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2 Inzerce

Stavíme skvělé domy +420 739 222 222
www.rezidence-chodov.cz

Jediný dokončený projekt v lokalitě
Klidná ulice nedaleko metra a oblíbeného OC Chodov
5 minut od lesoparku, 10 minut od největšího aqua-parku v ČR
Moderní architektura s velkorysými společnými prostory
K dispozici 7 prostorných bytů 

Residence Chodov

www.podstarkou.cz

Praha 4 - Michle

60 %
prodáno
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Otázky pro starostu 
Dalibora Mlejnského

Říkalo se, že bazén na Jižní Městě 
letos zase nebude, že se otevření 
nestihne. Jaká je situace? 
Práce pokračují podle plánu, na jaře 

by měla skončit stavební část. Důraz 

klademe zejména na kvalitu provede-

ní, všechny prvky musí být uživatelsky 

příjemné, dekorativní část prací doko-

nale provedená, abychom se z bazé-

nů i haly mohli těšit ještě dlouhé roky. 

Po nezbytném zkušebním provozu při-

vítají všechny tři objekty, tedy dětský 

bazén, vodní svět a multifunkční spor-

tovní hala, první návštěvníky. Před-

pokládáme, že se tak stane v prvním 

podzimním měsíci. Za otázku děkuji, 

jsem rád, že se obyvatelé Jižního Měs-

ta o dění ve své části zajímají. V pod-

statě to je potvrzení, že se nám 

podařilo za poslední roky změnit síd-

liště, využívané hlavně k přespávání 

obyvatel, na opravdové město s vy-

baveností, které odpovídá významu 

městské části i počtu jejích obyvatel. 

Bude městská část podporovat 
i v letošním roce sport, zejména dětí 
a mládeže? Chystá se něco nového? 
Významnou novinkou bude otevření 

multifunkční sportovní haly v areálu 

Jedenáctky VS. Na Jižní Město zkrátka 

sport patří a bude dobré, když získá 

další prostor. Do nové sportovní haly 

se vejde víc než tři sta lidí. Věřím, že 

bude vždy plná.

Co Praha 11 připravuje na letošní 
rok, jaké významné akce jsou 
v plánu a budou na ně stačit peníze 
z rozpočtu?
K nejvýznamnějším akcím patří 

dokončení Jedenáctky VS a pořízení 

bytů ve veřejném zájmu. Nákup 

Sandry a Nad Opatovem považuje-

me za správný krok. Lidé chtějí bydlet 

a my jsme rádi, že si za svůj domov 

vybrali Prahu 11, že v ní chtějí zůstat. 

Potřebujeme mladé lidi, s nimiž při-

cházejí děti a tedy i budoucnost. S tím 

souvisí také zvýšení počtu nových míst 

v mateřských školách na tisícovku, a to 

otevřením nové školky V Benátkách. 

Pokračujeme také v programu Jižní 

Město – Město pro život, protože jsme 

rádi, že se obyvatelé naší Prahy 11 

aktivně zapojují do změn svého okolí.    

    

Dalibor Mlejnský
starosta městské 

části Praha 11

Otázky pro starostu
Dalibora Mlejnského

Soužití lidí a psů na Jižním Městě

Hledá se občanek roku 
2014

Koncert Karla Plíhala Proč je nutné dodržovat 
vyhlášky

Děti si týden v Chaloup-
kách skvěle užily

Úspěšné vystoupení 
milíčovských judistů

Jižní Město má tisícovku 
nových míst v MŠ
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Na Jižním Městě žije přes šest tisíc přihlášených psů, 
skutečnost je však nejméně o třetinu vyšší. Při osmdesáti 
tisících obyvatel tak připadá jeden chlupáč na každou 
druhou až třetí rodinu. Psi, pejsci, hafani a rafani, 
ratlíci i psiska se promenádují v parcích, běhají v lese 
i po chodnících, vozí se ve výtazích, ňafáním zdraví 
kolemjdoucí na společných chodbách panelových domů. 

Jejich počet každoročně stoupá; městská 

část patří k místům se značnou koncen-

trací lidí i  psů. A  čím více pejsků prová-

zí své páníčky životem, tím častěji se lidé 

a zvířata setkávají. Spolu s tím roste také 

nutnost vzájemného respektu a porozu-

mění. Aby majitelé psů a  jejich mazlíčci 

vycházeli s  ostatními obyvateli co nejlé-

pe, snaží se Praha 11 připravit podmínky 

pro spravedlivou dělbu prostoru. „Už roky 

se snažíme nastavit kompromisní pravi-

dla a naučit obě skupiny, aby respektova-

ly jedna druhou. Problém však nelze řešit 

jen tresty a nařízeními, lidé musí pocho-

pit, že nemohou obtěžovat druhé, a  že 

když si pořídí zvíře, nesou za ně odpověd-

nost, a to ve všech směrech,“ uvedl sta-

rosta Dalibor Mlejnský. 

Program učí děti, jak číst signály
S výukou bezproblémového soužití začí-

ná Jižní Město u dětí. V unikátním inter-

aktivním programu bezpečného soužití 

lidí a zvířat je specialista František Šusta 

učí, jak porozumět chování psů a  jak se 

naopak chovat k  nim, aby nedocházelo 

ke  zbytečným střetům. Za fi nanční pod-

pory městské části se vzdělávacích pro-

gramů od roku 2008 zúčastnilo na sedm 

tisíc dětí ze základních i mateřských škol 

Jižního Města. Jak ve školách, tak třeba 

během Dnů Země nebo Slavností Jižního 

Města se učí, kde a jak psa pohladit, aby 

ho nevyděsily, a tím vyprovokovaly k úto-

ku. Po  absolvování rozeznávají signály, 

jimiž je zvíře varuje, nebo naopak dává 

najevo radost. Nejdůležitějším úkolem 

lektora je vysvětlit dětem, že zvíře nemy-

slí jako člověk a předpokládat takovou do-

vednost není bezpečné. 

Nejčastější obhajobou 
pro pobíhající zvíře je 
tvrzení, že je hodné 
a nekouše. 

Když se řekne pes, 
znamená to nečistotu?
Bezproblémové soužití psů s  lidmi v  lo-

kalitách s  vysokou koncentrací obyvatel 

se neobejde bez disciplinovanosti majite-

lů zvířat. Přestože významná část z nich 

po svých zvířatech uklízí, lidé vnímají citli-

vě zejména ty, kteří psí exkrement v trávě 

nebo na chodníku nechají. Často s argu-

mentem, že jde o hnojivo. „Je to samo-

zřejmě nesmysl. Psí exkrement je velmi 

Soužití lidí a psů 

na Jižním Městě

Téma měsíce

POJĎME 

SE UČIT 

OHLEDUPLNOSTI
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agresivní a trvale poškozuje travnaté plo-

chy,“ odmítla úvahu místostarostka Eva 

Štampachová. 

Pro řadu obyvatel Jižního Města jsou psí 

exkrementy nejpalčivějším problémem. 

Vyplynulo to z ankety, v níž se městská 

část ptala lidí, jak se jim v Praze 11 žije 

a  co je nejvíc trápí. Jejich výhrady po-

tvrzují i  statistická čísla. Přestože úřad 

po  městské části rozmístil bezmála dvě 

stovky speciálních košů na psí exkremen-

ty se sáčky nebo sadami na sběr, ročně 

se v ulicích a zeleni Jižního Města sebe-

re dvěma spaciálními vozy s příznačnými 

názvy Hovník a Bobík přes 28 tun psích 

výkalů. Každý z košů se přitom denně do-

plňuje v průměru 25 sáčky nebo sadami 

s papírovou lopatkou na sběr exkremen-

tů. V zimě se vyvážejí 3x týdně, v létě 6x 

týdně. Provoz košů a  sběr exkrementů 

přijde ročně na půldruhého milionu korun. 

Přivázat psa, nebo nechat běhat?
Majitelé psů by na otázku jistě odpovědě-

li zcela opačně než lidé, kteří doma zvíře 

nemají. Nejčastější obhajobou pro pobí-

hající zvíře je tvrzení, že je hodné a nekou-

še. Tím se lidé jen málokdy nechají uchlá-

cholit, a konfl ikt je na světě. 

Upravit pravidla pro volné pobíhání psů 

však není snadné. Plošný zákaz může 

stanovit jen obecně závazná vyhláška, 

k  jejímu vydání však městská část není 

kompetentní. O celopražských pravidlech 

se mluví už roky, a  zatím bez výsledku. 

K poslednímu návrhu měla MČ Praha 11 

výhrady a nejraději by si psí problemati-

ku regulovala po svém. Za vhodnou vari-

antu považuje úřad vytváření zón. Do ně-

kterých míst by psi směli jen na vodítku, 

jinam volně a na některé plochy vůbec. 

Už nyní existuje zákaz vstupu psů na dět-

ská hřiště, pískoviště a sportoviště. Volně 

pobíhat nesmějí ani v  Milíčovském lese, 

zařazeném pod speciální ochranu Natura 

2000, či v parku u Chodovské tvrze. Lidé 

vesměs nevědí, že MČ žádný les nevlast-

ní a  nemůže upravovat pravidla pro po-

hyb psů v porostu. V Kunratickém lese je 

chráněná zóna, v Hostivařském honitba, 

takže tu psi volně pobíhat nesmějí. 

Připravuje se psí hřiště
Problémy s  neukázněnými majiteli psů 

provázejí soužití zvířat a  lidí zejména 

v husté městské zástavbě. Mezi „pejska-

ři“ je však řada ukázněných lidí, kteří pra-

vidla neporušují. Zejména kvůli nim chce 

město vybudovat speciální rekreační pro-

stor pro psy a  jejich doprovod. Studie 

předpokládá, že by mohl být v  západní 

části Centrálního parku. 

Na čtverci o straně v délce 45 metrů počí-

tá studie s prvky pro aktivní pohyb zvířat. 

Většina vychází ze zkušeností z  výcviku 

služebních psů a aktivit typu agility. Důle-

žité je i estetické pojetí zóny s převažují-

cími dřevěnými prvky. 

(cis)

ZEPTALI JSME SE
Jaký máte názor na soužití psů a lidí?

 Alena 
Mondscheinová 

Máme v rodině středního knírače, ba-

bička s ním často jezdí za námi do Pra-

hy z Berouna a oceňuje množství 

košů na psí exkrementy, které v Pra-

ze 11 jsou. Myslím si, že se obecně 

tak kritizovaná situace kolem neuklí-

zení po psech zlepšila. Alespoň po-

dle mého. Děti se můžou proběhnout, 

aniž by si psí dáreček přinesly na botě 

domů. 

 Jana Čertíková 

Veskrze pozitivní. Jen mi vadí psí ex-

krementy, ale není to o pejscích, ale 

o lidech a o tom, jak zodpovědně 

k tomu, že jsou majiteli psa, přistupu-

jí. Všichni mí přátelé – pejskaři uklí-

zí a ve svém okolí vidím naštěstí ty 

zodpovědnější majitele pejsků, takže 

já věřím, že se situace bude zlepšo-

vat. Jako rodič samozřejmě ráda vidím, 

když pes není na volno, ale na vodítku. 

 Martina Stříteská 

Mně pejsci nevadí, jako maminka dvou 

malých kluků mám dokonce pocit, že 

lidé alespoň tady u nás na Jižním Měs-

tě po svých psích miláčcích víc uklí-

zejí. A myslím, že je to o přístupu lidí 

a o slušnosti k ostatním. Pes by měl 

být vychovaný a to, co udělá venku při 

venčení, by si měl jeho majitel uklidit, 

potom by odpadly ty zbytečné averze 

vůči pejskařům. 

 Eva Vacková  

Já sama jsem majitelkou psa a snažím 

se dodržovat to základní, uklízet a mít 

ho ve městě na vodítku. Proběhnout 

se chodíme do nedalekého lesa, kde 

může být na volno. 

ZEPTALI JSME SE
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Jubileum. Manželé Marie a Bohuslav 

Strmiskovi oslavili 13. prosince loňského 

roku 65 let společného života – kamen-

nou svatbu na Chodovské tvrzi. Za re-

dakci časopisu jim přejeme hodně štěstí 

a společných let.

Úžasná stovka. V prosinci oslavil 

100 let pan JUDr. Josef Vomáčka, 

který žije se svou paní v DD K Milí-

čovu. Přejeme mu zdraví a vitalitu 

do dalších let. 

Barevný had. Pestrou a dlouhatánskou 

šňůru na přechodu nedaleko metra Háje 

vytvořili kluci a  holčičky v  bezpečnost-

ních vestičkách při vycházce směrem 

do Centrálního parku. Vestičky darované 

městskou částí využívají všechny mateř-

ské jihoměstské školky i  děti v  prvních 

třídách.

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví 
hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 11
Na prosincovém Za-

stupitelstvu měst-

ské části Praha 11 

byla schválena změna 

Zásad pro úplatný pře-

vod pozemků ve  vlastnic-

tví hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 11 

usnesením č. 0012/25/Z/2013. 

Na  základě těchto Zásad mohou obča-

né opět požádat o  prodej souvisejících 

pozemků s jejich nemovitostmi s tím, že 

pokud bude žádost podána do podatelny 

MČ Praha 11 do 30. 6. 2014, mají nárok 

na 30 % slevy z kupní ceny, a pokud bude 

žádost podána do 30. 9. 2014, mají ná-

rok na 15 % slevy z kupní ceny.

red

VČASNÉ 

PODÁNÍ 

ŽÁDOSTI BUDE 

ZVÝHODNĚNO

Finanční úřad pro hl. město Prahu 
– aktuální informace
Finanční úřad pro hlavní město Prahu, 

Územní pracoviště pro Prahu-Jižní 

Město, sídlí na adrese Opatovská 

964/18, Praha 11, PSČ 149 02, 

telefonní číslo 225 289 111. 

Nové úřední hodiny jsou následující:

podatelna

po, st: 8.00–1700

út, čt: 8.00–15.30; pá: 8.00–14.00 

pokladna

po, st: 8.30–11.30, 12.30–16.00

út, čt: 8.30–11.30, 12.30–15.00

pátek: zavřeno 

Své daňové záležitosti si mohou 

občané vyřídit na fi nančním úřadu 

v úředních dnech:

pondělí a středa: 8.00–17.00 

Spojení na Finanční úřad pro hl. 
město Prahu, Územní pracoviště 
pro Prahu-Jižní Město
tel.: 225 289 111, fax: 225 289 398, 

e-mail: podatelna2011@fs.mfcr.cz

Výherci tajenky z čísla 1 – Markéta 

Relovská, Jan Busnil, Petr Král, Josef 

Soral. Správné znění: V lednu mráz 
těší nás

 Letošní výzva pro jubilanty

Již tradičně se Úřad městské části 

Praha 11 obrací na manželské 

páry s trvalým bydlištěm na území 

městské části Praha 11, které 

v roce 2014 oslaví 50 let, 60 let, 

65 let a 70 let společného života, 

s prosbou, aby tuto významnou 

událost oznámily telefonicky nebo 

písemně co nejdříve na adresu: 

Úřad MČ Prahy 11, Odbor školství 

a kultury, Vidimova 1324, 149 41  

Praha 4, paní Helena Majchráková, 

tel.: 267 902 353, 724 341 816,

nebo osobně v kanceláři č. dveří 414.

Slavnostní obřady se budou konat 

po dohodě s vámi v obřadní síni 

Chodovské tvrze, Ledvinova 9, 

149 00 Praha 4.

Pozor, pozor – FILMOVÁ SOUTĚŽ 
– Co mám kolem sebe rád, aneb, co bych ještě chtěl 

prodloužena do 31. 3. 2014
www.eduso.cz           eduso.cz/mojevideo

Hledá se občanek roku 2014

První občánek letošního roku bude 

vybrán z těch novorozeňátek, jejichž 

rodiče se do konce měsíce února 

přihlásí v odboru školství a kultury 

Úřadu městské části Praha 11, 

Vidimova 1324, 149 41  Praha 4 

u paní Heleny Majchrákové, kancelář 

č. dveří 414. Den a přesný čas 

narození dítěte je nutné doložit 

potvrzením porodnice. 

Prvního občánka 

roku 2014 

přivítají do života 

představitelé 

radnice již tradičně 

v obřadní síni 

Chodovské tvrze 

a předají mu dárky.

výzvy městské části
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Praha 11 bude hospodařit se 743 miliony
Praha 11 bude v  roce 2014 hospodařit 

s rozpočtem ve výši 742,9 milionu korun. 

Počítá s 590 miliony na příjmové straně, 

zbytek doplní z úspor z minulých let, ze-

jména z prodeje městských bytů nájemní-

kům. Proti schválenému rozpočtu na rok 

2013 příjmy poklesly o 55 milionů.  

Největší část investičních prostředků pů-

jde v letošním roce na vybudování nových 

bytů ve  veřejném zájmu, a  to bezmála 

242 milionů.    

Budování bytů ve veřejném zájmu odstar-

tovali zastupitelé už v listopadu, kdy roz-

hodli o uzavření smlouvy s developerem. 

Ten postaví za 522 milionů bez DPH ná-

jemní dům Zahrady Opatov se 182 byto-

vými jednotkami. Další desítky bytů vznik-

nou v objektu čp. 2140 Nad Opatovem, 

známém jako Sandra, který městská část 

koupila za  336 milionů. Změna vlastní-

ka už je zapsaná v katastru nemovitostí, 

městská část nyní analyzuje situaci a při-

pravuje strategii úprav objektu pro nájem-

ní bydlení. V  registru zájemců o  bydlení 

v Jižním Městě zatím přibývají další jmé-

na, stovky lidí by chtěly zůstat v městské 

části, nebo se do ní vrátit.  

K nejvýznamnějším akcím, které se do-

končí z  letošního rozpočtu, patří také 

stavba nového sportovně rekreačního 

areálu Jedenáctka VS. Stavební prá-

ce by měly skončit v dubnu, radní také 

schválili komisí vybraného dodavate-

le vybavení multifunkční stavby, který 

vybaví interiéry hal nábytkem. Po zku-

šebním provozu přivítají haly své první 

návštěvníky. 

Peníze v rozpočtu na le-

tošní rok se našly 

také na  pokračo-

vání úspěšného 

programu Jižní 

Město – Město 

pro život. Oby-

vatelé Prahy 11 

opět rozhodnou 

o  využití prostředků 

na  zkrášlení okolí svých 

domovů. Za  loňský rok našla MČ na 

realizaci jejich návrhů téměř pět milio-

nů korun. Na  řadě míst Jižního Města 

jsou natřená zábradlí, opravená kontej-

nerová stání, 1,3 kilometrů nových pře-

šlapů, upravené vnitrobloky, odstraně-

né staré betonové monolity, opravené 

lavičky.

 (cis)

VELKÁ ČÁST 

ROZPOČTU JDE 

NA VÝSTAVBU 

BYTŮ

Praha 11 opět přispěje na zájezdy školáků 
do Lidic a Terezína
Praze 11 záleží na  tom, aby i  genera-

ce, které nezažily II. světovou válku, vě-

děly o hrůzách, jež přinesla nejhorší vál-

ka v  historii lidstva českému národu. 

I  v  letošním roce proto fi nančně podpo-

ří zájezdy školáků do lidického památníku 

a terezínského ghetta. Organizuje je 52. 

základní organizace Českého svazu bojov-

níků za svobodu v Praze 4. Vloni se díky 

jejím členům a podpoře Prahy 11 s  čer-

nou kapitolou světové historie i  stateč-

ností malého národa a jeho podílu na ví-

tězství nad fašismem seznámilo více než 

370 školáků z Jižního Města. „Nesmíme 

zapomenout, co všechno se může stát. 

II. světová válka, včetně systematické lik-

vidace civilního obyvatelstva, se odehrála 

v civilizovaném světě, ve 20. století, tedy 

v době relativně nedávné. Obě místa jsou 

výbornou, velmi názornou pomůckou pro 

pochopení jak zrůdnosti fašismu, tak sta-

tečnosti bojovníků proti němu,“ uvedl sta-

rosta MČ Dalibor Mlejnský. 

Památník Terezín je jedinou institucí své-

ho druhu v České republice. Vznikl v mís-

tech utrpení desetitisíců lidí v roce 1947 

jako Památník národního utrpení. Podle 

ofi ciálních stránek památníku je jeho úko-

lem připomínka památky obětí rasové 

a  politické perzekuce za nacistické oku-

pace, ale také rozvoj muzejní, výzkum-

né a  vzdělávací 

činnosti.

Stejně tak pa-

mátník Lidice má 

připomínat tragic-

ký osud vesnice, kte-

rou nacisté 10. června 1942 vymazali 

z mapy, její obyvatelstvo vyvraždili nebo 

odvlekli do koncentračních táborů a nej-

mladší děti dali na převýchovu do němec-

kých rodin. 

Lidice jsou kulturní památkou od března 

1962, v srpnu 1995 se staly národní kul-

turní památkou.

NA HISTORII 

SE NESMÍ 

ZAPOMÍNAT
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MČ Praha 11 
připravila pro 
jihoměstské děti

Příměstské
jednodenní tábory

od 17. 2. do 21. 2. 2014 od pondělí do pátku vždy od 7:00 do 18:00 hod.
ZŠ K Milíčovu nebo ZŠ Mikulova od 7:00 do 8:30 hod.
ZŠ K Milíčovu nebo ZŠ Mikulova od 17:00 do 18:00 hod.

Termín:
Místo srazu:

Místo vyzvednutí:

Na které období (dny):

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Škola:

Ulice:

Město:

E-mail:

Telefon:

Částka obsahuje počet dní krát 200 Kč,

kterou zašlete na účet.

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

částka k úhradě je tedy 600 Kč

Přihlašovaný se narodil 3. 5. 1998

variabilní symbol bude tedy 03051998

konstantní symbol 333

zpráva pro příjemce – jméno a příjmení dítěte

Závazné přihlášení dítěte na Příměstský tábor Prahy 11:

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

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

Pondělí:
Úterý:

Středa:
Čtvrtek:

Pátek:

Cena jednoho dne je 200 Kč, zbytek doplácí MČ Praha 11, a v něm je zahrnuta: svačina, oběd, vleky, doprava a program. 

Přihlášky: na www.taborypraha11.cz nebo tento letáček osobně doručte do podatelny MČ P11, Ocelíkova 672/1, Praha 4 

nebo zašlete tento letáček na adresu: Příměstský tábor, podatelna MČ P11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

Platba na účet: 43-8526980257/0100, variabilní symbol je datum narození dítěte 

ve formátu ddmmyyyy (den, měsíc, rok), konstantní symbol – 333,  

zpráva pro příjemce – jméno a příjmení dítěte

Více informací na stránkách a tel. čísle:
e-mail: info@sportacek.com, www.taborypraha11.cz

INFO LINKA: 725 006 262

Garant táborů:
Ing. Eva Štampachová – MČ Praha 11



MČ Praha-Újezd informuje

Koncert mobilní zvonkohry 2013
MČ Praha-Újezd dne 17. prosince již 
potřinácté uspořádala setkání u Praž-
ské mobilní zvonohry. Na zvonohru nám 
vánoční koledy zahrál carilloner Radek 
Rejšek. 

MČ připravila malé občerstvení v podobě 

svařeného vína a teplého čaje a přítomní 

mohli ochutnat vánoční cukroví. 

Na  závěr předvánočního setkání byl tra-

dičně starostou odpálen slavnostní oh-

ňostroj. Městská část děkuje Sboru dob-

rovolných hasičů Praha 11-Chodov, který 

dohlížel na průběh odpálení ohňostroje.

Václav Drahorád, starosta       

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 9. 12. 2013   

SCHVALUJE:
  úpravy rozpočtu k prosinci 2013

  zásady pro hospodaření v období roz-

počtového provizoria na rok 2014

  plán účetních odpisů MŠ Vodnická pro 

rok 2014

  vnitřní směrnici MŠ Vodnická – Limity 

pro výběrová řízení na dodávku služeb 

a stavebních prací

  kupní smlouvu o úplatném převodu jed-

notky č. 432/704 garáž

  zásady pronájmu společenského sálu 

Vodnická

NESOUHLASÍ:
  s předloženou dokumentací vlivů na ži-

votní prostředí záměru „V415 Čechy 

Střed – Chodov – zdvojení stávajícího 

vedení 400kV“

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstvasál vodnická
Vodnická 531/44, Praha 4-Újezd
www.praha-ujezd.cz

program
Čtvrtek 6. 2., 17.00: Klub seniorů 
(dále vždy 1. čtvrtek v měsíci)

Klub Vodnická, o. s. (klubvodnicka.webnode.cz 
nebo tel.: 603 222 589):
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 a čtvrtek 20.00: Pilates
Čtvrtek 9.00: Cvičení pro děti (maminky s dětmi 
2–3 roky)
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 
(kromě 19. 2.)

Sbor Křesťanské Společenství Praha 
(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Neděle 10.00: Shromáždění 
(mimo 1. neděle v měsíci)  

Slovo starosty 
městské části 
Praha-Újezd

Nový rok 2014 se rozběhl a je mojí mi-

lou povinností, abych vás v krátkosti 

seznámil s tím, co bude naše městská 

část realizovat v letošním roce. 

Velikou prioritou je zahájení výstavby 

mateřské školy v Újezdu. Projektová 

dokumentace a následná povolení bu-

dou připraveny do konce září. Nejdů-

ležitější podmínkou budoucí rea lizace 

jsou fi nanční prostředky, které musí-

me získat od Magistrátu hl. m. Prahy 

(MHMP). Z loňského roku máme pro-

jednanou a odevzdanou žádost v cel-

kové výši 30 mil. Kč. Do rozpočtu na 

rok 2014 nebyly prostředky pro naši 

městskou část přiděleny. Radní pro 

školství MHMP obdržela v rámci své-

ho resortu 200 mil. Kč, které se budou 

následně přerozdělovat. Pevně věřím, 

že budeme v nadcházejících jednáních 

úspěšní a získáme potřebné prostřed-

ky pro zahájení výstavby, kterou plánu-

jeme na podzim roku 2014. 

Pro letošní rok připravujeme mnoho 

již tradičních kulturních a sportovních 

akcí. Tyto akce převážně organizují 

všichni zaměstnanci úřadu. 

V letošním roce se městská část bude 

zaměřovat na drobné opravy komu-

nikací a chodníků, které jsou v naší 

správě. Začátkem jara se dokončí pro-

pojovací chodník mezi ulicí Pod Napě-

tím a Jižním Městem.

Na začátku léta by mělo být dokon-

čeno malé multifunkční hřiště u Mi-

líčovského lesa. Současně budou 

vybudovány nové chodníky, umístěny 

lavičky a pro seniory posilovací stroje. 

V bývalém lomu U Skály umístíme al-

tán, lavičky, odpadkové koše a ohniště.   

V loňském roce městská část dobře 

hospodařila a ušetřila fi nanční pro-

středky. Z důvodů zkvalitnění zimní 

a letní údržby zakoupila úklidový stroj. 

Svou velikostí je vhodný pro zajišťová-

ní úklidu chodníků.

Podrobnější informace o plánech a kul-

turních akcích zveřejníme v březnovém 

vydání Zpravodaje MČ Praha-Újezd. 

Dále informace získáte na našich no-

vých webových stránkách a také infor-

mace zveřejňujeme ve vývěskách. 

Václav Drahorád, starosta

Slovo starostyy 
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Setkání u vánočního stromu
V sobotu 14. prosince jsme se již posedmé v závěru adventu sešli na Kateřinském 
náměstí k rozsvícení vánočního stromu a vystoupení dětského sboru Základní školy 
Ke Kateřinkám, pod vedením paní učitelek J. Ronkové a V. Smetanové. 

Předvánoční atmosféru dotvářel kromě 

koled také horký čaj, svařené víno a cuk-

roví. Mateřská škola Vodnická nabízela 

ručně vyráběné andělíčky a další ozdoby, 

jejichž zakoupením bylo možné přispět 

na projekt přestavby zahrady MŠ. 

Zářící strom s betlémskou hvězdou na vr-

cholu nás pak vítal každý večer i  ráno 

po celý vánoční čas až do Tří králů.

Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty    



Děti si týden v Chaloupkách skvěle užily 
Konec loňského roku si 26 dětí ze ZŠ a MŠ Chodov užilo vědecký program v ekocen-
tru Chaloupky u Kněžic na Vysočině. Na kluky a holky z třetích až pátých tříd, které 
spojuje společný zájem o přírodu, tu čekalo pětidenní intenzivní bádání zaměřené 
na pozorování přírody, pokusy, diskuse, ale třeba i na přípravu ptačího krmení.

Díky skvělé práci lektorů, kteří se dětem 

po celých pět dnů věnovali, se všichni se-

známili s  místní meteorologickou stani-

cí, pozorovali a  určovali mraky na  oblo-

ze a vedli debaty, zda se jedná o cirrus, 

cumulus, stratus či jejich kombinaci. Roz-

místili teploměry v  lese, pověsili srážko-

měr, vlhkoměr a  směrovku na  určování 

větru. Vyhledali potřebné informace na in-

ternetu, grafi cky zpracovali meteorologic-

kou mapu. Večer malí hlasatelé přednesli, 

jak bude v  následujících dnech, připravi-

li totiž perfektní televizní předpověď po-

časí. Obrovským zážitkem bylo pro děti 

každodenní ranní krmení zvířat na místní 

farmě. V dalších dnech budoucí vědci sbí-

rali s nadšením v lese vzorky mechů a li-

šejníků a  následně je s  pomocí klíčů ur-

čovali za pomoci lup a mikroskopů. Také 

se naučili poznávat stromy a  jiné dřevi-

ny. Na  základě pobytových stop zjistili, 

jaká zvířátka žijí v zimě v lese. Přezimující 

ptáky rozpoznávali s pomocí atlasů i po-

dle jejich zvukových projevů. Při „výlovu“ 

nedalekých vodních zdrojů získali také za-

jímavý materiál ke  zkoumání pod mikro-

skopem – to byste koukali, jak je v zimě 

pod hladinou živo. Objevili larvy chrostíků, 

šídel a další drobné živočichy.

Dnešní děti stráví mnoho času u počíta-

čů nebo před televizí, tento program jim 

nabídl možnost skutečného praktického 

zkoumání. Děti byly nadšené možností 

všechno si samy vyzkoušet a strávit čas 

na čerstvém vzduchu. 

Ředitel základní školy Jan Hovorka k pro-

jektu říká: „Těší nás, s jakým nadšením si 

děti celý program užily, rádi bychom ho co 

nejdříve zopakovali pro další žáky. A dík 

patří také městské části za fi nanční pod-

poru, kterou jsme použili na pokrytí nákla-

dů na dopravu.“ 

daf

Gymnázium Opatov – dvacet let 

na pražském Jižním Městě 
Když člověk slaví 20. narozeniny, začíná jeho okolí hovořit o defi nitivní dospělosti. 
Ale co když slaví dvacetiny škola? Přiznejme si, že ta je „ve dvaceti“ často vnímána 
jako jakési „mimino“: zejména u gymnázií se setkáváme s tvrzením, že „tak mladá 
škola“ nemůže kvalitou výuky konkurovat těm se staletou tradicí… Inu, my si mys-
líme, že může. Pojďte se s námi alespoň na skok podívat do Gymnázia Opatov (GO), 
jež 20. narozeniny slaví právě v tomto školním roce a které se i navzdory svému 
mládí má čím chlubit. 

GO již natolik vrostlo do života pražského 

Jižního Města, že si mnozí myslí, že je zde 

takříkajíc odjakživa. Mnozí jeho čerství ab-

solventi se spolu s ním v roce 1993 na-

rodili a naprostá většina jeho stávajících 

studentů je mladší než jejich středoškol-

ská „alma mater“. GO vzniklo již na pod-

zim roku 1993 jako jediné státní gymná-

zium v tomto regionu a hned od počátku 

se pedagogové snažili, aby jeho brány 

po  čtyřletém studiu opouštěli všestran-

ně vzdělaní a pro vysokoškolské studium 

i pro praxi optimálně připravení mladí lidé. 

Od školního roku 1997/1998 se gymná-

zium otevřelo žákům z 5. tříd ZŠ. 

Zaměření školy je všeobecné. Ve výuce je 

zachovávána rovnováha mezi společen-

skovědními a  přírodovědnými předměty, 

ale v posledních dvou ročnících se studen-

ti orientují humanitním, přírodovědným 

nebo technickým směrem, a to díky sys-

tému volitelných předmětů a seminářů. 

A na závěr třešnička na dortu: Naši dva 

letošní maturanti se stali laureáty soutě-

že České hlavičky, což je paralela k uděle-

ní titulu Česká hlava mezi renomovanými 

vědci. Zároveň se stali „tahouny“ projektu 

Mlžná komora, díky níž se GO stane jedi-

nou školou v ČR, která bude mít ve svých 

prostorách toto unikátní technické zaříze-

ní. O veškerém dění na GO se pak můžete 

dočíst na webových stránkách školy.

Za pedagogický sbor Věra Dittrichová

10 Školství
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Zájem seniorů o cvičení překonal očekávání 

Aktivní život je spojený s aktivním pohybem, a to v každém věku.  Dokazuje to ne-
bývalý zájem seniorů Jižního Města o cvičení, které pro ně městská část Praha 11 
ve spolupráci s Jihoměstskou sociální, a. s., a Fitness centrum Chrpa pořádá od loň-
ského podzimu. „Úterní kurzy už jsou plné, nově se cvičí i v pátek. A protože jsme 
poměrně rozlehlá městská část, rozhodli jsme se kurzy rozšířit ještě o cvičení v areá-
lu společnosti Squashpoint, aby se mohli zapojit i starší obyvatelé Jižního Města I.,“ 
uvedl ředitel Jihoměstské sociální Jan Gabriel. 

Ve  sportovním areálu v  ulici Květnové-

ho vítězství se od  ledna nově cvičí kaž-

dý čtvrtek od 9.00 hodin, a to s pomůc-

kami i bez, na náčiní i s využitím kinetiky 

vlastního těla. „Každé cvičení je samozřej-

mě přizpůsobené vyššímu věku seniorů,“ 

uvedl Martin Dušek ze Squashpointu. 

Rozšířením o další cvičební místo pokry-

ly kurzy území Jižního Města I. i  II. Jsou 

určené všem, kteří mají trvalé bydliště 

na  území Prahy 11, dosáhli seniorské-

ho věku a mají chuť udržovat své fyzické 

i  duševní schopnosti. Na  průběh cvičeb-

ních hodin pro seniory dohlížejí zkušení 

a  certifi kovaní cvičitelé a  fyzioterapeu-

ti. Uplatňují metody, které zlepšují zdra-

votní stav a  fyzickou a  duševní kondici 

seniorů. Aktivitu podporuje a  garantuje 

starosta městské části Dalibor Mlejnský 

a  ředitel Jihoměstské sociální, a. s., Jan 

Gabriel. Zápis do kurzů je možný kdykoli 

přímo ve Fitness centru Chrpa, Krejnická 

2021, Horní Roztyly, tel.: 272 927 332, 

603 527 104, ve Squashpointu a fi tness 

Květnového vítězství 938/79, 149  00  

Praha 4-Háje, tel.: 272  940  089 nebo 

728 481 157,  podáním přihlášky v po-

datelně MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 

Praha 4, nebo u sociální pracovnice Jiho-

městské sociální, a. s., Jany Holubové, 

Šalounova 2025,  tel.: 267 990 162.

Cvičební hodiny pro seniory tak nyní 

probíhají každé úterý, čtvrtek a  pátek. 

Za kaž dou hodinu desetitýdenního kurzu 

zaplatí zájemce 50 Kč, zbývající část hradí 

MČ Praha 11. Zájemce při přihlášení za-

platí cenu celého kurzu, popř. jeho část, 

sdělí své nacionále a obdrží permanentku 

na celý kurz. 

Veškeré cvičební pomůcky zajišťu-

jí sportovní centra, cvičenci potřebují jen 

vlastní cvičební oděv a  obuv, popř. hy-

gienické potřeby. Bližší informace a re-

zervaci obdrží zájemci na uvedených te-

lefonech nebo na www.chrpasport.cz či 

www.squashpoint.cz  

cis

Sport a relax

Výsledky:

1. místo: 

Kryštof LUKAVEC, Karina TŮMOVÁ, 

2. místo: 

Ludmila SPURNÁ, Vojtěch ZLATNÍK, 

3. místo: 

Petr BOČEK, Ivana DYTRYCHOVÁ, 

Timon KŘIVÝ, Eliška KVĚCHOVÁ, 

Pavel SPURNÝ

Úspěšné vystoupení milíčovských judistů 
Příjemným sportovním zpestřením zá-

věru loňského roku byl prestižní judistic-

ký turnaj Randori koťat. Soutěže se zú-

častnilo 9 malých judistů z oddílu, který 

trénuje na Základní škole K Milíčovu. Jak 

řekl trenér Jaroslav Banszel, judisté zápa-

sili s maximálním nasazením a odměnou 

jim bylo, že všichni stáli na stupních vítě-

zů a patří jim zasloužená gratulace.
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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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Bytová jádra / Modernizace bytů
 12 let na trhu   více než 1850 rekonstrukcí   studio na ploše 250 m2

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

Bydlete ZDARMA
Po dobu rekonstrukce Vás můžeme ubytovat 

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

Naši  práci Vám 
rádi ukážeme.

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

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

182x61.indd   1 20.11.13   14:11

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

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

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

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50

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

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

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově

haje@CHIRS.cz www.CHIRS.cz

PRODEJ bytu 3+kk/L, 
67 m2, Praha 11 - Háje

Byt se nachází v 5.patře zrenovo-

vaného panelového domu. Byt po 

zdařilé rekonstrukci, zděné jádro. 

Anuita splacena, převod do OV 
možný ihned.
 Tel. 267 311 611

Najdete nás 
u metra Háje 
vedle pošty

PRODEJ bytu 3+1/L, 
76 m2, Praha 11 – Háje

Byt po velmi zdařilé rekonstrukci, 

kdy došlo i ke změně dispozic bytu. 

Vestavěné spotřebiče v kuchyňské 

lince stále v záruce. Zasklená lodžie.

 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM KO, 
94 m2, Praha 11 - Háje 

Komerční objekt se nachází v 1.patře 

RD.  Jedná se o 4 místnosti, sociální 

zařízení, 2x lodžie. Lze využít jako 

kanceláře. Cena včetně veškerých 
poplatků je 25.000,-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

Hledáme aktivní 
a komunikativní ženy/
muže ve věku 35-ti let 

na novou pobočku 
na Hájích

 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
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Zase nový rok – tentokrát 
se čtrnáctkou na konci 
Rok se čtrnáctkou na konci v našem dosud mladém století 
teprve začíná. Vezměme zavděk zlomkem událostí roku 
2004. Na radnici Prahy 11 probíhala další obtížná jednání 
kolem pozemků v Centrálním parku, aby mohl být někdy 
dořešen. 

Rada schválila urbanistickou studii na zá-

stavbu Milíčov. V  sousedství Milíčova 

vzniklo proti výstavbě občanské sdru-

žení Hezké Jižní Město. 26. března za-

čaly zemní práce na  výstavbě Obchod-

ního centra Chodov. Měly být zahájeny 

v roce 2002, ale zdržely se kvůli protes-

tům části občanů. O půlnoci z 30. dub-

na na 1. května nad centrem Prahy zářil 

mohutný ohňostroj, 1. května se Česká 

republika stala členem Evropské unie. 

Koncem prosince světem otřásaly zprá-

vy o následcích ničivé vlny tsunami, vyvo-

lané 26. prosince zemětřesením v Indic-

kém oceánu.    

Roku 1914 v Sarajevu skupinka odhodla-

ných mladíků provedla proslulý atentát. 

Zahynul při něm následník trůnů habsbur-

sko-lotrinské říše, zatím jen pán na Kono-

pišti a  občasný podílník na  likvidaci ba-

žantů v  Milíčovském lese. Velmocím se 

atentátem otevřela cesta k vzájemnému 

měření sil. Několik chodovských sokolů 

zastihla zpráva o  sarajevských událos-

tech v Králově Poli u Brna na sokolském 

sletu. Ten vzápětí úřady ukončily, takže 

nakonec taktak zůstal na okraji sletových 

přehledů. Horší bylo, že na svátek Anny 

byla vyhlášena všeobecná mobilizace. 

Nejen chodovští, ale všichni hasiči v čes-

kých zemích uzavírali a  zamykali svoje 

knihy zápisů a  protokolů. Muži ve  věku 

příhodném pro umírání v mocenských tře-

nicích vyráželi bojovat za svoje panovníky 

a vlády. Za víc jak čtyři roky jich „na poli 

cti a slávy“ zemřelo požehnaně. A v ná-

sledném přerodu Evropy další, přičemž 

vedle jiných vznikl i náš moderní stát.

V roce 1814 pokračovaly úpravy chodov-

ského zámečku, který dnes opět nazývá-

me tvrzí. Zmizela při nich vížka nad sta-

rým vchodem a nádvoří doplnily arkády. 

Ve Vídni na podzim tehdejší vítězné vel-

moci začínaly dělit Evropu po napoleon-

ských válkách. Trvalo jim to několik let, 

plných plesů a zábav pro méně důležité 

politiky. Tatíci a mladíci vojáci se těšili, že 

přežili. Doufali, že se přece jen dostanou 

domů.

V průběhu roku 1714 staroměstští bene-

diktini vyjednávali možnost prodání Cho-

dova a  Šeberova, aby si mohli nechat 

kostel a klášter přestavět K. I. Dienzen-

hoferem. V  Praze byla U  zlatého hada 

otevřena kavárna, vůbec první u nás. 

Sáhněme hluboko do  dějin. 11. října 

1414 vyrazil z Čech Mistr Jan Hus obhá-

jit svoje názory před církevním sněmem 

– koncilem, jednajícím v městě Kostnici. 

A 11. října o deset roků později zemřel 

před Přibyslaví nekompromisní zastánce 

Husových myšlenek Jan Žižka z Trocno-

va. Není vyloučeno, že za  časů Nového 

hradu v  Kunratickém lese, v  sousedství 

Chodova, na něm jednooký zeman někdy 

pobyl ve službách krále Václava IV. A není 

nemožné, že byl na  počátku husitských 

válek chvíli k  vidění u  Chodovské tvrze, 

která přecházela z  vlastnictví řádu jeru-

zalémských rytířů do  rukou kališnických 

Pražanů.  

Další cesta do  „čtrnáctkových“ hlubin 

českých dějin se ve vztahu k  regionu již 

jen utápí v samém „možná a snad“. Ro-

kem 1314 končí řádky tzv. Dalimilovy 

kroniky. V závěru popisuje boje mezi čes-

kou šlechtou, jež předcházely upevnění 

dynastie Lucemburků na  českém trůnu. 

Některé se odehrály na  jih od  tehdejší 

Prahy, tedy možná… 

Všichni pocházíme od  Adama, takže 

předkové každého z  nás, ať na  území 

dnešní Prahy nebo kdekoliv jinde, proží-

vali svoje a naše „soukromé dějiny“. My 

pak máme možnost v roce 2014 spoluut-

vářet děje v naší Praze 11, aby pokračo-

valy k jejímu i obecnému dobrému. 

Jiří Bartoň   

Život na Jižním Městě

Z OC Chodov v roce 2013. Foto: J. Bartoň  

Zástavba Milíčovský háj v roce 2013. 

Foto: J. Bartoň  
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Co všechno bychom měli vědět 
o zápisu do mateřské školy? 
Těmito řádky se vám pokusíme stručně odpovědět 
na základní otázky k přijímacímu řízení do mateřských škol 
naší městské části.

Žádosti k přijímacímu řízení pro školní rok 

2014/2015 si můžete vyzvednout 10. 3. 

2014 v MŠ A. Drabíkové, v ostatních ma-

teřských školách od 17. 3. 2014. V týd-

nu od 7. 4. 2014 budou žádosti přijímány 

zpět. Zápis probíhá několik dnů jedno-

ho pracovního týdne, během něhož mů-

žete školu navštívit, dozvědět se o pod-

mínkách řízení. Ve vámi vybrané škole si 

vyzvednete potřebné formuláře, necháte 

potvrdit praktickým lékařem, který se vy-

jádří ke zdravotnímu stavu dítěte, a dále 

vyplníte kontaktní údaje a další. 

Podrobnou informaci o  termínech a prů-

běhu přijímacího řízení najdete u  kaž-

dé školy v  našem přehledu v  tabulce 

a na webových stránkách městské části  

www.praha11.cz v  odkaze školství, ma-

teřské školy, přehled.

Pravidla přijímacího řízení 
do mateřské školy
Při přijetí dítěte postupuje ředitel podle 

stanovených kritérií předem projedna-

ných se zřizovatelem. Kritéria jsou u škol 

téměř shodná a  vycházejí ze školské-

ho zákona č. 561/2005 Sb., a  vyhlášky 

MŠMT č. 14/2005 Sb., v platném znění. 

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 

11 jsou přednostně přijímány děti s mís-

tem trvalého pobytu na  území MČ Pra-

ha 11, v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky, děti s  odkla-

dem školní docházky, děti budou přijímá-

ny podle data narození, sestupně od nej-

staršího po  nejmladší. Přihlédnuto bude 

k  individuální situaci dítěte – např. za-

městnanost zákonného zástupce, či již 

docházející sourozenec v MŠ. Přijímací ří-

zení provádí ředitel školy v sídle školy, po-

kud není určeno jinak.

K zápisu s sebou vezměte:

• rodný list dítěte

•  průkaz totožnosti rodiče nebo zákonné-

ho zástupce dítěte 

•  u cizích státních příslušníků doklad o le-

galizaci pobytu v MČ Praha 11.

Jak se dozvíte, že bylo dítě 
do mateřské školy přijato
Celé rozhodování o přijímání dětí probíhá 

ve správním řízení. Rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje žádosti o přijetí, ředitel oznámí 

zveřejněním seznamu přijatých uchazečů 

pod přiděleným registračním číslem s vý-

sledkem řízení u každého uchazeče na ve-

řejně přístupném místě. Zveřejněním se-

znamu se považují rozhodnutí, kterými se 

vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělává-

ní, za oznámená. Všichni zákonní zástup-

ci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdr-

ží písemné rozhodnutí o nepřijetí do  jimi 

zvolené MŠ. Na  přijetí dítěte nemá vliv 

datum podání ani pořadí podání žádosti.

Co udělat, pokud dítě do mateřské 
školy nebylo přijato
První možností, která často napadne (je 

popsána také v  rozhodnutí), je odvolání. 

Doporučujeme si dobře přečíst odůvod-

nění, proč dítě do mateřské školy nepři-

jali. Pokud je (a  to je nejčastější případ) 

důvodem nedostatečná kapacita MŠ, 

pak ředitelka rozhodla správně a  odvo-

lání nic nevyřeší. Mateřské školy nemají 

spádové obvody, ale ředitelka mateřské 

školy může informovat o případných vol-

ných místech v jiných mateřských školách 

naší městské části (tuto informaci zpravi-

dla uvádí i v rozhodnutí o nepřijetí). Dítě 

může být tedy přijato v  kterékoli další 

škole v  Praze 11. Kapacita mateřských 

škol se každoročně navyšuje. Od  roku 

2006 vzrostla téměř o  1000 nových 

míst. Nabídka se začíná vyrovnávat s po-

ptávkou. Většinu dětí s trvalým pobytem 

v Praze 11 se daří v mateřské škole umís-

tit. Proto doporučujeme podání přihlášky 

pouze do jedné mateřské školy. 

Pokud přesto učiníte duplicitní podání, vy-

značte jej v přihlášce a informujte ředitel-

ku mateřské školy, ve které škole jste tak 

učinili.

Co by dítě mělo splňovat před 
nástupem do mateřské školy
Na  zápis do  mateřské školy se dítě ne-

musí nic učit (může znát nějaké barvy, od-

povědět, jak se jmenuje, naučit se jedno-

duchou písničku, či pojmenovat domácí 

zvířata). 

Dítě, které nastupuje do mateřské školy, 

by ale mělo ovládat základní hygienické 

návyky a dovednosti:

• mělo by si dojít samo na WC,

•  umýt si ruce – mělo by umět používat 

mýdlo a utřít si ruce do ručníku,

•  samo se najíst lžící,

•  zvládat chůzi po schodech,

•  umět se obléci,

•  svléknout se s dopomocí dospělé 

osoby.

Připravte děti na ranní vstávání, sled čin-

ností po  ránu doma, na hru s ostatními 

dětmi, zvykejte dítě na  neobvyklá jídla.

Škole pomůže, pokud vyplníte nějaká spe-

cifi ka v chování či stravování dítěte, o kte-

rých si později promluvíte s paní učitelkou.

Jak vybrat tu správnou 
mateřskou školu
Městská část Praha 11 je zřizovatelem 

15 mateřských škol a jedné MŠ při ZŠ 

Chodov Květnového vítězství 57. Nabíd-

ka předškolních zařízení se rozšířila a ro-

diče mají z čeho vybírat. Mnoho školek 

se na něco „specializuje“. Na ekologii, na 

zpěv, na kreslení, na jazyky, a tak dále. Tři 

mateřské školy jsou zaměřeny na děti se 

specifi ckými potřebami – mají integrační 

program. Jsou to MŠ Blatenská, Sulan-

ského a Stachova. Internátní MŠ Stacho-

va nabízí navíc logopedickou třídu a inter-

nátní provoz. Nejlepším a nejvýhodnějším 

způsobem, jak se dozvědět vše potřebné 

o každodenním chodu mateřské školy, je 

navštívit ji v době, kdy vyhlašuje Den ote-

vřených dveří. 

Dny otevřených dveří v mateřských ško-

lách probíhají před zápisem nebo v jejich 

průběhu. Můžete si při nich prohlédnout 

školu, seznámit se s režimem dne, podí-

váte se, kde děti spí, jedí a cvičí. Dozvíte 

se, co budou potřebovat děti, až do škol 

začnou docházet. 

Jaké jsou nezbytné úhrady 
v mateřské škole
V mateřské škole se hradí úplata za před-

školní vzdělávání – „školné“. Pohybuje 

se v rozmezí 700–1200 Kč/měsíc. Výše 

„školného“ je taxativně vymezena § 123 

„školského“ zákona č. 561/2004, v plat-

ném znění, a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., 

o předškolním školství, v platném znění.  

Stanovení „školného“ je v kompetenci ře-

ditelky mateřské školy, a to i pro všech-

na její detašovaná pracoviště. V  mateř-

ské škole se též hradí stravné. Jeho výše 

je uvedena v  tabulce. Mateřské školy 

Prahy 11 zajišťují pouze celodenní provoz.

Volba mateřské školy je důležitým kro-

kem v životě dítěte. Přejeme všem ro-

dičům hodně štěstí při výběru a dětem 

mnoho krásných zážitků v mateřských 

školách naší městské části.  

S případnými dalšími dotazy se může-

te obrátit na vedení jednotlivých škol 

a na odbor školství a kultury, oddělení 

koncepce a metodiky školství 

ÚMČ Praha 11, pí Ivana Malínská, 

tel.: 267 902 328.
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Název MŠ
MŠ A. Drabíkové 536
detašované pracoviště
ZŠ Mendelova 550

MŠ Blatenská 2145
detašované pracoviště Babákova 
2149, ZŠ Pošepného nám. 2022

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

Telefon do školy řed. fax 272 916 641 

ŠJ 272 919 913

detašované pracoviště 

ZŠ Mendelova 550

272 088 290–2

272 933 137

ředitelka 724 251 550

hospodářka 272 934 622

detašované pracoviště 

ZŠ Pošepného nám. 2022

tel.: 724 882 163

Babákova  2149

tel.: 271 011 310

tel.: 272 934 237 

tel.: 725 974 333 

Hroncova: 271 911 870

detašované pracoviště 

ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782

tel.: 602 380 760, 222 363 832

Ředitelka Jitka Schulzová Mgr. Jana Vaníčková Alena Sazmová J vlíkováHavlíkovina HaJiřina Havlíková

E-mail ms_drabikove@volny.cz info@ms-blatenska.cz info@mshrabakova.cz va.czfo@mshroncova.czovafo@inf

Www adresa www.msdrabikove.cz www.ms-blatenska.cz www.mshrabakova.czcz .mshroncova.czwww.mshroncova.czncovova.czcw

Kroužky ve škole taneční AT Studio Domino, hudebně-

-pohybový Srdíčko, Malí muzikanti, 

tvořivá dílna A JE TO, angličtina, fl ét-

na, logopedie, plavání, předškolka, 

fotbal TJ Háje, Dukla Praha

mažoretky, zumba, judo, atletika, pla-

vání, fl étna, kytara, pěvecký soubor 

Skřivánek, tvořivá dílna, keramika, 

„Školáček“, logopedie, seznamování 

s angličtinou 

výtvarný, pěvecký Z ánnky, tanečně-ívá nečZpív

-pohybový rytmika, p, , keramika, tep, m, st

angličtina, fl étna, kyt  pplavání, ara, avytar

logopedie, sportovní kroužežek – ouž k –kroužek – 

atletika, tvořivé dílny

e-arný, sportovní, atletika – repre-výtvarný, sportovní, atletika – repretov

, e, atletika – hravá, keramika,zentace, atletika – hravá, keramikae hra– h

olné e, angličtina, návštěvy sotličtngnglogopedie, angličtina, návštěvy so

jeskyně

Integrace zdravotně 
postižených

ne

možnost různé stravy

ne ne ne

Dny otevřených dveří 10. 3.–11. 3. 2014

v době zápisu

18. 3. 2014

15.00–17.00 hod. 

na pracovištích:

Blatenská 2145, Babákova 2149, 

Pošepného nám. 2022

17. 3.–18. 3. 2014

14.00–17.00 hod.

pisu a kdyk o domlu-ve dnech zápisu a kdykoliv po ch z liv po ve dnec zápisu a kdykol

ou školyě s řediteditevě s ře elko

Zápis 10. 3.–11. 3. 2014

9.00–17.00 hod. výdej žádostí

7. 4.–8. 4. 2014 

9.00–17.00 hod. příjem žádostí9.00–17.00 hod. příjem žádožádo

19. 3.–20. 3. 2014

10.00–17.00 hod. výdej žádostí

9. 4.–11. 4. 2014

10.00–17.00 hod. příjem žádostí10.0010.00

17. 3.–18. 3. 2014

14.00–17.00 hod. výdej žádostí

7. 4.–8. 4. 2014 

14.00–17.00 hod. příjem žádostí

17. 3.–18. 3. 2014

14.00–17.00 hod. výdej žádostí

7. 4.–8. 4. 2014

14.00–17.00 hod. příjem žádostí

Cena celodennna celodenní stravydenní stravyna celo Kč/34Kč dě iKč/34 Kč děti s OŠD0 30 /34 Kč děti s OŠD30 Kč/30 Kč3 35 Kč/39 Kč děti s OŠD 34 Kč/38 Kč děti s OŠD

NNázev MŠv MŠázev
MŠ Markušova 1556
detašované pracovištědetašované pracoviště 
Dubnova 806 

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

Internátní MŠ Stachova 518
detašované pracoviště 
Schulhoff ova 844

Telefon do školyTelefon do šn do šTelef Markušova 272 931 2144

detašované pracoviště

Dubnova 272 914 935 

tel.: 272 910 313tel.: 272: 272 tel.: 602 776 674

detašované pracoviště 

ZŠ Donovalská 1684, 

tel.: 723 614 955

Donovalská 1862, 

tel.: 272 659 183

MŠ Stachova 272 916 816, 

602 531 393 

detašované pracoviště 

Schulhoff ova 602 678 211  

ŘeditelkaŘeditelkaŘ Bc. Karla BenediktováBc. Karla BenediktováB Mgr. Jitka Kalnátka Kaka Ka Mgr. Hana Lisecová - Zimová Bc. Božena Havlíková

E-mailE s.markusova@volms.markusova@volnny.czm msmodleticka@seznam.cz letickaetick ms.mh@volny.cz info@msstachova.cz

Www adresWww adressa ww.msmarkusoww.msmarkusovusova.czww www.madolinka.czadolinkdolin www.msmh.cz www.msstachova.cz

Kroužky ve školeškoleškole a, aang-tika, aerobik, keramika, anka, aerobik, keramika, aatleti

ličtina, fl étna, plavání, logopedie, opedie,pedieličtina, fl étna, plavání, lofl étna, plavání,ličtina, fl

fotbalový b l ý

pohybové hry, tanečky, fl étna, ang-é hry, thry, 

ličtina, plavání, logopedie, saunování vání, lvání, 

ve vlastní sauně, keramika, předškol-sauně,auně

ní přípravkaa

tanečky – taneční skupina JEŽCI, 

DOMINO, judo, fotbal, plavání, 

keramika, angličtina, sborový zpěv,

logopedie

keramika, angličtina, logopedie, 

kroužek pro předškoláky, večerní 

a noční provoz

Integrace zdravotně avotnavotn
postižených

ne

možnost dietní stravy

ne ne ano

možno dietní strava

Dny otevřených dveříých dveříých dveří v době zápisu a kdykoli po domluvě 

s ředitelkou školy

zveřejněny na webu školy zveřejněny na webu školy v době zápisu

Zápis 17. 3. 2014

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

budova Markušova     

19. 3. 2014   9.00–13.00 hod. výdej 

žádostí budova Markušova

7. 4. 2014   9.00–17.00 hod. příjem 

žádostí budova Markušova

9. 4. 2014    9.00–13.00 hod.

příjem žádostí Markušova

17. 3.–18. 3. 2014

výdej žádostí

7. 4.–8. 4. 2014

příjem žádostí

13.00–17.00 hod.

17. 3.–18. 3. 2014

13.00–17.00 hod. výdej žádostí 

v budově Mír. hnutí

7. 4.–8. 4. 2014

13.00–17.00 hod. příjem žádostí 

v budově Mír. hnutí

17. 3.–18. 3. 2014

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

7. 4.–8. 4. 2014

13.00–17.00 hod. příjem žádostí

budova IMŠ Stachova

Cena celodenní stravy 31 Kč/35 Kč děti s OŠD 29 Kč/33 Kč děti s OŠD 32 Kč/33 Kč děti s OŠD 32 Kč/36 Kč děti s OŠD 

Informace o mateřských školách MČ Praha 11
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Název Mzev MŠzev Š

MŠ Janouchova 671
detašované pracoviště  
Modletická 1401
ZŠ K Milíčovu 674

MŠ Jažlovická 2119
detašované pracoviště 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400

MŠ Konstantinova 1480
MŠ Křejpského 1503
detašované pracoviště 
Křejpského 1502

Telefon do škkolykoly Janouchova: 272 912 122J

etašované pracoviště deddde

Modletická 1401 tel.:M

222 360 850

K Milíčovu 674, 222 360 982

Jažlovická: 272 916 869

detašované pracoviště

ZŠ Ke Kateřinkám 1400, 

tel.: 272 072 725

tel.: 272 914 670 tel.: 246 037 824

detašované pracoviště 

Křejpského 1502

Ředitelka Kateřina Kočerová Eva Zábrodská Romana Schmidtová Věra Bokrová

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

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

Kroužky ve škole výtvarný, pěvecký, angličtina, kera-

mika, hudebně-pohybový, plavání, 

logopedie, návštěvy solné jeskyně

keramika, fl étna, angličtina, atletika, 

tancování

fl étna, angličtina, plavání, keramika, 

logopedie, tanečky a sportovky  

Gym Gym

angličtina, fl étna, aerobik, sportovní 

hry, keramika, „Školáček“, plavání, 

atletika, logopedie, výtvarný kroužek, 

Zpívánky

Integrace zdravotně 
postižených

ne ne ne 

dieta dle potřeby

ne

dieta dle potřeby

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

budova Modletická 1401

12. 3. 2013, 13.00–17.00 hod. 

budova Janouchova 671

13. 3. 2013, 10.00–13.00 hod.

budova ZŠ K Milíčovu 674

12. 3.–13. 3. 2014

8.00–9.30 hod.

a kdykoliv po domluvě s ředitelkou 

školy

20. 3.–21. 3. 2014

13.00–17.00 hod.

a kdykoli po domluvě s ředitelkou 

školy

v době zápisu a kdykoli po domluvě 

s ředitelkou školy 

Zápis 17. 3.–18. 3. 2014

 13.00–17.00 hod.

výdej žádostí Janouchova 671

7. 4.–8. 4. 2014 

13.00–17.00 hod.

příjem žádostí Janouchova 671

17. 3.–18. 3. 2014

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

9. 4.–10. 4. 2014

13.00–17.00 hod. příjem žádostí 

20. 3.–21. 3. 2014

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

8. 4.–9. 4. 2014

13.00–17.00 hod. příjem žádostí

17. 3.–18. 3. 2014

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

7. 4.–8. 4. 2014

13.00–17.00 hod. příjem žádostí

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

Název MŠ MŠ Sulanského 693
MŠ V Benátkách 1751
detašované pracoviště 
V Benátkách 1750

MŠ Vejvanovského 1610 ZŠ a MŠ Chodov
Květnového vítězství 57

Telefon do školy tel.: 272 916 486

tel.: 722 944 866

tel.: 267 914 819 tel.: 272 916 080

tel.: 604 243 018 

tel.: 272 927 730

tel.: 272 923 510

MŠ Květnového vítězství 1738

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

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

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

Kroužky ve škole keramika, výtvarný atelier,

fl étna, joga, kroužek divihráček, 

šikovné ručičky, zpíváníčko, muziko-

terapie, angličtina, plavání

hudebně-pohybový,

keramika, fl étna,

angličtina, logopedie, 

plavání, výtvarný 

výtvarný, pěvecký, taneční, fl étna, 

angličtina, plavání, logopedie, hudeb-

ně pohybová rytmika

taneční, keramika, angličtina, fotbal, 

logopedie, plavání, fl étna, čeština 

pro cizince

Integrace zdravotně 
postižených

ano ne ne eneen

Dny otevřených dveří 18. 3. 2014 

15.00–16.30 hod.

18. 3. 2014

15.00–17.00 hod.

13. 3. 2014

9.30–11.30 hod.

15.00–16.30 hod.d.

17. 3. 2014477

9.00–10.00 hod. 0 0000.000.009

15.00–16.00 hod.dodhooh0 h00–0000055111

3. třída MŠd MMaat íd ŠŠ

Zápis 18. 3.–19. 3. 2014

9.00–16.00 hod.

výdej žádostí

8. 4.–9. 4. 2014

9.00–16.30 hod.

příjem žádostí

18. 3.–19. 3. 2014

13.00–17.00 hod.

výdej žádostí

8. 4.–9. 4. 2014

13.00–17.00 hod.

příjem žádostí

výdej žádost 9. 3. 23. 20143. 2ostí 18. 3.–19. 3tí 18. 3.––19. 41401

18. 3.  9. hod.9.00–16.00 ho00–16.0000 ho

19. 3. 00 ho0 hod.0 hod3.  13.00–16.00 13.00–116.0

příj  8. 44.–9. 4. 2014 4příjem žádostí  8em žádosstí  8 1444014.44 2

6.00 hod.h8. 4.  9.00–16.00 h8. 4.  9.0000–11

9. 4. 13.00–16.00 hod.99. 4.  13.00–16.00 hod.

18. 3.–19. 3. 20142 11191 9. 3. 20. 3. 20

14.00–17.00 hod. 00 14 dhhodhodho

výdej žádostížžáýv d í

v kanceláři v budově ZŠk bbbv udooáv ově ZŠě ZŠvě ZŠověv

8. 4.–9. 4. 2014120010024.4 2 44

14.00–17.00 hod.1 0004411

příjem žádostí příjem žádopříjem tí sttítost

budově ZŠeláři v budově ZŠv kanceláři v bud ZŠŠ

Cena celodenní stravy 30 Kč/34 Kč děti s OŠD 35 Kč/39 Kč děti s OŠD 334 Kč/36 Kč děti s OŠDOŠD4 Kč/34 Kč/36 Kč děti s OŠD 32 Kč/36 K32 Kč/36 Kč děti s OŠD 32 Kč

pro školní rok 2014/2015
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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
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kc zahrada
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s.

Malenická 1784

148 00  Praha 11

tel.: 271 910 246 

www.kczahrada.cz

Spojení: metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-

va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 

122, 177 – zast. U Kunratického lesa, pak 

5 minut chůze od OC Chodov. Koncerty, pohád-

ky, divadlo, široká nabídka výtvarných, pohybo-

vých, jazykových kurzů, workshopy a výstavy. 

Na pohádky je jednotné vstupné 50 Kč. V našich 

prostorech působí již 4 roky Rodinné centrum 

BABOČKA, které poskytuje rozmanité kurzy pro 

děti od 6 měsíců do 8 let a školičku pro děti 

od 2 do 5 let. 

Více informací na www.rcbabocka.cz

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
3. 2., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří: Karel 
Richard Marinov alias Karel Kekeši. Vstupné 

50 Kč.

3. 2., 10.00–20.00: ZŠ Donovalská vás zve 
na výstavu „Vznik a vývoj života na Zemi“ – 

ukázka prací žáků 3. tříd, jež se vztahují k jed-

notlivým epochám ve vzniku a vývoji Země 

od prapočátků. Vstupné zdarma. Výstava potrvá 

do 28. 2. 2014.

4. 2., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – Skupi-
nové bubnování. Vstupné 100/50 Kč. Rodinné 

vstupné 200 Kč.

8. 2., 10.00–12.00: Sobotní dílna paní Němco-
vé: Malování na hedvábí. Vstupné 50 Kč. 

8. 2., 10.00–17.00: 1. Valentýnská umísťovací 
výstava koček. Pořádá O. S. Kočičí domov Slu-

níčko. Vstupné 35 Kč.

12. 2., 14.30–15.30: Divadlo Lokvar uvádí po-
hádku: Zlatovlásky. Vstupné 50 Kč.

17. 2., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří: 
Pražský salonní orchestr – Od Bacha po Vla-
cha. Vstupné 50 Kč.

22. 2., 10.00–12.00: Sobotní dílna paní Něm-
cové: Textilní medvídek. Vstupné 50 Kč. 

27. 2., 20.00–22.00: Karel Plíhal – koncert 
známého českého folkového písničkáře. Kon-

cert není přístupný dětem do 12 let! Vstupné 

280 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
8. 2., 14.00–17.00: Odpoledne pro děti: Tě-
šíme se na jaro. Budeme malovat pastelkami 
vše, co k jaru patří a na co se v zimních dnech 
těšíme. Děti, nezapomeňte si barevné oblečení 
nebo kostýmy s jarní tematikou, ať máme to 
sobotní odpoledne co nejveselejší! Vstupné 
50/30 Kč.
9. 2., 15.00–16.00: Divadlo Matky Vackové 
uvádí pohádku: Sůl nad zlato. Vstupné 50 Kč.
11. 2., 16.00–18.00: Za nejstaršími a vybra-
nými památkami Prahy – promítání fotografi í 
s komentářem PhDr. Jiřího Bartoně. Vstupné 
zdarma.
27. 2., 19.00–21.00: Literárně hudební večer – 
Bible čtená. Vstupné 100/50 Kč.

Probíhající výstavy na Chodovské tvrzi: 
15. 1. 2014 až 1. 3. 2014 vždy 13.00–19.00:  
Výstava kreseb Václava Veselého v Malé gale-
rii. Vstupné 50/30 Kč.
29. 1. 2014 až 1. 3. 2014 vždy 13.00–19.00: 
Výstava obrazů doc. Vladimíra Mencla – Kraji-
ny ve Velké galerii. Vstupné 50/30 Kč.

kcmt
Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11-Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

program
7. 2., 20.00–01.00: FARNÍ PLES – k tanci a po-
slechu hraje skupina REPETE. Vstupné s místen-
kou 200 Kč, pro tanec 150 Kč, senioři 100 Kč.
10. 2., 16.00: Setkání klubu křesťanských se-
niorů – téma „Katolická církev a Československo 
třicátých let“ přednáší PhDr. Michal Pehr, Ph.D. 
13. 2., 19.00–21.30: Večer pro TEBE, pro MĚ, 
pro NÁS –  netradiční večer pro manželské páry 
s vínem a večeří v předvečer svátku sv. Valentý-
na. Akce se uskuteční v rámci „národního týdne 
manželství“. Vstupné 350 Kč. Rezervace možná 
v kanceláři KCMT u V. Hamalové (hamalova@
kcmt.cz nebo 733 770 847).
24. 2., 19.00: Zastavení u Matky Terezy – 
téma bude upřesněno.
Únor a březen výstava svatebních fotografi í 
a oznámení.

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
4. 2., 10.00: Povídání o biobavlně, přednáška 
s besedou. Lektor: Jana Klímová. Vstupné 50 Kč 
včetně vstupu do herny. (Jana Klímová, 
www.narodilosenam.cz)
6. 2., 18.30: Večery o výchově. Téma na únor: 
Typologie osobnosti dítěte. Povídání, disku-
se, sdílení. Každý první čtvrtek v měsíci. Vstup 
50 Kč.
7. 2., 19.30: Krev v mobilech. Ne, tohle není 
žert. Jen… napadlo vás někdy, že se ve vašem 
mobilu mohou skrývat vzácné minerály potřís-
něné krví obětí války v Demokratické republice 
Kongo? Dokument z fi lmového festivalu „Jeden 
svět“. Vstup volný.

13. 2., 18.30: Ohromné maličkosti, které mo-

hou zlepšit váš vztah. Přijďte si povídat, diskuto-

vat, sdílet o fenoménu zvaném manželství. Ve-

čer, který je otevřený pro jednotlivce i celé páry, 

probíhá v rámci Národního týdne manželství. 

Vstupné 50 Kč.

12. 2., 9.30: Pohádkový karneval pro nejmen-
ší. Hry, říkanky a zpívání s dětmi, výtvarná dílnič-

ka, odměny pro krásné masky. Karneval se koná 

v hlavním sále KCMT. Vstupné: dospělí 50 Kč, 

děti 10 Kč. Možnost zakoupit si vstupenku v MC 

od 13. ledna 2014 každý všední den od 9.00 

do 12.00 hodin.

18. 2., 10.00: Rovněž Ty jsi Úchvatná. Tajem-

ství ženské duše aneb „Kým jsem před Bohem 

i před sebou?“ Povídání, diskuse, sdílení. Každé 

3. úterý v měsíci. Vstupné 50 Kč včetně vstupu 

do herny.

27. 2., 19.00–21.00: Zpět do práce? Můj akční 
plán. Seminář. Co je to akční plán pro hledání 

zaměstnání? Jak si jej sestavit? Na co se zamě-

řit? Co neopomenout ? Diskuse a prostor pro 

dotazy. Pořádá InspiroMatky, o. s., cena 450 Kč, 

přihlášky na e-mail: mcdomecek@seznam.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 – na-

bízí rodičům na RD semináře, akutní hlídání dětí 

v době vzdělávání, hledání zaměstnání, pohovo-

rů apod. Spolufi nancováno z OPPA a ESF.

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 16.00–18.00 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. Spolufi nancováno z OPPA a ESF.

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

Kulturní přehled únor 2014
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

Před hory 
i za hory
V prostorách Artotéky budou 

představeny obrazy studentky 

Akademie výtvarných umění v Praze 

Martiny Štochlové, zachycující její 

dojmy z cest po indickém Himálaji.

3. 2. – 1. 3. 2014

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 h.; So 9–15 h.

tel.: 272 918 759

KAREL PLÍHAL

27. ÚNORA 2014 

OD 20.00 HOD. 

Kulturní centrum Zahrada vás zve dne 

27. února 2014 od 20.00 hod. 

na koncert Karla Plíhala
Karel Plíhal je zřejmě nejcitlivějším 

a  nejpoetičtějším folkařem současné 

české scény. Jeho tvorba je velmi ori-

ginální a těžko napodobitelná. Navazu-

je na nejlepší tradice českého písničkář-

ství. Disponuje velkou slovní fantazií. 

V jeho textech – básních často nachá-

zíme pohádkovou tematiku: bajky, zví-

řata, personifi kace, snové zápletky. Pro 

koncerty je charakteristická bezstarost-

ná, humorná atmosféra. Jeho publikum 

se ocitá ve  společenství obyčejných 

věcí popsaných neobyčejným způso-

bem, umí být stručný, to co chce říct, 

vtěsná do několika vteřin. Také po hu-

dební stránce Plíhal patří k nadprůměr-

ným folkovým umělcům. Stylizuje svou 

hudbu do  mnoha podob: valčíků, říka-

nek, kramářských písní, balad, menue-

tů až k rocku, blues, ragtimu, latinsko-

-americkým rytmům a  jazzu (hlavně 

swingu). Jako muzikant se stále vyvíjí – 

ač platí už od 80. let za velmi schopné-

ho multiinstrumentalistu, především co 

se hry na kytaru týče, stále roste (sám 

se netají tím, že v posledních letech cvi-

čívá až šest hodin denně!).

Velká galerie Chodovské tvrze zve na výstavu malíře

Vladimíra Mencla 

OBRAZY ČESKÉ KRAJINY 

Menclovy obrazy jsou již tradičně plné obdivu a lás-

ky k jeho rodným jižním Čechám a k české krajině vů-

bec. Vladimír Mencl není jen malíř, ale také hudebník, 

klavírní virtuos, docent na pražské Akademii múzic-

kých umění, člen Asociace hudebních umělců a věd-

ců, člen Unie výtvarných umělců v  Praze. Výstavu 

jeho obrazů můžete zhlédnout od 28. ledna až do 

3. března, denně od 13 do 19 hodin mimo pondělí.

Pozvánka na výstavu
Společnost Parkinson, o. s., si Vás dovoluje pozvat 

na Chodovskou tvrz, 
kde se 14. 1. 2014 od 17.00 hod. 

koná vernisáž výstavy 

perokreseb Ing. Václava Veselého

V doprovodném programu vystoupí paní Gabriela Vránová, Jun Škrkal 

a celým programem Vás bude provázet Bc. Dagmar Zavadilová.

Výstava potrvá do 28. února 2004.
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Alternativní pohled opozičních zastupitelů TOP 09 na investiční projekty koalice
V  říjnovém čísle Klíče vyšel článek „Pra-

ha 11 chce udržet mladé rodiny, chystá 

výstavbu nájemních bytů“, doplněný láka-

vými vizualizacemi tří projektů bytových 

domů v  ulicích Benkova, Podjavorinské 

a Prašná. Tento investiční záměr součas-

né koalice ODS+ČSSD+PP+SPOZ+KSČM 

je zdůvodňován zájmem udržet mladé 

lidi, kteří vyrostli na našem sídlišti. S po-

třebou „startovacích“ bytů pro mladé páry 

a  „výstupních“ bytů pro seniory může, 

za  jistých předpokladů, každý odpověd-

ný komunální politik jen souhlasit, ale kaž-

dý záměr se dá posuzovat z různých po-

hledů a má i řadu aspektů, dle kterých se 

může hodnotit. Hlavním problémem celé 

akce se jeví výběr výše uvedených loka-

lit tohoto způsobu nabývání nájemních 

bytů. Městská část v minulosti sama pro-

dávala pozemky a nyní z nouze vyhledá-

vá pozemky (stavební parcely) v  husté, 

stabilizované zástavbě, využívané tu jako 

parkoviště, jinde jako zeleň. Právě změna 

tohoto účelu užívání znamená ve  svých 

důsledcích zhoršení kvality bydlení stá-

vajících rezidentů, a  proto oprávněně 

budí jejich odpor. S  tím souvisí i  úpravy 

územního plánu jako u  projektu bytové-

ho domu Podjavorinské (vedle pošty) 

ve smyslu navýšení i o několik stupňů vy-

užití, dále účelové slučování sousedních 

pozemků, např. pozemek 3038/6 slou-

žící jako distanční zeleň, ale u vedlejšího 

objektu polikliniky. Z  celého záměru pře-

devším čiší předvolební účelovost, jedno-

značně vycházející  i z v článku zmíněného 

a  již vyhlášeného pořadníku pro 800 ža-

datelů. Když si toto číslo násobíme 6, tj. 

dvěma žadateli a  jejich čtyřmi rodiči, do-

stáváme se přibližně k číslu 5000 voličů, 

které zaručuje dobrou pozici i  v  příštím 

zastupitelstvu. Rychlejší způsob pořízení 

nájemních bytů byl realizován na posled-

ním zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 

dne 5. 11. 2013, tj. schválením smlouvy 

o smlouvě budoucí o převodu nemovitos-

tí. Jedná se o převod nemovitosti vzniklé 

po  realizaci developerského projektu by-

tového domu neúspěšně nabízeného pod 

názvem Opatovské zahrady se 182 byty 

za 522 000 000 Kč (bez DPH). V tomto 

případě nesměřují výhrady proti lokalitě 

v sousedství Litochlebského náměstí, ale 

vůči problematické ekonomice celé trans-

akce a vůči dispoziční nevhodnosti objek-

tu pro daný účel. Stejné výhrady se dají 

aplikovat vůči odkupu budovy „Sandra“, 

čp. 2140 v  ulici Nad Opatovem, která 

se „proslavila“ již jako ubytovna poslan-

ců tehdejšího Federálního shromáždění 

a byla jimi výstižně nazývána „Gulag“.

Závěrem lze jen konstatovat, že tento 

průhledný koaliční nákup voličských hlasů 

bude stát každého občana Prahy 11 při-

bližně 20  000 Kč vydaných prostřednic-

tvím rozpočtu městské části.  

Za klub TOP 09

Ing. Stanislav Urbánek, CSc.

Úvaha o politice 
Na  stránkách Klíče jsem se ve  svých 

sloupcích nikdy nevěnoval politice. Ne-

považoval jsem to za nutné a navíc pa-

tro, ve  kterém se pohybuje komunální 

politika, vlastně tolik politické není. Jen-

že politika a vše, co se jako politika tvá-

ří, v minulém roce akcelerovala směrem, 

pro většinu lidí v této zemi, mírně řečeno, 

nepochopitelným.

Stranické hrátky a  veletoče přestáva-

jí většinu populace, bez rozdílu věku 

a  vzdělání, zajímat, a  tím méně na  ko-

munální úrovni. Tady od  nás občané lo-

gicky očekávají, že se budeme především 

věnovat správě obce, tedy školám, škol-

kám, objektům sloužícím seniorům, spor-

tu, kultuře a dalším v naší správě. Údržbě 

a  čistotě nám svěřených ulic, chodníků, 

údržbě obecní zeleně, zajišťování ochra-

ny osob a majetku a řadě dalších činností 

spojených se správou obce. Bonusem le-

tošního roku bude například otevření toli-

krát slibovaného a tolik očekávaného pla-

veckého bazénu s příslušenstvím včetně 

nové sportovní haly.

Naši opoziční kolegové budou pocho-

pitelně namítat, že to vše je naší povin-

ností a samozřejmostí a hlavně, že by to 

oni uměli mnohem levněji. To ale opozice 

musí. Je to její povinnost z principu, jinak 

by to nebyla opozice. Tak to od devade-

sátých let chodí v naší zemi všude a je to 

tak v naprostém pořádku. V letech 1998–

2002 byla ODS také v opozici a postupo-

vala podobně.

A  tak sečteno, podtrženo. Nejsou pravi-

cové či levicové chodníky, trávníky, školy, 

byty, sportoviště či bezpečnost obyvatel. 

To se stranickou legitimací nemá nic spo-

lečného. To je pouze otázka rozumu, citu 

a vkusu. A na tom se snad shodneme.

Jan Meixner

Pravda o rozpočtu MČ Praha 11 – aneb kam se poděly vaše peníze? 
Stavba bazénu a nákup bytů ochromí roz-

voj Jižního Města na dlouhá léta.

Jaké jsou největší výdajové položky v roz-

počtu na r. 2014?

•  726 mil. Kč – nákup ubytovny Sandra 

a byt. projektu Zahrady Opatov

•  180 mil. Kč – dostavba bazénu 

(celkové náklady z let 2007–2014 činí 

cca 650 mil. Kč)

Co už se do rozpočtu nevešlo = co mu-

selo být z rozpočtu vyškrtnuto? 

•  Údržba zeleně v měsících 08–12/2014

•  Vnitřní vybavení bazénu a náklady 

na jeho provoz

•  Rekonstrukce škol a školek (MŠ Janou-

chova, ZŠ Chodov)

Proč se v rozpočtu muselo škrtat?

Rokem 2013 skončily každoroční stabil-

ní příjmy z předchozích vln prodeje bytů 

(100 mil. Kč), z  nájmu obecních bytů 

(100 mil. Kč) a  cca 100 mil. Kč investič-

ních dotací z  magistrátu. Tyto prostřed-

ky se průběžně investovaly do  majetku 

MČ P11 (cca 200–400 mil. Kč/rok). V le-

tošním roce tak nastává zlom – částka 

na běžné investice do stávajícího majet-

ku MČ klesá na  DESETINU (30 mil. Kč/

rok), v dalších letech 2017–2019 dokon-

ce až na SETINU (3 mil. Kč/rok). V měst-

ské pokladně je přitom 1 000 000 000 Kč 

za prodej 2000 obecních bytů. Tu ale rad-

nice vyhradila pouze na  bazén a  nákup 

nových 400 bytů. Aby alespoň trochu 

„vylepšila“ rozpočet, chce v r. 2014 pro-

dat i čtyři areály bývalých MŠ. Začíná se 

prodávat „rodinné stříbro“! Nepřipomíná 

vám to Kocourkov? Mně ano.

Připadá vám, že radnice Prahy 11 i koa-

liční zastupitelé, kteří schválili takový roz-

počet, se chovají jako řádní hospodáři? 

Ptáte se, proč miliardu korun nepouži-

li na postupné zvelebování JM v dalších 

letech? Proč chtějí miliardu korun rych-

le a  nesmyslně utratit? Proč chtějí roz-

prodat další městský majetek? Jedná se 

o záměr nebo „jen“ o naprosté manažer-

ské selhání? A  není hlavním cílem toho-

to konání především nakoupení si hlasů 

vás voličů za bazén a byty? Zeptejte se 

těch, kteří toto vše svými hlasy schválili: 

např. p. Mlejnský, Meixner, Gabriel, Štam-

pachová, Janeček (zvoleni za ODS), Ryb-

nikář, Zikmundová, Fausek, Belaník (zvole-

ni ČSSD), Hoff mann (KSČM), Bílek (SPOZ), 

Anděl (PP) aj.

 

Zastupitelé Hnutí pro Prahu 11 pro tento 

rozpočet omezující fungování MČ nehla-

sovali, dále se budou snažit o vypovězení 

jednoznačně nevýhodných smluv a o vy-

užití fi nančních prostředků ve  prospěch 

všech občanů, nikoli úzkých zájmových 

skupin. Přivítáme vaše názory na danou 

problematiku.

Ing. Ladislav Kos

ekonomická sekce Hnutí pro Prahu 11

Názory zastupitelů
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Bytový dům Podjavorinské – „sociální byty“? „startovací byty“? 
„byty na prodej“?

Kdo co získá – 

kdo co ztratí, 

komu všemu tato 

taškařice s pozem-

ky, společnými fi -

nancemi nás všech 

na  Praze 11, s  životním 

prostředím, s obyvateli nejbližšího okolí, 

s jejich zdravím a majetkem, ale i s oby-

vateli navrhované stavby prospěje? Stačí 

se zamyslet nad stavem současné spo-

lečnosti a  člověk si najde odpověď oka-

mžitě sám.

Parčík – zeleň v Podjavorinské mezi poš-

tou a poliklinikou, zkolaudovaný ke své-

mu původnímu účelu, má své opod-

statněné místo, pochopitelně s  žádoucí 

revitalizací. O tu Občanské sdružení Javor 

Jižní Město jedná a žádá od roku 2004, 

ovšem marně. Místo toho všeho by sem 

měla být umístěna mohutná stavba 

do  „L“ s  byty, s  komercí, s  parkovacími 

stáními pro ni, s vjezdem a výjezdem při-

bližně 75 aut z podzemí přímo před okna 

domů, toto vše do  ulice Podjavorinské, 

která již teď je nadmíru dopravně přetí-

žená – jednosměrka, vjezdy do ní z po-

stranních ulic, pošta, hromadné garáže.

Změna úpravy územního plánu a navýše-

ní koefi cientu míry využití tohoto území 

byla přesto doporučena vedením Prahy 

11 a  následně schválena magistrátem. 

Toto vše přes několikaletý odpor míst-

ních obyvatel, petici starostovi, osobní 

i  písemné jednání s  vedením MÚ Prahy 

11, společná setkání s občany, ústní i pí-

semné intervence na magistrátě i u funk-

cionářů vyšších státních a  politických 

instancí. Toto vše v  součinnosti Občan-

ského sdružení Javor JM s opozičními za-

stupiteli HPP 11 a TOP 09. Nad takovým 

hazardem se vším u této stavby, stejně 

jako u plánovaných staveb BD Benkova, 

BD Prašná a  dalších megalomanických 

plánů zástavby Jižního Města, zůstává 

rozum stát. Je toto moudré vládnutí? 

Jsou líbivá slova „sociální“, „humánní“ – li-

dumilně znějící – od představitelů radnice 

Prahy 11 na veřejnosti i v Klíči pro blaho 

obyvatel pravdivá? Odpověď necháváme 

na čtenáři.

Za Občanské sdružení Javor Jižní Město 

Mgr. Zdenka Balcarová

Trasa A
datum svozu: 27. 2., 17. 4., 5. 6., 

17. 7., 4. 9., 16. 10. 2014 

Kloboukova–Hrdličkova  

 15.00–15.20

Krejnická (před čp. 2021–OD Chrpa)  

 15.30–15.50

Vojtíškova (u objektu čp. 1783)  

 16.00–16.20

Klapálkova–Čenětická 

 16.40–17.00

Lažanského–Švabinského  

 17.20–17.40

Medkova–K Dubu 17.50–18.10

Donovalská (u objektu čp. 2222 – 

domov pro seniory) 18.30–18.50

Trasa B
datum svozu: 16. 4., 15. 5., 16. 7., 

14. 8., 15. 10., 13. 11. 2014 

Brandlova–Hněvkovského 

(u čp. 1599 – Albert) 15.00–15.20

Výstavní–U Přehrady 15.30–15.50

Štichova (u čp. 640 – dolní parkoviště)  

 16.00–16.20

Opatovská, Tatarkova, Bajkonurská 

(parkoviště) 16.30–16.50

V Jezírkách (u čp. 1549)  

 17.00–17.20

Zdiměřická–Radimovická  

 17.30–17.50

Bachova–Mikulova 18.00–18.20

Matúškova–Dubnova 18.40–19.00

Trasa C
datum svozu: 24. 3., 23. 6., 22. 9. 

2014 

Chodovecké náměstí 15.00–15.20

Blažimská–Divišovská 15.30–15.50

Donovalská–Ke Stáčírně 

 16.00–16.20

K Jezeru–Výstavní (u parkoviště) 

 16.30–16.50

A. Malé (parkoviště u hotelu Kupa) 

 17.00–17.20

Bachova (parkoviště) 17.30–17.50

Bohúňova (parkoviště u objektu 

čp. 1550) 18.00–18.20

Křejpského (před objektem čp. 1523) 

 18.40–19.00

Mobilní svoz nebezpečných odpadů v roce 2014
Sběr nebezpečných odpadů pro obča-

ny hl. m. Prahy zdarma. Místa a  termí-

ny zastávek mobilního svozu jsou uve-

deny níže.

Nebezpečný odpad bude svážet společ-

nost PAPKOV, s. r. o., na základě smlou-

vy s hl. m. Prahou. Občané (fyzické oso-

by s  trvalým pobytem na  území hl. m. 

Prahy) mohou obsluze svozových vozi-

del odevzdat zdarma tyto odpady:

• baterie, akumulátory

• nádobky od sprejů

• mazací oleje a tuky (ne potravinářské)

• ředidla a barvy

• léky a teploměry

• kyseliny a hydroxidy

• lepidla a pryskyřice

• detergenty (odmašťovací přípravky)

• fotochemikálie

•  pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, 

hlodavců, plevelu, odstraňování plísní)

• zářivky a výbojky

Úctyhodné narozeniny
V  obdivuhodné formě oslavila v  pátek 

v  zařízení pro seniory K  Milíčovu na  Již-

ním Městě jeho obyvatelka RNDr. Marie 

Fejfarová. Vzdělaná, kultivovaná a  velmi 

vitální žena s výbornou pamětí se dožila 

neuvěřitelných 103. let. Za svůj život za-

žila rakousko-uherské mocnářství, poto-

pení Titaniku, vznik republiky, dvě světo-

vé války, kapitalismus i socialismus. Spolu 

se svým manželem, českým kardiologem 

prof.  MUDr.  Zdeňkem Fejfarem, DrSc., 

cestovali po  celém světě, dvacet let žili 

ve Švýcarsku. Důstojná a velmi energická 

dáma dodnes hovoří anglicky i  francouz-

sky. Malého prince z pera francouzského 

spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, 

jehož výtisk ke 103. narozeninám dosta-

la, si tak může přečíst v originále.
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Jižní Město vybudovalo tisícovku 
nových míst v mateřských školách
Úctyhodných tisíc nových míst v mateřských školách 
vybudovala pro své nejmladší obyvatele městská část 
Praha 11. Čtyřmístného čísla dosáhlo v polovině ledna 
Jižní Město otevřením dalších dvou tříd v Mateřské škole 
V Benátkách. Do heren v někdejším zdravotnickém 
zařízení V Benátkách 1750 se vejde šestapadesát 
předškoláků.  

Praha 11 byla jednou z  prvních měst-

ských částí, která se budováním do-

časných mateřských škol snažila udr-

žet krok se vzedmutou populační vlnou. 

Do  školek přivedly své děti silné roční-

ky ze sedmdesátých let. Demografové 

však předpokládají v  dalších letech pro-

pad počtu nově narozených dětí. Vybu-

dováním stálých pracovišť by si Praha 11 

připravila řadu starostí. Dočasná pracovi-

ště MŠ v základních školách ji trápit ne-

musí. Až předškoláci dorostou do školní-

ho věku, včlení se odloučené mateřinky 

zpátky do sítě základních škol. Nová škol-

ka vznikla v  klidné zástavbě rodinných 

domů, uprostřed zeleně, v těsné blízkos-

ti stávající budovy mateřské školy V Be-

nátkách 1751. Odloučené pracoviště za-

čali předškoláci navštěvovat v  polovině 

ledna. Připojili se tak ke  svým vrstevní-

kům, kteří od  loňského září navštěvu-

jí nově otevřenou školku v  Schulhoff o-

vě ulici. Od  roku 2006 vznikla tisícovka 

nových míst, nejvíc v detašované školce 

v Modletické. V září 2010 tu našlo místo 

112 dětí. Od roku 2006 se v mateřských 

školách nebo jejich pracovištích při zá-

kladních školách zvýšil počet tříd z dva-

asedmdesáti na 106. Počty míst stouply 

z 1881 na 2823. 

Na území městské části je nyní šestnáct 

mateřských škol, z  nichž jedna funguje 

při základní škole v  Chodově. Prakticky 

každá má odloučená pracoviště, vesměs 

v  základních školách. Nejvíc dětí chodí 

do školky a jejích detašovaných pracovišť 

v Blatenské ulici (280). 

Většina školek na  Jižním Městě prošla 

zásadní regenerací. V  jednotlivých objek-

tech se zateplily fasády a střechy, vyměni-

la okna a vstupní portály. Rozsáhlé práce 

na zlepšení energetické bilance budov ze 

druhé poloviny minulého století skončily 

v létě 2008 regenerací obvodového pláš-

tě dvou objektů mateřských škol Modle-

tická a Hrabákova. O  rok později opravi-

la Praha 11 budovu v Babákově ulici, kde 

vznikla nová mateřská škola. Předloni ne-

chala městská část zřídit další mateřinku 

v modernizované budově v Modletické. 

Na  bezpečí dětí v  modernizovaných bu-

dovách mateřských škol dohlížejí bezpeč-

nostní kamery. 

(cis)

Život na Jižním Městě
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Nedaleko stanice metra Háje v Konstantinově ulici najdete 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Ymkárium. Od počát-
ku s ním bylo počítáno jako s volným prostorem pro mladé lidi 
z okolí, s fotbálkem, šipkami, poslechem hudby a občerstve-
ním. Postupně začaly být v klubu poskytovány sociální služby.  

Ymkárium na  Jižním Městě působí již 

od roku 2000, a v této lokalitě a hlavně 

ve větších prostorech pak od konce loň-

ského roku.  Já jsem se pro informace vy-

dala přímo do klubu, kde jsem si povídala 

s příjemnou vedoucí nízkoprahového klu-

bu Dášou Strnadovou. A  musím říci, že 

hned od začátku jsem byla mile překva-

pená atmosférou i  prostředím, které je 

sice teprve ve fázi zabydlování, ale i tak 

působí mile a útulně. 

Dášo, řekněte, komu je klub určen? 
Poskytujeme služby dětem od 6 do 15 

let, sekundárně pak mladým lidem až 

do 26 let. Například když potřebují pora-

dit s hledáním brigády, nebo najít odpo-

vídající bydlení. Jedná se zejména o děti 

a  mládež ze sociálně či jinak znevýhod-

něných rodin. Ymkárium dlouhodobě spo-

lupracuje s  kurátory pro děti a  mládež, 

pracovníky sociálně právní ochrany dětí, 

školami a dalšími státními i neziskovými 

organizacemi v lokalitě.

Jaký byl začátek roku v nové lokalitě? 
Jsme moc rádi, že se nám podařilo 

po  dlouhém hledání najít tyto prosto-

ry. Právě díky tomu můžeme poskyto-

vat zázemí ještě většímu počtu dětí než 

doposud. Klub je otevřen čtyřikrát týdně 

a představuje bezpečný prostor, kde mo-

hou děti aktivně trávit svůj volný čas. Pro 

návštěvníky je tu nabídka pestré škály ak-

tivit, které jsou navíc poskytovány zcela 

zdarma. Děti si sem chodí hrát, funguje 

tu doučování a často si sem chodí popo-

vídat jen tak mezi sebou. 

Nabízíte i volnočasové aktivity formou 
kroužků? 
Určitě, pravidelně probíhají večerní krouž-

ky. Teď právě probíhá každé pondělí krou-

žek zaměřený na hraní pohybových her. 

Každé úterý máme kroužek zpívání a tan-

ce. Je to alternativa pro děti, které si ne-

mohou dovolit chodit na  kroužky place-

né. Ráda bych také zmínila preventivní 

program KRUH, kterého se děti účastní 

a který jim pomáhá zlepšovat pohybové 

a  manuální a  především sociální doved-

nosti, a zároveň jim pomáhá lépe se zo-

rientovat v sobě i ve svém okolí. Témata 

jsou hodně aktuální, např. hodnoty, vzta-

hy, šikana, rasismus a třeba fi nanční gra-

motnost. Každý čtvrtek si děti připravu-

jí, nebo se na přípravě podílejí, akci jako 

je např. turnaj, sportovní odpoledne, vý-

let po Praze i mimo ni. Alespoň jednou 

do  roka společně vyrážíme v  rámci Ym-

kária na několikadenní výjezd do přírody. 

Příjemné prostředí, zábava a nabídka ak-

tivního trávení volného času jsou důvo-

dem, proč děti klub rády navštěvují. A po-

kud tu jste, vidíte to na vlastní oči. Každý 

návštěvník si tu najde činnost podle své-

ho, může se zapojit, relaxovat a  strávit 

tu kvalitně čas. Nejdůležitějším posláním 

služby je ale podpora a  pomoc dětem 

v obtížných životních situacích. Ymkárium 

tak za  svou existenci pomohlo již stov-

kám dětí a já za nás za všechny věřím, že 

dalším stovkám ještě pomůže. 

Dana Foučková

Speciální poděkování: 
Přestěhovat klub bylo možné díky ve-

likému nasazení pracovníků, dobrovol-

níků i nezanedbatelné pomoci učiliště 

Zelený pruh. Poděkování patří všem 

krátkodobým i dlouhodobým spon-

zorům a donátorům, kteří fungová-

ní klubu umožňují, a také starostovi 

městské části Prahy 11, který se roz-

hodl aktivity klubu fi nančně podpořit.

Ymkárium je místem 
pro hry i povídání
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Ze zápisníku 
Městské policie

ZMATENÉ CHOVÁNÍ 
HO PROZRADILO
Dopoledne 25. 12. 2013 bylo ozná-

meno na operační středisko OŘ MP 

Praha 11, že se v ulici Opatovská 

u čerpací stanice již delší dobu nachází 

muž, který se zmateně chová. Po pří-

jezdu hlídky na místo spatřili muže, 

který poskakoval okolo stojanu. Z to-

hoto důvodu strážníci přistoupili k lus-

traci, kterou bylo zjištěno, že dotyčný 

muž je veden v databázi hledaných 

osob Policií ČR, proto dotyčného pře-

dali MO PČR k dalšímu šetření.

UKOPÁVÁNÍ ZRCÁTEK 
SE MU NEVYPLATILO
V pozdních večerních hodinách 27. 12. 

2013 bylo všímavým občanem Jižního 

Města nahlášeno na operační středisko 

OŘ MP Praha 11, že v ulici Michnova 

viděl muže, který ukopl u tří zaparko-

vaných vozidel zpětná zrcátka, a udal 

jeho popis. Následným pátráním stráž-

níci u autobusového terminálu MHD 

Háje spatřili muže, který odpovídal po-

pisu pachatele. Následně strážníci zjis-

tili, že podezřelý muž skutek spáchal, 

proto ho omezili na osobní svobodě 

a předali k dalšímu šetření Policii ČR. 

STRÁŽNÍCI ZACHRAŇOVALI
Dopoledne 31. 12. 2013 byla vyslá-

na hlídka strážníků do ulice Hekrova, 

kde z bytu oznamovatelky měl vychá-

zet neidentifi kovatelný zápach, ze kte-

rého se jí dělalo špatně. Po příjezdu 

hlídky na místo bylo zjištěno, že starší 

žena v nočních hodinách zapnula plyn 

na spotřebiči, který nehořel, a šla si 

lehnout. Ráno cítila silný zápach, ze 

kterého se jí dělalo špatně. Z tohoto 

důvodu strážníci ihned přistoupili k vy-

větrání zemního plynu z bytu a zajistili 

převoz starší ženy rychlou záchrannou 

službou do fakultní nemocnice, kde jí 

byla poskytnuta odborná pomoc.

STRÁŽNÍCI BYLI RYCHLEJŠÍ
V odpoledních hodinách 31. 12. 2013 

byla požádána hlídka strážníků občan-

kou Jižního Města o pomoc při pátrá-

ní po pachateli, který před malou chvílí 

odcizil ze zaparkovaného vozidla v uli-

ci Květnového vítězství vestavěnou 

navigaci. Strážníci díky udanému popi-

su spatřili v ulici Arkalycká muže, který 

odpovídal popisu, a před hlídkou se 

dal na útěk. Po krátkém pronásledová-

ní a použití donucovacích prostředků 

byl dotyčný i s navigací v batohu v ter-

minálu metra Háje dostižen, následně 

omezen na osobní svobodě.

ZeZeZe zzzááápiiisníku
MěMěststskskéé polil cie

ZMATENÉ CHOVÁNÍ 
HO PROZRADILO

Proč je nutné dodržovat 
vyhlášky
Začátek roku je ve znamení zimy. Toto počasí vyžaduje 
teplé oblečení a obutí, dokonce i u čtyřnohých domácích 
mazlíčků. 

Venku je zima přece jen větší než ob-

vykle, člověku se nechce vytahovat ruce 

z kapes, aby po psovi uklidil, a nastává 

problém: „Když si občan pomyslí, že se 

pro jednou nic nestane, pokud exkre-

ment po  psovi neuklidí, mýlí se. Přede-

vším se dopouští přestupku proti obecně 

závazné vyhlášce hlavního města Prahy 

týkající se čistoty, která majitelům nebo 

vůdcům psů ukládá povinnost po  svém 

čtyřnohém kamarádovi uklidit. Pomine-

me-li protiprávní dosah tohoto jednání, je 

smutný pohled, když roztaje sníh a všude 

kolem jsou psí exkrementy po neukázně-

ných pejskařích,“ říká ředitel Obvodního 

ředitelství Městské policie Praha 11 Petr 

Schejbal a  dodává: „Strážníci proto ne-

polevují v kontrolách dodržování vyhláš-

ky o čistotě ani v zimě a jsou oprávněni 

na místě v blokovém řízení udělit pokutu 

až do  výše tisíce korun, nebo takovýto 

přestupek oznámit správnímu orgánu.“ 

Samozřejmě v souvislosti se psy stráž-

níci mohou kontrolovat i  další jedná-

ní, jako je volné pobíhání psů upravené 

taktéž vyhláškou hlavního města Pra-

hy, která negativně vymezuje místa, kde 

majitel nesmí mít psa na  volno, nebo 

přestupkové jednání spojené s vlastnic-

tvím psa, jeho neoznačením čipem nebo 

tetováním, popřípadě nepřihlášením psa 

do evidence. Určitě jste už ve svém oko-

lí viděli strážníky, kteří manipulovali s ur-

čitým zařízením nad psem. „Toto zaří-

zení je schopné v těle psa vyhledat čip 

a zobrazit jeho číslo na displeji, díky če-

muž strážníci v evidenci dohledají maji-

tele,“ vysvětluje ředitel strážníků na Již-

ním Městě P. Schejbal a  dále dodává: 

„V  momentě, kdy se čtyřnohý domácí 

kamarád najde bez majitele a  strážní-

ci jej chtějí vyrozumět o nálezu, nastá-

vá ta pravá chvíle pro použití čtečky „na-

ostro“. O to smutnější je, když viditelně 

udržovaný pes čip ani tetování nemá 

a  musí jej odchytová služba převézt 

do  Útulku pro opuštěná zvířata hlavní-

ho města Prahy v Tróji, ačkoli stačilo spl-

nit povinnost mít psa řádně označeného 

a přihlášeného na úřadě, a vše se mohlo 

vyřešit předáním psa strážníky majiteli 

přímo na místě.“ Nemyslete si tedy, že 

obecně závazné vyhlášky týkající se cho-

vu psů jsou v Praze jen proto, aby pů-

sobily represivně, vyhlášky myslí i na to, 

jak pejska co nejrychleji vrátit majiteli, 

a to se řadí mnohdy mezi častou náplň 

práce našich strážníků.

Policie hl. m. Prahy 

Život na Jižním Městě
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Jižní Město I
A. Malé–Hviezdoslavova 

 19. 3. (16–20), 17. 4. (14–18), 20. 5. (16–20), 18. 6. (14–18)

Bachova 1593 14. 4. (14–18), 17. 6. (16–20)

Bachova–Mikulova 

 5. 3. (16–20), 19. 3. (14–18), 3. 4. (14–18), 5. 5. (16–20), 4. 6. (14–18)

Benkova 1691 (parkoviště) 3. 3. (14–18), 27. 6. (16–20)

Blažimská–Klapálkova 23. 4. (14–18), 23. 6. (16–20)

Brandlova 1641 (za Startem)

13. 3. (16–20), 11. 4. (14–18), 14. 5. (16–20), 30. 5. (14–18), 12. 6. (14–18)

Brodského 1671 28. 3. (16–20), 29. 4. (14–18), 29. 5. (14–18)

Černockého (parkoviště) 24. 3. (14–18), 21. 5. (16–20)

Divišovská–Šternovská 6. 3. (14–18), 13. 5. (16–20)

Doubravická–Bohúňova 4. 3. (16–20), 27. 3. (14–18), 17. 4. (16–20), 

 2. 5. (14–18), 3. 6. (14–18), 30. 6. (16–20)

Hekrova 853 (parkoviště) 

 11. 3. (14–18), 9. 4. (14–18), 12. 5. (16–20), 10. 6. (14–18)

Hlavatého–Mejstříkova

14. 3. (16–20), 14. 4. (14–18), 15. 5. (14–18), 27. 5. (16–20), 13. 6. (14–18)

Hněvkovského 1374 11. 3. (16–20), 2. 4. (14–18), 18. 4. (16–20), 

 21. 5. (14–18), 5. 6. (16–20), 20. 6. (14–18)

Chomutovická 17. 3. (16–20), 31. 3. (14–18), 15. 4. (14–18), 

 16. 5. (16–20), 2. 6. (14–18), 16. 6. (14–18)

Janouchova 671 (u MŠ) 2. 4. (16–20), 19. 6. (14–18)

Klapálkova–Čenětická 24. 3. (16–20), 23. 5. (14–18)

Konstantinova–Metodějova

 7. 3. (14–18), 7. 4. (16–20), 7. 5. (14–18), 6. 6. (16–20)

Kosmická–Anny Drabíkové

 27. 3. (16–20), 28. 4. (14–18), 28. 5. (14–18), 26. 6. (16–20)

Kryštofova–Kazimírova 

 26. 3. (16–20), 25. 4. (14–18), 27. 5. (14–18), 25. 6. (16–20)

Křejpského 1514

 3. 3. (16–20), 17. 3. (14–18), 1. 4. (14–18), 15. 4. (16–20), 30. 4. (16–20), 

 16. 5. (14–18), 2. 6. (14–18), 16. 6. (16–20), 30. 6. (14–18)

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 

 21. 3. (16–20), 22. 4. (14–18), 22. 5. (16–20), 18. 6. (14–18)

Majerského–Samohelova 6. 3. (14–18), 4. 4. (16–20), 5. 6. (14–18)

Matúškova 831 (u Blankytu) 

 18. 3. (16–20), 16. 4. (14–18), 6. 5. (14–18), 19. 5. (14–18), 20. 6. (16–20)

Metodějova (parkoviště) 29. 4. (14–18), 26. 6. (14–18)

Michnova–Podjavorinské

 12. 3. (14–18), 10. 4. (16–20), 13. 5. (14–18), 29. 5. (16–20), 11. 6. (14–18)

Mnichovická–Tatarkova

 20. 3. (16–20), 18. 4. (14–18), 5. 5. (14–18), 21. 5. (14–18), 19. 6. (16–20)

Mokrá–Zimákova 24. 4. (16–20), 26. 5. (14–18), 23. 6. (14–18)

Novomeského 690 (parkoviště)

 10. 3. (14–18), 25. 3. (14–18), 8. 4. (16–20), 9. 5. (14–18), 9. 6. (16–20)

Plickova 880 3. 3. (14–18), 20. 3. (14–18), 1. 4. (16–20), 

 30. 4. (14–18), 15. 5. (14–18), 2. 6. (16–20)

Radimovická 1424 (parkoviště)

 24. 3. (14–18), 9. 4. (14–18), 23. 4. (16–20), 23. 5. (16–20), 10. 6. (14–18)

Rujanská–Donovalská (u TS) 27. 3. (14–18), 28. 5. (16–20)

Schulhoff ova 794 28. 4. (16–20), 26. 6. (14–18)

Stachova–V Hájích 31. 3. (16–20), 6. 5. (14–18)

Štichova 640 (parkoviště)

 10. 3. (16–20), 8. 4. (14–18), 23. 4. (14–18), 9. 5. (16–20), 9. 6. (14–18)

Tererova (u ZŠ)

 11. 3. (14–18), 9. 4. (16–20), 12. 5. (14–18), 29. 5. (14–18), 24. 6. (16–20)

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 

 4. 3. (14–18), 2. 5. (16–20), 3. 6. (14–18)

Ženíškova–Květnového vítězství 

 21. 3. (14–18), 22. 4. (16–20), 22. 5. (14–18), 23. 6. (14–18)

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 

 12. 3. (16–20), 10. 4. (14–18), 13. 5. (14–18), 11. 6. (16–20)

Gregorova–Hrudičkova 

 13. 3. (14–18), 11. 4. (16–20), 14. 5. (14–18), 12. 6. (14–18)

Hráského–Jarníkova

 5. 3. (14–18), 3. 4. (16–20), 5. 5. (14–18), 4. 6. (16–20)

Hrdličkova–Blatenská 28. 3. (14–18), 14. 4. (16–20), 15. 5. (14–18), 

 30. 5. (16–20), 27. 6. (14–18)

K Dubu 7. 3. (16–20), 7. 5. (16–20), 6. 6. (14–18)

Kloboukova 2230 (parkoviště) 

 14. 3. (14–18), 29. 4. (14–18), 13. 6. (16–20)

Krejnická 2021 (za Chrpou)

 25. 3. (16–20), 24. 4. (14–18), 26. 5. (16–20), 24. 6. (14–18)

Láskova–Malenická

 6. 3. (16–20), 4. 4. (14–18), 6. 5. (16–20), 5. 6. (14–18)

Lažanského 7. 4. (14–18), 10. 6. (16–20)

Nechvílova 1826–29

 18. 3. (14–18), 16. 4. (16–20), 19. 5. (14–18), 17. 6. (14–18)

Petýrkova 1953

 26. 3. (14–18), 25. 4. (16–20), 27. 5. (14–18), 25. 6. (14–18)

Pod Vodojemem 1. 4. (14–18)

U Nové dálnice 19. 5. (16–20)

Vojtíškova 1783 

 19. 3. (14–18), 17. 4. (14–18), 20. 5. (14–18), 18. 6. (16–20)

Velkoobjemové kontejnery – březen až červen 2014
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 

11 oznamuje, že velkoobjemové kon-

tejnery na  objemný odpad (VOK) bu-

dou v březnu až červnu 2014 přistaveny 

na  Jižním Městě v  níže uvedených ter-

mínech. Službu VOK organizuje a  hra-

dí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, VOK 

přistavuje svozová společnost Pražské 

služby, a. s., na  základě smlouvy s  hl. 

m. Prahou. OŽP upozorňuje, že VOK 

jsou určeny pouze pro objemný odpad 

z  domácností (nábytek, sportovní ná-

činí, koberce a podlahové PVC, umyva-

dla a záchodové mísy apod.), který nelze 

ukládat do  běžných kontejnerů, nikoliv 

pro odpad vznikající při podnikatelské 

činnosti. Do VOK nelze odkládat staveb-

ní suť, nebezpečné složky komunální-

ho odpadu (baterie a akumulátory, bar-

vy, chemikálie, zářivky apod.), vyřazená 

elektrická zařízení (chladničky, pračky, te-

levize, monitory, počítače apod.), biolo-

gicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo 

pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze 

odložit ve  sběrném dvoře hl. m. Prahy 

v  ul. Bartůňkova u  stanice metra Opa-

tov. VOK jsou přistaveny ve stanovený 

den pouze po  dobu 4 hodin, konkrétní 

čas přistavení (buď od 14.00 do 18.00  

nebo od  16.00 do  20.00 hod.) je uve-

den u kaž dého termínu. Na základě čet-

ných žádostí občanů byl čas přistave-

ní posunut na  pozdější hodiny alespoň 

u části termínů, jednotné posunutí však 

nebylo možné z důvodu omezené kapa-

city svozové společnosti. Po celou dobu 

přistavení VOK je přítomna obsluha, 

která koordinuje ukládání odpadů. Bliž-

ší informace získáte na  odboru život-

ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimo-

va 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367, 

267 902 320 nebo 267 902 514.
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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.: 777 211 674

• 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.: 777 889 412

• 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

• 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

• 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

• 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.

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

i po rekonstrukci. Osobní vlastnictví i druž-

stvení vlastnictví. Platba hotově. Volejte, 

sms na: 607 110 478

• 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, e-mail: 

haje@chirs.cz

• 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

• 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

• Ráda bych pronajala jednu místnost 
ve  svém bytě, nejraději paní dojíždějící 

do Prahy za prací. Tel.: 777 296 617

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 

o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• Nabízím 1 + kk za  8500 a  2 + kk 

za 10 500, v případě zájmu volejte na tel.: 

777 260 333

• Hledám na pronájem hezký byt. Jsme 

2 osoby, bez zvířat, nekuřáci. Jde nám 

především o dobré MHD. Děkujeme. Tel.: 

605 845 088

• 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

• 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

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

213, 136, 293) registruje nové pacienty. 

Zajišťujeme i závodní péči. Smlouvy s po-

jišťovnami uzavřeny. Tel.: 272 936 446

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

již jen omezený počet pacientek. Smlou-

vy s pojišťovnami uzavřeny. Objednávejte 

na tel.: 272 935 898

• 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 nebo 

www.ridet.cz

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

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

www.kadernice-do-domu.cz

• KADEŘNICTVÍ Sleva -20 % a další služ-
by, např.: pedikúra, manikúra, kosmetika... 

Pondělí až pátek od 8 do 14 hod. na kadeř-

nické služby (pro dámy). Tel.: 773 217 771 

www.salonjulie.euweb.cz

• VLASOVÉ STUDIO GRYF, nové tren-
dy v  péči o  vlasy. K  barvicí službě dá-

rek, L´Oreal, Kerastase. Ke  Kateřinkám 

10, Praha 4. Po–pá 8–21 hod., so 8–14 

hod., ne 16–20 hod. Tel.: 272 926 527, 

www.vlasovestudiogryf.cz 

• SALON DREAM nabízí prodlužování řas 

990 Kč, kosmetiku od  250 Kč, manikúru 

190 Kč, depilace od 80 Kč, masáže obli-

čeje od 100 Kč. Adresa: Mokrá 677/114 

Praha 4, Tel.: 774182037

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

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

– Jižní Město. Tel.: 602 649 359

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

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

e-mail: ivan.lafek@seznam.cz

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

ce a  jiné úpravy bytů provede Miroslav 

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

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

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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• 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. Tel.: 602  244  258, 

www.bytovejadro.cz

• !!UPOZORNĚNÍ!! Vyklízení bytů, skle-

pů, pozůstalostí – odvoz starého nábytku 

k likvidaci. Stěhování všeho druhu – odvoz 

nepotřebných věcí k  likvidaci. Doprava 

po Praze zdarma. Tel.: 773 484 059

• 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

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, ob-

klad, dlažby. Malířské a  bourací práce, 

odvoz suti. Rekonstrukce jader, dom-

ky, nebyt. prostor. Rozumné ceny. Tel.: 

603  538  738, e-mail: marti.dvorak@

centrum.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

• Oprava praček a  myček AEG, Aris-

ton, Crosley, Electrolux, Indesit, Philco, 

Whirlpool, Zanussi a  jiné. Podlipný, tel.: 

603 276 607

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIĆEK 

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: 606 227 391

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

instalatérské a elektrikářské práce. Tomáš 

Doležal, tel.: 723 044 706, www.koupel-

ny-praha-rekonstrukce.cz, e-mail: dolmek@

seznam.cz

• Levně odvoz nábytku, el. spotřebi-
čů apod. do  sběrných dvorů. Výhradně 

čeští pracovníci! Ceny od  100 Kč. Bourá-

ní a  řezání beton. příček. Likvidace byto-

vého 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

• 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

• Servis plastových oken. Okna je nutno 

jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 

jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-

nému poškození. Oprava a  prodej žalu-

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

e-mail: jirasek.servis@seznam.cz

• Instalatér u Chodovské Tvrze V. Škapa. 

Mobil: 728 386 419

• Dodání, výměna sprchových koutů 
a  ostatních výrobků RAVAK. Instalatér-

ské práce všeho druhu. Rekonstrukce kou-

pelen. R. GREŠÁK, Modletická, Praha 11. 

Tel.: 603 225 535, e-mail: koupelnicka.cz@

seznam.cz, www.koupelnicka.cz

• OPRAVY PRAČEK, PRODEJ ELEK-
TROSPOTŘEBIČŮ včetně poradenské 

služby, dopravy, zapojení, odvozu staré-

ho spotřebiče, event. možnost zapůjčení 

pračky. Tel.: 272 934 024, 605 258 010, 

www.elvis-jerabek.cz

• Čistíme koberce a čalouněný nábytek – 

mokrou metodou profi  stroji Karcher. Rych-

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

777 717 818, www.cistimekoberce.cz

• Instalatérské práce – voda, plyn, ka-

nalizace, topení. Výměna plynových spo-

třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

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

• 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

• Provádím rekonstrukce bytových i ne-

bytov. prostor vč. menších zakázek. Zed-

nictví, obkladačství, byt. jádra aj. práce. 

Kvalita, spolehlivost a  rozumná cena je 

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

jin60jir@seznam.cz

• Matrace na  míru do  3 dnů. Čalounic-

tví. Obchod: molitany + drť, koženky, 

kůže, juta, 900 druhů potahových lá-

tek, popruhy, rouna, plátna, ozd. hřeby 

a jiné. Praha 4-Pankrác. Tel. 241 402 270 

www.molitany.cz

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUK-

CE BYTŮ. Firma s  tradicí. ZÁRUKA 5 

let! SLEVA 12 % NA  STAV. PRÁCE. JÁ-

DRO OD  86  000 Kč. RENO Novotný, 

602 292 812, 272 912 326, renonovotny

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

KARIÉRA
• Kadeřnictví a kosmetický salon MONIM 

přijme kadeřnici na ŽL. Nástup ihned. Kon-

takt Monika Musilová Tel.: 604 821 523, 

www.monim.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

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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• 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

• Příjmu kadeřnici na  ŽL za  5000 Kč/

měsíc. Pracovní doba neomezená, pří-

jemné prostředí v  ulici Metodějova. Tel.: 

774 723 015 

• Nabízíme přivýdělek z domova zručným 

pletařkám. Množství práce si sami určíte. 

Seriózní jednání. Neomezeno věkem, mož-

no i pro ČID. Schůzku přizpůsobíme Vám 

(např. cukrárna). Tel.: 724175731

• Společnost se zkušenostmi v oboru in-

ternetového obchodu hledá spolupracov-

níky pro práci z domova na počítači. Bližší 

info na tel. 734 428 448

OSTATNÍ

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová, Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 598

• VYŽEHLÍM VAŠE PRÁDLO DO DRUHÉ-

HO DNE NEBO DLE DOHODY 50,- Kč/kg, 

KOŠILE NA  RAMÍNKO PŘÍPLATEK 10,- 

Kč/kus Bez dopravy. ŠACHOVÁ HANA, 

DOUBRAVICKÁ 1310. Tel.: 608 524 327

• ADMIS – Vedení daňové evidence a účet-

nictví, daňová přiznání. Tel.: 604 618 301

• Krejčovství, opravy a  úpravy odě-

vů, včetně kůže, šití bytového textilu. 

Steinerova 601, Praha 4-Háje. Úterý 

a  čtvrtek 14.00–17.30 hod. Tel.: 

607 737 528, 603 333 717, 272 916 890, 

www.krejcovstvi-haje.cz

• Advokátka JUDr.  Svatava Grivalská 

(sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhá-

ní pohledávek, smlouvy, nemovitosti, 

právo rodinné, občanské, obchodní, pra-

covní. Právní služby pro bytová družstva 

a SVJ včetně převodů bytů do os. vlast-

nictví, likvidace, insolvenční řízení, osobní 

bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.: 

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

www.grivalska.cz

• ÚČETNICTVÍ – DANĚ – MZDY! Rozumné 

ceny (možnost individuální dohody). Kan-

celář: Praha-Chodov. Tel.: 608  610  630, 

e-mail:info@mirapax.cz

• 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

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRO-

DEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, instalace 

WiFi, internetu, notebooků, výuka s  trpě-

livým učitelem. Doprava zdarma. Mobil: 

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

www.daro.cz

• Sháním pronájem garáže v blízkosti uli-

ce Starobylá. Tel.: 777 296 617

• PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTO-

RU 22 m2 v přízemí domu – naproti škole. 

Vhodný jako obchod, sklad nebo kancelář. 

Vybavení: alarm, WC, umyvadlo. Adresa: 

Praha 4-Chodov, Ke  škole 1398/1. Cena 

vč. poplatků 5000 Kč. Podmínka: 3 měsíč-

ní nájmy předem! Tel.: 603 454 094

• PRODEJ ELEKTROKOL, např. Spirit, Gu-

ewer, Korado, 4 free timme, poradenství 

– servis. Tel.: 272 934 024, 605 258 010, 

Jeřábek – Elvis, www.elektrokolo-praha.cz

• AJ, NJ – aktivní, živou, individuální vý-

uku – „na míru“, s důrazem na konverzaci 

již od první lekce, nabízí začátečníkům i po-

kročilým, a to i dříve narozeným, zkušená 

lektorka. Tel.: 605 828 292, 272 918 126

• 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

• www.KUNGFUSHAOLIN.CZ. Srdečně 

Vás zveme na kurzy KUNG FU ve VŠCHT 

Sázava, Chemnická 952. Uvítáme muže 

a ženy každého věku. Mob.:773 608 097, 

honza@kungfushaolin.cz

• Kvalitně, rychle, levně, povedu Vaše  

účetnictví, daňovou evidenci, mzdy, per-

sonalistiku. Zpracuji veškeré daňové při-

znání, zajistím kontrolu na FÚ, ZP, ČSSZ, 

v SW Pohoda. Tel.: 604 703 256, e-mail: 

MBucetnictvi@email.cz.
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REZIDENCE

 LETOKRUHY

Do centra blízko. Do přírody ještě blíž.

REZIDENCELETOKRUHY.CZ
+420 777 062 826

PRAHA 4, ROZTYLY

ZAHAJOVACÍ ZVÝHODNĚNÉ 

NOVOROČNÍ CENY BYTŮ.


