
Klí� �

�asopis klí�     ro�ník xxiii 
 m�sí�ník m�stské �ásti praha �� 
 ��. prosince ���� 
 zdarma 
 www.praha��.cz 
 facebook.com
praha��.cz

per iod i cký  t i sk  územn ího  samosprávného  celku

Šťastné vykročení 

do nového roku 2015

přeje vám všem 

radnice Prahy 11



2 Inzerce

haje@CHIRS.cz www.CHIRS.cz

PRODEJ bytu 2+kk, 
43m2, Praha 10 – Petrovice
Byt se nachází v 9.patře a je po čás-
tečné rekonstrukci, má zděné jádro. 
V koupelně je sprchový kout a WC. 
K bytu patří sklep. Výhodou nízké 
poplatky.
 Tel. 267 311 611

POBOČKA HÁJE
Najdete nás 

u metra Háje 
vedle pošty

PRONÁJEM bytu 3+1/L, 
65m2, Praha 11 – Háje 

Byt je v původním stavu a se nabízí 
nezařízený. V předsíni velká vestavě-
ná skříň. Kuchyňská linka s plyno-
vým sporákem. Cena je 12.000,-Kč 
včetně veškerých popl.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 1+kk/B, 38m2

Praha 15 – Horní Měcholupy
Byt v novostavbě se nachází v 1.
patře. Nabízí se částečně zařízený, 
možno zcela dovybavit nábytkem. 
V koupelně sprchový kout a WC. 
Cena 11.000,-Kč vč. popl.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 4+1/L, 
89m2, Praha 11 – Háje

Byt po kompletní rekonstrukci se 
nabízí nezařízený. Kuchyňská linka 
s vestavěnými spotřebiči. Koupelna 
s rohovou vanou, WC zvlášť. Cena 
16.000,-Kč  + popl.
 Tel. 267 311 611

Rodinné domy, chaty 
a stavební pozemky 

na prodej v okolí 
Prahy + možnost 

výstavby RD.

KOUPÍM byt 2+kk, 2+1
Praha 11 – Háje 

Paní s dcerou hledají ke koupi byt 
ideálně okolí Květnového vítězství. 
Na stavu bytu nezáleží. Patro maxi-
málně 4. Lodžie výhodou. Financo-
vání hypotékou do 2 mil.
 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 nezařízený. Koupelna se 
sprchovým koutem. V bytě komora. 
Cena je 10.000,-Kč + popl.
 Tel. 267 311 611

NABÍZÍME PRÁCI
Hledáme aktivní 

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

PRODEJ RD 4+kk/2xL, 
134m2, Kunice

Dvoupodlažní rodinný dům z roku 
2008 s pozemkem o velikosti 249m2. 
Terasa o rozloze 16m2. Příjemné byd-
lení s výhledem do volné krajiny. 
Cca 30 km JV od Prahy. 
 Tel. 267 311 611

 haje@chirs.cz

 kariera@chirs.cz Tel. 267 311 611
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4 různé dekory, extrémně nehlučná díky inovativní integrované 2 mm izolaci, antistatická 
– odpuzují nečistoty, speciální ochrana proti vlhkosti, záruka 30 let na odolnost proti 
oděru, bal. 1,73 m2

Tato nabídka platí od 1. 1. do 31. 1. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

PRAHA nabízí nejširší výběr
laminátových podlah

prémiová řada značky LOGOCLIC, rozměr lamel: 1285 × 192 mm, tl. 8 + 2 mm, 
stupeň zatížení 32

rozměr lamel: 1285 x 327 mm, tl. 8 mm, stupeň zatížení 32

40 různých dekorů, záruka 20 let na odolnost proti oděru, bal. 2,52 m2

rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 7 mm, 
stupeň zatížení 31

16 různých dekorů, záruka 15 let na odolnost proti oděru, bal. 2,47 m2

m2

298,-
od 1 pal. 269,-/ m2

rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 7 + 2 mm, 
stupeň zatížení 31

8 různých dekorů, vč. 2 mm integrované izolační vrstvy na spodní stra-
ně lamel výrazně eliminující kročejový hluk, záruka 15 let na odolnost 
proti oděru, bal. 1,973 m2

m2

359,-
od 1 pal. 329,-/ m2

rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 8 mm, 
stupeň zatížení 32

2 různé dekory, záruka 30 let na odolnost proti oděru, bal. 2,22 m2

m2 od

389,-
od 1 pal. 349,-/ m2

m2 od

469,-
od 1 pal. 425,-/ m2

m2 od

569,-
od 1 pal. 525,-/ m2

Platnost kupónu do 31.1.2015
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k.z. Průhonice - Čestlice  •  Praha - Dolní Chabry  •  Praha - Pankrác



3Úvodem

Drazí přátelé,

máme před sebou celý nový rok, držíme 

v  rukou své jistoty i  nejistoty, máme 

před sebou velikou naději do budoucna, 

že všechno budeme realizovat čestně 

a poctivě. Pro dobro všech občanů naší 

městské části. A jak se vůbec reálně dívat 

na ty všechny příležitosti a šance, jak je 

správně využít v tom čase, který je před 

námi? To je nesmírně důležitá otázka. 

Možná, že nám k  tomu pomůže malé 

přirovnání, abychom to dobře pochopili:

Mladému muži se zdál sen. Vešel 

do obchodu a za pultem viděl stát anděla. 

Muž se zhurta zeptal: „Co máte pěkného 

na  prodej, pane?“ Anděl přívětivě 

odpověděl:  „Všechno, co si přejete.“ Tu 

si mladík hned začal poroučet: „V  tom 

případě bych byl rád, aby byl na  celém 

světě konec válkám, abych si dobře 

vybral povolání, aby bylo míň nemocí, 

míň shonu ve  všedních dnech, aby 

doma byli všichni přívětiví a  …“ Tu mu 

anděl vpadl do  řeči: „Promiňte, mladý 

muži, špatně jste mi rozuměl. Tady 

neprodáváme ovoce, ale jen semena.“ Ta 

poslední kouzelná větička celého příběhu 

je klíčem k  tajemství všeho, k  tajemství 

naší budoucnosti i  zde v  naší městské 

části. 

I  na  nás čekají semínka trpělivosti 

a vytrvalosti, abychom napravili všechno 

to, co bylo během posledních osmi 

let nějakým způsobem pošramoceno, 

vykolejeno z dráhy slušnosti a mravních 

zásad. Ten nový rok je nesmírnou 

šancí, aby všechno bylo postupně dáno 

do pořádku, aby se nám tady žilo dobře 

a šťastně. Přeji vám v novém roce hodně 

zdraví, klidu a pohody.

Váš starosta 

Jiří Štyler

Rada MČ zrušila výstavbu bytových a garážových domů 
a zastavila další nákladné a účelové stavební záměry

Chodov už přestanou 
trápit bezdomovci

Vyšehrad a my Základní umělecká 
škola Jižní Město je 
pětadvacetiletá

Projektové vyučování 
na Mikulce má svou 
tradici

Úspěch českého iaidó 
je provázaný s Jižním 
Městem

Dostavba obchodního 
centra Chodov

Rada MČ Praha 11 vyzva-
la Skanska k zastavení 
výstavby Milíčov Lesní  

4

15 2514

10 11

6

8

Obsah

Stop prodeji školských budov a pozemků ............................................................................ 5
Jak se hlásit na střední školu ................................................................................................16
Kulturní přehled ...................................................................................................................... 20
Kulturní centrum Zahrada vás zve na koncert skupin NEŘEŽ a Jablkoň ....................21
Dobří andělé ze ZŠ Pošepného ............................................................................................22
Zajímavosti z Jedenáctky ......................................................................................................24
Velkoobjemové kontejnery – 1. pololetí 2015 ..................................................................26
Aktuálně z Prahy .....................................................................................................................27

Měsíčník KLÍČ. Reg. č.: MK ČRE 13187. Vydavatel a redakce: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 

Praha 415, IČO: 00231126 , tel. ústředna: 267 902 111, redakce tel.: 267 902 217, tel./fax: 267 902 493, 

e-mail: klic@praha11.cz. Odpovědný redaktor: Dana Foučková. Výroba časopisu: BRANDBAKERS, s. r. o. Dis-

tribuce: Česká pošta, s. p., pro občany Prahy 11 bezplatně. Produkce: BRANDBAKERS, s. r. o. Náklad: 41 000 

výtisků. Předáno do tisku: 19. prosinec 2014. Nevyžádané rukopisy, fotografi e ap. se nevracejí. Za obsah in-

zerátu odpovídá výhradně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk po-

volen jen se svolením redakce. Inzerce: volejte 734 259 340, pište na inzerce@casopisklic.cz, informujte se na 

www.casopisklic.cz. VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. 

p. Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek nebo byl pohozen na zemi, napište nám prosím na e-mail: 

Pribylova.Sarka@cpost.cz, Kadlecova.Katerina@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné. Můžete volat i na bez-

platnou linku 800 104 300. Strana 22 je v souladu s ust. § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech 

při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), vyhrazena pro sdělení, kte-

rá vyjadřují názory členů zastupitelstva městské části Praha 11, týkající se městské části Praha 11. Uveřejněná 
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Drazí přátelé,
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V lokalitách Benkova, Prašná, Podjavorinské, Nešporova/
Plickova, Brandlova/Hněvkovského a na dalších místech si 
mohou lidé oddechnout. Rada MČ zrušila záměry výstavby 
bytových a garážových domů, které měly stát na veřejných 
parkovištích, likvidovat zeleň a zastavět již nyní hustě 
obydlená místa Jižního Města. 

Stop bytovým a garážovým domům
Nové vedení městské části Prahy 11 

rozhodlo o  zastavení přípravy stavby 

bytových domů tzv. zvláštního určení. 

Rozhodnutím rady městské části ze za-

čátku prosince se nebude stavět v uli-

cích Benkova, Prašná ani Podjavorin-

ské, kde měly vyrůst tři bytové domy 

s  celkem třemi stovkami nových bytů. 

V ulici Podjavorinské měl v místě stáva-

jícího parčíku vzniknout multifunkční ob-

jekt s převahou menších bytů. Dvě bu-

dovy měly tvořit písmeno L, jedna z nich 

měla být čtyř a druhá osmipodlažní.

Tato stavba vzbuzovala u místních oby-

vatel nejsilnější emoce.

Pomyslné červené karty rozdala radni-

ce i  výstavbám patrových garážových 

domů v lokalitách Nešporova/Plickova, 

Brandlova/Hněvkovského, Janoucho-

va/Štichova a Gregorova/Hrudičkova.

Ani dům s pečovatelskou službou Hviez-

doslavova, zabírající veřejnou zeleň, 

a  projekt divadla Kotelna v  ulici Anež-

ky Malé, alternativně umisťující parko-

viště na výše zmíněnou zeleň, nebude 

mít pokračování. Projekty vedení radni-

ce s okamžitou platností zastavilo.

Nová radnice nebude
Jižní Město nebude stavět novou rad-

nici. Několik let zvažovaný záměr slou-

čit celou agendu na jedno místo ustou-

pil ekonomické nákladnosti projektu. 

Nové vedení radnice Prahy 11 rozhodlo 

na začátku prosince o ukončení procesu 

přípravy výstavby objektu za stovky mi-

lionů korun. Radnice měla stát na volné 

zelené ploše proti stanici metra Háje. 

Rada MČ dále informuje:
Zastupitelstvo městské časti vyjádřilo 

dne 10. 11. 2014 nesouhlas s výstav-

bou bytového komplexu „Bytový park 

Roztyly“, který má stát na louce u me-

tra Roztyly. 

Nesouhlasné stanovisko zaujala Rada 

MČ k  projektu „Bytový dům Jurkovi-

čova“, který byl prakticky totožný s  již 

dříve zamítnutým projektem „BD Stří-

brského“. Zastupitelstvo MČ Prahy 11 

považuje celkový proces prodeje po-

zemku za  netransparentní a  v  rozpo-

ru s  dobrými mravy. Zastupitelé, kteří 

v minulosti pro prodej pozemku hlaso-

vali, byli již Policií ČR obviněni.

Také dostavba obchodního centra Glo-

bus dostala z radnice stop. Zastavěna 

měla být plocha mezi ulicemi Klapálko-

va a Türkova. Místo hal se vedení roz-

hodlo pro zachování zeleně.

Zrušení významné veřejné zakázky
Takzvanou „třešničkou na dortu“ je zru-

šení veřejné zakázky s  názvem „Údrž-

ba a úklid zeleně a jejího vybavení v MČ 

Praha 11“. Předpokládaná hodnota za-

kázky činila více jak 160 mil. korun bez 

DPH na 4 roky a 37 mil. za opci za stej-

né období. Zadání bylo diskriminační 

a  požadavky, které musely být splně-

ny, vyřadily kromě jedné (!) fi rmy ostat-

ní uchazeče.

Kauza Babákova 
Smutným příkladem, kdy již nelze vý-

stavbu zastavit, je přestavba býva-

lé kotelny na  administrativní budovu 

v Babákově ulici. Stavba probíhá v na-

prosto nevhodné lokalitě přímo před 

školkou Babákova a  přes odpor míst-

ních občanů. Nové vedení radnice ales-

poň důsledně kontroluje dodržování zá-

kona, uděluje sankce za  neoprávněné 

užívání městských pozemků, za  zábo-

ry veřejného prostranství a parkoviště. 

Celý proces přestavby kotelny prověřu-

je právní kancelář.

OC Chodov – zřízení pracovní skupiny
V  souvislosti s  blížící se demolicí OC 

Růže a  dostavbou Obchodního cent-

ra Chodov zřídilo vedení MČ pracovní 

skupinu „Pro zmírnění dopadu dostav-

by OC Chodov“. Skupina bude ve spolu-

práci s městskou a dopravní policií veli-

ce pečlivě sledovat postup developera 

a chránit zájmy obyvatel této dotčené 

části.

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11

Téma měsíce

Rada MČ zrušila výstavbu bytových 
a garážových domů 
a zastavila další nákladné a účelové stavební záměry

Přestavba bývalé kotelny v Babákově ulici 

na administrativní budovu.

Vizualizace zrušené stavby v Benkově ulici
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Stop prodeji školských budov 
a pozemků 
V roce 2013 se předchozí vedení naší městské části 
rozhodlo, že vedle stamilionových příjmů z privatizace 
bytů potřebuje na své bohulibé projekty ještě další desítky 
milionů korun. 

A  tak vznikl mimo jiné záměr prode-

je školských objektů, které patří hlavní-

mu městu Praze a  naše městská část 

je má ve  svěřené správě. Konkrétně se 

jednalo o areál mateřské školy v ul. Hru-

dičkova včetně 1047 m2 nezastavěných 

ploch (současným nájemcem je soukro-

má Montessori škola) a  areál mateřské 

školy v ul. Stříbrského, včetně 1596 m2 

nezastavěných, souvisejících pozem-

ků (současným nájemcem je Střední od-

borná škola multimediální a  propagační 

tvorby). Oba tito nájemci o  koupi proje-

vili zájem. Původně byly ještě nabídnuty 

k odkoupení celé areály MŠ Machkova – 

celkem v  tomto případě dokonce 8902 

m2! (viz snímek) – a  MŠ Chomutovická, 

celkem 3965 m2. 

Na první pohled celý plán nevypadá úpl-

ně špatně. Z nájemců by se stali majite-

lé, Praha 11 by sice přišla o  pravidelné 

nájemné, avšak získala by těmito prodeji 

krátce před letošními volbami další desít-

ky milionů korun a např. areál Jedenáct-

ka VS mohl být ještě o  něco luxusnější 

a dokonalejší (= ještě víc předražený, než 

již byl).

Nicméně tímto prodejem by zároveň Pra-

ha 11 (po krátké blokační lhůtě) navždy 

ztratila možnost určovat, zda i v budouc-

nu budou tyto objekty využívány pro 

vzdělávací účely, nebo případně v souvis-

losti s demografi ckými změnami pro růz-

né sociální záměry. V neposlední řadě se 

můžeme ptát, jaké projekty by mohly být 

realizovány na přilehlých pozemcích, kte-

ré též měly být součástí prodeje. Jaký byl 

smysl plánu zbavit se školských budov 

v době, kdy mezi jedno z hlavních témat 

Prahy 11 patří nedostatek míst v mateř-

ských školách, obavy z podobného pro-

blému na školách základních v nejbližších 

letech a v neposlední řadě i nulová nabíd-

ka míst v jeslích?

Bývalé vedení radnice se v čele se staros-

tou Mlejnským urputně snažilo pro tyto 

prodeje získat nezbytný souhlas hl. m. 

Prahy. Naštěstí Rada hlavního města Pra-

hy tyto žádosti vrátila zpět na městskou 

část a  naše nová Rada Prahy 11 plány 

na prodej defi nitivně smetla ze stolu dne 

2. prosince 2014. Tyto školské objekty vč. 

pozemků tak nadále zůstávají v majetku 

hl. m. Prahy a správě městské části Praha 

11 a tudíž i nadále je v možnosti městské 

části rozhodovat o jejich nejlepším využití 

pro potřeby naší čtvrti. Tyto objekty, resp. 

areály, jsou ve své podstatě jedinými re-

álnými nástroji naší městské části pro ře-

šení mnoha budoucích problémů v oblasti 

školské, sociální či kulturní.

Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty

Ing. Stanislav Urbánek, radní

Nájemní bydlení v Praze 11
ÚMČ Praha 11 eviduje v současné době 850 žadatelů o nájemní bydlení, kteří jsou do pořadníku na byt nahlášeni. Bohužel v této 

době nejsou žádné slibované startovací byty pro mladé rodiny připraveny. Objekt Sandra byl minulým vedením radnice koupen ve-

lice nevýhodně a ve velmi špatném technickém stavu (pořizovací cena domu 336 mil. korun). Po předchozím vedení ÚMČ Praha 11 

nezbyly fi nanční prostředky na jeho rychlou rekonstrukci. Je ale zadán projekt, kterým by se měla prověřit případná fi nanční nároč-

nost na přestavbu z ubytovacího zařízení (tak je objekt zkolaudován) na dům pro bydlení. RMČ a ZMČ budou rozhodovat o dalším 

postupu. Objektem, který by nejlépe vyhovoval, je projekt „Zahrady Opatov“. Nyní stále probíhá hrubá stavba a dokončení komple-

xu je plánováno až na druhou polovinu roku 2016. I přes maximální snahu nového vedení radnice vzniklou a nezaviněnou situaci 

řešit, není v současné době žádná jiná reálná a fi nančně proveditelná možnost pro přidělení tzv. startovacího bytu.
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Dostavba obchodního centra Chodov
Úvodní slovo investora dostavby:

Letos v listopadu uplynulo 9 let od ote-

vření 1. fáze projektu Centrum Chodov. 

Během této doby jsme potkali řadu 

přátel obchodního centra na  setkáních 

či akcích pořádaných námi nebo naši-

mi nájemci. Posbírali jsme rovněž hod-

ně zkušeností a  námětů z  provozu. 

V neposlední řadě jsme se snažili vždy 

včas reagovat na  nedostatky, které se 

během uplynulých 9 let vyskytly. Čas-

to jsme rovněž slýchávali, že to či ono 

by se dalo v  centru vylepšit nebo do-

plnit. V  reakci na  tyto pozitivní ohlasy 

a na stálý zájem našich nájemníků o dal-

ší a větší prostory jsme se rozhodli za-

hájit druhou fázi projektu, a to dostavbu 

OC Chodov. V rámci této dostavby pro-

jde vylepšením i  stávající část tak, aby 

na konci dostavby nevznikly dvě rozdíl-

né části, nýbrž kompaktní prostor plný 

živých ulic, náměstí a  atraktivních míst 

pro stravování, setkávání a odpočinek. 

V  neposlední řadě přinese dostavba 

také nová pracovní místa. Ještě než se 

dostaneme k  omezením vyplývajícím 

z výstavby, která netěší ani nás ani vás, 

si dovolím otevřít malé okénko do  his-

torie. Základy projektu byly položeny 

v roce 1999, kdy byla uzavřena smlou-

va s hlavním městem Prahou o přípravě 

a realizaci projektu „Centrum Praha Jih – 

Chodov“. Na tuto dohodu potom navá-

zaly studie, které vyvrcholily 1. územním 

rozhodnutím v září 2002. Toto rozhod-

nutí defi novalo rozdělení celého projek-

tu do tří fází, z nichž, jak zmíněno na za-

čátku, byla již realizována první fáze. 

Život na Jižním Městě

Informujeme o dostavbě OC Chodov
Vážení spoluobčané,

za  několik dnů se začne okolí metra 

Chodov významně proměňovat. Po-

dle plánů zanesených do  územního 

rozhodnutí v  roce 2002 se rozběhne 

2. fáze výstavby OC Chodov. Vzhle-

dem k tomu, o jak velkou stavební akci 

se jedná, ať již co se týká přímo prací, 

či období, po které bude výstavba pro-

bíhat, se rada městské části rozhod-

la zřídit Pracovní skupinu ke  zmírnění 

dopadů dostavby OC Chodov. Cílem 

skupiny bude získávat o  dostavbě co 

nejvíce informací, reagovat na podně-

ty občanů, kontrolovat, zda jsou dodr-

žovány všechny předem dané podmín-

ky, případně zasahovat do stavebního 

a  územního řízení s  námitkami na  díl-

čí změny. 

První z kroků je tento článek v Klíči do-

plněný vyjádřením fi rmy, která dostav-

bu realizuje. Těsně před započetím 

prací jsme iniciovali setkání s  občany 

v ZŠ Pošepného nám. (13. 1. v 18 h), 

kterého se můžete zúčastnit a  ptát 

se zástupců radnice a  také investo-

ra stavby. Pro občany se zdravotním 

postižením, kteří bydlí v oblasti kolem 

stavby v  hojném počtu, domlouváme 

setkání s investorem v bezbariérových 

prostorách OC Chodov. Sledujte další 

informace na webových stránkách MČ, 

Facebooku MČ a  v  Klíči. Plníme naše 

volební sliby – komunikujeme s vámi.

za Pracovní skupinu ke zmírnění 

dopadů dostavby OC Chodov

Ing. Ladislav Kos ml.

 1. fáze           2. fáze           3. fáze

OC Chodov

OC Růže

Autobusový 
terminál

Obytná zóna
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Třetí fází (polyfunkční zástavba včetně 

bydlení) se v této chvíli zatím nezabývá-

me a  její plocha zůstane po  dokončení 

druhé fáze zelenou upravenou plochou 

přístupnou veřejnosti. Na  začátku roku 

2014 jsme se dostali k  realizaci druhé 

fáze, jejíž součástí kromě jiného se sta-

la výstavba kancelářské budovy. O této 

výstavbě jsme již informovali v  Klíči 

na  jaře 2014. Kancelářská budova nad 

stanicí metra byla dokončena v prosin-

ci 2014 a přízemí potom bude otevře-

no pro veřejnost v  půlce ledna 2015. 

Hlavní součástí 2. fáze je potom dostav-

ba obchodního centra. Součástí této do-

stavby je demolice obchodního domu 

Růže a  zrušení povrchového parkoviště 

podél ulice U Kunratického lesa.

Rámcový harmonogram výstavby
•  Demolice OC Růže 

16. ledna 2015–15. května 2015

•  1. etapa (otevření patra stravování 

a parkoviště)

duben 2015–březen 2017

•  2. etapa (otevření obchodní části)

březen 2017–říjen 2017

Demolice OC Růže 
a omezení s ní spojená
Vlastní demolice proběhne postupným 

odbouráváním betonového skeletu s mi-

nimalizací dopadu na okolí, a to jak hluku, 

tak prašnosti. 

Další fáze výstavby budou uveřejněné 

v dalších číslech Klíče.

V  tomto roce byla zařazena do  plá-

nů rovněž rekonstrukce parkovacího 

domu Protěž, který sice přímo nesouvi-

sí s dostavbou obchodního centra, ale 

je v  jeho přímém sousedství. Cílem je 

zkvalitnit parkování v  tomto domě, je-

likož od doby výstavby ze začátku 90. 

let žádnou rekonstrukcí nebo význam-

nější změnou dům neprošel. Rekon-

strukce je plánována na etapy do červ-

na příštího roku s tím, že by první část 

domu měla být zprovozněna v  dubnu 

2015. Během dostavby dojde bohužel 

k  řadě omezení, která budou co nejvíce 

minimalizována. Tímto se omlouváme 

za vzniklé nepříjemnosti a potíže jimi způ-

sobené. Pokud by se přece jenom ukáza-

lo, že je potřeba nějaké nápravy, prosím, 

sdělte nám na adresu: 

infocch@unibail-rodamco.com.

Jiří Marušiak Ph.D.

Centrum Praha Jih – Chodov s.r.o.

Život na Jižním Městě

První fáze dostavby – plánované termíny: 
16. 1. 2015–1. 2. 2015, začátek demolice 

OC Růže

Druhá fáze výstavby – plánované termíny: 2. 2. 2015–29. 3. 2015 Třetí fáze výstavby – plánované termíny: 30. 3. 2015–15. 5. 2015

Ohrada 
pro demolici

Budování zařízení 
stavenistě

Zahájení budování 
kryté rampy

Pěší trasy
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Chodov už přestanou trápit bezdomovci
Starosta Jiří Štyler navštívil se zástupci 

odboru výstavby ulici Nad Lomy, kde už 

delší dobu obtěžují občané bez domo-

va. Zbytky obývaného torza domu bu-

dou po jednání určeny k demolici. Stavba 

bude odstraněna do konce ledna.

Keřové skupiny podél zdi v  ul. Hviezdo-

slavova lákaly méně přizpůsobivé obča-

ny k úkrytu, pro narkomany byly ideálním 

místem pro jejich existenci a aplikaci ná-

vykových látek a zároveň sloužily jako od-

kladiště různého druhu odpadu. Proto se 

MČ Praha 11 rozhodla koncem měsíce říj-

na přistoupit k hlubokému zmlazovacímu 

řezu keřů. Řez přispěl k prosvětlení a ote-

vření celého prostranství, čímž se výrazně 

zmenší, případně zcela zamezí negativním 

aktivitám a zároveň se celá lokalita stala 

přehlednějším územím pro dohled měst-

ské a státní policie. Lidé, kteří se místem 

báli procházet, hodnotí úpravu zeleně 

kladně. Stejný názor ale nemají tzv. záva-

dové osoby, na které si MČ doslova posví-

tila. Ztráta soukromí je donutila místo po-

stupně opouštět.

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11

před... po...
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Vítání občánků 
nově
Vážení rodiče nově narozených dětí, 

v souvislosti s přijetím zákona o základ-

ních registrech a  s  ohledem na  zákon 

o  ochraně osobních údajů nemá úřad 

městské části zákonnou možnost poří-

dit seznam nově narozených dětí. Tím je 

ohroženo další pořádání „uvítání do živo-

ta“ našich nových spoluobčánků.

Vzhledem k  tomu, že bychom chtěli 

v této dlouholeté tradici pokračovat, žá-

dáme rodiče nově narozených dětí, aby 

se přihlásili se svým požadavkem o zařa-

zení k vítání občánků na odbor kancelář 

starosty, Pavla Pitrmanová, a to osobně, 

telefonicky na  tel.: 272  690  692 nebo  

e-mail: info@praha-ujezd.cz. 

Tato výzva se týká všech rodičů novoro-

zenců s  trvalým bydlištěm v MČ Praha-

-Újezd, kteří se narodili od 1. září 2014. 

Vítání občánků se koná většinou 2x roč-

ně, kdy rodiče dětí obdrží pozvánku 

s přesným datem a místem konání akce.

Děkujeme.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Klub seniorů informuje
Klub seniorů Praha-Újezd se pravidelně schází každý první čtvrtek v měsíci v 17.00 
hod. ve společenském sále domu služeb ve Vodnické ulici, kde si senioři při malém 
občerstvení popovídají a naplánují nejbližší akce: například tematické a tréninkové 
vycházky po Praze a blízkém okolí, které jsou zaměřeny na méně známá zajímavá 
témata a zároveň poskytují příležitost k pohybu venku.  

Každý pátek ve  14.00 hod. se pod ve-

dením paní Olgy Jeřábkové vyráží ze 

zastávky autobusu č. 363 Ke  Smrčině 

na  tréninkové chození s  hůlkami nordic 

walking do Milíčovského lesa, okolí Újez-

du a Průhonic. Chodí se za každého po-

časí, tedy i  za mírného deště, vycházky 

jsou vhodné pro začátečníky a  pokroči-

lejší. Účastnický poplatek pro seniory je 

20 Kč. Přijďte se s námi hýbat, před chůzí 

vás čeká rozcvičení a  základní instrukce 

způsobu chození.

Bližší informace se dozvíte při setkání se-

niorů ve společenském sále nebo na Úřa-

du MČ Praha-Újezd, tel.: 272 690 692, 

272 690 545.

sál vodnická
Vodnická 531/44, Praha 4-Újezd

www.praha-ujezd.cz

program

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: Jóga 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 9.00: 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)  

Klub seniorů
První čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.

Přejeme klidné Vánoce
a šťastný nový rok 2015

Zaměstnanci úřadu 
a členové Zastupitelstva 

městské části Praha-Újezd

Anděl – vyrobila Veronika Potužníková, 6 let,  MŠ Vodnická



10 Školství

Projektové vyučování na Mikulce má svou tradici
Je začátek roku a čas na to zhodnotit, co se povedlo. Základní škola Mikulova může 
být pyšná na projekt, kterým je Celoškolní projektové vyučování. 

V roce 2014 probíhalo na téma Poznává-

me naši kulturu. Zapojilo se do něho přes 

pět set žáků, všichni učitelé i vychovatel-

ky školní družiny. Žáci pracovali od  za-

čátku školního roku pod vedením učitelů 

v jednotlivých třídách na svých tématech. 

Ta byla přizpůsobena věku žáků a děti je 

pojaly po svém. Jednotlivé třídy shroma-

žďovaly materiál, pracovalo se s informa-

cemi, vznikaly prezentace a děti nacvičo-

valy svá vystoupení. 

V  listopadu vyvrcholily přípravy a  kluci 

a holky pod vedením třídních učitelů při-

chystali výsledky své práce. Děti připravi-

ly pro ostatní zúčastněné třídy prezenta-

ce svých kulturních témat. A bylo na co 

koukat, práce byly originální, děti se před-

háněly v  nápadech. Celá škola se stala 

jednou velkou výstavou ilustrátorů, po-

hádkových postav a přehlídkou fi lmových 

divadelních i  hudebních žánrů, na  které 

se podíleli všichni žáci. Ti si práce svých 

spolužáků prohlédli a zhodnotili. „Akci po-

važujeme za velmi zdařilou,“ říká Mgr. Mi-

chaela Lipertová, ředitelka školy, „máme 

radost z  toho, že akce sblížila jednotli-

vé třídy, žáci se naučili hodnotit a ocenit 

práci jiných. V následujícím školním roce 

bychom rádi zařadili celoškolní projek-

tové dny do  ročního plánu školy. Výuka 

formou projektového vyučování je nároč-

ná, ale rozhodně se vyplatí.“ My přeje-

me škole, ať jsou projektové dny i  letos 

úspěšné. 

daf

Dětská obezita
Prevence a včasný záchyt dětské obezity 

je název projektu, který začátkem školní-

ho roku 2014/2015 odstartoval v praž-

ských základních školách. Hravou a zábav-

nou formou se děti seznamují se zdravým 

životním stylem, výběrem vhodného jídel-

níčku a  zároveň jim poradce vysvětluje 

riziko nadváhy.  Do  projektu se zapojilo 

také devět základních škol na území Pra-

hy 11. Odborných přednášek se zúčastni-

lo přes 4700 jihoměstských žáků. 

Info: www.centrumprevence.cz 

red

Vážení rodiče předškoláků, 

chtěli bychom vás informovat o kroku MČ Praha 11, a to zahájit od školního roku 2015/2016 pilotní projekt přípravných tříd. 
Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, dovolujeme si vás informovat, že přípravné třídy budou dle zájmu otevřeny 
v následujících základních školách: Donovalská 1684, Ke Kateřinkám 1400, Květnového vítězství 1554, Mikulova 1594 
a Pošepného nám. 2022.

Přípravné třídy, vzhledem k nízkému po-

čtu dětí ve  skupině a  specifi ckému vý-

ukovému programu, umožní maximální 

individuální péči o děti s cílem jejich vše-

stranného rozvoje.

O  zařazení dítěte do  přípravné třídy zá-

kladní školy rozhoduje ředitel základní 

školy na  základě žádosti zákonného zá-

stupce dítěte a  písemného doporučení 

školského poradenského zařízení.

Vzdělávání je poskytováno bezúplat-

ně a  probíhá zpravidla v  době od  8.00 

do  11.40 hod. v  maximálním počtu 15 

dětí ve  třídě. Děti mohou zároveň na-

vštěvovat školní družinu a  školní jídelnu 

za  stejných podmínek jako žáci základní 

školy. 

Více informací naleznete na: 

http://www.praha11.cz/cs/skolstvi/

Mgr. Martin Platz

vedoucí odboru školství a kultury

Praha 11 zřizuje přípravné třídy 
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10. – 11. 1.
Mistrovství ČR v silovém trojboji

Sportovní hala TJ JM Chodov

TJ JM Chodov

Sport a relax

Úspěch českého iaidó je 
provázaný s Jižním Městem
Mistrovství evropy iaidó, které se konalo ve fi nském Vantaa na konci loňského 
roku, bylo velkým úspěchem české reprezentace, která se pro prestižní mistrovství 
etablovala právě z oddílu tradičních japonských umění o. s. Kensei, který má svou 
základnu na Jižním Městě. 

Iaidó je velmi hluboké bojové umění 

a  často bývá označováno za  nejvíc fi -

lozofi cky orientované japonské bojové 

umění. Cesta na mistrovství nebyla jed-

noduchá, protože bylo nutné se nomino-

vat na mezinárodních závodech a semi-

nářích během celého roku 2014. I  tady 

členové Kensei dokázali získat mnoho 

mezinárodních úspěchů. Úsilí a  nároč-

né trénování se vyplatilo a  Češi získa-

li ve  Finsku medailová umístění v  po-

době 3. místa Pavly Štěpánové, která 

obhájila toto umístění z roku 2013. To-

máš Kyncl, vedoucí české reprezentace 

iaidó a  zakladatel a  učitel Kensei, říká: 

„Dnešní iaidó má zejména kulturní a vý-

chovný charakter, je to umění seberoz-

voje a  sebezdokonalování, z  úspěchu 

máme obrovskou radost.“ Pokud byste 

chtěli bojové umění vyzkoušet na vlastní 

kůži, přijďte se podívat a zacvičit si tady 

na Jižním Městě v tělocvičně Schulhoff o-

va 844. 

Info: www.kensei.cz

Skoro tradiční lakrosový turnaj je tady
Na Jižním Městě se od 23. do 25. ledna ve sportovní hale odehraje zimní 
lakrosový turnaj. Vzhledem k tomu, že nás čeká již pátý ročník, dalo by 
se pomalu mluvit o tradiční jihoměstské sportovní události. 

Jako každý rok k nám dorazí týmy české 

i zahraniční, jako každý rok půjde o zim-

ní lakrosový svátek. Většina týmů se 

pravidelně vrací a oceňuje výborné her-

ní podmínky a kvalitní servis, které hala 

a  pořadatelé poskytují. Přesto však le-

tos jedna změna nastala – z původního 

Zimního turnaje se letos s podporou MČ 

Prahy 11 zrodil Pohár starosty Prahy 

11 neboli Mayor‘s Lax Cup. Na „Květňá-

ku“se utkají týmy SK Lacrosse Jižní Měs-

to, tradiční rival domácích LCC Radotín, 

LCC Wolves, LC Forfun, TJ Malešice, Old 

Dogs Plzeň, LC Pardubice, Bats Bratisla-

va, severní sousedé Polish Eagles, Deut-

schland Adler a z největší dálky, francouz-

ského Lille, EuroLaxCo. Přijďte se podívat 

na  kvalitní lakros, užít si aktivní víkend 

a  zažít něco nového! Začínáme v  pátek 

ve 12.00 hodin. 

Všechny informace včetně rozpisu a sou-

pisek naleznete na www.mayorslaxcup.cz 

nebo na  Facebooku pod novým názvem 

Mayor‘s Lax Cup.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

SK Lacrosse Jižní Město

S novou halou začala nová éra chodovského fl orbalu!

V září 2014 odstartovala nová fl orbalová 

sezona a pro tradiční fl orbalový klub FAT 

PIPE Chodov přinesla jednu velkou novin-

ku. Díky otevření nové haly Jedenáctka 

VS mohl největší fl orbalový klub na Jižním 

Městě opustit sportoviště mimo Prahu 11 

a  veškeré tréninky mládeže i  dospělých 

kategorií přesunul do hal Jedenáctka VS, 

SH Jižní Město, TJ JM Chodov a tělocvičny 

v  ZŠ Mendelova. Především pro mládež 

tak odpadlo cestování do  hal a  tělocvi-

čen mimo Prahu 11, což rodičům ušetřilo 

mnoho starostí. „Pro náš klub je to skvě-

lá zpráva, konečně máme opravdu domácí 

zázemí v Praze 11, děti nemusí nikam me-

trem a rodiče šetří čas i nervy a především 

můžeme přijímat další fl orbalistky a  fl or-

balisty při zachování kvality tréninků,“ říká 

šéftrenér mládeže Ondřej Neuman. A prá-

vě šéftrenéři jsou druhou velkou novinkou. 

Již od  května 2014 na  Chodově fungují 

dva šéftrenéři, kteří dohlížejí na tréninko-

vý proces celého klubu. Pro mládežnické 

kategorie (hráči a hráčky od 6 do 15 let) je 

jím Ondřej Neuman, který v minulosti vedl 

oba elitní chodovské týmy a s mládeží má 

také dlouholeté zkušenosti. Pro katego-

rie dospívajících a dospělých (hráči a hráč-

ky od 15 let výše) je šéftrenérem Radim 

Cepek, který je zároveň hlavním trenérem 

mužské reprezentace a v minulosti hráč-

sky i trenérsky působil ve Švédsku a Švý-

carsku. Právě ten si zavedení modelu 

dvou šéftrenérů pochvaluje: „Tuto změnu 

hodnotím velice pozitivně. Díky rozdělení 

rolí můžeme s Ondrou dohlížet na hráče 

a hráčky daleko intenzivněji a také se mů-

žeme věnovat vzdělávání dalších trenérů, 

což považuju za nesmírně důležité.“ Cen-

trem chodovského fl orbalu se stala nová 

hala Jedenáctka VS, kde každý všední den 

od 16 do 21 hodin narazíte pouze na fl or-

balisty a  fl orbalistky Chodova. „Během 

jednoho dne se v hale Jedenáctka proto-

čí až 150 hráčů a hráček od nejmenších 

až po naše elitní týmy. Jelikož se všichni 

potkávají a  mísí, tak to má pozitivní vliv 

i  na  atmosféru v  klubu,“ hodnotí změnu 

Ondřej Neuman a dodává: „Rádi mezi se-

bou přivítáme další zájemce o fl orbal. Sta-

čí jen přijít a my už se o vše postaráme.“ 

Zájemci o vyzkoušení fl orbalu v tradičním 

klubu FAT PIPE Chodov mohou šéftrenéra 

mládeže Ondřeje Neumana kontaktovat 

na e-mailu ondrej.neuman@fl orbalchodov.

cz nebo na telefonu 777 968 759.

Volejbalová škola Praha přijme
v lednu a únoru 60 dětí z 1. až 4. tříd ZŠ na odbornou výchovu a všestranný po-

hybový rozvoj. Škola je jedním z nejlépe zajištěných výchovných projektů v ČR. 

Tréninky v pondělí a středu nebo úterý a čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin v tělo-

cvičnách ZŠ K Milíčovu. Info na 774 202 019
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Darování krevní plasmy  
v Obchodním centru Chodov

Dárcovské centrum Chodov  |  Roztylská 2321/19  |  148 00 Praha 4  
Telefon: +420 27 207 5555  |  dcch@dcch.cz  |  www.dcch.cz
Otevírací doba:  Po - Pá: 07:00 - 19:15  |  So: 8:00 - 13:45

Před rokem u nás proběhla akce 4+1,
 která byla velmi pozitivně přijata.

Zúčastnilo se jí úspěšně 1 823 našich 
dárců.

Připravili jsme ji tedy pro Vás 
na začátek roku 2015 znovu.

Pokud u nás v období 2. 1. - 28. 2. 2015 
absolvujete 4 úspěšná darování krevní 
plasmy, obdržíte od nás při pátém odběru 
v průběhu března dárek, který Vás určitě 
potěší.

Váš tým DCCH

Pomáháme pacientům s poruchou imunity
                    ... společně s Vámi

Akce 4+1 pro začátek roku 2015
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PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy

• bržděné přívěsy 1t

• bržděné přívěsy 2t

• přepravníky aut

• přívěsy na motorku

• přívěsy na lodě

• obytné přívěsy

• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar

• převody a přihlašování vozidel

• zajištění STK vozidel a emisních zkoušek

•  prověření původu vozidla, provádění  

VINTESTU firmy Cebia

• odhady motorových vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Tel./fax: 284 686 364 

mobil: 602 330 888, 602 303 788

e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz

www.hakoautobazar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
á
te

c
k
á

HAKO

Ceny ubytování od 575 Kč / noc + snídaně

Více na: 
www.hotelkrakonos.cz nebo na tel.: 603 155 874

Hotel Krakonoš 

Rokytnice nad Jizerou
Hotel Krakonoš 

Rokytnice nad Jizerou

„Přiďte pobejt do Krkonoš!“

15% SLEVA 

n a  s k i p a s
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Vyšehrad a my
Břinkot vánočních hitů utichl, ryk reklam po osobitém dárku některých televizních 
stanic zase ožil. Nové prodejní akce, nyní nazývané slevové, usilují udržet mačkanice 
kolem obchodních pultů. 

Čas temných večerů po zimním slunovra-

tu ještě trvá, změna letopočtu se už ale 

prosadila a  s  potěšením budeme sledo-

vat každé prodlužování dne. Na Nový rok 

někdo vyráží do přírody, mnozí na Praž-

ský hrad. Připomněli jsme si jej nedáv-

no také v  Chodovské tvrzi na  fotogra-

fi ích. V  úterý 20. ledna se tam budeme 

od  půl čtvrté vizuálně procházet Staro-

městským náměstím. V  zimních měsí-

cích jsme zpravidla přístupnější památ-

kám a  historii. Ta zdejší, regionu dnešní 

Prahy 11, se kdysi počínala odvíjet na po-

mezí nejstaršího území přemyslovských 

knížat. Rozlehlý kraj i s obyvateli tenkrát 

panovníci velkoryse darovali dodnes exis-

tující církevní instituci, vyšehradské kapi-

tule. Dnes žije v  lecčems z  tradice, ten-

krát však byla kapitula pro česká knížata 

a krále mimořádně důležitá. V rámci svých 

možností nahrazovala neexistující arcibis-

kupství, bez kterého nebyl žádný evrop-

ský stát plně suverénní. Tomu našemu 

bylo arcibiskupství odpíráno až do  časů 

Karla IV., který spojoval moc královskou 

s mocí císařskou. Roku 1185 byli chodov-

ští sedláci pozváni vyšehradskou kapitu-

lou do  Záběhlic mezi svědky jedné po-

zemkové transakce. Záznam o  tom se 

dochoval a tím náš region vstoupil do pí-

semně stvrzené historie.

Lesk tehdejšího Vyšehradu se zdaleka ne-

rovnal dnešním fi lmovým fi kcím o oněch 

dobách, jak nám je často předvádí televiz-

ní obrazovka. Před skutečnými dobovými 

„partnery“ ve střední Evropě se však ne-

měl za co stydět. Dochovaná terakotová 

reliéfní dlažba v 11. století účelně zdobi-

la podlahu baziliky svatého Vavřince. Ba-

zilika až na  základy dávno zanikla, dlaž-

bu v moderní době odkryli archeologové.  

A letos jen o pár metrů vedle novým vý-

kopem podložili jednu závažnou teorii. Vý-

sledky nyní zkoumají, je však předpoklad, 

že archeologové na  Vyšehradě potvrdili 

existenci zvlášť významné stavby. Objek-

tu z 10. století, architektonicky i rozměry 

podstatně náročnějšího, než tenkrát byla 

dodnes oceňovaná rotunda na Pražském 

hradě, založená knížetem Václavem. 

Důležitý detail vyšehradské stavby, od-

krytý kontrolním výkopem a  zachycený 

před zasypáním, ukazuje druhá fotogra-

fi e. Že bychom byli zase o kus blíž k Li-

buši? To tvrdit nelze, i  když roční doba 

k vyprávění bájí svádí. Vyšehrad však zřej-

mě zářil o hodně dřív a víc, než se dosud 

mělo za to. Odlesk dopadal na jeho okolí 

a zázemí. 

Jiří Bartoň

Autobus v zimě
Možná se jen párkrát sklouzneme, možná bude místo pořádného sněhu zas ta pro-
tivná námraza a sníh potkáme pouze technický. 

Přispěvatel Zdeněk Kačena nám svou fo-

tografi í, věnovanou kronikáři, připomíná 

staré klasické rčení „i  sněhu bývalo dřív 

víc“. Bělejší ale zrovna nebyl. A  tehdej-

ší stav úklidu posuďte sami, i když v ho-

dinách kalamity je lepší nebýt za  tenhle 

úsek zodpovědný, neboť přívaly všeho 

druhu málem hroutí i velmoci. 

Zimní obrázek zachycuje situaci na obra-

tišti u stanice metra Háje, tehdy ovšem 

Kosmonautů. Byl tam 13. února 1983 

(víte, že to je třicet jedna roků?) vyfocen 

autobus typu ŠM 11. Jezdil u Dopravního 

podniku hl. m. Prahy na  lince 242 a měl 

evidenční číslo 7208. Cože? Ano, máte 

pravdu. Nejenom vozidlo, ale i  linka 242 

byly již zrušeny. Přispěvatel Zdeněk Kače-

na byl po dlouhá léta dobrovolný a přesto 

téměř „dvorní fotograf“ českých železnic. 

Čtvrtstoletí pracoval u  ČSD a  zachyco-

val, co s provozem souviselo. Městskou 

hromadnou dopravu začal zaznamená-

vat až poté, když pracoval u Dopravního 

podniku Praha. Bylo to „jen“ posledních 

patnáct let před důchodem. A jakpak by 

paralelně nefotografoval na  Jižním Měs-

tě, když zde bydlí? Dík mu za to. Ve svém 

bydlišti se často ohlédnul i  za  jiným za-

jímavým námětem, než jsou autobusy, 

což snad využijeme také. Rádi však u kro-

nikáře, jehož e-mail je na webu městské 

části, a  souběžně pak v  Klíči přivítáme 

i nové staré fotografi e. Třeba z území ko-

lem ulice Výstavní, Skalky, Donovalské, 

z  „obou“ Chodovců, Chodova, Horních 

Roztyl a z území kolem Jírovcova náměs-

tí i z míst zrovna nejmenovaných.

Jiří Bartoň 

Rekonstruovaná dlažba z 11. století.

Výkop z roku 2014. Fota: Jiří Bartoň

Foto: Zdeněk Kačena
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Rada MČ Praha 11 vyzvala 
Skanska k okamžitému zastavení 
výstavby Milíčov Lesní  
Důvodem výzvy je zrušení Výjimky z ochrany kriticky a silně ohrožených živočichů 
správními soudy a nesplnění podmínek v odůvodnění rozsudků společností Skanska.

Společnost Skanska staví v Praze 11 svůj 

největší rezidenční projekt pro několik ti-

síc nových obyvatel Milíčovský háj v mís-

tě s  výskytem více než desítky zvláště 

chráněných živočichů, včetně druhů silně 

a kriticky ohrožených. Skanska tak v nej-

významnější lokalitě Prahy z pohledu bio-

diversity obojživelníků a plazů cíleně ne-

dovoleně zasahuje do přirozeného vývoje 

stovek až tisíců zvláště chráněných je-

dinců. Některé druhy patří do nejvyššího 

stupně ochrany v  České republice, jako 

například:

•  Skokan skřehotavý (Rana ridibunda) – 

kriticky ohrožený

•  Skokan štíhlý (Rana dalmatina) – silně 

ohrožený

…dokonce některé jsou uvedeny v  se-

znamu Natura 2000 jako:

•  Kuňka ohnivá (Bombina bombina) 

z 92/43/EHS: příloha II a IV,…

Společnosti Skanska bylo uděleno územ-

ní rozhodnutí a stavební povolení na vý-

stavbu domů „Milíčovský háj jih a východ 

obytný soubor“ s  podmínkou, že bude 

společnost Skanska stavět s platnou Vý-

jimkou z ochrany zvláště chráněných dru-

hů dle zákona 114/92 (Výjimka). Výjimka 

byla společnosti Skanska vydána Minis-

terstvem životního prostředí (MŽP) zcela 

v rozporu se zákonem, a proto Městský 

soud v Praze (MS) již dne 10. 10. 2012 

pravomocně zrušil společnosti Skanska 

platnost Výjimky a  od  této doby pokra-

čuje Skanska ve  výstavbě v  rozporu se 

zákonem o  Ochraně přírody a  krajiny.

MŽP a  společnost Skanska si stěžovaly 

kasační stížností neúspěšně na  rozhod-

nutí MS k  Nejvyššímu správnímu soudu 

České republiky (NSS). NSS vynesl 10. 

května 2013 konečný rozsudek, kde byla 

stížnost společnosti Skanska a MŽP za-

mítnuta a  stanoveny v odůvodnění kon-

krétní podmínky pro udělení Výjimky, kte-

ré dodnes MŽP ani Skanska nesplnily, 

jako například MŽP:

•  řádně neodůvodnilo, jak bude zabráně-

no dalšímu vysychání přírodní památ-

ky Milíčovský les a  rybníky zmiňované 

hydrology z důvodu odvedení další vý-

znamné části dešťových vod z  nově 

zpevněných povrchů nového sídliště, 

které původně napájely přírodní památ-

ku. Na problém upozornil expert ČVUT 

a agentury OSN

•  nezajistilo řádné posouzení námitek 

proti biologickému posouzení zpracova-

né expertem Akademie věd

•  nebylo prokázáno, že záměr výstavby 

na Milíčovu nelze uspokojit jiným řeše-

ním, které by realizovalo požadovaný 

záměr na  výstavbě bytů a  současně 

minimalizovalo případný zásah do  zá-

konné ochrany zvlášť chráněných dru-

hů živočichů,

•  nebylo postupováno MŽP tak, aby 

správní orgán zjistil stav věci.

Rada MČ Praha 11 považuje za  velmi 

neetické ze strany Skanska cílené sys-

tematické ničení biotopu kriticky a silně 

ohrožených živočichů, zasahování do je-

jich vývoje a  braní si nových zákazníků 

Skanska jako rukojmí, aby nové domy 

nemohly být odstraněny. Žádost rady, 

aby společnost Skanska do udělení pra-

vomocné Výjimky z ochrany kriticky a sil-

ně ohrožených druhů okamžitě ukončila 

výstavbu Milíčov Lesní, nebyla ze stra-

ny Skanska dosud vyslyšena. Skanska 

se odvolává na  následné Rozhodnutí 

MŽP, které rozhodlo o neudělení výjim-

ky. Ve svém opětovně procesně vadném 

odůvodnění označilo MŽP zjištění kritic-

ky a  silně ohrožených živočichů exper-

ty ČIŽP za  údajné „zdání“ bez bližšího 

vysvětlení. MŽP naopak přisvědčilo po-

sudkům expertů zaplacených Skanska, 

kteří údajně žádné kriticky a silně ohro-

žené živočichy neviděli v  místě výstav-

by, přestože sami experti Skanska po-

tvrdili, že se nyní vyskytují kolem celé 

stavby Skanska. Na základě našich po-

zorování i  expertů ČIŽP je zřejmé, že 

zvláště chránění živočichové se v místě 

stavby nevyskytují dnes hojněji jen pro-

to, že je jim v  tom bráněno zábranami 

Skanska, hlukem stavby, cílenými zása-

hy, a proto jsme podali několik správních 

žalob, které projednávají soudy. Kritic-

ky a silně ohrožené živočichy na Milíčo-

vu musíme chránit nejenom proto, že to 

vyžaduje zákon o Ochraně přírody a kra-

jiny, ale i proto, že jsou významnou hod-

notou Jižního Města. Na  tuto společ-

nou hodnotu můžeme být po právu hrdí 

a máme povinnost ji ochránit i před vel-

kými penězi. Obávám se, že jsme na Mi-

líčově svědkem ukázkového příkladu, jak 

se v praxi obchází rozhodnutí správních 

soudů zakotvené Aarhuskou úmluvou, 

kterou přijala Česká republika i EU.

RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D.

Člen Výboru pro územní rozvoj a životní 

prostředí a zastupitel HPP 11

Občanské sdružení Hezké Jižní Město

Pohled na tůň, typický chráněný biotop kriticky ohroženého skokana skřehotavého 
(Rana ridibunda), který byl bez platné Výjimky cíleně nezákonně posekán před ohlášenou 
návštěvou ČIŽP 1. 8. 2013. Kolik skokanů asi bylo pobito při sekání rákosu a přilehlé trávy 
Skanska, aby se v poledne 1. 8. 2013 v 30 stupních skokani nenašli? Přesto se podařilo 
po měsíci expertovi ČIŽP zjistit následně výskyt.
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Jak se hlásit na střední školu
Jako každoročně přichází období podávání přihlášek 
na střední školy, a proto vám přinášíme prostřednictvím 
časopisu Klíč informaci s nabídkou středního, vyššího 
odborného a vysokého školství na území městské části 
Praha 11. 

Pro přehled bychom vás chtěli provést 

celým procesem:

Přihlašování:
Uchazeči o středoškolské studium si mo-

hou v prvním kole podat 2 přihlášky (při-

hlášky lze obstarat v ZŠ, SŠ nebo na web. 

stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/. 

Pro školní rok 2015/2016 se vyplňuje při-

hláška v rozsahu uvedeném na nově sta-

noveném tiskopisu přihlášky, pro denní 

formu vzdělávání (růžový podtisk) a  pro 

obory vzdělání s  talentovou zkouškou 

(modrý podtisk). Přihlášku je možné vypl-

nit elektronicky.  

Vyplněná přihláška se odevzdává v  lis-

tinné podobě. Přihlášku lze okopírovat 

(v  případě elektronického vyplnění dva-

krát vytisknout). Obě vyhotovení ucha-

zeč a zákonný zástupce podepíší a škola 

na obou vyhotoveních potvrdí výpis zná-

mek z vysvědčení (pokud nejsou přilože-

ny ověřené kopie vysvědčení). Po (případ-

ném) doplnění lékařského posudku zašle 

uchazeč přihlášky na obě zvolené střed-

ní školy, na  každou z  nich po  jednom 

vyhotovení.

Přihláška musí být odevzdána (nebo do-

ručena) zákonným zástupcem nebo ucha-

zečem (podle § 60 odst. 5 školského zá-

kona) do 15. března 2015 (podle § 60b 

odst. 1 školského zákona) středním ško-

lám, kam se uchazeč hlásí. Nutno si v ZŠ 

vyzvednout do  15. 3. 2015 zápisový 

lístek.

Přijímací řízení:
Pokud škola pořádá přijímací zkoušky, 

proběhnou v  termínech od  22. do  30. 

dubna. Pozvánku k přijímací zkoušce pro 

první kolo přijímacího řízení do denní for-

my vzdělávání pro konkrétní termín za-

sílá ředitel školy 14 dní před termínem 

konání přijímací zkoušky. V  případě, že 

se termíny dvou zkoušek shodují, je nut-

né se rozhodnout pro lepší obor. Pokud 

se uchazeč nemůže z  vážných důvodů 

zkoušky účastnit, je třeba se omluvit 

nejpozději do 3 dnů od  termínu zkouš-

ky a  očekávat sdělení náhradního ter-

mínu. Pro přijímací řízení ve  školním 

roce 2015/2016 bylo vyhlášeno pilotní 

ověřování organizace přijímacího řízení 

do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 

s využitím centrálně zadávaných jednot-

ných testů. 

Centrální databázi středních škol (všech 

zřizovatelů), v  nichž se konají jednotné 

testy, naleznete na http://www.cermat.

cz/. Ze škol působících v  MČ Praha 11 

se k pilotnímu ověřování přihlásila pouze 

škola EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a ZŠ 

Praha, s. r. o., Jírovcovo nám. 1782.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů 

do 3 pracovních dnů po posledním termí-

nu stanoveném pro přijímací zkoušky. Ře-

ditel školy zveřejní na veřejně přístupném 

místě ve škole a způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, a to v souladu s právními 

předpisy týkajícími se ochrany osobních 

údajů, pořadí uchazečů podle výsledku 

hodnocení přijímacího řízení. Nepřijatým 

uchazečům nebo zákonným zástupcům 

nezletilých nepřijatých uchazečů ode-

šle rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí je 

nutno na poště (nebo ve škole...) vyzved-

nout co nejdříve – na poště je uschová-

no jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, 

pak se považuje za doručené).

V případě přijetí je třeba odevzdat ředi-

teli SŠ zápisový lístek do 10 pracovních 

dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejnil 

seznam přijatých uchazečů. Nebude-li 

zápisový lístek v  této lhůtě škole doru-

čen, je možné místo obsadit jiným ucha-

zečem. Zápisový lístek může uchazeč 

uplatnit jen jednou; to neplatí v  přípa-

dě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 

lístek ve škole, kde byl přijat na základě 

odvolání. 

V případě nepřijetí je možné do 3 pracov-

ních dnů od  doručení rozhodnutí podat 

k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepři-

jetí. Vhodné je také se zeptat na  mož-

nost přijetí na  uvolněná místa po ucha-

zečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se 

pro jinou školu (nedoručili zápisový lís-

tek). Nevyjde-li odvolání, doporučujeme 

podívat se na další možnosti ve 2. kole 

na webových stránkách krajského úřadu 

nebo zvolené další školy.

Odpovědi na  různé otázky můžete zís-

kat přímo na  internetové adrese praž-

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

cz nebo na webových stránkách MŠMT: 

http://www.msmt.cz/ či na  stránkách 

naší městské části – www.praha11.cz. 

Informace o počtu volných míst pro při-

jetí uchazečů v dalších kolech přijímacího 

řízení na  jednotlivých pražských školách 

naleznete na internetovém portálu hlav-

ního města Prahy – oblast školství na ad-

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

informace může poskytnout výchovný 

poradce v základní škole.  

Ivana Guthová

odbor školství a kultury MČ Praha 11

Přehled středních a vyšších odborných škol na Jižním Městě

EDUCAnet – gymnázium, 

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

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

educanet.cz • Zřizovatel: EDUCAnet, a. s. • Termín podání při-
hlášky v 1. kole: do 13. 3. 2015 (denní studium) • Termín přijí-
macích zkoušek v 1. kole: 20. a 23. 4. 2015 • Dny otevřených 
dveří: jsou organizovány každý den, s možností návštěvy jakéko-

liv vyučovací hodiny.

Střední odborná škola multimediální a pro-

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

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

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

so.cz • Zřizovatel: Střední odborná škola multimediální a pro-

pagační tvorby, s. r .o. • Termín talentových zkoušek: 5. 1. 

a 6. 1. 2015 • Termín přijímacích zkoušek (pohovor) 
v 1. kole: 22. 4. a 23. 4. 2015 

Studium Řádný termín testů Náhradní termín testů

Čtyřleté 15. 4. 2015 14. 5. 2015

Šestileté a osmileté 16. 4. 2015 14. 5. 2015
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Základní škola a střední škola waldorf-
ská je státní škola spadající do sítě spe-
ciálního školství, zřizovatelem je Magis-
trát hlavního města Prahy. 
Škola na  základě principů a  zásad wal-

dorfské pedagogiky pracuje s  dětmi 

a  mladými lidmi s  různým typem posti-

žení či zdravotního omezení (mentál-

ní postižení, poruchy pozornosti – ADD, 

ADHD, specifi cké poruchy učení nebo leh-

ké poruchy chování – SPU, SPCH, opož-

děný vývoj, dětská mozková obrna, po-

ruchy autistického spektra, Downův 

syndrom, epilepsie apod.). Pro přijetí dí-

těte do  školy je podmínkou vyšetření 

a doporučení z pedagogicko-psychologic-

ké poradny (PPP) či speciálně-pedagogic-

kého centra (SPC).

Vzdělávání žáků na základní škole je pro-

dlouženo o 1 rok (I. st. 1.–6. ročník, II. st. 

7.–10. ročník), což zohledňují školní vzdě-

lávací programy:

• Waldorfská praktická škola (pro žáky 

s LMP),

• Základní škola waldorfská pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami.

Na  střední škole ukončené závěrečnými 

zkouškami jsou studenti vzděláváni po-

dle vzdělávacího programu 

• Střední praktická waldorfská škola 

s dvouletou přípravou.

Den otevřených dveří: 14. 1. 2015, po te-

lefonickém objednání je možné přijít kdy-

koliv. Zápisy do 1. třídy budou probíhat 

v termínech 15. 1. 2015 a 28. 1. 2015.

Přijímací pohovor na  střední školu se 

koná 22. 4. 2015. 

Více informací a  kontakty naleznete 

na www.waldorfska.cz.

Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500

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

nazium-opatov.cz • Zřizovatel: hl. m. Praha • Termín přijí-
macích zkoušek v 1. kole: pro 8leté studium: 22. 4. a 23. 4. 

2015; pro 4leté studium: 22. 4. 2015 (součástí přijímacího 

řízení pro 4leté studium nejsou písemné testy) • Dny ote-
vřených dveří: 19. 1. 2015 od 17.30 hod.

Střední škola – Waldorfské lyceum, 

Křejpského 1501

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

wlyceum.cz • www adresa: www.wlyceum.cz • Zřizovatel: hl. 

m. Praha • Termín přijímacích zkoušek: 23. a 24. 4. 2015 • Den 
otevřených dveří s ukázkami výuky: 21. 1. 2015

Gymnázium Evolution Jižní Město, 

Tererova 2135/17

Tel.: 267 914 553, 777 710 745 • Ředitel: Mgr. Tomáš Mikeska, 

tel: 777 840 575 • E-mail: jiznimesto@gevo.cz • www adresa: 
www.gevo.cz • Zřizovatel: Gymnázium Evolution Jižní Město, s. 

r. o. • Přijímačky nanečisto: 17. 2. 2015 od 14 hod. • Termín 
přijímacích zkoušek v 1. kole: 22. 4., 23. 4. 2015 od 10 hod., 

27. 4. 2015 od 14 hod. • Dny otevřených dveří: 17. 1. 2015 (so) 

od 10 hod. a 14. 2. 2015 (so) od 10–12 hod. – workshop – ukáz-

ka výuky se školními i-Pady 

Ivana Guthová, OŠK

ZŠ a SŠ waldorfská (obor Praktická škola 

dvouletá), Křejpského 1501

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

Vančatová Spáčilová • E-mail: info@waldorfska.cz • www adre-
sa: www.sssjak.cz / www.waldorfska.cz • Zřizovatel: hl. m. Pra-

ha • Termín přijímacího řízení: 22. 4. 2015

Střední škola Podnikatelská akademie 

a základní škola, s. r. o., K Milíčovu 674

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

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

2015 až 15. 3. 2015 • Termín přijímacího řízení: 22. 4. 2015 

(přijímací zkoušky se nekonají) 

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

Schulhoff ova 844

Tel.: 272 099 611, 272 099 614 • Ředitel: Ing. Tamara Krčmá-

řová • E-mail: sousos@sousos.cz • www adresa: www.sousos.

cz • Zřizovatel: RNDr. J. Krčmář, Ing. T. Krčmářová • Dny otevře-
ných dveří: 13. 1. a 27. 1. 2015 od 15 do 19 hodin. • Termín 
podání přihlášky: 1. 2. 2015–15. 3. 2015 • Termín přijímacích 
zkoušek v 1. kole: přijímací zkoušky se nekonají, pouze na obor 

Grafi cký design – propagační výtvarnictví je termín talentových 

zkoušek 13. 1. a 15. 1. 2015. 

Soukromá vyšší odborná škola umění 

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

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

vá • E-mail: info@orangefactory.cz • www adresa: www.oran-

gefactory.cz • Zřizovatel: Mgr. A. Čapková • Termíny přijíma-
cího řízení: 15. a 20. 6. 2015, 13. 7. 2015 • Dny otevřených 
dveří: 13. 4. 2015, 11. 5. 2015 od 16 do 18 hod.

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

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

michael.cz • Zřizovatel: Michael Art School, s. r. o. • Střední škola: Termín talentových zkoušek pro umělecké obory v 1. kole: 
8. 1. 2015 a 13. 1. 2015; Termín přijímacího řízení v 1. kole na obor Management a produkce: 22. 4. a 28. 4. 2015 (denní studi-

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

Podrobné informace k přijímacím zkouškám jsou na webových stránkách školy. • Dny otevřených dveří: 5. 2., 12. 3. 2015 od 15 

do 17 hodin. • Vyšší odborná škola: Termín talentových a přijímacích zkoušek: 15. 6., 25. 6. 2015 a 27. 8. 2015 • Dny otevře-
ných dveří: 5. 2., 12. 3. 2015 od 15 do 17 hodin, dále 16. 4., 14. 5. a 21. 5. 2015 od 10 do 15 hodin.

Základní škola a Střední škola, 

Praha 4, Kupeckého 576

Tel.: 272  916  650, 272  950  889, 736  155  338 • Ředitel: 
PhDr. Karel Kaprálek • E-mail: skola@modraskola.cz • www ad-
resa: www.modraskola.cz • Zřizovatel: hl. m. Praha • Termín 
přijímacího řízení: 23.–24. 4. 2015 (součástí přijímacího řízení 

není přijímací zkouška)
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V Klíči č. 12 str. 16 byl u ZŠ Donovalská školou chybně uveden termín zápisu.
Správné datum zahájení zápisu do této ZŠ je 21.–22. 1. 2015.

Základní škola se všem omlouvá.
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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�* x X'+ mm a maxi-

mální hmotnost vkladu činí >* g. Vkladem mohou být 

pouze tiskoviny. Nelze vkládat reklamní předměty či 

vzorky výrobku.

X. strana obálky: + �� % • <. strana obálky: + �� % • >. strana obálky: + �� %

�/�

�QX x XYX mm

>< Y** Kč 

bez DPH

�/X

�QX x �X< mm

XY Y** Kč 

bez DPH

�/>

�QX x [� mm

�> Q** Kč 

bez DPH

�/>

QQ x �X< mm

�> Q** Kč 

bez DPH

�/Q

QQ x [� mm

Q '** Kč 

bez DPH

�/�[

QQ x <* mm

> +** Kč 

bez DPH

Termíny uzávěrek a vydání v roce X*�Y

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

Uzávěrka �+.�X. X�.�. �Q.X. X*.<. XX.>. �'.Y. �'.[. x X*.Q. X�.'. X�.�*. �'.��.
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Střední škola Podnikatelská akademie
K Milíčovu 674, Praha 4, tel.: 272 940 932, 608 426 706

otevírá pro školní rok 2015/16 tři třídy oboru s maturitou

 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
ŠVP Podnikání a management se zaměřením

 Cestovní ruch, Finanční služby, Manažerská informatika,

Manažerská komunikace a Mezinárodní obchod

Rozšířená výuka anglického jazyka
Škola je špičkově vybavena výpočetní technikou

Školné 18 000 Kč za rok (3 splátky 6 000 Kč)
Informace na www.podnikakademie.cz

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

Margita Zámolová
Osobní trenérka

Tréninkové hodiny 
v Olympia Fitness Opatov

Telefon: +420 606 288 140
e-mail: greti71@seznam.cz
www.margitzamola.com

Při předložení této inzerce 

sleva 20 % 
na cvičební hodinu nebo permanentku.



20

kc zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Malenická 1784
 148 00  Praha 11
 Tel.: 271 910 246 
 www.kczahrada.cz

Spojení: metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-
va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 122, 
177 – zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut 
chůze. Od 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
5. 1., 18.00–19.00: Vernisáž k výstavě Daniely 
Pavlatové: „Do nového roku s Jiřím Winte-
rem – Neprakta“ – výstava ilustrací slavného 
výtvarníka. Výstava potrvá od 5. 1. do 31. 1. 
Vstup volný.
5. 1., 14.30–16.00: Evergreeny 20. století – 
koncert z cyklu Pražského salonního orchestru 
pořádá Klub aktivního stáří. Koncert je určen pro 
seniory a pro členy KLAS. Vstupné 50 Kč. 
6. 1., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupi-
nové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 
200 Kč.
10. 1., 10.00–12.00: Sobotní výtvarná dílna – 
výroba loutky. Vstupné 50 Kč. 
17. 1., 15.00–16.00: Divadlo Kapsa uvádí po-
hádku: Nešťastný šafářův dvoreček. Vstupné 
50 Kč.
19. 1., 14.30–16.00: Táňa Fišerová a Daniel 
Dobiáš – koncert z cyklu Setkání se zpěváky 
pořádá Klub aktivního stáří. Koncert je určen pro 
seniory a pro členy KLAS. Vstupné 50 Kč.
21. 1., 14.30–16.00: Liduščino divadlo uvádí 
pohádku: Mlsná princezna. Vstupné 50 Kč, pro 
školy 40 Kč. 
25. 1., 16.00–17.00: Z pohádky do pohád-
ky – zábavné odpoledne plné pohádkových her 
a soutěží, plnění úkolů a tancování na velkém 
sále v KC Zahrada. Zveme všechny kluky i hol-
ky od 2 let! Pořádá RC Babočka. Rezervace 
nutná předem na info@rcbabocka.cz. Vstupné 
120 Kč/1 dítě + 1 dospělý, každý další dospělý 
20 Kč.
28. 1., 14.30–15.30: Pohadlo aneb Pohádko-
vé kukadlo uvádí pohádku: Patálie pana Paka. 
Vstupné 50 Kč, pro školy 40 Kč.
29. 1., 20.00–22.00: Jablkoň – koncert ryze 
české alternativní hudební skupiny, která se 
s nevšedním nadhledem pohybuje na hranících 
moderní vážné hudby a popu.  
Vstupné 190 Kč/160 Kč.

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
6. 1., 17.00–20.00: Vernisáž k výstavě v Malé 
galerii: Zašitá krása na Chodovské tvrzi. Výsta-
va textilních obrazů potrvá od 6. 1. do 31. 1. 
Vstupné na vernisáž zdarma.
6. 1., 18.00–20.00:  Vernisáž k výstavě ve Vel-
ké galerii: ZUŠ Jižní Město. Výstava potrvá 
od 6. 1. do 31. 1. Vstupné na vernisáž zdarma.
18. 1., 15.00–16.00: Divadlo Špílberg uvádí 
pohádku: Kůzlátka a vlk. Vstupné 50 Kč.
20. 1., 15.30–16.30: Za památkami Prahy vse-
dě (IV): Kolem Staroměstského náměstí – pro-
mítání fotografi í PhDr. Jiřího Bartoně s komentá-
řem autora. Vstup volný.
25. 1., 15.00–16.00: Divadlo Kamarádi uvádí 
pohádku: Kouzelný les. Vstupné 50 Kč.

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

program
Zápisy na rok 2015
Zápisy do nových kurzů proběhnou 8. 1. 2015 
v čase 10–12, a 12. 1. v čase 10–12 a 16–18 
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 16.00–18.00 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 šťastný a klidný 
nový rok 2015.

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež
od 13 do 19 let
Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 11

Otevírací doba: po 14.00–17.00: individuální 
konzultace a půjčovna sportovního vybavení; 
út, st, čt 14.00–20.00: klub

program
Téma: NE nenávisti aneb tolerance
Každá STŘEDA od 16.00 – vaření v klubu
Každý ČTVRTEK od 17.00 – fi lmový klub 
Úterý 6. 1. – Pokec nad čajem: „Co očekávám 

od roku 2015?“ 
Úterý 13. 1. – Workshop – výtvarná dílna 
Úterý 20. 1. – Preventivní blok „Nebuď hater“
Úterý 27. 1. – Zimní radovánky – koulovačka, 
sněhuláci, bobování
Změna programu vyhrazena.

sbor cb jižní mXsto
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám
e-mail: jizni.mesto@cb.cz
www.cb.cz/jizni.mesto 

program
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, anglický klub pro děti 2.–5. třída. Výuka zá-
bavnou 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

mc domeYek ymca praha
Komunitní centrum Matky Terezy, 
U Modré školy 1, Praha 11, tel.: 773 993 985
e-mail: mcdomecek@seznam.cz 
www.mc-domecek.cz

program
8. 1., 18.15–20.00: Školní zralost. Seminář. Jak 
poznat, že je dítě připravené na vstup do školy, 
a jaké dovednosti by mělo zvládnout? Jak mů-
žeme dětem vstup do školy usnadnit a v jakých 
případech je vhodný odklad školní docházky? 
Přednášející: Mgr. Lucie Zavřelová, pedagog.
13. 1., 10.00: Úvod do Montessori pedago-
giky. Přednáška s besedou. Základní principy 
a pravidla Montessori pedagogiky. Jak pracovat 
s pomůckami a jak vytvořit stimulující prostředí 
pro své dítě. Lektor: Mgr. Monika Fischlová 
20. 1., 10.00: Komunikace ve vztahu. Nauč-
te se hovořit jazykem lásky vašeho partnera. 
Povídání, diskuze, sdílení. Podkladem je kniha 
Pět jazyků lásky G. Chapmana. Každé 3. úterý 
v měsíci.
27. 1., 10.00: Péče o dutinu ústní u dětí. Před-
náška s besedou. Jak pečovat o zoubky, jaké 
jsou příčiny vzniku zubního kazu, význam fl uori-
dů, jaké sladkosti jsou k zubům šetrné aj. Přihlá-
sit se můžete v provozní době v MC Domeček, 
nejpozději do 20. ledna. Cena je 80 Kč včetně 
vstupu do herny a malého dárku, platba při při-
hlášení. Omezený počet účastníků. Přednášející: 
Martina Říhová, zubní laborant.
30. 1., 15.30–17.30: Babymasáž. Povídání 
o dětské masáži, cvičení a masáže miminka, zá-
klady správné manipulace. Cena 350 Kč včetně 
olejíčků. Přihlášky a informace na e-mail: mariko-
va.pavla@seznam.cz nebo na tel.: 724 033 060 
(fi tMami). 

PORADNY
Po 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno ob-
jednat na tel.: 604 572 712 nebo e-mail: faierei-
sl@chello.cz), poplatek 100 Kč.
Út 9.30–11.00: Poradna efektivního rodičov-
ství (nutno objednat na tel.: 608 708 786 nebo 
e-mail: vlasta.hamalova@seznam.cz), zdarma.
St 18.00–19.30: Poradna přirozeného plá-
nování rodičovství (nutno objednat na tel.: 
777 200 431 nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz), 
zdarma.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Po 10.00: Zpívánky, hravé zpívání od peřinky 
do školky
Út 10.00: Čas na besedy a přednášky

Kulturní přehled leden 2015
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Út každé 3. úterý v měsíci: Komunikace 

ve vztahu 

Út 14.00–15.00: Angličtina pro děti 9–11 let
Út 15.15–16.00: Angličtina pro školní děti 6–8 
let 
Út 16.30–17.00: Angličtina pro předškolní děti 
4–6 let
Út 17.45–18.45: Angličtina pro dospělé, střed-

ně pokročilí

St 10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší (6–18 

měsíců)

Čt 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi (děti 

od 18 měsíců)

Pá Dopoledne s babičkou a dědou
Pá 10.00: Čas na pohádku
Pá od cca 10.20: Šikulové – tvořivá dílnička pro 

děti za pomoci rodičů

kcmt
Komunitní centrum Matky Terezy,

U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11-Háje

kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

program
4. 1., 18.00: JAKUB JAN RYBA Česká mše vá-
noční – koncertní provedení v sále KCMT.

12. 1., 16.00: Přednáška klubu křest. seniorů 
„Svatá země“ – velvyslanec PhDr. Tomáš Láně, 

(klubovna KCMT).

15. 1., 19.00: Zastavení u Matky Terezy: 
„Vznik a vývoj vesmíru, skrytá látka a temná 
energie“ – RNDr. Michael Prouza, Ph.D. (klubov-

na KCMT).

Prosinec – leden – výstava o práci organizace 
SIRIRI v Africe
Leden – únor – výstava dětských prací na téma 
„Rodina mi dává kořeny i křídla“

Kultura

NEŘEŽ
Hudební skupina Neřež 

vznikla jako volné po-

kračování legendár-

ních Nerez. V  roce 

1998 z  Kapely Ja-

romíra Nohavici pře-

chází do  Neřež Vla-

dislava Hořovská, Vít 

Sázavský, Zdeněk Vřeš-

ťál a Filip Jelínek. 

Kulturní centrum Zahrada 
vás zve na koncert skupin

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

Martina Walterová 

V prostorách Artotéky budou 

představeny malby absolventky 

Fakulty umění Ostravské univerzity 

Martiny Walterové (*1988).

5. 1. - 31. 1. 2015

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 h.; So 9–15 h.

tel.: 272 918 759

16. ledna, 8.30–11.00

Den otevřených dveří Školka Pilné 
včelky. Doporučuje se předem objed-

nat na Vámi zvolený čas.

23. ledna, 8.00–12.00

Den otevřených dveří Rodinné cen-
trum Pilné včelky (vstup i ukázkové 

hodiny jsou zdarma)

9.00–12.00 otevřená hernička s mini-

kavárnou (pro volně příchozí)

Ukázkové hodiny:

9.00 –  muzicírování se zvířátky (pro 

děti od 1,5 roku)

9.20 –  tvoření s písničkou (pro děti 

od 2 let)

9.20 – cvičení kojenci 4–8 měsíců

9.40 – malíčci (pro děti od 2 let)

10.10 – cvičení chodící batolátka 

10.30 – cvičení lezoucí batolátka

10.50 –  Montessori pracovna (pro 

děti od 1,5 roku)

Rezervace na ukázkové hodiny je 

nutná!

Zápisy na kurzy v Rodinném centru 

Pilné včelky probíhají:

Pro stávající maminky: 19.–23. ledna

Pro nové maminky 23.–30. ledna

Pacajevova 30, Praha 11

email: info@rcpilnevcelky.cz

www.rcpilnevcelky.cz

Dny otevřených dveří Pilné včelky

Zahrada nabídne i v druhém pololetí 
širokou nabídku kurzů
Ve druhém pololetí, to znamená 

od února, budou pokračovat všechny 

kurzy, které KC Zahrada vypsala v září 

minulého roku. Přihlásit se tak může-

te na:

1. yoyování

2. streetdance

3. muzikálová školička

4. výtvarná dílna

5. oděvní návrhářství

6. dílna pro předškoláčky

7. keramika pro rodiče a děti

8. keramika pro starší děti

9. jóga jemná

10. jóga zaměřená na posilování zad.

Zájemci se mohou informovat na 

www.kczahrada.cz

Jablkoň
V současnosti hraje Jablkoň v  této se-

stavě: Michal Němec (jediný zakládající 

člen) – zpěv, kytara; Martin Carvan – ky-

tary, sbor; Johnny Judl – fagot, baskyta-

ra, el. kytara, sbor; Petr Chlouba 

– bicí, perkuse, sbor; Marie 

Puttnerová – zpěv.

JABLKOŇ

29. LEDNA

20.00 HODIN

NEŘEŽ

19. BŘEZNA

20.00 HODIN
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Vážení spoluobčané, přátelé,

je po volbách. Dovolte mi, abych poděko-

val všem, kteří volili naši novou stranu Již-

ní Město – náš domov a slibuji, že budu 

pracovat slušně a  poctivě ve  prospěch 

Jižního Města. Jsem hrdý na to, že jsme 

se jako nováčci umístili na pátém místě 

i  před tradičními velkými stranami, a  to 

bez použití negativní agresivní kampaně. 

Je rovněž potřeba sportovně poblaho-

přát vítězům voleb a popřát jim, aby se 

jim práce dařila, aby dostáli slibům, kte-

ré voličům před volbami dali, že budou 

spravedliví, poctiví a  transparentní, což 

mně osobně přijde jako samozřejmost. 

Hned první příležitost se k tomu naskyt-

la na ustavujícím zasedaní nově zvolené-

ho zastupitelstva. Dle mého názoru, úpl-

ného nováčka v politice, se opravdu moc 

nepovedla. Samozřejmě dokážu pocho-

pit, že se vítězové voleb dohodnou, vy-

tvoří koalici a volí se starosta, místosta-

rostové a  rada. Pak ale přišla na  řadu 

volba do  výborů. Dle mého názoru by 

měl být kontrolní výbor obsazen opozič-

ními politiky. Kdo jiný by měl kontrolovat 

vládnoucí koalici než opozice. A světe div 

se! Bylo zvoleno 5 nových členů kontrol-

ního výboru a všichni opoziční zastupite-

lé včetně mě byli odmítnuti. Nechápu to. 

Vysvětlete to prosím voličům. Jak chcete 

být transparentní, když vás nebude moci 

nikdo kontrolovat? Čeho se bojíte? Roz-

hodl jsem se, že budu pravidelně infor-

movat občany Jižního Města o  věcech, 

které se mi nelíbí, a toto je první z nich. 

Přeji nám všem, aby jich bylo co nejméně.

S úctou Petr Sýkora

Jižní Město – náš domov

Rozhořčení pana Sýkory z  hnutí „JM – 

náš domov“, v  jehož čele stojí bývalý 

starosta Dalibor Mlejnský, zřejmě lze vy-

světlit neznalostí jisté historické událos-

ti, jíž předsedal právě pan Mlejnský (teh-

dy z ODS) a na 19. ZMČ P11 (konaném 

dne 30. 1. 2013) právě on dával schválit 

návrh stranického kolegy Gabriela, týka-

jící se personální čistky zaměřené pouze 

na členy zastupitelského klubu Hnutí pro 

Prahu 11: všichni členové klubu byli vy-

loučeni ze všech výborů. Pokud by pan 

Sýkora věděl, co se tehdy stalo a  jaké 

„demokratické“ praktiky považuje lídr 

jeho vlastního hnutí za  běžný pracovní 

nástroj (tj. silou většiny prosadí cokoliv, 

opozici nevnímaje), nepozastavoval by 

se nad vzniklou situací. Bohužel, politic-

ká kariéra některých členů „JM – náš do-

mov“ rozhodně není čistá jako lilie, neod-

startovala až (účelovým) vznikem hnutí 

(v létě 2014) a bylo by vhodné seznámit 

s ní i nováčky hnutí, aby měli představu, 

v  područí koho ve  volbách kandidovali. 

Možná by se divili oni i jejich voliči... Sou-

hlasím s  panem Sýkorou o  všem infor-

movat občany JM, tedy začněme tím, jak 

jsou lidé kolem pana Mlejnského zvyklí 

naložit s nesouhlasnými názory opozice:

30. 1. 2013
•  Zastupitel Gabriel (ODS) navrhuje vy-

loučení opozice z výborů: 

http://1url.cz/1Zi2

•  Zastupitel Gabriel sděluje důvod vylou-

čení opozice z výborů: 

http://1url.cz/iZiq

•  Zpráva o čistce zde: 

http://1url.cz/eZiD

9. 12. 2014
•  Zastupitel Gabriel mění důvod vylouče-

ní na chování Ing. Štylera: 

http://1url.cz/RZid

Ano, kontrolní výbor hlídá činnost koali-

ce a  měl by být obsazen členy opozice. 

Ovšem v Praze 11 je situace taková, že 

do kontrolního výboru se znovu hrnou lidé, 

kteří v nedávné minulosti dokázali rozprá-

šit majetek Prahy 11 nezvykle trestuhod-

ným způsobem. Ti, kteří ochotně a za ne-

zvykle nevýhodné ceny prodali pozemky 

developerům, teď chtějí dohlížet na ty, kteří 

důrazně upozorňovali na nevýhodnost pro-

dejů. Tímto vysvětlujeme voličům:

Koaliční vítězové voleb cítí nebezpe-

čí obsadit kontrolní výbor lidmi nehos-

podárně nakládajícími s  majetkem MČ, 

navíc některými i  obviněnými z  trestné 

činnosti při správě cizího majetku. Pat-

ří mezi ně členové ODS, ČSSD a KSČM, 

kteří místo aby se občanům JM veřej-

ně omluvili za  svoji účast na  plundro-

vání JM za  dozoru starosty Mlejnské-

ho, „demokraticky“ se dožadují stejných 

pozic, v  nichž totálně selhali. Koalice 

HPP 11/ANO 2011/TOP 09 chce kon-

trolní výbor obsadit především sluš-

nými lidmi, což se ideově neslučuje se 

žádnou současnou opoziční stranou. Ač-

koliv starosta Jiří Štyler vedení ČSSD 

opakovaně nabízel post předsedy kon-

trolního výboru, strana svého kandidá-

ta nedodala. Ostatní opoziční strany 

kandidáty stáhly, kandidát KSČM ne-

byl zastupitelstvem zvolen. Po  těchto 

projevech obstrukce navrhl předseda 

HPP11 na předsedu kontrolního výboru 

Ing. Krautwurma. Pokud opozice na dal-

ších zastupitelstvech MČ svého kandi-

dáta na funkci předsedy kontrolního vý-

boru navrhne a pokud tento návrh bude 

zastupitelstvem odsouhlasen, pak bude 

stávající předseda vyměněn za  předse-

du kontrolního výboru z řad opozice.

Martin Farmačka, předseda HPP 11

Názory zastupitelů

Dobří andělé ze ZŠ Pošepného
Úžasnou akci uspořádala v  prosinci Zá-

kladní škola Pošepného náměstí. V dobré 

anděly se proměnili všichni, kteří se do be-

nefi čního jarmarku spojeného se zpíváním 

koled a průvodem zapojili. Všechny třídy 

měly svůj stánek a prodávaly dárky, kte-

ré děti s učiteli a vychovatelkami vyrobi-

ly. Materiál na  zhotovení byl pořízen ze 

sponzorských darů fi rem, které se školou 

spolupracují. Podařilo se vybrat 35 tisíc 

korun, které po  skončení akce děti pro-

střednictvím svého třídního učitele a ve-

doucí školní družiny zaslaly na konto na-

dačního fondu „Dobrý anděl“ pro potřebu 

rodin, které se dostaly do fi nančních pro-

blémů pro onemocnění dětí či rodičů ra-

kovinou nebo jiné závažné choroby. Ne-

prodané výrobky děti odnesly do  Domu 

s  pečovatelskou službou v  Blatenské 

ulici a  obdarovaly důchodce, za  který-

mi pravidelně již několik roků docházejí 

s kulturním programem při různých příleži-

tostech. Je dojemné, že i obyvatelé DPS 

přispěli svým fi nančním darem. Setkává-

ní dětí a důchodců je vždy velmi emotivní 

a  je ukázkou krásné mezigenerační spo-

lupráce a porozumění. „Co více můžeme 

pro výchovu dětí udělat, než učit je vyu-

žít svých možností a podpořit bližní a po-

třebné,“ říká Dagmar Havlíčková, ředitelka 

školy. Všem zúčastněným patří velký dík. 

Největší radostí je totiž dávat…a o tom 

jsou, doufejme…nejen Vánoce. 

daf



Život na Jižním Městě 23

Vážení podnikatelé,

odbor životního prostředí ÚMČ Praha 

11 si vás dovoluje upozornit na  kaž-

doroční evidenční povinnost, kterou 

máte, pokud jste jako původci odpadů 

produkovali nebo nakládali s  více než 

100 kg nebezpečných odpadů nebo 

100 t ostatních odpadů za  kalendář-

ní rok, nebo pokud jste jako oprávně-

ná osoba nakládali v kalendářním roce 

s  odpadem. Pokud jste za  rok 2014 

splnili některou z  uvedených podmí-

nek, a  to i  v součtu za  jednotlivé pro-

vozovny nebo činnosti, máte povinnost 

zaslat do  15. 02. 2015 roční hlášení 

o produkci a nakládání s odpady. Uve-

dená povinnost je stanovena v  § 39 

odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o od-

padech a  o  změně některých dalších 

zákonů, ve  znění pozdějších předpisů, 

a podrobněji upravena v § 22 vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech na-

kládání s  odpady, ve  znění pozdějších 

předpisů. Ohlašování se provádí zvlášť 

za  každou samostatnou provozov-

nu, činnost, mobilní zařízení a  za  kaž-

dý druh odpadu obecnímu úřadu obce 

s  rozšířenou působností (ORP) míst-

ně příslušnému podle místa nakládá-

ní s  odpadem, s  výjimkou mobilních 

zařízení ke  sběru odpadů, za  které se 

ohlašování provádí obecnímu úřadu 

ORP příslušnému podle sídla oprávně-

né osoby nebo provozovny, která jejich 

provoz zajišťuje. 

Pokud původce nebo oprávněná oso-

ba provozuje činnost, při níž vznikají od-

pady, nebo nakládá s odpady na území 

správních obvodů různých ORP a nemá 

zde stanovené samostatné provozov-

ny (pozn.: jako třeba v  případě staveb 

nebo činnosti u zákazníků), zasílá každé-

mu z těchto úřadů jedno souhrnné roční 

hlášení za všechny činnosti realizované 

v jeho správním obvodu. Na území hl. m. 

Prahy je působnost ve  věcech ročních 

hlášení na úrovni ORP svěřena úřadům 

městských částí Praha 1–22. 

Do  správního obvodu Praha 11 patří 

městské části Praha 11, Praha-Křesli-

ce, Praha-Šeberov a Praha-Újezd. Ohla-

šovací povinnost vůči orgánům veřejné 

správy se podle § 82 odst. 3 zákona 

o  odpadech plní prostřednictvím in-

tegrovaného systému plnění ohlašo-

vacích povinností v  oblasti životního 

prostředí (ISPOP, www.ispop.cz) nebo 

datové schránky ministerstva životního 

prostředí určené k plnění ohlašovacích 

povinností v oblasti životního prostředí 

(IDDS: 5eav8r4). Hlášení se zasílá elek-

tronicky v  přenosovém standardu dat 

o odpadech.

Další informace o  ročním hlášení na-

leznete na webových stránkách systé-

mu ISPOP (www.ispop.cz), na Portálu 

životního prostředí hl. m. Prahy (por-

talzp.praha.eu) nebo na  stránkách MČ 

Praha 11 (www.praha11.cz) v sekci Ži-

votní prostředí–odpady.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2014
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Zimní údržba komunikací 
ve správě MČ Praha 11
S příchodem zimního období jsou každo-

ročně spojeny povinnosti se zimní údrž-

bou chodníků a cest na Jižním Městě. Ji-

homěstská majetková, a. s., zajišťuje pro 

městskou část Praha 11 údržbu chodníků 

v majetku obce o délce zhruba 40 kilomet-

rů. Zimní údržba se vztahuje také na cest-

ní sítě v zeleni, což představuje dalších 35 

kilometrů chodníků. Pro tuto zimní sezonu 

je k dispozici 8 komunálních strojů a do-

statečný počet brigádníků, kteří pomáhají 

kalamitní situace zvládat. První příležitost 

nastala na  začátku prosince. Namrzají-

cí déšť komplikoval nejdříve komunikace 

na  lávkách a schodištích. Na těchto mís-

tech probíhal ruční chemický posyp, který 

musel být několikrát opakován vzhledem 

k charakteru počasí. V tomto případě bylo 

rozhodnuto o nasazení celoplošného úkli-

du pomocí techniky i ručního úklidu. 

Tato akce byla ukončena po  půlnoci. 

Po  čtvrté hodině ranní byl celoplošný 

úklid chodníků opět zahájen a  probíhal 

i následující den. Zároveň pracovníci Jiho-

městské majetkové, a. s., prováděli od-

straňování popadaných stromů a uláma-

ných větví. 

Městská část Praha 11 udržuje zhruba 

polovinu chodníků na Jižním Městě. Zbý-

vající část je v  majetku jiných subjektů 

a některé chodníky jsou vyňaty ze zimní 

údržby zcela. 

Zlatá svatba manželů Jaroslavy 

a Bohumila Zeidlerových. 

Diamantová svatba Vlasty a Jiřího 

Načeradských.

Zlatá svatba manželů Hany a Jana 

Burdkových.

My se přidáváme s gratulací a přejeme všem oslavencům hodně šťastných společných let.

Zajímavosti z Jedenáctky

Ledová poleva. Na začátku prosince zkomplikovala ledovka dopravu a řidičům i chodcům 
způsobila nejednu horkou chvilku. Na druhou stranu vytvořila neobvykle zajímavá umělecká 
díla, třeba z obyčejné parkové lavičky.

Úřad městské části Praha 11 se po roce 

opět obrací na manželské páry s trvalým 

bydlištěm na území městské části Praha 

11, které v roce 2015 oslaví 50 let, 60 let, 

65 let a 70 let společného života, s pros-

bou, aby tuto významnou událost ozná-

mily telefonicky nebo písemně co nejdříve 

na adresu:

Úřad městské části Prahy 11

Odbor školství a kultury

Vidimova 1324, 149 41 Praha 4

Paní Helena Majchráková

tel.: 267 902 353, 724 341 816

nebo osobně v kanceláři č. dveří 414

Slavnostní obřady se budou konat po do-

hodě s vámi v obřadní síni Chodovské tvr-

ze, Ledvinova 9, 149 00 Praha 4.

Jubilejní svatby stačí nahlásit telefonicky či písemně 

Jubilea na Chodovské tvrzi

První občánek roku 2015 bude vybrán 

z  těch novorozeňátek, jejichž rodiče se 

do  konce měsíce února přihlásí v  odbo-

ru školství a kultury Úřadu městské části 

Praha 11, Vidimova 1324, 149 41 Praha 

4 – paní Helena Majchráková, kancelář č. 

dveří 414. Den a přesný čas narození dítě-

te je nutné doložit potvrzením porodnice.

Prvního občánka roku 2015 přivítají do ži-

vota představitelé radnice již tradičně 

v obřadní síni Chodovské tvrze a předají 

mu dárky.

Hledá se občánek roku 2015
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Základní umělecká škola Jižní Město 
je pětadvacetiletá
Pojďte se dnes s námi ohlédnout pětadvacet let nazpět 
a podívat se, co se stalo za čtvrtstoletí, které slaví 
Základní umělecká škola Jižní Město. 

Ale pěkně popořádku. Píše se rok 

1989/1990 a  ZUŠka je pobočkou ZUŠ 

Lounských v  Nuslích. Prvního května 

r. 1990 se situace mění a ZUŠka se stá-

vá samostatně fungující školou. Její prv-

ní ředitelku prof.  Miluši Károvou v  roce 

1991 nahrazuje ve vedení školy součas-

ný ředitel Mgr. František Hlucháň. 

Pane řediteli, vzpomenete si na  úplné 
začátky školy?
To víte, že ano, ZUŠka využívala v  té 

době k výuce dva pavilony bývalé MŠ Ju-

ranova (nyní Křtinská) a budovu ve Sta-

chově ulici. V roce 1991, po stavebních 

úpravách, jsme se přestěhovali do všech 

čtyř pavilonů. Dnes máme nový zatep-

lený plášť, plastová okna a  nový 

koncertní sál a  můžu říci, 

že se škola změnila 

k  nepoznání. V  roce 

1996 se pro vel-

ký zájem studen-

tů o  výuku škola 

rozšířila o poboč-

ku v ulici J. Růžič-

ky v  Kunraticích. 

Tady máme velmi 

moderní, esteticky 

i  funkčně povedené 

zázemí s prostorným di-

vadelním sálem.

Určitě se nemění jen tvář školy, ale i po-
čty studentů, kteří školu navštěvují.
Máte pravdu, škola měla před 25 lety 

„pouze 510 žáků a  17 učitelů“. V  sou-

časnosti školu navštěvuje 1440 studen-

tů a 74 pedagogů. Zájemcům nabízíme 

čtyři alternativy. Realizovat se mohou 

v hudebním, tanečním, výtvarném nebo 

literárně-dramatickém oboru. Tento rych-

lý vývoj školy by určitě nebyl možný bez 

kvalitního pedagogického sboru. Velký 

dík tak patří učitelům, kteří jsou sami vý-

bornými umělci, a předávají žákům ty nej-

lepší odborné a umělecké zkušenosti.

S kým škola umělecky spolupracuje?
V  posledních letech škola spolupracuje 

s uměleckými školami EU v rámci mezi-

národní projektové činnosti EU – Come-

nius Partnerství škol. Díky grantové 

podpoře umožňuje škola studentům zú-

častnit se mezinárodních soutěží a fes-

tivalů v zahraničí. Mezi poslední největ-

ší úspěchy patří např. koncertní turné 

folklorního souboru Hájíček v  Dubaji, 

nezapomenutelná koncertní vystoupe-

ní pěveckého sboru Pražská kantiléna 

v  USA, pod taktovkou taneční skupi-

ny Švih velký úspěch v ruském Omsku, 

koncertní vystoupení jazz-rockové ka-

pely Live Band ve  SRN a  skvělé kon-

certní turné orchestru ZUŠ JM po Kyp-

ru v  rámci projektu s  názvem Koncert 

bez hranic. Studenti různých orchestrů 

mají možnost natočit vlastní CD. Jedním 

z nich je soubor zobcových fl éten Aulo-

die, který natočil vlastní CD se stejno-

jmenným názvem a spolupracuje s Čes-

kým rozhlasem.

Čtenáře bude určitě zajímat, jaké akce 
jsou spojené s jubilejním rokem?
V souvislosti s 25. výročím naší školy po-

řádá ZUŠ Jižní Město množství koncertů, 

přehlídek a výstav. Rád bych touto ces-

tou pozval čtenáře alespoň na  některé 

z nich. Určitě zveme všechny 6. 2. 2015 

na reprezentační ples ZUŠ v TOP Hote-

lu Praha.

Výtvarníci se budou prezentovat výsta-

vou pod názvem „Čáry, čmáry, malování 

III“ pod vedením p. uč. O. Tragana. Výsta-

va se bude konat 7.–31. 1. 2015 na Cho-

dovské tvrzi.

Hudební oddělení se představí slavnost-

ními koncerty – soubor zobcových fl éten  

Aulodie, 16. 1. 2015, Emauzy v 18 ho-

din, koncert big beatových kapel v  KC 

Zahrada 4. a  11. 3. 2015 v  19 hodin, 

koncert učitelů – koncertní sál ZUŠ JM, 

18. 3. 2015 v 18.30 hodin, klavírní festi-

val „Klavírní ozvěny VI“, Chodovská tvrz 

v  19 hodin, patronem festivalu je pro-

fesor Pražské konzervatoře pan Milan 

Langer, slavnostní koncert u sv. Šimona 

a Judy, 27. 4. v 19 hodin.

Studenti z  dramatického oddělení vás 

zvou 4. 6. 2015 v 19. hodin do KC Zahra-

da na své závěrečné vystoupení, taneční-

ky pak můžete zhlédnout 7. 6. 2015 v Di-

vadle v Dlouhé v 18 hodin.

Co byste sám za sebe popřál škole, kte-
rou znáte nejlépe ze všech?
Chceme poskytovat vzdělání jako přípra-

vu na  profesionální uměleckou dráhu, 

teší nás, když vidíme, že se v dětech pro-

bouzí jejich přirozený talent a  oni samy 

s ním umí pracovat. A  co bych za sebe 

popřál? Stále tolik kvalitních a obětavých 

učitelů, kteří mají co předat a dělají to co 

nejlépe, a spoustu umění chtivých žáků. 

Máme velkou radost z toho, když vidíme 

zpětnou vazbu, že lidé vnímají ZUŠ jako 

důležitou součást Jižního Města.

Díky za příjemné povídání

Dana Foučková 

www.zus-krtinska.cz

První zprava je František Hlucháň, ředitel ZUŠ Jižní Město.

MÁME 

RADOST, ŽE LIDÉ 

VNÍMAJÍ ZUŠKU JAKO 

DŮLEŽITOU SOUČÁST 

JIŽNÍHO MĚSTA
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Jižní Město I
A. Malé–Hviezdoslavova 4. 2. (14–18), 26. 3. (16–20), 18. 5. (14–18)

Bachova 1593 17. 3. (14–18)

Bachova–Mikulova 7. 1. (16–20), 4. 3. (16–20), 

 16. 4. (14–18), 25. 5. (14–18)

Benkova 1691 (parkoviště) 13. 4. (16–20), 23. 6. (14–18)

Blažimská–Klapálkova 1. 4. (16–20), 17. 6. (14–18)

Brandlova 1641 (za Startem) 27. 1. (14–18), 19. 3. (14–18), 

 28. 4. (16–20), 3. 6. (16–20)

Brodského 1671 26. 2. (14–18), 21. 5. (14–18), 29. 6. (16–20)

Černockého (parkoviště) 16. 6. (16–20)

Divišovská–Šternovská 16. 2. (16–20), 12. 5. (14–18)

Doubravická–Bohúňova 6. 1. (16–20), 3. 3. (16–20), 

 15. 4. (14–18), 21. 5. (14–18)

Hekrova 853 (parkoviště) 21. 1. (16–20), 23. 4. (14–18), 1. 6. (14–18)

Hlavatého–Mejstříkova 29. 1. (14–18), 23. 3. (16–20), 

 29. 4. (14–18), 18. 5. (16–20), 8. 6. (14–18)

Hněvkovského 1374 10. 2. (14–18), 30. 3. (16–20), 

 6. 5. (16–20), 22. 5. (14–18), 15. 6. (14–18)

Chomutovická 2. 2. (16–20), 24. 3. (14–18), 

 4. 5. (16–20), 9. 6. (14–18)

Janouchova 671 (u MŠ) 14. 4. (14–18), 25. 6. (14–18)

Klapálkova–Čenětická 7. 1. (14–18)

Konstantinova–Metodějova 15. 1. (16–20), 11. 3. (14–18), 

 21. 4. (16–20), 27. 5. (14–18)

Kosmická–Anny Drabíkové 24. 2. (14–18), 9. 4. (16–20), 

 13. 5. (16–20), 25. 6. (14–18)

Kryštofova–Kazimírova 19. 2. (16–20), 8. 4. (14–18), 

 14. 5. (14–18), 24. 6. (16–20)

Křejpského 1514 5. 1. (14–18), 2. 2. (14–18), 2. 3. (16–20), 

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

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 12. 2. (14–18), 31. 3. (16–20), 

 11. 5. (14–18)

Majerského–Samohelova 13. 1. (14–18), 10. 3. (16–20), 

 26. 5. (16–20)

Matúškova 831 (u Blankytu) 3. 2. (16–20), 25. 3. (14–18), 

 5. 5. (14–18), 10. 6. (16–20)

Metodějova (parkoviště) 9. 4. (14–18)

Michnova–Podjavorinské 22. 1. (16–20), 18. 3. (14–18), 

 27. 4. (16–20), 2. 6. (14–18), 30. 6. (16–20)

Mnichovická–Tatarkova 10. 2. (16–20), 30. 3. (14–18), 

 7. 5. (14–18), 15. 6. (16–20)

Modletická 1390 (vnitroblok) 6. 1. (14–18), 20. 4. (14–18)

Mokrá–Zimákova 18. 2. (14–18), 7. 5. (16–20)

Novomeského 690 (parkoviště) 19. 1. (14–18), 12. 3. (16–20), 

 22. 4. (14–18), 28. 5. (16–20)

Plickova 880 5. 1. (16–20), 2. 3. (14–18), 7. 4. (16–20), 

 20. 5. (14–18), 11. 6. (14–18)

Radimovická 1424 (parkoviště) 16. 2. (14–18), 1. 4. (14–18), 

 12. 5. (16–20), 17. 6. (16–20)

Rujanská–Donovalská (u TS) 24. 2. (16–20), 15. 5. (14–18)

Schulhoff ova 794 19. 3. (16–20), 30. 6. (14–18)

Stachova–V Hájích 26. 2. (16–20), 29. 5. (14–18)

Štichova 640 (parkoviště) 19. 1. (16–20), 12. 3. (14–18), 

 22. 4. (16–20), 28. 5. (14–18)

Tererova (u ZŠ) 21. 1. (14–18), 17. 3. (16–20), 

 23. 4. (14–18), 1. 6. (16–20)

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 3. 3. (14–18), 15. 4. (14–18), 

 19. 5. (16–20)

Ženíškova–Květnového vítězství 12. 2. (16–20), 31. 3. (14–18), 

 11. 5. (16–20), 16. 6. (14–18)

Jižní Město II + starý Chodov

Dědinova–Filipova 22. 1. (14–18), 18. 3. (16–20), 

 27. 4. (14–18), 2. 6. (16–20)

Gregorova–Hrudičkova 27. 1. (16–20), 28. 4. (14–18), 3. 6. (14–18)

Hráského–Jarníkova 4. 3. (14–18), 16. 4. (14–18), 25. 5. (16–20)

Hrdličkova–Blatenská 29. 1. (16–20), 23. 3. (14–18), 29. 4. (16–20), 

 19. 5. (14–18), 29. 6. (14–18)

K Dubu 15. 1. (14–18), 11. 3. (16–20), 

 21. 4. (14–18), 27. 5. (16–20)

Kloboukova 2230 (parkoviště) 13. 4. (14–18), 8. 6. (16–20)

Krejnická 2021 (za Chrpou) 18. 2. (16–20), 7. 4. (14–18), 

 13. 5. (14–18), 23. 6. (16–20)

Láskova–Malenická 13. 1. (16–20), 10. 3. (14–18), 

 20. 4. (16–20), 26. 5. (14–18)

Lažanského 24. 6. (14–18)

Nechvílova 1826–29 3. 2. (14–18), 25. 3. (16–20), 10. 6. (14–18)

Petýrkova 1953 19. 2. (14–18), 8. 4. (16–20), 14. 5. (14–18)

Pod Vodojemem 5. 5. (16–20)

Vojtíškova 1783 4. 2. (16–20), 26. 3. (14–18), 

 6. 5. (14–18), 11. 6. (16–20)

Velkoobjemové kontejnery – 1. pololetí 2015
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 

11 oznamuje, že velkoobjemové kon-

tejnery na objemný odpad (VOK) budou 

v 1. pololetí 2015 přistaveny na Jižním 

Městě v níže uvedených termínech. Služ-

bu VOK organizuje a hradí ze svého roz-

počtu hl. m. Praha, VOK přistavuje svo-

zová společnost Pražské služby, a. s., 

na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

 OŽP upozorňuje, že VOK jsou urče-

ny pouze pro objemný odpad z domác-

ností (nábytek, sportovní náčiní, koberce 

a  podlahové PVC, umyvadla a  zácho-

dové mísy apod.), který nelze ukládat 

do  běžných kontejnerů, nikoliv pro od-

pad vznikající při podnikatelské činnos-

ti. Do VOK nelze odkládat stavební suť, 

nebezpečné složky komunálního odpa-

du (baterie a akumulátory, barvy, chemi-

kálie, zářivky apod.), vyřazená elektrická 

zařízení (chladničky, pračky, televize, mo-

nitory, počítače apod.), biologicky rozlo-

žitelný odpad ze zahrad nebo pneuma-

tiky. Uvedené druhy odpadu lze odložit 

ve  sběrných dvorech hl. m. Prahy (nej-

bližší je v ul. Bartůňkova u stanice met-

ra Opatov). VOK jsou přistaveny ve sta-

novený den pouze po  dobu 4 hodin, 

konkrétní čas přistavení (buď od 14.00 

do 18.00 nebo od 16.00 do 20.00 hod.) 

je uveden u každého termínu. Po celou 

dobu přistavení VOK je přítomna obslu-

ha, která koordinuje ukládání odpadů.

Bližší informace získáte na odboru život-

ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimo-

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

267 902 320 nebo 267 902 514.
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Pozvánka k tříkrálovému průvodu 2015 v Praze 
na Hradčanech
V  pondělí 5. ledna 2015 v  15.30 hod. 

v  Praze 1 na  Hradčanech pojedou již 

podvacáté tři králové na  velbloudech. 

Z Hradčanského náměstí, po krátkém po-

zdravu a požehnání arcibiskupa pražského 

Dominika Duky, půjdou tři králové v dopro-

vodu svých pážat, staročeského lidu a ko-

ledníků tříkrálové sbírky k živému betlému 

na  Loretánském náměstí. Cestou se se-

tkají s  králem Herodem a  od  něj půjdou 

už přímo k betlému. Tam se pokloní ma-

lému Ježíškovi a předají mu své dary, zla-

to, kadidlo a  myrhu. Potom předají své 

poselství všem přítomným, celému měs-

tu a  národu. Závěrem se všichni, přede-

vším děti, mohou se třemi králi i s malým 

Ježíškem pozdravit a předat mu svůj dá-

rek, který následujícího dne, 6. ledna, bude 

třemi králi předán potřebným dětem. Dár-

ky by měly být například: hračky (ne plyšo-

vé), knížky pro děti a mládež, omalovánky, 

skicáky a různé spíše volnočasové školní 

nebo sportovní potřeby. Výběr dárků se 

vám jistě podaří a uděláte radost dětem, 

malým i větším. Organizátoři akce: Občan-

ské sdružení Mládež Idente, Římskokato-

lická farnost v Michli, Arcibiskupství praž-

ské a Arcidiecézní charita Praha srdečně 

zvou všechny děti s rodiči, školáky s učite-

li a vůbec každého, kdo si cení dobré vůle, 

smyslu pro tajemství a lidské naděje.

Těšíme se na vás a na shledanou s třemi 

králi na Hradčanech.

Od 1. ledna 2011 je v platnosti zákon č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bez-
pečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Na  základě tohoto zákona jsou jasně 

stanoveny povinné frekvence kontrol 

jednotlivých komínů, kouřovodů a  spo-

třebičů paliv. Nedodržování těchto pro-

hlídek se bohužel často nevyplácí. Kont-

rola komína musí proběhnout minimálně 

1x za rok; ideálně před začátkem topné 

sezony, ale kontrolu a  údržbu lze pro-

vést i v průběhu zimních měsíců. Na ten-

to druh prací doporučujeme občanům 

najímat pouze ověřené pracovníky ať už 

na základě doporučení od známých, nebo 

např. z  cechu kominíků (http: //www.

skcr.cz/). Pro radu se však můžete obrá-

tit také na místní Sbor dobrovolných ha-

sičů Prahy 11 (http://msdh-chodov.blog.

cz/rubrika/kontakty-adresy-telefony).

Nezapomeňte na topnou sezonu

Již více jak rok nabízí pražské středisko 

probační a  mediační služby (PMS) své 

služby obětem trestné činnosti. Porad-

na byla zřízena jako reakce na  zákon 

č.45/2013 Sb. o obětech trestných činů, 

kdy se na  střediska PMS mohou obra-

cet i lidé, kteří dosud nebyli jejími klienty. 

V poradně dostanou informace o průbě-

hu trestního řízení, možnostech náhra-

dy škody, a samozřejmě o jejich právech 

dle zákona. V  konkrétních případech je 

možné zprostředkovat návaznou službu, 

která bude odpovídat potřebám klientů, 

případně kontakt na některého z advo-

kátů z  registru pomoci obětem. Přícho-

zích se na  středisku ujmou probační 

úředníci vždy v úterý odpoledne a čtvr-

tek dopoledne. Nejlepším způsobem je 

předchozí telefonický kontakt na  čís-

le 777  401  022 nebo 251  444  957 

a  následné objednání na  konkrétní ter-

mín. Středisko PMS Praha sídlí v  justič-

ním areálu Na Míčánkách 1497/2, Praha 

10-Vršovice.

Poradna pomáhá v obtížné situaci

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje
Odbor sociálních věcí a  zdravotnictví 

v současnosti zpracoval Katalog posky-

tovatelů sociálních a  návazných služeb 

pro občany městské části Praha 11. Pro-

střednictvím těchto služeb 

jsou zajišťovány potře-

by lidí v nepříznivé ži-

votní a  sociální si-

tuaci, ve  které se 

ocitli např. z  dů-

vodu zhoršeného 

zdravotního sta-

vu, fyzického nebo 

mentálního handica-

pu nebo vlivem život-

ních okolností. Cílem posky-

tovaných sociálních služeb je, aby lidé 

i přes své znevýhodnění mohli žít samo-

statně a nezávisle doma a mohli se ak-

tivně zapojit do společnosti, ať už v pra-

covním životě nebo ve  volném čase. 

Katalog shrnuje informace o jednotlivých 

službách včetně kontaktů, popisu služ-

by, identifi kace cílové skupiny a ceny slu-

žeb. Na  začátku katalogu lze také najít 

informace o  činnosti odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví, který poskytuje rov-

něž sociálně-právní poradenství ve všech 

oblastech své činnosti a  jehož sociální 

pracovníci odborně poradí, jakou službu 

je v  konkrétním případě možné využít, 

a současně pomohou obtížnou životní si-

tuaci začít řešit. Katalog sociálních služeb 

je k dispozici prozatím na odboru sociál-

ních věcí a zdravotnictví Úřadu městské 

části Praha 11 a v dohledné době bude 

k dispozici praktickým lékařům a pediat-

rům, v informačních centrech a na praco-

vištích Úřadu městské části Praha 11. 

V  rámci své veřejnoprávní činnosti se 

odbor především zabývá pomocí, po-

radenstvím i  řešením často velmi ob-

tížných životních situací občanů měst-

ské části Praha 11 v sociální i zdravotní 

oblasti. Rovněž zpracovává podklady 

a materiály potřebné pro činnost vede-

ní městské části v oblasti výkonu samo-

správy a plní své zákonné úkoly v oblasti 

státní správy, tzv. přenesené působnos-

ti státu na obce. Rovněž vykonává funk-

ci soudem jmenovaného veřejného 

opatrovníka osob omezených ve  své-

právnosti a poskytuje rozsáhlé odborné 

poradenství v  této sociálně-právní ob-

lasti. Na odbor sociálních věcí a zdravot-

nictví se mohou občané městské části 

Praha 11 obracet osobně, písemně či 

elektronicky, a  to v  úředních hodinách 

odboru v  pondělí a  ve  středu od  8.00 

hodin do 17.30 hodin a v úterý od 8.00 

hodin do 11.30 hodin nebo telefonicky 

na číslo 267 902 109.

KATALOG 

SLUŽEB JE 

K DISPOZICI NA 

ODBORU SOCIÁL-

NÍCH VĚCÍ
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v  Praze 4, do 

3 mil. Kč. Nejlépe v  blízkosti Lesoparku, 

Milíčovského nebo Krčského lesa, i  před 

privatizací. Platba v  hotovosti, dluhy 

a exekuce nevadí. Tel.: 777 211 671

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

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

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

www.hlousekreality.cz

• 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

• 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

• 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

• bydlite.cz – Realitní centrum pro Pra-
hu 4, 10, 11 hledá pro své klienty byty 
ke koupi, nebo k pronájmu. Nabízíme za-

vedený poradenský, realitní, fi nanční i práv-

ní servis. Tel.: 272 928 528, 773 820 942

• Nabízím KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ 
zde v Praze 11-Chodově v hezkých a lev-

ných zařízených apartmánech s vlast. WC/

koupelna – vhodné pro služební cesty 

a  návštěvníky Prahy, možno i  jen pro 1 

osobu jen na 1 noc. Tel.: 606 907 032

• Rodina (2 + 1 dítě) hledají 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

• 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

VZDĚLÁNÍ 
• ANGLIČTINA. Zkušená lektorka (studium 

v USA, v Anglii – certif. CAE) nabízí indiv. vý-

uku angličtiny. Přátelsky, trpělivě a efektiv-

ně. Kontakt: summerenglish@centrum.cz

• ANGLIČTINA. Kurzy všech úrovní na Již-
ním Městě (ZŠ Křejpského), pololetí od 9. 

2. za 2990 Kč. Také fi remní a  individuální 

výuka od  250 Kč. Jazyková škola PER-

FECT, www.jsperfect.cz, tel.: 737686798

• Individuální lekce a  doučování anglič-
tiny, němčiny, dále FJ, SJ, RJ, IJ, MAT... 
Místo výuky a  termíny volíte Vy. Kvalitní 

lektoři, dobrá cena. Požádejte o nezávaz-

nou nabídku. Tel.: 739 677 891

• AJ, NJ – individuální, aktivní výuku se 

zaměřením na  schopnost dorozumět se, 

nabízí začátečníkům i  pokročilým zkušená 

lektorka. Dobrá šance pro dříve narozené, 

výhodné pro fi rmy. Volejte nejlépe po 17.00 

hod. na tel.: 605 828 292, 272 918 126

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

• 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

• Advokátka JUDr.  Svatava Grivalská 

(sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhání 

pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo 

rodinné, občanské, obchodní, pracovní. 

Právní služby pro bytová družstva a SVJ 

včetně převodů bytů do  os. vlastnic-

tví, likvidace, insolvenční řízení, osobní 

bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.: 

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

www.grivalska.cz

• Daně, účetnictví, mzdy – Praha 
4-Háje, non-stop. Tel.: 603  461  849, 

272 914 821

• Půjčky na  cokoliv. Sloučení splátek 

do  jednoho úvěru. Zastavení exekucí. 

Úplné oddlužení. Zdarma 800  210  310, 

www.pujcka-rychle-snadno.cz

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST 

• Instalatér u Chodovské tvrze, V. Škapa, 

tel.: 728 386 419

• Obklad, dlažba, zednické a  malířské 
práce, bytová jádra, rekonstrukce bytů 

a koupelen, drobné práce. 36 měsíců záru-

ka. Byt. jádra již od 99 000 Kč na klíč. Ce-

nová nabídka zdarma. Tel.: 608 709 716, 

Jan Rakovec, www.rakovec.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

• 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 

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU, nábytku, el. 
spotřebičů, odpadu do  sběrného dvora. 
Ceny od 100 Kč. Bourání byt. příček, byt. 

jader i  s  odvozem – 4900 Kč. Jiné práce 

dle dohody. Tel. 777 207 227

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 

dlažby. Malířské a  bourací práce, odvoz 

suti. Rekonstrukce jader, domky, nebyt. 

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

e-mail: marti.dvorak@centrum.cz.

• Instalatérské práce, voda, odpady 

a  topení. Výměna zařizovacích předmě-

tů. Výměny rozvodů vody a odpadů. Tel.: 

603 344 485

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

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
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• !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

• 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

• 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

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 

Tel.: 737 202 354

• 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

• Opravy praček a myček: AEG, Ariston, 

Crosley, Electrolux, Indesit, Gorenje, Phil-

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

603 276 606

• 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

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + ná-
vštěva zdarma! Tel.: 606 227 390, e-mail: 

jsaifrt@seznam.cz

• Servis plastových oken. Okna je nutno 

jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 

jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-

nému poškození. Oprava a  prodej žalu-

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

e-mail: jirasek.servis@seznam.cz

• 20% SLEVA NA  REKONSTRUKCI BY-
TOVÉHO JÁDRA V LEDNU – JSME SPE-

CIALISTÉ NA PRAHU 11 – ZAJISTÍME VŠE 

– již 24 let zkušeností s rekonstrukcem – 

www.bytovejadro.cz – tel.: 602 244 255

• 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

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

nictví, obkladačství, byt. jádra aj. práce. 

Kvalita, spolehlivost a  rozumná cena je 

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

jin60jir@seznam.cz

• 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

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

třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

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

• 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

• 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

• 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

ZDRAVÍ A KRÁSA
• STOMATOLOGIE Ridet, s. r. o., PŘIJÍ-
MÁ NOVÉ PACIENTY. U METRA CHODOV 

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

dov. Objednání na tel. čísle 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). Zkušeb-

ní hodina ZDARMA. Tel.: 775  261  906, 

www.fi t-style.cz 

• AKUPUNKTURA – účinná a šetrná léč-

ba bolestí zad, alergie, astmatu, snížené 

imunity, únavy. Odvykání kouření, snižo-

vání váhy. MUDr.  Andrea Švojgrová, tel. 

731 167 576, www.leciva-akupunktura.cz

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 
v  práci... Profesionální služby za  rozum-

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

www.kadernice-do-domu.cz

• 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

OSTATNÍ
• Krejčovství Zuzana Šemlová – opravy, 

úpravy oděvů a bytového textilu. Zdimě-

řická 1446, Praha-Jižní Město. Otevřeno 

pondělí–čtvrtek 10.00–18.00 hod. Tel.: 

734 487 143

• 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, michalptak@centrum.cz

• 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

• STŘÍHÁNÍ PEJSKŮ, KOUPÁNÍ A PRAK-
TICKÁ ÚPRAVA DLE PŘÁNÍ MAJI-
TELE, CENY MÍRNÉ! OBJEDNÁVKY: 

737  885  680, E-MAIL: BESSY.SALON@

SEZNAM.CZ, WWW.BESSY-SALON.WEB-

NODE.CZ, KONTAKT: BOHÚŇOVA 1336, 

149 00 PRAHA 4

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová, Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597

• 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

• Ošetřovatelské centrum a Domov pro 
seniory, Praha 11, přijme pracovníka v so-
ciálních službách (pečovatelku) do směn-
ného provozu a fyzioterapeutku se SZŠ. 
Bližší informace na tel.: 272 916 454

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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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

Vzorkovna: 
Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4 
Tel.: 272 913 518, 602 224 745, 736 533 313
nykl@propostudio.cz • paulin@propostudio.cz

Provozní doba: 
Po–Čt 9:00–12:00, 14:00–17:00, Pá 9:00–14:00
www.propostudio.cz
člen obchodní sítě 1fl oor • www.1fl oor.cz

Provádíme dodávku a montáž: 
vinylových dílců, PVC, koberců, plovoucích podlah, dekorativních pohledových stěrek 

panDOMO a BetonImage, epoxi a PU stěrek pro interiér a garáže
Odborná úprava podkladu samozřejmostí. 

Autoservis na Praze 4-Chodov

Zimní prohlídka zdarma
V-servis Milan Vránek, Zakouřilova 142, Praha 4

Tel.: 731 208 823

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.

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

KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
MUDr. Jana Horká
Dermacentrum

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

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

z s

 Fyzioterapie, masáže a rehabilitace 
 Neurologie a dětská neurologie
 Kardiologie a vnitřní lékařství
 Pneumologie a dětská pneumologie
 Psychologie a psychiatrie
 Ultrazvukové pracoviště

 Praktický lékař
 Gynekologie
 Urologie
 Oční
 Ortopedie
 ORL, foniatrie

NABÍZÍ TYTO SPECIALIZACE:

KRÁTKÉ OBJEDNACÍ LHŮTY I DOBRÉ PARKOVÁNÍ I BEZ ČEKÁNÍ

                  245 006 450
POLIKLINIKA DOLNÍ BŘEŽANY, Dělnická 120, Dolní Břežany

www.poliklinikabrezany.cz   

Pod jednou střechou najdete
špičkové odborníky a také:

PoliklinikaPoliklinika
Dolní Dolní 

BřežanyBřežany

Více informací a objednávání 
na telefonu:

182x123 poliklinika klic.indd   1 22.05.14   16:43
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