prahy 11

Vyvíjeli jsme po tři roky velké úsilí, abyste 

si Vy, čtenáři, mohli přečíst názory opo-

zičního Hnutí pro Prahu 11 v časopise 

Klíč. Dva a půl roku nám byl tento tisko-

vý prostor zapovězen, teprve s blížícím 

se termínem novely tiskového zákona 

se situace začala měnit, dva články nám 

byly uveřejněny.

K našim článkům (bazén, prodej MŠ) 

však byl vždy radnicí přilepen článek 

s křečovitým a v mnoha ohledech 

nepravdivým obsahem. 

My samozřejmě nemáme možnost tak-

to komentovat články umístěné radni-

cí do Klíče a věřte, že bychom je uměli 

komentovat velice dlouze. Demokra-

cie a rovný přístup je pro radniční koalici 

ODS-ČSSD-SPOZ-PP-/KSČM/ neznámým 

pojmem, ať se to týká Klíče, složení vý-

borů a komisí, kontrolní činnosti, akci-

ových společností atd.

Vzhledem k tomu, že 1. 11. 2013 vstou-

pila v platnost novela tiskového zákona, 

která ukládá povinnost umožnit do rad-

ničních periodik proporcionální přístup 

opozice, jednáme s radnicí o formě to-

hoto přístupu. Její ochota je ale zatím 

minimální, výsledek si můžete ověřit 

v dalších číslech Klíče. Do doby, než nám 

bude umožněna publikace v Klíči, můžete 

naše názory a stanoviska najít na www.

hpp11.cz a na FB a přidat i názory své.

A dovětek na závěr. Domníváme se, že 

jsme si zvolili (najali) vedení Prahy 11, 

aby spravovalo náš majetek v náš pro-

spěch, nikoli aby ho rozprodávalo. Jen 

za poslední roky vlády koalice pod vede-

ním starosty Mlejnského prodala radnice 

pozemky za 200 mil. Kč, zbývající byty 

v majetku MČ za cca 1,5 mld. Kč, nyní 

přichází na řadu MŠ. Co dalšího ještě 

stačí za rok do voleb prodat? A za jaké 

nesmysly takto získané peníze rych-

le utratí? Zajímejte se o dění na Jižním 

Městě, utrácí se tu i Vaše peníze!

Ing. Ladislav Kos

zastupitel za Hnutí pro Prahu 11

kos.ladislav@seznam.cz

Jak jsou ničeni zvláště chránění živočichové 

při výstavbě sídliště Milíčov 

Když vidím reklamu společnosti Skanska 

na prodej bytů na Milíčově, tak si kladu 

otázku, jak asi Skanska informuje kupce 

o rozsudku Nejvyššího správního sou-

du (NSS), neudělení výjimky z ochrany 

kriticky a silně ohrožených živočichů Mi-

nisterstvem životního prostředí a o pro-

bíhajícím řízení České inspekce životního 

prostředí (ČIŽP). Najdou noví obyvatelé 

své štěstí, zde na hřbitově Skanska, silně 

a kriticky ohrožených živočichů? 

Rozsudek NSS potvrdil pravomocné zru-

šení Výjimky z ochrany kriticky a silně 

ohrožených živočichů (Výjimka) vydané 

Ministerstvem životního prostředí (MŽP) 

s následujícím odůvodněním: „Pokud by 

pak snad i existoval naléhavý veřejný zá-

jem na výstavbě bytů, nebylo prokázá-

no, že jej nelze uspokojit jiným řešením, 

které by realizovalo požadovaný záměr 

na výstavbě bytů a současně minimalizo-

valo případný zásah do zákonné ochrany 

zvlášť chráněných druhů živočichů“. 

Přestože pravomocně byla Výjimka 

z ochrany kriticky a silně ohrožených dru-

hů zrušena již v říjnu 2012, Skanska po-

kračovala ve výstavbě i bez této Výjimky 

a od roku 2012 postavila celou novou 

etapu. 

Přestože ČIŽP v červenci 2013 zakázala 

Skanska na stavbě terénní úpravy, Skan-

ska zákaz nerespektovala, což konsta-

tovala i ČIŽP. Skanska místa označená 

za biotyp výskytu kriticky a silně ohrože-

ných druhů v místě stavby ve správním 

spisu cíleně likvidovala například zaváže-

ním tůní, ničením přirozených a umělých 

úkrytů, sekáním trav včetně rákosí, od-

straňováním dřevin, budováním zábran, 

tedy účelově ničila vše potřebné pro ži-

vot kriticky a silně ohrožených živočichů, 

aniž by měla vydánu k této činnosti plat-

nou Výjimku. 

Odborné posudky zpracované pro ČIŽP 

ukazují, že je nutné nepokračovat v další 

výstavbě, aby zde byly zajištěny v místě 

stavby vhodné podmínky pro život zvláš-

tě chráněných druhů. Aktuální informace 

naleznete na stránkách OS Hezké Jižní 

Město http://hezkejm.sweb.cz/. 

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D.

člen výboru o. s. Hezké Jižní Město

zastupitel MČ P11 za HPP 11 

Možnost pravidelně přispívat do Klíče jako opozice vítáme

Vážení spoluobčané,

po dlouhé době dostáváme jako opoziční 

subjekt možnost Vás oslovit, což 

kvitujeme, a věříme, že tomu tak bude 

i v budoucnosti. Deklarace ze strany 

současného vedení radnice se tak sice 

tváří, ale teprve čas ukáže, zda své slo-

vo i dodrží. Můžeme pouze spekulovat, 

co za tímto pozitivním a do značné míry 

nečekaným obratem radnice stojí, neboť 

donedávna nebyl na naše apely o zpří-

stupnění Klíče i opozici příliš brán zřetel. 

Bohužel dodnes nemá opozice v redakč-

ní radě ani jednoho zástupce a sama 

možnost přispívat nebyla zatím nijak me-

todicky upravena. 

Nelze asi pochybovat o tom, že na tento 

vstřícný krok radnice má jistě zásadní vliv 

novela Tiskového zákona, která byla vy-

hlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 

305/2013 Sb., v říjnu a v listopadu to-

hoto roku nabyla účinnosti. Tato nove-

la byla do Poslanecké sněmovny vládou 

předložena především ze dvou důvo-

dů, a to, aby předně zamezila v radnič-

ních periodikách cenzuře, a za druhé, 

aby opoziční subjekty dostaly v radnič-

ním periodiku přiměřený prostor vedle 

současné vládnoucí garnitury. Stručně 

to lze shrnout taky jako konec hlásných 

trub, respektive zabránění zneužívání 

radničních novin k jednostranné propa-

gaci vládnoucí skupiny politiků, tak jak se 

to ostatně dle našeho názoru dlouhou 

dobu dělo i v Praze 11. Vzhledem k mi-

nulosti a chování vedení Prahy 11, viz 

například anketa neziskové organizace 

www.otevrete.cz, nás všechny musí vést 

k obezřetnosti. Pokud však zástupci Klu-

bu TOP09 v Praze 11 dostanou opravdu 

deklarovaný prostor v Klíči, tak Vám při-

nesou otevřený pohled na dění a nešvary 

při současné správě Jižního Města, a to 

optikou postrádající růžové brýle. Dozví-

te se tak o demonstracích proti vedení 

radnice, zásahu Útvaru pro odhalování 

organizovaného zločinu na radnici 

Prahy 11, nadměrném zahušťování JM či 

o nevýhodných prodejích majetku obce, 

což je obsah, který jste v Klíči doposud 

jistě nenašli.

Za Klub zastupitelů TOP09 Praha 11

Jan Stárek, předseda klubu

Názory zastupitelů

Tato strana je v souladu s ust. § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tis-
kový zákon), vyhrazena pro sdělení, která vyjadřují názory členů zastupitelstva městské části Praha 11, týkající se městské části Praha 11. Uveřejněná sdělení 
nevyjadřují názor vydavatele, ale jednotlivých zastupitelů městské části Praha 11.
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v  Praze 4, do 
3 mil. Kč. Nejlépe v  blízkosti Lesoparku, 

Milíčovského nebo Krčského lesa, i  před 

privatizací. Platba v  hotovosti, dluhy 

a exekuce nevadí. Tel.: 777 211 671

• MÁM ZÁJEM O  KOUPI DOMU, PO-
ZEMKU nebo VĚTŠÍHO BYTU. Kdekoliv 

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

Opatov, tel.: 272 927 497, 732 237 741, 

www.hlousekreality.cz

• PRODÁVÁTE BYT NEBO DŮM? Zdar-

ma odhadneme reálnou prodejní cenu 

na současném trhu s nemovitostmi. Pro-

vádíme kompletní servis při prodeji (inzer-

ce, smlouvy, realizace prodeje, hypotéka). 

Ing. Ivan Kočí, tel.: 777 777 599

• PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTO-
RU 22 m2 v přízemí domu – naproti škole. 

Vhodný jako obchod nebo sklad. Vybave-

ní: alarm, WC, umyvadlo. Adresa: Praha 4, 

Chodov, Ke  škole 1398/1. Cena včetně 

poplatků 5000 Kč. Tel.: 603 454 094

• STARÁME SE O  JIŽNÍ MĚSTO. Pro-

deje, pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORA-

DENSTVÍ ZDARMA. RIM Realit, kontakt: 

725  001  188, 271  001  188, rimrealit@

rimrealit.cz, www.rimrealit.cz. Vykupuje-

me byty – platba v  hotovosti. Vyřešíme 

i dluhy a exekuce.

• HLEDÁME PRONÁJEM bytu o velikos-

ti GARS. AŽ 2 + 1 DO 12 000 Kč VČET-

NĚ POPLATKŮ NEBO 3 + KK AŽ 4 + 1 

DO 13 000 Kč VČETNĚ POPLATKŮ. Kde-

koli v Praze a okolí. Volejte nebo pište pro-

sím na tel.: 603 257 202

• Starší manželé koupí byt v OV 2+kk, 

2+1 v lokalitě Jižní město, nejlépe okolí ul. 

Starobylá. Lodžie výhodou. RK CHIRŠ, tel. 

267 311 611, haje@chirs.cz

• Hledám ke  koupi byt 3 + kk a  větší 

v Praze 11. Družstevní nebo OV. Původ-

ní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.: 

721 606 214

• RODINA S DĚTMI HLEDÁ 3 nebo 4po-

kojový byt v klidné lokalitě Prahy 11 s pěší 

dostupností na  metro. Případné dluhy 

a závazky nemusí být překážkou. Spěchá! 

Nechceme RK! Tel.: 774 358 831

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

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• Projektová dokumentace k  ohlášení 

a  ke  stavebnímu povolení, studie. Inže-

nýrská a  poradenská činnost, technický 

dozor. Technická pomoc při přejímce bytu 

a koupi nemovitosti. Tel.: 731 060 583

• POPTÁVÁME KE  KOUPI menší byt 

na Jižním Městě pro mladý pár. Ideálně pů-

vodní stav, lze i po reko. Může být DV i OV, 

platíme hotově (do 2,5 mil. Kč). Prosíme, 

RK nevolejte! Tel.: 773 515 080

• Rodina koupí byt v OV 3+kk, 3+1 v loka-

litě Prahy 11 - Háje, Petrovice, Horní Mě-

cholupy. Financování zajištěno hypotékou. 

RK CHIRŠ, tel. 267 311 611, haje@chirs.cz

SLUŽBY 
• ČESKÁ POJIŠŤOVNA, Anny Drabíko-

vé 534, P4-Háje. Pojištění úraz, majetek, 

auta, cestovní, penze, úvěry, investi-

ce. Servis, platby kartou/hotově. Mobil: 

723 277 777

• Prohlášení vlastníka, převody bytů 
do vlastnictví, smlouvy o převodu, zaklá-

dání SVJ, zaměření jednotek (pasportiza-

ce), právní servis, úpravy dle nového OZ. 

Info ZDARMA na tel.: 724 304 603

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová – Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

práci... Profesionální služby za  rozumné 

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

64588653

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ U  METRA 
HÁJE, P4 – ZÁSTUP U  SOUDU, ROZ-

VODY, VÝŽIVNÉ, BYTY, VYMÁHÁNÍ PO-

HLED., SMLOUVY, DĚDICTVÍ ATD. TEL.: 

606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz

• Advokátka JUDr.  Svatava Grivalská 

(sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhá-

ní pohledávek, smlouvy, nemovitosti, 

právo rodinné, občanské, obchodní, pra-

covní. Právní služby pro bytová družstva 

a SVJ včetně převodů bytů do os. vlast-

nictví, likvidace, insolvenční řízení, osobní 

bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.: 

603823260, e-mail: offi  ce@grivalska.cz, 

www.grivalska.cz

FINANCE
• ADMIS – Vedení daňové evidence a účet-

nictví, daňová přiznání. Tel.: 604 618 298

• Nabízím vedení kompletního účetnic-
tví a daňovou evidenci, daňová přiznání. 
Zpracování mezd a  přehledy pro OSVČ. 

Kontakty: +420 602  620  911; info@

knowkey.cz; www.knowkey.cz

• VYPLATÍM ZÁLOHU AŽ 750  000 Kč 
na Vaši kupní cenu. Odkoupím Vaši nemo-

vitost. Rychle vyplatím Vaše dluhy, exeku-

ce, zástavní práva apod. Volejte – pište 

na tel.: 605 246 386

• Účetní a  daňová kancelář – MIDATAX 
Experts, s. r. o. – vedení účetnictví, daňo-

vá přiznání, služby daňového poradce. Tel.: 

604 734 175, e-mail: midatax@midatax.cz

• Fajn půjčka 4–50 000 z  pohodlí Va-
šeho domova. Volejte bezplatně tel.: 

800 888 120, www.faircredit.cz

• Vedení účetnictví a  daňové evidence, 
zastupování na  úřadech. Daňová přizná-

ní, odklady daní, úzká spolupráce s daňo-

vými poradci. Praxe přes 20 let. Kontakt: 

603 257 231, rkrizova@tiscali.cz

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• ELEKTRIKÁŘ PRO JIŽNÍ MĚSTO. Veš-

keré opravy, úpravy a  revize elektrické 

instalace v  bytech a  domech. Jiskří Vám 

zásuvka, či vypínač? Volejte 737 323 598, 

pište na e-mail: lektro-udrzba@seznam.cz

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

– Jižní Město. Tel. 602 649 359

• Plovoucí podlahy, tapetování, malířské 
práce, stropní kazety, dekorace, bytová já-
dra, rekonstrukce bytů. Zaměření zdarma. 

Levně, rychle, kvalitně. Tel.: 603 494 330, 

e-mail: ivan.lafek@seznam.cz

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

a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rych-

lý. Tel.: 604 517 565, www.stukmalba.cz, 

e-mail: mirekrychly@seznam.cz

Veterinární ordinace PRŮČELÍ
Rodinná péče pro Vaše zvířata
MVDr. Václav Čížek, MVDr. Monika Čížková

V Průčelí 1652/6, Praha 4 - Chodov, Tel.: 702 050 856                           www.veterinapruceli.cz
Po-Čt: 900-1200    1400 - 1900      Pá: 900-1200    1400 - 1600

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
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• BYTOVÉ JÁDRO – REKONSTRUKCE – 

SPECIALISTÉ NA PRAHU 11 – ZAJISTÍME 

VŠE. Již 22 let zkušeností s  rekonstruk-

cemi. Cena již od 99 000 Kč za  komplet. 

www.bytovejadro.cz; tel.: 602 244 255

• Provádím rekonstrukce bytových i ne-
bytov. prostor vč. menších zakázek. Zed-

nictví, obkladačství, byt. jádra aj. práce. 

Kvalita, spolehlivost a  rozumná cena je 

samozřejmostí. Tel.: 739 613 488, e-mail: 

jin60jir@seznam.cz

• !! UPOZORNĚNÍ !! Vyklízení bytů, skle-

pů, pozůstalostí – odvoz starého nábytku 

k likvidaci. Stěhování všeho druhu – odvoz 

nepotřebných věcí k  likvidaci. Doprava 

po Praze zdarma. Tel.: 773 484 056

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 

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

261 261 792 v 7–22 hod. Prodej nových 

a odvoz starých chladniček.

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 

Tel.: 737 202 354

• Elektrikářské práce Erben. Opravy 

malé, velké i  rekonstrukce, světla, zásuv-

ky, jističe, dotažení spojů, vedení k novým 

kuchyním, zasekání i v lištách, www.elekt-

rikarerben.cz, tel.: 604 516 344

• TV SERVIS – KŮS – opravy televizorů 

a mobilních telefonů u vás doma. Prodej, 

dovoz a instalace nových TV, odvoz a likvi-

dace starých přístrojů. Rozumné ceny. Tel.: 

602 832 751, www.TELEMOBIL.cz

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 

plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-

tů, připojování kuchyní apod. Výměny roz-

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

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

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 

dlažby. Malířské a  bourací práce, odvoz 

suti. Rekonstrukce jader, domky, nebyt. 

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

e-mail: martin.dvorak@centrum.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

• NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A  LAKÝRNIC-
KÉ PRÁCE + štukování, stěrkování. Tel.: 

606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

• Zednické práce – rekonstrukce bytů, 

obklady, drobné opravy, malování, odvoz 

suti a hrubý úklid. Cenová nabídka zdarma. 

Mám řadu stálých a spokojených zákazní-

ků. Tel.: 608709716, www.rakovec.cz

• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK 
kompletní malířské práce, štukování stěn 

a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. 

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

e-mail: infomal@volny.cz

• Instalatérské práce – voda, plyn, ka-
nalizace, topení. Výměna plynových spo-

třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

Horyna. Tel.: 603 554 550, 271 912 323

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, 

DVD, HI-FI věže, historická elektronika, 

LCD monitory a počítače. Rozumné ceny. 

AVC servis, tel.: 222  361  720, mobil: 

602 390 630

• Servis plastových oken. Okna je nutno 

jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 

jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-

nému poškození. Oprava a  prodej žalu-

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

e-mail: jirasek.servis@seznam.cz

• NÁBYTEK – montáž, demontáž, výro-

ba: kuchyní, vestavěných skříní i  nábytku 

koupeného atd., provedu kvalitně. Opra-

vím, dodělám i  po  špatných řemeslnících 

dle vašeho požadavku. Tel.: 604 873 185, 

www.nabytek-jurka.webnode.cz

• Úklid domácností za  rozumné ceny 

– běžný úklid 6 Kč/m2, pravidelný tý-

denní úklid – sleva 10 %. Vánoční úklid 

– cena dohodou dle náročnosti. E-mail: 

pro-uklid@seznam.cz

• Čistíme koberce a čalouněný nábytek –

mokrou metodou profi  stroji Karcher. Rych-

le, kvalitně, levně. Doprava ZDARMA. Tel.: 

777 717 818, www.cistimekoberce.cz

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE 
BYTŮ. Firma s  15letou tradicí. ZÁRU-

KA 5 let! SLEVA 10 % NA  STAV. PRÁ-

CE + WC zdarma! RENO Novotný, tel.: 

602 292 812, 272 912 326, e-mail: reno-

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

• ÚKLID FANTA, mytí oken a  rámů, ná-

bytku, dveří, čištění koberců a  čalounění, 

ostatní dle přání na tel.: 723 277 777

• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ – tel.: 

606  556  547. Malování, lakování, štu-

kování, fasády, zaměření zdarma, práce 

i  o  víkendu. www.malovani-novotny.cz, 

e-mail: malovani.novotny@seznam.cz

• Čištění koberců, sedaček, židlí a další-
ho čalouněného nábytku. Také o  víken-

dech. Rozumné ceny. Tel.: 737 566 189, 

223 010 365

• RUČNÍ ŽEHLÍRNA PRÁDLA, Malenic-

ká 1789, Praha 4-Chodov. Nemáte čas 

si vyžehlit? VYŽEHLÍME ZA  VÁS!!! Tel: 

604 306 881.

• Nabízím kompletní služby v  interié-
rech, sádrokarton, malby, obklady, dlažby, 

instalace vody – elektřiny – plynu, servis 

pro bytová družstva. Montáže nábytku 

a kuchyní. Servis – záruka, seriózní jedná-

ní. Tel.: 608 165 666

VZDĚLÁNÍ
• DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY – učitel-

ka v  USA, dlouholeté zkušenosti. Učím 

všechny stupně, důraz na konverzaci. Vý-

uka na míru. Studio na Chodově. Výhodná 

cena. Tel.: 737 483 099, e-mail: jitkablairo-

va@seznam.cz

• Angličtina. Gymnaz. prof. v penzi může 

přijmout 2 žáky. Příprava na  stř. školu, 

k maturitě, výuka dospěl. 60 min./250 Kč. 

Nejlepší cena individ. výuky. Ul. Za  rybář-

stvím, Háje, tel.: 774 299 549

• AJ, NJ – aktivní, individuální výuku s dů-

razem na  schopnost dorozumět se nabí-

zí zkušená lektorka; dobrá šance pro zá-

jemce 40+ i pro „věčné“ začátečníky. Tel.: 

605 828 292, 272 918 126

• Darujte svým blízkým a  zaměstnan-
cům vzdělání! Vánoční dárkové pou-

kazy na  výuku jazyků se slevou. Bližší 

informace www.one2one-jazykovyklub.cz, 

tel.: 603  961  617, e-mail: one2onejs@

seznam.cz

ZDRAVÍ
• STOMATOLOGIE Ridet, s. r. o., PŘIJÍ-

MÁ NOVÉ PACIENTY. U METRA CHODOV 

na adrese Holušická 2253/1, Praha 4-Cho-

dov. Objednání na  tel.: 211  222  211, 

www.ridet.cz.

• Výživová poradna na poliklinice Šustova 

1930/2, Praha 4. Vstupní nutriční konzul-

tace stojí 290 Kč včetně měření složení 

těla na přístroji InBody. Je nutné se pře-

dem objednat na tel.: 736 681 403

Pomůžeme Vám s privatizací, dluhy i exekucemi.

C H C E T E   P R O D A T   B Y T   ?
realitní kanceláře RIM Realit na Jižním Městě

PRODEJ PRONÁJEM VÝMĚNA
T 725 00 11 88, 271 00 11 88 E rimrealit@rimrealit.cz W www.rimrealit.cz
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• Hubněte zdravě a  s  garancí. Kontakt: 

605 063 062

• MUDr.  Valentina Grigorova ve  Sto-
matologickém centru Háje, Kosmic-
ká 537, registruje nové pacienty. Tel.: 

721 392 215. Bližší informace na www.

adadenta.cz. Moderní vybavení, vlídné při-

jetí, laboratoř.

• Ordinace praktického lékaře pro dospě-
lé, Květnového vítězství 2a, Praha 4 (BUS 

213, 136, 293) registruje nové pacienty. 

Zajišťujeme i závodní péči. Smlouvy s po-

jišťovnami uzavřeny. Tel.: 272 936 446

• Špičková gynekologická ordinace Květ-
nového vítězství 2a, Praha 4 příjme již jen 

omezený počet pacientek. Smlouvy s po-

jišťovnami uzavřeny. Objednávejte na tel.: 

272 935 898

OSTATNÍ
• Prodám samostatnou zděnou garáž 

18 m2 v  komplexu družstevních garáží 

v Chalupkově ulici v Praze 4 – vjezd z Cha-

lupkovy a  Brandlovy ul. Garáž má sekční 

vrata. Prodám auto – Opel Corsa ve skvě-

lém stavu z roku 2000. Tel.: 604 174 038, 

ahvh@volny.cz

• Koupím pár pěkných STARÝCH MINCÍ – 

dárek k Vánocům. Tel.: 731 007 832

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

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

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

• Koupím staré vojenské věci – šavle, dýky, 

bajonety, vyznamenání, uniformy, ale i vo-

jenské fotografi e, pohledy a  obrazy. Tel.: 

605 592 192, e-mail: i� ohout@seznam.cz

• Hledáme do našeho týmu nové kolegy/
ně, jde o přivýdělek k platu nebo důchodu. 

Pracovní doba nepravidelná dle možností. 

Tel.: 605 300 507, 603 108 662

• HLEDÁME NOVÉ KOLEGY do  týmu 

realitních poradců kanceláře RIM REALIT 

starající se o  Jižní Město. Nabízíme nad-

standardní možnost výdělku. Vhodné pro 

jakoukoli věkovou skupinu (i pro aktivní dů-

chodce). Kontaktujte nás: 725  960  492, 

rimrealit@rimrealit.cz.

• Silná česká společnost „Fair Credit In-
ternational, SE“ hledá obchodní zástup-
ce. Práce na  IČ, vhodná jako přivýdělek, 

možnost dlouhodobé spolupráce. Volejte 

733 781 717 nebo 800 888 120

• Dětský secondhand a outlet – nabízíme 

kvalitní značkové oblečení pro děti za  ro-

zumnou cenu. E-shop s možností osobního 

vyzvednutí nedaleko metra Opatov nebo 

zaslání poštou. www.outletmartina.cz

• Květiny – chovatelské potřeby Ledvi-
nova 1709 pořádá výprodej zásob do 20. 

12. 2013. SLEVA 30–50 %, navštivte nás.

• Tradiční vánoční trhy, na pochozí ploše 

u  výstupu z  metra Háje, které se konají 

od  25. 11. do  23. 12. 2013. Dne 5.12. 

Mikulášský program od  18 hod., zájemci 

o pronájem stánků volejte 603 994 870

• Komorní smíšený sbor Bella Campanula 
přijme nové členy vč. amatérů bez omeze-

ní věku, hlavně pro tenor a soprán. KCMT 

vchod C, U Modré školy 1, Praha-Háje, zk. 

ve čtvrtek 17.30 hod., tel.: 607 936 207

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

WiFi, internetu, notebooků, výuka s  trpě-

livým učitelem. Doprava zdarma. Mobil: 

604  806  516 (i  SMS), daro@daro.cz, 

www.daro.cz

• SALON SLUNEČNICE nabízí pedikúru, 

refl exologii chodidel, modeláž nehtů a ma-

nikúru, prodlužování řas, kosmetiku, masá-

že, manuální lymfodrenáž. VÁNOČNÍ DÁR-

KOVÉ POUKAZY ul. Brodského 1677/5, 

Praha 4, tel.: 777 023 026

• Uvažujete o novém povolání? Hle-

dáme komunikativní a aktivní ženy nad 

35 let. Přijďte pracovat k nám – CHIRŠ 

realitní kanceláře, pobočka Háje. Tel.: 

267 311 611, haje@chirs.cz

ZUBNÍ ORDINACE
• přijímáme nové pacienty
• máme smlouvy s pojišťovnami
• dentální hygiena, bělění zubů

Kolektiv zubních lékařů nabízí 
bezbolestnou stomatologickou 
péči, individuální přístup.

Stomatologické centrum Háje 
Dental Image s. r. o.
Kosmická 537/2 – přízemí vpravo
tel.:  608 956 530
 608 903 035
www.dental-image.cz

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

Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou • PNEUSERVIS •
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

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
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Fibrinogen
při těžkých porodech  

a zhmoždění tkání

POUŽITÍ VAŠÍ PLASMY

Vaše dárcovství chrání život.

FibrinogenImunoglobuliny
při těžkých infekčních  

a zhoubných onemocněních

Srážecí faktory
pomáhají lidem s poruchou 

srážlivosti krve

Najdete nás na střeše
Obchodního centra Chodov

DCCH | Obchodní centrum Chodov – střecha
Roztylská 2321/19 | 148 00 Praha 4
+420 27 207 5555 | dcch@dcch.cz
Po-Pá: 7:00 – 19:00 | So: 8:00 – 13:30

Krevní plasmu můžete darovat již 4 roky v našem dárcovském centru Chodov (DCCH) situovaném přímo v Obchodním  
centru Chodov na Praze 4. Za tuto dobu si již desetitisíce našich dárců ověřily naši profesionalitu a vstřícný přístup.

Nové, moderní zdravotnické zařízení, ve kterém můžete darováním plasmy přispět k výrobě léků, které jsou životně 
důležité pro mnoho nemocných, najdete na nejvyšším patře obchodního centra.

Při darování plasmy nabízí DCCH vedle bezplatného lékařského vyšetření i úhradu Vašich výdajů ve výši až 400 Kč  
za jeden úspěšný odběr a další výhody:

• optimální polohu a dostupnost z celé Prahy a okolí 
• příjezd autem až k DCCH a parkování – 3 hodiny zdarma 
• moderní prostředí a příjemný kolektiv 
• možnost odběru 1 x za 14 dní, což znamená až 800 Kč za měsíc

Již druhý rok jsme partnery charitativního projektu rádia KISS 98 
„Pár minut pro život“ zaměřeného na získávání nových dárců krve v Pražské 
fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

V termínu od 9. do 21. 12. 2013 
– „před svátky“

a od 6. do 18. 1. 2014 
– „po svátcích“

stanovení hladiny  
cholesterolu pro dárce  

ZDARMA 

Albumin
při těžkých poraněních  

a popáleninách 

Albumin

Fibrinové lepidlo
při krvácení u náročných operací
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REZIDENCE

 LETOKRUHY

Do centra blízko. Do přírody ještě blíž.

REZIDENCELETOKRUHY.CZ
+420 777 062 826

PRAHA 4, ROZTYLY

ZAHAJOVACÍ ZVÝHODNĚNÉ 

NOVOROČNÍ CENY BYTŮ.


