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2 Inzerce

Kde nás najdete?
Praha 10 - Petrovice, Morseova 252

Tel.: 274 869 372, Mob.: 608 330 013

Praha 4 - Chodov, Starochodovská 83

Praha 4 - Hodkovičky, Korandova 24 

Na ploše prodejny 380 m 380 m22

najdete více než 

1000 párů1000 párů lyží a bot.

SKICENTRUM PETROVICE
Největší prodejna a půjčovna lyží a snowboardů v Praze.



3Úvodem

Vážení spoluobčané, 

vstoupili jsme do nového roku. Jak 

už to bývá, někteří s očekáváním, jiní 

s obavami. Na prahu roku 2014 jistě 

řada z nás hodnotila ten uplynulý. Jaký 

vlastně byl? Co jsme mohli udělat jinak 

nebo lépe? Kladu si stejné otázky. Jak 

v soukromém, tak v pracovním životě. 

Přestože účastníkům událostí tak 

docela nepřísluší hodnotit významnost 

změn, kterým byli přítomni, dovolil 

bych si připomenout některé z nich. 

Na Jižním Městě jsme opravili 

tělocvičny u školy v Mikulově, a to 

za 33,7 milionu korun. Další etapou 

komplexní modernizace prošla také 

Základní škola K Milíčovu, do níž 

se v roce 2013 nainvestovalo 

dvaaosmdesát milionů. Za statisíce 

se nakoupilo pro naše děti moderní 

atletické i gymnastické nářadí 

do školních tělocvičen. 

Otevřela se školka s více než stovkou 

nových míst pro předškoláky, další 

desítky míst vzniknou na začátku 

února. 

Opravily se silnice za půl milionu, 

statisíci korun přispěla MČ ke zlepšení 

vzhledu Prahy 11 v programu Jižní 

Město – Město pro život. Praha 11 

koupila dva domy, v nichž můžeme 

vybudovat byty ve veřejném zájmu, 

tedy například pro ty, kteří stojí 

na prahu dospělého života. Vybudovali 

jsme několikakilometrovou cestu 

po jedenácti trafostanicích, které 

se v unikátním pojetí změnily ze 

šedých kvádrů sídlištních trafostanic 

v barevné objekty. Opravili jsme dům 

pro seniory, zahájili jsme kroužky pro 

nejstarší generaci Jižního Města. 

Žijeme v městské části, která má 

poměrně krátkou historii. Přesto věřím, 

že ji její obyvatelé považují za domov. 

Za domov stejně hodnotný, jako je 

centrum hlavního města nebo třeba 

místa, zapsaná na seznamu Unesco. 

A že obyvatelé Jižního Města vidí 

změny k lepšímu, o které se snažíme. 

Přeji vám všem, aby rok 2014 byl plný 

pohody, zdraví, štěstí a správných 

rozhodnutí. 

Dalibor Mlejnský
starosta městské 

části Praha 11

Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do nového roku. Jak 

už to bývá, někteří s očekáváním, jiní 

Jak se žije seniorům v Praze 11

Jižní Město 
modernizovalo školu

Livingpoint studio 
– Designérka z Kateřinek

Unikátní odvodňovací 
systém v Milíčově

Chodovské gymnastky 
sbíraly medaile 

Změlík a Šebrle předsta-
vili Odznak všestrannosti

Lidská tvář 
jihoměstských strážníků
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Jak se žije seniorům v Praze 11
Naučili jsme se jim říkat senioři, zatímco dřív to byli 
dědečkové a babičky. Co vlastně znamená slovo senior? 
Podle encyklopedie jde o druhý stupeň od latinského slova 
senex, tedy starý. Jenže jak starý je člověk, který se stane 
seniorem? 

Odpověď je nejednoznačná. Přesnou hra-

nici stáří jsme nikdy nevymezili. Každý ji 

vidíme jinde. Dítě často považuje za sta-

rého už čtyřicátníka na vrcholu sil, zatímco 

osmdesátiletý kmet ho vidí jako mladíka.  

Stejně nejednoznačně jako ke  stáří se 

stavíme ke  stoupajícímu počtu přísluš-

níků pamětnické generace. Jen na  Již-

ním Městě žije 13,5 tisíce lidí nad 65 let 

věku. V  osmdesátitisícové městské čás-

ti je tedy asi sedmnáct procent seniorů. 

Jejich počet stoupá se zvyšujícím se vě-

kem dožití. Jaký je vlastně jejich život, 

když už nechodí do  práce, děti mají do-

spělé a vnoučata moc často na návštěvu 

nepřijdou? Jaké mají možnosti zapojit se 

do  společenského života? Potkávají ješ-

tě nové lásky, nebo navazují přátelství? 

Žijí ve vzpomínkách, nebo se těší přítom-

ností a  zabývají budoucností? Odpovědi 

na otázky nabídla cesta po zařízeních Ji-

homěstské sociální, a. s. (JMS). 

Dům s pečovatelskou službou 
v Blatenské 
Senioři mají k dispozici 100 bytů, v nichž 

žijí jednotlivci i  manželské páry. Jsou to 

lidé stejně různorodí, jako ve všech ostat-

ních věkových kategoriích: vitální i  uváž-

liví, milí i  zamračení. Personál se stará 

nejen o  jejich pohodlí, ale také se snaží 

udržet je v dobré náladě a psychické po-

hodě. „V téhle práci se občas rozmazáva-

jí hranice ryze profesionálního odstupu; 

někdy pečovatelky k některému z klientů 

přilnou jako k příbuznému. Ale v podstatě 

to znamená, že své práci dávají mnohem 

víc, než je jejich povinnost,“ připustil ředi-

tel společnosti Jan Gabriel.

Staří lidé podle něj nepotřebují jen uklize-

nou místnost, teplý oběd a  televizi, ale 

zejména pocit, že jsou ještě užiteční, že 

s nimi společnost počítá, že se mají na co 

těšit. „Proto pro ně pořádáme kulturní 

akce, i s nimi pracujeme. Například v rám-

ci ergoterapie právě v  Blatenské, ale 

i v Šalounově vyrábíme dárky. Veřejnost 

mohla šikovnost našich uživatelů, zejmé-

na uživatelek, ocenit na společné výstavě 

prací našich seniorů a dětí ze škol Jižního 

Města,“ připomněl Gabriel. 

Dům s pečovatelskou službou 
v Šalounově
V domě s pečovatelskou službou v Šalou-

nově ulici se žije podobně jako v Blaten-

ské. Stejně tak dochází za  klienty ergo-

terapeutka, jednou týdně masér. Stejně 

často se mohou babičky a  dědové sejít 

v kavárničce v přízemí, kde nejčastěji sla-

ví životní jubilea. „K  organizování svých 

setkání nás nepotřebují, v  podstatě jim 

jen nabízíme prostory,“ uvedl Gabriel. Pro 

ostatní služby jsou pečovatelky seniorům 

k dispozici po celý den. 

V téhle práci se občas 
rozmazávají hranice 
ryze profesionálního 
odstupu

Ošetřovatelské centrum Janouchova
Způsob péče o  obyvatele centra v  Ja-

nouchově ulici je trochu jiný než v  do-

mech s  pečovatelskou službou. Probíhá 

v nepřetržitém provozu, ale běžný pobyt 

zpravidla nepřekračuje tři měsíce. „Nabízí 

možnost pro rodiny pečující o svého dě-

dečka nebo babičku, mohou například od-

jet na dovolenou a přitom seniora nechat 

v odborné péči,“ upřesnil Gabriel. 

Do  centra se dostávají také lidé, jejichž 

pečující partner musí na plánovanou ope-

raci, nebo rodina řeší jinou složitou situa-

ci, kdy nemůže svému příbuznému zajistit 

celodenní péči. V Janouchově ulici je k dis-

pozici devětatřicet lůžek, včetně jedenácti 

nadstandardních. 

Domov pro seniory Janouchova
V Janouchově ulici stojí také nová bezba-

Téma měsíce
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riérová budova pro trvalý pobyt se niorů, 

kteří z  různých důvodů nemohou žít 

ve svém původním domově. V Janoucho-

vě bydlí v pokojích o dvou až třech lůž-

kách, k dispozici mají zahradu. Přestože 

je objekt nový a nabízí klientům pohod-

lí, podle Gabriela potřebují víc. „Vytváří-

me jim pestrý kulturní program. Přesto-

že je to někdy trochu náročné, stojí to 

za  to, protože ti lidé jsou úžasní, často 

hluboce lidští a umí si akce užít,“ shodují 

se i zaměstnanci JMS. Staří lidé jsou po-

dle nich bezprostřednější a  jejich vztah 

k  jednotlivým zaměstnancům toho hod-

ně vypovídá i  o  personálu. „Naši klien-

ti jsou vesměs velmi spontánní. To, že 

k nim někdo jednou denně zajde, nezna-

mená, že ho automaticky budou mít rádi. 

Rozlišují skutečnou povahu člověka snáz 

než mladší generace a umí své pocity dát 

najevo,“ potvrdil Gabriel. K  posledním 

letošním akcím patřila vánoční projížď-

ka Prahou, kdy se senioři projeli ve sta-

ré tramvaji, dostali v  ní kávu a občerst-

vení. Někteří z nich prý nebyli u stromku 

na  Staroměstském náměstí několik let 

a vánoční atmosféra je dojala. Velmi na-

vštěvované jsou však akce po celý rok, ať 

už jsou to vepřové hody, velikonoční zá-

bava se soutěží o nejlepšího beránka či 

sportovní hry.

Senioři a pohyb; co takhle kolo?
Zábava na  Vlachovce nebo angličtina či 

výuka výrazového tance v  nově otevře-

ných kurzech jsou pro seniory Jižního 

Města motivační i zábavné. Zapomínat se 

však nesmí ani na pohyb, který je v kaž-

dém věku klíčem k dobré náladě i zdraví. 

Senioři Jižního Města se scházejí na tra-

dičních sportovních hrách, časem by moh-

la přibýt nová akce, a to výlety na kolech. 

„Sportovní aktivity chybí, takže zvažuje-

me, že bychom zavedli kurzy nordicwalk-

ingu nebo výlety na kolech. Řada seniorů 

je velmi aktivních, jistě by nápad uvítali,“ 

přiblížil nápad Gabriel. Zejména muži jsou 

podle něj soutěživí, například pořádají ne-

formální klání v jízdě na motomedu.

Seniorské domy nebo původní domov?
V  seniorských domech, ať mají charak-

ter internátního bydlení či samostatnost 

domů s pečovatelskou službou, mají sta-

ří lidé kvalitní péči i důstojný život. Přesto 

by měli podle Gabriela, pokud je to mož-

né, žít raději doma. „A čerpat samozřejmě 

pečovatelské služby. Ty jsme schopni jim 

nabízet v prakticky stejném rozsahu jako 

v našich zařízeních. Ale přesazovat staré-

ho člověka je složité,“ usoudil. 

Zábava přes ulici
Aby staří lidé nežili jen vzpomínkami, 

ale měli se na  co těšit a  neztratili kon-

takt s  dalšími lidmi, zahájila JMS krouž-

ky. Po prvním kole jsou beznadějně plné, 

městská společnost proto vyhlásila dal-

ší. „Jsme rádi, protože pravidelnost, mož-

nost učit se něco nového a  důvod vyjít 

ven z domu, jsou velmi důležité aspekty 

kvalitního života i ve vyšším věku,“ dodal 

Gabriel. 

(cis)
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Mistrovství Evropy v iaidó 2013. Česká reprezentace iaidó 

má po 3 letech další medaili. Tentokrát se o bronzovou příč-

ku postarala Pavla Štěpánová, 3. dan iaidó…Ke konci roku 

se ve francouzském Méze konal již 20. ročník ME v iaidó. 

Česká reprezentace vyrazila ve složení Tomáš Kyncl, Pavel 

Balvín, Pavla Štěpánová, Václav Mádl, Kristína Poslušná, 

Zuzana Nousková a Jan Maier. A právě Zuzka, Pája i Tomáš 

bydlí a trénují na Jižním Městě v oddíle Kensei. Všem účast-

níkům patří obrovská gratulace.

Národní obrození v souvislostech. Ke konci roku se pro osmá-

ky a deváťáky ze ZŠ Donovalská konal pořad „Národní obroze-

ní v  souvislostech“, který připravilo o. s. Amerling za  podpory 

městské části Praha 11. Programem žáky provázela spisovatel-

ka Martina Bittnerová a představila jim pět významných osob-

ností národního obrození z různých oblastí. Výklad oživily hudeb-

ní vstupy, v nichž zazněly ukázky z díla A. Dvořáka a B. Smetany 

v podání houslového DUA ECO – Eva a Pavly Franců. 

Železný u seniorů. V příjemných prostorách nově vzniklé gale-

rie v Domově pro seniory v Hájích zahájil ke konci roku výstavu 

svých fotografi í Vladimír Železný. Vernisáž zajímavých záběrů ži-

dovských dětí vtipně a s dětskou lehkostí uvedla i  jeho dcerka 

Ester. 

Mikulášský průvod se povedl na jedničku! Prosincový prů-

vod s  Mikulášem, čerty a  anděly přilákal ke  Komunitnímu 

centru Matky Terezy spousty návštěvníků a  přihlížejících. 

Ti si užili jak program uvnitř centra, tak venkovní průvod. 

A bylo na co se dívat, nechyběla oblíbená pekelná ohnivá 

show a zpívání koled.

Praha 11 přispěje sportovcům na nové hřiště

Zastupitelé městské části Praha 11 roz-

hodli na svém posledním jednání o 700ti-

sícovém příspěvku sportovnímu klubu TJ 

Háje – Jižní Město, Handballclub. Spor-

tovci o pomoc při opravě venkovního hřiš-

tě v ulici K Jezeru požádali úřad už na jaře, 

bezmála tři čtvrtě milionu se našlo nyní. 

„Původní hřiště je skoro třicet let sta-

ré a na hranici své životnosti. Celou akci 

však platit nebudeme, klub si na ob-

novu povrchu venkovního hřiš-

tě sehnal další peníze,“ uvedl 

jihoměstský starosta Dalibor 

Mlejnský. 

Hřiště dostane nový polyure-

tanový povrch z  EPDM gra-

nulátu. Ten pokryje celkovou 

plochu 1254 m2. Peníze bude 

městská část až do  vyčerpá-

ní přidělené částky uvol-

ňovat postupně, na  zá-

kladě předložených fa -

k tur o provedené práci. 

Na  průběh prací bude 

městská část prostřed-

nictvím svého zástupce 

průběžně dohlížet.

cis

 FINANČNÍ 

INJEKCE 

ZMĚNÍ TVÁŘ 

SPORTOVIŠTĚ
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Praha 11 obnoví přímé přenosy z jednání 
zastupitelstva
Městská část Praha 11 obnoví v  roce 

2014 přímé přenosy z jednání zastupitel-

stva. Lidé tak budou moci sledovat prů-

běh jednání, aniž by opustili své domovy. 

Přenosy se budou vysílat na  webových 

stránkách městské části, vždy v  čase 

jednání. Zájemci tak mohou být virtuál-

ně přítomni rozhodování o důležitých zá-

ležitostech Jižního Města.  Praha 11 se 

k přímým přenosům vrátí po třech letech. 

V lednu 2011 je přerušila z obavy, aby ne-

porušila zákon o ochraně osobních údajů. 

„Tehdy Úřad na ochranu osobních údajů 

městu Karlovy Vary uložil pokutu za kaž-

dý zveřejněný záznam z jednání zastupi-

telstva. Přestali jsme proto vysílat, aby-

chom se nevystavovali riziku sankcí. 

Legislativa se však vyvíjí, po 1. lednu už 

bude možné přenosy z  jednání zastupi-

telstva vysílat,“ uvedl starosta Dalibor 

Mlejnský. Přenosy umožní občanům Pra-

hy 11, aby si udě-

lali vlastní názor 

na rozhodování nej-

důležitějšího orgánu 

samosprávy. Záznam se 

pak uloží do archivu, takže se k němu bu-

dou moci vracet. 

Přenosy budou stát do dvaceti tisíc za kaž-

dé jednání, v závislosti na délce trvání.  

cis

U Chodovské tvrze bude replika brány

Další část své historické podoby, kte-

rá musela v  70. letech minulého stole-

tí ustoupit výstavbě dopravního spojení 

vnitřní části Prahy s dálnicí D1, získá zřej-

mě už příští rok Chodovská tvrz. Po více 

než 40 letech se městská část Praha 11 

chystá naplnit letitý záměr, a to vystavě-

ním repliky barokní brány v přilehlém par-

ku. „Chodovská tvrz je historickým šper-

kem Jižního Města a  je velká škoda, že 

se nenaplnila úvaha ze 70. let 20. století 

o obnovení barokní brány. 

Rozhodli jsme se proto, že se pokusí-

me najít fi nanční prostředky v  rozpoč-

tu na  příští rok a  bránu podle původní-

ho modelu a také původních technologií 

postavit,“ uvedl starosta Dalibor Mlejn-

ský. Brána z  roku 1704 byla podle zjiš-

tění historika Jiřího Bartoně součástí 

ohradní zdi rozlehlého hospodářského 

dvora kolem tvrze. Ten se hospodářsky 

využíval do  začátku 70. let 20. století, 

posledními uživateli byl Státní statek, 

následně JZD. Později musel dvůr z pře-

lomu 13. a 14. století ustoupit propojení 

vnitřní části Prahy s dálnicí. Spolu s ním 

zmizela i brána. Tvrz však byla zařazena 

mezi chráněné památky, a tak se dočkala 

rekonstrukce. 

Barokní brána, jejíž novou podobu navrh-

la architektka Vítězslava Rothbauerová, 

byla jediným architektonickým prvkem 

v ohrazení dvora. Replika by se měla stát 

vstupní branou do parku s tvrzí. Po jejích 

stranách porostou dvě lípy. Podoba vy-

chází z dochovaných fotografi í. Její veli-

kost a tvar vypracovaly pro kontrolu dva 

subjekty. Jejich porovnáním s  podobný-

mi barokními objekty 

vznikl konečný ná-

vrh. Pracovat se 

bude s klasickými 

materiály: cihla-

mi, omítkou a ke-

ramickými krejzy. 

Protože se nedo-

choval záznam, ja-

kou barvu brána měla, 

bude replika přírodní, pro-

barvená pískem nebo v  béžovošedém 

odstínu. 

Součástí stavby bude také osvětlení, 

kterému musí předcházet přivedení elek-

třiny novými sítěmi. Spolu s  terénními 

a sadovými úpravami přijde stavba na tři 

miliony korun. 

cis

Na Jižním Městě se trénovalo na výpadek proudu

Dvě školy Jižního Města se na kon-

ci listopadu staly kulisami pro 

cvičení Humanitární jednot-

ky Českého červeného kříže 

– oblastní spolek Praha 1 

a  dalších složek integrova-

ného záchranného systému. 

Hasiči spolu se strážníky, ale 

také zástupci úřadu měst-

ské části nacvičovali evakuaci 

lidí při takzvaném blackoutu, tedy 

rozsáhlém výpadku dodávky elektrické 

energie. 

„Díky cvičení jsme měli možnost odzkou-

šet světelný systém PELI Rals 9430, kte-

rý dokáže velmi bohatě osvítit velký pro-

stor. Systém je přenosný a nezávislý, má 

vlastní baterii, která vydrží až dvanáct 

hodin provozu,“ uvedl velitel dobrovolné 

jednotky Praha 11 – Chodov Jiří Košá-

rek. Možnost nacvičit si jedná-

ní pro krizovou situaci ocenil 

také ředitel jihoměstského 

obvodního oddělení měst-

ské policie Petr Schejbal. 

„Nácvikem se zkrátí reak-

ční doba, v  praxi se od-

zkouší teoretický postup 

a  nacvičí se potřebné do-

vednosti pro danou situaci,“ 

uvedl. 

Cvičení mělo prověřit nejdůležitější do-

vednosti člena humanitární jednotky, 

mezi které patří spolupráce a  komuni-

kace, orientace v  neznámém prostře-

dí i  schopnost poskytovat psychosoci-

ální pomoc. Záchranáři měli zvládnout 

evakua ci, zajistit pro postižené nouzové 

ubytování, sehnat jim jídlo či zajistit lékař-

ské ošetření. 

Za simulovaného výpadku elektrické sítě 

poskytovali vybraným skupinám obyvatel 

(děti, staří lidé a postižení) zvláštní péči. 

ČČK musel zajistit základní podmínky 

pro nouzové přežití v evakuačním centru 

ve škole a zároveň zabezpečit pomoc jed-

notlivcům, kteří zůstali doma, ale nemohli 

se o sebe postarat. 

Nácvik dovedností, které mohou v reálné 

situaci znamenat naději na záchranu, se 

uskutečnil v základních školách Mendelo-

va 550 a Květnového vítězství 57, v so-

botu 30. listopadu.

Praktická část byla součástí dvoudenní-

ho celostátního kurzu Českého červené-

ho kříže s názvem Člen humanitární jed-

notky. Kurz byl určen dobrovolníkům, kteří 

chtějí pomáhat při katastrofách. 

cis
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8 Aktuálně

Jižní Město modernizovalo 
za 33,7 milionu další školu

Bezmála čtyřiatřicet milionů korun investovala městská 
část Praha 11 do modernizace tělocvičen Základní 
školy v Mikulově ulici. Rozsáhlá rekonstrukce skončila 
slavnostním předáváním opravených budov k užívání 
tamním žákům. 

„Mysleli jsme nejen na  úspory, kterých 

škola dosáhne zateplením obvodového 

pláště tělocvičen a jejich střech, ale také 

na bezpečí dětí i ochranu majetku školy. 

Součástí modernizace bylo pořízení no-

vého kamerového systému v  částech 

areálu, kde dosud kamery nebyly,“ uvedl 

starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský. Re-

generace zahrnula zateplení obvodového 

pláště u pavilonů tělocvičen H + I,  rekon-

strukci a zateplení jejich střech a výměnu 

prosklených fasád. Na pavilonu G se za-

teplovala střecha. Nový kamerový sys-

tém se vybudoval na sedmi objektech.

Měnilo se také vytápění, opravovaly se 

podlahy.  Modernizace části areálu stála 

33,7 milionu korun a trvala necelého půl 

roku. Pro Prahu 11 ji zajistila společnost 

PKS stavby, a. s. 

Základní škola v  Mikulově ulici není jedi-

nou, která se v  posledních letech doč-

kala rekonstrukce. Nové fasády, kuchy-

ně, okna, upravená hřiště dostaly téměř 

všechny školy a školky na Jižním Městě. 

Opravy a úpravy za miliony korun přines-

ly jak příjemné prostředí pro děti i perso-

nál školských zařízení, tak zásadní úspory 

energií. Komplexní modernizací prochá-

zí mimo ZŠ Mikulova také Základní škola 

K Milíčovu. Za dvaaosmdesát milionů ko-

run pro další etapu se vyměňuje obvodo-

vý plášť hospodářského objektu, v němž 

sídlí například jídelna pro žáky. Poslední 

roky zvrátily na Jižním Městě trend, kte-

rý pro školy nebyl příznivý. V 90. letech 

se do  oprav investovalo jen minimálně. 

Práce se omezily na  nezbytné opravy 

a základní údržbu. Školy chátraly, většinu 

peněz spolykalo vytápění budov s netěs-

nícími okny a bez zateplení. Vybavení bylo 

zastaralé, chyběly učební pomůcky. V po-

sledních sedmi letech se však situace zá-

sadně změnila. Regenerací postupně pro-

cházejí všechny základní školy. V  roce 

2007 se zateplením zlepšila energetická 

bilance v ZŠ Květnového vítězství a zača-

la regenerace ZŠ Mendelova. Na objektu 

ZŠ Pošepného náměstí se rekonstruoval 

střešní plášť a zateplil pavilon B5.

O  rok později skončila 2. etapa regene-

race ZŠ Mendelova a také proběhla dal-

ší etapa regenerace ZŠ K Milíčovu. V roce 

2009 proběhla částečná regenerace ob-

jektu ZŠ Mikulova. V  roce 2010 probí-

hala částečná regenerace ZŠ Květnové-

ho vítězství a  byla zahájena regenerace 

objektů ZŠ Pošepného nám. a Jírovcovo 

nám. Regenerace těchto dvou objektů 

byly v roce 2011 dokončeny. V roce 2012 

proběhla další etapa regenerace ZŠ Květ-

nového vítězství, letos se opravuje škola 

K Milíčovu a v Mikulově ulici. 

Šárka Cicvárková

Termíny přistavení mobilní kanceláře Pražské 
plynárenské, a. s., v roce 2014
Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci 

s dceřinou společností Měření dodávek 

plynu, a. s., a ÚMČ Praha 11 nabízí od-

běratelům zemního plynu novou službu, 

tzv. mobilní obchodní kancelář, jejímž 

prostřednictvím si stávající i potenciální 

zákazníci Pražské plynárenské, a. s., mo-

hou vyřídit záležitosti související s odbě-

rem zemního plynu bez návštěvy kon-

taktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář bude umístěna v do-
dávkovém automobilu Fiat Ducato, 

označeném logem Pražské plynáren-
ské, a. s., zaparkovaném na veřejném 
parkovišti ulice Černockého (u  Komu-
nitního centra Matky Terezy). 
Termíny přistavení:
 24. 1. od 8.00 do 12.00 hod. 

 28. 2. od 8.00 do 12.00 hod.

 4. 4. od 8.00 do 12.00 hod. 

 9. 5. od 8.00 do 12.00 hod.

 13. 6. od 8.00 do 12.00 hod.

Mobilní kancelář poskytuje zejména ná-

sledující služby:

•  zahájení, převod a ukončení odběru 

zemního plynu

•  změny smluvního vztahu (způsobu 

placení, zasílací adresy, jména atd.) 

• převzetí reklamace

•  výměna, kontrola a zaplombování 

plynoměru

•  informace k otázkám souvisejícím 

s dodávkami zemního plynu

• tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít 
i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Info tel.: 267 175 366 a 267 175 202, 

www.ppas.cz



Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 11. 11. 2013  
SCHVALUJE:
  Rozvahu o charakteru území městské 

části Praha-Újezd

  podněty do 5. vlny celoměstsky vý-

znamných změn na změny funkční-

ho využití pozemků: parc. č. 214/26, 

214/27, 214/28, 214/29 a 214/30 

z OP na OB, parc. č. 306, 328/5, 

328/4 a 303/1 z NL na OB v rozsahu 

dřívější změny Z1580/07

  SK Újezd Praha 4, Nad Statkem 118 

dar v hodnotě 50 000 Kč

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

MČ Praha-Újezd informuje

Mikulášská besídka
Ve středu 4. prosince 2013 uspořáda-
la městská část ve společenském sálu 
Domu služeb Mikulášskou besídku 
pro děti. 

Z důvodu omezené kapacity se program 

opakoval. První besídka byla zahájena 

v 15.00 hod. a druhá v 17.30 hod. Celkem 

ji navštívilo 70 dětí s doprovodem. Kašpá-

rek Aleš dětem odehrál veselou pohádku 

o Červené Karkulce, která pobavila nejen 

děti, ale i dospělé. Na zlobivé děti se přišel 

podívat čert! Poté, co čert zjistil, že všech-

ny děti jsou vlastně hodné, rozhodl, že si 

zaslouží od Mikuláše a anděla nadílku. Ale 

čertova podmínka byla, aby děti zazpívaly 

vánoční koledu nebo písničku.

Václav Drahorád, starosta       

Důležitá usnesení zastupitelstva sál vodnická
Vodnická 531/44, Praha 11-Újezd

tel.: 272 690 692, 272 690 545

www.praha-ujezd.cz

program

Čtvrtek 9. 1., 17.00: Klub seniorů 

(dále vždy 1. čtvrtek v měsíci)

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

Pondělí 9.00: Pilates
Pondělí 16.50: Jóga pro děti (5–10 let)

Pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga
Pondělí 20.00: Zdravotní pilates
Úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Středa 8.00 a 9.00: Power jóga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00: Pilates
Čtvrtek 8.00: Power jóga  
Čtvrtek 9.15: Cvičení pro děti (maminky s dětmi 

2–3 roky)

Čtvrtek 20.00: Pilates
Pátek 8.30: Power jóga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

Lenka Bayerová 

(přihlášky na tel.: 720 570 551):

Úterý 9.00 a čtvrtek 18.30: Břišní pekáč 

(fi tness program Hanky Kynychové)

Mateřská škola Vodnická 

(www.msvodnicka.cz):

Středa 15.30 a 16.15: Pohybový kroužek

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

Neděle 10.00: Shromáždění 
(mimo 1. neděle v měsíci)  

Slovo starosty 
městské části 
Praha-Újezd

Vážení spoluobčané 

z Kateřinek, Újezdu a Prahy 11,

letošní rok se nezadržitelně blíží ke své-

mu konci. Pokaždé, když se loučíme 

na  silvestra se starým rokem, vítáme 

rok nový. Přesto však je každý rok ori-

ginální a  jsme plni očekávání, co nám 

přinese. Dovolte mi, abych Vám všem 

popřál hodně zdraví, lásky, mnoho ži-

votních a  pracovních úspěchů v  roce 

2014. 

Václav Drahorád, starosta

SlSlSlovovoo ststararoostyy 
městské části 
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Chodovské gymnastky sbíraly medaile 
Tak jako každý rok, ukončily gymnastky loňský závodní rok na mistrovství České 
republiky ve společných skladbách. A stalo se příjemnou tradicí, že Chodov přiváží 
z mistrovství medaile, a tentokrát to bylo skvělých 32 medailových umístění. Cho-
dovské starší naděje v Hradci Králové získaly skvělé třetí celkové místo, do fi nále 
dokonce děvčata nastupovala z místa prvního.

Jaký byl vlastně pro chodovské gymnast-

ky rok 2013? Asi nejlepší v historii – Len-

ka Široká reprezentovala Prahu 11 a cho-

dovský klub letos na  mistrovství světa 

v  rámci reprezentace ČR. Juniorky Köni-

gová, Lohynská, Tomková pod vedením 

chodovských trenérů Holá, Šimůnková, 

Vidlák přivezly v  rámci reprezentace ČR 

z  mistrovství Evropy juniorů 9. místo – 

jen krok od fi nále – a byl to nejlepší vý-

sledek české reprezentace od roku 1995. 

K  tomu má Chodov stále nové talenty, 

stále šikovnější trenéry a říká se… i nej-

lepší choreografi e svých sestav. Praha 11 

podpořila, tak jako obvykle, gymnastický 

Chodov Cup a mnozí dokonce tvrdili, že 

ročník 2013 byl nejhezčí závod gymnas-

tického roku. 

Přejme chodovským gymnastkám (na ob-

rázku jejich triumf na letošních plzeňských 

pohárových závodech) a  jejich trenérům, 

aby se jim rok 2014 vydařil tak, jako rok 

2013. Protože  upřímně – více se jim rok 

2013 závodně vydařit ani nemohl.

red

10 Sport a relax

Vítězem premiérového Českého poháru 
v lakrosu se stalo Jižní Město
Ve fi nále prvního ročníku Českého pohá-

ru se střetli hráči domácího Jižního Měs-

ta s radotínskými Wolves. Oba týmy si 

fi nálovou účast vybojovaly v  dramatic-

kých semifi nálových bojích a i fi nále bylo 

napínavé až do  samého konce. Velký 

dík patří pořadatelům z  Jižního Města 

za skvělou organizaci obou turnajů Čes-

kého poháru.

red

áru 

Celkové pořadí:

1. SK Lacrosse Jižní Město

2. LCC Wolves

3. LC Custodes

4. TJ Malešice

5. Bats Bratislava
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Změlík a Šebrle představili Odznak všestrannosti
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atle-
tické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybo-
vý program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů – OVOV. Rádi by 
tím podpořili zvýšení rozvoje přirozené aktivity co největšího počtu dívek a chlapců 
a dali současné generaci školáků příležitosti zkusit si sportovní začátky podobnou 
formou, jaká se osvědčila jim.

U nás se Odznak všestrannosti odehrál  

20. listopadu v areálu Sportovní haly Již-

ní Město. Tady se sešli sportovci z  jiho-

městských základních škol, aby poměřili 

své síly v různých disciplínách. Nechyběl 

trojskok z místa, přeskoky přes švihadlo 

a  hod medicinbalem. Ten si vyzkoušel 

i  místostarosta Ladislav Kárský, který 

převzal nad celou akcí záštitu a za pořád-

ných ovací dětí hodil pěkných 17 metrů. 

Jako patroni projektu OVOV působí me-

dailisté a účastníci olympijských her, mis-

trovství světa a mistrovství Evropy, kteří 

se kromě jiného účastní i okresních a kraj-

ských kol soutěží družstev OVOV. K nám 

do sportovní haly dorazila mistryně svě-

ta ve  sportovním aerobiku Denisa Ba-

rešová, která dětem přes videoprojekci 

ukázala sestavu, se kterou v roce 2010 

vyhrála mistrovství světa. Odznak vše-

strannosti je jednou z  mnoha sportov-

ních akcí, kterou městská část pro děti 

pořádá. Všechny školy se opět sejdou 

při sportování na  obvodním kole OVOV 

28. dubna 2014 v  Základní škole 

K Milíčovu.

daf

Tenisové třídy
Tenisové centrum Donovalská otevírá 

od září 2014 další třídy s rozšířenou vý-

ukou tenisu. Noví prvňáčci tak budou mít 

možnost zařadit se do  početné skupiny 

dnes již 90 dětí, které se u  nás tenisu 

ve  třídách věnují. Po 11 letech úspěšné 

spolupráce se ZŠ Donovalská máme již 

otevřeny dvě první, dvě druhé a dvě třetí 

tenisové třídy, ve kterých se děti tomuto 

sportu v rámci školního rozvrhu učí.

Velkou výhodou tenisových tříd, kterou 

si rodiče pochvalují, je možnost absol-

vovat školní i  tenisovou výuku dopoled-

ne a ve sportovním areálu školy. Nemusí 

si dělat starosti s dojížděním svých dětí 

ze školy na trénink. Výuka tělesné výcho-

vy v tenisových třídách probíhá ve třech 

hodinách týdně. Ve  dvou z  nich probíhá 

kombinovaná výuka tenisu a klasické tě-

lesné výchovy, třetí je věnována výhradně 

tenisové přípravě.

Individuální tréninky
Děti, které se chtějí věnovat tenisu 

na soutěžní úrovni, mají možnost hrát te-

nis individuálně v odpoledních hodinách. 

I  zde vycházíme rodičům maximálně 

vstříc. Snažíme se přizpůsobit tréninko-

vé hodiny časovým možnostem dětí, na-

příklad tím, že tréninky navazují bezpro-

středně na vyučování.

Nejšikovnější děti z individuálních tréninků 

mohou reprezentovat náš oddíl v přebo-

rech Prahy smíšených družstev, ve všech 

věkových kategoriích.

Své místo u nás najdou i větší děti, které 

naší školu nenavštěvují, nebo chtějí hrát 

pouze rekreačním způsobem. Hrají tenis 

například jen jednou týdně, odpoledne, 

po vyučování, a soutěží se nezúčastňují.

Přijďte si s námi zatrénovat a těšit se z ví-

tězství! Máme chuť, podmínky, energii vě-

novat se vašim dětem, které chtějí hrát, 

soutěžit a vyhrávat!

Tenisová školička
Malé děti, které do našich tenisových tříd 

nenastoupí, ale přesto by se tenisu rády 

věnovaly, se mohou od léta opět přihlásit 

do tenisové školičky pro nejmenší. Výuka 

probíhá 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvr-

tek (15–16 hodin) a  je odrazovým můst-

kem pro vstup do  individuálních tréninků 

(na  rekreační i  závodní úrovni). Tréninky 

jsou organizovány stejně jako v  teniso-

vých třídách formou minitenisu, tzn. hraje-

me na malých dvorcích, za použití malých 

sítí a speciálních míčů. Děti jsou rozděleny 

do skupinek podle výkonnosti.

Závěrem bych rád poděkoval vedení ZŠ 

Donovalská, zejména řediteli Mgr.  Pavlu 

Dittrichovi. Bez jeho podpory a aktivního 

přístupu k organizaci propojení tenisové-

ho oddílu se školou bychom těchto úspě-

chů dosáhli jen stěží.

Mgr. Jiří Smrčka

Dipl. trenér tenisu I. třídy

vedoucí oddílu

mobil: 603 856 063

www.donovalska.tenisklub.cz

Sport a relax

Co nabízí 
Tenis Centrum Donovalská
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Seniorské rehabilitační cvičení 
pokračuje
Seniorské cvičení, pořádané městskou částí Praha 11 
ve spolupráci s Jihoměstskou sociální, a. s., a Fitness 
centrem Chrpa, pokračuje dalšími kurzy. Zahajují se 
14. ledna 2014 a jsou i tentokrát určeny všem, kteří mají 
trvalé bydliště na území Prahy 11, dosáhli seniorského věku 
a mají chuť udržovat své fyzické i duševní  schopnosti.

Na  průběh cvičeních hodin pro seniory 

dohlížejí zkušení a  certifi kovaní cvičitelé 

a fyzioterapeuti. Uplatňují metody, které 

mají všeobecně příznivý vliv na zdravotní 

stav a fyzickou a duševní kondici seniorů. 

Tuto aktivitu podporuje a garantuje sta-

rosta městské části Dalibor Mlejnský a 

ředitel Jihoměstské sociální, a. s., Jan Ga-

briel. Zápis do kurzů je možný vždy před 

zahájením hodin přímo ve  Fitness cent-

ru Chrpa, Krejnická 2021, Horní Roztyly, 

nebo podáním přihlášky v podatelně MČ 

Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 4. Cvi-

čební hodiny jsou každé úterý. Cvičební 

hodiny nelze v průběhu měnit. Cena jedné 

hodiny šestitýdenního kurzu, nebo dva-

náctitýdenního kurzu činí 50 KČ pro se-

niora, zbývající část hradí MČ Praha 11. 

Zájemce při přihlášení zaplatí cenu celého 

šestitýdenního (300 Kč), nebo dvanácti-

týdenního kurzu (600 Kč) popř. jeho část, 

sdělí své nacionále a obdrží permanentku 

na celý kurz. 

Veškeré cvičební pomůcky zajišťuje Fit-

ness centrum Chrpa, cvičenci budou mít 

vlastní cvičební oděv a obuv, popř. hygie-

nické potřeby. Kapacita sálu je 20 cvičen-

ců, v  případě zájmu, bude cvičení rozší-

řeno o speciální hodiny. Bližší informace, 

rezervace na tel.: 272 927 332, 603 527 

104 nebo www.chrpasport.cz

red

Zveme Vás do nově otevřeného 
Fitness Studia Džejzí  
Nabízíme:  
•  Posilovnu s kardiozónou 

•  Služby individuálního trenéra vč. přípravy jídelníčku a tréninkového plánu 

•  Skupinová cvičení: Alpinning, Fitbox, Bosu, Pilates, Joga, Aerobik, Flowin, 

Zumba, Zdravá záda + pevné bříško, cvičení pro seniory, funkční trénink, 

kruhový trénink, TRX 

•  Veslovací trenažéry

•  Boxovací pytle   

•  Příjemné posezení na baru 

•  Hlídaní dětí 

•  WiFi a parkování zdarma 

Kontakt 
J&Z Fitness Studio

Chemická 951

Praha 4 – Kunratice

www.dzejzi.cz

fi tness@dzejzi.cz

tel.: 255 785 818 

F
I T N E S S  S T U D I O

Život na Jižním Městě
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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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Tentokrát najdete v tajence lednovou pranostiku. Odpovědi zasílejte do 10. ledna e-mailem 

na klic@praha11.cz. Soutěžíme o knihy z nakladatelství METAFORA.

www.metafora.cz
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Kurzy pro seniory       
DPS Šalounova 2025/7 nabízí klientům II. cyklus kurzů od 3. února 2014, 
zápis do kurzů: DPS Šalounova 2025/7, Praha 11, 20.–24. 1. 2014
10.00–11.30 hod., 12.30–14.00 hod.

Počítačový kurz pro začátečníky
Naučíte se zakládat e-mailové schránky 

a  pracovat s  poštou, využívat internet 

pro běžné potřeby a psát dokumenty. 

Počítačový kurz pro mírně pokročilé
Připomenete si vše, co jste na PC znali, 

a budete své dovednosti rozvíjet pod do-

hledem zkušeného pedagoga.

Počítačový kurz pro pokročilé
Naučíte se stahovat a  upravovat texty, 

pracovat s  fotografi emi a  komunikovat 

na sociálních sítích.

Dějepisný seminář  
Budete pokračovat ve studiu dějin inter-

aktivní formou v  kontextu písemnictví, 

malířství, architektury a  hudby v  daném 

dějinném období. Podíváte se na  minu-

lost Evropy i celého světa chronologicky 

a důkladně. Studium je doplněno návště-

vou muzeí a  výstav i  architektonických 

zajímavostí.

Taneční kroužek výrazového tance
Hodiny jsou určeny pro úplné začátečni-

ce. Naučíte se držet rovně páteř, správně 

chodit a relaxovat.

Angličtina bez mluvnice pro začátečníky
Výuka bude probíhat zábavnou formou,  

akcent je kladen na vnímání melodie řeči 

a  dynamiky cizího jazyka. Cílem je poba-

vit se a překonat zábrany v používání jed-

noduchých frází potřebných při cestování 

a v běžné jednoduché konverzaci v cizině. 

Orientální tanec 
I  zde se naučíte relaxovat, držet rovně 

páteř a rehabilitovat naráz duši i tělo. 

Angličtina bez mluvnice pro falešné za-
čátečníky a mírně pokročilé 
I zde bude výuka probíhat zábavnou for-

mou s  cílem využití nabytých znalos-

tí v  běžných životních situacích. Budete 

rozvíjet slovní zásobu a  příjemnou for-

mou trénovat paměť.

Kurz osobního rozvoje 
Naučíte se komunikačním dovednostem 

a kreativitě v běžném životě. Zlepšíte pří-

stup k  sobě i  okolí. Zvládnete lépe své 

emoce, strachy a mezilidské konfl ikty. Na-

učíte se komplexnímu, interdisciplinární-

mu přístupu ke svému fyzickému i dušev-

nímu zdraví.  

Další informace: 

J. Holubová tel.:  724 603 317, 

267 990 162, 

E. Lachoutová tel.: 602 269 595

Nabízíme cvičení vhodné pro všechny 
bez ohledu na zdravotní stav 

Senior fi tnes, o. s., ve spolupráci s MČ Praha11 zahájil od minulého roku každou 

středu od 10 do 11 hodin v KC Zahrada zdravotní cvičení pro seniory 50+. Přijďte 

si i vy zacvičit, poznat nové přátele a oddálit tak projevy stárnutí. 

Informace u cvičitelky Evy Ondríkové tel.: 732367056, v KC Zahrada 

nebo www.seniorfi tnes.cz, e-mail: seniorfi tnes@seznam.cz.

Seniorská komise 

informuje

Ke  konci loňského roku proběhla celá 

řada rozmanitých akcí ve všech senior-

ských klubech: přednášky, různá ruč-

ní kreativní tvoření, zábavy s  hudbou, 

zpěvem i  tancem apod. Pracovníci Ji-

homěstské sociální, a. s., zorganizova-

li výstavu seniorských a dětských pra-

cí, tradiční setkání se starostou Jižního 

Města, posvícenskou zábavu a  další 

kvalitní akce, například v rámci Dnů Pra-

hy 11.

Členové seniorské komise při RMČ Pra-

hy 11 se sešli 12. září, 22. října a 19. 

prosince. Na  jednání komise 12. 9. se 

dostavil pan Pavel Procházka, zástup-

ce ředitele organizace Ropid. Sezná-

mil nás se změnami trasy některých 

autobusových linek a  uvedl hlavní dů-

vody těchto změn (jsou především 

ekonomické).

Pan Procházka také uvedl, že organiza-

ce Ropid plánuje vylepšení informace 

na autobusových zastávkách. Vedle pa-

pírových jízdních řádů budou na sloup-

cích digitální displeje, které budou zob-

razovat skutečnou dopravní situaci.

Jednání komise 22. 10. bylo věnová-

no zejména projednání návrhu rozpoč-

tu MČ Praha 11 na rok 2014. Členové 

komise se s  návrhem podrobně se-

známili a  mj. konstatovali, že fi nanční 

prostředky na  provoz společnosti Ji-

homěstská sociální, a. s., byly sníženy 

z důvodu úspor těchto prostředků. Byli 

bychom ale rádi, aby se snížené nákla-

dy na  provoz této společnosti nepro-

mítly do cen poskytovaných sociálních 

služeb. V  prosinci jsme se společně 

ohlédli za právě uplynulým rokem.

Seniorská komise se také zabývala růz-

nými náměty a  návrhy jihoměstských 

občanů, starších i mladších: na zlepše-

ní dopravní obslužnosti nebo životního 

prostředí, na zlepšení celkové informo-

vanosti o Jižním Městě i na využití ně-

kterých nebytových prostor apod. Pro-

jednávala rovněž další velice konkrétní 

záležitosti, například lepší ozvučení 

prostor sálu Křejpského, problémy 

s údržbou veřejné zeleně, úpravou keřů 

a stromořadí.

Se začátkem nového roku 2014 přeje-

me všem občanům naší městské čás-

ti především dobré zdraví do následu-

jících let.

doc. PhDr. Jaroslav Kobr, CSc.

seniorská komise při RMČ Praha 11

Seniorská komise 

kurz kde kdy
počítačový kurz pro začátečníky ZŠ Ke Kateřinkám středa 15.00

počítačový kurz pro mírně pokročilé ZŠ Ke Kateřinkám úterý 15.00

počítačový kurz pro pokročilé ZŠ Ke Kateřinkám středa 16.00

počítačový kurz pro začátečníky ZŠ Ke Kateřinkám úterý 16.00

angličtina bez mluvnice pro začátečníky ZŠ Ke Kateřinkám pátek 9:00

  pátek 10.00

orientální tanec ZŠ Ke Kateřinkám středa 11.00

taneční kroužek výrazového tance ZŠ Ke Kateřinkám středa 10.00

humanitní seminář ZŠ Ke Kateřinkám středa 15.00

angličtina bez mluvnice pro mírně pokročilé DPS Šalounova čtvrtek 17.00

  čtvrtek 18.00

angličtina bez mluvnice pro začátečníky DPS Šalounova úterý 18.00

kurz kreativní tvorby – výtvarný DPS Šalounova čtvrtek 15.00

15 lekcí v termínu od 3. 2. 2014 do 24. 5. 2014; kurzovné za 15 lekcí je 300 Kč
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Jak se hlásit na střední školu
Jako každoročně přichází období podávání přihlášek 
na střední školy, a proto vám přinášíme prostřednictvím 
časopisu Klíč informaci s nabídkou středního, vyššího 
odborného a vysokého školství na území městské části 
Praha 11 (možno nalézt na webových stránkách naší 
městské části – www.praha11.cz). 

Pro přehled bychom vás chtěli provést 

celým procesem:

Přihlašování:
Uchazeči o  středoškolské studium si 

mohou v  prvním kole podat 2 přihláš-

ky (přihlášky lze obstarat v ZŠ, v prodej-

nách SEVT nebo na webových stránkách 

MŠMT: www.msmt.cz/vzdelavani/nove

-formulare-prihlasek-vzory). Přihlášky je 

třeba vyplnit a  nechat si potvrdit pro-

spěch na ZŠ. Přihlášky pro první kolo se 

odevzdávají střední škole do  15. břez-

na 2014. Nutno si v ZŠ vyzvednout do 

15. 3. 2014 zápisový lístek.

Přijímací řízení:
Pokud škola pořádá přijímací zkoušky, 

proběhnou v  termínech do  30. dubna. 

Pozvánku k  přijímací zkoušce pro prv-

ní kolo přijímacího řízení do denní formy 

vzdělávání pro konkrétní termín zasílá ře-

ditel školy 14 dní před termínem konání 

přijímací zkoušky. V případě, že se termí-

ny dvou zkoušek shodují, je nutné se roz-

hodnout pro lepší obor. Pokud se ucha-

zeč nemůže z  vážných důvodů zkoušky 

účastnit, je třeba se omluvit nejpozději 

do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat 

sdělení náhradního termínu.

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

čů do 3 pracovních dnů po  termínu sta-

noveném pro přijímací zkoušky. Ředitel 

školy zveřejní na veřejně přístupném mís-

tě ve škole a způsobem umožňujícím dál-

kový přístup, a  to v  souladu s  právními 

předpisy týkajícími se ochrany osobních 

údajů, pořadí uchazečů podle výsledku 

hodnocení přijímacího řízení. Nepřijatým 

uchazečům nebo zákonným zástupcům 

nezletilých nepřijatých uchazečů odešle 

rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí je nut-

no na poště (nebo ve škole) vyzvednout 

co nejdříve – na poště je uschováno jen 

5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se 

považuje za doručené).

V  případě přijetí je třeba odevzdat ředi-

teli SŠ zápisový lístek do 10 pracovních 

dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejnil 

seznam přijatých uchazečů. Nebude-li zá-

pisový lístek v této lhůtě škole doručen, je 

možné místo obsadit jiným uchazečem. 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen 

jednou; to neplatí v případě, že uchazeč 

chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde 

byl přijat na základě odvolání. 

V případě nepřijetí je možné do 3 pracov-

ních dnů od  doručení rozhodnutí podat 

k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřije-

tí. Vhodné je také se zeptat na možnost 

přijetí na uvolněná místa po uchazečích, 

kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou 

školu (nedoručili zápisový lístek). Nevy-

jde-li odvolání, doporučujeme podívat se 

na další možnosti ve 2. kole na webových 

stránkách krajského úřadu nebo zvolené 

další školy.

Odpovědi na  různé otázky můžete zís-

kat přímo na  internetové adrese praž-

ského školství: http://skoly.praha-mesto.

cz nebo na webových stránkách MŠMT: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani. Infor-

mace o  počtu volných míst pro přijetí 

uchazečů v dalších kolech přijímacího říze-

ní na  jednotlivých pražských školách na-

leznete na internetovém portálu hlavního 

města Prahy – oblast školství na adrese: 

http://skoly.praha-mesto.cz. Další infor-

mace může poskytnout výchovný porad-

ce v základní škole.

Ivana Guthová

odbor školství a kultury MČ Praha 11

Změny daně z nemovitostí – jak se nás dotknou? 

Některé změny daň sníží, jiné zvýší. 

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/

nebytového prostoru a  podílu na  spo-

lečných částech domu i  podíl na  spo-

lečném pozemku přesahujícím zastavě-

nou plochu domu nebo na  pozemcích 

užívaných společně s  jednotkami, se 

daň může nepatrně zvýšit. Stane se tak 

v  důsledku vynásobení podlahové plo-

chy bytu/nebytového prostoru novým 

koefi cientem 1,22, zohledňujícím exis-

tenci tohoto pozemku, který již nově 

nebude předmětem daně z  pozemků. 

Pro vlastníka bytu/nebytového prosto-

ru v  domě, který zcela pokrývá plochu 

vlastněného pozemku, se nic nemění. 

Základem pro výpočet jeho daně zů-

stává podlahová plocha vynásobená 

stávajícím koefi cientem 1,20. V prvním 

případě (zvýšení daně) majitel nemusí 

podávat nové daňové přiznání, původní 

daň mu přepočte a vyměří správce daně 

z moci úřední.

Ve  všech ostatních případech při změ-

ně okolností rozhodných pro vyměření 

daně nebo osoby poplatníka je potře-

ba daňové přiznání (případně dílčí da-

ňové přiznání) podat správci daně do 

31. ledna. U vícepodlažních staveb pro 

podnikání dojde ke zvýšení základní saz-

by daně jen v  případě, že každé další 

nadzemní podlaží přesahuje jednu třeti-

nu zastavěné plochy stavby. Oproti sou-

časnému stavu, kdy podnikatel platí daň 

za  každé další nadzemní podlaží bez 

ohledu na  velikost plochy, tak v  řadě 

případů dojde fakticky ke  snížení daně 

z  těchto staveb. Tuto daňovou úpravu 

je však třeba zohlednit v daňovém při-

znání na rok 2014.

Novinkou dále je, že do  zpevněných 

ploch pozemků užívaných k  podnikání 

náleží i pozemky, jejichž povrch je zpev-

něn vlečkou, přičemž vlečky již nebudou 

předmětem daně ze staveb.  To reál-

ně znamená snížení stávající výše daně 

z pozemků.

Zákon též mění pojmy a názvosloví. Na-

příklad stavbami podléhajícími dani ze 

staveb a  jednotek se nyní považují bu-

dovy, inženýrské stavby a jednotky (jed-

notku tvoří byt/nebytový prostor, po-

díl na společných částech domu a podíl 

na pozemku). 

Uvedené změny bylo nutno provést 

v  souvislosti s  přijetím nového Občan-

ského zákoníku.
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Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500

Tel.: 272  941  932 • Ředitel: RNDr.  Jan Peřina • E-mail: 
mailbox@gymnazium-opatov.cz • www adresa: www.

gymnazium-opatov.cz • Zřizovatel: hl. m. Praha • Termín 
přijímacích zkoušek v  1. kole: pro 8leté studium: 22. 4. 

a 23. 4. 2014; pro 4leté studium: žáci budou přijímáni na zá-

kladě prospěchu ze ZŠ

Přehled středních a vyšších odborných škol na Jižním Městě

Střední škola – Waldorfské lyceum, 

Křejpského 1501

Tel.: 272 770 378 • Ředitel: Ing. Ivan Smolka • E-mail: info@

wlyceum.cz • www adresa: www.wlyceum.cz • Zřizovatel: 
hl. m. Praha • Termín přijímacích zkoušek: 23. a 24. 4. 2014 • 

Den otevřených dveří s ukázkami výuky: 22. 1. 2014

Gymnasium Jižní Město, Tererova 2135/17

Tel.: 267  914  553 • Ředitel: Mgr.  Tomáš Mikeska • Tel.: 

777 840 575 • E-mail: gjm@gjm.cz • www adresa: www.gjm.

cz • Zřizovatel: Gymnasium Jižní Město, s. r. o. • Přijímačky na-
nečisto: 10. 12. 2013 a 11. 2. 2014 vždy od 14 hod. • Termín 
přijímacích zkoušek v 1. kole: 22. 4., 24. 4. 2014 od 10 hod., 

28. 4. 2014 od 14 hod. • Dny otevřených dveří: 14. 1. 2014 

od 17 hod. a 8. 2. 2014 od 10 hod. do 12 hod. – workshop  – 

ukázka výuky se školními i-Pady 

Ivana Guthová, OŠK

EDUCAnet – gymnázium, SOŠ 

a ZŠ Praha, s. r. o., Jírovcovo nám. 1782

Tel.: 774 073 339 • Ředitel: Mgr. Veronika Bartošová • E-mail: 
veronika.bartosova@educanet.cz • www adresa: www.praha.

educanet.cz • Zřizovatel: EDUCAnet, a. s. • Termín podání při-
hlášky v 1. kole: do 14. 3. 2014 (denní studium) • Termín přijí-
macích zkoušek v 1. kole: 23. a 25. 4. 2014 • Dny otevřených 
dveří: jsou organizovány každý den, s možností návštěvy jakéko-

liv vyučovací hodiny

ZŠ a SŠ waldorfská (obor Praktická škola 

dvouletá), Křejpského 1501

Tel.: 272 930 617, 272 915 619 • Ředitel: Mgr. Magdaléna 

Vančatová Spáčilová • E-mail: sssjak@volny.cz • www adresa: 
www.sssjak.cz • Zřizovatel: hl. m. Praha • Termín přijímacího 
řízení: 23. 4. 2014

Střední škola Podnikatelská akademie, s. r. o., 

K Milíčovu 674

Tel.: 272 940 932, 272 653 762, 608 426 706 • Ředitelka: 
Mgr.  Kateřina Horáková, Ph.D.  • E-mail: skola@podnikakade-

mie.cz • www adresa: www.podnikakademie.cz • Zřizovatel: 
doc.  Ing.  J. Zahradník, CSc. • Termín podání přihlášky: 1. 2. 

2014 až 15. 3. 2014 • Termín přijímacího řízení: 22. 4. 2014 

(přijímací zkoušky se nekonají) 

Střední škola managementu a služeb, s. r. o., 

Schulhoff ova 844

Tel.: 272 099 611 • Ředitel: Ing. Tamara Krčmářová • E-mail: 
sousos@sousos.cz • www adresa: www.sousos.cz • Zřizova-
tel: RNDr. J. Krčmář, Ing. T. Krčmářová • Termín podání přihláš-
ky: 1. 2. 2014–15. 3. 2014 • Termín přijímacích zkoušek v 1. 
kole: přijímací zkoušky se nekonají, pouze na obor Grafi cký de-

sign je termín talentových zkoušek 14. 1. a 16. 1. 2014 

Soukromá vyšší odborná škola umění 

a reklamy, s. r. o., Pošepného nám. 2022

Tel.: 272  921  332, 731  503  959 • Ředitel: Mgr.  Andrea 

Čapková • E-mail: info@orangefactory.cz • www adresa: 
www.orangefactory.cz • Zřizovatel: Mgr. A. Čapková • Termíny 
přijímacího řízení: 14. 6. 2014, 7. 7. 2014, 26. 8. 2014 • Dny 
otevřených dveří: 14. 4. 2014, 12. 5. 2014 od 16 do 18 hod. 

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

Tel.: 267 915 905, 602 314 047 • Ředitel: Ing. Monika Hrubešová • E-mail: info@skolamichael.cz • www adresa: www.skola-

michael.cz • Zřizovatel: Michael Art School, s. r. o. • Střední škola: Termín talentových zkoušek pro umělecké obory v 1. kole: 
9. 1. 2014 a 14. 1. 2014 • Termín přijímacího řízení v 1. kole na obor Management a produkce: 24. 4. a 30. 4. 2014 (denní stu-

dium) • Pro obor Management a produkce (dálkové studium) přijímací zkoušky nejsou stanoveny, přihlášky se podávají průběžně. 

Podrobné informace k přijímacím zkouškám jsou na webových stránkách školy. • Dny otevřených dveří: 6. 2., 6. 3. 2014 od 15 

do 17 hod. • Vyšší odborná škola: Termín talentových a přijímacích zkoušek: 16. 6., 26. 6. 2014 a 28. 8. 2014 • Dny otevře-
ných dveří: 6. 2., 6. 3. od 15 do 17 hod., dále 3. 4., 15. 5. a 22. 5. 2014 od 10 do 15 hod.

Střední odborná škola  multimediální a pro-

pagační tvorby, s. r. o., Stříbrského 2139

Tel.: 267 915 120, 739 448 621 • Ředitel: Ing. Jiří Smejkal, 

Ph.D. • E-mail: info@eduso.cz • www adresa: www.eduso.cz 

• Zřizovatel: Střední odborná škola  multimediální a propagač-

ní tvorby, s. r .o. • Termín talentových zkoušek: 6. 1. a 7. 1. 

2014 • Termín přijímacích zkoušek (pohovor) v  1. kole: 
22. 4. a 23. 4. 2014 

Základní škola a Střední škola, Praha 4, 

Kupeckého 576

Tel.: 272  916  650, 272 950 889, 736 155 338 • Ředitel: 
PhDr. Karel Kaprálek • E-mail: skola@modraskola.cz • www ad-
resa: www.modraskola.cz • Zřizovatel: hl. m. Praha • Termín 
přijímacího řízení: 24.–25. 4. 2014 (součástí přijímacího řízení 

není přijímací zkouška)
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KRÁSNÉ ČESKÉ SKLO
            ZA KRÁSNÉ CENY!

Zažívejte sváteční 
chvíle každý den. 
Kvalitní sklo nemusí být otázkou luxusu. 
Přinášíme vám kolekci designových sklenic, 
karaf a decanterů za bezkonkurenční ceny. 

Všechny naše výrobky vytvořili ruce 
českých sklářů ve Světlé nad Sázavou.

Více informací na: www.gastroglass-stober.cz
Objednávat můžete na: +420 724 359 560, lucie@stober.cz



20

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

Komunitní zahrada na Jižním Městě vyhlíží 
nové zahradníky
Chcete si uprostřed města vypěstovat vlastní 
bylinky, rajčata nebo salát? V projektu Kokoza, 
o. p. s., realizovaném v prostorách KC Zahrada, 
můžete poznat podobně naladěné lidi všech 
generací. Naše zahrada je momentálně v zimním 
spánku, ale už teď je ideální doba rezervovat 
si svůj záhonek nebo bedýnku na pěstování. 
Otevírat budeme v dubnu 2014, napište nám 
na kczahrada@kokoza.cz a my vás budeme in-
formovat o všem, co se chystá.

program
6. 1., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří uvádí: 
Alžbětu Vomáčkovou – čerstvou sólistku opery 
Národního divadla. Vstupné 50 Kč.
6. 1., 19.00: Vernisáž výstavy cestovatelských 
fotografi í Martina Příhody z Peru a Bolívie. 
Vstupné zdarma. Výstava potrvá do 31. 1. 
2014. 
7. 1., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupinové 
bubnování. Vstupné 100 Kč.
11. 1., 10.00–12.00: Sobotní dílna paní Něm-
cové: Výroba pohádkové postavičky. Vstupné 
50 Kč.
11. 1., 15.00–16.00: Divadlo KAKÁ uvádí po-
hádku: Lakomá Barka. Vstupné 50 Kč.
15. 1., 14.30–15.30: Liduščino divadlo uvádí: 
Zpívánkový kabaret. Vstupné 50 Kč.
18. 1., 15.00–16.00: Divadlo 100 dortíků uvá-
dí: Zimní pohádku. Vstupné 50 Kč.
19. 1., 15.00–16.00: Dětský karneval. Vstupné 
90 Kč.
20. 1., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří uvá-
dí: Pražský salonní orchestr – Výběr ze světo-
vých muzikálů. Vstupné 50 Kč.
22. 1., 14.30–15.30: Divadlo Andromeda uvá-
dí pohádku: O perníkovém dědkovi. Vstupné 
50 Kč.
25. 1., 15.00–16.00: Liduščino divadlo uvádí: 
Skřítek Třešnička a paní Zima. Vstupné 50 Kč.
29. 1., 14.30–15.30: Divadlo matky Vacko-
vé  uvádí pohádku: Šípková Růženka. Vstupné 
50 Kč.
Nabídka kurzů KC Zahrada pro rok 2013/2014 
je široká:
• Moderní yoyování
• Skupinové bubnování
• Muzikálová škola 
• Street dance
• Výtvarná výchova pro předškoláky
• Výtvarná výchova pro školáky
• Oděvní návrhářství pro děti
• Cvičení pro děti do 10 let

Nabídka nových kurzů KC Zahrada od ledna 
2014:
• Dětská jóga pro děti 5–9 let s rodiči
• Jemná jóga pro dospělé
•  Keramika pro rodiče s dětmi 

(starší děti mohou i samy)
• Bodystyling – aerobik
• Filmová dílna 

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
9. 1., 18.00–19.30: Šansony na tvrzi. Vstupné 

130/100 Kč.

12. 1., 15.00–16.00: Divadlo Tondy Novot-
ného uvádí pohádku: Osm dní v ráji. Vstupné 

50 Kč.

15. 1., 13.00–19.00: Výstava kreseb Václava 
Veselého v Malé galerii. Vstupné 50 Kč. Výsta-

va potrvá do 1. 3. 2014. Vernisáž proběhne dne 

14. 1. 2014 od 17 hod.

15. 1., 13.00–19.00: Čáry, čmáry, malová-
ní –  II. ročník výstavy prací mladých umělců 
ve Velké galerii. Vstupné 50 Kč. Výstava potrvá 

do 25. 1. 2014. Vernisáž proběhne dne 14. 1. 

2014 od 18 hod.

16. 1., 19.00–20.30:Literárně-hudební večer 
Bible čtená. Vstupné 100/50 Kč.

19. 1., 15.00–16.00: Divadlo Lokvar uvádí po-
hádku: Sněhurka. Vstupné 50 Kč.

26. 1., 15.00–16.00: Divadlo Damúza uvádí: 
Trpasličí pohádku. Vstupné 50 Kč.

29. 1., 13.00–19.00: Výstava obrazů doc. Vla-
dimíra Mencla – Krajiny ve Velké galerii. Vstup-

né 50 Kč. Výstava potrvá do 1. 3. 2014. Verni-

sáž proběhne dne 28. 1. 2014 od 18 hod.

mc dome'ek ymca praha
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 1, Praha 11, tel.: 773 993 985

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

www.mc-domecek.cz

program
14. 1., 10.00: Úvod do Montessori pedagogiky. 
Přednáška s besedou. Lektor: Mgr. Monika Fis-

chlová. Vstupné 50 Kč včetně vstupu do herny.

25. 1., 14.00: Plstění. Tvořivé odpoledne pro 
dospělé. Cena: 90 Kč. Potřebný materiál zajis-

tíme. Přihlašování v MC nebo e-mail: mcdome-

cek@seznam.cz. 

28. 1., 10.00: Nejčastější dětská onemocnění. 
Přednáška s besedou. Lektor: MUDr. Helena Bu-

došová. Vstupné 50 Kč včetně vstupu do herny.

30. 1., 19.00–21.00: Můj životopis. Seminář. 

Pořádá InspiroMatky, o. s.. Cena 450 Kč, přihláš-

ky na e-mail: mcdomecek@seznam.cz.

Začíná přihlašování do kurzů na 2. pololetí (an-

gličtina pro děti i dospělé, výuka hry na fl étnu či 

housle, Montessori pracovny, Malý muzikant) – 

více informací na www.mc-domecek.cz.

ddm jižní mQsto
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
11. 1., 9.00–14.00: Turnaj ve stolním teni-
se. Týmová soutěž dětských dvojic. DDM JM, 

Šalounova.

18. 1., 9.00–12.30: Keramická dílna I –  Zimní. 
DDM JM, Šalounova.

18. 1., 13.30–17.00: Keramická dílna II –  Zim-
ní. DDM JM, Šalounova.

18. 1., 15.00–17.00: Den s pohádkou. Maškar-

ní rej se soutěžemi, pohádka divadélka Romane-

to: „Pejsek a kočička jdou na karneval“. DDM JM, 

Květnového vítězství.

19. 1., 10.00–13.00: Tvořivá dílna – Šperk 
z fi ma. DDM JM, Šalounova.

26. 1., 11.00–18.30: Poločas. Tři bloky pó-

diových vystoupení dětí z kroužků DDM JM. KC 

Zahrada.

Připravujeme: 
1. 2. Vyhlášení výtvarné soutěže na téma: Ka-
marád z vesmíru
2. 2. Tvořivá dílna – Kroužkování
8. 2. Turnaj ve stolním tenise (rodinné dvojice)

8. 2. Kurz animace

Klub Rybník bude od ledna otevřen jen dva dny 

v týdnu. Aktuální informace sledujte na webo-

vých stránkách.

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
Projekt Benjaminek – žijeme v souladu – nabí-

zí rodičům na RD semináře, akutní hlídání dětí 

v době vzdělávání, hledání zaměstnání, pohovo-

rů ap. Spolufi nancováno z OPPA a ESF.

Vracím se a sladím – 18. 1. 2014, jak sladit ná-

roky práce a rodiny, jak hledat zaměstnání a na-

psat životopis. Seminář zdarma s hlídáním dětí.

Zápisy do lednových kurzů
Zápisy na první čtvrtletí 2014 proběhnou 7. 1. 

10–12 hod. a 8. 1. 16–18 hod.

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.

Tvořivé dílny pro děti od 7 let – výroba dárků 

a šperků z  Fimo hmoty, korálků, fi lce, 

st, čt 16.30–18.30 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 hod.

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

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

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

Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po 16.00–18 hod. 

BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 

i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00, 

st 11.00 a čt 11.00 hod.

Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00 

hod.

Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00 hod.

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 hod.

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 na http://benjaminklub.webnode.cz

Kulturní přehled leden 2014
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Nabídka nových a již probíhajících 
kurzů v KC ZAHRADA
Od poloviny ledna 2014 otevírá KC Zahrada nové kurzy jak 
pro rodiče s dětmi, tak i pro dospělé!

1. Dětská jóga pro děti 5–9 let 
s rodiči (dítě 8–9 let může cvičit samo)

úterý 16.30–17.30 hod.  

Cvičením jógy děti získají nejen pevnější 

a zdravější tělo, ale osvojí si i jeho správ-

né držení a dosáhnou lepší koordinace, 

rovnováhy a  ladnějších pohybů. Navíc 

jim jóga pomůže daleko lépe se soustře-

dit, vnímat a ovládat své tělo a snadněji 

zvládat stresové situace. Cvičení má do-

konce i vliv na lepší spánek. Kromě toho 

jóga rozvíjí fantazii a představivost, učí 

úctě k sobě a okolí a pomáhá trénovat 

paměť.

2. Jemná jóga pro dospělé (začátečníci) 

pondělí 19–20 hod.

Jednou z hlavních zásad i pozitiv cvičení 

jógy je vytvoření nesoutěžního prostře-

dí. Naše kurzy jógy nejsou omezeny vě-

kem a jsou určeny především pro ty (ženy 

i muže), kteří se s jógou teprve seznamu-

jí, nebo mají velmi malé zkušenosti. Kurzy 

budou vedeny v pomalejším tempu se za-

měřením na  zvládnutí jednotlivých pozic 

a na práci s dechem.

3. Keramika pro rodiče s dětmi 
(starší děti mohou i samy) 

středa 17.30–18.30 hod.

Tato keramická dílna bude probíhat pod 

vedením paní Němcové. Hlína je dob-

ře známým a vhodným materiálem, kte-

rý pomáhá rozvíjet vnímání světa. Tento 

kurz je určen těm nejmenším, jejich ma-

minkám a  tatínkům. Bude se dloubat, 

stavět, krájet, děrovat, trhat, mačkat, plá-

cat, lepit na sebe a ve fi nále i vypalovat 

v peci! Nakonec si každý (i rodič) odnese-

svůj vlastní výrobek.

4. Bodystyling – aerobik  
úterý 19–20 hod.

Bodystyling je kombinace klasického ae-

robiku, který slouží k zahřátí celého těla, 

a posilování. Trénink se zaměří na formo-

vání a zpevnění celé postavy.

5. Filmová dílna
Je určena pro toho, kdo by si chtěl vy-

zkoušet něco z fi lmového řemesla a do-

zvědět se také něco z teorie.

Kurzy, které probíhají již od září 2013.
1. Moderní yoyování

2. Muzikálová škola

3. Streetdance

4. Oděvní návrhářství pro děti

5. Výtvarná výchova pro předškoláky

6. Výtvarná výchova pro školáky

7. Skupinové bubnování

8. Cvičení pro děti do 10 let

Vladimír Mencl na tvrzi
Milovníky výtvarna zveme na výstavu malíře Vladimíra Menc-

la, která se uskuteční od 29. ledna do 1. března v prostorech 

Chodovské tvrze. Vernisáž výstavy se uskuteční na Chodov-

ské tvrzi 28. ledna od 18 hodin. Vladimír Mencl je hudebník, 

malíř, klavírní virtuos, docent na pražské Akademii múzických 

umění, člen Asociace hudebních umělců a vědců, člen Unie 

výtvarných umělců v  Praze. Jeho obrazy jsou inspirovány 

především jihočeskou krajinou, mají hřejivý, příjemný charak-

ter, jako by jimi pronikal zvuk klavíru, za který Vladimír Mencl 

rád sedá.

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

  Michael Franče: taPRVNÍ
V prostorech opatovské knihovny představí své objekty z ke-

ramiky a porcelánu student fakulty Umění a designu na Zápa-

dočeské univerzitě v Plzni Michael Franče.

6. 1.–31. 1. 2014

Knihovna Opatov – Artotéka, Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: Po–Pá 9–19 h.; So 9–15 h., tel.: 272 918 759
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Názory zastupitelů Hnutí pro Prahu 11

Novela tiskového zákona umožnila, aby 

časopis Klíč nebyl pouze hlásnou troubou 

radničních stran, ale umožnila i opozici pří-

stup do  časopisu Klíč. „Hnutí pro Prahu 

11“ je nejsilnější opoziční stranou v Pra-

ze 11. Našich devět zastupitelů vytváří 

od roku 2010 aktivní opozici a troufáme 

si tvrdit, že svojí vytrvalostí a houževna-

tostí jdeme stávající koalici na nervy. 

Už pár let konfrontujeme radniční spol-

čení ODS-ČSSD-PP-KSČM  s jejich, mírně 

řečeno, nehospodárnými a  nedemokra-

tickými počiny a  vše dáváme co nejčas-

těji na  vědomí občanům JM. Věříme, že 

i s vaší pomocí skončí po příštích komu-

nálních volbách v  roce 2014 tato pove-

dená koaliční skupinka v propadlišti Jiho-

městských politických dějin.  

Ing. Jiří Štyler, 

zastupitel MČ Praha 11

Komu odteklo 300 milionů Kč aneb jak oškubat 

obyvatele Jižního Města

Dne 5. listopadu 2013 koaliční zastu-

pitelé (ODS+ČSSD+PP+KSČM) schválili 

nákup bývalého hotelu Sandra a deve-

loperského (na volném trhu neúspěšné-

ho) bytového projektu Zahrady Opatov. 

Sandra za 336 mil. Kč. Zahrady Opatov 

za 600,3 mil. Kč.

Nákup za bezmála miliardu. Ptáte se 

proč?! Koaliční zdůvodnění je jednodu-

ché. Po provedené „nápravě křivd“ (ro-

zuměj prodej obecních bytů stávajícím 

nájemníkům hluboko pod cenou v mís-

tě a době obvyklou) musí městská část 

disponovat bytovým fondem z důvodu 

potřebnosti startovacích, ústupových 

a bytů v obecním zájmu. 

A vedení radnice se nevzdává svého plá-

nu, ve stabilizovaném území, na úkor ve-

řejné vybavenosti (parkoviště) a stávající 

zdravé zeleně, stavět nové bytové domy 

z výše uvedeného zájmu. Proto si rad-

nice za několik set tisíc korun! nechala 

od společnosti Deloitte zpracovat Rám-

covou studii výstavby obecních bytů. 

Studie vypovídá o tom, kolik a typově 

jakých bytů takový dům má obsahovat. 

Radnice se rozhodla udělat si z tématu 

„obecní byty“ další tunel obecní pokladny 

– Sandra je hotel bez bytových jednotek 

a nikdo neví, co bude stát jeho přestav-

ba. Zahrady Opatov je luxusní bydlení 

s až 130m² byty a 150m² terasami. Oba 

projekty jsou na hony vzdáleny požadav-

kům na obecní byty.

Co je však nejdůležitější: 

•  na určení vlastnictví Sandry probíhá 

soudní spor MHMP. Soudní znalecká 

cena je 150 mil. Kč.

•  celý projekt Zahrady Opatov nyní koa-

lice koupila za stejnou cenu, jako když 

byly byty neúspěšně nabízeny k prode-

ji v roce 2011–2012. Podle vyjádření 

renomovaných realitních kanceláří by 

měla být vyjednána sleva, a to do výše 

až 30 %. Nebyla.

Vezmete-li do rukou kalkulačku, začnete 

počítat, dostanete právě takový rozdíl 

jako já. 

300 mil. vyhozených korun za oba pro-

jekty. Pak už nastává jen mnoho a mno-

ho otázek. Jedna z nich je: Jak budou 

konat orgány činné v trestním řízení 

v této jasné kauze?

Že se jedná o zajímavý materiál, si všimli 

i redaktoři denního tisku.  Odkaz na člá-

nek z Lidových novin „Místo sociálních 

bytů luxus za miliony“, najdete na úvod-

ní straně našeho webu www.hpp11.cz.  

Podle nás stojí za zamyšlení.

za Hnutí pro Prahu 11

Ing. Jiří Štyler, 

zastupitel 

MČ Praha 11

Prostřednictvím Klíče a ostatních médií Prahy 11 je nutné společně 

otevřeně komunikovat o budoucnosti našeho Jižního Města 

Tak jako se musíme starat o hospoda-

ření bytového družstva, společenství 

vlastníků, náš dům, stejným způsobem 

se musíme zajímat o hospodaření naší 

obce Prahy 11. Pokud si naše zájmy ne-

pohlídáme, tak někdo jiný využije situaci 

ke svému prospěchu. Zároveň nesmíme 

být hluší, slepí k problémům našich sou-

sedů, protože příště můžeme být v ob-

dobné situaci my a budeme odkázáni 

na pomoc svých sousedů.

Dle novely tiskového zákona a nové-

ho judikátu Nejvyššího správního soudu 

(NSS) musí být zajištěna pluralita názo-

rů v médiích i Prahy 11. Vyváženost se 

vztahuje na veškeré komunikační kanály 

radnice, tedy na veškerá tisková, elek-

tronická média, tiskové konference MČ, 

veřejnou desku. Cílem je dle NSS zame-

zit, aby radniční média zůstala Hlásnou 

troubou koalice, což je případ všech mé-

dií v Praze 11 včetně Klíče.  

Hnutí pro Prahu 11 prosazuje, aby se 

vyhradil v komunikačních médiích Pra-

hy 11 dostatečný vyvážený prostor pro 

oponentní názory, které doposud ne-

procházely koaliční cenzurou. Napište 

vámi voleným zastupitelům své dosa-

vadní zkušenosti s publikováním svých 

příspěvků v médiích Prahy 11.  Rád při-

spěji k zveřejnění příspěvků a odepíši 

všem, kteří se podepíší. Je potřebné za-

čít o problémech občanů Jižního Města 

otevřeně hovořit a hledat společně věc-

ná řešení. 

Viz rozsudek Nejvyšší správního soudu 

Ars 3/2013 – 29 z 13. 11. 2013

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D.

zastupitel 

za Hnutí pro Prahu 11

zdenekq@email.cz

Názory zastupitelů
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Přemýšlela jsem, zda psát kritický dopis na Prahu 4-Pankrác 
a nebo pochvalný na Prahu 11. Pochvalný se mi asi bude psát 
lépe a s chutí a potěšením si ho možná přečte více lidí.

V Praze 4 jsem se 

narodila a  v  okolí 

Budějovické a Pan-

kráce jsem strávi-

la celé své dětství 

i  dospívání. Vždy se mi 

tam líbilo a byla jsem nadmíru spokoje-

ná. Žila i pracovala jsem tam do svých 

27 let. Po svatbě a narození syna jsme 

sháněli s manželem větší bydlení a na-

skytla se nám nabídka na  Jižním Měs-

tě. Vůbec jsem tam zpočátku nechtě-

la. Připadalo mi to tam jak v betonové 

džungli, a z dob, kdy jsem tam dojížděla 

coby dítě za tátou, jsem si pamatovala, 

že tam panovala strašná špína a bláto. 

Svůj názor jsem po letech zcela přehod-

notila. Byt, do kterého jsme se s ročním 

synem přestěhovali, má z  jedné stra-

ny Centrální park a  z druhé klidnou uli-

ci a mateřskou školu. Brzy jsem si naše 

nové bydliště opravdu zamilovala. Vím, 

že je Jižní Město rozlehlé a možná všu-

de není tolik zeleně, ale u  nás jsem si 

opravdu užívala krásné procházky s ko-

čárkem, posléze tříkolkou a pak kolem. 

Syn jako malý s  nadšením sjížděl kop-

ce v Centrálním parku v létě na tatrovce 

a v zimě na bobech. Vždy jsme s rados-

tí při prvních mrazech vítali zasněžová-

ní kopců a i dodnes, kdy už naše 19leté 

dítě na boby nemůžeme dostat, s nos-

talgií usínáme rádi za specifi ckého šumu 

sněžného děla. Na Jižním Městě jsme si 

užívali nejen Centrální park, ale i množ-

ství hřišťátek a pískovišť, která se ještě 

v  posledních letech vyšvihla na  fantas-

tická, krásná a  hojně využívaná hřiště, 

ale i blízkost Milíčovského, Kunratického 

i Hostivařského lesa, jako i nádrže. Pros-

tě je to již téměř 19 let náš domov, kte-

rý bychom neměnili. Manžel tu jako pod-

nikatel získal s pomocí inzerce v pěkném 

časopise, ale i  v  katalogu podnikatelů, 

které jako dobrou podporu Jižní Město 

vydává, hojnou a  věrnou klientelu, syn 

zde strávil hezké dětství a nezapomenu-

telné roky, kdy se věnoval orientačnímu 

běhu v přilehlých krásných a čistých le-

sích, kam ho my s manželem a se psem 

rádi doprovázeli na příjemné procházky.

 A nyní se dostávám k tomu, co mne roz-

hodilo coby pejskaře na  Pankráci. Byla 

jsem tam před pár dny vyřizovat něja-

ké věci a nebylo zbytí, musela jsem své-

ho čtyřnohého kamaráda vzít s  sebou. 

Neviděla jsem v tom nejmenší problém, 

pes je vychovaný, čistotný a já vždy no-

sím v kabelce pro každý případ připrave-

né sáčky na  exkrementy. Jaké bylo ale 

moje rozčarování, když jsem použitý sá-

ček na  Pankráci neměla kam vyhodit! 

V  průběhu mé cca půlkilometrové ces-

ty s nevábným pokladem jsem nenara-

zila na vůbec žádný odpadkový koš, na-

tož na koš určený pejskařům a vybavený 

náhradními sáčky. Druhý den, kdy jsem 

tam opět musela, jsem se schválně o to 

více rozhlížela a  zjistila, že odpadkové 

koše mají umístěné pouze u samoobslu-

hy (3 kusy) a na stanici autobusu (1 kus). 

Na sídlišti vůbec žádné a i s domovním 

odpadem chodí obyvatelé pěkně dale-

ko ke  kontejnerům. Městská část patr-

ně vyřešila přeplněné malé odpadkové 

koše před domy, kam to mají lidé pod-

statně blíž, tak, že je totálně odstranila. 

No hrůza! 

Musím pochválit naši městskou část 

za  množství odpadkových košů jako 

i za pravidelné vyprazdňování a doplňo-

vání sáčků. Myslím, že i to napomáhá vý-

chově pejskařů a udržování čistého par-

ku. Jak jsem ráda, kde bydlím!!

S pozdravem Dana Šilhová 

Jižní Město I
A. Malé–Hviezdoslavova 6. 2.

Bachova 1593 25. 2.

Bachova–Mikulova 8. 1.

Blažimská–Klapálkova 2. 1.

Brandlova 1641 (za Startem) 28. 1.

Brodského 1671 26. 2.

Doubravická–Bohúňova 7. 1.

Hekrova 853 (parkoviště) 21. 1.

Hlavatého–Mejstříkova 29. 1.

Hněvkovského 1374 11. 2.

Chomutovická 4. 2.

Konstantinova–Metodějova 14. 1.

Kosmická–Anny Drabíkové 25. 2.

Kryštofova–Kazimírova 20. 2.

Křejpského 1514 4. 2.

Majerského–Samohelova 9. 1.

Matúškova 831 (u Blankytu) 5. 2.

Metodějova (parkoviště) 18. 2.

Michnova–Podjavorinské 22. 1.

Mnichovická–Tatarkova 11. 2.

Mokrá–Zimákova 19. 2.

Novomeského 690 (parkoviště) 15. 1.

Plickova 880 28. 1.

Radimovická 1424 (parkoviště) 18. 2.

Rujanská–Donovalská (u TS) 8. 1.

Stachova–V Hájích 2. 1.

Štichova 640 (parkoviště) 15. 1.

Tererova (u ZŠ) 21. 1.

Valentova (parkoviště) 7. 1.

Ženíškova–Květnového vítězství 12. 2.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 22. 1.

Hrdličkova–Blatenská 29. 1., 26. 2.

K Dubu 14. 1.

Krejnická 2021 (za Chrpou) 19. 2.

Láskova–Malenická 9. 1.

Lažanského 12. 2.

Nechvílova 1826–29 5. 2.

Petýrkova 1953 20. 2.

Vojtíškova 1783 6. 2.

NÁZORY 

ČTENÁŘŮ

Velkoobjemové kontejnery – leden a únor 2014
Městská část Praha 11 objednala u spo-

lečnosti Jihoměstská majetková, a. s., 

na leden a únor 2014 celkem 40 ks vel-

koobjemových kontejnerů na  objemný 

odpad (VOK), které doplňují VOK od hl. 

m. Prahy. OŽP upozorňuje, že VOK jsou 

určeny pouze pro objemný odpad z do-

mácností, který nelze ukládat do  běž-

ných kontejnerů (nábytek, sportovní ná-

činí, koberce a podlahové PVC, umyvadla 

a záchodové mísy apod.), nikoliv pro od-

pad vznikající při podnikatelské činnos-

ti. Do VOK nelze odkládat stavební suť, 

nebezpečné složky komunálního odpa-

du (baterie a akumulátory, barvy, chemi-

kálie, zářivky apod.), vyřazená elektrická 

zařízení (chladničky, pračky, televize, mo-

nitory, počítače apod.), biologicky rozlo-

žitelný odpad ze zahrad nebo pneuma-

tiky. Uvedené druhy odpadu lze odložit 

ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Bar-

tůňkova u  stanice metra Opatov. VOK 

budou přistaveny ve stanovený den nej-

později do  14.00 hod. a  odvezeny ná-

sledující den ráno (tj. podle původních 

podmínek). VOK, které městské části 

Praha 11 přidělilo hl. m. Praha, budou 

přistavovány až od  března 2014 po-

dle samostatného harmonogramu. Bliž-

ší informace získáte na odboru životní-

ho prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 

1325, Praha 11, tel.: 267  902  367, 

267 902 320 nebo 267 902 514.
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Splňujeme evropský 
standard 
Praha 11 je jedním z několika málo míst v ČR, kde se rozvíjí komunitní psychiatric-
ká péče, která je standardem v mnoha západních zemích. Iniciátorem bylo Občanské 
sdružení ESET-HELP, které vzniklo v roce 1995. Výrazně pomohl nizozemský grant 
MATRA, určený na rozvoj psychiatrické rehabilitace a resocializace a na vybudování 
sítě zařízení, poskytujících služby duševního zdraví. Ty jsou koordinovány s orgány 
určitého územně správního celku, v tomto případě s MČ Praha 11. 

Pravidelně každý měsíc se schází na Úřa-

du MČ Praha 11 tzv. koordinační tým, slo-

žený ze zástupců MČ a zástupců jednot-

livých organizací, které mají v  Praze 11 

vztah k  duševnímu zdraví: Centrum so-

ciálních služeb v  Praze 11, Pedagogic-

ko-psychologická poradna, Charita Cho-

dov, Klinika ESET, občanské sdružení 

ESET-HELP. 

Jedním z  pracovišť je zmiňovaná Klini-

ka ESET a  právě s  lékařem této kliniky 

MUDr. Ondřejem Péčem jsem si povídala 

o službách, které klientům nabízí.  

Pro koho jsou vaše služby určeny?
Jsou určeny lidem, u kterých se projevu-

jí psychické potíže úzkosti, deprese, sil-

né pocity ohrožení nebo nespavost. Těm 

mohou pomoci naše zdravotnické služby, 

které poskytuje naše klinika, a  spočíva-

jí v  různých formách psychoterapie. Pri-

márně nám jde o aktivní spolupráci s pa-

cienty, nikoliv pouze o zmenšování potíží 

pomocí léků, i když naši léčbu s farmaky 

také kombinujeme. Pro ty, kteří trpí zá-

važnějšími psychickými potížemi, které 

je vyřadily z práce a dalšího aktivního ži-

vota, jsou určeny rehabilitační služby na-

šeho občanského sdružení ESET-HELP.  

Dalším okruhem lidí, kterým můžeme po-

moci, jsou ti, kteří mají starosti se závis-

lostí na návykových látkách, ať již jde o al-

kohol či jiné látky, a chtějí se na řešení své 

závislosti spolupodílet. Péči u nás mohou 

získat jak dospělí, tak i děti a adolescenti.  

Co konkrétně klientům nabízíte?
Na  Klinice ESET jsou k  dispozici různé 

typy denních stacionářů, které mají uzpů-

sobený program pro různé typy psychic-

kých potíží.  Docházka do denního stacio-

náře pro pacienty znamená každodenní 

účast na  psychoterapeutickém progra-

mu po  určitou dobu, což je sice časo-

vá investice, ale absolvent stacionáře 

tím může předejít dalším hospitalizacím 

nebo vlekoucím se potížím do budoucna. 

K dispozici je i denní stacionář, kam mo-

hou pacienti docházet několikrát týdně 

po zaměstnání. Kromě denních stacioná-

řů naše zdravotnické zařízení nabízí léčbu 

v psychoterapeutických skupinách jeden-

krát týdně, ve  vhodných případech také 

rodinnou a  individuální psychoterapii. 

Obyvatele Jižního Města v případě potře-

by přijímáme do péče našich psychiatric-

kých a klinicko-psychologických ambulan-

cí. Pacientům, kteří mají těžkosti zvládat 

v důsledku psychických potíží praktickou 

stránku svého života a  projeví-li zájem, 

mohou naše psychiatrické sestry nabíd-

nout podporu v domácím prostředí.  Péče 

je hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Pane doktore, díky za rozhovor a popře-

ji za nás za oba všem čtenářům příjemný 

vstup do nového roku.

Dana Foučková

Kontakt: Klinika ESET

pracoviště Vejvanovského 1610, Jižní 

Město, tel.: 272 940 880; 

pracoviště Hekrova 805, Jižní Město, 

tel.: 272 937 500.

ESET-HELP, občanské sdružení, pracoviš-

tě Hekrova 805, Praha 4-Jižní Město

tel.: 272 937 712. 

Podrobnější informace lze získat též 

na našich webových stránkách: 

www.klinikaeset.cz 

nebo www.esethelp.cz

Život na Jižním Městě

Přelom starého a nového roku s sebou 

obvykle přináší bilancování, všude se 

už tak nějak tradičně objevují nejrůz-

nější ankety, rekapitulace a všelijaká 

hodnocení. Komentují se plusy a mi-

nusy roku minulého a už tak nějak sa-

mozřejmě vyslovujeme přání, děláme 

plány a předsevzetí do roku nového. 

Z mého pohledu bychom se všichni 

měli snažit a zlepšovat hlavně v oblas-

ti mezilidských vztahů. 

Dnešní náročná doba s sebou občas 

samozřejmě přináší důležitá rozhodnu-

tí, občas míváme v hlavě různé oba-

vy, nejistoty a nejasnosti, které pak 

vytváří ono pověstné a vlastně úpl-

ně obyčejné lidské tápání uvnitř sebe 

samého. Hodí se připomenout, právě 

se začínajícím novým rokem, že nikdo 

nejsme dokonalý a jen opravdu silní je-

dinci ustojí každodenní shon a spěch, 

který s sebou současnost přináší.  

Jestli na pohodu, vyrovnanost a ja-

kýsi životní nadhled existuje recept, 

nevím. Pokud by existoval, určitě by-

chom všichni ochotně frontu vystáli. 

Ale jsem si jistý, že existuje alespoň 

návod. 

Měli bychom upevňovat přátelské 

vztahy, soustředit se na své cíle a pře-

devším se znovu naučit té obyčejné 

lidské slušnosti, která se tak nějak vy-

tratila. Měli bychom se snažit zbavit 

se obav a strachů, aktivně posilovat 

sebevědomí a optimismus a radovat 

se z maličkostí, které jsou součás-

tí našich životů a které, když se po-

zorně rozhlédneme kolem sebe, jistě 

objevíme. 

Samozřejmě, nechci a ani nemohu dá-

vat zaručené recepty, jak zvládat dneš-

ní dobu, kdy a kde, nebo s kým to lepší 

v nás v každodenním životě uplatňo-

vat a kde hledat radosti a východiska. 

To všechno je jen na nás.

Rád bych popřál nám všem, aby byl 

rok 2014 rokem úspěšným, pozitivním 

a aby byl alespoň o kousek lepší než 

ten minulý. Abyste nacházeli alespoň 

jednou denně to, z čeho stojí za to se 

radovat. A úplně nakonec popřát všem 

z mého pohledu to nejdůležitější, zdra-

ví. Vám, i vašim blízkým.

Josef Belaník, zástupce starosty
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Do nového roku vstoupíme v našem okénku pro 
podnikatele kreativně. Oslovili jsme české interiérové 
studio Livingpoint, s. r .o., jehož spolumajitelkou je 
interiérová architektka Šárka Ročková z Kateřinek, spolu 
se svou kolegyní Lenkou Ovčačíkovou. 

Obě vystudovaly na ČVUT v Praze a spo-

lečně se od  roku 2007 zabývají rekon-

strukcemi bytových prostor, návrhy 

a  kompletní realizací bytových interiérů. 

Zárukou kvalitní spolupráce je výrazná 

řada zdařilých návrhů a realizací ohodno-

cených především spokojeností klientů. 

Zajímalo mě, co svým klientům studio 

nabízí? Umíme vytvořit jak luxusní, tak 

i  nízkonákladové interiéry. Vždy jsou es-

teticky, funkčně a  účelně přizpůsobeny 

osobnosti klienta a snažíme se, aby od-

povídaly jeho životnímu stylu. Naším cí-

lem je, aby se lidé v  námi vytvořených 

interiérech cítili příjemně a naprosto uvol-

něně. Naším krédem je: vytvoříme vám 

vaše místo pro život. S velkou péčí a ma-

ximální nápaditostí využíváme zkušenos-

ti i  kreativitu a  poskytneme komplexní 

službu od  kvalitního návrhu až po  pečli-

vou realizaci a autorský dozor. Ušetříme 

klientům čas, ohlídáme precizní provede-

ní detailů, nečekané situace vyřešíme při 

realizaci tak, že si jich zákazník nevšimne. 

S chutí přiložíme osobně ruku k dílu pro-

to, aby vznikl prostor se silnou atmosfé-

rou domácí pohody a komfortu pro klien-

ta i jeho rodinu. 

Cílem studia je před započetím veškerých 

prací absolutní pochopení životního sty-

lu zadavatele, snů a přání, to vše proto, 

abychom pro něho mohli vytvořit osobitý 

a šťastný domov. Pro své klienty navrhu-

jeme nejrůznější bytové prostory z hledis-

ka prostorového využití, osvětlení, barev-

ného a materiálového řešení, navrhneme 

a zrealizujeme také jakékoli potřebné sta-

vební úpravy, malířské a tapetářské práce 

včetně dodání materiálu, zajistíme svíti-

dla, nábytek na míru, dětské pokoje, ku-

chyně a v neposlední řadě rovněž bytový 

textil a fi nální dekorace interiéru. Násled-

ně jsme schopni zajistit také sezonní inte-

riérové doplňky a další vybavení. Výzvou 

jsou pro studio také nebytové prostory, 

jako jsou lékařské ordinace, vybavení ho-

telů a rekreačních apartmánů, stejně jako 

restaurací, prostorů pro služby a obchod.

Bonusem studia je to, že vás interiérové 

designérky navštíví doma, podrobně vy-

slechnou vaše představy a  zadání. Kaž-

dý detail je pečlivě promyšlen, zpracován 

a během návrhu s klientem pokud možno 

v několika variantách konzultován. Je-li to 

třeba, jsou prováděna prostorová ověře-

ní fi nální varianty na PC modelu a připra-

ví tu pro vás návrh a dokumentaci s veš-

kerými podklady pro úspěšnou realizaci. 

Při navrhování využívají veškeré znalosti 

o  současném moderním bydlení, sledují 

aktuální trendy a navštěvují naše i zahra-

niční veletrhy. Autorský dozor návrháře je 

nezbytnou a samozřejmou součástí díla. 

Takže pokud v novém roce plánujete změ-

ny ve  vašem bydlení, studio Livingpoint 

je zajímavou variantou. Jsou tu připraveni 

váš domov vytvořit do posledního detai-

lu, prostě „do puntíku“.

Dana Foučková

Kontakt
LIVINGPOINT STUDIO, s. r. o.

sarka@livingpoint.cz

737 287 473 

www.livingpoint.cz

OKÉNKO PRO 

PODNIKATELE

LEDEN

Livingpoint studio 
– Designérka z Kateřinek
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Ze zápisníku 
Městské policie

ŘÍDIL POD VLIVEM A NIČIL
Pozdě večer 10. 11. byli strážní-

ci v ulici Mikulova upozorněni obča-

nem na vozidlo, které v ulici Bachova 

bourá do zaparkovaných vozidel 

a z místa se snaží odjet. Po krátkém 

pátrání a na základě popisu strážní-

ci v  Mikulově ulici nalezli osobní vo-

zidlo Kia, ve kterém na sedačkách 

ležel v uzamčeném voze neznámý 

muž a na výzvy strážníků nereago-

val. Strážníci vozidlo zajistili a přivolali 

na místo Policii ČR. Po příjezdu poli-

cistů a opětovné výzvě strážníků řidič 

vozidlo odemkl a vystoupil. Následnou 

dechovou zkouškou bylo zjištěno, že 

dotyčný nejenomže naboural zaparko-

vaná vozidla, ale řídil vozidlo pod vli-

vem návykové látky. Z těchto důvodů 

si celou věc převzala Policie ČR k další-

mu šetření. 

POTĚŠENÍ Z UKRADENÉHO MOTO-
CYKLU PŘEKAZILI STRÁŽNÍCI
Dne 15. 11. v odpoledních hodinách 

byli na ulici zastaveni strážníci a upo-

zorněni občanem, že v ulici Jažlovic-

ká na přilehlé louce se nacházejí dva 

mladíci, kteří tam jezdí na motorce. 

Po příjezdu strážníků na místo bylo 

zjištěno, že mladíci nejenomže ničili 

veřejnou zeleň, ale v dopoledních hodi-

nách odcizili motocykl. Z tohoto důvo-

du strážníci dotyčné omezili na osobní 

svobodě a následně celou věc předali 

Policii ČR k dalšímu šetření. 

KONTROLY NOČNÍCH LINEK MHD 
STÁLE PROBÍHAJÍ
Pozdě v noci 23. 11. byla provedena 

strážníky kontrola nočního autobusu 

č. 505, který projíždí Jižním Městem, 

na výskyt závadových osob. Po vstu-

pu do autobusu strážníci spatřili 

muže, který odpovídal popisu osoby 

hledané Policií ČR. Následnou lustrací 

se podezření potvrdilo. Z tohoto dů-

vodu strážníci muže předvedli na MO 

PČR, kde ho předali k dalšímu šetření. 

MÍSTNÍ ZNALOST STRÁŽNÍKŮ HO 
PROZRADILA
V odpoledních hodinách 29. 11. si 

strážníci v ulici Starochodovská v pro-

storu bývalých stavebnin povšimli 

muže, o kterém dle své místní zna-

losti věděli, že se jedná o osobu, kte-

rá odmítá převzít písemné předvolání 

od soudu. Z tohoto důvodu a pro ne-

prokázání totožnosti strážníci dotyč-

ného předvedli na MO PČR, kde byla 

zjištěna hodnověrně jeho totožnost. 

ZeZeZe zzzááápiiisníku 
MěMěststskskéé polil cie

ŘÍDIL POD VLIVEM A NIČIL

Lidská tvář 
jihoměstských strážníků
Když se řekne strážník městské policie, první myšlenka 
spousty lidí je ta, že se jedná o nepříjemnost a represi při 
přestupkovém nebo trestním jednání. 

Nežertuji, sama jsem si to několikrát vy-

slechla při práci strážníka, jak se říká 

na  ulici, a  nechápala, proč někteří tak 

uvažují. Proto jsem se rozhodla vám, milí 

spoluobčané na  našem Jižním Městě, 

ukázat, že když se řekne strážník, nezna-

mená to jen striktního strážce zákonů, 

ale i  člověka, který mnohdy nad rámec 

svých služebních povinností rád pomů-

že. Jistě s tímto tvrzením máte nějakou 

zkušenost, ať již osobní, nebo z blízkého 

okolí. Komu z vás nikdy strážník nenašel 

a nepřinesl domů klíče od auta, zapome-

nuté ve dveřích, nebo peněženku? Komu 

nikdy hlídka strážníků nepomohla při vy-

bité autobaterii nastartovat pomocí ka-

belů, nebo v  zimě nevytáhla i  s  autem 

ze sněhové závěje? Kdo neví o  nikom, 

komu by strážníci nepomohli s  pátrá-

ním po  zaběhnutých psech, ztracených 

dětech nebo po  prarodičích, kteří ode-

šli na nákup a nevrátili se? Komu z vás 

strážníci nikdy neumožnili bezpečný pře-

sun po silnici přes přechod pro chodce? 

Je snad někdo, komu strážník nepora-

dil s nejkratší cestou k cíli? To je každo-

denní rutina, kterou strážníci nevnímají 

jako něco, čím by se měli chlubit, ačko-

li zákon o  obecní policii jim nic takové-

ho mnohdy neukládá. Nad těmito příkla-

dy někteří mávnou rukou s tím, že je to 

přece jejich práce. Jihoměstští strážníci 

ale mají i aktivitu, o které zaručeně sto-

jí za  to napsat a na  kterou bych chtěla 

poukázat. Strážníci ji berou jako lidskou 

povinnost, nechlubí se s ní, protože tvr-

dí, že od chlubení jsou zadržení pachate-

lé trestných činů a další pracovní úspěchy 

a ne to, že se někomu snaží udělat v jeho 

životě alespoň malou radost. V prosinci 

2013 se již potřetí setkali zástupci jiho-

městských strážníků s pracovníky i  dět-

mi z  Dětského domova Stránčice, aby 

jim předali dárky. V tomto dětském cen-

tru jsou umístěny téměř tři desítky dětí, 

převážně těžce tělesně i duševně posti-

žených. „Je to pro nás srdeční záležitost, 

dá se říci povinnost pomoci opuštěným 

dětem, navíc tady jsou ti nejmenší a zá-

roveň i  nejpotřebnější,“ osvětluje záměr 

strážníků pomoci ředitel Obvodního ře-

ditelství Městské policie Praha 11 Petr 

Schejbal, a dodává: „Během adventu se 

podařilo mezi strážníky vybrat několik ti-

síc korun, za  které jsme nakoupili dět-

skou kosmetiku, plenky, dětskou výživu 

a  hračky, které strážníci předali řediteli 

Dětského centra Stránčice MUDr.  Pav-

lu Biskupovi. Samozřejmě se podívali 

také mezi děti a  snažili se jim zpříjem-

nit to nekonečné čekání na Ježíška, pro-

tože bylo 23. prosince, den před Štěd-

rým dnem.  Je to smutný pohled, když 

vidíte ty děti mezi vánoční výzdobou, jak 

jsou samy, bez rodin. Na druhou stranu 

personál tohoto dětského centra je na-

tolik přívětivý a  lidský, že se rodinu dě-

tem snaží nahradit adekvátně a  se vší 

láskou,“ uzavírá Schejbal. 

MP hl. m. Prahy

Život na Jižním Městě
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Unikátní odvodňovací systém 
je v Milíčovském háji
V příjemné lokalitě na jihovýchodním okraji Prahy 
v sousedství přírodní památky Milíčovský les a rybníky 
a oblasti Natura 2000 roste Obytný soubor Milíčovský háj 
jih a východ. 

Projekt je jedním z  největších rezidenč-

ních projektů Skanska v  Čechách. Je tu 

kompletní občanská vybavenost, v  do-

cházkové vzdálenosti je stanice metra 

a  v  bezprostřední blízkosti jsou zastáv-

ky autobusů MHD. Po  dokončení bude 

celý soubor obsahovat 750 bytů v  27 

bytových domech o 36 sekcích rozděle-

ných do 6 etap. První realizovanou čás-

tí obytného souboru je právě etapa jih. 

Po  ní následovaly dvě etapy s  názvem 

východ. V  současnosti se dokončuje 

v pořadí čtvrtá etapa Luční o 108 bytech 

a v  realizaci je i předposlední etapa Sa-

dová se 133 byty. Součástí první dokon-

čené etapy byl i jeden z prvních pasivních 

bytových domů v Praze. Jde o první deve-

loperský projekt  Skanska Reality v Čes-

ké republice obsahující domy v pasivním 

a nízkoenergetickém standardu s moder-

ní a vysoce kvalitní architekturou. Urbani-

stický koncept využívá potenciálu lokality, 

působí nenásilně a je přátelský k životní-

mu prostředí. 

Výstavba započala v roce 2010 a v sou-

časnosti je dokončena a prodána více jak 

polovina bytů. Bytové domy stojí v těsné 

blízkosti přírodní památky Milíčovský les 

a rybníky a oblasti Natura 2000 a právě 

kvůli tomu byl společností Skanska záměr 

výstavby podrobně posuzován z  hledis-

ka vlivu stavby na životní prostředí (EIA) 

a celým procesem úspěšně prošel.

 Z důvodu ochrany mokřadů a soustavy 

rybníků je území jako první v  Praze od-

vodněno dvojím systémem odvodu deš-

ťových vod. V  rámci stavby proběhla 

rozsáhlá revitalizace sousedního území 

– původní odvodňovací kanály byly zme-

androvány a přetvořeny tak, aby se svým 

novým charakterem začlenily do přírodní-

ho prostředí původních mokřadů. V tuto 

chvíli již vše slouží veřejnosti. Stávají-

cí stezky pro pěší a cyklisty byly rozšíře-

ny a opraveny. Byl vybudován nový brod 

a  propustek. Čisté vody jsou odváděny 

odděleně od vod znečištěných solemi ze 

zimní údržby komunikací. 

Tento systém je na území Prahy unikát-

ní. V  souladu se závěry procesu EIA již 

od  roku 2008 probíhá průběžný moni-

toring stavu podzemních a povrchových 

vod. Čtyřikrát ročně jsou prováděna mě-

ření hladin podzemních a  povrchových 

vod a  odběry vzorků vod pro podrob-

né chemické rozbory. Dosavadní výsled-

ky monitoringu potvrzují závěry učiněné 

v  rámci procesu EIA – stavba nemá ne-

gativní vliv na  kvalitu podzemních a  po-

vrchových vod, na  výšku hladiny pod-

zemních vod v  průzkumných vrtech, ani 

nezpůsobuje pokles hladin vod v sousta-

vě Milíčovských rybníků nebo změnu jejich 

vlastností. 

Skanska také obnovila systém příko-

pů i  zaniklý rybníček, rozšířila a  opravila 

stezky pro pěší a  cyklisty, podél přírod-

ní památky Milíčovský les a  rybníky vy-

budovala naučnou stezku. Podél území 

přírodní památky Milíčovský les a  rybní-

ky vede nová naučná stezka o 9 zasta-

veních. Ta byla dokončena 31. října 2011 

a tvoří ji 4,8 km dlouhý okruh podél přírod-

ní památky Milíčovský les a rybníky v Pra-

ze 4, na  rozhraní katastrálního území 

Háje a Újezdu u Průhonic. Stezka začíná 

na hranici sídliště Kateřinky a umělého te-

rénního útvaru, který tvoří volný přechod 

do přírodní památky a končí na území Mi-

líčovského lesa. 

red

Život na Jižním Městě

před a po

V místě stavby se dříve nacházely zbytky 

staveb ve velmi špatném technickém stavu 

(patrně bývalých skladů), kupy starých lepe-

nek, zbytků cihel, tvárnic, dlaždic apod. Toto 

území Skanska na vlastní náklady převyšu-

jící 16 mil. Kč zbavila starých ekologických 

zátěží a vyčistila, tak aby mohla v souladu 

s územním plánem realizovat na předmět-

ných pozemcích určených k zástavbě stavbu 

Obytného souboru.
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v  Praze 4, do 
3 mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Milí-

čovského nebo Krčského lesa, i před priva-

tizací. Platba v hotovosti, dluhy a exekuce 

nevadí. Tel.: 777 211 673

• 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.: 777 889 411

• 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

• Koupím jakýkoli byt a  dům kdekoli 
v Praze a v Mladé Boleslavi. Původní stav 

i po rekonstrukci. Osobní vlastnictví i druž-

stevní vlastnictví. Platba hotově. Volejte, 

SMS na tel.: 607 110 477

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

ní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.: 

721 606 214

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 

o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• 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.

• 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

• 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

• HQ reality – Váš seriózní partner pro 

prodej a nákup realit. Zajišťujeme všech-

ny úkony s nemovitostmi s perfektní péčí, 

rychlým prodejem a  férovými provizemi. 

Tel.: 734 303 426, www.hqreality.cz

• Prodám chatu u Hrusicu rybníka Huba-

čov (800 tis. Kč k  jednání). Vlastní stud-

na, přívod vody v chatě – sprchový kout, 

chemické WC, elektřina – 360 W, pozemek 

450 m2. Volat tel.: 773 451 567

• 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

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

kalitě Prahy 11 – Háje, Petrovice, Horní 

Měcholupy. Financování zajištěno hypoté-

kou. RK CHIRŠ, tel. 267 311 611, haje@

chirs.cz

• Hledám byt k  pronájmu – nejlépe 

dlouhodobě, podmínka je v  Praze, jsme 

2, pracující pár. Děkuji za  nabídku. Tel.: 

605 845 088

• Přímý zájemce koupí jednotlivě dva 

byty v Praze. Menší byt pro dceru 1–2 + 1 

a větší byt pro sebe 3–4 + 1. Na vystěho-

vání nespěchám, platba hotově, vyplatím 

dluhy či exekuce, lze i byt před privatizací. 

Tel.: 608 661 664

FINANCE
• ADMIS – Vedení daňové evidence a účet-

nictví, daňová přiznání. Tel.: 604 618 300

• 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 klienty České pojišťovny zprostřed-

kováváme nové hypotéky včetně refi nan-

cování s  úrokovými sazbami od  2,49 %. 

Vstřícnost a  osobní přístup na  tel.: 

601 350 607.

• 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

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• Instalatérské práce, topení, zednické 

práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek 

– Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, vinyl, ko-

berce, plovoucí podlahy. Návštěva se vzor-

ky, zaměření a cenová kalkulace ZDARMA. 

Kontakt mob.: 604 623 052, www.blaha-

podlahy.cz

• Plovoucí podlahy, tapetování, malíř-

ské práce, stropní kazety, dekorace, 

bytová jádra, rekonstrukce bytů. Zamě-

ření zdarma. Levně, rychle, kvalitně. Tel.: 

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

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TA-

PET, štukování, malířské a lakýrnické prá-

ce a  jiné úpravy bytů provede Miroslav 

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

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

• BYTOVÉ JÁDRO – REKONSTRUKCE 

– SPECIALISTÉ NA  PRAHU 11 – ZA-

JISTÍME VŠE. Již 22 let zkušeností s  re-

konstrukcemi. Cena již od  99  000 Kč 

za  komplet. www.bytovejadro.cz, tel.: 

602 244 257

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 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
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• !!UPOZORNĚNÍ!! Vyklízení bytů, skle-

pů, pozůstalostí – odvoz starého nábytku 

k likvidaci. Stěhování všeho druhu – odvoz 

nepotřebných věcí k  likvidaci. Doprava 

po Praze zdarma. Tel.: 773 484 058

• 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, odpa-

dy, plyn, topení, výměny zařizovacích před-

mětů, připojování kuchyní apod. Výměny 

rozvodů vody a  odpadů, plynu a  topení. 

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

volny.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

• Zednické práce – rekonstrukce bytů, 

obklady, drobné opravy, malování, odvoz 

suti a hrubý úklid. Cenová nabídka zdarma. 

Mám řadu stálých a spokojených zákazní-

ků. Tel.: 608 709 716, www.rakovec.cz

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, 

DVD, HI-FI věže, historická elektronika, 

LCD monitory a počítače. Rozumné ceny. 

AVC servis – tel.: 222 361 720 a mobil: 

602 390 630

• ÚKLID FANTA, mytí oken a  rámů, ná-

bytku, dveří, čištění koberců a  čalounění, 

ostatní dle přání na tel.: 723 277 777

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

třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

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

• Oprava praček a  myček AEG, Aris-

ton, Crosley, Electrolux, Indesit, Philco, 

Whirlpool, Zanussi a  jiné. Podlipný, tel.: 

603 276 606

• 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

• 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

• Čistota je půl zdraví! Zkuste od Saifrta 
malování. Štuky, stěrky, laky, malba + ná-

vštěva zdarma. Info: 606 227 390

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

ky, instalatérské a  elektrikářské práce. 

Tomáš Doležal, tel.: 723 044 706, www.

koupelny-praha-rekonstrukce.cz, e-mail: 

dolmek@seznam.cz

• Levně odvoz nábytku, el. spotřebičů 
apod. do sběrného dvora. Výhradně čeští 

pracovníci! Ceny od 100 Kč. Bourání a ře-

zání beton. příček. Likvidace byt. jádra 

s odvozem – 5900 Kč. Tel.: 777 207 227

• 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

• Hodinový manžel. Drobné i větší opravy 

a řemeslnické práce v domácnosti. Preciz-

ně. Tel.: 737 272 779

• Čistíme koberce a  čalouněný nábytek 

– mokrou metodou profi  stroji Karcher. 

Rychle, kvalitně, levně. Doprava ZDARMA. 

Tel.: 777 717 818, www.cistimekoberce.cz

SLUŽBY 
• 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

• 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.: 

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

www.grivalska.cz

• 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

• 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.: 731 060 585

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová – Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597

• SALON SLUNEČNICE nabízí pedikúru, 

refl exologii chodidel, modeláž nehtů a ma-

nikúru, prodlužování řas, kosmetiku, masá-

že, manuální lymfodrenáž. Ul. Brodského 

1677/5, Praha 4, tel.: 777 023 026

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 
práci... Profesionální služby za  rozumné 

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

www.kadernice-do-domu.cz

VZDĚLÁNÍ
• 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

• ANGLIČTINA v KCMT: konverzace, kur-

zy pro dospělé a mládež (cena 2300 Kč), 

pro děti (40 Kč/1 lekce). Jarní semestr 

od 3. 2. 2014. Informace a zápis na www.

cb.cz/jizni.mesto nebo tel.: 732 939 162

• Nabízím soukromou výuku hry na klavír 
a housle pro děti i dospělé. Výuka Praha-

-Spořilov, případně po domluvě možno do-

jíždět. Cena 250 Kč/lekce (60 min.). Tel.: 

775 447 057

• ANGLIČTINA. Gymnaz. prof.  v  penzi, 

3 roky soukr. praxe, může od  nov. roku 

přijmout 2 žáky: přípr. na  SŠ, k  matur., 

dospěl. studenti. 60 min./250 Kč – nej-

solid. cena. Za  rybářstvím, P4-Háje, tel.: 

774 299 549, tomek.kv@gmail.com

• Lekce češtiny pro každého, zejména 
pro cizince! Profesionální lektorka s  ně-

kolikaletou praxí jako učitelka i  lektorka 

češtiny pro cizince, www.vyukacestiny.

estranky.cz

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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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

• 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

• Přijmeme nové pacienty do zubní ordi-
nace v  Praze 4-Spořilov. Registrovat se 

můžete na  tel.: 776 177 035 nebo přes 

e-mail: stomatologiesporilov@gmail.com

• Špičková gynekologická ordinace, 
Květnového vítězství 2a, Praha 4 přijme 

již jen omezený počet pacientek. Smlou-

vy s pojišťovnami uzavřeny. Objednávejte 

na tel.: 272 935 898

• Uzdravte sebe i situace ve svém životě: 
bolest, nemoc, alergii, ekzém, poruchy uče-

ní, chování, strachy, sebevědomí, vztahy, 

traumata atd. eva.smejkalova@volny.cz, 

tel.: 604 570 483

• Bolí Vás záda? Jste stále unaveni či 
ve  stresu? Rezervujte si kondiční cvi-

čení ve  čtvrtek od  17 hod. v  KC Zahra-

da. Zve ASJ, 40 let praxe, další na  tel.: 

737 141 507, www.cviceniprovsechny.cz, 

pánové vítáni.

OSTATNÍ
• Nevíte si rady se svým počítačem? 

Volejte 730  18  18  18, IT SOS Servis 

počítačů, Tererova 1358/12, Praha 4. 

WWW.ITSOS.CZ

• 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

• Koupím staré vojenské věci – šavle, 

dýky, bajonety, vyznamenání, uniformy, 

ale i vojenské fotografi e, pohledy a obra-

zy. Tel.: 605 592 192, e-mail: i� ohout@

seznam.cz

• 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

• Domov pro seniory v  Janouchově ul. 
přijme: pomocnou kuchařku do  dvou-

směnného provozu, krátký a dlouhý týden. 

Tel.: 724 603 314 nebo 724 603 309 

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

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   14:11Nabízíme unikátní technologii bělení zubů 

Nejšetrnější a nejúčinnější metoda v souladu s legislativou EU. www.ambicare.eu

Oznamujeme otevření nové kliniky.

Máme smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

tel.: 607 037 172, 244 402 526
Klinika Ambicare, K Hrnčířům 25, Praha 4 - Šeberov  

Stomatologie, dětská stomatologie, 
ortodoncie, dentální hygiena 

a psychologie. 

    ZOOM !PHILIPS
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PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy

• bržděné přívěsy 1t

• bržděné přívěsy 2t

• přepravníky aut

• přívěsy na motorku

• přívěsy na lodě

• obytné přívěsy

• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar

•  převody a přihlašování 

vozidel

•  zajištění STK vozidel  

a emisních zkoušek

•  prověření původu  

vozidla, provádění  

VINTESTU firmy Cebia

•  odhady motorových 

vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Tel./fax: 284 686 364

mobil: 602 330 888, 602 303 788

e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz

www.hakoautobazar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
á
te

c
k
á

HAKO
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haje@CHIRS.cz www.CHIRS.cz

Pronajmu si byt 
na Jižním Městě

- Pro mladou rodinu s dítětem

- 3+kk / 3+1

- Háje, Chodov, Opatov

- Nejlépe zařízený

- Do 15.000,-Kč

 Tel. 267 311 611

POBOČKA HÁJE
Najdete nás 

u metra Háje 
vedle pošty

 haje@chirs.cz

Koupím byt
Praha 11 – Háje

- Nejlépe v ul. Anny Drabíkové

- Balkón nebo lodžie

- Od 1.patra a výše

- Po rekonstrukci – výhodou

- Do 2.600.000,-Kč

 Tel. 267 311 611

Koupím byt 2+kk
na Jižním Městě 

- Patro nerozhoduje

- V udržovaném stavu

-  Financování hypotékou již 

zajištěno

- Do 1.800.000,-Kč

 Tel. 267 311 611

Koupím byt s balkonem
Praha 11 – Háje

- Plocha do 70 m2

- Stav bytu nerozhoduje

- Do 2.500.000,-Kč

-  Je možná výměna za byt bez 

balkonu

 Tel. 267 311 611

Koupím byt 3+kk
Na Jižním Městě

- Háje, Chodov i Spořilov

- Minimálně 57 m2

- Patro nerozhoduje

- Platba v hotovosti

- Do 2.300.000,-Kč

 Tel. 267 311 611

Koupím byt 1+kk / 2+kk
Praha 11 – Háje

- Nejlépe okolí Opatovské ulice

-  Stav bytu – před rekonstrukcí je 

výhodou

- Platba v hotovosti

- Do 1.800.000,-Kč

 Tel. 267 311 611

Koupím byt 4+kk
na Jižním Městě

- Nejlépe v pěší vzdálenosti na metro

- Stav bytu nerozhoduje

- OV, financování hypotékou

-  do 3.200.000,- nebo výměnou za 

menší byt s doplatkem

 Tel. 267 311 611

NABÍZÍME PRÁCI
Hledáme aktivní a 

komunikativní ženy/
muže od 35ti let.

Znalosti Prahy 11 podmínkou
 kariera@chirs.cz

Pronajmu si byt 1+kk / 
2+kk na Jižním Městě

- Háje, Chodov i Petrovice

- Alespoň částečně zářizený

- Patro nerozhoduje

- Alespoň na dva roky

- Do 11.000,-Kč

 Tel. 267 311 611


