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2 Inzerce

ŠIROKÝ VÝBĚR  
DALŠÍCH PRIMULÍ

Prvosenka
Primula acaulis

 kv. 9 cm, mix barev

Značková stáčená malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby, 
popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí 
schopnost, otěruvzdornost a vysoká kryvost, 
vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

Bílé lakované  
interiérové dveře
šířka: 60, 70, 80, 90 cm,  
výška 197 cm,  
levé/ pravé

plné

725,-
2/3 sklo – čirá kůra

od 1.350,-

Regál Smarty
4 police,  
138 x 70 x 30 cm, 
pozink, nosnost 
police 50 kg  
při rovnoměrném 
zatížení

Koupelnový  
nábytek Carla 75
š 75 x v 206 x h 48 cm,  
provedení: MDF,  
dvířka bílý lak  
ve vysokém lesku,  
vč. umyvadla,  
zrcadlo se dvěmi 
halogenovými světly, 
vypínačem a zásuvkou, 
bez baterie

289,- !

13,- !

3.990,- !
od 

725,- !

Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1382 x 195 mm, tl. 6 mm, 
dekor: buk, bal. 3,234 m2,  
uvedené foto je pouze ilustrační

6 mm

kg

20,- !
m2

98,- !

LED žárovka STAR Classic A
výkon 10 W/ E 27, 806 Lumenů, 
životnost cca 15 000 hod.,  
náhrada 60 W žárovky

Baterie Titania Neon
umyvadlová 449,- sprchová 599,-
umyv. s výpustí 599,- vanová 639,-

189,- !

od 

449,- !
K nákupu  
nad 500,- Kč 
získáte s tímto 
kupónem  
plastový kbelík 

ZDARMA!

Platnost kupónu  
do 28. 2. 2015

Tato nabídka platí od 1. 2. do 28. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

k. z. Průhonice – Čestlice
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Klíč

haje@CHIRS.cz www.CHIRS.cz

PRODEJ bytu 2+1/L, 
65m2, Praha 4 – Lhotka 

Byt je v původním, udržovaném sta-
vu. Prostorná kuchyň s jídelním kou-
tem. Z ložnice vstup na lodžii s vol-
ným výhledem. Směr oken na S a J. 
K bytu patří sklep.
 Tel. 267 311 611

POBOČKA HÁJE
Najdete nás 

u metra Háje 
vedle pošty

PRODEJ bytu 1+kk/B, 
37m2, Praha 10 – Uhříněves 
Novostavba Viladomy Uhříně-
ves z roku 2011. Kuchyňská linka 
na míru. Koupelna se sprchovým 
koutem a WC. Francouzská okna 
směřují na J. Klidná lokalita.
 Tel. 267 311 611

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

Byt po kompletní rekonstrukci se 
nachází v 5.patře panelového domu. 
Nabízí se nezařízený. Neprůcho-
zí ložnice. Koupelna s vanou, WC 
zvlášť. Cena 16.000,-Kč  + popl.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM KO, 
3350m2, Praha 4 – Michle 

Komerční objekt se nachází 7 min 
od centra. Lze využít k provozování 
dílny, prodejny nebo skladu. Objekt 
je rozdělen do 3 podlaží. Možnost 
i částečného pronájmu.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 1+kk, 2+kk
Praha 11  

Pán hledá byt raději před rekonstruk-
cí, na patře nezáleží. Financování 
hypotékou, ale může být i DV. Cena 
do 1,8 mil. Dalších 301 zájemců 
o koupi podobného bytu.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 3+kk, 3+1
Praha 11

Pán hledá ke koupi byt alespoň 
po částečné rekonstrukci. Lodžie 
výhodou. Ne přízemí. Financování 
hypotékou do 2,7 mil. Dalších 242 
zájemců o koupi podobného bytu.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 4+kk, 4+1
Praha 11

Pán hledá ke koupi byt v okolí ulice 
Ryšavého. Na stavu ani patře nezá-
leží. Financování hypotékou do 4,5 
mil. Dalších 97 zájemců o koupi 
podobného bytu.
 Tel. 267 311 611

NABÍZÍME PRÁCI
Hledáme aktivní 

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

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

Rodina se dvěma dětmi hledá pro-
nájem alespoň částečně zařízeného 
bytu. Cena nájmu včetně poplat-
ků do 14tis. Dalších 191 zájemců 
o pronájem podobného bytu.
 Tel. 267 311 611

 haje@chirs.cz

 kariera@chirs.cz



3Úvodem

Vážení sousedé, ctěné sousedky, 

drazí přátelé,

v uplynulých letech jsme se snažili čelit 

skupině lidí, která svou činnost podřídila 

vlastnímu prospěchu a v nejmenším 

nehleděla na zájmy obce. S politikou 

to mělo jen málo společného. Morálku 

a elementární slušnost nahrazovala 

bezbřehá arogance moci. Občan měl 

nepatrné možnosti, jak ovlivnit dění 

ve svém okolí,  a často hrál jen roli 

bezmocného diváka.

Postupně se prodíráme houštinou 

starých, ale platných usnesení, smluv 

a rozhodnutí. Nastal čas, kdy je třeba 

narovnat pokřivené vztahy a nastavit 

takové mechanismy, které umožní 

napravit, co se napravit dá. Mnohdy 

narážíme na úhledný řetězec gordických 

uzlů, které nelze jednoduše rozplést. 

Některé z nich jsme prostě rozsekli, jiné 

zatím odolávají. O způsobu řešení vás 

budeme postupně informovat. 

Chceme zkrátka jednat odlišným 

stylem. Vytvořili jsme koalici, která 

vnímá naléhavost řešení problémů ku 

prospěchu obyvatel a celé obce. 

Platí a bude platit: 

Radnice je tu pro Vás.

V úctě Váš starosta

Jiří Štyler

Praha 11 přivítala mládež z celého světa

Setkání s občany 
k dostavbě OC Chodov

Ples městské části 
Praha 11

ZUŠ Jižní Město 
– umělecké srdce 
Jižního Města

Volejbalová škola Praha 
po dlouhých letech opět 
v Klíči

V Kateřinkách hořel 
na začátku ledna byt

Český rekord pro 
Atletiku Jižní Město.

Kulturní centrum 
Zahrada vás zve 
na koncert
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Nesouhlasíme s výstavbou Administ-
rativní budovy U Kunratického lesa
Kancelářská budova při ulicích Holušická 

a  Petýrkova vyvolala okamžité protes-

ty u  místních obyvatel. Využití z  95 % 

na administrativní účely a pouhých 5 % 

plochy pro veřejné stravování není pro 

dotčené obyvatele přínosem. Rada zdů-

vodňuje svůj nesouhlas nadměrným zatí-

žením území, zejména v souvislosti s blí-

žící se dostavbou OC Chodov. O dalším 

postupu budete pravidelně informováni 

(web, Klíč). 

Necháme posoudit „Bytový dům 
Chodovec“
Bytový dům Chodovec je posledním ne-

realizovaným objektem ve  funkční plo-

še smíšeného městského jádra v  areá-

lu Chodovec City. Záměr stavby během 

svého vývoje doznal zásadních změn, 

např. změnu funkčního využití, a  vede-

ní radnice požaduje posouzení projektu 

ve  zjišťovacím řízení EIA (dopad stavby 

na životní prostředí).

Nechceme další výškovou stavbu 
v Gregorově ulici
Stávající bývalá kotelna by měla ustou-

pit 11patrové budově. Projekt se setkal 

s  odporem obyvatelstva a  podle Rady 

MČ by další výstavba znamenala nad-

měrnou zátěž okolí. Území je tzv. stabi-

lizované, záměr není v souladu s územ-

ním plánem.

Nechceme výstavbu 12podlažního 
„Bytového domu Bachova“
Se záměrem výstavby na  místě býva-

lé kotelny dlouhodobě nesouhlasí oby-

vatelé sousedního panelového domu. 

Rada MČ požaduje zachování stávající 

pohody bydlení a hodnotné zeleně (10 

vzrostlých borovic), další výstavba by 

zatížila okolí a vedlejší ZŠ Mikulova.

A jak už se pomalu stává zvykem, 
pověstná perlička na konec
Soukromý HELIPORT (!) na střeše (ne-

existujícího) objektu Triangle Tower 

opravdu nebude.

Výšková budova a  přistávající heli-

koptéry nebudou novou dominan-

tou Jižního Města. Výstavbu monstra 

na  Litochlebském náměstí pozastavil 

rozsudek Nejvyššího správního soudu 

z  důvodu nezákonnosti úpravy územ-

ního plánu. Heliport stojící ve  vzduchu 

následně zcela logicky odmítlo vedení 

radnice.

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11

Téma měsíce

Rada MČ stále pokračuje v aktivitách, 
které mají buď zcela zastavit, nebo alespoň zmírnit, dopad případných 

staveb, které minulé vedení radnice podporovalo.  

Připravujeme pro vás prodej bytů 
formou elektronické aukce

Radní městské části Praha 11 se roz-

hodli pro prodej přibližně 15 fyzicky 

uvolněných bytů formou elektronické 

aukce. Jednat by se mělo o byty o ve-

likosti 0 + 1 až 3 + 1. V rámci přípra-

vy zatím řešíme, zda elektronickou 

aukci bude provádět sama MČ Praha 

11, nebo bude pověřen jiný subjekt. 

Podrobné informace o prodeji budou 

v dostatečném předstihu umístěny 

na webu MČ, Facebooku a úřední des-

ce úřadu.

e pro váás pr

V úterý 17. 2. 2015 od 18 hod. zve-

me občany na prezentaci v ZŠ K Milí-

čovu. Hlavním tématem setkání bude 

prezentace společnosti Central Group k 

záměru „Obytný soubor Výstavní, tzv. 
Tři věže“ (viz foto). Pokračujeme tím ve 

slibu Rady MČ, že budou občané sezna-

mováni s problematickými stavebními 

záměry na Jižním Městě. 

Za radnici se jednání zúčastní starosta 

a členové vedení. Během setkání bude 

prostor i pro další otázky týkající se pro-

blémů v lokalitě Háje.

Pozvánka na setkání občanů v ZŠ K Milíčovu 

úterý 17. 2. 2015 OD 18 HOD.

Vážení čtenáři,

v příštích týdnech a měsících se připra-

vuje nová podoba Klíče. Rádi bychom, 

aby obsah a uspořádání dalších vydá-

ní co nejlépe refl ektovaly dění v  naší 

městské části. Připravujeme pro vás 

zprávy z  Rady MČ tak, abyste byli 

co nejvíce informováni o  tom, jak se 

na radnici Jižního Města pracuje. 

Chystáme přehledné a pravidelné rub-

riky z  různých oblastí samosprávy. 

Otevřeme problematická témata kaž-

dodenního života na  Jižním Městě – 

parkování, bezpečnost, vzhled našeho 

okolí, životní prostředí. Zaměříme se 

více na  nakládání s  městským majet-

kem, pozemky, fi nancemi. Dáme více 

prostoru také vám, občanům.

Chceme z Klíče postupně vytvořit pěk-

ný a informativní měsíčník, který si kaž-

dý občan Prahy 11 doma nejen rád 

přečte, ale řekne si: „Vím, co se u nás 

děje“. Děkujeme za trpělivost. 

V příštím vydání Klíče vás seznámíme 

s veškerou větší výstavbou, která byla 

za poslední roky v naší městské části 

plánována a kterou nyní musí součas-

né vedení radnice řešit a pozastavit.

redakční rada Klíče
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Z minus 155 milionů korun k nule, 
pracujeme na rozpočtu pro rok 2015
Že sestavení vyrovnaného rozpočtu na rok 2015 nebude nijak jednoduché, 
jsme předpokládali, nicméně skutečný stav městských fi nancí nás přesto velmi 
nepříjemně překvapil. Dostali jsme na stůl předchozím vedením připravený 
rozpočet městské části na rok 2015 se schodkem 155 milionů korun. Proč jsme 
„zdědili“ schodkový rozpočet? 

Koalice ODS-ČSSD po celé minulé voleb-

ní období prováděla populistický výpro-

dej městského majetku pod cenou (byty, 

pozemky). Za  takto získané prostředky 

prováděla předražené rekonstruk-

ce školních budov (cca 500 mil.), 

nakoupila předraženou nefunkční 

budovu ubytovny Sandra Opatov 

(336 mil.), bytový projekt Zahrady 

Opatov (522 mil.) a  v  závěru vo-

lebního období zrealizovala výstav-

bu nefunkčního a  drahého bazénu 

(650 mil.). Ještě stále nalézáme  de-

sítky nevýhodných smluv, objedná-

vek na  služby, přelévání veřejných 

peněz do soukromých kapes… 

Investiční částí rozpočtu MČ Praha 

11 protekly v  letech 2010–2014 

asi 2 miliardy korun. Kde se vzala tak vy-

soká částka?  Pár stovek milionů bylo 

z privatizace bytů z r. 2004, pár set mi-

lionů z  prodeje městských pozemků, 

asi miliarda z  privatizace bytů v  letech 

2012–2013. Důležitou zprávou o  tom, 

jak minulému vedení záleželo na  pro-

speritě Jižního Města, je skutečnost, že 

všechny získané prostředky v  předcho-

zích letech byly do koruny utraceny. Z tak 

výjimečných a neopakovatelných příjmů, 

jako jsou příjmy z privatizace posledních 

několika tisíc městských bytů, nebyla po-

nechána v  pokladně ani koruna. Ukazu-

je se, že předchozímu vedení MČ Praha 

11 v čele se starostou Mlejnským vůbec 

nešlo o  trvalý rozvoj Jižního Města, ale 

jen a pouze o jejich prospěch a prospěch 

spřízněných osob. To vše bylo navenek 

maskované rozdáváním plavenek pro dů-

chodce nebo bonbonů dětem v MŠ. Pra-

cujeme na odstranění schodku rozpočtu 

155 mil. Jsme na dobré cestě k vyrovna-

nému rozpočtu, nicméně mnoho ze zá-

měrů na r. 2015 bude muset zřejmě z dů-

vodů nedostatku fi nancí počkat (např. 

rekonstrukce druhého pavilonu MŠ Ja-

nouchova, rekonstrukce ubytovny San-

dra na byty). Nemíníme se ubírat cestou 

úvěrů ani laciného výprodeje městského 

majetku. Pokud budeme nějaký městský 

majetek prodávat, pak jen za  trž-

ní ceny. Zefektivněním hospodaře-

ní MČ a městských fi rem, vypověze-

ním nevýhodných smluv očekáváme 

výrazné posílení příjmů od r. 2016. 

Jeden a půl miliardy korun nesmysl-

ně utracených v letech 2013–2014 

však budou Jižnímu Městu chybět. 

Navždy. Na  závěr jeden konkrét-

ní příklad hospodaření předcho-

zího vedení: Těsně před volbami, 

v září loňského roku, utratil staros-

ta Mlejnský 7 milionů Kč za výstav-

bu naprosto nesmyslného parku 

vedle bazénu. A  aby toho nebylo 

málo, do tohoto parku bylo „doobjedná-

no“ 2500 t zahradního substrátu za více 

než milion korun, který nikde v  parku 

není k nalezení. Proplacení faktury jsme 

v  tomto případě stihli zastavit a ušetřili 

první milion.

Ing. Ladislav Kos, 

zástupce starosty s kompetencí 

ekonomika 

Téma měsíce

Plavenky pro seniory
Těší nás váš zájem o plavenky, který svědčí o tom, že jihoměstští senioři jsou aktivní 
a rádi sportují. Vždyť začátkem ledna bylo během jediného dopoledne prodáno 900 
zlevněných plavenek, a přesto se na mnohé nedostalo. S některými neuspokojenými 
zájemci jsem mluvil osobně, další mi napsali kritické e-maily. Určitě by se plavenek 
prodalo mnohem více, ale…

Naši předchůdci postavili (za 680 mili-

onů!!!) spíše bazének než bazén. Jinde 

za takové peníze postavili bazény dvoj-

násobné. Poptávka po plavání na Jižním 

Městě proto převyšuje nabídku volných 

drah. Bazén využívají školy pro výuku pla-

vání, sportovní oddíly pro tréninky, rodiny 

s dětmi, senioři a další, kteří si chtějí jen 

tak zaplavat. A tak kapacita pomalu pře-

stává stačit.

Velkým problémem však jsou fi nance. 

Kromě toho, že o zlevněné plavenky začí-

nají projevovat zájem i jiné věkové skupi-

ny, je dobré vědět, kolik nás stojí dotace 

na zlevněné plavenky. Na každou jede-

náctikorunovou plavenku doplácí Praha 

11 ze svého rozpočtu 49 Kč! 

Celkové náklady jsou následující:

Tyto peníze jdou z kapitoly sociální služ-

by, která je určena nejen na pomoc či 

podporu seniorům (což určitě nejsou je-

nom plavenky), ale i neúplným rodinám 

s malými dětmi, hendikepovaným (např. 

vozíčkářům) a dalším potřebným obyva-

telům Jižního Města.

Je dobré vědět i to, že v Praze 11 žije 16 

tisíc obyvatel ve věku vyšším než 65 let. 

Kdyby jenom každý čtvrtý z nich požado-

val jednu jedinou zlevněnou plavenku na 

měsíc, potřebovali bychom jich měsíčně 

čtyři tisíce…

V těchto dnech připravujeme rozpočet na 

rok 2015 a věřte, že to není vůbec snad-

né vzhledem k tomu, v jakém stavu nám 

zanechali fi nance naši předchůdci. Zda na-

jdeme nějaké fi nance i na zlevněné plaven-

ky pro seniory, nemohu v tuto chvíli slíbit. 

Alespoň jednu dobrou zprávu na závěr – 

máte-li ještě nějaké plavenky z roku 2014, 

lze je využít do konce února 2015. 

Za Radu MČ Praha 11 Petr Jirava, 

zástupce starosty pro sociální věci 

a zdravotnictví

Počet plavenek na měsíc Cena za měsíc Cena za rok
1 000 kusů 49.000 Kč 588.000 Kč

1 500 kusů 73.500 Kč 882.000 Kč

2 000 kusů 98.000 Kč 1.176.000 Kč

Zdroj: www.petrkopl.cz, Petr Kopl



6 Život na Jižním Městě

Sociální dávky v České republice
Sociální zabezpečení je v České republice hlavním nástrojem sociální politiky sloužící 
k naplnění jejích cílů. Z hlediska jednotlivce pak umožňuje předcházení, zmírňování 
a vyrovnávání se s nepříznivými sociálními situacemi. V České republice je sociální 
zabezpečení realizováno systémem sociálních dávek, sociálních služeb a sociálních 
azylů. Sociální dávky rozlišujeme pojistné, které jsou fi nancovány prostřednictvím 
systému sociálního a nemocenského pojištění, a nepojistné, což jsou dávky 
státní sociální podpory a sociální péče a pomoci, které jsou vypláceny ze státního 
rozpočtu.

Pojistné sociální dávky

Důchodové pojištění 
Základní důchodové pojištění tvoří spolu 

s nemocenským pojištěním součást soci-

álního zabezpečení v užším slova smyslu. 

Důchodový systém ČR je založen na po-

vinném základním důchodovém pojištění 

podle zákona č. 155/1995 Sb., o důcho-

dovém pojištění, a dále na důchodovém 

spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., 

od  roku 2013 a  na  doplňkovém penzij-

ním spoření podle zákona č. 427/2011 

Sb., které nahradilo penzijní připojištění 

se státním příspěvkem podle zákona č. 

42/1994 Sb. Součástí dobrovolných do-

plňkových systémů jsou i  produkty ko-

merčních pojišťoven – zejména životní 

pojištění. V členských státech EU poměr-

ně obvyklé zaměstnavatelské penzijní 

systémy nejsou v ČR zastoupeny. Základ-

ní povinné důchodové pojištění je dávko-

vě defi nované a průběžně fi nancované, je 

univerzální a  zabezpečuje všechny eko-

nomicky aktivní osoby. Právní úprava je 

jednotná pro všechny pojištěnce, neexis-

tují speciální odvětvová či profesní sché-

mata apod. Pouze z organizačně-admini-

strativního hlediska platí určité odchylky 

pro tzv. silové rezorty (např. vojáci, hasi-

či, policisté, celníci). Důchod ze základní-

ho důchodového pojištění pobírá více než 

99 % obyvatel ve věku vyšším než je vě-

ková hranice pro nárok na  starobní dů-

chod. Zákon č. 155/1995 Sb., o důcho-

dovém pojištění, nabyl účinnosti dnem 

1. ledna 1996, nicméně od té doby byla 

přijata řada legislativních změn – většina 

z nich směřující k úpravě parametrů tak, 

aby byla zabezpečena fi nanční udržitel-

nost důchodového systému při zachová-

ní adekvátní úrovně dávek.

Druhy dávek
Ze základního důchodového pojištění se 

poskytují tyto důchody:

• starobní (včetně tzv. předčasného sta-

robního důchodu), 

• invalidní,

• vdovský a vdovecký,

• sirotčí.

Důchod se skládá ze dvou složek, a to

• ze základní výměry (stanovené pevnou 

částkou stejnou pro všechny druhy dů-

chodů bez ohledu na délku doby pojištění 

a výši výdělků) a

• z procentní výměry

Jsou-li současně splněny podmínky ná-

roku na výplatu více důchodů téhož dru-

hu nebo na výplatu starobního důchodu 

nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen 

jeden důchod, a to vyšší. Jsou-li součas-

ně splněny podmínky nároku na  výpla-

tu starobního nebo invalidního důchodu 

a  na  výplatu vdovského důchodu nebo 

vdoveckého důchodu a  nebo sirotčího 

důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné 

výši a z ostatních důchodů se vyplácí po-

lovina procentní výměry, nestanoví-li zá-

kon o  důchodovém pojištění jinak. Výše 

důchodu se skládá ze dvou složek, a  to 

ze základní výměry a z procentní výměry. 

Výše základní výměry důchodu je stano-

vena procentní sazbou z průměrné mzdy 

– 9 % průměrné mzdy (po příslušném za-

okrouhlení). Výše procentní výměry dů-

chodu činí za  každý celý rok doby pojiš-

tění získané do  vzniku nároku na  tento 

důchod 1,5 % výpočtového základu nebo 

1,2 % výpočtového základu za dobu zís-

kanou z  titulu výdělečné činnosti, která 

se kryje s účastí na důchodovém spoření.

Do doby pojištění se započítává i tzv. ná-

hradní doba pojištění (§ 5 zákona o dů-

chodovém pojištění), avšak pouze v  roz-

sahu 80 %, pokud jde o: 

• dobu studia (studium probíhající po 31. 

prosinci 2009 se však již za  náhradní 

dobu pojištění nepovažuje),

• dobu vedení v evidenci úřadu práce jako 

uchazeči o  zaměstnání, jestliže náleží 

podpora v nezaměstnanosti nebo podpo-

ra při rekvalifi kaci, a v rozsahu tří let také 

doba, kdy uvedené dávky nenáleží s tím, 

že před dosažením věku 55 let se do ní 

započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, 

• doby, po které jsou osoby se zdravot-

ním postižením zařazené v  teoretické 

a praktické přípravě pro zaměstnání nebo 

jinou výdělečnou činnost, 

• dobu výkonu civilní služby a 

• dobu pobírání invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně (před 1. lednem 

2010 doba pobírání plného invalidního 

důchodu). 

Pokud jde o dobu výkonu základní vojen-

ské služby, dobu péče o dítě do dosažení 

stanoveného věku a dobu péče o osobu 

závislou z důvodu nepříznivého zdravotní-

ho stavu na péči jiné osoby, započítávají 

se plně. Výplata předčasného starobního 

důchodu nenáleží do  dosažení důchodo-

vého věku, pokud je vykonávána výděleč-

ná činnost nebo je poskytována podpora 

v nezaměstnanosti nebo podpora při re-

kvalifi kaci; ode dne dosažení důchodové-

ho věku platí stejná pravidla jako v případě 

řádného starobního důchodu, tj. výplata 

starobního důchodu není nijak omezena. 

Žádosti o  přiznání dávky důchodového 

pojištění sepisuje s občany okresní sprá-

va sociálního zabezpečení příslušná podle 

místa trvalého pobytu občana nebo mís-

ta hlášeného pobytu v  ČR, jde-li o  cizin-

ce. Za občany, kteří vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu nemohou sami podá-

vat žádost o dávku důchodového pojiště-

ní, mohou s jejich souhlasem a na základě 

potvrzení lékaře o zdravotním stavu těch-

to občanů podat tuto žádost jejich rodin-

ní příslušníci. Žádost může rovněž podat 

fyzická osoba na  základě plné moci. Žá-

dost lze podat nejdříve čtyři měsíce pře-

de dnem, od  kterého občan žádá dávku 

důchodového pojištění přiznat. Okresní 

správa sociálního zabezpečení je povinna 

sepsat žádost o dávku důchodového po-

jištění; nesmí odmítnout sepsání žádosti, 

a to i když má za to, že občan nesplňuje 

podmínky stanovené pro nárok na dávku 

důchodového pojištění nebo není-li žádost 

občana doložena potřebnými doklady. Za-

městnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, 

kdy obdržel výzvu okresní správy sociál-

ního zabezpečení sepisující žádost o dáv-

ku důchodového pojištění, sdělit písemně 

požadované údaje. O nároku na důchod, 

jeho výši a výplatě rozhoduje Česká sprá-

va sociálního zabezpečení s výjimkou pří-

padů, kdy jsou příslušné k rozhodování or-

gány sociálního zabezpečení ministerstev 

obrany, vnitra a  spravedlnosti (v případě 

příslušníků ozbrojených sil a sborů).

Gabriela Hostomská, vedoucí OSVZ

Kontakty
• Odbornou pomoc ve věcech důcho-

dového pojištění jsou povinny posky-

tovat občanům a organizacím okresní 

správy sociálního zabezpečení (OSSZ), 

v Praze Pražská správa sociálního za-

bezpečení (PSSZ) a její územní pra-

coviště. Pro Prahu 11 je to územní 

pracoviště I, Praha 3, Olšanská 3, tel. 

244 012 111.

• Činnost OSSZ a PSSZ řídí a kon-

troluje Česká správa sociálního 

zabezpečení (ČSSZ), která také rozho-

duje o nároku na důchody, jejich výši 

a výplatě.

• Pro příslušníky ozbrojených sil (vo-

jáky z povolání, policisty, příslušníky 

Vězeňské služby a další) a pozůstalé 

po nich plní obdobné povinnosti orgá-

ny sociálního zabezpečení minister-

stev vnitra, obrany a spravedlnosti.
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Praha 11 přivítala mládež z celého světa
Možná jste je na přelomu roku také potkali – přes třicet tisíc přátelsky naladěných 
mladých lidí zaplnilo od 29. prosince do 2. ledna haly letňanského výstaviště, 
pražské kostely, sbory a školy. Během dne se pohybovali mezi workshopy, 
setkáními, modlitebními místy, výdejem stravy a ubytováním a provoz v metru se 
i ve sváteční dny podobal špičce. Zatímco část trvalých obyvatel odjela na hory, 
stala se Praha opět po 24 letech na několik dnů hlavním poutním místem Evropy. 

Více na www.kcmt.cz, www.taizepraha.cz, www.taize.fr a v Klíči 12/2014 na str. 27.

Poutníci přijeli z  65 zemí světa. Proti 

roku 1990 byli o něco mladší a výrazněji 

byla zastoupena východní Evropa. Část 

byla ubytována v rodinách, část ve ško-

lách v Praze i v  jiných městech republi-

ky. V Praze 11 a nejbližším okolí přijala 

poutníky katolická farnost sv. Františ-

ka z Assisi, jejíž součástí je KCMT (453), 

sbor Českobratrské církve evangelic-

ké Milíče z  Kroměříže (194), sbor Círk-

ve bratrské v Šeberově a další. Pomohla 

i městská část Praha 11, která poskyt-

la prostory ve školách pro část progra-

mu a ubytování 430 hostům. Velké po-

děkování patří panu místostarostovi 

Lepšovi a  vedení i  zaměstnancům ZŠ 

Květnového vítězství 1554, Mendelova, 

Donovalská a ZŠ a ŠŠ Waldorfská, kteří 

s námi v průběhu svátků byli ochotni ře-

šit spoustu věcí.

Největší setkání se konala v  Komunit-

ním centru Matky Terezy, kde se schá-

zelo 450–700 návštěvníků. O  silves-

trovské noci se mladí křesťané napříč 

národnostmi a vyznáními modlili za mír 

na celém světě. Následoval Festival ná-

rodů. Češi, Slováci, Poláci, Litevci, Bě-

lorusové, Rusové, Ukrajinci, Rumuni, 

Chorvaté, Maďaři, Rakušané a  Němci, 

Francouzi, Španělé, Britové, Švédi, ale 

i Kolumbijci, Japonci a Číňané se navzá-

jem podělili o  kulturní bohatství. Napří-

klad bělorusko-rusko-ukrajinské trio jme-

novkyň 3x Katarina nadchlo posluchače 

skvělým podáním tří zcela různých písní, 

Japonci ve  svém jazyce vícehlasně za-

zpívali části Smetanovy Vltavy a  Dvo-

řákovy Novosvětské symfonie, čímž si 

naprosto získali zvláště české publikum, 

další národy předvedly své národní tan-

ce a učily je ostatní... 

Organizaci zajišťoval přípravný tým už 

od  října. Vše bylo podpořeno modlitba-

mi a dobrou vůlí lidí, i když nikdo netušil, 

jak se vše podaří. Objevovaly se obavy, 

aby nevznikl příliš velký chaos nebo aby 

se něco nezvrtlo. Nakonec celé setkání 

proběhlo hladce a všem, kteří se podíle-

li na jeho uskutečnění, daleko víc rados-

ti a energie přineslo, než během příprav 

vzalo. 

Slovy osmnáctileté Františky: „Je to tý-
den, kdy zahodíte všechny předsudky, 
kdy otočíte svůj způsob myšlení a pře-
stanete hledět na  to, co je rozdílné, 
ale zaměříte svou pozornost na to, co 
všechny národy spojuje. Když poskyt-
nete ubytování neznámým lidem, když 
je pozvete na novoroční oběd, když se 
společně modlíte, když se společně ba-
víte a oslavujete, když na chvíli odloží-
te svou národní příslušnost a  na  mís-
to toho obléknete společný šat šiřitelů 
míru pro tento svět, objevujete, kolik 
štěstí, lásky, radosti a pokoje si může-
te navzájem předat, aniž byste sdíleli 
společnou řeč, kulturu nebo křesťan-
skou tradici.“ 

Magdaléna Brunová, Pavel Tvrdý, 

Magdaléna Lásková, Zuzana Šulcová

Život na Jižním Městě
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Smaragdovou svatbu osla-

vili manželé Věra a Oldřich 

Kratochvílovi.

Zlatou svatbu oslavili 

manželé Jana a Karel 

Řezáčovi. 

Všem jubilantům přejeme 

spoustu šťastných 

společných let a hodně 

zdraví a spokojenosti.

Zlatou svatbu oslavili manželé Jana a František Jarošovi.

Diamantovou svatbu 

oslavili manželé Jana 

a František Blažkovi.

Zlatou svatbu slavili manže-

lé Alena a Václav Šrajbrovi.

  Prosincová jubilea na Chodovské tvrzi  

K + M + B 2015. Do Tříkrálové sbírky na pomoc rodinám a li-

dem v nouzi u nás i v zahraničí, kterou pořádá Charita Česká 

republika od roku 2000, přispělo také vedení radnice a zaměst-

nanci úřadu. Hezká a hlavně charitativní tradice má tak na za-

čátku roku mezi námi všemi stále své místo a to je moc dobře.

Český rekord pro Atletiku Jižní Město. Vstup do halové atle-

tické sezony měla nadmíru úspěšný Anna Kerbachová, mladá 

atletka z oddílu Atletika Jižní Město. Vletěla do ní doslova jako 

vítr a hned při svém prvním startu v halové sezoně, na Vánoč-

ní hale žactva, vyrovnala v hale na Strahově na nejkratší sprin-

terské trati 60 metrů český halový rekord v kategorii žákyň 

vynikajícím časem 7,65 sekund. Více na: www.atletikajm.cz. 

Jako každoročně, i letos pořádá Aso-

ciace průvodců České republiky pro 

širokou veřejnost u příležitosti Mezi-

národního dne průvodců bezplatné 

prohlídky Prahy a dalších měst. 

V Praze se prohlídky budou konat v so-

botu 21. února 2015 od 14 hodin. 

Sraz účastníků je před domem U Ka-

menného zvonu na Staroměstském 

náměstí 13. Na prohlídky se není třeba 

předem hlásit. Letošní trasy povedou 

ze Staroměstského náměstí na náměs-

tí Republiky. Je jich celkem pět včetně 

jedné prohlídky pro rodiny s dětmi. Info 

na www.asociacepruvodcu.cz

T I P 
NA VÍKEND
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Místní referendum – exit na 3,7 km na D1
Zastupitelé městské části Praha-Újezd na svém 1. zasedání dne 18. 12. 2014 
v souladu s Koaliční dohodou odsouhlasili záměr vyhlášení místního referenda 
týkající se stavby Exit na 3,7 km na D1, tedy dopravního napojení Vestecké spojky 
na dálnici D1.

Jedná se o  stavbu dlouhodobě pláno-

vanou a  ukotvenou v  územním plánu 

a  zároveň stavbu již od počátku jejího 

plánování velmi diskutovanou. Chtěli 

bychom v průběhu prvního pololetí to-

hoto roku maximálně informovat ob-

čany o této stavbě, aby se na základě 

svého uvážení mohli rozhodnout, zda 

bude, nebo nebude přínosem pro jejich 

domovy. 

Do  30. června 2015 se koalice zaváza-

la toto referendum uspořádat. Prosíme 

vás, občany MČ Praha-Újezd, abyste sle-

dovali všechny informační prostředky 

a získali tak co nejvíce informací. Zároveň 

vás žádáme předem o účast v tomto re-

ferendu, aby bylo platné.

Ing. Daniel Hakl, zástupce starosty

Masopust 2015

14. února 2015 od 14.30 hod. se usku-

teční již tradiční masopustní průvod v Ka-

teřinkách. Vychází se od  Mateřské ško-

ly Vodnická do  sídliště Kateřinky. Bude 

nám opět hrát skupina Řešeto. Občers-

tvení zajišťuje Fórum rodičů při MŠ Vod-

nická. Po průvodu bude zábava pokračo-

vat ve společenském sálu Domu služeb, 

na  náměstí u  školky a  v  jejím nádvoří. 

Přijďte, těšíme se na vás.

Ing. Daniel Hakl, zástupce starosty

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.

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 18. 12. 2014
SCHVALUJE:
  zprávu petičního výboru Zastupitelstva 

městské části Praha-Újezd ze dne 3. 

11. 2014 týkající se petice proti někte-

rým postupům vedení a provozu MŠ 

Vodnická,

  záměr vyhlášení místního referenda tý-

kající se stavby Exit na 3,7 km na D1,

  uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene na parc. č. 74/2 a 264/3 

s fi rmou PRE distribuce, a. s.,

  prodej parc. č. 265/378 a 265/747 

konkrétním žadatelkám za cenu uvede-

nou ve znaleckém posudku,

  zásady hospodaření na rok 2015 v ob-

dobí rozpočtového provizoria,

  budoucí směnu části parc. č. 264/3 

za část parc. č. 264/9 a 265/116 

po dodání znaleckého posudku a geo-

metrického plánu žadatelem,

  podání žádosti na Magistrát hl. m. 

Prahy o svěření parc. č. 265/396, 

265/572, 265/573 a 265/118 

do správy městské části,

  přehled plánovaných kulturních a spor-

tovních akcí na I. pololetí 2015 s před-

pokládanými výdaji cca 314 250,- Kč.

SOUHLASÍ:
  s dokumentací pro změnu územního 

rozhodnutí stavby Rodinné domy Milí-

čovský les 1 a Rodinné domy Milíčov-

ský les 2.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva
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Informujeme o dostavbě OC Chodov

Vážení občané,

v  době, kdy píšeme tento článek, je 

v okolí metra Chodov relativní klid. Sta-

rá budova obchodního centra Růže sto-

jí na svém místě, i když obchody jsou již 

několik dní zavřené. V době na počátku 

února, kdy se vám Klíč dostává do  ru-

kou, je již tato masivní stavba rozebírá-

na bouracími stroji, aby na  jejím místě 

za několik málo měsíců započala výstav-

ba nové budovy OC Chodov. Také se 

již s  velkou pravděpodobností obracíte 

na úřad MČ s podněty, které se v průbě-

hu demoličních prací vyskytly, a chcete je 

urychleně řešit. Všechny bereme vážně 

a  co nejrychleji je předáváme jak inves-

torovi (fi rma Unibail-Rodamco), či přímo 

fi rmě provádějící demolici (ABP Plzeň). 

Vedle toho nahlížíme do jednotlivých sta-

vebních povolení, o která investor žádá, 

a  kontrolujeme, zda vše probíhá podle 

předem dohodnutých pravidel. Pravidel-

ně se s  investorem setkáváme a zjišťu-

jeme aktuální stav na stavbě. Věříme, že 

stavba nás všechny, kteří bydlíme v okolí, 

zasáhne co nejméně a že následky, které 

s sebou dobudování OC přinese, budou 

z větší části pozitivní.

Pracovní skupina při radě MČ pro zmírnění 

dopadu dostavby OC Chodov na občany

Setkání s občany k dostavbě OC Chodov
V úterý 13. 1. proběhla v ZŠ Pošepného první debata mezi investorem dostavby OC 
Chodov, občany a zástupci radnice MČ Praha 11. Uvítali jsme zájem několika desítek 
obyvatel, kteří si přišli poslechnout prezentaci o dostavbě, která ovlivní život mnoha 
lidí v okolí stanice metra Chodov.  

Úvodní slovo si vzali starosta Jiří Štyler 

a  místostarosta Petr Jirava. Prezentaci 

přednesl pan Jiří Marušiak, který zastu-

puje OC Chodov (fi rma Unibail-Rodamco) 

již mnoho let a  zastupoval investora již 

při stavbě 1. fáze v roce 2004.

Více než půlhodinová prezentace se tý-

kala především dopadů demolice býva-

lého OC Růže a stavby samotné. Důraz 

byl kladen na omezení cest, hluk, práce 

v noci, prašnost, parkování v okolí apod. 

Poté již následoval prostor pro dotazy 

občanů. Jeden z nich se týkal i přesunu 

pošty z  Hráského ulice do  pro většinu 

obyvatel nevyhovujících prostor ve Filipo-

vě ulici. S přesunem pošty nemá dostav-

ba OC Chodov nic společného. Pošta do-

stala od majitele budovy výpověď. Podle 

informací, které se nám podařilo zjistit, 

by v těchto dnech mělo fi nišovat jednání 

mezi Českou poštou a společností Ahold, 

provozující v současném OC Chodov su-

permarket. Právě v prostorách současné-

ho supermarketu Albert by se měla po-

bočka pošty v blízké době otevřít. 

Konec setkání byl pojat jako diskuze 

s představiteli radnice, kteří se snaží na-

vázat na  dříve (před dvěma volebními 

obdobími) tradiční setkání s občany. Zá-

stupci radnice odpovídali lidem na  té-

mata, která občany dlouhodobě zajímají 

a  která se na  radnici aktuálně řeší: ba-

zén, Sandra, stav obecní pokladny, ná-

měty na  optimalizaci MHD atd. Setkání 

s  představiteli radnice mají smysl a  bu-

deme v nich v  rámci celé koalice pokra-

čovat. Z celého, téměř dvouhodinového 

setkání byl pořízen videozáznam, kte-

rý naleznete na  nově vzniklé interneto-

vé stránce www.dostavba-oc-chodov.cz. 

Jakékoli dotazy k dostavbě OC směřujte 

na Pracovní skupinu pro zmírnění dopadů 

dostavby OC Chodov, nejlépe přes infor-

mační kancelář MČ, sekci „Otázky a od-

povědi“ na  webových stránkách MČ, či 

přímo e-mailem na adrese:

info@dostavba-oc-chodov.cz

Týden poté proběhlo setkání s handica-

povanými občany v bezbariérových pro-

storách OC Chodov. Zúčastnilo se ho 32 

vozíčkářů, většinou bydlících v těsném 

okolí OC. Dotazy a požadavky směřovaly 

mimo jiné na prostupnost území během 

stavby a na zlepšení podmínek při výstu-

pu z metra na uliční úroveň.

Za pracovní skupinu při Radě MČ „Pro 

zmírnění dopadů dostavby OC Chodov“

Ing. Ladislav Kos ml.

Život na Jižním Městě
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Kdy zapojit dítě do pohybových aktivit?

Po roce 1989 u nás došlo k výraznému 

poklesu porodnosti a  děti se postup-

ně staly „nedostatkovým zbožím“ pro 

zájmové aktivity všeho druhu. Jedním 

z důsledků tohoto stavu je postupná re-

dukce základny zájmových činností za-

měřených na sport a pohyb. Nedostatek 

dětí provází nový fenomén a tím je jejich 

náborování už v  jeslích a školkách. Ně-

které sporty (fotbal, hokej, tenis) nema-

jí problém se zapojováním takto malých 

dětí do  tréninkového procesu a  s  po-

škozováním jejich zdraví v  předčasné 

sportovní specializaci. Jde především 

o velkou nezodpovědnost rodičů, napl-

ňování jejich často velice naivních ambicí 

a o pokrytecké jednání náborujících ama-

térů, většinou nevzdělaných pro tuto 

činnost. Je hodně smutné sledovat mi-

minka provádějící kotouly na škvárovém 

fotbalovém hřišti, nebo 4leté dítě má-

vající tenisovou raketou, která je větší 

než dítě samo. Protože se jedná o ma-

sový jev posledních 20 let, doporučuji 

rodičům dětí předškolního věku následu-

jící přístup:

•  nedávejte dítě předškolního věku 

na žádný individuální sport,

•  vyčkejte jeho nástupu do základní ško-

ly, vyhledejte vhodný kolektivní a po-

kud možno nekontaktní sport,

•  ověřte si kvalifi kaci trenéra svého dí-

těte a navštivte větší počet tréninků 

zejména v počáteční fázi jeho členství, 

•  při hledání pohybové aktivity nedejte 

jen na jméno klubu a zajímejte se ze-

jména o  podíl výchovné a  sportovní 

složky a jejich odbornou úroveň,

•  hlavně zpočátku se zajímejte u svého 

dítěte o obsah každého tréninku, co se 

dítěti dařilo a co ne, o  reakce trenéra 

i spolužáků, zda si dítě našlo kamarády, 

jestli není odrazováno špatným chová-

ním spolužáků, jestli je na tréninku spo-

kojené, jestli se těší na další trénink, 

•  sledujte pečlivě, jestli se trénin-

ky příliš brzy nebo převážně neza-

měřují na  zvládání herních činností 

(specializaci) a jestli nedochází k před-

časnému třídění dětí podle pohybo-

vých dispozic,

•  případné zjištěné nedostatky prodis-

kutujte bez prodlení s trenérem, a po-

kud nebude ochoten zjednat nápravu, 

v zájmu dítěte se poohlédněte po jiné 

aktivitě,

•  bez ohledu na  sportovní odvětví by 

mělo dítě absolvovat od 6 do nejmé-

ně 12 až 14 let věku všestranný po-

hybový rozvoj, není žádnou výhodou 

začínat v předškolním věku kvůli oče-

kávané pozdější výkonnosti,

•  občas, podle možností si s dítětem za-

sportujte a ověřte si tak jeho pohybo-

vý vývoj. 

Jako odborník v oblasti výchovy a pohy-

bového rozvoje dětí a mládeže se této 

problematice věnuji 52. rok. Vychoval 

jsem tisíce především zdravých jedin-

ců, výkonnostních sportovců, včetně re-

prezentantů. Největší radost ale mám 

z velkého počtu kvalitních a vzdělaných 

dospělých občanů od  dětského věku, 

kteří vystudovali vysokou školu a  vě-

nují se sportu jako svému koníčku. To 

by mělo být i cílem většiny rodičů, kteří 

mají zájem zapojit své dítě do pohybo-

vé aktivity. 

Josef Farmačka, zřizovatel projektu 

Volejbalová škola Praha, zaměřeného 

na nespecifi ckou primární prevenci dět-

ské kriminality a protidrogovou preven-

ci, se záštitou Národní protidrogové 

centrály Policie ČR a Českého rozhlasu

kontakty: 774 202 019, 223 012 160, 

fajo@volny.cz 

Volejbalová škola Praha po dlouhých 
letech opět v Klíči
Jeden z nejlépe zajištěných dětských výchovných projektů v zemi, preferující 
ve své práci odbornou výchovu, nespecifi ckou primární prevenci dětské kriminality 
a protidrogovou prevenci, neměl po dobu ovládnutí MČ Prahy 11 partou 
zkorumpovaných politických naplavenin a tunelářů nejmenší šanci informovat 
veřejnost o tomto projektu a jeho nabídce zaměřené na nikde nezapojené děti. 

Po  volbách a  s  nástupem nových rad-

ních ÚMČ se staly tyto praktiky minulos-

tí. Klíč tak bude konečně patřit opravdu 

všem občanům, a  ne skupince pochyb-

ných kariéristů. Volejbalová škola zaha-

juje ještě pro tento školní rok v  lednu 

a  únoru nové nábory ve  školách Prahy 

11 a následně v celé Praze. Je totiž ce-

lopražským projektem. Proto by si pří-

padní zájemci z této městské části měli 

pospíšit. Nabídka je určena prvním 80 

přihlášeným zájemcům ve věku 6 až 15 

let, přičemž nábory skončí naplněním 

uvedeného počtu. Informace proběhne 

v  řadě sdělovacích prostředků s  celo-

pražskou působností. Tréninky se konají 

v tyto dny a časy:

•  žáci od  6 do  12 let trénují v  pondělí 

a středu nebo v úterý a čtvrtek ve stej-

ných časech, obsahem tréninků je vý-

uka míčových her a pohybový rozvoj,

•  žáci od  13 do  15 let trénují v  pon-

dělí a  středu nebo v  úterý a  čtvrtek 

od  16.30 do  18 hodin, náplní trénin-

ků je výuka základů volejbalových her-

ních činností.

Zcela nově se připravuje premiérová sku-

pina rekreačního volejbalu pro seniory 

s tréninky v pondělí od 18 do 20 hodin. 

Hlásit se mohou i rodiče dětí navštěvují-

cích školu. Zájemci se mohou hlásit ihned 

a bezplatně si vyzkoušet jeden dvouho-

dinový trénink. Kontakty na tel.: 774 202 

019 nebo na fajo@volny.cz

Josef Farmačka, zřizovatel projektu

Součástí této informace je moje ná-
sledné odborné doporučení rodičům, 
kdy a komu svěřit své dítě do pohybo-
vé zájmové aktivity. Doporučuji rodi-
čům, aby se tímto návodem řídili hlav-
ně v zájmu svých dětí.  
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*Akce platí do 31. 3. 2015 pro držitele Klientské karty Lékárny Medifin bez omezení věku. Sleva 50% na doplatek platí u léků hrazených z veřejného 
zdravotního pojištění.  Akce neplatí při pohotovostním výdeji přes okénko. Slevu 50 % nelze poskytnout v případě, že sleva 50 % by byla vyšší, než je 
povolená regulovaná obchodní přirážka lékárny. V tomto případě bude pacientovi účtována maximální možná sleva a to až do výše, která odpovídá 
přirážce lékárny. Pacient tedy hradí doplatek do výše nákupní ceny lékárny. Výši slevy lze ověřit na účtence. Více informací v lékárně či na www.medifin.eu

SLEVASLEVA 50 %
NA DOPLATEK
pro všechny
bez omezení věku
vybrané léky
pro chronické pacienty
s ještě nižšími doplatky
akční nabídky na volně
prodejný sortiment

Poliklinika Šustova
Poliklinika Opatovská
Pobočka Majerského
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Navštivte naší prodejnu nebo eshop:
  velký výběr kočárků, autosedaček, 
dětského a kojeneckého zboží
 přehledné stránky
 vyhledávání kočárků podle parametrů

 nákup na splátky
 nezávislé recenze
 záruka vrácení peněz

 hodnotné dárky
 doprava zdarma nad 3500 Kč

Milé maminky, nevíte si rady s výběrem správného kočárku, 
autosedačky, výbavy pro miminko?

Navštivte naší prodejnu BabyShopík v Praze 4, 
naše školené prodavačky vám rádi pomohou vybrat 

tu správnou výbavu od plenky až po kočárek.
Poradenství lze domluvit i na přesnou hodinu.

Kulhavého 669, Praha 4-Háje, Po–Pá 9–19 So 10–18h
Tel.: 739 298 988, obchod@eshopbaby.cz

www.eshopbaby.cz

Autorizovaná prodejna

724 375 75
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Vážení rodiče, přijímací řízení 
do mateřských škol se blíží
Jako každý rok po zápisech do základních škol následuje přijímací řízení 
do mateřských škol. 

Městská část Praha 11 je zřizovatelem 

15 mateřských škol a  jedné MŠ při ZŠ 

Chodov Květnového vítězství 57, takže 

rodiče mají z  čeho vybírat. Mnoho ško-

lek se na něco „specializuje“: na ekologii, 

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

Tři mateřské školy jsou zaměřeny na děti 

se specifi ckými potřebami – mají integ-

rační program. Jsou to MŠ Blatenská, Su-

lanského a Stachova. IMŠ Stachova na-

bízí navíc logopedickou třídu a internátní 

provoz. Nejlepším a nejvýhodnějším způ-

sobem, jak se dozvědět vše potřebné 

o  každodenním chodu mateřské školy, 

je navštívit ji v době, kdy vyhlašuje den 

otevřených dveří. Dny otevřených dveří 

v mateřských školách probíhají před zá-

pisem nebo v  jejich průběhu. Můžete si 

při nich prohlédnout školu, seznámit se 

s režimem dne, podíváte se, kde děti spí, 

jedí a cvičí. Dozvíte se, co budou potřebo-

vat děti, až do školky začnou docházet. 

Poznáte, jak to ve školce vypadá, bude-

te mít možnost zeptat se na vše, co vás 

trápí, seznámíte se s personálem školy. 

Mateřské školy Prahy 11 zajišťují celo-

denní provoz.

Přijímací řízení do mateřských škol pro
školní rok 2015/2016 bude probíhat
v termínech 
23. 3. 2015 – výdej přihlášek
13. 4. 2015 – sběr přihlášek.

Informaci o  konkrétních termínech na-

jdete u každé školy v přehledu v tabulce, 

mohou se nepatrně lišit. Přijímací řízení 

provádí ředitelka v sídle mateřské školy, 

některé MŠ mají detašovaná pracoviště 

(též uvedeno v tabulce).

Pravidla přijímacího řízení do mateřské 
školy
K  předškolnímu vzdělávání se přijímají 

děti podle § 34, odst. 1 a odst. 4, škol-

ského zákona, v  platném znění. Před-

školní vzdělávání se organizuje pro 

děti ve  věku zpravidla od  tří do  šesti 

let. K předškolnímu vzdělávání se před-

nostně přijímají děti v  posledním roce 

před zahájením povinné školní docház-

ky. O přijetí dítěte se zdravotním posti-

žením rozhodne ředitel mateřské školy 

na  základě písemného vyjádření škol-

ského poradenského zařízení, popřípadě 

také registrujícího lékaře. Přijímací říze-

ní je v kompetenci ředitelky školy a řídí 

se § 34, odst. 2, kdy ředitel mateřské 

školy stanoví v dohodě se zřizovatelem 

místo, termín a dobu pro podání žádos-

tí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělává-

ní, a odst. 3, kdy ředitel mateřské ško-

ly rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské 

školy, popřípadě o  stanovení zkušební-

ho pobytu dítěte, jehož délka nesmí pře-

sáhnout 3 měsíce. 

K zápisu s sebou vezměte:

•  rodný list dítěte,

•  průkaz totožnosti rodiče nebo zákon-

ného zástupce dítě,

•  u cizích státních příslušníků doklad o le-

galizaci pobytu v MČ Praha 11.

Věnujte pozornost správnosti vyplnění 
přihlášky, uveďte veškeré požadované
údaje.

Informace o přijetí či nepřijetí
Rozhodnutí o  přijetí (nepřijetí) dítěte 

do  mateřské školy se řídí náležitostmi 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve  znění pozdějších předpisů. Zpravidla 

do třiceti dnů od podání přihlášky vyho-

toví ředitelka školy „Rozhodnutí“ o přijetí 

či nepřijetí dítěte.  Rozhodnutí, kterým se 

vyhovuje žádosti o přijetí, oznámí ředitel-

ka zveřejněním seznamu přijatých ucha-

zečů pod přiděleným registračním číslem 

s  výsledkem řízení u  každého uchaze-

če na veřejně přístupném místě. Zveřej-

něním seznamu se považují rozhodnutí, 

kterým se vyhovuje žádostem o  přijetí 

ke vzdělávání, za oznámená. Všichni zá-

konní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato 

do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o ne-

přijetí do jimi zvolené MŠ. Na přijetí dítě-

te nemá vliv datum podání ani pořadí po-

dání žádosti.

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

(je popsána také v Rozhodnutí), je od-

volání. Je-li důvodem nedostatečná ka-

pacita MŠ (a  to je nejčastější případ), 

pak ředitelka rozhodla správně a  od-

volání nic nevyřeší. Mateřské školy 

nemají spádové obvody, ale ředitelka 

mateřské školy může informovat o pří-

padných volných místech v  jiných ma-

teřských školách městské části (tuto in-

formaci zpravidla uvádí i v Rozhodnutí 

o nepřijetí). Dítě může být tedy přijato 

v další mateřské škole v Praze 11. Ka-

pacita mateřských škol byla průběžně 

od r. 2006 navyšována. Nabídka se za-

číná vyrovnávat s  poptávkou. Většinu 

dětí, které splnily kritérium věku 3 let 

a trvalý pobyt v Praze 11, se podařilo 

v uplynulém školním roce umístit. Pro-

to doporučujeme podání přihlášky pou-

ze do jedné mateřské školy.

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

musí nic učit. Mělo by znát nějaké barvy, 

odpovědět, jak se jmenuje, naučit se jed-

noduchou písničku či pojmenovat domá-

cí zvířata. 

Dítě, které nastupuje do mateřské školy, 

by ale mělo ovládat základní hygienické 

návyky a dovednosti:

•  pohybuje se koordinovaně – běhá, ská-

če, hází, chytá,

•  svlékne se, oblékne i obuje,

•  zvládne samostatně osobní hygienu 

(dojde si samo na WC, použije toalet-

ní papír, použije splachovací zařízení, 

umyje a osuší si ruce, umí se vysmrkat, 

použít kapesník, uklidit po sobě),

•  zvládá chůzi po schodech,

•  zvládá drobný úklid – postará se o své 

věci a udržuje v nich pořádek,

•  zvládá odloučení od rodičů.

Připravte děti na ranní vstávání, sled čin-

ností po  ránu doma, na hru s ostatními 

dětmi, zvykejte dítě na pro ně neznámá 

jídla.

Škole pomůže, pokud uvedete nějaká 

specifi ka v  chování či stravování dítěte, 

o  kterých si později promluvíte s  paní 

učitelkou.

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

školní vzdělávání, „školné“. Pohybuje se 

v  rozmezí 600–1200 Kč/měsíc. Výše 

„školného“ je taxativně vymezena § 123, 

školského zákona č. 561/2004, v  plat-

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

Sb., o  předškolním školství, v  platném 

znění.  Stanovení „školného“ je v  kom-

petenci ředitelky mateřské školy, a  to 

i  pro všechna její detašovaná pracoviš-

tě. V mateřské škole se též hradí strav-

né. Jeho výše je v rozmezí 30–35 Kč, až 

do výše 39 Kč pro děti s odkladem škol-

ní docházky. Stravné je určeno výhradně 

na úhradu potravin.

Mateřské školy Prahy 11 zajišťují 
pouze celodenní provoz.

V tomto Klíči nacházíte základní informa-

ce. Další najdete na webových stránkách 

jednotlivých mateřských škol na  adrese 

www.praha11.cz – školství, mateřské 

školy, přehled.

S  případnými dalšími dotazy se může-

te obrátit na  vedení jednotlivých škol 

a  na  odbor školství a  kultury, oddělení 

koncepce a metodiky školství ÚMČ Praha 

11, pí Ivana Malínská, tel.: 267 902 328.
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Název MŠ
MŠ A. Drabíkové 536
detašované pracoviště
ZŠ Mendelova 550

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

MŠ Hrabákova 2000
MŠ Hroncova 1882
detašované pracoviště ZŠ 
Campanus, Jírovcovo nám. 1782

Telefon do školy řed. fax: 272 916 641

ŠJ – 272 919 913

detašované pracoviště 

ZŠ Mendelova 550

272 088 290–2

272 933 137

ředitelka 724 251 550

hospodářka 272 934 622

detašované pracoviště 

ZŠ Pošepného nám. 2022

tel.: 724 882 163

Babákova 2149

tel.: 271 011 310

tel.: 272 934 237 

tel.: 725 974 333 

Hroncova: 271 911 870

detašované pracoviště

ZŠ Campanus, 

Jírovcovo nám. 1782

tel.: 602 380 760, 222 363 832

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

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

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

Kroužky ve škole taneční AT Studio Domino, hudebně 

pohybový Srdíčko, Malí muzikanti, 

tvořivá dílna A JE TO, angličtina, fl ét-

na, logopedie, plavání, předškolka, 

fotbal TJ Háje, Dukla Praha

keramika, plavání, logopedie, sezna-

mování s angličtinou, fl étna, kytara, 

pěvecký soubor Skřivánek, tvořivá 

dílna, mažoretky, judo, fotbal

výtvarný, pěvecký Z ánnky, tanečně ívá nečZpív

pohybový Rytmika, p, , keramika, tep m, st

angličtina, fl étna, kyt  pplavání, ara, avytar

logopedie, sportovní kroužežek – atleti-ouž k –kroužek – atlet

ka, fotbal, tvořivé dílny

arný, keramika, sportovní –fot-výtvarný, keramika, sportovní –fot-mi

ní, etika – reprezentace, plavánbal, atletika – reprezentace, plavánlet ezerez

– e, angličtina, logopedie – tličtngnglogopedie, angličtina, logopedie –

eského jazyka cizincůjazyka jo jo jvýuka českého jazyka cizinců

Integrace zdravotně 
postižených

ne

možnost různé stravy

ano ne ne

Dny otevřených dveří 23. 3.–24. 3. 2015

v době zápisu

9.00–17.00 hod.

18. 3. 2015

15.00–17.00 hod.

na pracovištích:

Blatenská 2145, Babákova 2149, 

Pošepného nám. 2022

23. 3.–24. 3. 2015

14.00–17.00 hod.

pisu a kdykve dnech zápisu a kdykoliv ch z liv ve dnec zápisu a kdykol

s ředitelkoo domluvmluvpo dom vě s ředitelkou

Zápis 23. 3.–24. 3. 2015

9.00–17.00 hod. výdej žádostí

13. 4.–14. 4. 2015 

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

23. 3.–24. 3. 2015

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

13. 4.–14. 4. 2015

13.00–17.00 hod. příjem žádostí13.0013.00

23. 3.–24. 3. 2015

14.00–17. 00 hod. výdej žádostí

13. 4.–14. 4. 2015 

14.00–17.00 hod. příjem žádostí

23. 3.–24. 3. 2015

14.00–17.00 hod. výdej žádostí

13. 4.–14. 4. 2015

14.00–17.00 hod. příjem žádostí

Cena celodennna celodenní stravydenní stravyna celo Kč/34Kč dě iKč/34 Kč děti s OŠD0 30 /36 Kč děti s OŠD32 Kč/32 Kč3 35 Kč/39 Kč děti s OŠD 34 Kč/38 Kč děti s OŠD

NNázev MŠv MŠázev
MŠ Markušova 1556
detašované pracovištědetašované pracoviště 
Dubnova 806 

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

Internátní MŠ Stachova 518
detašované pracoviště 
Schulhoff ova 844

Telefon do školyTelefon do šn do šTelef Markušova 272 931 2144

detašované pracoviště

Dubnova 272 914 935

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

detašované pracoviště

ZŠ Donovalská 1684, 

tel.: 723 614 955

Donovalská 1862, 

tel.: 272 659 183

MŠ Stachova 272 916 816, 

602 531 393 

detašované pracoviště

Schulhoff ova 602 678 211

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

E-mailE s.markusova@volms.markusova@volnny.czm

ditelna@msmarkeditelna@msmarkurkusova.czred

msmodleticka@seznam.cz letickaetick ms.mh@volny.cz info@msstachova.cz

Www adressasa ww.msmar.msmarkusova.czwww www.madolinka.czdolinkdolin www.msmh.cz www.msstachova.cz

Kroužky ve šškoleškole tbal, plaavání, vání,atletika, aerobik, fotbal, pa, aerobik, fotbal,atletika

keramika, angličtina, logoppeedie keramika angličtik

pohybové hry, tanečky, angličtina,  hry, thry, t

plavání, logopedie, saunování gopedgoped

ve vlastní sauně, „Předškoláček“sauně, auně

fl étna, tanečky, sportovní hry, zum-

ba, judo, fotbal, keramika, angličtina, 

plavání, sborový zpěv, taneční skupi-

na Ježci, příprava dětí s OŠD

fl étna, keramika, angličtina, logope-

die, plavání, kroužek pro předškoláky, 

večerní a noční provoz

Integrace zdravotně avotně avotn
postižených

ne

možnost dietní stravy

ne ne ano

Dny otevřených dveříých d eř v době zápisu a kdykoli po domluvě 

s ředitelkou školy

zveřejněny na webu školy zveřejněny na webu školy v době zápisu

Zápis 23. 3. 2015–24. 3. 2015

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

budova Markušova

13. 4. 2015–14. 4. 2015

13.00–17.00 hod. příjem žádostí 

budova Markušova

23. 3.–24. 3. 2015

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

13. 4.–14. 4. 2015

13.00–17.00 hod. příjem žádostí

23. 3.–24. 3. 2015

13.00–17.00 hod. 

výdej žádostí v budově 

Mír. hnutí

13. 4.–14. 4. 2015

13.00–17.00 hod. příjem žádostí 

v budově Mír. hnutí

23. 3.–24. 3. 2015

výdej žádostí

13.00–17.00 hod.

7. 4.–8. 4. 2015

 příjem žádostí

13.00–17.00 hod. 

budova IMŠ Stachova

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

Informace o mateřských školách MČ Praha 11
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Název MŠ MŠ Sulanského 693
MŠ V Benátkách 1751
detašované pracoviště 
V Benátkách 1750

MŠ Vejvanovského 1610 ZŠ a MŠ Chodov
Květnového vítězství 57

Telefon do školy tel.: 272 916 486

tel.: 722 944 866

tel.: 267 914 819 tel.: 272 916 080

tel.: 604 243 018 

tel.: 272 927 730

tel.: 272 923 510

MŠ Květnového vítězství 1738

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

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

worldonline.cz

chodov@zskv.cz

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

Kroužky ve škole keramika, výtvarný ateliér,

fl étna, jóga, kroužek „Divihráček, 

Šikovné ručičky, Zpíváníčko“, muziko-

terapie, angličtina, plavání

hudebně pohybový

keramika, fl étna,

angličtina, logopedie, 

plavání, výtvarný 

výtvarný, pěvecký, taneční, fl étna, 

angličtina, plavání, logopedie, hudeb-

ně pohybová rytmika pro nejmenší

taneční, keramika, angličtina, fotbal, 

logopedie, plavání

Integrace zdravotně 
postižených

ano ne ne nnen

Dny otevřených dveří 23. 3. 2015

15.00–16.30 hod.

23. 3. 2015

15.00–17.00 hod.

19. 3. 2015

9.30–11.30 hod.

15.00–16.30 hohodod.

10. 3. 20155103 2011

9.00–11.00 hod. .ho0 10–00099

15.00–16.00 hod.o00 hhod0 116–100 o

3. třída MŠŠd MMMŠ ŠŠ

Zápis 23. 3.–24. 3. 2015

9.00–16.00 hod.

výdej žádostí

13. 4.–14. 4. 2015

9.00–16.30 hod.

příjem žádostí

23. 3.–24. 3. 2015

13.00–17.00 hod.

výdej žádostí

13. 4.–14. 4. 2015

13.00–17.00 hod.

příjem žádostí

23. 3. 201 .00 hhod.h015, 9.00–16.015, 9.00–1–16.0

24. 3. 2 0–16.0016.00 hod.16.003. 2015, 13.00–12015, 13.03.00–

výdeýdej žádostíej žádostítí

1 9.00–16.00 hod.–113. 4. 2015, 9.00–3. 4. 20155 9 0 dd0

6.00 hod.14. 4. 2015, 13.00–16.00 hod.1414. 4. 2015, 13.00–16.00 

příjepříjem žádostí  

24. 3.–25. 3. 2015. 224 5512. 20120120

8.00–16.00 hod18 0 d.d. d.

výdej žádostížáýv tíst

v budově ZŠŠě ZŠ

14. 4.–15. 4. 20154.–44.1 11

8.00–16.00 hod.8.00– ohhoh00

ostím žádostí příjem žádostí 

ově ZŠv kanceláři v budově ZŠ

Cena celodenní stravy 30 Kč/34 Kč děti s OŠD 35 Kč/39 Kč děti s OŠD 334 Kč/36 Kč děti s OŠDs OŠDŠD4 K4 Kč/36 Kč děti s OŠD 32 Kč/32 Kč/36 Kč děti s OŠD 32

Název Mzev MŠzev Š

MŠ Janouchova 671
detašované pracoviště  
Modletická 1401
ZŠ K Milíčovu 674

MŠ Jažlovická 2119
detašované pracoviště 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400

MŠ Konstantinova 1480
MŠ Křejpského 1503
detašované pracoviště 
Křejpského 1502

Telefon do škkolykoly Janouchova: 272 912 122J

etašované pracoviště deddde

Modletická 1401 M

tel.: 222 360 850

K Milíčovu 674

tel.: 222 360 982

Jažlovická: 272 916 869

detašované pracoviště

ZŠ Ke Kateřinkám 1400, 

tel.: 272 072 725

tel.: 272 914 670 246 037 824

detašované pracoviště

Křejpského 1502

Ředitelka Kateřina Kočerová Eva Zábrodská Romana Schmidtová Věra Bokrová

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

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

Kroužky ve škole výtvarný, pěvecký, angličtina, kera-

mika, hudebně pohybový, plavání, 

logopedie, návštěvy solné jeskyně

keramika, fl étna, angličtina, tanečky,

atletika, Školička před školou, plavá-

ní, logopedická prevence – Povídálek, 

návštěvy solné jeskyně

fl étna, angličtina, plavání, keramika, 

logopedie, fotbal, tanečky a spor-

tovky

angličtina, tanečky, sportovní hry, ke-

ramika, plavání, atletika, logopedie, 

„Zpíválek“, „Školáček“

Integrace zdravotně 
postižených

ne ne ne 

dieta dle potřeby

ne

Dny otevřených dveří termíny dnů otevřených dveří 

na jednotlivých pracovištích jsou 

zveřejněny na webových stránkách 

školy a na budově školy

18. 3.–19. 3. 2015

8.00–9.30 hod.

a kdykoliv po domluvě s ředitelkou

v době 

a kdykoli po domluvě s ředitelkou 

školy

v době zápisu a kdykoli po domluvě 

s ředitelkou školy 

Zápis 23. 3.–24. 3. 2015

13.00–17.00 hod.

výdej žádostí Janouchova 671

a v budově Modletická 1401

13. 4.–14. 4. 2015 

13.00–17.00 hod.

příjem žádostí Janouchova 671

a Modletická 1401

23. 3.–24. 3. 2015

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

13. 4.–14. 4. 2015

13.00–17.00 hod. příjem žádostí

23. 3.–24. 3. 2015

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

13. 4.–14. 4. 2015

13.00–17.00 hod. příjem žádostí

23. 3.–24. 3. 2015

13.00–17.00 hod. výdej žádostí

13. 4.–14. 4. 2015

13.00–17.00 hod. příjem žádostí

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

pro školní rok 2015/2016
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Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz
www.suzuki-ters.cz

Váš nejbližší autorizovaný 
dealer a servis SUZUKI. Kyje

D11

Chlumecká
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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

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

Amonit Klic 88x60 1_2014.indd   1 28.1.14   15:28

Klára Smolíková
Honza Smolík

3. 2.–31. 3. 2015
Chodovská t vrz

Ledvinova 9/86, Praha 11

Klá

H

3

88x61_viktorka.indd   1 8.1.2015   8:47:39
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kc zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Malenická 1784
 148 00  Praha 11
 Tel.: 271 910 246 
 www.kczahrada.cz

Spojení: metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-
va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 122, 
177 – zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut 
chůze. Od Centra Chodov 10 minut chůze.
V našich prostorách 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
2. 2., 14.30–16.00: Felix Slováček mladší – 
koncert z cyklu Setkání se zpěváky pořádá Klub 
aktivního stáří. Koncert je určen pro seniory 
a pro členy KLAS. Vstupné 50 Kč.
2. 2., 15.00–16.30, 16.30–18.00: Výtvarný 
ateliér – kurz malování pro školáky. Vstupné 
50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
2. 2., 19.00–20.00: Jemná jóga – cvičení jógy 
pro dospělé. Vstupné 90 Kč nebo 1350 Kč/
pololetí.
3. 2., 15.00–16.30: Výtvarný ateliér: Předško-
láček – kurz malování pro předškoláky. Vstupné 
50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
3. 2., 16.30–18.00: Výtvarný ateliér: Oděvní 
návrhářství – kurz pro kreativní školáky. Vstup-
né 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
3. 2., 17.30–19.00: DRUM CIRCLE – skupi-
nové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 
200 Kč. 
4. 2., 14.30–15.30: Divadlo Kapsa uvádí po-
hádku: O Budulínkovi. Vstupné 50 Kč, pro školy 
40 Kč.
4. 2., 15.30–17.00: Muzikálová školička – ta-
nec, recitace, zpěv, divadlo. Kurz pro děti a mlá-
dež. Kurzovné 1700 Kč/pololetí.
4. 2., 16.00–17.00: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro mladší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 60 Kč.
4. 2., 17.00–18.30: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 90 Kč.
4. 2., 19.00–20.00: Jemná jóga – posilování 
zádového svalstva. Vstupné 90 Kč nebo 1350 
Kč/pololetí.
5. 2., 14.00–15.30, 15.30–17.00, 17.00–
18.30: Výtvarný ateliér – kurz malování pro 
školáky. Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
5. 2., 17.30–19.00: Moderní Yoyování – zá-
bavná hra s jojem pro děti a mládež. Kurzovné 
1700 Kč/pololetí.
5. 2., 17.30–19.00: Streetdance – moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.
7. 2., 15.00–16.00: Nezávislé divadlo uvádí 
pohádku: Doktorská pohádka. Vstupné 50 Kč. 
9. 2., 15.00–16.30, 16.30–18.00: Výtvarný 
ateliér – kurz malování pro školáky. Vstupné 
50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
9. 2., 19.00–20.00: Jemná jóga – cvičení jógy 
pro dospělé. Vstupné 90 Kč nebo 1350 Kč/
pololetí.
10. 2., 15.00–16.30: Výtvarný ateliér: Před-
školáček – kurz malování pro předškoláky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
10. 2., 16.30–18.00: Výtvarný ateliér: Oděvní 

návrhářství – kurz pro kreativní školáky. Vstup-
né 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
10. 2., 18.00–20.00: Vernisáž k výstavě Petra 
Brodeckého: Fotografi e z Norska – architektu-
ra v Oslu vs. příroda Norska a Petra Jurkase: 
Kreslený humor. 
Výstava potrvá od 1. 2. do 28. 2. Vstup volný.
11. 2., 15.30–17.00: Muzikálová školička – ta-
nec, recitace, zpěv, divadlo. Kurz pro děti a mlá-
dež. Kurzovné 1700 Kč/pololetí.
11. 2., 16.00–17.00: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro mladší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 60 Kč.
11. 2., 17.00–18.30: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 90 Kč.
11. 2., 19.00–20.00: Jemná jóga – posilování 
zádového svalstva - cvičení jógy pro dospělé. 
Vstupné 90 Kč nebo 1350 Kč/pololetí.
12. 2., 14.00–15.30, 15.30–17.00, 17.00–
18.30: Výtvarný ateliér – kurz malování pro 
školáky. Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
12. 2., 17.30–19.00: Moderní Yoyování – zá-
bavná hra s jojem pro děti a mládež. Kurzovné 
1700 Kč/pololetí.
12. 2., 17.30–19.00: Streetdance – moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.
14. 2., 10.00–12.00: Sobotní výtvarná dílna: 
Malovaný polštářek s bylinkami – Vstupné 
50 Kč.
16. 2., 15.00–16.30, 16.30–18.00: Výtvarný 
ateliér – kurz malování pro školáky. Vstupné 
50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
16. 2., 19.00–20.00: Jemná jóga – cvičení jógy 
pro dospělé. Vstupné 90 Kč nebo 1350 Kč/
pololetí.
17. 2., 15.00–16.30: Výtvarný ateliér: Před-
školáček – kurz malování pro předškoláky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
17. 2., 16.30–18.00: Výtvarný ateliér: Oděvní 
návrhářství – kurz pro kreativní školáky. Vstup-
né 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
18. 2., 14.30–15.30: Divadlo Aplause uvádí 
pohádku: Do hajan! Vstupné 50 Kč, pro školy 
40 Kč. 
18. 2., 15.30–17.00: Muzikálová školička – 
tanec, recitace, zpěv, divadlo. Kurzovné 1700 
Kč/pololetí.
18. 2., 16.00–17.00: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro mladší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 60 Kč.
18. 2., 17.00–18.30: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 90 Kč.
18. 2., 19.00–20.00: Jemná jóga – posilování 
zádového svalstva - cvičení jógy pro dospělé. 
Vstupné 90 Kč nebo 1350 Kč/pololetí.
18. 2., 20.00–22.00: Vladimír Mišík & ETC – 
jméno českého rockového písničkáře Vladimíra 
Mišíka je zárukou kvality. Přijďte si do Zahra-
dy poslechnout živé verze jeho písní! Vstupné 
290/260 Kč. 
19. 2., 14.00–15.30, 15.30–17.00, 17.00–
18.30: Výtvarný ateliér – kurz malování pro 
školáky. Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
19. 2., 17.30–19.00: Moderní Yoyování – zá-
bavná hra s jojem pro děti a mládež. Kurzovné 
1700 Kč/pololetí.
19. 2., 17.30–19.00: Streetdance – moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.
21. 2., 15.00–16.00: Divadlo Andromeda uvá-
dí pohádku: Jak Honza léčil rohatou princeznu. 
Vstupné 50 Kč.
23. 2., 14.30–16.00: V rytmu swingu – koncert 
z cyklu Pražského salonního orchestru pořádá 
Klub aktivního stáří. Koncert je určen pro seniory 
a pro členy KLAS. Vstupné 50 Kč.
23. 2., 15.00–16.30, 16.30–18.00: Výtvarný 
ateliér – kurz malování pro školáky. Vstupné 
50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
23. 2., 19.00–20.00: Jemná jóga – cvičení jógy 
pro dospělé. Vstupné 90 Kč nebo 1350 Kč/
pololetí.
24. 2., 15.00–16.30: Výtvarný ateliér: Před-

školáček – kurz malování pro předškoláky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
24. 2., 16.30–18.00: Výtvarný ateliér: Oděvní 
návrhářství – kurz pro kreativní školáky. Vstup-
né 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
25. 2., 15.30–17.00: Muzikálová školička – 
tanec, recitace, zpěv, divadlo. Kurzovné 1700 
Kč/pololetí.
25. 2., 16.00–17.00: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro mladší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 60 Kč.
25. 2., 17.00–18.30: Keramická dílna – kurz 
keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 90 Kč.
25. 2., 19.00–20.00: Jemná jóga – posilování 
zádového svalstva – cvičení jógy pro dospělé. 
Vstupné 90 Kč nebo 1350 Kč/pololetí.
26. 2., 14.00–15.30, 15.30–17.00, 17.00–
18.30: Výtvarný ateliér – kurz malování pro 
školáky. Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
26. 2., 17.30–19.00: Moderní Yoyování – zá-
bavná hra s jojem pro děti a mládež. Kurzovné 
1700 Kč/pololetí.
26. 2., 17.30–19.00: Streetdance – moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.

PŘIPRAVUJEME:
19. 3., 20.00–22.00: NEŘEŽ – koncert české 
folkové skupiny, která vznikla kolem Zdeňka 
Vřešťála a Víta Sázavského koncem roku 1997 
jako pokračování kapely NEREZ. Vstupné 230 
Kč/200 Kč.

DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA:
Po, 16.30–17.30 Cheer Academy – Minnies
Po, 17.30–19.00 Cheer Academy – Peewees
Po, 18.00–20.00 NOYA – břišní tance
Po, 18.30–20.00 Centrum přírodní léčby: Cvi-
čení pro dvojice či partnerské páry
Út, 9.30–17.30 Pohybové studio DaFi – cvičení 
rodičů a dětí, kurzy pohybové výchovy pro děti
St, 9.00–10.30 Centrum přírodní léčby: Rela-
xačně meditační cvičení pro ženy
St, 9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – začátečníci
St, 10.00–12.00 Senior fi tness
St, 17.00–18.00 Cheer Academy – Junior
Čt, 18.00–19.00 Karate 
Čt, 19.00–20.00 Vinyasa Yoga
Pá, 9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – pokročilí
Pondělí – Pátek: Jazyková škola GLOSSA – 
Kurzy angličtiny
Pondělí – Pátek: Centrum celoživotního vzdělá-
vání – pravidelné kurzy pro seniory

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 h. 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
3. 2., 17.00–20.00: Vernisáž k výstavě v Malé 
galerii: Viktorka a vesmírná dobrodružství, 
nakladatelství Portál. Výstava potrvá od 3. 2. 
do 31. 3. Vstupné na vernisáž zdarma.
3. 2., 18.00–20.00: Vernisáž k výstavě ve Vel-
ké galerii: Olga Stárková – obrazy, grafi ka. Vý-
stava potrvá od 3. 2. do 28. 2. Vstupné na ver-
nisáž zdarma.
5. 2., 18.00–20.00: Šanson na tvrzi – Šan-
sonové setkání s Milanem Jírou a jeho hosty. 
Vstupné 130/100 Kč.
8. 2., 15.00–16.00: Studio Damúza uvádí po-

Kulturní přehled únor 2015
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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

6. 2., 20.00 Farní ples v KCMT
7. 2., 10.00 Den nemocných
9. 2., 16.00 Únor 1948 a katolíci. P. Ing. Milo-

slav Fiala – přednáška Sdružení křesťanských 

seniorů

12. 2., 19.00 Večer pro tebe, pro mne, pro nás. 
Netradiční večer pro manželské páry s večeří. 

Vstupenky možno koupit předem v kanceláři 

KCMT. 

14. 2., 14.00 Masopustní veselice s průvodem 
po Centrálním parku. Odpoledne plné zábavy 

pro všechny. 

18. 2., 18.00 Mše svatá s udílením popelce 
(KCMT)

19. 2., 19.00 Šedá zóna. Mons. * Lic. Tomáš 

Holub, * D. – další setkání z cyklu Zastavení 

u Matky Terezy

únor – výstava dětských prací na téma Rodina 
mi dává kořeny i křídla

Rodinné centrum 
Pilné v$elky
Pacajevova 30, 149 00  Praha 4

www.rcpilnevcelky.cz 

email: info@rcpilnevcelky.cz

Přijďte se podívat! Najdete nás v klidné části 

Prahy 4 v blízkosti hostivařského parku.

program

6. února (pátek) od 9.30: Veřejné čtení Celé 
Česko čte dětem – krátké čtení z pohádkové 

knížky, tvoření na téma čteného textu. Veřejná 

akce pro příchozí rodiče s dětmi 0–4 roky. Účast 

je zdarma.

Pravidelné aktivity:
Po, 8.30–11.30 včelky – program bez rodičů

Po, 9.00–12.00 otevřená hernička
Po, 9.00–9.45 cvičení s kojenci od 4–8 měsíců
Po, 10.40–11.25 montessori pro nejmenší
Út, 9.00–9.45 šikovné ručičky od 2 let
Út, 10.00–10.45 tvoření s písničkou od 1,5 
roku
St, 9.00–9.45 batolátka lezoucí
St, 9.45–10.00 batolátka chodící
St, 10.30–11.15 malíčci od 2 let
St, 11.15–12.00 cvičení kojenců
Čt, 9.00–9.45 muzicírování se zvířátky
Čt, 9.00–9.45 montessori pro nejmenší
Čt, 9.45–11.45 včelky montessori – bez rodičů

Pá, 9.30–11.30 včelky – program bez rodičů

hádku: Deset-dvacet-sova! Vstupné 50 Kč.
15. 2., 15.00–16.00: Nezávislé divadlo uvádí 
pohádku: Jeníček a Mařenka. Vstupné 50 Kč.
22. 2., 15.00–16.00: Liduščino divadlo uvádí 
pohádku: Skřítek Třešnička a mrazík Zlobivka. 
Vstupné 50 Kč.

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

program
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.
Tanečně pohybové studio pro holčičky od 3 
do 7 let, úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
čt 16.00.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16 do 18 hod. 
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00 
a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – zdra-
votní cvičení podporující protažení a posílení nej-
více zatěžovaných svalových skupin, prevence 
bolestí zad a relaxace pro dobrou psychickou 
pohodu, út 18.00, čt 18.00.

Akce
6.–7. 2. Seminář: Využití balančních pomůcek 
při cvičení dětí – pro učitele, lektory i rodiče.
14. 2. Aktivní sobota se cvičením: Port de bras 
a pilates – zpevnění i uvolnění svalů, protažení 
a relaxace s Luckou.
14. 2.  Rozvoj myšlení a tvořivosti s myšlen-
kovými mapami: chytrá pomůcka pro učení se, 
přemýšlení, organizování.
15. 2. Odpoledne s harmonizační jógou: uvol-
nění těla a mysli, vědomé cvičení, hormonální 
jóga, relaxační a dechové techniky, meditace 
i povídání o józe.
20. 2. Využití koučování a komunikace podle 
mozku v partnerství a rodičovství: přednáška 
pro rodiče.
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

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

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

program
Téma: Partnerské vztahy – 2. část 

Každý čtvrtek od 17.00 – fi lmový klub 
 4. 2. – Karaoke písniček se vztahovou 
tematikou
10. 2. – Výroba valentýnských přáníček 
18. 2. – Hraní scének k tématu

24. 2. – Vyhodnocení tématu
Změna programu vyhrazena.

sbor cb jižní m>sto
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 16.00–17.15: Kid´s Club – Anglický 
klub pro děti, pro děti z 2.–5. třídy. Výuka zá-
bavnou formou, písničky, hry, příběhy z Bible.
Čtvrtek 16.00–17.45: Dorost, program pro děti 
od 10 do 14 let – hry, písně a krátké zamyšlení.
Pátek 9.30–11.00: Klub seniorů. Povídání při 
kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání 
pro seniory nejen z Jižního Města.
Kurzy angličtiny a němčiny: různé úrovně a ter-
míny. Cena 2080 Kč/2. pololetí.
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

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

program
3. 2., 10.00: Kurz bezpečného cestování. Zá-
sady bezpečného cestování s dětmi, jak vybrat 
správnou autosedačku s ohledem na dítě i typ 
auta, možnost si vše vyzkoušet na speciálním 
trenažéru. Lektor: Karel Serekeš. 50 Kč včetně 
vstupu do herny.
11. 2., 9.30: Pohádkový karneval pro nej-
menší. Hry, říkanky a zpívání s dětmi, výtvarná 
dílnička, odměny pro krásné masky. Karneval 
se koná v hlavním sále KCMT. Vstupné: dospělí 
50 Kč, děti 10 Kč. Možnost zakoupit si vstupen-
ku v MC od 16. ledna každý všední den od 9.00 
do 12.00 hodin.
13. 2., 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: 
marikova.pavla@seznam.cz nebo na tel.: 
724 033 060 (fi tMami). 
17. 2., 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.

PORADNY
Po 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno ob-
jednat na tel.: 604 572 712 nebo e-mail: info@
eshamp.com), 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
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, 
středně pokročilí
St, 10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší 
(6–18 měsíců)

Kulturní přehled únor 2015
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Majáky, sirény a těžká technika. Cvičení na Hájích začalo.

Požární poplach ve středu krátce po de-

váté večer doslova rozblikal Opatovskou 

ulici, kde poblíž stanice metra Háje v ga-

rážovém domě cvičení proběhlo. Cílem 

bylo uhašení fi ktivního požáru osobních 

aut. Od  spuštění alarmu uběhlo pět mi-

nut a z dálky se už blížila auta dobrovol-

ných i profesionálních hasičů. Dál se vše 

odehrávalo jako ve zrychleném fi lmu. Po-

sádky, které zasahovaly v dýchacích mas-

kách, bleskově rozvinuly hadice a připra-

vena byla i  technika pro vyprošťování 

osob. Od začátku do pomyslného uhaše-

ní uplynulo 13(!) minut.

Cvičení naplánovalo HZS hl. m. Prahy – HS 

č. 04, 05, 01 v součinnosti s SDH Praha 11 

a  OŘ MP Praha 11 včetně JMM, a. s.,

a naším oddělením.

Děkujeme vám za předvedení vaší souhry 

a profesionality. 

Miroslav Dvořák

Tiskový mluvčí ÚMČ

•  Jazyková Akademie Linda Praha vychází vstříc nezaměstnaným v jejich snaze o nalezení důstojného a důstojně placeného za-

městnání a vyhlašuje nabídku 50 míst v jarních pololetních jazykových kurzech pro nezaměstnané za poloviční kurzovné. 

•  Dále škola vyhlašuje nabídku 20 míst v jarních pololetních jazykových kurzech zdarma pro nezaměstnané věkem 50 let a více, 

kteří jsou v evidenci úřadu práce bez přerušení alespoň jeden rok. 

Obě nabídky, tj. jak studium za poloviční kurzovné, tak studium zdarma, máme v úmyslu garantovat nezaměstnanému po celou 

dobu jeho evidence na úřadu práce.

Učebny naší jazykové akademie se nachází u stanic metra C Háje a Vyšehrad.

Z námi vyučovaných jazyků doporučuji zvolit angličtinu a němčinu jako jazyky nejvíce poptávané zaměstnavateli. Ostatní jazyky 

jsou z hlediska zvýšení úspěšnosti při nalézání práce málo významné.

Ze zkušenosti svých blízkých a známých mohu potvrdit, že byť i teprve započaté studium cizího jazyka posílí sebevědomí uchaze-

če o zaměstnání a zvýší jeho šance na přijetí do zaměstnání.

Mnoho zdaru ve studiu jazyka a brzké nalezení zaměstnání Vám přeje Váš,

Ing. Milan Krček, MBA, ředitel, IQ a Jazyková Akademie Linda
Kupeckého 842/4, 149 00 Praha 4, Háje • Telefon (pevná linka): 272 195 831 • Mobil: 728 282 285

Internet: www.skolalinda.cz • E-mail: skolalinda@skolalinda.cz • Facebook: Jazyková akademie Linda

Mimořádná nabídka studia jazyků za poloviční kurzovné 

a zdarma pro nezaměstnané

V Kateřinkách hořel na začátku ledna byt

Jednotky HZS hl. m. Prahy ze stanic 4, 

6 a  11 likvidovaly na  začátku ledna po-

žár, který vznikl v  jednopokojovém bytě 

ve dvanáctém podlaží panelového domu 

v Kateřinkách. 

Bylo zcela zničeno zařízení a  vybavení 

kuchyňského koutu, včetně bytového já-

dra. Také bylo poškozeno zařízení a  vy-

bavení obytného pokoje. Zplodinami při 

požáru byla zničena malba v  celé byto-

vé jednotce a na chodbě domu. Pomocí 

vyváděcí masky hasiči z bytů ve vyšších 

podlažích vyvedli dva nájemníky. Při po-

žáru došlo ke zranění dvou osob. Majitel-

ka bytu, který byl zasažen požárem, byla 

v šoku a na místě ji preventivně prohléd-

li zdravotníci. Muž z bytu ve vyšším pod-

laží se nadýchal zplodin a  byl převezen 

k ošetření do Fakultní nemocnice Králov-

ské Vinohrady. Zjistilo se, že příčinou vzni-

ku požáru byla nedbalost majitelky bytu. 

Ta nechala bez dozoru na zapnuté plotně 

elektrického sporáku hrnec s potravinami. 

Škoda, která požárem vznikla, je odhad-

nutá na 200 tisíc korun. Pozitivní však je, 

že se včasným zásahem podařil zachránit 

1 milion korun.

Život na Jižním Městě
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24 Kultura

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

Na hranici 

postřehnutelna 

V prostorách Artotéky budou 

představeny akvarely Doroty 

Branné (*1989), studentky ateliéru 

ilustrace a grafi ky UMPRUM v Praze, 

inspirované především její zahraniční 

stáží v Japonsku.  

2. 2.–28. 2. 2015

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 h.; So 9–15 h.

tel.: 272 918 759

NEŘEŽ

19. BŘEZNA

20.00 HODIN

NEŘEŽ 
Oslavte svátek Josefa pěkným zážitkem z koncertu.

Kulturní centrum Zahrada vás zve na koncert

Vladimír 
Mišík a ETC
Vladimír Mišík opět 

koncertuje. Připomíná-

me náhradní koncert 

za zrušený z důvo-

du nemoci v r. 2014. 

Lístky zakoupené v r. 

2014 platí. Přijďte, tě-

šíme se na vás!

VLADIMÍR 

MIŠÍK A ETC

18. ÚNORA

20.00 HODIN
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ZUŠ Jižní Město – umělecké srdce 
Jižního Města  
Zůstaneme-li v duchu titulkové metafory, tlukot Základní umělecké školy Jižní 
Město je momentálně bezpochyby pravidelný a jen stěží přeslechnutelný. 

Tento směle pulzující kolos, který je tvo-

řen téměř osmdesáti pedagogy a  více 

než tisíci čtyřmi sty žáky, se těší skvělé-

mu zdraví, vycházejícímu zajisté taktéž 

z jeho krásného pětadvacetiletého jubi-

lea. Interpretační úspěchy jednotlivých 

dětí a jejich pedagogů jsou v tomto roce 

navíc okořeněny doposud nejvyšším po-

čtem aktivně působících uměleckých sou-

borů. Jen stěží byste hledali obor, který 

zůstal v tomto ohledu múzou nepolíbený. 

Nevěříte? Jste-li milovníky hudby, odezvy 

se vám dostane například prostřednic-

tvím sboru Pražská kantiléna (ověnčené-

ho mnoha nejen tuzemskými, ale také za-

hraničními cenami) či souboru zobcových 

fl éten Aulodie (majícího pod křídly hned tři 

soubory), který vás vždy potěší skvělým 

interpretačním výkonem, ale třeba i nápa-

ditými hudebními realizacemi v  tematic-

kých kostýmech. Oblast lidové hudby je 

pod hlavičkou této instituce propagována 

folklorním souborem Hájíček. Máte-li ra-

ději jazzovou strunku, můžete si dokonce 

vybírat! V letošním roce se o vaši přízeň 

ucházejí jazzové kapely B. J. Band, Jižní 

spojka, Malá parta či Live band – všechna 

uskupení pod vedením zkušených „ban-

dleadrů“. Příznivci barokní hudby pak za-

jisté ocení činnost souborů Estrella a La 

Follia. Pokud je pro vás balzámem na duši 

zvuk kytary, vstříc vám vyjdou nejen akus-

tický kytarový soubor, ale také rockově 

laděné kapely We Are Echoes a  Wicked 

Luck. Chapadla kolektivní tvůrčí činnosti 

ZUŠ se ovšem proplétají všemi umělec-

kými obzory. Literárně dramatický obor je 

úspěšně reprezentován souborem Jedna-

báseň a mladí tanečníci dobývají svět po-

hybového umu díky svým skupinám Švih 

a Ballábille. 

Dovednosti mladých výtvarníků této ško-

ly byly v  průběhu celého ledna k  vidě-

ní v kulturní Mekce Jižního Města – Cho-

dovské tvrzi. Z  organizačních impulzů je 

bezesporu na místě zmínit již páté pořá-

dání hudební soutěže Jižní Město Music 

(konané v únoru), v  letošním roce zamě-

řené na  hru dechových nástrojů, a  sou-

těž Karlovarský skřivánek, v níž si (v tém-

že měsíci) poměří své „síly“ děti pohlcené 

kouzlem sólového zpěvu. Tolik z okénka 

momentální „kondice“ ZUŠ Jižní Město – 

všem pedagogům i dětem je nanejvýš ku 

cti, že výše uvedené řádky jsou pouhým 

zlomkem toho, co se v této činností ne-

skromné umělecké líhni jižní části Prahy 

právě odehrává. Jen tak dále!

Irena Černíčková

Pražská kantiléna

Soubor zobcových fl éten Aulodie
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Trasa A

datum svozu: 26. 2., 16. 4., 4. 6., 16. 7., 3. 9., 15. 10. 2015

1. Kloboukova–Hrdličkova 15.00–15.20

2. Krejnická (před čp. 2021 – OD Chrpa) 15.30–15.50

3. Vojtíškova (u objektu čp. 1783) 16.00–16.20

4. Klapálkova–Čenětická 16.40–17.00

5. Lažanského–Švabinského 17.20–17.40

6. Medkova–K Dubu 17.50–18.10

7. Donovalská (u objektu čp. 2222 – domov pro seniory) 18.30–18.50

Trasa B

datum svozu: 15. 4., 14. 5., 15. 7., 13. 8., 14. 10., 12. 11. 2015

1. Brandlova–Hněvkovského (u čp. 1599 – Albert) 15.00–15.20

2. Výstavní–U Přehrady 15.30–15.50

3. Štichova (u čp. 640 – dolní parkoviště) 16.00–16.20

4. Opatovská, Tatarkova, Bajkonurská (parkoviště) 16.30–16.50

5. V Jezírkách (u čp. 1549) 17.00–17.20

6. Zdiměřická–Radimovická 17.30–17.50

7. Bachova–Mikulova 18.00–18.20

8. Matúškova–Dubnova 18.40–19.00

Trasa C

datum svozu: 23. 3., 22. 6., 21. 9. 2015

1. Chodovecké náměstí 15.00–15.20

2. Blažimská–Divišovská 15.30–15.50

3. Donovalská–Ke Stáčírně 16.00–16.20

4. K Jezeru–Výstavní (u parkoviště) 16.30–16.50

5. A. Malé (parkoviště u hotelu Kupa) 17.00–17.20

6. Bachova (parkoviště) 17.30–17.50

7. Bohúňova (parkoviště u objektu čp. 1550) 18.00–18.20

8. Křejpského (před objektem čp. 1523) 18.40–19.00

Mobilní sběr nebezpečných odpadů v roce 2015
V roce 2015 bude na Jižním Městě pro-

bíhat mobilní sběr nebezpečných složek 

komunálního odpadu v  níže uvedených 

termínech. Služba je určena pro obča-

ny hl. m. Prahy (fyzické osoby s trvalým 

pobytem na území hl. m. Prahy) a pro-

vozuje ji společnost PAPKOV, s. r. o., 

na základě smlouvy s hl. m. Prahou. Ob-

čané mohou obsluze svozových vozidel 

zdarma odevzdat tyto odpady: baterie, 

akumulátory, nádobky od sprejů, zahrad-

ní chemie, mazací oleje a  tuky, ředidla 

a  barvy, léky a  rtuťové teploměry, ky-

seliny a  hydroxidy, lepidla a  pryskyřice, 

detergenty (odmašťovací přípravky), fo-

tochemikálie, pesticidy (přípravky na hu-

bení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňo-

vání plísní), zářivky a výbojky.

Nepřehlédněte důležité informace Magistrátu hl. m. Prahy

Mobilní sběr nebezpečných odpadů 

na území hl. m. Prahy je služba určená 

pro občany Prahy (osoby s trvalým po-

bytem na  území města). Z  tohoto dů-

vodu vyžaduje obsluha svozového vo-

zidla předložení občanského průkazu při 

odevzdání odpadů. Obsluha si z občan-

ského průkazu zapíše jméno a bydliště 

osoby, která odpad odevzdala, aby bylo 

zajištěno, že tato služba nebude zneu-

žita jinou osobou. Žádné další údaje ne-

jsou z průkazu totožnosti opisovány. 

Služba mobilního sběru nebezpečných 

odpadů je určena občanům všech měst-

ských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ 

právě sběr probíhá. Obsluha svozového 

vozidla je tedy povinna od  občana od-

pad převzít i v případě, že má trvalý po-

byt na území jiné MČ, než na  které se 

momentálně svozové vozidlo nachází.

Svozová vozidla mohou mít tyto dvě varianty
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Květňák už je zlatý
Jde o zlato z celoevropského projektu eSafety Label, do něhož se naše škola 
zapojila prostřednictvím Saferinternetu v květnu 2013 svými aktivitami zaměřenými 
na bezpečnější internet. 

Nestaráme se jen o  to, jak bezpečně 

nebo nebezpečně se v  kyberprostoru 

chovají žáci ve škole, ale komunikujeme 

na toto téma s rodiči v Rodičovských ka-

várnách i  s  širší veřejností prostřednic-

tvím školního webu. Na  podzim 2013 

nám organizátoři z Bruselu udělili stříbr-

ný label jako první škole v  ČR; zařadili 

jsme se tím mezi 10 stříbrných škol ze 

zapojených zemí – Rakousko, Estonsko, 

Itálie, Belgie, Portugalsko a ČR.

Od  té doby zúčastněných zemí hodně 

přibylo, ale v tvrdší konkurenci jsme ob-

stáli a  8. prosince 2014 obdrželi label 

zlatý, protože v eSafety aktivitách neu-

stáváme. Naši žáci byli úspěšní v projek-

tu Web Rangers v Googlu – jeden ze čtyř 

dvoučlenných týmů (Robert a Honza) se 

svým projektem patřil mezi 3 vítěze bez 

pořadí v rámci ČR – na svůj web s komik-

sem o kyberšikaně mají ohlasy z celého 

světa. V květnu vystoupili na celostátní 

konferenci Saferinternetu v  Mládežnic-

kém panelu a převzali tam odměnu pro 

Květňák – herní konzoli Microsoft Xbox; 

ta nyní dělá radost ve  školním klubu 

spolu s televizí, zakoupenou Klubem ro-

dičů a přátel školy. Členové všech týmů 

byli v Googlu proškoleni a pak o bezpeč-

nějším internetu hovořili se svými vrs-

tevníky i mladšími spolužáky – je to cen-

nější než mentorování dospělých.

Robert v tvorbě komiksů pokračuje a byl 

v celoevropské soutěži Youth Manifesto 

(Vyjádři svůj názor – k lepší budoucnosti 

internetu) tak úspěšný, že organizátoři 

jej spolu s jeho učitelkou pozvali do Bru-

selu na Safer Internet Forum 2014. Zá-

věry pro školy z Panelu mládeže i Pane-

lu dospělých Květňák již delší dobu plní: 

Účast v celoevropském projektu eSafe-

ty, spolupráce s  rodiči žáků a působení 

na širší veřejnost, příprava starších žáků 

k působení na mladší spolužáky.

V poslední době jsme se zapojili do on-

-line soutěží s  problematikou eSafety: 

v  říjnu – Kraje pro bezpečnější inter-

net, Saferinternet k  Měsíci bezpečněj-

šího internetu, celoroční s ERA klubem 

a  zařazujeme ji i  do  jiné výuky nebo 

třídnických hodin. Pro čtenáře našeho 

webu publikujeme užitečné informace, 

rady a  doporučení z  akcí Saferinterne-

tu v  rubrice Další vzdělávání učitelů, 

do níž je nastavena cesta z rubrik Rodi-

če a Veřejnost. 

No, řekněte – že je zlato ve správných 

rukou? Ale usnout na  vavřínech nesmí-

me, vždyť výsledky britského nadná-

rodního výzkumu jsou alarmující: roste 

pravděpodobnost vystavení dětí nená-

vistným projevům (z 13 na 20 %), strán-

kám podporujícím anorexii, tzv. pro-ana 

webům (z 9 na 13 %), stránkám s obsa-

hem nabádajícím k sebepoškozování (ze 

7 na 11 %), kyberšikaně (ze 7 na 12 %). 

Budeme v práci pokračovat – ne pro me-

daile, labely a odměny, ale pro skutečně 

bezpečnější internet.

Mgr. Pavel Kopečný, ředitel školy

Život na Jižním Městě

Zimní úklid – seznam rizikových míst, která jsou 
v případě sněhu a náledí považována za prioritní

Ve správě Jihoměstské majetkové, o. p. 
(kontaktní osoby Nováček Ondřej, 

tel. 733 736 151, Pavlíčková D., tel. 

733 736 168)

•  Lávka přes D1 od  OC Chodov k  ul. 

K Dubu

•  Pochozí zóna Háje

•  Lávka přes ul. Opatovská – metro 

Háje, u polikliniky Opatov, u Penny

•  Schody Pošepného náměstí, Jírovco-

vo náměstí

•  Chodník vedoucí od zastávky MHD Dě-

dinova k ul. Kaplanova (Medicentrum)

Ve správě TSK
(kontaktní osoba Lukeš Jan, 

tel. 737 274 652)

•  Metro Roztyly – chodník vedoucí podél 

ulice Komárkova k ul. Kloboukova (jen 

k ulici Hněvkovská)

•  Chodník vedoucí od metra Roztyly, po-

dél ulice Ryšavého k ul. Augustinova

•  Lávka od  OC Chodov přes ulici Pod 

Chodovcem k ul. Kaplanova

•  Chodník z ul. Petýrkova k ulici U Kunra-

tického lesa (k OC)

•  Okolí polikliniky Šustova

•  Ulice Pyšelská, Knovízská, Klíčova – 

zastávky MHD

•  U  Modré školy (zastávka MHD a  ná-

stupní plocha do centrálního parku)

•  Chodník vedoucí od ulice U Modré ško-

ly k metru Háje

•  Lávka přes ulici Opatovská (u Billy)

•  Příjezdové komunikace k  ÚMČ P11 

(Bajkonurská, Tatarkova, Ocelíkova, Vi-

dimova, Bohúňova, Doubravická)

•  Schody Janouchova

•  Chodník vedoucí od  metra Háje 

ke zdravotnickým zařízením v ul. Hviez-

doslavova a Anny Drabíkové (před ki-

nem Galaxie, ostatní JMM)

•  Přístupová komunikace k metru Opa-

tov z ulice Křejpského

•  Schody u  metra Opatov, směr k  ulici 

Křejpského

•  OC Chodov – zastávky MHD

•  Zdravotnické zařízení v ulici Michnova 

– chodník od Modré školy

Odbor životního prostředí
(kontaktní osoba Petr Havel, 

tel. 603 152 053)

•  Přístupová komunikace k metru Opa-

tov z ulice Mikulova

Společnost ENI ČR
(kontaktní osoba Voplakal Marek, 

tel. 604 298 234)

•  Lávka pro pěší přes ulici 5. května (D1)

Ostatní chodníky a  komunikace jsou 

ošetřovány průběžně a  podle aktuální 

potřeby.

Co tedy znamená eSafety Label?
Národní centrum bezpečnějšího inter-

netu realizuje projekt podporující re-

alizaci bezpečného IT prostředí pro-

vozovaného ve školách. V rámci své 

výuky a předávání zkušeností žákům 

mají školy povinnost provozovat bez-

pečné IT prostředí a přístup k on-line 

technologiím. Úkolem projektu eSa-

fety Label je pomoci školám dosáh-

nout tohoto cíle, tj. stát se více bez-

pečným a  obohacujícím prostředím 

pro všechny žáky i učitele.

Projekt eSafety Label nabízí cenné 

služby školám a  je aktivně podporo-

ván ministerstvy školství v  Rakous-

ku, České republice, Estonsku, Itálii, 

Flandrech a Portugalsku.

Více o projektu se můžete dozvědět 

na webových stránkách:

www.esafetylabel.eu.
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3 
mil. Kč. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Milí-

čovského nebo Krčského lesa, i před priva-

tizací. Platba v hotovosti, dluhy a exekuce 

nevadí. Tel.: 777 211 671

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

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

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

www.hlousekreality.cz

• bydlite.cz – Realitní centrum pro Pra-

hu 4, 10, 11 hledá pro své klienty byty 

ke koupi,nebo k pronájmu. Nabízíme zave-

dený poradenský, realitní, fi nanční i právní 

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

• 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

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

i privatizace, dluhy a exekuce. Vykupujeme 

byty – platba ihned v hotovosti. Konzulta-

ce s námi je ZDARMA a je zcela nezávaz-

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

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

cz. Těšíme se na Vás v  jedné z našich 3 

kanceláří na Jižním Městě a v Petrovicích.

• Poptávám byt pro rodinu, ihned mož-

né se stěhovat, ale nespěcháme. Ideál-

ně na 2 roky nebo i více. 2 + 1 až 3 + 1 

do 14 000 Kč vč. poplatků. Výhodou lodžie 

nebo balkon. Tel.: 605 845 088

• Koupíme 3–4pokojový byt, Háje, Cho-

dov, Opatov a Petrovice. Cena dle stavu 

bytu. Nabízíme rychlé jednání, máme ho-

tovost. Tel.: 606 100 144

• Sháníme menší byt do 65 m2 na Jižním 

Městě a  okolí. Platíme hotově. Prosíme 

bez RK. Tel. nebo SMS: 773 515 080

• HLEDÁME PRONÁJEM bytu o velikos-

ti GARS. AŽ 2 + 1 DO 12 000 Kč VČET-

NĚ POPLATKŮ, NEBO 3 + KK AŽ 4 + 1 

DO 13 000 Kč VČETNĚ POPLATKŮ. Kde-

koli v Praze a okolí. Volejte nebo pište pro-

sím na tel.: 603 257 202

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

kém stavu. Nespěcháme, ale můžeme 

i ihned. Děkujeme. Tel.: 777 640 390

• Pronájem bytu 2 + KK, se zaskleným bal-

konem, Praha 4-Háje, přímo u metra, za do-

mem lesopark, klidné prostředí, částečně 

vybaven, cena 10  000 Kč plus poplatky, 

další info na e-mailu: evulina@seznam.cz

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• BYTOVÉ JÁDRO – REKONSTRUKCE – 
SPECIALISTÉ NA PRAHU 11 – ZAJISTÍME 
VŠE. Již 22 let zkušeností s rekonstrukce-

mi. Cena již od 99 000 Kč za komplet. Tel.: 

602 244 255, www.bytovejadro.cz 

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, ob-

klad, dlažby. Malířské a  bourací práce, 

odvoz suti. Rekonstrukce jader, dom-

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

603  538  738, e-mail: marti.dvorak@

centrum.cz.

• Obklad, dlažba, zednické a  malířské 
práce, bytová jádra, rekonstrukce bytů 
a koupelen, drobné práce. 36 měsíců zá-

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

nová nabídka zdarma. Tel.: 608 709 716, 

Jan Rakovec, www.rakovec.cz

• 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  712  174, e-mail: michalptak@

centrum.cz

• DRUŽSTEVNÍ BYTY: prohlášení vlastní-

ka (nemovité věci), převody bytů do vlast-

nictví, zakládání SVJ, zaměření a pasporti-

zace bytů, družstevní právo, info ZDARMA 

na tel.: 724 304 603

• !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

• 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

• 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

• Opravy praček a myček: AEG, Ariston, 

Crosley, Electrolux, Indesit, Gorenje, Phil-

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

603 276 606

• 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

• 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

• 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

• Elektrikářské práce Erben. Opravy 

malé, velké i  rekonstrukce, světla, zá-

suvky jističe, dotažení spojů, vedení 

k  novým kuchyním, zasekání i  v  lištách, 

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

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

Ing. Zbyněk Hloušek - certifikovaný makléř - 11 LET TRADICE V PRAZE 11
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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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• 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

• Instalatérské práce, voda, odpady 

a  topení. Výměna zařizovacích předmě-

tů. Výměny rozvodů vody a odpadů. Tel.: 

603 344 485

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 

Tel.: 737 202 354

• 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

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

třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

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

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

– Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIĆEK 

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

v 7–22 hod. Prodej nových a odvoz sta-

rých chladniček.

• 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

• SÁDROKARTON OSKAR – Provádíme 

sádrokartonářské práce (příčky, stropy, 

předstěny, půdní vestavby, akustické od-

hlučení, bytová jádra), zednické a malířské 

práce. Tel.: 774 042 960, SADROKARTO-

NOSKAR@email.cz

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

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

E-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• Instalatér, oprava voda, odpad, plyn, 

montáž. Tel.: 603 77 18 08

• REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA. 
JSME SPECIALISTÉ NA  PRAHU 11. DO-

DÁME A  ZAJISTÍME VŠE POTŘEBNÉ. 

Již 24 let zkušeností s  rekonstrukcemi. 

www.BytoveJadro.cz, tel.: 602 244 255

• Instalatér u Chodovské tvrze, V. Škapa, 

tel.: 728 386 419

• Přijedeme – vykoupíme. Odkupuje-

me nábytek, nářadí, vybavení dílen, šicí 

stroje, sport. potřeby, automobily, mo-

tocykly, lodě a  ostatní. Vyklízíme, bourá-

me byt. jádra a  příčky i  s  odvozem. Tel.: 

777 207 227. Dále nabízíme autodopravu 

malou dodávkou s větším vlekem – celkem 

cca 9 m3. Ceny dle dohody.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, 

DVD, HI-FI věže, historická elektronika, 

LCD monitory a počítače. Rozumné ceny. 

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

602 390 630

• Rekonstrukce bytů, domů, zateplení 
fasád, pokrývačské práce, co neumíme, 
zařídíme. Rozumné ceny. Praha a  oko-

lí. Kalkulace ZDARMA. Petr Šitner, tel.: 

775 690 435, e-mail: rekonstrukce123@

seznam.cz

• 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

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUK-
CE NA  KLÍČ. ZÁRUKA 5 LET! SLEVA 

10 % STAV. PRÁCE do  března. Jádro 

od 83 000 Kč. Praxe 17 let. RENO-NOVOT-

NÝ, renonovotny@atlas.cz, www.reno.

wbs.cz, tel.: 602 292 812, 272 912 326

• Vyklízení bytů, sklípků, odvoz, autodo-

prava malou dodávkou s  nákladním vle-

kem. Bourání bytových jader vč. odvozu 

do sběrných dvorů za 5900 Kč, řezání, bou-

rání bytových příček. Tel.: 777 207 227

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

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA, Anny Drabíko-

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

auta, cestovní, penze, úvěry, investi-

ce. Servis, platby kartou/hotově. Mobil: 

723  277  777, www.ceskapojistovna.cz/

poradce?jiri.fanta2

• 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

• Půjčky na  cokoliv. Sloučení splátek 

do  jednoho úvěru. Zastavení exekucí. 

Úplné oddlužení. Zdarma 800  210  310, 

www.pujcka-rychle-snadno.cz

• Účetní a  daňová kancelář – MIDATAX 
Experts, s. r. o. Vedení účetnictví, daňová 

přiznání, služby daňového poradce. Tel.: 

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

• ÚČETNICTVÍ – DANĚ – MZDY! Rozumné 

ceny (možnost individuální dohody). Kan-

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

e-mail: Info@mirapax.cz

• Advokátní kancelář u metra Háje, Pra-
ha 4 – právní služby pro občany, družstva, 

fi rmy – zastupování u soudu, rozvody, vý-

živné, SJM, vymáhání pohledávek, smlou-

vy, trestní právo, dědictví, exekuce, bytová 

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

606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz

• DRUŽSTEVNÍ BYTY: prohlášení vlastní-

ka (nemovité věci), převody bytů do vlast-

nictví, zakládání SVJ, zaměření a pasporti-

zace bytů, družstevní právo, info ZDARMA 

na tel.: 724 304 603.

ZDRAVÍ A KRÁSA
• ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
MUDr.  MARIE ŠIMKOVÁ, PRAHA 4, 

HVIEZDOSLAVOVA 1600/6, POLIKLI-

NIKA LITOCHLEBY, 1. PATRO, PŘÍJÍMÁ 

K REGISTRACI NOVÉ PACIENTY, SMLOU-

VY S  POJIŠŤOVNAMI MÁME. TEL.: 

267 914 143

• 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 PŘIJÍ-
MÁ NOVÉ PACIENTY. Poliklinika Spo-

řilov, Božkovská 4, bus. zastávka Hlav-

ní. Objednání na  tel.: 272  770  527, 

www.ordinacesporilov.cz

Pomůžeme Vám s privatizací, dluhy i exekucemi.

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

PRODEJ PRONÁJEM VÝMĚNA
T 725 00 11 88, 271 00 11 88 E rimrealit@rimrealit.cz W www.rimrealit.cz
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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

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

Kolektiv zubních lékařů nabízí 
bezbolestnou stomatologickou 
péči, individuální přístup.

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

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.

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. 

sy
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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

• CVIČENÍ NA  REKONDIČNÍCH STO-
LECH. Studio FIT STYLE, Sedlčanská 

1044 (metro Kačerov 150 m). Zkušeb-

ní hodina ZDARMA. Tel.: 775  261  906, 

www.fi t-style.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

• KADEŘNICTVÍ – AKCE PRO DÁMY. 
Únor–březen střih ZDARMA. Tel.: 

773 217 771, www.salonjulie.euweb.cz

VZDĚLÁNÍ 
• 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 zku-

šená lektorka. Dobrá šance pro dříve na-

rozené, výhodné pro fi rmy. Volejte nejlé-

pe po 17.00 hod. na  tel.: 605 828 292, 

272 918 126

• ANGLIČTINA. Kurzy všech úrovní 
na  Jižním Městě (ZŠ Křejpského), po-

loletí od  9. 2. za  2990 Kč. Také fi remní 

a  individuální výuka od  250 Kč. Jazyková 

škola PERFECT, www.jsperfect.cz, tel.: 

737 686 798

• Zkuš. lektorka AJ s 16letou praxí, autor-

ka 9 učebnic angličtiny, nabízí indiv. výuku 

a douč. AJ. Styl výuky šitý na míru, zaruč. 

a  rychlé výsledky (metoda přímého mlu-

vení), volitel. nízké ceny od  160 Kč. Tel.: 

776  570  320, e-mail: jazykove.studio@

volny.cz

• Zápisy do  kroužků, které pořádá Ji-
homěstská sociální, a. s., proběhnou 
ve dnech 10. a 11. 2. 2015 v prostorách 

stravovacího centra Křejpského 1502/8, 

Praha 11, vždy od  9.00 do  12.00 hod. 

a od 13.00 do 15.00 hod. U zápisu budou 

rozpisy kurzů, časů a  míst, kde se kurzy 

budou konat. (ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Do-

novalská, ZŠ Campanus, DPS Šalounova).

OSTATNÍ
• 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

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

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

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

• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řešení 

webu s  internetovým marketingem. M: 

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

• Hledáme nové kolegy do týmu realitních 

poradců kanceláře RIM REALIT, starající se 

o  Jižní Město, Petrovice, Měcholupy. Na-

bízíme nadstandardní možnost výdělku. 

Kontaktujte nás: 725 960 492, rimrealit@

rimrealit.cz.

• STŘÍHÁNÍ PEJSKŮ A  PRODEJ CHO-
VATELSKÝCH POTŘEB. Objednávky: 

737  885  680, e-mail: BESSY.SALON@

SEZNAM.CZ, ceny mírné! Praha 4, Bohú-

ňova 1336

• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE 

– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH 

VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALAR-

MY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚTLA, 

ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHOVAČ-

KY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.: 

777 832 938, Praha 4-Šeberov

• Krejčovství, opravy a úpravy oděvů, včet-

ně kůže, šití bytového textilu. Steinerova 

601, P4 Háje. Úterý a čtvrtek 14.00–17.30 

hod. Tel.: 607  737  528, 603  333  717, 

272 916 890, www.krejcovstvi-haje.cz

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výro-
ba klíčů, opravy obuvi, brašen, kabelek, 

deštníků, oděvů, bund, ortopedické opra-

vy. Provádíme gravírování, broušení nožů 

a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opa-

tov. www.opravyobuvi.cz

• ČERSTVÁ DRŮBEŽ, pasáž vestibul sta-

nice metra Opatov, nabízíme české kuřecí, 

krůtí a králičí maso, mražená drůbež a ryby, 

široká nabídka koření a jeho směsi. Každé 

pondělí akční ceny. Tel.: 777 423 025

• 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

• Servis PC – HW, SW, instalace, čiš-

tění, konzultace, pohotovost. Servis 

možný i  o  víkendu, svátcích, večer. Tel.: 

776  111  461, e-mail: objednavka@

pcservispraha11.cz

• S  hlubokým zármutkem oznamuje-
me, že nás navždy opustil ve věku 83 let 

MUDr.  František Kostka, praktický lékař, 

který dlouhá léta svědomitě pečoval o své 

pacienty v ul. Vejvanovského a Majerského.
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