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Děkujeme, 
přicházíme...

Ing. Jiří ŠTYLER
Starosta

Složení Rady MČ Praha 11 

pro volební období 2014–2018

Zápisy do základních škol 

jsou opět za dveřmi

Mgr. Jakub LEPŠ, M. A.
3. Zástupce starosty
Školství a vzdělávání, 

sport a volný čas, kultura

Jan ŘÍČAŘ, MBA
Radní

Správa majetku

Ing. Ondřej PROKOP
Radní

Ing. Ladislav KOS
1. Zástupce starosty

Finanční politika

Petr LUKEŠ
Radní

Hospodaření MČ 
a audity

PhDr. Šárka ZDEŇKOVÁ
Radní

Životní prostředí a doprava

Ing. Stanislav URBÁNEK, CSc.
Radní

Ing. Petr JIRAVA
2. Zástupce starosty

Sociální politika a zdravotnictví



2 Inzerce

Široký výběr baněk a ozdob

DÁRKOVÉ POUKAZY
Platné ve všech specializovaných centrech

Různé typy pro různé příležitosti
Volitelná hodnota poukazů

nabízí spoustu tipů na dárky  
pod vánoční stromeček:

různá balení,  
barvy a provedení

Vánoční  
hvězda
různé barvy a velikosti

od

119,-

od

199,-
od

298,-

od

32,-
Vánoční stromky v kontejneru
široký výběr

TOP KVALITAŠIROKÝ VÝBĚR VÁNOČNÍCH 
HVĚZD, VČETNĚ DALŠÍCH 

BAREV A VELIKOSTÍ
NEPORAZITELNÉ CENY

Umělé vánoční stromky
velmi věrný vzhled, snadná montáž a demontáž, do vyprodání zásob

Stojan na vánoční stromek
pro výšku stromku do 250 cm  
a kmene  
až 11 cm

489,-

Profi akuvrtačka  
– sada mobilní dílna 
14,4 V/ 2 Ah, 2 rychlosti  
0 – 450/ 1600 ot./ min.,  
kroutící  
moment  
až 40 Nm

2 SILNÉ  
AKUMULÁTORY

2 Ah

U nás najdete také široký výběr řezaných dánských jedlí NORDMANN!

Kufr  
s nářadím 
Basic
91 dílů, ideální 
skladba pro první 
vybavení každé 
dílny

Elektrické oscilační multifunkční nářadí
PMF 190E Toolbox, 230 V, 190 W, 15000 až 21000 kmitů/min.,  
6 stupňů nastavení hloubky řezu, plynulý rozběh

CENOVÁ VÝHODA VÍCE NEŽ 3000,- Kč
oproti koupi základní verze tohoto stroje  
a samostatnému dokoupení obsaženého  

příslušenství a toolboxu

2.990,-4.990,-

3.990,-

S tímto kupónem získáte 
při nákupu nad 500,- Kč 
vánoční vícevýhonovou 
hvězdu kv. 10 cm jako 
dárek

ZDARMA!

Platnost kupónu do 24. 12. 2014. 
Vyhrazujeme si právo na změnu vánoční 
hvězdy dle skladových zásob.

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 31. 12. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Klíč



3Úvodem

Slovo starosty 
Jiřího Štylera

Vážené dámy, pánové, ctěné 

sousedky, drazí sousedé, kolegyně 

a kolegové zastupitelé,

dovolte mi, abych se vám po nástupu 

do funkce starosty krátce představil.

Je mi 48 let, dosáhl jsem 

vysokoškolského vzdělání technického 

směru. Od roku 2001 jsem aktivně 

zapojen ve veřejné činnosti 

občanských sdružení a dvě volební 

období jsem zastupitelem Prahy 11. 

Jsem ženatý a mám dva syny. 

V rámci tohoto volebního období 

bude mým hlavním cílem spravovat 

městskou část a poskytovat služby 

obyvatelům Jižního Města tak, aby 

radnice Prahy 11 získala zpět své 

ztracené renomé. Tzn. mimo jiné, 

že všechny smluvní dokumenty 

a výběrová řízení budou zveřejňována 

na webu MČ a každý občan, který 

bude mít zájem, bude mít přístup 

k požadovaným informacím. 

V první fázi se zastupitelstvo pod 

mým vedením zaměří na konsolidaci 

rozpočtu Prahy 11 a zabezpečení 

základního chodu obce, stabilizaci 

zbývajícího majetku MČ. Současně 

bude prověřeno hospodaření 

obchodních společností, jejichž 

zřizovatelem je MČ. 

Dále bude mezi naše priority 

patřit konsolidace územního plánu 

a občanské vybavenosti, zlepšení 

životních podmínek našich obyvatel 

souvisejících se životním prostředím, 

zdravotní a sociální péčí a rozvojem 

kultury a sportu. 

Ing. Jiří Štyler
starosta městské 

části Praha 11

CAMpak? Na CAMPANUS, letos už potřetí!

Husa po ledě nechodila

Škola Můj Projekt 
prostě základní škola 
tak trochu jinak

Mikulášský průvod 
s čerty a anděly nebude 
chybět ani letos

Zápisy do základních 
škol jsou opět za dveřmi

Koncert Pražské mobilní 
zvonohry 

FC Háje JM, letošní 
úspěchy a blížící se 
oslavy

Na Jižním Městě 
hořel v polovině 
listopadu byt
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při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), vyhrazena pro sdělení, kte-

rá vyjadřují názory členů zastupitelstva městské části Praha 11, týkající se městské části Praha 11. Uveřejněná 

sdělení nevyjadřují názor vydavatele, ale jednotlivých zastupitelů městské části Praha 11.

Slovo starosty 
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Složení Rady městské části Praha 11 
pro volební období 2014–2018
Pětačtyřicetičlenné zastupitelstvo volilo na svém 1. zasedání 10. listopadu po složení slibu 
devítičlennou radu městské části. Z devíti členů rady bude sedm uvolněných členů, a to 
starosta městské části, tři zástupci starosty a tři uvolnění radní.

Ing. Jiří ŠTYLER
Starosta městské části Praha 11

• Bezpečnost

• Územní rozvoj

Ing. Ladislav KOS
1. Zástupce starosty MČ Praha 11

• Finanční politika

Ing. Petr JIRAVA
2. Zástupce starosty MČ Praha 11

• Sociální politika

• Zdravotnictví

Mgr. Jakub LEPŠ, M. A.
3. Zástupce starosty MČ Praha 11

• Školství a vzdělávání

• Sport a volný čas

• Kultura

Petr LUKEŠ
Radní

• Hospodaření MČ

•  Audity – kontrola výhod-

nosti hospodaření MČ

Jan ŘÍČAŘ, MBA
Radní

• Správa majetku

PhDr. Šárka ZDEŇKOVÁ
Radní

• Životní prostředí

• Doprava

Ing. Ondřej PROKOP
Radní

Ing. Stanislav URBÁNEK, CSc.
Radní

Život na Jižním Městě
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Vůle občanů projevená v komunálních volbách 10.–11. 10. 2014
Zastupitelstvo městské části Praha 11 deklaruje
 1. veřejný zájem v Praze 11, zejména:
  • ochrana zdraví a životního prostředí,

  • ochrana kvality a bezpečnosti bydlení včetně ochrany obyvatel před hlukem a emisemi,

  • ochrana zvláště chráněných živočichů a rostlin,

  • zachování a respektování krajinného rázu,

  • ochrana ploch zeleně a veřejné vybavenosti

 Tento veřejný zájem je nadřazený individuálním stavebním záměrům.

 2.  veřejný zájem dále nezahušťovat Prahu 11 další administrativní 
a bytovou výstavbou či navyšováním kapacity zastavěných ploch. 
Výjimku z tohoto principu může schválit v konkrétních případech pouze ZMČ Prahy 11.

Koalice

  Hnutí pro Prahu 11: Ing. Jiří Štyler, 

Ing. Ladislav Kos, PhDr. Šárka 

Zdeňková, RNDr. Zděnek Kvítek, 

Ph.D., Martin Farmačka, Ing. Irena 

Řivnáčová, Petr Lukeš, RNDr. 

Kateřina Zelenková, Jiří Dohnal, 

JUDr. Václav Kuchař, Filip Miler, 

Alžběta Šafránková, Ing. Václav 

Šmrha, Michal Horník, Ing. Aleš 

Kulhánek, Ph.D., Ing. Jiří Krautwurm, 

Ph.D., Josef Zlámal, Ing. Jan Frey

  ANO 2011: Ing. Petr Jirava, Jan 

Říčař, MBA, Ing. Ondřej Prokop, 

Ing. Marian Murčo, JUDr. Věra 

Jeřábková, CSc., Mgr. Leoš 

Valigurský, Ing. Jan Bílek, Ing. Tibor 

Kováč, Ing. Michal Pluta

  TOP 09: Mgr. Jakub Lepš, M.A., Ing. 

Stanislav Urbánek, CSc., Mgr. Jan 

Stárek, Bc. Jan Mareš, Mgr. Tomáš 

Jileček 

Opozice

  ČSSD: Mgr. Soňa Jindráková, 

Ing. Petr Štefek, Ing. Drahoslav 

Matonoha, Petr Hrabal, DiS.

  JM-ND: Mgr. Dalibor Mlejnský, Petr 

Sýkora, Ing. Rostislav Korbel

  KSČM: Vojtěch Bayer, JUDr. 

František Hoff man, Ing. Jiří Semela

  ODS: Mgr. Pavel Dittrich, Jan 

Gabriel, Luděk Zítka

Koalice – HPP 11, ANO 2011, TOP 09 – celkem 32 mandátů

Opozice – ČSSD, Jižní Město náš domov, KSČM, ODS – celkem 13 mandátů

Zastupitelstvo městské části Praha 11 – složení 2014–2018

Vážení spoluobčané,

již na prvním zasedání nového Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 10.11.2014 jsme přijali následující usnesení. 

Nejen proto, že je vyjádřením naší vůle a defi nicí veřejného zájmu v oblasti ochrany životního prostředí, ale i pro-

to, že je pro nás důležitou oporou při naší snaze zabránit mnohým nesmyslným záměrům developerů. Pocho-

pitelně však nezapomínáme ani na další důležité oblasti, jakými jsou např. sociální otázky, školství, bezpečnost 

apod. Všem důležitým problematikám Jižního Města se budeme podrobně věnovat v Programovém prohlášení 

Rady MČ Praha 11, které si budete moci v Klíči brzy přečíst. Prosíme, dejte nám trochu času, než budou změny 

k lepšímu vidět nejen v Klíči a na internetových stránkách, ale hlavně kolem Vás, na našem Jižním Městě. 

Vaše Rada MČ Praha 11
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6 Život na Jižním Městě

Termíny Zastupitelstva městské části Praha 11 pro rok 2015

Rada městské části Praha 11 stanovila v listopadu termíny Zastupitelstva městské části Praha 11 pro rok 

2015. Zasedání členů zastupitelstva se budou konat v Kulturním centru Zahrada, Malenická 1784, Praha 

4, Chodov. Program jednání bude k dispozici sedm dní před konáním zastupitelstva na webu městské části 

www.praha11.cz v sekci aktuality a dále v sekci radnice – zastupitelstvo – podklady pro jednání a výstupy z jed-

nání ZMČ. Uvedené termíny zastupitelstva nemusejí být vždy využity.

• 15. leden • 12. únor • 12. březen • 16. duben • 14. květen 
• 11. červen • 10. září • 15. říjen • 12. listopad • 10. prosinec
Jednání Zastupitelstva městské části Praha 11 budou vždy začínat ve 13 hodin.

Vážení sousedé, spoluobčané, přátelé,

chceme zlepšit komunikaci mezi radnicí a Vámi, občany Jižního Města. Chceme Vás vždy a hlavně včas infor-

movat o tom, co na Jižním Městě připravujeme a jaké problémy řešíme. Vy jste nám dali důvěru a Vám se bu-

deme zodpovídat.

Dnes Vás chceme krátce informovat o způsobu, jakým jsme od minulého vedení převzali radnici Jižního Města. 

Bývalý starosta Mlejnský neměl ani tolik zodpovědnosti a slušnosti, aby nás informoval o připravených projek-

tech a uzavřených smlouvách, u kterých hrozí problémy nebo nejsou fi nančně kryty.

Předávání proběhlo takto:
1) Na předání kompetencí se nikdo z minulé rady nedostavil, takže fakticky neproběhlo.
2)  Na přejímky jednotlivých agend radních nebyly připraveny žádné protokoly a byla předána nulová infor-

mace o ukončených, probíhajících a připravovaných akcích.

Budoucnost Jižního Města přestala bývalé vedení radnice zajímat hned, jakmile z ní nekynul osobní prospěch.

Věříme, že nám budete svými názory, návrhy, vědomostmi a připomínkami nápomocni v naší práci pro pozitivní 

rozvoj Jižního Města. Těším se na spolupráci s Vámi. 

Jiří Štyler, starosta

Rada městské části Praha 11 přijala ve středu 12. listopadu na 25. jednání usnesení o změnách ve statutárních orgánech 
společností, založených MČ Praha 11, a to: 

• Členem správní rady společnosti Kulturní Jižní Město, o. p. s., jmenovala
 Ing. Tibora Kováče

• Členem dozorčí rady společnosti Sportovní Jižní Město, o. p. s., 
 Michala Horníka

• Při plnění působnosti valné hromady společnosti Jihoměstská sociální, a. s., členy představenstva 
 Alžbětu Šafránkovou

 Ing. Mariana Murča

 Mgr. Tomáše Jílečka

• Při plnění působnosti valné hromady společnosti Jihoměstská sociální, a. s., členy dozorčí rady 
 Ing. Irenu Řivnáčovou

 Mgr. Leoše Valigurského

 Mgr. Rudolfa Bohumila Blažka 

• Při plnění působnosti valné hromady společnosti Jihoměstská majetková, a. s., členy představenstva
 JUDr. Václava Kuchaře

 Ing. Michala Plutu

 Bc. Jana Mareše

• Při plnění působnosti valné hromady společnosti Jihoměstská majetková, a. s., členy dozorčí rady 
 Petru Štroblovou

 Ing. Jana Bílka

 Mgr. Jana Stárka

Změna ve statutárních orgánech těchto společností je prvním krokem ke kontrole jejich hospodaření v minulých letech. Z těch-
to kontrol chceme vycházet při dalším rozhodování o prospěšnosti jednotlivých společností pro MČ. Bude se řešit jak jejich kon-
krétní fungování, tak i jejich počet. Všechny nově jmenované členy statutárních orgánů čeká rozhodnutí o transformaci společ-
ností, ale hlavně zprůhlednění jejich hospodaření. O činnosti společností založených MČ Vás budeme pravidelně informovat. 
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FÚ pro hl. m. Prahu, 

ÚzP pro Prahu – Jižní Město 

se sídlem 

Opatovská 964/18, Praha 11 

přijme pracovníky na kontrolní 

a exekuční oddělení.

Požadujeme:
minimálně SŠ vzdělání, alespoň 

základní znalost účetnictví, aktivní 

znalost práce s PC, dobrý písemný 

i ústní projev, občanská bezúhonnost.

Nabízíme:
stabilní zaměstnání ve státní správě, 

pět týdnů dovolené.

Přihlášky zasílejte na e-mail: 

podatelna2011@fs.mfcr.cz. 

Na vyžádání pošleme podrobnější 

informace.

Abychom nezapomněli… 
V  měsíci listopadu pořádalo Gymnázium 

Jižní Město v Tererově ulici výstavu o živo-

tě židovských dětí v protektorátu s názvem 

„Neztratit víru v  člověka ….“. Na dvaceti 

panelech mohli návštěvníci sledovat osudy 

šesti dětí za druhé světové války.

Upozornění na přestěhování odboru 
dopravněsprávních činností
Vzhledem k množícím se dotazům na nové 

působiště odboru dopravněsprávních čin-

ností bychom vás rádi touto cestou znovu 

informovali, že v září letošního roku došlo 

k přestěhování odboru dopravněsprávních 

činností Magistrátu hl. m. Prahy. A  to ze 

Škodova paláce v  Jungmannově 35/29, 

Praha 1 a  z  dislokovaného pracoviště 

v Korunní 98, Praha 10 na novou adresu 

– Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 

1685/17, 19, 140 08 Praha 4. 

Součástí tohoto odboru jsou tato oddělení:

• oddělení správního řízení

• oddělení přestupkového řízení

• oddělení evidence řidičů a  odbavování 

občanů

• oddělení evidence motorových a přípoj-

ných vozidel a odbavování občanů

• oddělení správních činností

• oddělení techniků

• oddělení sekretariátu a spisové služby

Současně bylo na  nové adrese otevřeno 

další pracoviště hlavní podatelny MHMP. 

• Podatelna Magistrátu hl. m. Prahy se 

nachází v  přízemí budovy a  má společ-

ný vchod s registrem vozidel. V podatel-

ně lze podat podání pro všechny složky 

Magistrátu hl. m. Prahy, pracoviště však 

není výdejním místem pro městské části 

hl. m. Prahy. 

Provozní doba: 

pondělí až čtvrtek 8.00–18.00 hodin

pátek 8.00–15.00 hodin 

Součástí nového pracoviště DSC je poklad-

na, která se nachází v odbavovací hale ři-

dičských průkazů a  její provozní doba je 

shodná s registrem řidičů.

• Pokladna

Provozní doba: pondělí až čtvrtek 7.00–

19.00 hodin, pátek 7.00–11.00 hodin

Život na Jižním Městě

Mobilní obchodní kancelář 
Pražské plynárenské, a. s.  
Termíny přistavení:
 30. 1. 2015 8–12 hod. 
 6. 3. 2015 8–12 hod.
 3. 4. 2015 8–12 hod. 
 15. 5. 2015 8–12 hod.
 19. 6. 2015 8–12 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodáv-

kovém automobilu Fiat Ducato, označe-

ném logem Pražské plynárenské, a. s., za-

parkovaném na veřejném parkovišti ulice 

Černockého (u Komunitního centra Matky 

Terezy).  

Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci 

s dceřinou společností Pražská plynáren-

ská Servis distribuce, a. s., a ÚMČ Praha 

11 nabízí odběratelům zemního plynu no-

vou službu – tzv. „mobilní obchodní kan-

celář“, jejímž prostřednictvím si stávající 

i  potenciální zákazníci Pražské plynáren-

ské, a.s., mohou vyřídit záležitosti souvi-

sející s  odběrem zemního plynu bez ná-

vštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména ná-

sledující služby:

•  zahájení, převod a ukončení odběru 

zemního plynu

•  změny smluvního vztahu (způsobu pla-

cení, zasílací adresy, jména atd.) 

•  převzetí reklamace

•  výměna, kontrola a zaplombování 

plynoměru

•  informace k otázkám souvisejícím s do-

dávkami zemního plynu

•  tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou vyu-

žít i  občané přilehlých obcí a  částí Pra-

hy. Bližší informace na tel.: 267 175 366 

a 267 175 202, www.ppas.cz
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Identifi kační údaje: 
Název:  Aktualizace Strategického plánu hlav-

ního města Prahy 2014

Charakter koncepce:
Aktualizace Strategického plánu hlavního měs-

ta Prahy 2014 (dále také jen „koncepce“) je 

střednědobým strategickým dokumentem ur-

čujícím priority rozvoje města na období příštích 

let. Koncepce stanovuje priority a cíle v kratším 

časovém horizontu na  období 2014–2020, 

v delším časovém horizontu pak do roku 2030. 

Jedná se o dokument, který defi nuje základní 

směry sociálně ekonomického rozvoje, jimiž bu-

dou hlavní stanové strategické cíle realizovány. 

V  rámci Aktualizace Strategického plánu hlav-

ního města Prahy 2014 bylo stanoveno šest 

hlavních strategických cílů (LIDÉ – Otevřené a 

soudržné město využívající potenciál aktivních 

a vzdělaných obyvatel, KREATIVITA – Živé, kul-

turní a  kreativní město, PROSPERITA – Pro-

sperující město, MOBILITA – Fyzicky prostup-

né, dostupné a propojené město, PROSTŘEDÍ

– Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve měs-

tě, SYSTÉM – Chytře a transparentně spravo-

vané město). Tyto cíle budou naplňovány dílčí-

mi politikami a programy, které tato koncepce 

uvádí. Aktualizace Strategického plánu hlavní-

ho města Prahy 2014 navazuje na  strategie 

a  koncepce vypracované na  vyšších úrovních 

a zohledňuje další koncepční a strategické do-

kumenty města.

Umístění: Hlavní město Praha

Předkladatel: Hlavní město Praha

Průběh zjišťovacího řízení: 
Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 10. 10. 

2014 zveřejněním informace o oznámení kon-

cepce a o tom, kdy a kde je možno do něj na-

hlížet (dále též jen „informace“) na úřední desce 

hlavního města Prahy.

 

Informace byla rovněž zveřejněna v  Informač-

ním systému SEA (http://eia.cenia.cz/sea/kon-

cepce/prehled.php), kód koncepce MZP189K, 

a zaslána dotčeným územním samosprávným 

celkům pro zveřejnění na úředních deskách. In-

formace o  oznámení koncepce byla písemně 

zaslána také dotčeným správním úřadům.

Souhrnné vypořádání připomínek: 
Ministerstvo životního prostředí, odbor posu-

zování vlivů na  životní prostředí a  integrova-

né prevence, oddělení SEA, obdrželo vyjádření 

celkem od 24 subjektů. Připomínky týkající se 

obsahu a rozsahu posouzení byly využity jako 

podklad pro vydání tohoto závěru zjišťovacího 

řízení. Kopie všech došlých vyjádření byly pře-

dány předkladateli koncepce k využití.

Závěr:
Na  podkladě oznámení koncepce a  vyjádření 

obdržených k oznámení koncepce provedlo

 

Ministerstvo životního prostředí podle kritérií 

uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 

Sb., o  posuzování vlivů na  životní prostře-

dí a  o  změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zá-

kon o  posuzování vlivů na  životní prostředí“) 

zjišťovací řízení ve smyslu § 10d výše uvede-

ného zákona s následujícím závěrem.

Aktualizace Strategického plánu hlavního měs-

ta Prahy 2014 je koncepcí, která naplňuje dik-

ci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí, proto 

bude zpracováno vyhodnocení vlivů této kon-

cepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle 

ustanovení § 10e zákona o  posuzování vlivů 

na životní prostředí.

Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen 

v  rámci základních zákonných požadavků da-

ných § 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona o po-

suzování vlivů na životní prostředí, ale také se 

zaměřením na aspekty plynoucí ze zjišťovacího 

řízení, zejména:

1)  Vyhodnotit soulad koncepce Aktualizace 

Strategického plánu hlavního města Prahy 

2014 s relevantními koncepcemi na úrovni 

hlavního města Prahy a celostátními kon-

cepcemi, zejména s  koncepcemi ochrany 

přírody a  krajiny (např. Aktualizací Stát-

ního programu ochrany přírody a  krajiny, 

Strategií ochrany biologické rozmanitosti 

ČR, Státní politikou životního prostředí ČR 

2012–2020), Strategií regionálního roz-

voje ČR 2014–2020, Zásadami územního 

rozvoje hlavního města Prahy, Územním 

plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy, Met-

ropolitním plánem hl. m. Prahy, Operačním 

programem Praha – pól růstu, s koncepcí 

ITI – integrované územní investice v Praž-

ském metropolitním prostoru apod.

2)  Vyhodnotit soulad koncepce Aktualizace 

Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 se 

stávajícími i  nově připravovanými progra-

my zlepšování kvality ovzduší.

3)  Vyhodnotit, zda a  v  jaké míře je v  rámci 

připravované strategie Aktualizace Stra-

tegického plánu hl. m. Prahy 2014 využit 

(zohledněn) potenciál ke  zlepšení stavu 

ovzduší na území hl. m. Prahy.

4)  Provést zhodnocení koncepce z  hlediska 

vlivů na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 

9 zákona o posuzování vlivů na životní pro-

středí se zaměřením na problematiku praš-

nosti, zejména PM10, PM2,5, a na proble-

matiku hluku.

5)  Vyhodnotit vliv v koncepci navržených stra-

tegických cílů, které budou naplňovány díl-

čími politikami a programy, na zvláště chrá-

něná území v dotčeném území. V případě, 

že dojde zpracovatelem k  vyhodnocení 

negativního vlivu určitého cíle na  zvláště 

chráněné území, požadujeme v rámci zpra-

cování vyhodnocení navrhnout opatření 

k vyloučení či snížení negativních vlivů na-

vrhovaných cílů či zásad na cíle a předmě-

ty ochrany dotčených zvláště chráněných 

území.

6)  Vyhodnotit vliv v koncepci navržených cílů, 

politik a  programů a  celkové koncepce 

na vodní režim krajiny, zejména s ohledem 

na předpokládaný vývoj klimatu.

7)  Vyhodnotit vliv v  koncepci navržených 

cílů, politik a  programů a  celkové koncep-

ce na  sledování cíle přizpůsobení silně ur-

banizovaného prostředí na  změny klimatu 

a  s  tím související meteorologické výkyvy 

(prudké bouře/dlouhé období sucha) a  je-

jich vlivy na  krajinu, ekosystémy a hmotný 

majetek.

8)  Vyhodnotit vliv v koncepci navržených cílů, 

politik a  programů a  celkové koncepce 

na hospodaření s přírodními zdroji – využití 

území jako prostoru pro uspokojení potřeb 

obyvatelstva (bydlení, ekonomické zájmy, 

rekreace, primární produkce (zemědělská 

a lesní)), ZPF, přírodními a přírodě blízkými 

plochami a vodními zdroji a jejich prováza-

nost s okolní krajinou.

9)  Vyhodnotit vliv v  koncepci navržených 

cílů, politik a  programů a  celkové koncep-

ce na  ekosystémy a  jejich schopnost po-

skytovat široké spektrum ekosystémových 

služeb (zadržování srážek, snižování zne-

čištění ovzduší, produkce kyslíku, zachytá-

vání prachu, rekreace, biodiverzita, snižová-

ní hlučnosti apod.), jakož i na jejich funkční 

provázanost.

10)  Vyhodnotit vliv v  koncepci navržených 

cílů, politik a programů a celkové koncep-

ce na ekologickou stabilitu krajiny a zacho-

vání prostupnosti krajiny (pro nemotorový 

pohyb člověka a pro volně žijící živočichy).

11)  Vyhodnotit možné vlivy koncepce na  po-

zemky určené k plnění funkcí lesa včetně 

jejich ochranných pásem zejména s ohle-

dem na přirozenou obnovu a zakládání les-

ních porostů, zvyšování biodiverzity po-

rostů, zakládání prvků rozptýlené zeleně 

v krajině.

12)  Vyhodnotit vliv koncepce na rozšiřování zá-

stavby do okolní krajiny (tzv. urban sprawl) 

ve vztahu k jednotlivým složkám životního 

prostředí.

13)  Vyhodnotit, zda a jak koncepce řeší proble-

matiku odpadového hospodářství v soula-

du s plány odpadového hospodářství hl. m. 

Prahy.

14)  Zpracovat návrh opatření k  předcházení, 

snížení nebo kompenzaci identifi kovaných 

negativních vlivů na přírodu a krajinu.

15)  Závěr zjišťovacího řízení a všechna vyjádře-

ní, která MŽP obdrželo v průběhu zjišťova-

cího řízení, je nezbytné ve vyhodnocení vli-

vů koncepce na životní prostředí a veřejné 

zdraví vypořádat.

Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým 

stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona č. 

114/1992 Sb., o  ochraně přírody a  krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o  ochraně přírody a  krajiny“) nevyloučily vý-

znamný vliv na území evropsky významné lo-

kality nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncep-

ce hodnocení důsledků na evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti podle § 45h a §45i 

zákona o ochraně přírody a krajiny.

V  hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, 

zda koncepce, popř. některý v ní blíže specifi -

kovaný záměr, bude mít významný negativní 

vliv na území evropsky významné lokality nebo 

ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnoce-

ní zohlednit zejména relevantní připomínky pří-

slušných orgánů ochrany přírody a krajiny.

V případech, kdy budou hodnoceny varianty ře-

šení, požadujeme uvedení jasného výroku, zda 

jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepří-

pustné, popř. podmíněně přípustné. Dále poža-

dujeme určení pořadí jednotlivých variant z hle-

diska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, 

ve  kterém jsou jednotlivé varianty přípustné 

a  za  jakých podmínek, včetně navržení a  po-

souzení opatření k  předcházení nepříznivých 

vlivů, popř. k  jejich vyloučení, snížení, zmírnění 

anebo kompenzaci. Výrok se může lišit k  jed-

notlivým variantám.

S ohledem na počet dotčených správních úřa-

dů a  dotčených územních samosprávných 

celků a  s  ohledem na  existenci Informační-

ho systému SEA stanovuje příslušný úřad po-

čet návrhů koncepce, jejichž nedílnou součástí 

je  vyhodnocení  zpracované  posuzovatelem, 

pro předložení na 2 ks v tištěné podobě a 28 ks 

v elektronické podobě na CD.

Ing. Jaroslava HONOVÁ v. r.

ředitelka odboru posuzování vlivů na  životní 

prostředí a integrované prevence

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

100 10  PRAHA 10-VRŠOVICE, Vršovická 65

V Praze dne: 12. 11. 2014 Č. j.: 74733/ENV/14

 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
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Výsledky voleb do Zastupitelstva 
městské části Praha-Újezd
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly 

volby do  zastupitelstev obcí, kterých se 

z celkového počtu 1961 oprávněných vo-

ličů zúčastnilo 1046 voličů. Byli zvoleni 

tito členové Zastupitelstva městské části 

Praha-Újezd:

1.  Václav Drahorád 
kandidoval za Pro Prahu, 401 hlasů

2.  Ing. Daniel Hakl
kandidoval za Sousedé, 355 hlasů

3.  JUDr. Karel Fiala
kandidoval za Sousedé, 329 hlasů

4.  Mgr. Michal Kopp
kandidoval za Sousedé, 322 hlasů

5.  Hana Petrová
kandidovala za Pro Prahu, 315 hlasů

6.  Ivan Křížek
kandidoval za Pro Prahu, 299 hlasů

7.  Jana Draštíková
kandidovala za Nezávislí pro Újezd 

a Kateřinky, 208 hlasů

8.  Ing. Josef Ryska
kandidoval za Nezávislí pro Újezd 

a Kateřinky, 208 hlasů

9.  Ing. Filip Ranoš
kandidoval za TOP 09, 161 hlasů

Dne 17. 10. 2014, po  rezignaci Ing.  Jo-

sefa Rysky na  mandát člena Zastupitel-

stva MČ Praha-Újezd, nastoupil podle 

§ 56, odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změ-

ně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, do funkce člena zastupitelstva 

náhradník z kandidátní listiny téže volební 

strany Ing. Zdeněk Hromádka.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Ustavující zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha-Újezd
V pondělí 3. listopadu 2014 proběhlo od 18.00 hodin ustavující zasedání Zastupitel-
stva MČ Praha-Újezd, na kterém byl ve veřejné volbě zvolen starosta, zástupci sta-
rosty a předsedové výborů.

Představujeme vám členy Zastupitel-

stva MČ Praha-Újezd pro funkční období 

2014–2018 a jejich funkce:

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

sál vodnická
Vodnická 531/44, Praha 4-Újezd
www.praha-ujezd.cz

program
Čtvrtek 4. 12., 15.00 a 17.30: Mikulášský dět-
ský karneval (vstupenky na ÚMČ Praha-Újezd)
Pátek 5. 12., 18.00: Klub seniorů (dále vždy 
1. čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.)

Klub Vodnická, o. s. (klubvodnicka.webnode.cz 
nebo tel.: 603 222 589):
Pondělí 8.30: Pilates
Pondělí 9.45: Cvičení rodičů s dětmi (2–3 roky)
Pondělí 11.00: Zdravotní cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Joga pro děti (4–10 let)
Pondělí 18.00 a 19.00: Power joga (současně 
19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00: Zdravotní pilates
Úterý 17.45: Pilates 
Úterý 19.00 a 20.00: Power joga
Středa 8.00 a 9.00: Power joga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00: Pilates
Čtvrtek 9.15: Cvičení rodičů s dětmi (2–3 roky)
Čtvrtek 20.00: Pilates
Pátek 8.30: Power joga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45: Pohybový kroužek
Středa 13.00: Předškolák

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

Slovo starosty 
městské části 
Praha-Újezd

30. října 2014 byla podepsána koalič-

ní dohoda mezi zastupiteli zvolenými 

za Sousedé, Pro Prahu a Nezávislí pro 

Újezd a Kateřinky. V pondělí 3. listopa-

du 2014 proběhlo ustavující zasedání 

Zastupitelstva městské části Praha-

-Újezd, na kterém obhájil post sta-

rosty Václav Drahorád (Pro Prahu, tři 

mandáty) a funkci zástupce starosty 

Ing. Daniel Hakl (Sousedé, tři mandá-

ty). Nováčkem ve vedení městské části 

se stala Jana Draštíková (Nezávislí pro 

Újezd a Kateřinky, dva mandáty).

Mohu ujistit všechny ty, kteří nám dali 

svoje hlasy, že budeme nadále pokra-

čovat v započaté práci na mnoha při-

pravovaných projektech, jako je např. 

výstavba mateřské školy a hasičské 

zbrojnice, zahájení a dokončení pro-

jektové přípravy domu pro seniory 

v Újezdu, zrekonstruování komunika-

cí s chodníky v sídelní části Kateřin-

ky, rozšíření komunikace Formanská 

s oboustrannými chodníky mezi Kate-

řinkami a Újezdem a zajištění výstavby 

protihlukové stěny v Újezdu. V průbě-

hu jara 2015 se v naší městské části 

uskuteční referendum o tom, jestli si 

místní občané přejí zrealizovat výstav-

bu tzv. Exit 4 na D1.

Václav Drahorád, starosta

SlSlSlovovoo ststararoostyy
městské části 

Václav Drahorád
starosta

• rozpočet

• investice

• kultura

Ing. Daniel Hakl
1. uvolněný zástupce 

starosty

• územní rozvoj

• výstavba

• sport

Jana Draštíková
2. neuvolněná zástup-

kyně starosty

• školství

• sociální oblast

JUDr. Karel Fiala
předseda kontrolního 

výboru 

Mgr. Michal Kopp
předseda fi nančního 

výboru

Ing. Filip Ranoš
předseda výboru sta-

vebního a pro životní 

prostředí 

Hana Petrová
zastupitelka

Ivan Křížek
zastupitel

Ing. Zdeněk 
Hromádka
 zastupitel 
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CAMpak? Na CAMPANUS, 

letos už potřetí!

Základní škola Campanus na Jírovcově náměstí patří k těm školám, které své dobré 
jméno založily nejen na kvalitním vzdělávání všech žáků, ale i na pořádání nejrůzněj-
ších mimoškolních akcí. 

Mnohé z  těchto akcí lákají nejen žáky 

a  jejich rodinné příslušníky, ale tradičně 

je navštěvují i obyvatelé sídliště, kteří už 

dávno nemají se základní školou nic spo-

lečného. Mezi nejoblíbenější události pa-

tří předvánoční a  předvelikonoční dílny, 

divadelní představení školních souborů 

a také všechny programy, které paní uči-

telky a páni učitelé připravují pro budoucí 

prvňáčky. Celým předškolním rokem mo-

hou budoucí žáčci projít v  rámci progra-

mu My se školy nebojíme. Každou středu 

odpoledne se děti se svými rodiči zúčast-

ňují zajímavých hodin, které je sezná-

mí se školou, s  vyučujícími, naučí se při 

nich nové písničky, zacvičí si v tělocvičně, 

pochlubí se svou znalostí písmenek a čí-

sel. A  na  závěr dostanou první – zatím 

pouze předškolní – vysvědčení. Součástí 

tohoto programu pro předškoláky je také 

nevšední sobota ve škole, která se pod 

názvem CAMpak? Na CAMPANUS! kona-

la letos již třetím rokem.

Jednu listopadovou sobotu se obyva-

telům sídliště naskytl zajímavý pohled. 

Do školy přicházely paní učitelky, někte-

ré nesly kostýmy, jiné sportovní náči-

ní, někdo zase barvy a  štětce... Prostě 

všichni přišli, aby pro zájemce uchysta-

li celodenní putování velkou a pro malé 

děti tak trochu tajuplnou školou. Za chví-

li bylo připraveno celkem 11 stanovišť 

s lákavými názvy – U kocoura v botách, 

Zlatovláska, Doktor Nebolíto, Ferda 

Mravenec, Sud kulatý... A paní ředitel-

ka mohla úderem desáté vyslat na trať 

první zájemce. Každý malý účastník do-

stal pamětní odznak, na který sbíral ra-

zítka za splnění jednotlivých úkolů, jeho 

rodiče byli vybaveni plánkem školy a aby 

se opravdu nikdo neztratil, trasa byla vy-

značena barevnými stopami. Kolem je-

denácté už školou zněl smích, z knihov-

ny se ozýval zpěv a  hra na  hudební 

nástroje, jinde se děti dostaly mezi věd-

ce – matematiky a chemiky, zkoušely si 

práci s mikroskopem, kdo chtěl, mohl si 

obléci divadelní kostým nebo předvést 

znalost angličtiny na  interaktivní tabuli. 

A když byly všechny úkoly splněny, čeka-

la na každého ve společenské místnosti 

školy sladká odměna a také malé občer-

stvení. Rodiče si při kávě či čaji s dětmi 

povídali o  tom, jak se jim ve  škole líbí 

a na co všechno se už teď těší, paní uči-

telky měly vítanou možnost popovídat 

si s  řadou bývalých žáků a žákyň, kteří 

přišli po letech opět do své školy, tento-

krát jako rodiče. Všichni chválili, jak moc 

se škola změnila, jak zkrásněla zven-

čí i uvnitř, jaké má nadstandardní vyba-

vení tříd, družin i tělocvičen. Dopoledne 

rychle ubíhalo a na nudu si určitě nikdo 

nestěžoval.

Tak CAMpak příští rok? Na  CAMPANUS 

přece! Více informací o akci i  s  fotogra-

fi emi najdete na www.campanus.cz. 

Ivana Kejzlarová, 

zástupkyně ředitelky školy
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Fotbalový klub Háje Jižní Město má již dlouholetou tradici. Její počátky spadají 
do dob, kdy ještě neexistovalo sídliště, část této Prahy znala jen rodinné domky. 

Čas běžel a před více než dvaceti lety zde 

vyrostly panelové domy a do nich se na-

stěhovali lidé a  samozřejmě také děti. 

A tak do této doby jasný cíl klubu – hrát 

fotbal – musel být upraven. Nastal čas 

nabídnout dětem program na odpoledne, 

naučit je trávit volný čas tam, kde není 

moc zeleně a nikdo nikoho moc nezná. 

Dnešní fotbalový klub FC Háje Jižní Měs-

to má dvě roviny:

•  Rovina je fotbal, hrát fotbal. Týká se ka-

tegorií dorostenci, muži.

•  Rovina, kterou bych ráda popsala po-

drobně, je péče o děti od 4 do 10 let.

Naším cílem je zpřístupnění fotba-

lu a  sportování všem dětem na  sídlišti. 

Slovem „všem“ myslím opravdu všech-

ny děti. Rozvoj pohybových dovedností 

a  obratnosti, seznámení s  teoretickými 

pravidly a historií. Náš klub sdružuje děti 

již v přeškolním věku, kdy získavají základ-

ní pohybové dovednosti, učí se sociální-

mu cítění. Vyhledáváme tzv. netalento-

vané děti, protože právě pro ně většinou 

není v prestižních klubech místo. Nezapo-

mínáme ani na to, že mezi námi žijí děti 

s handicapem, které také chtějí umět hrát 

fotbal. Do našeho klubu dochází chlapec 

se sluchovým postižením, středně těž-

kou vadou zraku, děti s lehkou mozkovou 

dysfunkcí. Trenéři konzultují se speciálním 

pedagogem přístup k těmto dětem. Pro 

širší veřejnost organizujeme turnaje. Po-

řádáme Mateřinacup – turnaj všech ma-

teřských škol v Praze 11. Rovněž nechybí 

klasické fotbalové turnaje o poháry.

Klub má v současné době cca 350 dětí 
ve věku 4–10 let.
Každý rok pořádáme dětské sportovní 

tábory s celotáborovou hrou na různých 

místech republiky. Aby naše činnost ne-

přestávala fungovat, potřebuje perso-

nální a  fi nanční zajištění. Neustálým ná-

borem tatínků, studentů FTVS a  jejich 

dalším proškolováním získáváme trené-

ry pro nově vzniklá družstva. Pro dobré 

fungování potřebujeme sportovní zázemí 

– klubovnu se sociálním zajištěním, spor-

tovní náčiní, sportovní oblečení, fi nanční 

prostředky na organizaci turnajů.

Co se nám letos všechno povedlo
Ve středu 4. 6. na hřišti Viktorie Žižkov na-

stala historická událost pro všechny příz-

nivce fotbalového klubu FC Háje JM. Ten-

to klub nastoupil ve  fi nále poháru PFS. 

Soupeřem mu bylo mužstvo FC Tempo, 

které pohár obhajovalo. Fotbalisty neče-

kalo jednoduché utkání, jak by taky moh-

lo, bylo to přece fi nále. Obě mužstva při-

stoupila k fi nále velmi zodpovědně, hráče 

nešetřila. Zápas skončil tedy 2 : 2. O vítězi 

tedy musely rozhodnout penalty, v nichž 

mužstvo FC Háje JM bylo úspěšnější. Tím 

vytryskly gejzíry radosti. FC Háje MAJÍ po-

hár no a co, no a co. Hráči vybojovali his-

toricky první trofej pro tento klub. 

Další velká povedená akce
V rámci akce Měsíc náborů přivítaly Háje 

ve  středu 24. 9. děti z  blízkých mateř-

ských škol a  základní školy Mendelo-

va. Sluníčko se na nás už od  rána smá-

lo, a  tak děti zažily krásné sportovní 

dopoledne. Pro děti ze ZŠ Mendelova, 

MŠ Sulanského, MŠ Anny Drabíkové, MŠ 

Markušova bylo kromě teplého počasí 

připraveno také 15 sportovních stano-

višť. Skládaly se např. z hodu na cíl, hodu 

do dálky, opičí dráhy, slalomu, přetahova-

né, chůze na chůdách a nemohl samozřej-

mě chybět ani fotbálek, do kterého se za-

pojili nejen kluci, ale také holčičky. Akce se 

velmi vydařila, nikdo se nezranil, všichni si 

užili spoustu zábavy a  radosti z pohybu 

na čerstvém vzduchu. 

A všichni příznivci klubu, těšte se, v roce 

2015 nás čekají velké oslavy 85. výročí 

založení klubu. red

Sport a relax

FC Háje JM, letošní úspěchy a blížící se oslavy
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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.: <=> ��> ;QQ

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: + �� %

�/�

�Q� x �W� mm

>= W;; Kč 

bez DPH

�/�

�Q� x ��= mm

�W W;; Kč 

bez DPH

�/>

�Q� x X� mm

�> Q;; Kč 

bez DPH

�/>

QQ x ��= mm

�> Q;; Kč 

bez DPH

�/Q

QQ x X� mm

Q +;; Kč 

bez DPH

�/�X

QQ x =; mm

> <;; Kč 

bez DPH

Termíny uzávěrek a vydání v roce �;�W

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

Uzávěrka �<.��. ��.�. �Q.�. �;.=. ��.>. �+.W. �+.X. x �;.Q. ��.+. ��.�;. �+.��.
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haje@CHIRS.cz www.CHIRS.cz

POBOČKA HÁJE
Najdete nás 

u metra Háje 
vedle pošty

haje@chirs.cz Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 3+kk/T/GS, 102m2

Praha 7 – Holešovice 
Novostavba River Lofts. Z obývacího po-

koje je vstup na zimní zahradu, z ložnic se 

vchází na terasu. V bytě je klimatizace. 
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 2+kk, 49m2

Praha 4 – Nusle
Byt po kompletní rekonstrukci se nachází 

v přízemí cihlového domu. Nabízí se čás-

tečně zařízený. Cena je 13.500,-Kč + popl.
 Tel. 267 311 611

PRONAJMU SI byt 1+kk, 1+1
Praha 4

Paní hledá pronájem malého bytu, ideálně 

Jižní Město, Kačerov. Byt by měl být ales-

poň částečně zařízený. Do 10 tis vč. popl.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 2+kk, 2+1
Praha 11 - Háje 

Pán koupí byt na investici. Na stavu bytu 

nezáleží. Balkon podmínkou. Od 2.patra 

výš, ne poslední. Hotovost do 1,9 mil.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 2+kk, 43m2

Praha 10 – Petrovice
Byt je po částečné rekonstrukci, zděné jád-

ro. V koupelně sprchový kout a WC. K bytu 

patří sklep. Výhodou nízké poplatky. 
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 3+1/L, 81m2

Praha 11 – Háje 
Byt v původním, udržovaném stavu je určen 

k dlouhodobému pronájmu. Nabízí se ne-

zařízený. Cena je 10.000,-Kč + poplatky. 
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 1+kk/B, 42m2

Praha 12 – Libuš 
Prostorná předsíň. Kuchyňská linka na míru 

se spotřebiči. Koupelna s oknem, WC zvlášť. 

K bytu patří sklep a garážové stání.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 3+1, 4+1
Praha 11

Rodina hledá ke koupi větší byt v docház-

kové vzdálenosti na metro. Od 3.patra 

výš. Může být i DV. Cena do 3,2 mil.
 Tel. 267 311 611

PRONAJMU SI byt 4+kk, 4+1
Praha 11 - Háje

Rodina hledá dlouhodobý pronájem. Byt by 

měl být zařízený a ne ve zcela původním 

stavu. Na patře nezáleží. Do 18 tis vč. popl.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ garáže, 18m2

Praha 4 – Kateřinky 
Prostorná podzemní garáž se nachází 

v komplexu podzemních garáží v panelo-

vé zástavbě. Zabezpečený vjezd na čip.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 1+kk, 27m2

Praha 9 – Prosek
Byt je po kompletní rekonstrukci. Kuchyně 

má okno. Koupelna se sprchovým koutem 

a WC. K bytu patří velká lodžie na patře.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 2+kk, 44m2

Praha 11 – Háje 
Byt je v původním, udržovaném stavu. Ku-

chyňská linka s plynovým sporákem. Plasto-

vá okna směřují na J. K bytu patří sklep.

 Tel. 267 311 611

PRONAJMU SI byt 2+kk, 2+1
Praha 4

Paní s dcerou hledají pronájem bytu 

v lokalitě Háje, Chodov, Spořilov, Mich-

le. Lépe nezařízený. Do 11 tis vč. popl.
 Tel. 267 311 611

PRONAJMU SI byt 2+1, 3+1
Praha 11

Tři dospělí muži pracující na Chodově, 

hledají pronájem bytu. Měl by být ales-

poň částečně zařízený. Do 17 tis vč. popl.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 1+kk/B, 38m2

Praha 15 – Horní Měcholupy
Byt se nabízí nezařízený, jen kuchyňská 

linka, sporák a lednice. V koupelně sprcho-

vý kout a WC. Cena 10.000,-Kč vč. popl.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ RD 4+kk/2xL, 134m2

Kunice
Dvoupodlažní rodinný dům z roku 2008 

s pozemkem o velikosti 249m2. Terasa 

o rozloze 16m2. Cca 30 km JV od Prahy. 
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 1+1/L, 42m2

Praha 4 – Krč 
Byt po rekonstrukci se nachází v 8.patře pa-

nelového domu. Koupelna se sprchovým kou-

tem, WC oddělené příčkou. Zasklená lodžie.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 3+kk, 3+1
Praha 11 - Háje

Mladý pár hledá ke koupi byt. Lodžie pod-

mínkou. Na stavu bytu a patře nezáleží. 

Financování hypotékou do 2,5 mil.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 1+kk, 1+1
Praha 11 – Háje 

Pán hledá pro dceru malý byt. Balkon výho-

dou. Ne přízemí ani poslední patro. Stav bytu 

a vlastnictví nerozhoduje. Do 1,5 mil.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM KO, 3350m2

Praha 4 – Michle
Komerční objekt lze pronajmout po čás-

tech. Vhodné pro sklad, provozovnu, vý-

robnu, dílnu, vzorkovnu. 7 min do centra.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ KO, 948m2

Praha 4 – Záběhlice 
Reprezentativní obchodní prostor po re-

konstrukci. Vhodný pro autosalon, firemní 

showroom nebo sídlo firmy.

 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 3+1/L, 75m2

Praha 4 – Braník 
Byt je po kompletní rekonstrukci. Kuchyň-

ská linka se spotřebiči. Koupelna s rohovou 

vanou, WC zvlášť. Komora naproti bytu.

 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 2+kk, 2+1
Praha 11 - Háje

Paní hledá ke koupi byt. Ne Opatov, ne 

Chodov. Nechce přízemí ani poslední pat-

ro. Na stavu nezáleží. Hotovost do 2,2 mil.
 Tel. 267 311 611

NABÍZÍME PRÁCI
Hledáme aktivní 

a komunikativní ženy/muže 
ve věku 35-ti let na 

novou pobočku na Hájích
 kariera@chirs.cz
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Husa po ledě nechodila
Svatomartinské víno nabízejí vinaři naší republiky teprve deset roků. Mnohem del-
ší je tradice, že na svátek všech Martinů dokejhá spousta hus. V Chodově, podobně 
jako jinde, se kdysi říkalo: Když husa o Martině chodí po ledě, budeme o Vánocích 
chodit po blátě. Letos nechodila, snad tedy budou Vánoce mrazivé. A tam platívalo: 
lepší Vánoce třeskuté, nežli tekuté.

Místní a  regionální zvyky a  tradice se 

v čase proměňují, ale ty vánoční se sna-

žíme udržet. Přispívají k pocitu propojení 

s  rodinou, s minulostí i s komunitou, se 

sousedy. „V naší obci a okolí zachovalo 

se nejvíce starých zvyků a pověr, vížících 

se ke kouzlu Štědrého večera a Nového 

roku,“ zapsal někdy v  roce 1923 první 

chodovský kronikář Jan Pexider. To ještě 

měla obec k okraji hlavního města repub-

liky kus cesty, totiž na  tehdejší zástav-

bu Michle a Nuslí nebo aspoň k „akcízu,“ 

dobovému kontrolnímu místu pro dovoz 

zboží. „O Štědrý den každá světnička má 

svůj stromeček s dárky pro všechny členy 

rodiny. Ten den bývá i v některých rodi-

nách i dnem přísného postu. Aby i děti se 

zdržely jídla, slibuje se jim, že uvidí zlatá 

prasátka. Den tento možno bez obalu říci, 

jest ode všech lidí bez rozdílu nábožen-

ského přesvědčení považován za nejdů-

ležitější a nejvýznamnější svátek v roce. 

Těm členům rodiny, jež nemohou se do-

staviti, jakož i  známým přátelům posílá 

se písemné přání šťastných a  veselých 

svátků. Zvyk tento opakuje se i o Novém 

roce a svát. velkonočních. Po večeři štěd-

rovečerní (oblíbena jest v ten den ryba), 

tu a  tam ještě sesedne se rodina, aby 

podle obyčeje starých předků zkoumala 

svoje příští osudy.“

Část z  toho proměnil život brzy poté, 

když se Chodov začal za  první republi-

ky rozrůstat, část se uplatňuje dodnes. 

A  po  spojení obce s  Prahou a  po  prud-

kém vzrůstu zástavby si obdobné prožit-

ky a návyky přinesli i obyvatelé Prahy 11, 

kteří přišli odjinud. Zdejší současnost vy-

růstá ze společného základu, ovlivňova-

ného středoevropským vývojem po  celá 

staletí a vnějšími tlaky dneška. Je to při-

rozené. Vše, co považujeme za  pevné, 

třeba i  ve vánoční tradici, má svůj ohra-

ničitelný počátek. Nejstarší české koledy 

se zpívaly ve  středověku. Betlémy pro-

nikly z  italského prostředí díky českým 

kutilům a  umělcům až do  domácností 

a  na  světové výstavy. Vánoční stromky 

začaly dotvářet sváteční pohodu u  Če-

chů snad od roku 1812, vánoční kapr na-

hradil „kubu“ ještě později. Ozdobené vá-

noční stromy stály na náměstích poprvé 

před koncem 19. století. Tenkrát také tra-

dice rozšířil silvestr. Od  druhé poloviny 

20. století mění skladbu svátečních dnů 

rodin televize. Nyní elektrické „stromeč-

ky“ a hvězdy nad komunikacemi propojují 

celou Prahu. Patříme k ní, přesto usiluje-

me uchovat si vlastní rysy. Za vánočních 

večerů svítí v našich ulicích hned několik 

ozdobených stromů, veřejných i  soukro-

mých, v zahradách, vedle jehličnanů i roz-

ložitá lípa. Od  znovu výrazně oživeného 

Mikuláše až po Tři krále se ovšem tradice 

folklorní a náboženské mísí s vnější nabíd-

kou, s tlaky doby. Dnes tak často komerč-

ními. A s propagací stále nových zážitků. 

Advent, dobu očekávání, usilují některá 

média změnit ve stupňování nákupní ho-

rečky. Ve  vlastní sváteční dny zase mizí 

prostor pro chvíle zamyšlení a  lidských 

kontaktů. Lze však odolat. Ne snad ustr-

nout, život jde stále dál. Lze si ale vytvořit 

a uchovat vlastní okruh spojení s partne-

ry, rodinou, se sousedy, s  dobrými zná-

mými. I zde platí, že je lepší rozsvítit ma-

lou svíčku, než proklínat temnotu. Hezké 

vánoční svátky, třeba i trochu příjemného 

mrazu ve tváři, naznačeného pranostikou 

o martinských husách, a bezpečné vykro-

čení do nového roku přeje

Jiří Bartoň

Pohlednice zapůjčené ze soukromé sbírky.
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Zápisy do základních škol 
jsou opět za dveřmi
Po roce se opět přiblížil termín zápisů do základních škol, který se uskuteční na pře-
lomu ledna a února. Abychom rodičům budoucích prvňáčků co nejvíce usnadnili vý-
běr školy, přinášíme základní informace a přehled všech základních škol v Praze 11 
s jejich charakteristikami.

Jedná se celkem o 13 škol, z  toho jsou 

dvě soukromé a dvě speciální. Každá ze 

škol má svá specifi cká zaměření a mnoho 

školních a  mimoškolních aktivit. Vyhláš-

kou hlavního města Prahy jsou stanoveny 

spádové obvody jednotlivých škol, které 

najdete na webových stránkách MČ Pra-

ha 11 – www.praha11.cz v sekci školství. 

Ředitel spádové školy je povinen před-

nostně přijmout žáky s místem trvalého 

pobytu v příslušném školském obvodu.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě 

k zápisu k povinné školní docházce, a to 

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

dářního roku, v němž má dítě zahájit po-

vinnou školní docházku. Do základní ško-

ly se zapisují děti, které před začátkem 

školního roku (nejpozději 31. srpna) dovr-

ší šestý rok věku. Na žádost zákonných 

zástupců lze výjimečně zapsat i děti, kte-

ré dovrší šesti let v době od září do kon-

ce června příslušného školního roku, ale 

pouze jsou-li přiměřeně tělesně i  dušev-

ně zralé. Podmínkou přijetí dítěte naroze-

ného v období od září do konce prosince 

je doporučující vyjádření školského pora-

denského zařízení, podmínkou přijetí dítě-

te narozeného od ledna do konce června 

doporučující vyjádření školského poraden-

ského zařízení a odborného lékaře, která 

k  žádosti přiloží zákonný zástupce. Ře-

ditel školy může na základě písemné žá-

dosti zákonného zástupce a  doporučení 

příslušného školského poradenského za-

řízení a  odborného lékaře nebo klinické-

ho psychologa odložit začátek povinné 

školní docházky o jeden rok u dětí, které 

nejsou tělesně či duševně vyspělé. I s tě-

mito dětmi se ale musí rodiče dostavit 

k zápisu. K zápisu vezměte průkaz totož-

nosti a rodný list dítěte.

V případě odkladu školní docházky bude 

možné využít nově otvíraných příprav-

ných tříd, které budou dle zájmu otevřeny 

v těchto základních školách: Donovalská 

1684, Ke Kateřinkám 1400, Květnového 

vítězství 1554, Mikulova 1594 a Pošep-

ného nám. 2022. Přípravné třídy vzhle-

dem k nižšímu počtu dětí ve třídě (maxi-

málně 15) pomohou vyrovnat vývoj dětí 

v  potřebných oblastech tak, aby vstup 

do  základní školy v  dalším roce byl pro 

dítě co možná bezproblémový. 

V  tomto čísle Klíče jsme se snažili po-

dat souhrnné informace týkající se zápi-

su do základních škol. Veškeré další dota-

zy vám zodpoví vedení jednotlivých škol 

i odbor školství a kultury Úřadu městské 

části Praha 11 (tel.: 267 902 324). Po-

drobnější informace najdete na www.pra-

ha11.cz v sekci školství.

Na závěr bychom chtěli popřát budoucím 

prvňáčkům, aby jim „těšení“ na školu vy-

drželo co nejdéle, a vám rodičům se tak 

potvrdila správnost volby.

Ivana Guthová, odbor školství 

a kultury ÚMČ 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, 

Praha 4, K Milíčovu 674

Fakultní škola UK; Držitel ocenění Label, Deutsche Part-

nerschule; Škola s  právem jazykové zkoušky DSD B1 pro 

německý jazyk; Škola je zapojená do  projektu Erasmus, 

eTwinning a Česko sportuje • Ředitel: Mgr. Věra Jarolímo-

vá • Tel.: 272  910  516, 226  807  223 • E-mail: zsrvj@

zsmilicov.cz • www adresa: www.zsmilicov.cz • Vzdělávací 
program: Škola pro vzájemné porozumění 0309/2007; Bi-

lingva – 1.–5. třída bilingvní česko-německá výuka podporo-

vaná programem partnerské školy – Partner der Zukunft • 

Počet žáků celkem: 800 • Třídy celkem: 33 • Školní druži-

na: od 6.30 do 17.00 hod. • Oddělení ŠD: 12 pro žáky 1. 

–3. ročníku a školní klub pro žáky 4. ročníku – široká mož-

nost zájmové činnosti v  krásném prostředí • Den otevře-
ných dveří: 9. 12. 2014 od 14.30 do 15.15 hod. • Zápis 
do 1. tříd: 19. a 20. 1. 2015 od 14.00 do 17.00 hod. • 

Předškoláček: květen 2015

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550

Tel.: 272 088 211, 602 270 472 • Ředitel: PhDr. Mgr. Marti-

na \ umsová • E-mail: skola@zsmendelova.cz • www adresa: 
www.zsmendelova.cz • Vzdělávací program: ŠKOLA ÚSPĚŠ-

NÉHO ŽIVOTA – všestranný rozvoj žáka, respektování jeho 

osobnosti, intenzivní spolupráce s  rodiči, projektová výuka, 

skupinové vyučování, oborové práce, propojení teorie s praxí, 

moderní technologie ve výuce, výuka cizích jazyků od 1. roč-

níku, vyšší dotace hodin v  matematice a  informatice, kultur-

ní, sociální a sportovní programy • Počet žáků celkem: 632 

• Třídy celkem: 23 • Kroužky ve škole: zájmové aktivity roz-

víjející kreativitu, vědomosti, tělesnou zdatnost, praktické do-

vednosti • Školní družina: 1.–3. ročník od 6.30–18.00 hod., 

příjemné zázemí pro využití volného času • Školní klub: 4.–9. 

ročník od 12.00–18.00 hod., široké spektrum činností žáků • 

Dny otevřených dveří: 13. ledna 2015 od 8.30 do 16.00 ho-

din. Od 4. února 2015 „Příprava na školu hrou“ pro všechny 

předškoláky. • Zápis do 1. tříd: 15. a 20. 1. 2015 od 13.00 

do 18.00 hodin.
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Základní škola Campanus, 

Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

Fakultní škola Univerzity Karlovy v  Praze, Pedagogické fakul-

ty • Tel.: 222 366 517, 518 • Ředitel: Mgr. Lenka Derková • 

E-mail: central@campanus.cz • www adresa: www.campanus.

cz • Vzdělávací program: „Vzdělávání, tolerance, integrace“ 

s podtitulem „Škola není cíl, škola je cesta“ – partnerské, klidné 

a tvůrčí prostředí, důraz je kladen na osobnostní rozvoj každé-

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

glickým lektorem; oddělení anglické družiny; od 6. ročníku dělení 

žáků do skupin podle zaměření • Počet žáků celkem: 750 • Tří-
dy celkem: 29 • Kroužky ve škole: dramatický, recitační, výtvar-

ný, hudební, keramický, mladý zdravotník, turistický, fl orbalový, 

atletický, taneční… • Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod., 

pro žáky 1.–5. ročníku • Dny otevřených dveří: 7. a 13. ledna 

2015 od 8.00 do 16.00 hod. • Akce pro předškoláčky: „Před-

školák“ aneb „My se školy nebojíme“ – každá středa od 15.15 

do 16.15 hod. • Zápis do 1. tříd: 20. a 21. ledna 2015 od 14.00 

do 17.30 hod. K zápisu je možné si předem zarezervovat kon-

krétní čas, rezervační čísla je nutné si vyzvednout osobně v kan-

celářích ZŠ od 7. do 13. ledna od 8.00 do 16.00 hod.

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594

Jsme otevřená škola, zapojená do programu RODIČE VÍTÁNI. • 

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

Školní vzdělávací program: IVP – Výchova, Inspirace, Porozu-

mění. Průměrný počet žáků ve  třídě 24. Vyučování zážitkovou 

formou, projektové vyučování, zdravé a  pozitivní klima, spo-

lupráce s  rodiči, mladý a  zkušený kolektiv. Třídy vybaveny PC, 

některé s projekčními obrazovkami. Jedna třída v  ročníku na  I. 

stupni sportovní – navýšený počet hodin TV. Pro budoucí prvňáč-

ky od února Hra na školu – příprava formou her, děti poznávají 

prostředí školy. II. stupeň – zaměření na matematiku a přírodo-

vědu nebo jazyky (český jazyk, angličtina, němčina). Moderně za-

řízené učebny matematiky, jazykové, přírodovědná učebna, dvě 

PC učebny, zrcadlový sál, relaxační místnost, pěkné sportovní hři-

ště. • Počet žáků celkem: 636 • Třídy celkem: 26 • Kroužky: 
angličtina, specifi cké poruchy učení, výtvarný, sportovní, kopaná, 

fl étna, zdravověda, taneční, příprava na SŠ, informatika, procvi-

čování z ČJ, fl oorball, šachy, dramaťák • Školní družina: 6.15–

18.00 hod., 350 Kč/měsíc • Den otevřených dveří: 13. 1. 2015 

od 9.00–12.00 a 14.00–17.00 hod. • Zápis do 1. tříd: 19. 1. 

2015 – 14.00–18.00 hod. a 20. 1. 2015 – 14.00–16.30 hod. 

Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684

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

skazs.cz • Vzdělávací program ve školním roce 2014/2015: ŠVP – „Mosty k vědění“ – je zaměřený především na výuku cizích ja-

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

bez zvonění, je proložena oddechovými prvky pohybové výchovy a estetické výchovy. Některé 1. třídy mají k dispozici kromě kla-

sické učebny ještě hernu; V 1. až 3. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na tenis (tenisová 

škola TSD). Na II. stupni jsou žáci systematicky připravováni ke studiu na středních školách. • Počet žáků celkem: 575 • Počet tříd 
školy celkem: 25, průměrný počet žáků v 1. třídách – 22–23 dětí • Kroužky na škole: košíková, počítačové, fl orbal, tenis, atletika, 

stolní tenis, šachy • Školní družina: pro žáky 1.–3. ročníku. Kroužky ve školní družině – výtvarný, keramický, hudební, sportovní hry, 

rukodělný. • Den otevřených dveří: v rámci „Školy před školou“ dne 11. 12. 2014 v 16.00 hod. beseda vedení školy s rodiči spoje-

ná s prohlídkou prostor školy. • „Výuka“ pro předškoláky: „Škola před školou“: 11. 12. 2014 od 16.00 hod. • Zápis do 1. tříd: 14. 

ledna 2015 – prioritně děti ze spádových oblastí školy; 15. ledna 2015 – děti z jiných spádových oblastí, vždy od 15.00 do 17.00 

hod., formou netradičního zápisu, více informací na: www.donovalskazs.cz

Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554

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

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

hudební výchova, sport (fotbal a aerobic). • Pravidelné třídnické hodiny pro vytváření pozitivního klimatu ve škole. • Volitelné 
předměty: německý jazyk, konverzace v angličtině, multimédia, dramatická výchova • Počet žáků celkem: 490 • Třídy celkem: 
21 • Kroužky ve škole: výtvarné, hudební, keramické, sportovní, jazykové, modelář • Školní družina: 6.30–17.30 hod., pro žáky 

I. stupně • Školní klub: 11.30–15.30 hod., pro žáky II. stupně • Psycholog, výchovný poradce, metodik primární prevence, spe-

ciální pedagog – odborná pomoc pro žáky i jejich rodiče • Klub Mosty – pomocná ruka dětem s odlišným mateřským jazykem • 

Dysklub – pravidelná odborná pomoc žákům, kteří si s učením neví rady • Dny otevřených dveří: Nebojte se velké školy – cyklus 

setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů se školou od 16.00 do 18.00 hod. (10. 12., 14. 1.); Přijďte se k nám podívat – 3. 11. 

2014–27. 1. 2015 pozvání do výuky v dopoledních hodinách dle rozpisu na www.kvetnak.cz v akcích pro předškoláky; Desatero 

předškoláka – příprava na školu pro zapsané děti, březen–duben 2015 • Zápis do 1. tříd: 19. 1. 2015 (termín rezervovaný pro 

děti ze spádové oblasti – viz www.kvetnak.cz) a 4. 2. 2015 od 14.00 do 18.00 hod.

Život na Jižním Městě

Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

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

Vzdělávací program: Škola pro 3. tisíciletí je nastaven tak, aby vyhovoval všem dětem, naší prioritou jsou cizí jazyky, informatika, at-

letika a tenis. Angličtinu a informatiku vyučujeme od 1. ročníku, druhý jazyk – španělštinu a francouzštinu – od 7. ročníku. Od 1. roční-

ku zaměření na atletiku a tenis. Součástí vzdělávání jsou i zahraniční zájezdy, které korespondují se ŠVP. • Počet žáků celkem: 418 • 

Třídy celkem: 19 • Kroužky ve škole: aerobic a moderní tanec, atletika, výtvarná výchova, sportovní gymnastika, fl orbal, bojové spor-

ty a sebeobrana, mažoretky, miniházená, in-line bruslení, šachy, hip-hop, angličtina, věda nás baví • Školní družina: od 6.30 do 17.30 

hod., pro žáky 1.–5. ročníku • Den otevřených dveří: 17. 12. 2014 a 14. 1. 2015 od 8.00 do 12.00 hod., kdy uvítáme rodiče ve vý-

uce, od 16.00 do 17.00 hod. zveme každý první čtvrtek v měsíci naše budoucí prvňáčky do Pošepňácké školičky. Předškolní příprava 

probíhá již tradičně od listopadu a je otevřena všem zájemcům z řad MŠ. • Zápis do 1. tříd: 21. 1. 2015 a 22. 1. 2015 vždy 14.00–

18.00 hod.
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Základní škola a Střední škola, 

Praha 4, Kupeckého 576

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

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

rá škola“ modifi kovaný pro žáky s poruchami učení a školní 

vzdělávací program vypracovaný dle přílohy pro žáky s leh-

kým mentálním postižením. • Počet žáků celkem: 220 • 

Třídy celkem: 22 • Kroužky ve škole: kopaná, fl orbal, spor-

tovní, hudební, taneční, výpočetní technika, keramika, po-

znáváme přírodu, výtvarný, geocahing, literárně dramatický 

• Školní družina: od 7.00 do 17.00 hod. • Dny otevřených 
dveří: školu možno navštívit kdykoli po telefonické dohodě • 

Zápis do 1. tříd: od 15. 1. 2015 individuálně po telefonické 

dohodě • Do přípravné třídy ZŠ jsou děti přijímány po celý 

školní rok do naplnění kapacity.

Škola Můj Projekt - základní škola Praha, s.r.o.

Tel.: 602 664 665 • E-mail: info@skolamujprojekt.cz • www ad-
resa: https://sites.google.com/site/skolamuajprojektzspraha/ • 

Vzdělávací program: výuka je založena na propojení vzdělávání 

s reálným světem a probíhá převážně formou projektové výuky, 

často i mimo školní budovu; většina výuky nabízí dítěti svobodu 

volby tématu i formy, kterou chce nové učivo zvládnout; každé 

dítě má vlastní individuální vzdělávací plán na základě vstupní pe-

dagogické diagnostiky, výuka pak probíhá důsledně tak, aby dítě 

mohlo dosáhnout svého aktuálního maxima způsobem, který je 

pro něj příjemný a efektivní; hlavním cílem je pomoci dítěti obje-

vovat a rozvíjet jeho silné stránky, podpořit jeho víru ve vlastní 

schopnosti a aktivní přístup k životu • Počet žáků celkem: kapa-

cita dle Rejstříku škol bude (pro školní rok 2015/2016) 80 žáků • 

Třídy celkem: pro školní rok 2015/2016 připravujeme první, dru-

hou a šestou třídu (v každé max. 20 žáků), dle zájmu další první 

nebo šestou třídu • Termíny prezentací koncepce základního 
vzdělávání: 3. 12. 2014 v 16.30 hod.; 14. 1. 2015 v 16.30 hod. 

• Termíny zápisů: 23.–24. 1. 2015

Základní škola a střední škola waldorfská, 

Křejpského 1501/12, 149 00 Praha 4-Opatov

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

lová • E-mail: info@waldorfska.cz • www adresa: www.sssjak.

cz nebo www.waldorfska.cz • Vzdělávací program: Waldorfská 

praktická škola a Waldorfská škola pro žáky se speciálními vzdělá-

vacími potřebami • Počet žáků celkem: 98 (max. počet 12 žáků 

ve třídě) • Třídy celkem: 10 • Kroužky ve škole: hra na hudební 

nástroj (lyra, kytara), sportovní hry, ruční práce • Školní družina: 
pro žáky 1. až 6. ročníku ráno od 7.30 hod., odpoledne do 16.00 

hod. (pátek do 15.00 hod.). Odpoledne též funguje rodiči placený 

školní klub pro žáky z vyšších ročníků zajištěný OS Kometa. • Dny 
otevřených dveří: 9. 12. 2014 a 14. 1. 2015 (po telefonické do-

mluvě je možno kdykoliv). • Zápis do 1. třídy: 15. 1. 2015 a 28. 1. 

2015 (po telefonické domluvě je možný i jiný termín).

Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

Tel.: 226  809  711 • Ředitelka: Mgr.  Blanka Janečková • 

E-mail: skola@zskaterinky.cz • www adresa: www.zskaterin-

ky.cz • Vzdělávací program: „Tvořivá škola Kateřinka“ – vlast-

ní vzdělávací program • Výuka: angličtina od  1. tř., němčina 

nebo ruština od 8. tř., informatika od 2. tř., v 9. tř. výuka fi nanční 

gramotnosti. Škola v síti Tvořivých škol. • Počet žáků celkem: 
730 • Třídy celkem: 30 • Kroužky ve škole: výtvarné, hudeb-

ní, pěvecký sbor, sportovní, jazykové a další (celkem zhruba 20 

kroužků) • Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod., pro žáky 1. 

–3. ročníku • Školní klub: pro žáky 4.–7. ročníku (12.30–16.00 

hod.) • Dny otevřených dveří: 6. 1. 2015 • Tvořivá škola Kate-

řinka nanečisto – pravidelná akce pro předškolní děti, každá prv-

ní středa v měsíci (16.00 –17.00 hod.), v lednu: 7. a 8. 1. 2015 

• Zápis do 1. tříd: 21. 1. 2015 od 13.30 do 18.30 hod.

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

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

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

Počet žáků celkem: 470 • Třídy celkem: 20 • Kroužky ve škole: keramika, fl orbal, informatika, moderní gymnastika a sport. gym-

nastika, jazyky, šachový, fi latelistický, hra na kytaru, kroužek zábavné logiky • Školní družina: od 6.30 do 18.00 hod., pro žáky 1.–4. 

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

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

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

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

zskv.cz (nejbližší termíny 10. 12. 2014 a 14. 1. 2015). • Diagnostický den pro mimořádně nadané děti – po dohodě s Centrem na-

dání (viz www.centrumnadani.cz). Termín: 17. 1. 2015 od 9.00 do 16.00 hod. • Zápis do 1. tříd: 20. 1. 2015 14.30–18.00 hod., 

21. 1. 2015 od 15.00–17.00 hod. • 19. ples školy: 27. 3. 2015 

Základní škola Klíček, Donovalská 1863, 149 00 Praha 4-Chodov

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

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

dinné atmosféry, do běžných tříd jsou integrovány děti se speciálně vzdělávacími potřebami • Počet žáků celkem: 150 • Třídy cel-
kem: 9 • Kroužky ve škole: celkem 19 – výtvarné, umělecké, hudební, taneční, pohybové, jazykové, vaření, ZOO, vědecký, keramický, 

sportovní • Školní družina: od 7.30 do 18.00 hod., pro žáky 1.–5. ročníku • Dny otevřených dveří: 4. 12. 2014, 8. 1. 2015 (školu lze 

navštívit kdykoli během školního roku po telefonické domluvě) • Zápis do 1. třídy: v týdnu 19. 1.–21. 1. 2015 – o konkrétním termí-

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

ke vzdělávání v ZŠ Klíček do 1. třídy“ v sekci „Klíček rodičům“) • Uzávěrka přijímání žádostí je 9. 1. 2015.

Život na Jižním Městě



18 Inzerce



19Inzerce

CESTOVNÍ AGENTURA
       

www.nubis.cz

 
Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 
Po–Ne 9.00–20.00              

777 755 714
222 365 747

               

Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří do celého světa.
Akční ceny, last minute a včasný nákup, garance nejnižší ceny.

Originální finský zasklívací systém, 

tvrzená skla bez svislých rámů se posouvají 

k boční stěně lodžie na kterou se přiklopí,

což umožní mytí skel i z venkovní strany.

Zvolíte si barvu konstrukce, doplňkové 

konstrukce - sušáky, vykrytí prostoru pod 

zábradlím apod. samozřejmostí.

Držitel Certikátu kvality ISO 9001:2009

Optimi spol. s.r.o., Dubečská 74/4 Praha 10

Tel.: 602 477 874, info@optimi.cz, www.optimi.cz

Restaurace Pražanka 
Jažlovická 1499/38 • restauraceprazanka.cz
Od 13. října na Pražance nekouříme

• Vaříme poctivou domácí kuchyni

• Pečeme vlastní koláče s naší marmeládou a tvarohem

• Vyrábíme svoje těstoviny

• Velký výběr vín od našich vynikajících vinařů za nejlepší ceny

Rezervace na tel. 739 571 656 
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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 Centra Chodov 10 minut chůze.

V našich prostorech působí již 5 let Rodinné 
centrum BABOČKA, které poskytuje rozmanité 

kurzy pro děti od 6 měsíců do 8 let a školičku 

pro děti od 2 do 5 let. Zápisy možné průběžně! 

Více informací na www.rcbabocka.cz 

SENIORSKÉ CVIČENÍ – desetihodinový kurz 

v KC Zahrada nabízí od dubna 2014 svým se-

niorům městská část Praha 11 a Jihoměstská 

sociální, a .s., ve spolupráci s AEROBIC STUDI-
EM JITKA. Cvičení bude probíhat pod vedením 

zkušené cvičitelky s rehabilitační praxí ve čtvrtek 

od 17 hod. Vstupné bude částečně hrazeno 

z prostředků MČ Praha 11. Pro bližší infor-

mace, rezervaci volejte dr. Štěpánkovou, tel.: 

737 141 507, www.cviceniprovsechny.cz

program
1. 12.–9. 1. 2015: Výstava kroužku ručních 
prací. Výstavu pořádá Centrum celoživotního 

vzdělávání. Vstup volný.

2. 12., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupi-
nové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 

200 Kč.

3. 12., 14.30–16.00: Nezávislé divadlo uvádí 
představení: Šapitó. Vstupné 50 Kč, pro školy 

40 Kč.

6. 12., 15.00–16.00: Divadlo Dívadlo uvádí 
pohádku: Půjdem spolu do Betléma. Vstupné 

50 Kč. 

10. 12., 14.30–15.30: Divadlo Inkognito uvádí 
pohádku: Zapeklitá koleda. Vstupné 50 Kč, pro 

školy 40 Kč.

10. 12., 18.00–20.00: Přišli jsme k vám na ko-
ledu – taneční vystoupení žáků ZUŠ Jižní Město, 

spoluúčinkuje soubor Hájíček. Vstup volný.

11. 12., 20.00–22.00: Radůza s kapelou – 

osobitá písničkářka, multiinstrumentalistka 

a autorka hudby i textů na koncertě v Zahradě. 

Vstupné 300/270 Kč. 

13. 12., 10.00–12.00: Sobotní vánoční výtvar-
ná dílna – výroba betlému. Vstupné 50 Kč.

13. 12., 15.00–16.00: Radomír Švec uvádí po-
hádku: Vánoční dudácká pohádka o Honzovi. 
Vstupné 50 Kč.

15. 12., 14.30–16.00: Vánoční nálada – kon-

cert z cyklu Pražského salonního orchestru po-

řádá Klub aktivního stáří. Koncert je určen pro 

seniory a pro členy KLAS. Vstupné 50 Kč. 

16. 12., 20.00–22.00: QUEENIE – WORLD 
QUEEN TRIBUTE BAND – koncert úspěš-

né Queen revivalové skupiny, která reprezen-

tuje absolutní špičku tohoto žánru. Vstupné 

180/150 Kč.

20. 12., 15.00–16.00: Divadlo Evy Hruško-
vé a Jana Přeučila uvádí pohádku: Legenda 
o hvězdě. Vstupné 50 Kč.

20. 12., 16.00–16.30: Zpívání vánočních ko-
led. Vstup volný.

chodovská tvrz
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s.

Praha 4, Ledvinova 9

tel.: 267 914 831, 267 915 444 

www.chodovskatvrz.cz

Galerie – otevřeno od úterý do neděle – 13.00–

19.00 hod. Vstupné 50/30 Kč.

Spojení: autobusem č. 125, 136, 213, 293 – za-

stávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty chůze. 

Metrem C – stanice Chodov, pak 10 minut chůze 

podle šipek.

Restaurace – otevřena od pondělí do neděle – 
11.00–23.00 hod.

program
4. 12., 18.00–20.00: Šanson na tvrzi – Šan-
sonové setkání s Milanem Jírou a jeho hosty. 
Vstupné 130/100 Kč.
7. 12., 15.00–16.00: Divadlo Andromeda 
uvádí představení: Vánoční kabaret. Vstupné 
50 Kč.
8. 12., 18.00–19.00: Hommage á Bohuslav 
Martinů – Komorní koncert k 124. výročí naro-
zení skladatele B. Martinů. Hrají: Petr Maceček 
– housle, Lenka Malá – housle, Anežka Ferenco-
vá – viola, Aneta Petrasová – zpěv, Pavel Vorá-
ček – klavír, Vilém Petras – violoncello. Vstupné 
120/80 Kč.
14. 12., 15.00–16.00: Anima Candida uvádí 
pohádku: Pohádky z vánočního kabátu. Vstup-
né 50 Kč.
22. 12., 17.30–19.00: Vánoční koncert Jaro-
slava Svěceného. Přední český houslový virtuos 
Jaroslav Svěcený rozezní své housle na Cho-
dovské tvrzi ve vámi oblíbeném předvánočním 
čase. Spoluúčinkuje: Václav Mácha – klavír. Host 
vánočního koncertu: Julie Svěcená – housle.
Vstupné 290/250 Kč.
22. 12., 19.30–21.00: Vánoční koncert Jaro-
slava Svěceného. Přední český houslový virtuos 
Jaroslav Svěcený rozezní své housle na Cho-
dovské tvrzi ve vámi oblíbeném předvánočním 
čase. Spoluúčinkuje: Václav Mácha – klavír. Host 
vánočního koncertu: Julie Svěcená – housle.
Vstupné 290/250 Kč.

Probíhající výstavy na Chodovské tvrzi:
Ve Velké galerii od 4. 11. 2014 do 3. 1. 2015: 
Radek Andrle: Sochy. Vstupné 50/30 Kč.
V Malé galerii od 4. 11. 2014 do 3. 1. 2015: 
Monika Lanz: Obrazy.

benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11
tel.: 272 912 124, mob.: 603 468 151

program
Zápisy na rok 2015
Zápisy do nových kurzů proběhnou od 12. 
do 18. 12. denně v čase 9–12, po–út–st 15–18 
hod.
Novinka
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská škola pro děti od 2 do 7 let. 
Najdete u nás zdravou školku usnadňující dětem 
vstup do dětského kolektivu díky vyššímu počtu 
pedagogů. Děti čekají rozšířené hodiny pohy-
bových aktivit, výtvarné a dramatické výchovy 
a přirozené vzdělávání s prvky Montessori peda-
gogiky zaměřené na praktické poznávání přírody 
a světa kolem nás. Více informací na http://
msbenjaminek.webnode.cz. 

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 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 od 16.00–18 hod. 
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00 
a st, čt, pá v 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.

Za Benjamin přejeme všem krásný adventní čas.

Více: benjaminklub.webnode.cz

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež

od 13 do 19 let

Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 11

Otevírací doba: po 14.00–17.00: individuální 

konzultace a půjčovna sportovního vybavení; 

út, st, čt 14.00–20.00: klub, 14.00–15.00 klu-

bový terén

program
Téma: Návykové látky 
Každá STŘEDA od 16.00 – vaření na klubu
Každý ČTVRTEK od 17.00 – fi lmový klub
Úterý 2. 12. – Workshop – výroba adventních 
věnců
Úterý 9. 12. – Turnaj ve stolním fotbálku
Úterý 16. 12. – Preventivní blok – Pervitin
Úterý 23. 12 –čtvrtek 1. 1. 2015 ZAVŘENO
Změna programu vyhrazena.

poYítaYový klub pro
zdravotn\ postižené
U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice

tel./fax: 271 913 590

e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

Dopravní spojení: speciální bus pro vozíčkáře 

č. 1 s přestupy na metro B a C, bus č. 177 z me-

tra C Chodov i Opatov

Otevřeno pondělí–středa 10.00–18.00, čtvrtek–

pátek 10.00–15.00

PC kurzy
Přijímáme přihlášky na počítačové kurzy na ob-

dobí leden–březen 2015. Kurzy jsou vedeny 

individuální formou a jsou určeny pro zdravotně 

postižené, seniory, ženy na mateřské a ostatní.

Počítačová pracovna
Internet pro veřejnost, kopírování, skenování, 

vypalování.

Kurzy anglického jazyka
vždy ve středu

od 15.00 pokročilí

od 16.30 začátečníci

Můžete se ještě přihlásit na kurzy pro začáteční-

ky a mírně pokročilé.

Výstava 
V prostorách Klubu vystavují senioři Jana Holu-

bová a Jiří Havelka

Děkujeme za sponzorování naší činnosti 

MČ Praha 11

Více informací www.zelenyptak.cz

sbor cb jižní m\sto
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám

e-mail: jizni.mesto@cb.cz

www.cb.cz/jizni.mesto 

Neděle 10.00 a 17.00: Nedělní shromáždění, 
bohoslužba pro všechny generace (včetně pro-

gramu pro děti). 

Pondělí 16.00: Kid´s Club – anglický klub pro 

děti, 3měsíční anglický klub pro děti 2.–5. třída. 

Výuka zábavnou formou, písničky, hry, příběhy 

z Bible.

Čtvrtek 16.00: Dorost, program pro děti 10–14 

let – hry, písně a krátké zamyšlení.

Pátek 9.30: Klub seniorů. Povídání při kávě 

a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání pro se-

niory nejen z Jižního Města.

Kurzy angličtiny a němčiny: různé úrovně a ter-

míny. Cena od 2080 Kč/semestr.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Kulturní přehled prosinec 2014
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Kulturní centrum Zahrada, Ma-

lenická 1784, Praha 4 

vás zve na koncert skupiny   

QUEENIE – world Queen tribute band
Kapela Queenie pochází z Prahy a byla 

založena v únoru 2006 partou mladých 

hudebníků. Díky píli a  zodpovědnému 

přístupu k písním Queen si získala přijetí 

publika nejenom na území České repub-

liky, ale napříč celou Evropou a  např. 

také v  Asii. Nyní se řadí mezi před-

ní Queen tribute kapely v Evropě, kde 

také nejčastěji vystupuje. Díky 

živému projevu hranému v  pů-

vodních tóninách i aranžích, originál-

ním rekvizitám, autentickému vybavení 

a vizuální podobě se členy legendárních 

Queen předvádí výjimečnou show. Hlas 

zpěváka spolu se zvukem Rudého Spe-

ciálu (kopie kytary Briana Maye) dodává 

soundu Queenie nádech originálu a ne-

jen díky tomu se těší přízni fanoušků 

britské superkapely. Za sebou mají nej-

různější vystoupení doma i v zahraničí.

QUEENIE

- WORLD QUEEN TRIBUTE BAND

16. PROSINCE

20.00 HODIN

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

My dirty secret: 

I am a victim 

V prostorách Artotéky budou 

představeny ženské akty rumunské 

básnířky a fotogra  ̀ y Aidy Boldeanu.

1. 12. 2014–3. 1. 2015

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 h.; So 9–15 h.

tel.: 272 918 759

Pozvánka na předvánoční koncert
Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 1, Praha 11-Háje

tel.: 242 485 826, www.kcmt.cz 

17. 12., 20.00–21.00 Love and Passion – koncert Dua Aurette 
Lucie Rozsnyó – soprán a Katalin Ertsey – loutna a theorba. 

Jedinečná hudební exkurze do 16. a 17. století. Vstupné 100 Kč.

Pozvánka na hudební adventní akce 

Zveme srdečně všechny na 

Vánoční koncerty žáků 

Základní umělecké školy Jižního Města

12. prosince od 18.30 hodin
13. prosince od 15.00 a 18.00 hodin
v Komunitním centru Matky Terezy

Pořádá: Základní umělecká škola Jižního Města s podporou MČ Praha 11
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Ave Bohemia 2014. V listopadu se tanečnice a baletky 

z Baby Dance Praha zúčastnily soutěžního mezinárodního 

festivalu Ave Bohemia 2014 podzim a reprezentovaly Prahu 

11 v konkurenci z celé Evropy. Pro některé tanečnice to byla 

premiéra na opravdovém jevišti. Každá z prezentovaných 

choreografi í Baby Dance Praha byla na medailových pozicích. 

Děvčata získala 2. místo v kategorii nejmenších baletek, 

2. místo v kategorii moderní tanec junior a 1. místo v kate-

gorii klasický tanec junior. Bravo!

Gymnázium Evolution Jižní Město. Po několika letech se do-

čkala obnovy fasáda Gymnasia Jižní Město v Tererově ulici. 

Původně objekt družiny základní školy se dočkal rekonstruk-

ce. V minulém létě byla vyměněna původní okna za nová 

plastová. V letošním roce došlo i na nový nátěr obvodové-

ho pláště školy. Nyní škola oblékla barvy šedou, bílou a čer-

venou. Současně se na škole objevil i nový upravený název 

školy Gymnázium Evolution Jižní Město.

Kulaté sté jubileum. Paní Jiřina Polá-

ková oslavila 100. narozeniny 

9. října. My se přidáváme ke gratulan-

tům a přejeme jen to nejlepší a hod-

ně zdraví.

Lampionový průvod rozzářil Centrální park. Hezkou podzimní akci uspořádala ZŠ Mi-

kulova teď, na začátku listopadu, pro žáky školy i jejich rodiče. Lampiónový průvod se 

vydal od školy směrem k metru Opatov a Centrálním parkem prošel ke KCMT. Všichni 

si zpříjemnili podzimní večer a okolí školy ožilo barevnými světýlky a radostí dětí. Prů-

vod měl velký ohlas a jistě se z něj stane pěkná podzimní tradice. 

ADVENTNÍ KONCERT pro Pražskou organizaci vozíčkářů se 

uskuteční v pondělí 15. 12. 2014 v 19 hodin v kostele Milíče 

z Kroměříže. Bez nároku na honorář zde vystoupí kytarový vir-

tuos, skladatel a profesor na pražské Akademie múzických umě-

ní pan Štěpán RAK. Jste srdečně zváni.

Osobní dar. V Mateřské škole A. Drabíkové se uskutečnilo se-

tkání s vnučkami Anny Drabíkové, paní Alenkou Maxovou a její 

sestrou Irenou Sokolovou. Obě sestry věnovaly mateřské škole 

A. Drabíkové kolorovanou fotografi i jejich babičky Anny Drabí-

kové, která byla popravena 22. 12. 1943 v pankrácké věznici 

a po níž je pojmenována ulice Anny Drabíkové.

Zajímavosti z Jedenáctky
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Vánoční výstava 
zaplní výstavní 
prostory radnice

Od 4. prosince 2014 do 6. led-

na 2015 jste všichni srdečně zváni 

na Vánoční výstavu v budově 

Úřadu městské části Praha 11 

v Ocelíkově , kde budou vystavovat 

své výtvarné práce s vánoční 

tematikou děti ze Základní školy 

Mendelova.

Výstava Zašitá krása 
na Chodovské tvrzi 
Od 7. do 31. ledna 2015 se v Malé galerii Chodovské tvrze představí 11 tvůrkyň se 
svými textilními obrazy inspirovanými patchworkovou technikou.

Tyto vystavené šité obrazy, nazývané art-

-quilty, obsahují nejen klasický patchwork, 

který si získává stále větší oblibu mezi ši-

rokou veřejností, ale i autorskou tvorbu, 

inspirovanou textilními technikami v  šir-

ším slova smyslu, jako jsou textilní kolá-

že, sítotisk, používání látek barvených rzí 

i  vyvazovaná batika či barvení sněhem. 

Tyto techniky jsou doplněny prošíváním, 

a to buď ručním, nebo strojovým. 

Jsou to techniky, které jsou používány 

v  uměleckém patchworku a  používáním 

nových postupů a  netradičních technik 

posunují práci s  látkou do další dimenze 

a ukazují, co všechno je možné v textilní 

tvorbě použít při vyjádření myšlenky díla. 

Autorky vystavených obrazů vystavují 

pravidelně na  mezinárodní výstavě Pra-

gue patchwork meeting, která se koná 

každoročně v dubnu v hotelu STEP v Pra-

ze 8, a  na  dalších mezinárodních výsta-

vách v zahraničí, např. Carrefour Europé-

en du Patchwork ve Francii a Festival of 

Quilts v Birminghamu v Anglii. V Čechách 

se autorky pravidelně účastní výstav 

v  Muzeu Boženy Němcové a  textilním 

muzeu v  České Skalici, svoje práce pre-

zentují na FOR DECOR Praha – Výstaviš-

tě Letňany, v Multifunkčním centru v Hlin-

sku a  v  dalších městech. Svojí tvorbou, 

které se věnují již více než 10 let, chtě-

jí představit svoje práce, ve  kterých vy-

užívají nejrozmanitější textilní techniky, 

a upozornit veřejnost na možnosti netra-

dičního zpracování tradičních materiálů. 

Vernisáž výstavy se koná v  úterý 6. 1. 

2015 od 17 hod., těšíme se na vaši účast. 

Sportovní a volnočasové 
akce pořádané od 
1. do 31. prosince 2014

1. 12.
Zahájení vánočních trhů

u Komunitního centra Matky Terezy

MČ Praha 11

Pozn.: Vánoční trhy se budou ko-

nat každé pondělí a středu od 1. 12. 

do 24. 12. 2014

vždy od 13.00 do 18.00 hod.

3. 12.
Tradiční akce oddílu Mladého spor-

tovce za přítomnosti Mikuláše, andě-

la a čerta se soutěžemi pro všechny 

příchozí

Hala TJ JM Chodov

TJ JM Chodov, o. s. 

6. 12.
Mikulášský turnaj – stolní tenis

Herna stolního tenisu Mikulova

Sportovní Jižní Město, o. p. s.

14. 12.
TJ JM Chodov vs. FBŠ – Extraliga žen

Hala Jižní Město

TJ JM Chodov

19. 12.
TJ JM Chodov vs. AC Sparta Praha – 

AutoCont extraliga mužů

Hala Jižní Město

Oddíl TJ JM Chodov

20. 12.
Vánoční turnaj – stolní tenis

Herna stolního tenisu Mikulova

Sportovní Jižní Město, o. p. s.

21. 12.
TJ JM Chodov vs. Tatran Střešovice – 

G2 liga juniorů

Hala TJ JM Chodov

Oddíl TJ JM Chodov
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Vánoční trhy 2014

Předpokládaný prodej na stáncích: 
• jmelí
• adventní věnce
• vánoční dekorace
•  purpura, prskavky, 

františky
• ryby

• vánoční stromečky
• medovina
• svařené víno
•  domácí vánoční pečivo
• trdelník
• sýry, klobásy aj.

1. 12. 2014 (dále vždy každé pondělí a středa do 24.12.)
od 13.00 do 18.00 
u Komunitního centra Matky Terezy 

Zahájení:
Čas konání:
Místo konání: 

Koncert Pražské mobilní zvonohry 

Přijďte nasát vánoční atmosféru a zaposlouchat se do krásných tónů zvonohry 
16. prosince od 17 hodin u Komunitního centra Matky Terezy. Koncert nabídne 
písně převážně s vánoční tematikou, které zahraje hudebník, skladatel a režisér 
věnující se hře na varhany a zvonohru Radek Rejšek.

Pár zajímavostí o zvonohře 
•  Největší česká pojízdná zvonohra je 

sestavena z  57 zvonů. Největší váží 

860 kilogramů, nejmenší pět kilogra-

mů. Celková váha tohoto specifi ckého 

hudebního kolosu je 12 tun. Na akce 

ji proto musí vozit speciální kamion 

a na zem přemísťovat jeřáb.

•  Zařízení začal tvořit v roce 1999 zvo-

nař Petr Rudolf Manoušek, všechny 

zvony pak byly kompletně odlity v roce 

2001.

•  Hrát na tento nástroj není jednoduché. 

V zahraničí je na to speciální škola, pro-

tože se hraje ručně na klaviaturu, je to 

velice fyzicky náročné.

•  Základem všeho je již zmíněná me-

chanická klaviatura, orientovaná upro-

střed delší strany nástroje, takže zvo-

ny jsou rozmístěny pravidelně v  celé 

ploše i  po  obou stranách hráče. To 

umožňuje posluchači bezprostřední vi-

zuální kontakt a  velmi plastický, pro-

storový zvukový vjem.

•  Druhý paralelní systém je elektronic-

ký, ovládaný vestavěným počítačem, 

do jehož paměti lze vložit více než 100 

libovolných skladeb. Zvony jsou v tom-

to případě rozeznívány elektromag-

netickými kladivy. Nástroj má vlastní 

osvětlení zvonů i klaviatury, čtyřkaná-

lový zesilovač, reproduktory a  mikro-

fon pro potřeby mluveného projevu 

a zdroje energie, postačující pro dvou-

hodinový koncert. 

•  Zvony ve  zvonohře se liší svou ve-

likostí. Ta je dána počtem obyva-

tel městských částí, které na  projekt 

na přelomu tisíciletí fi nančně přispěly. 

Městskou část Praha 11 reprezentuje 

pátý největší ze zvonů.
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V tomto čísle bude okénko podnikatele věnované 
v premiéře školství, konkrétně soukromé Škole 
Můj Projekt, ZŠ Praha se sídlem Schulhoff ova 844 
u hostivařského lesoparku. 

Myšlenka založit ZŠ podle svých před-

stav vznikla v hlavě manželů Petra a Ive-

ty Jonášových a  Dany Stariatové, kte-

rá má 15 let fungující Školu Mánesova 

v  Sokolově. O  tom, co Škola Můj Pro-

jekt nabízí, jsem si povídala s  oběma 

zakladateli. 

Mohli byste rodičům přiblížit, co vás 
vedlo k  tomu, založit soukromou zá-
kladní školu?
P.  J.: „Jsem táta a  chci, aby naše děti 

během školních let neztratily přirozenou 

touhu a radost se učit. Dva roky jsme ře-

šili, kam naše dcera nastoupí na ZŠ. Ive-

ta absolvovala roční kurz pro zakladate-

le sdružených škol, neměli jsme však vizi 

školy. Ale jen než jsme potkali Danu.“ 

D. S.: „Loni jsem stejně jako Petr s Ive-

tou navštívila ZŠ Archu v  Petroupimi. 

Ačkoli jsme se neznali, nabídli mi odvoz 

zpět do  obydleného světa. Než jsem 

vystoupila z  jejich auta, dohodli jsme 

se, že založíme školu. Já měla koncep-

ci, Petr s  Ivetou touhu mít pro Nelinku 

tu nejlepší ZŠ a díky tomu se koncepce 

Škola Můj Projekt pilotuje v  naší Škole 

Můj Projekt.“

Co tedy vaše škola nabízí a čím se liší 
od tradiční základky? 
D. S.: „Dítě je rovnocenným partnerem 

procesu vzdělávání, nese odpovědnost 

za vlastní učení a výuka je koncipována 

tak, aby uspokojilo svůj přirozený zájem 

o poznávání okolního světa. Proto Ško-

la Můj Projekt. Od první třídy se učí pra-

covat s dostupnými zdroji, určovat smy-

sluplné a  reálné cíle, pracovat s  časem 

a  kvalitou, tzn. vědomě a  smysluplně 

tvořit.“

P. J.: „Dítě se učí v prostředí, kde je chy-

ba vnímána jako prostředek růstu a ni-

koli selhání, a to mu dává pocit bezpečí 

a sebedůvěry. Má individuální vzdělávací 

plán na základě pedagogické diagnosti-

ky, výuka pak probíhá tak, aby dítě moh-

lo dosáhnout svého aktuálního maxi-

ma způsobem, který je pro ně příjemný 

a efektivní (s ohledem na jeho znalosti, 

zájmy, nadání, učební styl a motivaci).“ 

Taková slova jsou dnes moderní a pou-
žívá je mnoho škol…
D. S.: „Když nás navštívíte, zjistíte, že 

my je realizujeme. Letos uvidíte první tří-

du, ale v  září 2015 otvíráme další roč-

níky včetně šestého. Setkáte se s námi 

i při komunitních akcích, kde se podílejí 

na organizaci samotné děti. Spolupracu-

jeme s  Botanickým ústavem Akademie 

věd ČR a  jsme partnery projektu Rapy 

Nui, který představuje kulturu Velikonoč-

ního ostrova.“ 

P. J.: „Stěžejní postavou při uskutečňo-

vání koncepce Škola Můj Projekt je uči-

tel a  jeho osobnosti je u nás věnována 

velká pozornost od náboru až po super-

vizi a mentoring. A jak říká Dana, nejlep-

ší bude, když se přijdete podívat. Termí-

ny akcí jsou na www.skolamujprojekt.cz. 

Těšíme se na setkání.“

Dana Foučková: Nezbývá než popřát, 

aby se škole dařilo, žáci i rodiče tady na-

šli přesně to, co od té své očekávají.

Kontakt:
Dana Stariatová

mob.: 602 664 665 

e-mail: info@skolamujprojekt.cz 

webovky: www.skolamujprojekt.cz 

Škola Můj Projekt 
prostě základní škola tak trochu jinak

OKÉNKO PRO 

PODNIKATELE

PROSINEC
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Odbor životního prostředí Úřadu měst-

ské části Praha 11 (dále jen OŽP) ob-

držel několik reakcí na článek v Klíči 11 

o  pomůckách na  sběr psích exkremen-

tů. OŽP zatím aktivně nezjišťoval (anke-

tou nebo podobným způsobem) poměr 

zastoupení preferencí různých pomůcek 

na  sběr psích exkrementů mezi chova-

teli psů. K dočasnému objednání plasto-

vých sáčků na  zkoušku OŽP přistoupil, 

jak bylo uvedeno v  článku, především 

z  důvodu úspor, protože jsou výrazně 

(více než 6x) levnější než papírové pytlí-

ky. V předchozí době (řádově měsíců až 

let) obdržel OŽP několik podnětů cho-

vatelů psů, kteří preferují plastové sáč-

ky. Již asi půl roku proto chovatelům 

nabízel možnost vyzvednout si plasto-

vé sáčky v  kanceláři OŽP č. 205, Vidi-

mova 1324–1325, Praha 11 (v  úřední 

hodiny Po 8.00–17.30, Út 8.00–11.30 

a St 8.00–16.30 hod.), kde jsou v sou-

časné době k dispozici oba druhy pomů-

cek. Jakmile začal dodavatel zdejšího 

odboru doplňovat do pouzder na koších 

plastové sáčky, zaznamenal OŽP velké 

množství negativních reakcí chovatelů, 

kteří požadovali návrat k papírovým pyt-

líkům. Ukázalo se hned také, že v řadě 

pouzder na koších nejsou plastové sáč-

ky po doplnění vidět (jsou o něco kratší 

než papírové), takže mnozí rovněž myl-

ně poukazovali na to, že dodavatel sáč-

ky nedoplňuje. Proto OŽP objednal opět 

papírové pytlíky. 

Jak papírové, tak plastové sáčky mají 

své výhody i  nevýhody, kterým různí 

chovatelé mohou přikládat různou dů-

ležitost, a kromě jejich preferencí je dů-

ležitým faktorem i  zvyk. OŽP nechce 

zbytečně rozdělovat chovatele psů 

a bude se snažit vyhovět oběma skupi-

nám, pokud to bude jen trochu možné 

(včetně možností rozpočtu a rozhodnu-

tí vedení MČ – příslušné objednávky po-

můcek schvaluje Rada MČ Praha 11). 

Zdejší odbor předpokládá, že bude při-

nejmenším možné, stejně jako již v sou-

časnosti, si vyzvednout oba druhy po-

můcek ve výše zmíněné kanceláři OŽP. 

V  listopadu 2014 se začaly ke  košům 

na psí exkrementy opět doplňovat pa-

pírové pytlíky. Protože však zbývá ještě 

poměrně velké množství již dodaných 

plastových sáčků, budou se v přechod-

né době několika měsíců doplňovat oba 

druhy pomůcek (střídavě koš od  koše 

anebo najednou k  jednomu koši). OŽP 

zváží možnosti, jak vhodným způso-

bem nabízet u košů oba typy pomůcek 

i později.

red

Papírové, nebo plastové? 

Na Jižním Městě 
hořel v polovině 
listopadu byt
V Konstantinově ulici na Jižním Městě vy-

pukl 16. listopadu odpoledne v  jednom 

z bytů požár. K hlášenému kouři vycháze-

jícímu z bytu ve čtvrtém patře vyrazily tři 

jednotky pražských profesionálních i  dob-

rovolných hasičů, kterým se během požá-

ru podařilo zachránit čtyři osoby. Proto-

že hasičům nikdo neotevíral dveře, museli 

se do bytu dostat násilím. Na místo pre-

ventivně dorazily také posádky záchranné 

služby. Pozitivní informací je, že se při po-

žáru nikdo nezranil.

Zloději násilně vnikli do budovy radnice
V noci z neděle 16. 11. na pondělí 17. 11. 

2014 došlo k  násilnému vniknutí do  ob-

jektu radnice Ocelíkova 672/1, konkrétně 

do skladu oddělení informatiky. Celkem zlo-

ději odcizili 37 notebooků s příslušenstvím 

(jednalo se o 21 vrácených notebooků čle-

ny Zastupitelstva městské části a 16 pou-

žívaných notebooků pro školicí místnost), 

dataprojektor, promítací plátno, laserové 

ukazovátko k  projektoru, barevné tonery, 

bezdrátovou myš, externí disk, nabíječku 

na tužkové baterie a mixážní pult. Pacha-

telé rozstříhali plot, odstranili mříž a  roz-

bili okno, čímž vznikla další škoda. Situaci 

řeší Policie České republiky. Náhradu ško-

dy bude městská část Praha 11 uplatňo-

vat u své pojišťovny.
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Prosincové setkání plné přátelství, naděje a důvěry
Na  konci roku přijedou do  Prahy tisíce 

mladých ze všech zemí Evropy. Nebude 

to jen další příval turistů. Tito lidé přije-

dou s batohy plnými přátelství a se srdci, 

která prahnou po naději, že lidi může spo-

jit důvěra. Přijedou do Prahy jako poutníci 

míru, aby se spolu setkali, a aby se setka-

li s těmi, kteří jsou největším bohatstvím 

tohoto krásného města – s  jeho obyva-

teli. Pozvala je komunita bratří z  Taizé. 

Založil ji člověk, který celý svůj život za-

světil budování cest smíření, bratr Ro-

ger. Po jeho smrti bratři pokračují v  jeho 

díle, když organizují každoroční Evrop-

ské setkání mladých. Lisabon, Paříž, Var-

šava, Brusel, Řím, Berlín, to jsou jen ně-

která z hlavních měst našeho kontinentu, 

v nichž už bylo takové setkání uspořádá-

no. Také v Praze se už jednou, v památ-

ném roce 1990, Evropské setkání kona-

lo a zanechalo v paměti mnohých trvalou 

stopu. Letošní, 37. Evropské setkání, 

opět shromáždí ve dnech od 29. prosince 

do 2. ledna desítky tísíc osob.

Bratři mají zkušenosti i nápady, ale není 

jich tolik, aby mohli takové setkání zor-

ganizovat bez pomoci jiných. Pokaždé 

hledají lidi dobré vůle ke  společné reali-

zaci tohoto projektu. Vedení města Pra-

hy umožnilo zorganizování přípravného 

centra (Ka  ̀ův dům), představitelé praž-

ských církví otevírají dokořán dveře kos-

telů a sálů. Umělci pomáhají s přípravou 

vizuální podoby setkání. Ve všech čtvrtích 

Prahy, v okolních městech a vesnicích se 

formují místní přípravné skupiny. Obyva-

telé vyjadřují svou ochotu přijmout mla-

dé lidi ve  svém domově, aby nemuseli 

spát ve školách. Každý kdo chce, může se 

již dnes zapojit do společného úsilí. Kon-

takt s organizátory je snadný. Například 

je možné zajít do  Ka  ̀ova domu. Nebo 

se podívat do nejbližšího kostela – téměř 

všude jsou již vyvěšeny informace o míst-

ních přípravách. 

Dopolední program setkání Taizé v KCMT 

ve dnech 30. a 31. 12. 2014 je otevřen 

široké veřejnosti a  bude začínat v  8.30 

hodin ráno společnou modlitbou. Násle-

dovat bude beseda a  sdílení se zajíma-

vými hosty – např. s  bývalým vězněm 

o návratu člověka do života po několika 

letech strávených ve vězení a o tom, jak 

mu víra změnila život. V KCMT také pro-

běhne oslava Nového roku, jejíž součástí 

bude mj. festival národů, na němž skupi-

ny z  různých zemí předvedou své tvůrčí 

schopnosti. Podrobný program setkání 

Taizé v  KCMT naleznete v  průběhu pro-

since na  internetových stránkách www.

kcmt.cz . Dopolední programy setkání Tai-

zé a oslavy Nového roku budou souběžně 

probíhat i v dalších kostelech nejbližšího 

okolí Prahy 11 – například v  římskoka-

tolickém kostele v  Petrovicích a  na  Vy-

šehradě, Lhotce, Michli, Braníku, Podolí 

a  Spořilově nebo v  kostelech Českobra-

trské církve evangelické v Nuslích, Braní-

ku a na Jižním Městě, a dále v kostelech 

Církve československé husitské na Vyše-

hradě, Nuslích, Michli a Modřanech.

Komunita Taizé
Komunitu Taizé tvoří sto bratří z  kato-

lické i  různých protestantských církví, 

pocházejících z  asi třiceti zemí. Svou 

samotnou existencí je komunita „podo-

benstvím společenství“, které chce, aby 

byl jeho život znamením smíření mezi 

rozdělenými křesťany a  mezi národy. 

Bratři žijí výhradně ze své práce; nepřijí-

mají žádné dary. 

V roce 2005, kdy zemřel bratr Roger, 

napsal Václav Havel tato slova: „Ne ná-

hodou se z vesničky Taizé stalo poutní 

místo i pro mnoho především mladých 

lidí z  naší země. Bratr Roger byl pro 

mne jedním z duchovních pilířů sjedno-

cující se Evropy.“ Snaha komunity Taizé 

o smíření a mír ve světě si získala uzná-

ní a bratr Roger dostal několik prestiž-

ních mezinárodních ocenění, mimo jiné: 

Templetonovu cenu, Cenu UNESCO 

za výchovu k míru, Cenu Karla Velikého 

a Cenu Roberta Schumana. 

www.taizepraha.cz

www.facebook.com/TaizePraha2014

e-mail: info@taizepraha.cz 

Mikulášský 

průvod s čerty 

a anděly nebude 

chybět ani letos
5. prosince se přijďte připojit k Miku-
lášskému průvodu, který začíná 
od 18 hodin před Komunitním 
centrem Matky Terezy.

Můžete se těšit na  společné zpívá-

ní vánočních písní a koled s hudební-

ky a malým pěveckým sborem, nebu-

de chybět ohňová show – tentokrát 

na  téma vánočních zvyků. Po  ukon-

čení programu u  Komunitního centra 

vyjde průvod v čele s Mikulášem smě-

rem do Centrálního parku. Vítáni jste 

všichni, malí i  velcí v  maskách i  bez 

masek.

Konec průvodu se předpokládá kolem 

20 hodiny v Centrálním parku, na zá-

věr dostanou děti malou odměnu.

Pořádá: KJM, o. p. s., a MČ Praha 11
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3 
mil. Kč. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Milí-

čovského nebo Krčského lesa, i před priva-

tizací. Platba v hotovosti, dluhy a exekuce 

nevadí. Tel.: 777 211 671

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

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

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

www.hlousekreality.cz

• RIM REALIT – realitní kanceláře. PRO-
DEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY. Řešíme 

i privatizace, dluhy a exekuce. Vykupujeme 

byty – platba ihned v hotovosti. Konzulta-

ce s námi je ZDARMA a je zcela nezávaz-

ná. T: 725 00 11 88, 271 00 11 88, E: 

rimrealit@rimrealit.cz, W: www.rimrealit.

cz. Těšíme se na Vás v  jedné z našich 3 

kanceláří na Jižním Městě

• Koupíme 3–4pokojový byt, Háje, Cho-

dov, Opatov. Cena dle stavu bytu. Nabí-

zíme rychlé jednání, máme hotovost. Tel.: 

606 100 144

• Sháníme menší byt do 65 m2 na Jižním 

Městě a  okolí. Platíme hotově. Prosíme 

bez RK. Tel. nebo SMS: 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

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 

o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• KOUPÍM BYT na JM nebo v okolí. Men-

ší 2 + kk (1) a  větší 3 až 4 + 1. Osobní 

i družstevní vlastnictví. Volejte nebo pište 

na tel.: 605 246 386

• PRODEJ BYTU V  NOVOSTAVBĚ, 4 + 

1/terasa, 140 m2, ul. Kloboukova, Cho-

dov. Včetně garážového stání. Více infor-

mací na  www.rimrealit.cz nebo na  tel.: 

725 00 11 88

• 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

• Vyměním obecní byt 2 + kk za  vět-

ší na  Jižním Městě. SPĚCHÁ! Volejte: 

739 996 793

• 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

• Pracující pár hledá dlouhodobý proná-
jem bytu v Praze u dobré MHD a v hez-

kém stavu. Nespěcháme, ale můžeme 

i ihned. Děkujeme. Tel.: 777 640 390

• Rodina (2 + 1 dítě) hledá hezký byt 
na  pronájem o  velikosti 2 + 1 až 3 + 1 

nejlépe v hezkém prostředí s dobrou do-

stupností na metro. Tel.: 777 640 390

• RK CHIRŠ. Vlastníte na  Jižním Městě 
byt, který pronajímáte? Nabízíme Vám 

příspěvek do  Vašeho fondu oprav až 

1000 Kč. Podrobnější informace v  kance-

láři. Najdete nás u metra Háje vedle pošty.

• Pronajmu byt 2 + kk s  balkonem, ul. 

Michnova, po  celkové rekonstrukci, čás-

tečně zařízený, nová kuch. linka, spotřebi-

če, v blízkosti MHD, k dispozici od 1. 12. 

2014. Kontakt: bydlenivpraze@post.cz

FINANCE 
A PRÁVO

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-

NÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVI-

DENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ. 

VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSO-

NALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA  ÚŘA-

DECH. TEL.: 604 618 298, 222 364 018. 

WWW.ADMIS.NAME

• Advokátka JUDr. Svatava Grivalská (síd-

lem u metra Háje). Spory, vymáhání pohle-

dávek, smlouvy, nemovitosti, právo rodin-

né, občanské, obchodní, pracovní. Právní 

služby pro bytová družstva a  SVJ včetně 

převodů bytů do  os. vlastnictví, likvidace, 

insolvenční řízení, osobní bankroty. Kontakt: 

Horčičkova 548, tel.: 603 823 260, e-mail: 

offi  ce@grivalska.cz, www.grivalska.cz

• DRUŽSTEVNÍ BYTY: prohlášení vlastní-

ka (nemovité věci), převody bytů do vlast-

nictví, zakládání SVJ, zaměření a pasporti-

zace bytů, družstevní právo, info ZDARMA 

na tel.: 724 304 603

• Advokátní kancelář u metra Háje, Praha 

4 – právní služby pro občany, družstva, fi r-

my – zastupování u soudu, rozvody, výživ-

né, SJM, vymáhání pohledávek, smlouvy, 

trestní právo, dědictví, exekuce, bytová 

probl., převody bytů do os. vlast. atd. Tel.: 

606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST 

• !VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Vyklízíme 

byty, pozůstalosti, sklepy, domy atd. Od-

voz starého nábytku na  skládku. Odvoz 

nepotřebných věcí z domácnosti i zahrady 

na skládku. Stěhování. Tel.: 773 484 056

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 

Tel.: 737 202 354

• ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ. Žaluzie 

od  695 Kč/m2. Moderní látkové PLI-

SSÉ mimořádná akční sleva 50 %. Za-

měření zdarma. Tel.: 603  715  285, 

www.interierservisgroup.cz

• ELEKTRIKÁŘ PRO JIŽNÍ MĚSTO. Veške-

ré opravy, úpravy a revize elektrické insta-

lace v bytech a domech. Jiskří Vám zásuv-

ka či vypínač? Volejte 737 323 598, pište 

na e-mail: elektro-udrzba@seznam.cz

• Hubení štěnic, hlodavců, švábů, mra-
venců a  dalších škůdců. Profesionální 

deratizace a  dezinsekce. Jsme specialis-

té na štěnice. Hubení Škůdců Kordovský, 

www.hubeniskudcu.cz. Tel.: 731 573 893

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

12 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

732 237 741       272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz
NAJDETE NÁS VE VESTIBULU STANICE METRA “C“ OPATOV

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL.indd   1 14.02.14   13:58

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
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• WWW.DERATINSEKT.CZ – Trápí vás 

doma štěnice? Dokážeme je zlikvidovat. 

Nová provozovna na  JM. Osm let praxe. 

Tel.: 737 129 777

• Opravy praček a myček: AEG, Ariston, 

Crosley, Electrolux, Indesit, Gorenje, Phil-

co, Whirlpool, Zanussi. M. Podlipný. Tel.: 

603 276 606

• Snadná výměna záclon, spouštěcí gar-
nýže. Žaluzie všech typů, prodej, montáže, 

opravy. Tel.: 222 351 996; 602 371 996

• Čistíme koberce, sedačky, postele, 
židle ap. mokrou metodou profi  stroji 

Kärcher a Vax. Odstraňujeme prach, aler-

geny, roztoče a  skvrny různých původů, 

používáme vonný přípravek s  impregnací. 

Myjeme okna. Kvalitně, rychle a levně. Do-

prava Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818, 

www.cistimekoberce.cz

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výmě-

ny a  opravy baterií (záruční a  pozáruční 

servis dodaných baterií), WC, připojení 

praček, myček, montáže a  opravy rozvo-

dů. Tel.: 737 384 001, e-mail: fort.mirek@

seznam.cz

• Instalatér u Chodovské tvrze V. Škapa, 

tel.: 728 386 419

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC; Vinyl; 

Koberce; Plovoucí podlahy. Návštěva 

se vzorky, zaměření a  cenová kalkulace 

ZDARMA. Kontakt: mob. 604  623  052, 

e-mail: blahapodlahy@seznam.cz

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

nictví, obkladačství, byt. jádra, štukování 

stěn, malování aj. práce. Kvalitně, spoleh-

livě i  za  nižší ceny. Tel.: 739  613  488, 

e-mail: jin60jir@seznam.cz

• BYTOVÉ JÁDRO – REKONSTRUKCE 
– SPECIALISTÉ NA  PRAHU 11 – ZA-
JISTÍME VŠE. Již 22 let zkušeností s  re-

konstrukcemi. Cena již od  99  000 Kč 

za  komplet. Tel.: 602  244  255, 

www.bytovejadro.cz 

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, od-

pady, plyn, topení, výměny zařizovacích 

předmětů, připojování kuchyní a  podob-

ně. Výměny rozvodů vody a odpadů, ply-

nu a  topení. Tel.: 603  344  485, e-mail: 

jirka.vlasak@volny.cz

• 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.

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

instalatérské a elektrikářské práce. Tomáš 

Doležal, 723  044  706, www.koupelny-

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

seznam.cz

• 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

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 

Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel: 

606 312 174, www.cistirnaperi.cz

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 

štukování, malířské a  lakýrnické práce 

a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rych-

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

e-mail: mirekrychly@seznam.cz

• 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, mobil: 

602 390 630

• Servis plastových oken. Okna je nutno 

jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 

jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-

nému poškození. Oprava a  prodej žalu-

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

e-mail: jirasek.servis@seznam.cz

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUK-
CE BYTŮ. FIRMA S  TRADICÍ. ZÁRUKA 

5 let! SLEVA 11 % STAV. PRÁCE. Jád-

ro od  88  000 Kč. RENO NOVOTNÝ, Tel.: 

602 292 812, 272912326, renonovotny@

atlas.cz, www.reno.wbs.cz 

• Čištění koberců a čalounění ,,mokrou“ 
cestou. Nejlevnější ceny na  Praze 11. 

Doprava ZDARMA! Tel.: 608  308  533, 

www.mduklid.cz

• 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

• Instalatér: oprava voda, odpad, plyn, 

montáž. Tel.: 603 77 18 08

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

vštěva zdarma. Info: 606 227 390

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE ERBEN. 
Opravy malé, velké i  rekonstrukce, svět-

la, zásuvky, jističe, dotažení spojů, vede-

ní k novým kuchyním, zasekání i v lištách, 

www.elektrikarerben.cz, tel.: 604 516 344

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

– Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• Instalatérské práce – voda, plyn, kana-

lizace, topení. Výměna plynových spotře-

bičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

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

• 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: martin.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

• TV SERVIS – KŮS – opravy televizorů 

a ostatní elektroniky u vás doma. Prodej, 

dovoz a instalace nových TV, odvoz a likvi-

dace starých přístrojů. Rozumné ceny. Tel.: 

602 832 751, www.TELEMOBIL.cz

• Rekonstrukce bytů, domů, zateplení 
fasád, pokrývačské práce, co neumíme 

zařídíme. Rozumné ceny. Praha a  oko-

lí. Kalkulace ZDARMA. Petr Šitner, tel.: 

775 690 435, e-mail: rekonstrukce123@

seznam.cz 

NAVŠTIVTE NOVÉ
PORADENSKÉ
MÍSTO

Jana Růžičky 1165/2a
Praha 4 – Chodov

(zastávka U Kunratického lesa,  
600 m od OC Chodov)
Romana Balousová

  736 682 194

až

700 000 Kč

bez zajištění

ÚVĚRY l SPOŘENÍ l POJIŠTĚNÍ

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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• Prořezávání a  kácení stromů z  lana. 

Opravy, nátěry střech, štítů, okapů, fa-

sád, vysokotlaké a  ruční mytí, shoz sně-

hu a  jiné výškové práce. Michal Pták, 

tel: 603  712174, e-mail: michalptak@

centrum.cz

• Matrace na  míru do  3 dnů. Čalounic-

tví. Obchod: molitany + drť, koženky, 

kůže, juta, 900 druhů potahových látek, 

popruhy, rouna, plátna, ozd. hřeby a  jiné. 

Praha 4-Pankrác. Tel.: 241  402  270, 

www.molitany.cz

• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE 

– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH 

VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALAR-

MY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚTLA, 

ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHOVAČ-

KY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.: 

777 832 938, Praha 4-Šeberov

ZDRAVÍ A KRÁSA 
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

v  práci... Profesionální služby za  rozum-

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

www.kadernice-do-domu.cz

• Salon Julie – Kadeřnictví – SLEVY 20 % 

pondělí – pátek od 8 do 10 hod. na tyto 

služby: kadeřnictví dámské, pánské, dět-

ské, manikúra, pedikúra, kosmetika, vizá-

žistika. Tel.: 773 217 771, www.salonju-

lie.euweb.cz, Modletická 1388/5, Praha 4

• Kosmetika a  masáže – Wellness Ko-

pretina. Masírujeme i  v  sobotu. Praha 

4, Kunratice, Netolická 19. Objednávky 

na 602 450 773 nebo www.wellness-ko-

pretina.cz

• STOMATOLOGIE Ridet, s. r. o. PŘIJÍ-

MÁ NOVÉ PACIENTY. U METRA CHODOV 

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

dov. Objednání na  tel.: 211  222  211, 

www.ridet.cz

• Ordinace praktického lékaře PŘIJÍMÁ 

NOVÉ PACIENTY. Poliklinika Spořilov, 

Božkovská 4, bus. zastávka Hlavní. Objed-

nání na tel.: 272 770 527, www.ordinace-

sporilov.cz

• CVIČENÍ NA REKONDIČNÍCH STOLECH 

SLENDER. Studio FIT STYLE, Sedlčanská 

1044, (metro Kačerov 150 m). Zkušební 

hodina ZDARMA, dárkové poukazy. Tel.: 

775 261 906, www.fi t-style.cz 

OSTATNÍ
• TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY OD  1. 12. 

2014 DO 23. 12. 2014 U METRA HÁJE 

(KIK) NA POCHOZÍ PLOŠE UL. OPATOV-

SKÁ. BOHATÝ MIKULÁŠSKÝ PROGRAM 

5. 12. 17–18 hod. ZÁJEMCI O  PRONÁ-

JEM STÁNKŮ VOLEJTE 603 994 870

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová, Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597

• Hledáme nové kolegy do  týmu realit-

ních poradců kanceláře RIM REALIT, sta-

rající se o Jižní Město, Petrovice, Měcho-

lupy. Nabízíme nadstandardní možnost 

výdělku. Kontaktujte nás: 725  960  492, 

rimrealit@rimrealit.cz

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFI-

KY i  celé knižní pozůstalosti. Pohledni-

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

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

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRO-

DEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, instalace 

WiFi, internetu, notebooků, výuka s  trpě-

livým učitelem. Doprava zdarma. Mob.: 

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

www.daro.cz

• Krejčovství Zuzana Šemlová – opravy, 

úpravy oděvů a bytového textilu. Zdimě-

řická 1446, Praha-Jižní Město. Otevřeno 

pondělí a  čtvrtek 10.00–18.00 hod. Tel.: 

734 487 143

• Bezpečnostní agentura se stabilním zá-

zemím přijme větší počet pracovníků pro 

Prahu a  okolí. Nabízíme 65–80 Kč/hod. 

Tel.: 731 439 473

• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řešení 

webu s  internetovým marketingem. M: 

733 731 892, E: david.simko@centrum.cz

• Nebankovní hotovostní půjčka bez 

poplatku předem. Půjčujeme zaměst-

nancům, OSVČ, důchodcům i  maminkám 

na MD. Zápis v registru dlužníků není pro-

blém. Volejte kdykoliv 777 190 383

• KLENOTNICTVÍ VESTIBUL METRA C 

OPATOV. NABÍZÍME HODINKY, HODINY, 

BUDÍKY, ŠPERKY ZE STŘÍBRA A  OCELI. 

S  INZERÁTEM 5% SLEVA NA  VŠE. VÝ-

MĚNA BATERIÍ. WWW.PAJECKA.CZ. Tel.: 

602 255 460

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

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

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově

sy
sté

m O
PTIM

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

Osobní a diskrétní přístup 
ke každému klientovi

MUDr. Jana Horká, Tererova 1355 
Praha 4 - Háje, tel.: 272 917 388

www.koznipraha4.cz

• ODSTRANĚNÍ VRÁSEK – BOTOX, VISTABEL
• DERMÁLNÍ VÝPLNĚ KYSELINA HYALURONOVÁ
• LIFTING BEZ SKALPELU – DERMÁL NÍ MEZONITĚ 
• OMLAZENÍ VLASTNÍ KRVÍ – PLASMATHERAPIE 
• LÉČBA AKNÉ – HLUBOKÝ CHEMICKÝ PEELING

KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
dermacentrum
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21.–23. PROSINCE

CHRISTMAS NIGHT SHOPPING 
DO 22 HODIN

obchody, gastro: 9–22, Albert hypermarket: 7–24 
 

CENTRUMCHODOV.CZ
CHRISTMAS


