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Přejeme vám všem 
pohodový a úspěšný nový rok 
se spoustou zajímavých akcí.

více na straně 5



INZERCE

www.praha11.cz2
FERNET Stock Exclusive Klic 182x252.indd   1 7.2.11   18:07



MĚSÍČNÍK KLÍČ. Reg. č.: MP – 23/93. Vydavatel a  redakce: Úřad městské části Praha 11, 

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel. ústředna: 267 902 111, redakce tel.: 267 902 217, 

tel./fax: 267 902 493, e-mail: klic@praha11.cz. Odpovědný redaktor: Dana Foučková. Výroba 
časopisu: Men on the Moon Entertainment, spol. s r. o. Distribuce: Česká pošta, s. p., pro občany 

Prahy 11 bezplatně. Příjem inzerce: tel.: 725 843 421, e-mail: info@inzerceklic.cz. Tisk: Helma 

Roto, s. r. o. Náklad: 41 000 výtisků. Předáno do tisku: 22. prosince 2011. Nevyžádané rukopisy, 

fotografi e ap. se nevracejí. Za  obsah inzerátu odpovídá výhradně inzerent. Za  obsahovou 

správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce.

OBSAH

Kateřinské 
horolezení

10

„Soutěžit v trojboji 
neznamená vypa-
dat jak babochlap,“ 
říká absolutní 
mistryně republiky

11

Hledíte k počátkům

14

XIV. národní 
krojový ples 
Folklorního sdružení 
České republiky

22

Koncertní turné 
po ostrově Kypru

23

Jablkoň v Zahradě 
zahájí koncertní 
rok 2012 

24

Chodovská tvrz 
odkrývá 
neobyčejné obsahy 
obyčejných věcí

25

Počet strážníků 
v MHD se zvýšil 
o 70 procent 

26

Co znamená, když 
se řekne Palatino

07

Předškoláci se 
chystají na svoji 
školní premiéru. 
Tak ať jim vyjde!

04

MČ Praha-Újezd 
informuje

09

Revitalizace 
vnitrobloku 
Křejpského 
Lečkova

08

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravoda-

je Klíč na území Prahy 11 má na starost 

Česká pošta, s. p.  Pokud jste Klíč do 

2. ledna nedostali do schránek nebo byl 

pohozen na  zemi, napište nám prosím 

na e-mail: Szli� a.Jan@cpost.cz a uveďte 

ulici a číslo popisné. Můžete volat i na bez-

platnou linku 800 104 300.

XIV. Národní krojový ples



www.praha11.cz4

TÉMA

Předškoláci se chystají na svoji školní 
premiéru. Tak ať jim vyjde!

A abychom výběr školy usnadnili rodičům, 

přinášíme jim pro přehlednější orientaci 

na straně 16 a 17 každoroční kompletní 

přehled základních jihoměstských škol, 

včetně jejich charakteristik a zajímavostí. 

Městská část Praha 11 je zřizovatelem 

9 základních škol. Do  nich každoročně 

investuje fi nanční prostředky na  zlepše-

ní podmínek výuky i celkového vybavení. 

Všechny školy mají k dispozici počítačo-

vé učebny s připojením na internet, (patří 

to k dnešní takzvané počítačové gramot-

nosti) a  multimediální pracovny vybave-

né interaktivními tabulemi. 

 Ve většině škol existuje široké spor-

tovní zázemí s  tělovýchovným a  spor-

tovním vybavením na  vysoké úrovni. 

Vloni například odstartoval sportovní 

projekt Atletika do škol. 

 Uvnitř časopisu najdete přehled cel-

kem 12 škol. K číslu 9, které jsme zmiňo-

vali, musíme ještě připočítat jednu sou-

kromou a dvě speciální školy. Jednotlivé 

školy se od  sebe liší nejen zaměřením, 

ale také nabídkou mimoškolních akti-

vit. Je jen na vás na rodičích, kterou pro 

svého potomka vyberete vy. Nabídka 

je opravdu různorodá, a tak rozhodnutí 

nebývá jednoduché. Abyste si svoji dob-

rou volbu mohli ověřit, můžete využít 

dnů otevřených dveří nebo na akcích pro 

budoucí prvňáčky, které většina škol při-

pravuje (např. Škola nanečisto nebo Hra 

na školu).

JE TO K  NEVÍŘE, ALE ZÁPISY DO  ZÁKLADNÍCH ŠKOL OPĚT KLEPOU 

NA DVEŘE. Z LOŇSKÝCH PŘEDŠKOLÁKŮ JSOU PRVŇÁCI A TI LETOŠNÍ, 

VE  ŠKOLKÁCH NEJSTARŠÍ, SE NA  SVOJI ŠKOLNÍ PREMIÉRU CHYSTAJÍ. 

MY JIM CHCEME POPŘÁT, ABY JEJICH PRVNÍ ŠKOLNÍ KROKY BYLY BEZ 

STRESU A STRACHU A ABY SE JIM VE ŠKOLE LÍBILO.  

Důležité je spojit zápis 

do školy s příjemným a milým prožitkem. 

A když se ještě propojí s pohádkovou atmosférou jako 

v Základní škole Donovalská, to je pak zážitek na celý život.

Důležité informace pro vás.
•  Zákonný zástupce je povinen přihlá-

sit dítě k zápisu ke školní docházce, 

a to v době od 15. ledna do 15. úno-

ra kalendářního roku, v němž má dítě 

zahájit povinnou školní docházku. 

•  Do  základní školy se zapisují děti, 

které před začátkem školního roku 

(nejpozději 31. srpna 2011) dovrší 

šestý rok věku. 

•  Na  žádost zákonných zástupců lze 

výjimečně zapsat i děti, které dovrší 

šesti let v průběhu září až prosince, 

ale pouze jsou-li přiměřeně tělesně 

i duševně zralé. 

•  Ředitel školy může na základě dopo-

ručení odborného lékaře, pedagogic-

ko-psychologické poradny nebo spe-

ciálně pedagogického centra odložit 

začátek povinné školní docházky o je-

den rok u dětí, které nejsou tělesně 

či duševně vyspělé. I s těmito dětmi 

se ale musí rodiče dostavit k zápisu.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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TÉMA

 Vyhláškou hl. města Prahy jsou sta-

noveny spádové obvody jednotlivých 

škol (najdete je samozřejmě na  webo-

vých stránkách MČ Praha 11 http://

www.praha11.cz/cs/skolstvi/zakladni-

-skoly/spadove-oblasti-zs.html).

 Rodiče si však mohou pro své děti 

zvolit základní školu dle své úvahy, 

a to i tu, do  jejíhož spádového obvodu 

dítě nepatří. Pouze v  případě, že ško-

la nemůže dítě z  kapacitních důvodů 

přijmout, zapíší ho rodiče ke  školní do-

cházce ve škole spádové podle bydliště. 

Vzhledem k  dostatečné kapacitě míst 

v  základních školách je velká pravděpo-

dobnost, že jako rodiče při zápisu ve vy-

brané škole uspějete.

 Doufáme, že se vám všem rodičům 

budoucích prvňáčků podaří v  tomto čís-

le Klíče školu dobře vybrat. Pokud by 

vás zajímaly některé doplňující informa-

ce, rádi vám je zodpoví vedení jednot-

livých škol nebo odbor školství a  kultu-

ry Úřadu městské části Praha 11, tel.: 

267 902 324.

Pokračování na straně 16 a 17.

red

Přejeme všem 

budoucím prvňáčkům, kteří se právě 

chystají k zápisu do školy, hodně štěstí.

sportu, na  své si přijdou například mi-

lovníci squashe (20.–22. 1. 2012, více 

na  str. 11) na  juniorském mistrovství 

republiky. O sportovních úspěších jedné 

z nejlepších trojbojařek – Janě Hrabalo-

vé, která trénuje u nás na Jižním Městě, 

se dočtete také na  straně 11. A  když 

už jsme u  sportovních úspěchů, mu-

sím připomenout veliký úspěch našich 

gymnastek, které ke konci roku na mis-

trovství republiky nasbíraly neuvěřitelné 

množství medailí. Chodovské juniorky 

v  sestavě Eliška Frühbauerová, Adéla 

Javůrková, Aneta Ježová, Anna Rájecká, 

Lenka Široká a Sabina Trublová vystou-

paly na tomto mistrovství na stupeň nej-

vyšší. Zlatá medaile je určitě ten nejlep-

ší dárek pro tým, který v tomto složení 

končí. Elišce Frühbauerové se dokonce 

podařilo získat zlaté medaile hned dvě 

(strana 6). Chtěl bych tímto poděkovat 

všem mladým dámám, které dělají naší 

městské části velikou reklamu a  pravi-

delně dokazují, že chodovská moderní 

gymnastika patří mezi špičku tohoto 

sportu u nás. Jsem také velmi rád, že se 

do povědomí lidí dostala i nově otevře-

ná horolezecká hala, kterou využívají už 

i naše základní školy (viz str. 10). 

 Věřím, že nejen v tomto, ale i v ná-

sledujících vydáních časopisu Klíč v tom-

to roce opět najdete všechny potřebné 

informace o naší městské části, ale také 

spoustu dalších zajímavostí. Aktuální 

informace najdete také na  webových 

stránkách www.praha11.cz či na ofi ciál-

ním profi lu městské části na facebooku.

 Dovolte, abych vám popřál do  no-

vého roku jen to dobré, a  aby pro vás 

byl rok 2012 pohodový 

a úspěšný. 

Dalibor Mlejnský
starosta městské části 
Praha 11

Slovo 

starosty

DÁMY A PÁNOVÉ, MILÍ SOUSEDÉ... 

dostává se vám do  rukou první vydání 

časopisu Klíč v novém roce 2012. Leden 

na Jižním Městě bude opět plný kultur-

ních, společenských i  sportovních akcí. 

Plesová sezona je v plném proudu a blí-

ží se také Ples městské části Praha 11, 

na který bych vás rád pozval. Tento rok 

pořádáme náš ples opět v  Top Hotelu 

(28. 1. 2012), celým večerem vás bude 

provázet Martina Kociánová a  mezi ji-

nými interprety zazpívá také Leona Ma-

chálková (více na str. 15).

 První měsíc v  roce bude patřit také 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

ŠESTINÁSOBNĚ ÚSPĚŠNÉ. Chodovské gymnast-

ky jsou nejlepší v České republice! Super. Ze šesti 

závodů se jim ke konci roku podařilo na mistrovství re-

publiky v Brně obhájit šest vítězství a to je pořádný úspěch. 

Chodovským juniorkám přejeme i v nadcházejícím roce, aby se jim 

dařilo minimálně jako v tom minulém. 

KOUZLO. Deváťáci v ZŠ Chodov dostali na konci 

roku možnost stát se na chvíli učiteli svých mladších 

spolužáků. Nejprve to vypadalo na fi asko. Druháci se tě-

šili a deváťáci neopustili svůj standardní slovník. Poté, co se 

ale celá více než čtyřicetičlenná skupina rozdělila, budoucí učitelé 

nachystali svým svěřencům samolepky se jmény a jednotlivé sku-

pinky odešly k pracovním stolkům, nastala obrovská změna. Žáci 9. 

B se na chvíli stali dospělými a dokázali, že jsou bezvadnými lidmi, 

kteří se skrývají pod maskou puberťáků. 

BUBENÍCI. Oblíbený Mikulášský průvod, který je už 

tradičně spojený se zahájením vánočních trhů a roz-

svěcením stromku, tentokrát zpestřili bubeníci. Jejich 

hudební doprovod byl slyšet široko daleko, a tak není divu, 

že průvod přilákal mimořádné množství návštěvníků a navíc… 

skvěle se povedl.

KNIHA 
PRO 
SOCHU. 
V pořadí čtvrtý 

happening projektu 

Praha město literatu-

ry měl do pražských 

ulic vnést knihy 

a čtení v různých 

formách a souvislos-

tech. Organizátoři 

projektu vybrali praž-

ským sochám knihy 

jak z české klasiky, 

tak i knihy autorů 

současných a prózu. 

Také jihoměstské 

sochy si díky akci po-

četly… jako plastika 

sovy u ZŠ Květnové-

ho vítězství, v knize 

Antonína Sovy.

ZLATÁ. 
Zdeňka 

a František 

Jarolímovi 

oslavili zla-

tou svatbu 

21. 10. 2011 

v Chodovské 

tvrzi. Gratu-

lujeme.
RUČNÍ PRÁCE. Jediným místem ve správním obvo-

du Praha 11, kde se zvoní ručně, je kostel svatého 

Prokopa v Hrnčířích v městské části Praha-Šeberov. 

Ruce zvoníkovy a jeho cit po rozhoupání zvonu z 18. století 

jej udržují v pravidelném rytmu. Stísněné podmínky vížky dávaly 

na vybranou, zda zobrazit památný zvon nebo zkušeného zvoníka. 

Přivítají i nový rok 2012.
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Je nový rok a  s  ním se hlásí-

me s další soutěžní fotografi í. 

Dnes budete hledat pět rozdí-

lů na fotografi i nové jihoměst-

ské pizzerie Palatino.

Správné odpovědi z Klíče 13: 
1. sněhulák nemá ruku;  2. chy-

bí malý sněhuláček; 3. na ob-

rázku uprostřed chybí nápis 

"leporelo"; 4. na  sněhuláku 

s oranžovou šálou chybí  pra-

vé oko; 5. v pravém rohu chybí  

ruka dítěte

Výherci knihy:
Alena Kočová, Jaroslav Sed-

lář, Zdeněk Brila, Mária Bri-

lová, Michal Kubalík, Tomáš 

Soukup, Martin Kodet, Mo-

nika Civínová, Jana Nová, Lu-

káš Bílek

Na  fotografi i vlevo najdě-

te 5 rozdílů, kterými se liší 

od  fotografi e nahoře. Svoje 

postřehy posílejte e-mailem 

na  klic@praha11.cz, nebo 

pošlete poštou či zaneste 

na adresu redakce Klíče, Oce-

líkova 672, Praha 11, 149 41, 

do 10. ledna. Pět úspěšných 

a rychlých odměníme knihou 

Praha 11 obrazem. Vyloso-

vaní výherci si mohou výhru 

vyzvednout po  telefonické 

domluvě (tel.: 267 902 217) 

v redakci Klíče. 

Soutěž 
o fotopublikaci 
Prahy 11

Najdi 5 rozdílů

Palatino není jenom kopec v Římě s krás-

nou vyhlídkou, ale i nová pizzerie neda-

leko stanice metra Háje v Kosmické ulici. 

 Z  bývalých prostor komerční banky 

se tady vyloupla příjemná a  s  velkým 

vkusem zařízená italská restaurace. 

A protože je po Vánocích a všichni jsme 

si dosyta užili klasických českých dobrot, 

máme pro vás čtenáře soutěž s  velmi 

příjemnými cenami, kterými jsou vou-

chery, které v Palatinu, samozřejmě tom 

českém, můžete proměnit za  italské la-

hůdky. 

 Pokud se zrovna na vás při soutěži 

neusměje štěstí, rozhodně nesmutněte. 

Pizzerie Palatino rozváží své lahůdky až 

k  vám domů a  příjemnou informací je 

i  to, že v  lokalitách Háje, Chodov, Opa-

tov, Petrovice a Pitkovice zcela zdarma. 

Více informací o  jihoměstském Palatinu 

najdete na www.palatino-cz.com/cz/.

Co znamená, když se řekne Palatino

A  teď půjdeme na  5 soutěžních otázek, které ukáží, jak sledujete informace 
v našem časopisu.
➊  Nad kým jasně zvítězila Praha 11 v soutěži Nikdo není dokonalý?

➋  Jak se jmenují známí jihoměští polárníci (jsou to manželé)?

➌  Kam odjížděly po celé 4 roky jihoměstské děti na ozdravné pobyty?

➍  Kolikátý ročník Street for Artu se uskutečnil v roce 2011? 

➎  Která poliklinika získala bronz v soutěži Fasáda roku?

Své odpovědi zasílejte e-mailem na klic@praha11.cz, nebo na adresu redakce Klíč 

Ocelíkova 672, Praha 11 nejpozději do 10. ledna.



www.praha11.cz8

INFORMACE ÚMČ

Revitalizace vnitrobloku Křejpského – Lečkova 

Upozornění 

V  polovině listopadu byl obyvatelům 

ulic Lečkova a  Křejpského slavnostně 

předán nově upravený vnitroblok. Této 

události se osobně zúčastnil starosta je-

denácté městské části Dalibor Mlejnský 

a další významní představitelé městské 

části Praha 11. Na  předání byl rovněž 

představen program pro bytová druž-

stva a SVJ  a byly zodpovězeny konkrét-

ní dotazy týkající se bezpečnosti, zimní-

ho úklidu, oprav chodníků, údržby zeleně 

a další.

 Revitalizovaný vnitroblok je zajímavý 

nejen díky kvalitnímu zpracování, ale také 

z  pohledu aktivního zapojení obyvatel 

do procesu rozhodování o jeho konečné 

podobě.  Projekt svým charakterem od-

povídá záměru městské části Praha 11, 

kterým je vzájemná součinnost a  spolu-

práce s  obyvateli Jižního Města ve  sna-

ze o  zlepšení vzhledu veřejných prostor, 

a tím i zvýšení kvality života.  

 Již před samotným zahájením pro-

jektu měli obyvatelé možnost konzulto-

vat a připomínkovat navrhovanou studii. 

Za  tímto účelem se uskutečnilo několik 

společných setkání se zástupci městské 

části Praha 11. Návrhy obyvatel byly za-

neseny do studie a promítly se do fi nální 

podoby prostranství. Nejedná se tedy 

o  nahodilou stavbu, výsledek revitaliza-

ce odpovídá přáním obyvatel a jejich ná-

mětům, což zaručuje spokojenost s  ko-

nečnou podobou prostranství.

 Revitalizace vnitrobloku, který nyní 

slouží především pro odpočinek převáž-

ně starší generace místních obyvatel, je 

vzorovým příkladem spolupráce mezi 

městskou částí a občany. 

 Praha 11 si této spolupráce váží a je 

její snahou, aby podobným způsobem 

probíhaly i  další úpravy veřejných pro-

stranství na Jižním Městě.

Mgr. Petr Burda, manager BD a SVJ

Rada hl. m. Prahy zrušila veřejnou zakázku na zajištění systému nakládání s komunálním odpadem na dalších 10 let počínaje 

1. lednem 2012. Stávající smlouva s Pražskými službami skončila 31. prosince 2011. Současně pověřila Odbor ochrany pro-

středí MHMP, aby vyjednal provizorní provoz systému na max. 6 měsíců, než proběhne nové řízení o veřejné zakázce. Provi-

zorní provoz bude omezen jen na služby, které musí hl. m. Praha občanům zajistit ze zákona o odpadech, tj. svoz směsného 

a tříděného odpadu a sběr nebezpečného odpadu (mobilní a také prostřednictvím sběrných dvorů hl. m. Prahy). Nadstandardní 

služby jako velkoobjemové kontejnery na objemný odpad nebo bioodpad budou ze strany hl. m. Prahy dočasně pozastaveny.

Jaromír Mareš, odbor životního prostředí

rozběhne naplno. Dle plánovaného har-

monogramu by měly být rozeslány na-

bídky na odkup bytu všem oprávněným 

nájemcům.

 V mé další kompetenci, zdravotnictví, 

by se občané měli dočkat realizace další 

části našeho programového prohlášení, 

a to zřízení Jihoměstské lékárny. Jedná 

se o projekt lékárny, jež se od těch sou-

časných, které jsou na Praze 11 provo-

zovány soukromými subjekty, bude lišit 

svým sociálním zaměřením. Vytvořený 

zisk z této lékárny bude směřován do fi -

nancování sociálních a zdravotních pro-

jektů MČ Praha 11. 

 Tak jako v  celé republice, dopadla 

i na naši MČ krize, která se projevuje pře-

devším značným snížením příjmů z Ma-

gistrátu hl. m. Prahy. Budeme se tedy 

muset spolehnout především na  své 

zdroje. To se týká i  projektů v  kultuře 

a především v plánované výstavbě obec-

ních nájemních bytů. V tomto roce budou 

představeny první lokality, kde tato vý-

stavba bude probíhat. Jedná se o velmi 

ambiciózní projekt, který je svým rozsa-

hem v Praze ojedinělý. Naše MČ plánuje 

postavit ze svých zdrojů přes 700 bytů, 

které budou sloužit našim občanům.

 Kromě našich občanů podpoříme 

touto výstavbou i  krizí tvrdě zasažené 

stavebnictví, a tím zachováme tolik po-

třebná pracovní místa v tomto sektoru. 

Tyto projekty budeme moci realizovat 

jen díky vaší podpoře a  důvěře, kterou 

jste nám dali. Doufám, že vás nezklame-

me a zůstane za námi kus dobře odve-

dené práce. 

 Přeji vám tedy ještě jednou hodně 

úspěchů, a to jak pracovních, tak i osob-

ních v roce 2012. 

Josef Belaník, zástupce starosty 

Slovo 

zástupce 

starosty

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

tímto vám chci popřát vše nejlepší 

do  nového roku. Rád bych vás sezná-

mil s programem, který budu realizovat 

v roce 2012 v rámci kompetencí mi svě-

řených RMČ.  

 V  prvním roce mého působení 

ve funkci zástupce starosty se započalo 

s privatizací bytových jednotek ve sprá-

vě městské části Praha 11 do rukou je-

jich oprávněným nájemcům. První byty 

byly již převedeny do osobního vlastnic-

tví. V tomto roce se proces privatizace 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
14. 11. 2011    
SCHVALUJE:

 plnění rozpočtu za  I.–III. čtvrtletí 

2011,

 plán fi nančních kontrol Mateřské školy 

Vodnická,

 darovací smlouvu mezi JMH Develo-

pment, a. s., (dárce) a  městskou částí 

(obdarovaný) na parc. č. 583/1 o výmě-

ře 132 m2,

 zásady pronájmu společenského sálu 

Vodnická,

 zřízení věcného břemene ve prospěch 

Pražské plynárenské Distribuce, a. s., 

pro stavbu plynárenského zařízení 

umístěného na parc. č. 606/36.

BERE NA VĚDOMÍ:

 dokumentaci EIA záměru „Exit 4 D1 

a  dopravní připojení Západní komerční 

zóny Průhonice“,

 odvolání městské části proti vydané-

mu územnímu rozhodnutí na  umístění 

bytového domu Kateřinky (křižovatka 

ulic Vodnická a Na Křtině),

 informace o  iniciativě legislativních 

úprav vedoucích k redukci počtu měst-

ských částí HMP.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-
ní desce, informačních vývěskách 
a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení zastupitelstva

HLEDÁTE ZUBAŘE?
Nově otevřená zubní ordinace přijímá pacienty!

• nabízíme ošetření v příjemném prostředí polyfunkčního domu v Kateřinkách 

• moderní přístroje a materiály • profesionální dentální hygiena • rozšířená 

ordinační doba (po, st, pá 7–14 hod., út, čt 14–21 hod.)

Kontakt: Vodnická 531/44, Praha 4, tel.: 222 369 169

MČ Praha-Újezd (více na www.praha-ujezd.cz)

Čt 5. 1., 17.00: Klub seniorů (dále vždy 1. čtvrtek 

v měsíci)

Klub Vodnická, o. s. (více na klubvodnicka.web-

node.cz):

Úterý 8.30–10.00: Angličtina pro dospělé (začá-

tečníci)

Úterý 10.15–11.15: Pomoz mi, abych to dokázal 
sám (výtvarná dílna s prvky Montessori, pro děti 

od 2 let a jejich rodiče) 

Úterý 15.00–15.45: English Club – angličtina pro 

děti (3–5 let s rodilou mluvčí)

Úterý 16.15–17.00: English Club – angličtina pro 

děti (6–7 let)

Úterý 19.00–20.00: Pilates (s prvky kalanetiky 

a standing pilates)

Čt 5. 1., 20.00: Základy Montessori pedagogiky 
(přednáška – čtvrteční setkávání dospělých, dále 

vždy 1. čtvrtek v měsíci)

Pá 6. 1., 16.00: Večer tříkrálový (výroba Tří králů 

a povídání o nich)

Svět očima dětí, o. s. (více na svetocimadeti.

webnode.cz):

Středa 16.00–18.00: Klub lesních skřítků (3–6 let)

St 19. 1., 16.00: Diety (přednáška MUDr. A. 

Švojgrové)

A. Hovorková
Středa 14.30–15.30: Pilates a klasický strečink 
(rehabilitační cvičení pro ženy)

MŠ Vodnická (více na www.msvodnicka.cz):

Čtvrtek 16.00–17.00: Pohybový kroužek (3–6 let) 

Společenský sál 
Vodnická

Cyklisté v Milíčovské
Větší bezpečnost a  komfort cyklistic-

ké dopravy ve  městě lze dosáhnout 

mimo jiné umožněním legálního průjez-

du po  méně zatížených komunikacích. 

V  jednosměrné části ulice Milíčovské 

byla proto na žádost naší městské části 

stanovena místní úprava provozu, spo-

čívající v  umístění dodatkových tabulek 

„vjezd cyklistů v  protisměru povolen“. 

V  tomto místě žádáme všechny účast-

níky provozu o  zvýšenou opatrnost. 

Hlavní město Praha nyní připravuje vy-

značení další části celoměstské páteřní 

cyklotrasy A21 v úseku Kunratická spoj-

ka–Šeberov–Kateřinky–Háje. Na  území 

naší MČ bude trasa vedena z Kateřinské-

ho náměstí ulicemi Milíčovská, Na Křtině 

a Vodnická k severozápadnímu okraji Mi-

líčovského vrchu.

Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty

S příchodem prvního dne nového roku si 

někteří z nás naplánují nějaké to předse-

vzetí. Jsem přesvědčen, že klást si cíle 

je dobré a ještě příjemnější je, pokud se 

naplní. Přišel čas zhodnotit uplynulé dva-

náctiměsíční období a  zamyslet se nad 

příchodem toho nového. Jaké předse-

vzetí tentokrát bude to pravé?   

 Dovolte mi, vážení spoluobčané, 

abych Vám  popřál  hodně štěstí, zdraví, 

mnoho pracovních úspěchů a  naplnění 

všech Vašich přání v nadcházejícím  roce 

2012. 

Václav Drahorád, starosta

Slovo 

starosty
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ŠKOLSTVÍ

Základní škola Ke  Kateřinkám každé 

čtvrtletí odměňuje žáky, kteří se v  da-

ném období něčím „proslavili“, dosáhli 

určitých úspěchů, nebo vykonali něco 

mimořádného. Za první čtvrtletí letošní-

ho školního roku byli odměněni ti, kteří 

školu úspěšně reprezentovali zejména 

ve sportovních soutěžích. 

 Jakou odměnu vybrat pro sportovce? 

Nejlépe zase tu, ve které poměří své síly 

a schopnosti a zvítězí třeba jen sami nad 

sebou. A  tak se vybraní žáci ve  středu 

23. listopadu vydali do nové horolezec-

ké haly na Chodově. A jak tuto sportovní 

akci hodnotí sami účastníci? „Ve věkově 

smíšených skupinkách jsme si vyzkoušeli 

různé druhy „horolezení“ a většina z nás 

si troufl a i  na  tu nejvyšší horolezeckou 

stěnu. Pohled z výšky byl opravdu báječ-

ný, všichni spolužáci stojící dole najed-

nou vypadali jako mravenci. Trochu jsme 

se báli, ale ten pocit, že jsme strach pře-

konali, stál opravdu za  námahu... Celé 

dopoledne jsme si skvěle užili a těšíme 

se, že se do výšek ještě někdy dostane-

me.“

Mgr. Jana Svobodová, 
zástupkyně ředitele školy

Již druhým rokem se žáci prvního i druhého stupně naší školy 

seznamují se základy ekonomické gramotnosti. Jsme jedinou 

školou v  Praze 11, která toto vzdělávání žákům poskytuje.  

Pro žáky prvního stupně je uvedené vzdělávání formou krouž-

ku, pro druhý stupeň byla zvolena forma volitelného předmětu 

s  jednou vyučovací hodinou týdně. Ti mladší, devíti až jede-

náctiletí, se formou her a pestrých pracovních listů seznamují 

se základy fungování trhu a získávají praktické dovednosti jak 

nakládat se svým kapesným, jak si založit dětské bankovní 

konto a bezpečně používat platební kartu. Ani operace na bur-

ze a druhy cenných papírů nejsou našim malým školákům cizí. 

Na besedě s burzovním makléřem si hrou vyzkoušeli obchodo-

vání na burze s cennými papíry.

 Na druhém stupni se děti pustily i do fi nanční matematiky. 

Již žáci 7. tříd zvládají úlohy s úroky, na praktických příkladech 

porovnávají výhodnost půjček s různou výší půjčených částek. 

Ti šikovnější řeší úlohy na výpočty RPSN či leasingu na auto. 

Velký důraz klademe na sepětí výuky s problémy každodenního 

života. A tak se naši žáci seznamují i s  rodinným rozpočtem 

a s náklady na bydlení.

 Co chystáme pro stávající školní rok? Besedu s fi nančním 

poradcem, návštěvu banky a samozřejmě hodně tvůrčích akti-

vit z praktického života. 

 Z našich žáků máme radost a přejeme jim, aby ve  svém 

snažení vytrvali.

Jan Hovorka, ředitel Základní 
a mateřské školy Chodov

Takhle reagovala kulturní atašé z  německého velvyslanectví  

Dr.  Josefi ne Wallat na  vystoupení žáků bilingválních 1. – 4.  

tříd, které zhlédla společně se zástupci Městské části Praha 

11 v Základní škole s RvJ K Milíčovu. Děti zpívaly, hrály scénky 

a  přednášely básně, vše v  němčině. Paní Dr.  Wallat obdivo-

vala nejen šikovnost našich žáků, ale i  prostředí školy, líbily 

se jí světlé a příjemné třídy. Děkovala paní ředitelce Jarolímo-

vé a paní učitelce Schulz za projekt česko – německé bilingvy 

a projevila přání další spolupráce. red

Kateřinské horolezení

Malí ekonomové 
z Chodova

Je neuvěřitelné, kolik se toho 
děti za tak krátkou dobu naučily!

FOTO: DANA FOUČKOVÁ



Sportovní a volnočasové akce konané v lednu 2012
4. 1.

 Přátelské turnaje v šachu, scrabble 
a dámě pro všechny věkové kategorie
Farnost u kostela sv. Františka z Assisi 

(klubová místnost), Na Sádce 1296/18, 

Praha 4-Chodov

Šachový klub Jižní Město

Kontakt: Miroslav Beneš, tel.: 

732 644 691, e-mail: m.benes@volny.cz

Akce se koná každou středu od 16.30 

do 19.00 hod.

5. 1.
 Tříkrálový průvod

Sraz v  prostoru před metrem Opa-

tov, ve 14.00 se průvod vydá směrem 

ke  Komunitnímu centru Matky Terezy, 

kde bude od 15.00 hod. připraven pes-

trý program pro děti i dospělé.

MČ Praha 11

7. 1.
 Volejbalové zápasy 3. kola ligy juni-

orek 
ZŠ Mikulova, SK ZŠ Mikulova

13.–20. 1.
 XI. ročník mezinárodního šachového 

festivalu OPEN PRAHA 2012
TOP HOTEL Praha, AVE-KONTAKT, s. r. o.

14. 1.
 Volejbalové zápasy 4. kola ligy star-

ších žákyň
ZŠ Mikulova, SK ZŠ Mikulova

20.–22. 1.

 Czech Squash Junior Open 2012
Squash Bowling Centrum, K  Horkám 

2284/1, Squashpoint, Květnového 

vítězství 938/79, Česká asociace 

squashe

21. 1.
 Florbalový turnaj 1. ligy dorostenek 

v rámci soutěží ČFÚ
SH TJ JM Chodov, TJ JM Chodov

22. 1.
 Volejbalové zápasy 4. kola ligy ka-

detek
ZŠ Mikulova, SK ZŠ Mikulova

Další akce konané v  lednu najdete 
na  webu Prahy 11 kultura a  sport  
sport  přehled sportovních akcí
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RELAX

Czech Junior Open 2012
Zveme všechny příznivce sportu 

na 7. ročník mezinárodního juniorského squashového turnaje v termínu 20.–22. 1. 2012 
Uskuteční se ve SQUASH BOWLING CENTRU, K Horkám 2284/1, Praha 11-Chodov 

a SQUASHPOINTU, Květnového vítězství 938/79, Praha 11-Háje.

Záštitu nad turnajem převzal starosta MČ Praha 11 Mgr. Dalibor Mlejnský. Mezinárodní squashové zápasy jednotlivých účast-

níků budou rozděleny do osmi skupin podle věkových kategorií do 13, 15, 17 a 19 let (dívek i chlapců). Předpokládá se účast 

přibližně 180 hráčů z ČR, Slovenska, Německa, Rakouska, Maďarska, Belgie, Nizozemí, Švýcarska, Finska, Anglie, Irska, Chor-

vatska, Kypru, Egypta, Estonska, Francie, Norska, Polska, Španělska, Ukrajiny, Izraele a dalších zemí. 

Info: www.cz-squash.net
Partnery jsou Magistrát hlavního města Prahy, Praha 11, Dunlop, Metrostav, Sportprofi t.

Neviděly jsme se asi dva roky, ale za tu 

dobu se nezměnila, usměvavá vytréno-

vaná blondýnka s  čerstvým titulem ab-

solutní mistryně republiky v trojboji pro 

rok 2011. 

Sešly jsme se v jejím domovském klubu 

v TJ Chodov a povídaly si, co se za dobu, 

co jsme se neviděly, přihodilo.

Jano, když jsme se viděly naposled 
(2009), měla jste právě obhájené 6. 
místo na  světě v  kategorii do  67 kg. 
Změnilo se něco? 
Vlastně ani ne. Šesté místo se mi poda-

řilo obhájit i v loňském roce, jen v těžší 

kategorii do 72 kilogramů. 

Minulé mistrovství bylo v Indii, kde bylo 
tentokrát?
U nás v Čechách, v Plzni, bylo tam skvělé 

zázemí a hlavně domácí půda, na té se 

vždycky tak nějak daří ☺
Závodíte za  federaci IPF, čím se liší 
od ostatních?
Jako jediná je pod Českým svazem těles-

né výchovy.

Studujete poslední ročník sportovního 
managementu na  Univerzitě Palacké-
ho, jak to zvládáte skloubit se sportem 
a prací?

Paradoxně velmi dobře, je to určitě tím, 

že se mi podařilo propojit studijní obor 

s  mojí profesí osobní trenérky a  ještě 

s velkým koníčkem, kterým je trojboj. 

 Zajímavou informací určitě je, že čím 

blíž jsou závody, tím méně je tréninků, 

je totiž třeba čas na  regeneraci. Takže 

prostor pro ostatní aktivity mám vlastně 

daný. 

 Moc ráda bych touto cestou podě-

kovala za  velkou podporu svojí rodině, 

hlavně mamince, která mě i přes moji po-

čáteční nechuť od malinka vedla ke spor-

tu, a  svému příteli (mimochodem také 

skvělý trojbojař, 3. místo na MS) za vel-

kou podporu ve všem, co dělám a hlavně 

v trojboji.

 Mně nezbývá, Jano, než vám popřát 

další sportovní úspěchy a za ty nedávné 

ještě zmínit to, že jste nejen mistryní re-

publiky v bench pressu (125 kg), ale že 

se vám podařilo 5. místo na mistrovství 

Evropy. Super a gratulujeme!

Dana Foučková 

• „Soutěžit v trojboji neznamená vypadat jak babochlap,“ říká absolutní 
mistryně republiky Jana Hrabalová

FOTO: ARCHIV
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Nový sběrný dvůr na Jižním Městě
Na  území MČ Praha 11, v  ul. Bartůň-
kova u  stanice metra Opatov bude 
od  roku 2012 otevřen nový sběrný 
dvůr hl. m. Prahy.
 Obyvatelé Prahy 11, kteří chtějí od-

ložit svůj odpad do sběrného dvora, již 

nebudou muset jezdit do sběrných dvo-

rů v  okolních městských částech, ale 

budou moci navštívit nový sběrný dvůr 

hl. m. Prahy přímo uprostřed Jižního 

Města. Pro občany s trvalým pobytem 

na území hl. m. Prahy bude odložení na-

prosté většiny druhů odebíraného odpa-

du bezplatné.

Umístění sběrného dvora
 Nový sběrný dvůr hl. m. Prahy v ulici 

Bartůňkova je součástí areálu společ-

nosti Komwag, podnik čistoty a údržby 

města, a. s., mezi ulicemi Starochodov-

ská a  Chilská, nedaleko stanice metra 

Opatov. Areál je patrný na mapě Jižního 

Města nebo na mapě hl. m. Prahy.

Spojení
 MHD – na  stanici metra Opatov 

a dále: pěšky, na kole atd. – od stanice 

metra Opatov na západ směrem ke sta-

rému Chodovu (125 m), u prvních rodin-

ných domů doleva, tj. na jih (80 m). 

 Osobním automobilem – příjezd 

od  ul. Türkova přes ul. V  Benátkách 

a Starochodovská, trasa bude vyznače-

na informačními tabulkami MIOS. (Pozor, 

nově vybudovaný příjezd do areálu z ul. 

Chilská slouží pouze pro výjezd vozidel 

údržby komunikací a  nelze jím projet 

do sběrného dvora!). 

Provozní doba
 Provozní doba je stejná jako u ostat-

ních sběrných dvorů hl. m. Prahy.

 zimní období letní období
po–pá  8.30–17.00 8.30–18.00

so 8.30–15.00 8.30–15.00

ne zavřeno zavřeno

 

Odebírané odpady
•  tříděný odpad (papír, sklo, plasty, ná-

pojové kartony) 

•  objemný odpad (nábytek, koberce, 

PVC, sportovní náčiní apod.) 

• bioodpad (odpad z údržby zeleně) 

•  kovový odpad 

• dřevěný odpad 

•  vyřazená elektrická zařízení (chladnič-

ky, pračky, televize, počítače, přehrá-

vače, telefony apod.) 

•  nebezpečné složky komunálního od-

padu (baterie a  akumulátory, oleje, 

barvy, ředidla, lepidla, pesticidy a další 

chemikálie včetně nádob od  nich, zá-

řivky a  výbojky, léky a  teploměry, ná-

dobky od sprejů) 

•  suť z  bytových úprav (beton, cih-

ly, keramické výrobky a  jejich směsi) 

v množství do 1 m3 zdarma, nad 1 m3 

za poplatek 

•  pneumatiky  poplatek 25 Kč/kus 

Nelze odevzdat
•  směsný komunální odpad (patří 

do  sběrné nádoby objednané u  svo-

zové společnosti vlastníkem domu) 

•  nebezpečné složky stavebního odpa-

du (asfaltová lepenka obsahující de-

het, odpad obsahující azbest – nutno 

se obrátit na specializované fi rmy) 

Střední škola 
Podnikatelská 

akademie, s. r. o.
K Milíčovu 674, 149 00  Praha 4

Tel.: 272 940 932, mobil: 

608 426 706

otevírá pro šk. r. 2012/13:
tři třídy pro obor 63-41-M/01 

Ekonomika a podnikání 
s odborným zaměřením:

cestovní ruch, fi nanční služby, in-

formatika v podnikání, manažerská 

komunikace, mezinárodní obchod

Školné: 16 000 Kč/rok

Škola je vybavena špičkovou 
technikou evropské úrovně.

Dny otevřených dveří: 10. 1., 19. 1., 

2. 2., 16. 2. 2012 od 16.00 hod.

Informace o studiu též osobně, 

telefonicky nebo e-mailem. 

Další informace na 
www.podnikakademie.cz 

Žhář skončil v roukou policistů
Již Mistr Jára Cimrman hovoří o tom, že 

všechny zločiny jsou někde zaznamená-

ny a lze je dohledat. Má na mysli třídní 

knihy, ve  kterých je zapsáno, který žák 

roste pro šibenici. 

 Dá se říci, že toto je přesně případ 

žháře z  Jižního Města. Kdyby policejní 

studijní osnovy zahrnovaly i objevy Mis-

tra, možná mohl být odhalen dříve. 

 Žák šesté třídy J. B. byl ve 12 letech 

poslán ke školnímu psychologovi, neboť 

u  něj bylo podezření o  vztahu k  ohni, 

když založil požár na záchodcích a zapá-

lil křeslo. Byl poslán k psycholožce, která 

však usoudila, že je vše v pořádku.

 Nebylo. Jak se později přiznal, jen 

v roce 2003 způsobil 21 požárů v Mod-

řanské rokli a v  roce 2004 zapálil dům 

rodičů v Libuši. To mu bylo 15 let. Chtěl 

prý vidět hasiče v akci.

 Přiznal se k 51 požárům (v podezření 

je až 91 případů). V průběhu vyšetřování 

mu otec zakázal komunikaci s  vyšetřo-

vateli, zatím není zmapována jeho „čin-

nost“ v dalších letech.

 Jen v roce 2011 mu bylo prokázáno 

25 případů (vozidla, kontejnery, sklady, 

chodby atd.) se škodou 2  561  360 Kč. 

Případ vyhořelého domu a další se šetří, 

škoda může narůst do vyšší částky.

Vyšetřovatelé si všimli indicií, které ved-

ly k odhalení pachatele. Protože chodil 

venčit psa mezi 20.00 až 22.15, kdy 

musel být doma, případy se stávaly 

v tuto dobu. Policie se zaměřila na časo-

vé úseky a vybrala místa, kde by mohlo 

dojít k pokusu o žhářství. Přes přípravy, 

pozorování trvalo několik měsíců, než 

„past sklapla“a policie (kriminalisté Rajtr, 

Hošek a Malina) mohla slavit úspěch.

 Nyní je J. B. (22 let, čistý rejstřík) 

v  psychiatrické léčebně na  pozorování. 

Bude-li mu potvrzena i  jen částečná od-

povědnost za spáchané činy, čeká ho 3 

až 7 let vězení.

 Nepomůže mu, že chtěl být hasičem 

a je fanda do hasičské techniky.

 Obyvatelům Jižního Města krimina-

listé přinesli k Vánocům dárek v podobě 

klidu a většího bezpečí, za což jim patří 

velký dík.

Petr Kefurt
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ŠKOLSTVÍ

Předškoláček v milíčovské škole

Školka pro všechny

Již druhým rokem otevíráme Předškoláč-

ka neboli školu před školou. Budoucí prv-

ňáčci se seznámí s prostředím naší školy, 

která má ideální polohu – je blízko Milí-

čovského lesa a pavilon prvních tříd má 

přímý vstup do atria. Paní učitelky připra-

vují pestrý program, bude se střídat chvil-

ka učení s hrami, soutěžemi, sportem – 

je toho hodně. Předškoláček je zdarma 

a děti nemusí absolvovat všechny lekce. 

Začneme 3. ledna 2012 ve 14.30 při dnu 

otevřených dveří. A ještě jedna důležitá 

zpráva z naší školy. Před čtyřmi lety jsme 

otevřeli jako první v Praze bilingvální čes-

ko-německou třídu, otevřeme ji i  v  příš-

tím školním roce. Je určena hlavně dětem, 

které mají (nebo měly) možnost pobývat 

v cizojazyčném prostředí. Více informací 

na www.zsmilicov.cz.

Mgr. Jiřina Vrbová, 
zástupkyně ředitelky školy

Společnost „Úspěšné dítě“, o. p. s., po-

řádala mezinárodní konferenci na téma 

„Výměna zkušeností a  know how v ob-

lasti práce s  dětmi s  hyperkinetickou 

poruchou (ADHD)“.

 Byli pozváni zástupci islandské 

školky Mulaborg z  Reykjaviku, jejímž 

mottem je „školka pro všechny“, nor-

ský partner organizace ADHD Norge 

a  dětská lékařka MUDr. Věra Kleplo-

vá. Zástupci islandské školky a  hosté 

z Norska navštívili naši mateřskou ško-

lu, protože v naší speciální logopedické 

třídě jsou integrovány děti s  touto po-

ruchou. 

 Zajímal je způsob a  systém řízení 

speciálního školství u  nás, zabezpe-

čení příznivých podmínek pro výchovu 

dětí s  handicapem a  jejich integrace. 

Velmi se jim líbilo zařízení a  vybavení 

školy a  nadšeni byli z  dřevěných hra-

ček, stavebnic a  logopedických pomů-

cek. Pro nás bylo zajímavé dozvědět se 

o způsobu integrace v mateřské škole 

v Mulaborgu, neboť do této školky jsou 

přijímány všechny děti bez rozdílu po-

stižení. Znamená to, že školka má i pří-

slušný počet odborníků a  pedagogů 

k těmto dětem. 

 Jedná se o rozdílný způsob fi nanco-

vání nežli v  naší zemi, a  proto mohou 

svoje motto „školka pro všechny“ plně 

naplňovat. Výměna zkušeností s  těmi-

to pedagogy nás nutí k zamyšlení, zda 

by nebylo vhodné uskutečňovat pro-

gram integrace „školka pro všechny“ 

i u nás, protože dětí s těmito a  jinými 

poruchami přibývá. 

Božena Havlíková, ředitelka 
Internátní mateřské školy Stachova 

Hosté se potěšili 

s drobnými dárky a publikacemi 

o Praze a naší městské části.

FOTO: ARCHIV ŠKOLY

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

Otevírací  doba:  pondě l í  –  pátek  7 00 –  18 00 hod .
NIC NENÍ PROBLÉM.. . !

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Ať je léto nebo mráz, ke Křečkovi zajde každý z nás.

U Křečka, tam je hej – jeho maso ochutnej.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

Akční ceny LEDEN
Mandlová paštika 99,90 69,90 Kč
Papriková klobása domácí 114,90 89,90 Kč
Uzená krkovice b.k 109,90 89,90 Kč

Učňovké párky 129,90 109,90 Kč
Dunajská klobása 179.90 149,90 Kč
Vepřová plec s.k 89,90 79,90 Kč

Hovězí před. kližka ml. býk 139,90 119,90 Kč
Kuřecí stehna 59,90 34,90 Kč

Příjemné posezení v historické Chodovské tvrzi

Ledvinova 9, Praha 4, 149 00, tel.: 734 800 769, www.restauracechodovskatvrz.cz
SLEVA 10% po předložení tohoto inzerátu, platnost do 29. 2. 2012.

České a maďarské domácí speciality
Po – Ne: 11.00 – 23.00

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

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

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Hledíte k počátkům
Kdesi za  koncem průhledu lze tušit 

uliční bloky domů v Hájích, kde v první 

polovině sedmdesátých let 20. století 

výstavba Jižního Města začala. Hledíte 

v  polovině června roku 1979 Hviezdo-

slavovou ulicí k východu. Připusťte ale, 

že k orientaci napomohla i sousední fo-

tografi e ze současnosti. Viditelný stav 

na  té černobílé je pro dobovou situaci 

na stavbě ještě únosný. Rodině Glinga-

rových, která si přišla prohlédnout byt, 

kam se konečně nastěhují, jen co děti 

dokončí školní rok na  západním okra-

ji Prahy, však nejspíš trošku zatrnulo. 

Vzali to ale sportovně a Zdeněk Glingar 

vytvořil z ulice V Průčelí tuto a ještě ně-

kolik dalších fotografi í. 

 Obráceným směrem, mimo obraz, již 

výstavba Jižního Města dorazila k  pá-

teřním komunikacím, které byly mezitím 

vystavěny pro spojení Prahy s  dálni-

cí a  středními Čechami: k  Türkově ulici, 

protažené ulici Ke  Stáčírně, novému Li-

tochlebskému náměstí a  Chilské ulici. 

Fotografi e z  počátků Marie Glingarová 

na základě výzvy v Klíči poslala našemu 

muzeu prostřednictvím Miloslava Škar-

dy, předsedy komise seniorů. Srovnání 

s  dneškem prozrazuje, že stromy před 

domy („Támhlety jsme sázeli!“) již cloní 

bývalá předškolní zařízení, výhled je pěk-

ný a prostě: „Žije se nám tu dobře.“

Jiří Bartoň

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ            FOTO: ZDENĚK GLINGAR

Červen 1979. Listopad 2011 

Běží to
A tak jsme na prahu roku 2012. Prošli 

jsme se letos v téhle rubrice zpravodaje 

některými aspekty vzniku Jižního Měs-

ta. Přicházející obyvatelé byli „kdysi“ 

zaraženi z  toho, co často museli pře-

konávat, aby se jim mohl upřímně začít 

plnit jejich sen po vlastním, a dokonce 

novém bytě. 

 Obtíže s výstavbou zde, a s ustupu-

jící intenzitou brzy nato ještě v tzv. Se-

verním městě a v dalších příliš velkých 

souborech panelových domů v  Pra-

ze, byly o hodně větší než při různých 

dostavbách do  mezer staré zástavby. 

Mělo to však a stále má narůstající za-

jímavý rub. Nic tahle skutečnost na mi-

nulosti neomlouvá, ale evidentně je zde 

patrná. 

 Mohli jsme a  můžeme „na  vlastní 

kůži“ sledovat a prožívat proměnu naší 

městské části. Jak se vcelku i v jednot-

livostech po  celou tu dobu vzpřimuje. 

Nejenom ke stále lepšímu vzhledu, ale 

i  k  úplnější nabídce životních okolnos-

tí. Stále lépe odpovídá svému hrdému 

pojmenování Město Jižní. To je dobré 

nejenom pro každého z  nás, sousedů, 

ale pro celou Prahu. Jihoměšťané sami 

o  sobě přece nikdy v  ničem nechtěli 

Praze dělat ostudu. Byli a jsou hrdí, že 

jejich čtvrť tvoří její část.  

 Ukazuje se, kolik našich sousedů má 

uloženy fotografi e, noviny i  jiné doku-

menty jako upomínku na hezké a přitom 

nelehké první roky života zde i na život 

v  okolní starší zástavbě. Pokud bude 

zájem, budeme v  jejich zpřístupňování 

v příštím ročníku Klíče pokračovat. Hod-

ně zdraví, dobré nálady a vůbec pohody 

v časech ne bez obtíží zase jiného rázu 

Vám přeje kronikář 

Jiří Bartoň  FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Máme už i zoopark a v něm 

občas tohohle 

krasavce. 





Základní šk
ola, Praha 

4, Mikulova
 1594

Škola usilující o titul EKOŠKOLA

Tel.: 272 926 739, 775 156 230

Ředitel: Mgr. Radek Pulkert

E-mail: pulkert@zsmikulova.cz 

www adresa: www.zsmikulova.cz

Školní vzdělávací program: VIP – Výchova, Inspirace, Porozumění

I. stupeň –  průměrný počet žáků ve třídách je 22, výuka hravou formou, 

zážitkové učení, projektové vyučování, spolupráce s  rodiči 

žáků. Třídy jsou vybaveny PC, některé projekčními obrazov-

kami. Otevíráme opět jednu 1. třídu sportovní – talentové 

zkoušky. Pro budoucí prvňáčky pořádáme Hru na školu, kde si 

formou hry děti zvykají na paní učitelky i na školu.

II. stupeň – o d 6. třídy zaměření na matematiku a přírodovědu, na třídy 

jazykové (němčina, francouzština). Moderně zařízená učebna 

matematiky, dvě nové učebny jazyků, přírodovědná učebna 

se zvířaty, využití dvou PC učeben s interaktivní tabulí, zrca-

dlový sál, moderní školní hřiště a zahrada ŠD.

Počet žáků celkem: 555

Třídy celkem: 25

Nabídka kroužků: angličtina, chytrých hlav, specifi cké poruchy učení, ko-

paná, tvořivá dramatika, příprava na SŠ, informatika, fl étna, všeobecný 

pohybový rozvoj, karate, pěvecký, zdravověda, deskové hry, fl étna

Školní družina: od 6.15 do 18.00, pro žáky 1.–5. ročníku (kroužky zdar-

ma)

Den otevřených dveří: 6. 12. 2011 a 11. 1. 2012 9.00–12.00 a 14.00–

17.00

Zápis do 1. tříd: 16. 1. 2012 a 17. 1. 2012 od 14.00–18.00. 

Čeká na  Vás přátelská, rodinná atmosféra školy a  mladý pedagogický 

sbor. 

Veškeré informace rádi zodpovíme na  telefonním čísle školy nebo 

na webové stránce školy.

Základní škola a  mateřská škola Chodov, 

Praha 4, Kv
ětnového ví

tězství 57

Tel.: 222 365 075

Fax + zázn: 272 926 214 

Ředitel: RNDr. Jan Hovorka

E-mail: chodov@zskv.cz

www adresa: www.zskv.cz

Školní vzdělávací program: Rozum a cit  

Rozšiřující program: pro mimořádně nadané žáky je rozvíjen program 

rozšiřujícího učiva na 1. stupni ZŠ.  Od školního roku 2009/10 je realizo-

ván na celém 1. stupni. 

Počet žáků celkem: 486

Třídy celkem: 20

Kroužky na  škole: keramika, fl orbal, informatika, moderní gymnastika 

a sport. gymnastika, jazyky, šachový, fi latelistický, hra na kytaru

Školní družina: od 6.30 do 17.30, pro žáky 1.–5. ročníku

Klub otevřených dveří: Školní klub – od pondělka do čtvrtka po vyučová-

ní, různé aktivity (knihovna a studovna, počítače, fi latelie)

Dny otevřených dveří: Škola je trvale otevřena všem rodičům, mohou 

navštívit kteroukoliv hodinu. Den otevřených dveří jako samostatná akce 

není organizován. 

Celoročně probíhá program Škola nanečisto, který je určen budoucím prv-

ňáčkům a  jejich rodičům. Jednou měsíčně, středa odpoledne od 15.30 

do 17.30 hodin – přesné termíny na www.zskv.cz (nejbližší termíny 7. 

12. 2011  a 18. 1. 2012). 

Den pro SŠ – akce pomáhající při rozhodování o studiu na budoucí střední 

škole. 

Diagnostický den pro mimořádně nadané děti – po dohodě i s Centrem 

nadání (viz www.centrumnadani.cz)

Zápis do 1. tříd: 24. 1. 2012 14.30 –18.00, 25. 1. 2012 15.00–17.30

Nad rámec osnov škola organizujeme výjezdy žáků I. stupně na lyžařskou 

školu v  Jizerských horách a  na  ozdravný pobyt k  moři – v  měsíci září 

do letovisek na jihu Itálie.

Základní škola a střední škola waldorfská, Křejpského 1501/12, Praha 4-OpatovTel.: 272 930 617
Ředitel: zastupující Mgr. Eva Hlináková
E-mail: sssjak@volny.cz
www adresa: www.sssjak.cz
Vzdělávací program: Waldorfská praktická škola Počet žáků celkem: 80 (max. počet 12 žáků ve třídě)Třídy celkem: 10
Kroužky na škole: hra na hudební nástroj, školní orchestr, sportovní hry pro žáky školyŠkolní družina: pro žáky 1. až 6. ročníku ráno od 7.30 hod., odpoledne do 16.00 hod. (pátek do 15 hod.). Odpoledne též funguje rodiči placený školní klub pro žáky z vyš-ších ročníků zajištěný OS Kometa.
Zápis do 1. třídy: 25. 1. a  1. 2. 2012 po domluvě s Mgr. J. Váchovou je možný i jiný termín.

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
Tel.: 272 910 516, 226 807 223
Ředitel: Mgr. Věra Jarolímová
E-mail: zsrvj@zsmilicov.cz
www adresa: www.zsmilicov.cz
Vzdělávací program: Škola pro vzájemné porozumění 0309/2007 Bilingva – 1.–5. třída bilingvní česko-německá výuka podporovaná programem part-nerské školy
Počet žáků celkem: 608
Třídy celkem: 28
Oddělení ŠD: 9 – široká možnost zájmové činnosti v krásném prostředí Školní družina: od 6.30 do 17.00, pro žáky 1.–4. ročníku Den otevřených dveří: 3. ledna 2012 od 14.30 do 15.15 hod.Zápis do 1. tříd: 16. a 17. 1. 2012 od 14.30 do 17.30 hod. Od ledna probíhá na škole pravidelná příprava pro předškoláky „Předškoláček“ s ukáz-kou aktivit pro budoucí prvňáčky. Vždy v úterý 14.30–15.15 hod. 

Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022Tel.: 272 926 315
Ředitel: Mgr. Dagmar Havlíčková
E-mail: skola@zsposepneho.cz
www adresa: www.zsposepneho.czVzdělávací program: Škola pro 3. tisíciletí je nastaven tak, aby vyhovoval všem dětem, naší 
prioritou jsou cizí jazyky a informatika. Angličtinu vyučujeme od 1. ročníku (napříč předmě-
ty), druhý jazyk – španělštinu, němčinu, francouzštinu – od 7. ročníku a informatiku v nově 
vybavených učebnách již v 1. třídách. Součástí vzdělávání jsou i zahraniční zájezdy, které 
korespondují se ŠVP. Jsme školou rodinného typu.Počet žáků celkem: 335
Třídy celkem: 14
Kroužky na škole: aerobic a moderní tanec, atletika, sportovní hry, výtvarná výchova, gym-
nastika, fl orbal, bojové sporty a sebeobrana, šachy, kopaná, hip-hopŠkolní družina: od 6.30 do 17.30, pro žáky 1.–5. ročníkuDen otevřených dveří: 1. 12. 2011  a 19. 1. 2012 od 8.00 do 12.00, kdy uvítáme rodiče ve výuce, od 16.00 do 17.00 hodin zveme každý první čtvrtek v měsíci naše budoucí prvňáčky do Pošepňácké školičky. Předškolní příprava probíhá již tradičně od  listopadu a  je otevřena všem zájemcům z řad MŠ.

Zápis do 1. tříd: 23. 1. 2012 a 24. 1. 2012 vždy 14.00–18.00 hodin.

Základní škola, Praha 4, 
Ke Kateřinkám 1400
Tel.: 226 809 711

Ředitel: Mgr. Blanka Janečková

E-mail: skola@zskaterinky.cz

www adresa: www.zskaterinky.cz

Vzdělávací program: „Tvořivá škola Kateřinka“ – vlastní 

vzdělávací program 

Výuka: angličtina od 1. tř., informatika od 2. tř., v 9. tř. 

výuka fi nanční gramotnosti. Škola v síti Tvořivých škol.

Počet žáků celkem: 603

Třídy celkem: 23

Kroužky na škole: výtvarné, hudební, pěvecký sbor, spor-

tovní, jazykové, počítačové (celkem zhruba 20 kroužků)

Školní družina: od 6.30 do 17.30, pro žáky 1.–5. ročníku

Klub otevřených dveří: Infocentrum pro žáky 5.–9. r. 

(2x–3x týdně dle potřeby žáků)

Dny otevřených dveří: 9.–12. 1. 2012 dopoledne pro 

MŠ; 13. 1. dopoledne pro rodiče 

Tvořivá škola Kateřinka nanečisto – pravidelná akce 

pro předškolní děti, každá první středa v měsíci (16.00 

–17.00)

Zápis do 1. tříd: 18. 1. 2012 od 13.30 do 18.30 hod.

pokračování ze strany 4 a 5.



Základní škola, Praha 4, 
Květnového vítězství 1554
Tel.: 267 227 500, 267 227 511

Ředitel: Mgr. Pavel Kopečný

E-mail: info@kvetnak.cz

www adresa: www.kvetnak.cz

Vzdělávací program: OTEVŘENÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA nabízí rozvoj nadá-

ní žáků v těchto oborech: anglický jazyk, informatika, hudební výchova, 

sport (fotbal a aerobic).

Pravidelné třídnické hodiny pro vytváření pozitivního klimatu ve škole.

Volitelné předměty: matematická cvičení, německý jazyk, konverzace 

v aj, multimédia

Počet žáků celkem: 431

Třídy celkem: 19

Kroužky na  škole: výtvarné, hudební, keramické, sportovní, jazykové, 

modelář, šachy 

Školní družina: 6.30–17.30, pro žáky I. stupně

Školní klub: 11.30–14.30, pro žáky II. stupně

Psycholog, výchovný poradce, metodik primární prevence, speciální pe-

dagog – odborná pomoc pro žáky i jejich rodiče

Klub Mosty – pomocná ruka dětem národnostních menšin

Dysklub – pravidelná odborná pomoc žákům, kteří si s učením neví rady

Dny otevřených dveří: 
1) Nebojte se velké školy – cyklus setkání budoucích prvňáčků a jejich 

rodičů se školou od 16 hodin do 18 hodin (9. 11., 14. 12., 11. 1.)

2) Přijďte se k  nám podívat – 1. 11. 2011–30. 1. 2012 po-

zvání do výuky v dopoledních hodinách dle rozpisu na www.

kvetnak.cz v akcích pro předškoláky.

Zápis do 1. tříd: 16. 1. a 1. 2. 2012 od 14.00 do 18.00

Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684Tel.: 272 927 911, 272 934 191
Ředitel: Mgr. Pavel Dittrich, 
E-mail: info@donovalskazs.cz
www adresa: www.donovalskazs.cz
Vzdělávací program ve školním roce 2012/2013:ŠVP – „Mosty k vědění“ – je zaměřený především na výuku cizích jazyků, informatiky a tělesné výchovy
V 1. třídách je učební plán přizpůsoben plynulému přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Výuka probíhá bez zvonění, je proložena oddechovými prvky pohybové výchovy, estetické výchovy, keramiky a jógy. Každá 1. třída má k dispozici kromě klasické učebny ještě hernu.V 1. až 3. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou tělesné výcho-vy se zaměřením na tenis (tenisová škola TSD). Na II. stupni jsou žáci systematicky připravováni ke studiu na střed-ních školách. 

Počet žáků celkem: 443
Třídy celkem: 20, průměrný počet žáků v 1. třídách – 22 dětíKroužky na škole: košíková, počítačové, fl orbal, tenis, stolní tenis, šachy

Školní družina: pro žáky 1.–5. ročníku. Kroužky ve školní družině – výtvarný, keramický, hudební, sportovní hry, rukodělný a vařeníDen otevřených dveří: 10. ledna 2012  9.00–12.00 hodinVýuka pro předškoláky: „Škola před školou“ – termíny v 2. pololetí budou oznámeny na webových stránkách školy. Budoucí zapsaní školáci budou pokračovat v přípravě na docházku do „velké“ školy. V rámci výuky pro předškoláky na přání rodičů nabízíme prohlídku budovy školy.
Zápis do 1. tříd: 18. a 19. ledna 2012 od 15.00 do 17.00 hodin formou pohádkového netradičního zápisu.

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550Tel.: 272 088 211, 602 270 472
Ředitel: Mgr. Martina � umsová
E-mail: skola@zsmendelova.cz
www adresa: www.zsmendelova.cz
Vzdělávací program: ŠKOLA ÚSPĚŠNÉHO ŽIVOTA- výuka cizích jazyků od 1. třídy  
- vyšší dotace hodin v matematice a informatice- sportovní programy
- hlavní důraz klademe na individualitu dítěte s ohledem na jeho na-dání a schopnosti (program pro děti s mimořádným nadáním, péče o děti se specifi ckými vzdělávacími potřebami)- odborná pomoc žákům ze strany psychologa a metodika prevence sociálně patologických jevů

Počet žáků celkem: 505
Třídy celkem: 23
Kroužky ve škole: výtvarné, hudební, sportovní, jazykové jsou sou-částí práce školní družiny a školního klubuŠkolní družina: 1.–5. ročník od  6.30–18.00, příjemné zázemí pro využití volného času a mimoškolních aktivitŠkolní klub: 6.–9. ročník od 12.00–18.00, široké spektrum zájmo-vých aktivit dětí; otevřený internetový klubDny otevřených dveří: 10. ledna 2012 od 8.30 do 16 hod. Od 25. ledna 2012 pravidelně každou středu „Příprava na školu hrou“ pro všechny předškoláky. 

21. února 2012 – masopust – program pro rodiče a veřejnost s vep-řovými hody. 
Zápis do 1. tříd: 17. a 18. 1. 2012 od 13 do 18 hodin 

Základní škola Campanus, 
Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Tel.: 222 366 511

Ředitel: Mgr. Lenka Derková

E-mail: central@campanus.cz

www adresa: www.campanus.cz

Vzdělávací program: „Vzdělávání, tolerance, integrace“ s podtitu-

lem „Škola není cíl, škola je cesta“

-  partnerské, klidné a  tvůrčí prostředí, důraz je kladen na osob-

nostní rozvoj každého žáka, rozvoj jeho talentu a zájmů

-  výuka anglického jazyka od 1. třídy (klasická i s rodilým mluvčím)

-  od  6. ročníku specializované třídy (matematická, humanitní, 

sportovní)

Počet žáků celkem: 484

Třídy celkem: 21

Kroužky na škole: dramatický, recitační, výtvarný, hudební, kera-

mický, mladý zdravotník, turistický, fl orbalový, atletický, taneční

Školní družina: od 6.30 do 17.30, pro žáky 1.–5. ročníku 

Dny otevřených dveří: 11. 1. 2012 od  8.00 do  16.00 hodin, 

po dohodě kdykoli

Akce pro předškoláčky: „Předškolák“ aneb „My se školy nebo-

jíme“ 

- každou středu od 15.15 do 16.15 hodin

Zápis do 1. tříd: 19. a 20. ledna 2012 od 14.00 do 17.30 hodin

Náhradní termín zápisu: 8. února 2012 od 14.00 do 17.00 hodin

Přípravné kurzy pro žáky budoucích 6. tříd: český jazyk a matema-

tika, každou středu od 1. 2. do 18. 4. 2012 od 14.00 do 16.00 

hodin, pro všechny zájemce o naše specializované třídy či víceletá 

gymnázia

Základní škola a Stře
dní škola, 

Praha 4, Kupeckého 57
6

Tel.: 272 916 650, 272 950 889,736 155 338

Ředitel: PhDr. Karel Kaprálek 

E-mail: skola@modraskola.cz

www adresa: www.modraskola.cz

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Modrá škola“ 

modifi kovaný pro žáky s poruchami učení a školní vzdělávací program vypracovaný dle 

přílohy pro žáky s lehkým mentálním postižením

Počet žáků celkem: 220

Třídy celkem: 22

Kroužky na  škole: kopaná, fl orbal, sportovní, hudební, taneční, výpočetní technika, 

keramika, poznáváme přírodu, výtvarný  

Školní družina: od 7 do 17 hod.

Dny otevřených dveří: školu možno navštívit kdykoli po telefonické dohodě

Zápis do 1. tříd: 15. 1. až 15. 2. 2012 individuálně po telefonické dohodě

Základní škola Klíček
, o. p. s., 

Donovalská 1863, Prah
a 4-Chodov

Tel.: 272 922 133, 602 483 221

Ředitel: Mgr. David Havelka

E-mail: klicek@klicek.cz

www adresa: www.klicek.cz 

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program ZŠ Klíček - Ucelené základní vzdělání 

bez zaměření

Počet žáků celkem: 134

Třídy celkem: 9

Kroužky na škole: výtvarné, umělecké, hudební, sportovní, jazykové, vaření

Školní družina: od 7.30 do 18.00, pro žáky 1.–5. ročníku

Dny otevřených dveří: 16. 11. 2011 nebo lze po dohodě školu navštívit kdykoli během 

školního roku

Zápis do 1. třídy: v týdnu 16. 1.–20. 1. 2012 – o konkrétním termínu (času) budou 

zájemci vyrozuměni na základě zaslané žádosti (dostupná na webu školy: žádost o za-

řazení dítěte ke vzdělávání v ZŠ Klíček do 1. třídy ve šk. roce 2012/2013), uzávěrka 

přijímání žádostí je 31. 12. 2011.
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INZERCE

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, 
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVI-
DENCE, rekonstrukce účetnictví. Všech-
ny daně, mzdy, DPH, personalistika. Za-
stupování na úřadech. Tel. 604 618 298, 
222 364 018.

• VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A  PORADEN-
STVÍ pro živnostníky, SVJ i právnické oso-
by. Daňová přiznání, mzdy, rekonstrukce 
atp. Tel. 723  820  837, 721  761  508, 
www.azuctarna.cz. 

• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné 
ceny (možnost individuální dohody). Kan-
celář: Praha-Chodov. Tel.: 608 610 630, 
e-mail: info@mirapax.cz. 

• KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ A VEDE-
NÍ ÚČETNICTVÍ, mezd, daní, zastupová-
ní na úřadech – www.ucetnictvikomplet.
cz – pí. Malchrová, tel. 603 451 870.

• ÚČETNÍ FIRMA: daň. evidence, účet-
nictví, mzdy, personalistika, daňová při-
znání, DPH, rekonstrukce účetnictví, za-
stup. na úřadech. Tel. 602 393 018.

• ZPRACUJI DAŇOVOU EVIDENCI, 
mzdy a DPH. Tel: 724 784 331, Jar. Ře-
záčová, e-mail: ve.rez@seznam.cz.

• EXTERNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, 
mzdy, daně, sw POHODA, konzultace, 
daňová poradkyně – 18 let praxe, lev-
ně, www.valitax.cz, tel. 775  074  646, 
tax advisory and acconting service – call 
608 464 607, valitax@email.cz.

• KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČET-
NICTVÍ a  daňové evidence, mzdová 
agenda, daně, účetní závěrky, poraden-
ství. Ing.  Dita Vacková, www.ucetnict-
vi_dv.websnadno.cz, tel. 724 355 789, 
e-mail: vackova.dita@seznam.cz.

• ADVOKÁTKA JUDr.  EVA BROWN 
– právo občanské a  rodinné, rozvody, 
smlouvy, byty, nemovitosti, úschovy. Tel: 
603  835  609, www.advocate-brown.
eu, e-mail: eva.brown@volny.cz.

• ADVOKÁTKA JUDr. SVATAVA GRIVAL-
SKÁ (sídlem u metra Háje). Spory, vymá-
hání pohledávek, smlouvy, nemovitosti, 
byty, rozvody, právo rodinné, občanské, 
obchodní, pracovní. Kompletní právní 
služby pro bytová družstva vč. převodů 
bytů do osobního vlastnictví a zakládá-
ní společenství vlastníků, likvidace fi rem 
a  družstev. Kontakt: Horčičkova 548, 
tel. 603  823  260, offi  ce@grivalska.cz, 
www.grivalska.cz.

• OPRAVY CHLADNIČEK A  MRAZ-
NIČEK v  bytech i  SO+NE. Tel.: 

602  719  678, 261  261  792 v  době 

7-22 hod. Prodej nových a  odvoz sta-

rých chladniček.

• PROVÁDÍM ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, 
údržbářské, zabezpečení, svářečské 

práce menšího charakteru, výroba mří-

ží, zábradlí, plotů, montáž žaluzií, těs-

nění.  Baláž – 602  319  526, e-mail: 

balazmiloslav@seznam.cz.                                                                                                    

• KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE by-

tových jader, koupelen a  nebytových 

prostor na klíč, ale i dílčí zednické a ob-

kladačské práce, malování, voda, od-

pady, elektro vč. revize a  další práce 

za  rozumné ceny a  ve  vysoké řemesl-

né kvalitě. Tel. 775  394  136, e-mail: 

fi alalad@seznam.cz. 

• VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, 

sklep či půdu levně. Tel.: 777 227 840.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Prová-

dím veškeré zednické, obkladačské, ma-

lířské a bourací práce s odvozem sutě. 

Rekonstrukce bytů, kanceláří, domků 

a sklepních prostorů. Mob. 777 670 326.    

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, ka-

nalizace, topení. Výměna zařizovacích 

a  plynových předmětů. Rekonstruk-

ce bytového jádra. Tel. 603  554  550, 

271 912 323 – Jan Horyna.

• ELEKTRIKÁŘ V  PRAZE 4. Tel.: 

602 441 762, 272 765 431.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, ob-

klad, dlažby. Malířské a  bourací prá-

ce, odvoz suti. Rekonstrukce jader, 

domků, nebyt. prostor. Rozumné 

ceny. Tel.: 603  538  738, e-mail: 

marti.dvorak@centrum.cz.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETO-
VÁNÍ, malířské práce, stropní kazety, 

levně, rychle, včetně víkendů. Zaměře-

ní zdarma. Tel.: 603  494  330, e-mail: 

ivan.lafek@email.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK 

- Kompletní malířské práce, štukování 

panelů, stěhování, zakrývání. Kvalitní 

práce za  rozumné ceny. www.123ma-

lovani.cz, Tel: 603  475  667, e-mail: 

infomal@volny.cz.

• ELEKTRIKÁŘ PRO JIŽNÍ MĚSTO. 

Provádíme veškeré opravy a  úpravy 

elektroinstalace v bytech a domech. Tel. 

737  323  598, e-mail: elektro-udrzba@

seznam.cz.

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 
606 556 547 – malování, lakování, štu-
kování, fasády, zaměření zdarma, práce 
i  o  víkendu. www.malovani-novotny.cz, 
e-mail: malovani.novotny@seznam.cz.

• ODVOZ ODPADU, NÁBYTKU, el. 
spotřebičů, sutí apod. Ceny od 2000 Kč 
– kontejner 2,5 m3, max. 500 kg. Dále 
bourání a  řezání byt. příček, likvidace 
byt. jádra i s odvozem za 5900 Kč. Tel. 
775 677 928.

• ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ PRÁCE 
a  podlahy kvalitně. Koupelny, kuchy-
ně atd. na  klíč nebo dohodou. Likvida-
ce byt. jader s  odvozem 5500 Kč. Tel. 
777 207 227.

• OPRAVY PRAČEK A  MYČEK: AEG, 
ARISTON, CROSLEY, ELECTROLUX, IN-
DESIT, PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI 
a jiné. P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a  ma-
lířské práce. Bytová jádra a  rekonstruk-
ce bytů. KVALITA a  ROZUMNÉ CENY. 
Rakovec 267  913  922, 18.00-21.00, 
608 709 716 přes den, www.rakovec.cz.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TA-
PET, štukování, malířské a  lakýrnické 
práce a  jiné úpravy bytů provede Mi-
roslav Rychlý. Telefon: 222  982  922, 
604 517 565.

• NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A  LAKÝRNIC-
KÉ PRÁCE + štukování, stěrkování. Tel. 
606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

• INSTALATÉRSKÉ A  ZÁMEČNICKÉ 
práce, voda, kanalizace, topení, mon-
táže zámků, provádí i havárie v sobotu 
a neděli J. Schimana, tel.: 223 000 393, 
mobil: 607 550 484.

• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK 
Whirlpool, Ignis a Tatramat. Opravy pro-
vádíme v  bytě zákazníka se zárukou. 
30 let praxe. Telefon: 272  761  234, 
602 366 328.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, od-
pady, plyn, topení, výměny zařizovacích 
předmětů, připojování kuchyní a podob-
ně. Výměny rozvodů vody a odpadů, ply-
nu a topení. Tel.: 603 344 485, e-mail: 
jirka.vlasak@volny.cz.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ 
a zednické práce. Výměna kuchyňských 
dřezů a desek. Volek, Jižní Město. Tel.: 
602 649 359.

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE 
– V. Škapa, tel. 728 386 419.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specia-
listé na  stěhování bytů, čeští pra-
covníci, SO+NE stejné ceny, km 
po  Praze zdarma. Tel.: 723  809  137, 
www.stehovanibytu.cz.

Služby

REKONSTRUKCE
K O U P E L N Y  a  W C

ZAJISTÍME VŠE – práce na klíč
SLEVA 20 % na leden a únor

tel.: 602 244 255    www.bytovejadro.cz

www.propostudio.cz 
Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4, tel./fax: 272 913 518, 

GSM: 602 224 745, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 900–1400

PROPO podlahové studio – Josef NYKL
Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu 
těchto materiálů pro byty i objekty: plovoucí podlahy, vinylové 
podlahy, PVC, koberce, linoleum, vlysy (i renovace), čistící zóny
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INZERCE

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce 
bytů, veškeré zednické a  obkladačské 
práce, malování, štukování, plovou-
cí podlahy. Kvalita a  rozumná cena. 
Tel.: 720  391  187, e-mail: skutchan@
seznam.cz. 

• KUCHYŇSKÉ LINKY A  VESTAVĚNÉ 
SKŘÍNĚ nová dvířka na  vaši kuchyň 
a  vest. skříně, šuplíky pod linku, skříň-
ky na míru, výměna prac. desky. Vrba – 
603 438 707 www.vrbakuchyne.cz.

• PROŘEZÁVÁNÍ A KÁCENÍ STROMŮ 
z lana, shoz sněhu a další práce ve výš-
kách – oprava střech, fasád a  jiné. Mi-
chal Pták, tel: 603  712  174, e-mail: 
michalptak@centrum.cz.

• PSACÍ STROJE, KALKULAČKY – 
opravy, prodej. Tel. 241  412  507, 
www.psacistroje.cz. 

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VI-
DEO, DVD, HI-FI věže, podpora digitální 
TV, LCD monitory a počítače. Rozumné 
ceny. AVC servis – tel.: 222  361  720 
a mobil: 602 390 630.

• SERVIS POČÍTAČŮ A  NOTEBOOKŮ 
u  Vás doma či v  kanceláři. Zavolejte, 
ZDARMA přijedeme, ZDARMA poradí-
me, profesionálně opravíme, poradíme 
Vám s nákupem zařízení, zaškolíme Vás 
s počítačem, tel: 222 769 774.

• POMOC S  POČÍTAČEM, SERVIS, 
PRODEJ a  VÝUKA přímo u  zákazníka, 
instalace sítí, WiFi, internetu, tiskáren, 
notebooků, chytrých telefonů, výuka 
s  trpělivým učitelem. Doprava zdarma, 
m: 604 806 516 (i SMS), daro@daro.cz, 
www.daro.cz.

• BAZAR ZASTAVÁRNA, SERVIS PO-
ČÍTAČŮ. Výkup a  prodej mobilů, audia, 
videa, autorádií, drahých kovů, nářadí, 
sportovních potřeb, krátkodobé úvě-
ry oproti zástavě. Tel: 733  474  017, 
www.compedo.cz.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na  míru, 
úpravy, opravy. J. Majerová – Chodov, 
Zakouřilova 94, tel: 272 929 597.

• PÁNSKÁ KREJČOVÁ – šití kabátů 
a obleků na míru, úpravy a opravy dám-
ských a pánských oděvů. L. Spoustová – 
Opatov, Bachova 16, tel: 776 298 823.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání 
psů malých a  středních plemen. Leo-
poldova 1681, Praha 4 (za  Albertem). 
Objednávky na  tel.: 608  760  762. 
www.psikadernictvi.napady.net.

• SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO SALONU 
JULIE – kadeřnictví v  ul. Modletická č. 
1388/5, P-4. Přijmeme kadeřnici na ŽL. 
Kontakt: 607  560  953, k  nahlédnutí: 
www.salonjulie.euweb.cz.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODE-
JE, KOUPĚ, výměn bytů. Dlouhodo-
bá specializace na  Jižní město, P4 
a  10. Certifi kovaný realitní makléř 
(ARKČR) Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, T: 
272 927 497, 607 636 784.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT na  Praze 4, 
do  3 mil. nejlépe v  blízkosti Lesoparku 
nebo Milíčovského lesa. Platba v  hoto-
vosti. Tel.:777 211 671. 

• HLEDÁME KE  KOUPI VĚTŠÍ BYT 
na  Jižním Městě o  velikosti od  3+kk/L 
výše. Družstevní nebo OV. Nejlépe 
v blízkosti zeleně a v dobré dostupnosti. 
Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• KOUPÍM BYT 2+KK a podobný v Pra-
ze 4, nejlépe v  Praze 11. Může být 
i družstevní.  Tel.: 607 686 460.

• PRODÁM DR.  BYT 3+1/L, 85 m2, 
na  Jižním Městě. Nízký panelový dům 
s  rodinnou atmosférou, ideální patro, 
výhled do zeleně. Velké úložné prostory. 
Zajímavá nabídka. Tel.: 732 174 735.

• REALITY JIŽNÍ MĚSTO – potřebuje-
te bezpečně PRODAT Váš byt či dům? 
Zavolejte, napište, zdarma poradíme. 
Neplatíte provizi. Právní servis zdarma. 
www.toponereality.cz, info@toponerea-
lity.cz , tel.:725 738 437.

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, 
pozemek kdekoliv v Praze, i ve špatném 
stavu, na velikosti, ani vlastnictví nezá-
leží, může být i  za odstupné - nájemní, 
družstevní, LBD, i  nečlena družstva, 
služební, podnikový apod. Nechám čas 
na vystěhování, uhradím za Vás případ-
né dluhy na nájmu, exekuce, privatizace 
atd., vyřídím i  právně velmi kompliko-
vané případy, podílová spoluvlastnictví, 
stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Kou-
pím i  nemovitost neoprávněně obsaze-
nou, s  nežádoucím nájemníkem, příp. 
dám náhradní byt, či domeček mimo Pra-
hu a doplatek apod. Platím v hotovosti, 
záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 
nebo 603 420 013.

• HLEDÁM BYT NA  JIŽNÍM MĚSTĚ! 
Koupím rychle byt na Jižním Městě, nabí-
zím 3,3 mil. Kč. V případě zájmu mne pro-
sím kontaktujte na tel. č. 777 119 411.

• BD V  PRŮČELÍ 1655, P – 11 – JM 
prodá družstevní byt 3+k.k. s  balko-
nem, přízemí, cca 63 m2, rekonstruo-
vaný dům. Kontakt V. Odcházel, GSM 
602 215 428.

• KOUPÍM BYT V PRAZE nebo Středo-
českém kraji, do 50 km od Prahy. Platba 
hotově! Tel.: 722 509 947.

• SPĚCHÁ - SHÁNÍM BYT NA JIŽNÍM 
MĚSTĚ! Nevadí dluhy, exekuce, zástavy, 
vše zařídím. Platba ihned v  hotovosti 
do 2,9 mil. Volejte na 605 874 392. 

• SHÁNÍME DLOUHODOBÝ PRONÁ-
JEM bytu pro 2 osoby v  Praze a  okolí 
do velikosti 3+1 s cenou do 14 000 Kč 
včetně poplatků dle stavu bytu. Tel.: 
220 806 245, 605 845 088.

 Ostatní
• PRONAJMU SAMOSTATNOU GA-
RÁŽ na Opatově v garážovém domě 
pod uzamčením s 24 h ostrahou od 1. 
1. 2012. 1500 Kč/měsíc. Tel: 728 941 
611.

• GARÁŽ – DLOUHODOBĚ PRONAJMU 
na  J. M., Holušická – hromadné garáže. 
Tel. 777 081 144, vzdus@volny.cz.

• VÝŽIVOVÁ PORADNA FitActiv, spolu-
pracujeme s lékaři, fyzioterapeuty a psy-
chology. U nás hubnete bez zdravotních 
rizik a  doplňků výživy. Kontakt: Klírova 
1916, www.fi tactiv.cz, 723 457 749.

• NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE prak-
tického lékaře pro dospělé, Květnového 
vítězství 123/2a, Praha 4 (BUS 170, 
203 stanice Mokrá) přijímá k  registraci 
nové pacienty. Smlouvy s  pojišťovnami 
uzavřeny. Tel: 272 936 446.

• PORADNA PRO DETOXIKACI ORGA-
NISMU, prodej čínská medicína, peru-
ánské byliny, vitamíny a další. Tatarkova 
731/6. Informace na www.prirodaleci.cz. 
Tel. 602 164 307.

• AUTOŠKOLA – řidičské průkazy všech 
skupin, kondiční jízdy, školení řidičů, 
profesní průkazy. Mendelova 7, Praha 
11, tel.: 603  422  321, 603  410  132, 
www.autoskolacharvat.cz.

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY 
a bojíte se exekuce? Pak je pro Vás mož-
ná nejlepším řešením soudní oddlužení, 
kde stačí uhradit 30 % dluhů! Přijďte 
se poradit do naší insolvenční poradny, 
Ke Kateřinkám 8, Praha 4, 603 195 336.

• NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAK-
TICKÉHO LÉKAŘE, MUDr.  Dana Řežá-
bová, Praha 4, Hviezdoslavova 1600/6, 
Poliklinika Litochleby, 1. patro, přijímá 
k registraci nové pacienty, smlouvy s po-
jišťovnami máme. Tel.: 267 914 143. 

BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE BYTŮ
KOMPLETNĚ NA KLÍČ. RYCHLE, KVALITNĚ, SPOLEHLIVĚ A LEVNĚ.

Již 12 let a přes 350 akcí na Praze 11 a 4. JÁDRO DO 7 DNŮ od 88000 Kč.

SLEVA NA MĚSÍC ÚNOR 14 % ZE STAVEBNÍCH PRACÍ

ZÁRUKA NA PRÁCE 5 LET!    www.reno.wbs.cz
RENO K. Novotný • mobil: 602 292 812 • tel.: 272 912 326 • renonovotny@atlas.cz

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
Na klíč do 5-ti dnů

REKONSTRUKCE BYTU
Česká firma! Praxe 15 let!

tel:. +420 604 687 967  •  www.rekonstrukce-prestavby.cz
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Kulturní přehled

KC Zahrada
 Malenická 1784, Praha 4

 tel./fax:  271 910 246, 

271 914 689

 mobil: 775 242 314

 zahrada@kczahrada.cz

 www.kczahrada.cz

 www.kczahrada.cz/wap

Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast. 

Jarníkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. 

U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov 

a kolejí JM.

Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových 

kurzů, workshopy streetartových disciplín.

PROGRAM LEDEN 2012
3. 1., 17.30: Drum Circle – Skupinové bubnování.  
Aktivní vytváření hudby pro muzikanty i nemuzikan-

ty – rozvíjí improvizační schopnosti a odbourává 

stres. Od 17.30 rodiče s dětmi, od 18.30 další 

zájemci. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 200 Kč

7. 1., 10.00: Zimní pohádka. Divadlo Mimotaurus. 

Vstupné 50 Kč

11. 1., 10.00: Zlatovláska. Divadlo Lokvar. Dvě 

pohádky o Zlatovlásce na motivy Erbena a Dobšin-

ského. Vstupné 50 Kč

14. 1., 10.00: Sobotní výtvarná dílna. Pod ve-

dením Ilony Němcové se budou děti učit malovat 

na hedvábí. Vstupné 50 Kč

14. 1., 15.00: O hodné Mášě a hloupé Paraše. Di-

vadlo Piškot. Chybět nebudou nevlastní sestry, zlá 

macecha, hodný Mrazík ani bohatýr. Vstupné 50 Kč

18. 1., 10.00 a 14.30: Vyprávění starého stromu. 
Divadlo Matěje Kopeckého. Dvojpředstavení: 

Vyprávění Starého stromu a Vyprávění o velkém 

přátelství zvířecích mláďat. Vstupné 50 Kč 

21. 1., 15.00: Poklad baby Mračenice. Divadlo 

Loutky bez hranic. Veselá pohádka s kurážnou 

princeznou, nesmělým princem, zlou ježibabou 

a hloupou kočkou. Jak to dopadne, záleží jen 

na vás! Vstupné 50 Kč

21. 1., 15.00: Sobotní škola animace. Klára 

Marešová učí kouzla jak z kouzelné hůlky. Přesvědčí 

Vaše dítě, že výtvarná píle může oživit třeba zvad-

lou květinu a prohloubí jeho vnímání prostoru a po-

hybu v čase. Pro děti od 6 do 12 let. Ve vstupném 

180 Kč je zahrnut veškerý materiál a pomůcky. 

25. 1., 10.00: Detektiv Lupa a tajemná věž. 
Studio Damúza. Podaří se mladému detektivovi 

rozluštit záhadu ztracených dětí a dostat srdce 

krásné Emílie? Pro děti od 5 let, vstupné 50 Kč

27. 1., 15.00: Workshopping – prezentace kurzů. 
Veřejné pololetní vystoupení účastníků všech za-

hradních kurzů a dílen: Cirkusová školka, Divadelní 

dílna, Žonglování, Streetdance, Animační dílna, 

Filmová dílna, Ateliér kreativního pohybu, Beatbox 

a Yo Yo kurz. Pokud Vás některý z workshopů 

osloví, stále se můžete ještě přihlásit!

28. 1., 15.00: O zamilované ježibabě. Spolek Diva-

delní lázně. Představení s písničkami pro děti od 3 

do 103 let o zamilované ježibabě, která má právě 

narozeniny. Vstupné 50 Kč

30. 1., 14.30: Klub aktivního stáří: Jitka Vrbová 
a Stanislav Chmelík. Legendární česká zpěvačka 

a představitelka žánru trampské a country hudby 

na společném vystoupení se Standou Chmelíkem 

na koncertě v Zahradě. Koncert je určen pro členy 

KLAS. Vstupné 50 Kč

31. 1., 20.00: Jablkoň. Koncert české alternativní 

hudební skupiny. V Zahradě se představí kompletní 

pětičlenná sestava včetně křehké saxofonistky 

Aničky Duchaňové, těšit se můžete mimo jiné 

i na hudbu z nové desky Království. "Po tom, co 

jsme viděli Jablkoň, bude velmi obtížné si zvykat 

na tzv. normální hudbu" (z recenze). Vstupné 

190/150 Kč, 1. řada 230 Kč

PŘIPRAVUJEME:
1. 2., 20.00: Prague Conspiracy… s novou zpě-

vačkou Anitou Galisovou roztančí Zahradu!

21. 2., 19.00: Labyrint Světa a Ráj Srdce 
23. 2., 20.00: Tleskač

Chodovská tvrz
 Ledvinova 9, 149 00 Praha 11

 tel./fax: 267 914 831

 úterý–neděle 13.00–19.00 hod.

 e-mail: info@chodovskatvrz.cz

 www.chodovskatvrz.cz

Spojení: 7 minut pěšky od metra Chodov

Metro Chodov, bus 125,135,170, 203, 213, 293 – 

zast. Chodovská tvrz 

PROGRAM LEDEN 2012
Galerie otevřena út–ne 13.00–19.00
Koncerty, nekuřácká restaurace

5. 1., 18.00: Šansony na Tvrzi. Česky zpívané 

francouzské šansony. Vstupné 130/90 Kč

8. 1., 15.00: Praprapra... pohádka. Loutky bez 

hranic. Neandrtálská loutková akční podívaná 

o Velkém třesku, dinosaurech a devíti měsících 

v maminčině bříšku. Vstupné 50 Kč

11. 1., 17.00: Komentovaná prohlídka výstavy 
Cargo culture s kurátorkou galerie Helenou Blaš-
kovou. Vstup zdarma

12. 1., 17.00: Lidé v místech – Jižní Město 
a literatura. Přednáška Jana Lukavce + literární 

workshop novináře Jana Kašpara. Vstup zdarma

14. 1., 15.00: Sobotní výtvarná dílna pro rodiny 
s dětmi. Rodinné vstupné 100 Kč

15. 1., 15.00: Paní Zima. Divadlo na tkaničky. 

Pohádka, vstupné 50 Kč

18. 1., 19.00: Zpěváci na tvrzi – Kateřina Kněží-
ková. Písňový recitál a operní árie sólistky opery 

Národního divadla v Praze. Jedinečná příležitost 

setkat se v komorním prostředí se špičkovou 

českou sopranistkou, která se představí s klavírním 

doprovodem. Vstupné 290/250 Kč

21. 1., 18.00: Tomáš Bárta – vernisáž výstavy. 
Výstava na Chodovské tvrzi představí jeho dyna-

mické abstraktní kresby, které s bravurou balancují 

na pomezí geometrie a exprese. Na své si přijdou 

jak milovníci klasické kresby tuší, tak i ti, kteří nedají 

dopustit na obyčejnou kancelářskou propisku. 

Vstup zdarma

22. 1., 15.00: Vesmírná pohádka. Divadlo T60. 

Loutkově-hraná autorská pohádka vhodná pro děti 

od 3 let. Vstupné 50 Kč

25. 1., 19.00: Housle na tvrzi – Martin Zbrožek. 
Herec a improvizátor v roli skvělého jazzového 

houslisty. Vstupné 190/150 Kč

26. 1., 17.00: Lidé v místech – Kde domov můj 
– přednáška. Co je to domov? Co je to vztah 

k místu? Vstup zdarma

28. 1., 15.00: Sobotní výtvarná dílna pro rodiny 
s dětmi. Rodinné vstupné 100 Kč

29. 1., 15.00: O koblížkovi – Divadlo na tkaničky. 
Pohádka, vstupné 50 Kč

Pravidelné programy 2012
Zpěváci na Tvrzi **NOVINKA**

V letošním roce Vám přineseme sérii komorních 

koncertů předních českých sólistů. Sledujte náš 

program a dozvíte se více!

Housle na Tvrzi
Pokračujeme v úspěšných koncertech sólových 

houslistů. Ještě nás čekají Jiří Vodička, Václav Po-

korný, David Návrat a Gabriela Demeterová. 

Lidé v místech 
Kreativní dílny a přednášky pro všechny, kteří 

se zajímají nejen o umění, ale též o Jižní Město, 

o jeho historii či budoucnost. Každý druhý čtvrtek 

od 17.00. Vstup zdarma!

Výtvarné dílny s Jirkou Raitermanem / Pro děti 

od 7 do 90 let. Naučte se různé výtvarné techniky 

a způsoby jak zachytit svět kolem sebe jazykem 

umění. Každou středu od 15.00 do 17.00 hodin 

(90 Kč za lekci). Každou druhou sobotu od 15.00 

do 17.00 hodin (rodinné vstupné 100 Kč)

Dům dětí a mládeže 
Jižní Město
 Šalounova 2024, Praha 4

 tel.: 272 929 545, 272 917 077

 sal@ddmjm.cz

 pobočka: 

 Květnového vítězství 2126, Praha 4

 tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

AKCE – LEDEN 2012 (DDM JIŽNÍ MĚSTO) 
14. 1., 9.00–12.30: Keramická dílna Zimní 1. 
DDM JM, Šalounova

14. 1., 13.30–17.00: Keramická dílna Zimní 2. 
DDM JM, Šalounova

21. 1., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenise. Tý-

mová soutěž dětských dvojic. DDM JM, Šalounova

21. 1., 14.00–16.00: Karneval na ledě. Veselé 

bruslení. Tesla Aréna 

21. 1., 15.00–17.00: Den s pohádkou. Maškarní 

rej se soutěžemi, výtvarná dílna a pohádka „O dra-

kovi” (div. společnost Divadýlko z pytlíčku). DDM 

JM, Květnového vítězství

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

Mateřské centrum 
Domeček
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 1, Praha 11

tel.: 773 993 985

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

www.mc-domecek.cz

Z PROGRAMU V LEDNU 2012: 

NOVINKY:
Laktační poradna
Každé úterý dopoledne, na schůzku je třeba se 

předem objednat na tel.: 604 572 712 nebo na e-

-mail: faiereisl@chello.cz. Těší se na Vás laktační 

poradkyně Jana Feiereislová.

Pátky s babičkou či dědou
Babičky, dědečkové, přijďte se svými vnoučátky 

do Domečku. Během dopoledne si s dětmi povíme 

nebo přečteme pohádku a něco vytvoříme. Bu-

deme moc rádi, když se do vyprávění nebo čtení 

pohádek zapojíte sami. Přijít samozřejmě mohou 

jako obvykle i maminky s dětmi. Časový harmono-

gram viz pravidelný program.

Cena pro seniory v tento den je 30 Kč.

ddm jm
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KAŽDÝ JE JINÝ 
A PŘECE JSOU STEJNÍ
CHTĚJÍ SI HRÁT, S KA-

MARÁDY SE SMÁT
Expozici tvoří výtvarné práce dětí 

z MŠ Sulanského a fotografi e 
Jana a Michala Horníkových z cest 

do exotických zemí.  

4. 1.–30. 1. 2012      

po, st: 8.00–17.30 • út, čt: 

8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00

Radnice ÚMČ Praha 11, 

Ocelíkova 672, Praha 4.

Tel.: 267 902 323.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

ŠÁRKA VLČKOVÁ   
Barevné světy  

Mladá výtvarnice představuje průřez 
svou ilustrátorskou tvorbou. 

Od 3. 1. do 28. 1. 2012 
Knihovna Opatov – artotéka, 

Opatovská 1754, Praha 11

Otevřeno: po–út 9–19 , st–čt 12–19

pá 9–15 hod., tel.: 272 918 759

FIT cvičení na míčích pro dospělé – zdravotní 

cvičení podporující protažení a posílení nejvíce 

zatěžovaných svalových skupin, prevence bolestí 

zad a relaxace pro dobrou psychickou pohodu, 

úterý 18.45.

Cvičení pro těhotné – nabízí cvičení na míčích, 

posilovaní a protahovací cvičení, relaxaci a dechová 

cvičení pro nastávající maminky, které hledají mož-

nost pohybu i v těhotenství, úterý 17.45.

NOVINKY
ARTÍK – pohybově-výtvarná dílna pro děti od 2 

let, kombinace pohybových prožitků, které čerpají 

témata ve světě kolem nás, a práce ve výtvarném 

ateliéru, kde děti své zážitky a prožitky ztvárňují 

výtvarně, domů si pak odnášejí nezapomenutelná 

dílka, středa od 11.00.

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

Osobnost dítěte 27.–29. 1. 2012 – prožitkový 

kurz, který Vám nabídne možnost seznámit se 

s přirozenou výchovou dětí vycházející z Montes-

sori pedagogiky. Pro rodiče i pedagogy předškol-

ních dětí. Nově u nás najdete FIT programy, které 

budou zaměřeny na prevenci vadného držení těla 

a podporu správného vzpřimování, které obohatí 

naše kurzy o péči o zdraví Vašich dětí.

Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do 2 

let, denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

FIT program průprava pro kluky a holčičky od 3 
let, po a st odpol.

FIT cvičení pro maminky s hlídáním dětí, út 10, 15 

a čt 11.00.

PILATES – cvičení pro krásu těla i ducha, po a st 

19.00.

Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.

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

Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, 

st.

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

16.00.

Pískání na fl étnu pro děti od 3 let, po od 16.00–

18 hod. 

Program Hravé montessori učení – přirozené 

a hravé učení dětí, pohybový rozvoj s využitím 

prvků a pomůcek Montessori pedagogiky pro děti 

od 18 měs. do 3 let, pátek 10.00.

BESEDY:
10. 1., 9.30: První pomoc u miminek a bato-
lat. Seminář, během kterého se naučíte, jak se 

zachovat v různých situacích jako např. když si dítě 

poraní hlavu, popálí se v kuchyni, upadne do bezvě-

domí apod. Cena semináře: 350 Kč. Nutno zaplatit 

při přihlášení na účet 670100-2200109413/6210 

(mBank) s uvedením Vašeho jména. Přihlášky 

a informace: Pavla Maříková, tel.: 724 033 060, 

marikova.pavla@seznam.cz nebo na www.fi tmami.

cz. 

17. 1., 9.30: Jak pochopit sebe i dítě aneb proč 
děti „zlobí” – malá ochutnávka z kurzu efektivního 

rodičovství. Samotný kurz bude probíhat v prvním 

čtvrtletí nového roku. Budete mít tedy dostatek 

času se rozmyslet a přihlásit.

24. 1., 9.30: Dopoledne s Mary Kay – ošetření 

pleti a profesionální poradenství a především 

společenské a plesové líčení. K tomu péče o ruce. 

Tím vším Vás provede kosmetická poradkyně a vi-

zážistka spol. Mary Kay Jitka Hamalová.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Po, 9.00–12.00: Otevřená herna        
Po, od 10.00: Zpívánky (hravé zpívání od peřinky 

do školky)

Út, 9.00–12.00: Otevřená herna
Út, od 9.30: Maminky s háčkem (aktuální datum 

na www stránkách)

Út, 15.30–17.30: Otevřená herna 
Út, 15.45–16.15: Angličtina pro děti 4–6 let
Út, 16.30–17.30: Angličtina pro děti 7–9 let 
(mírně pokročilí)

Út, 17.30–18.30: Angličtina pro dospělé – střed-

ně pokročilí

St, 9.00–12.00: Otevřená herna
St, od 10.00: Zábavné cvičení rodičů a dětí od 18 
měsíců
St, 17.30–19.30: Poradna přirozeného plánování 
rodičovství (nutno objednat na tel.: 777 200 431 

nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz).

Čt, 9.00–12.00: Herna pro děti od 0 do 18 měsíců
Čt, od 10.00: Cvičeníčko pro nejmenší
Čt, 14:00–17.00: Hudební kurzy Yamaha
Pá, 9.00–12.00: Otevřená herna
Pá, od 10.00: Šikulové (tvořivá dílnička pro děti 

a rodiče)

Více na www.mc-domecek.cz

Jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež od 13 

do 19 let

Malenická 1784, 148 00 Praha 11

Otevírací doba: út, st, čt 14.00 – 20.00 

Z PROGRAMU V LEDNU 2012:    
V lednu nás čeká stěhování do nových prostor 
na adrese Brandlova 6139/6.
Stavební úpravy a zabydlování nových prostor.
Přijďte se na nás podívat!!

Změna programu vyhrazena.

Benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

Tel.: 272912124

Mob.: 603 468 151

informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 

Z PROGRAMU NA LEDEN 2012:
Mnoho krásných zážitků a aktivních dní v novém 
roce přeje BENJAMIN
Zápisy do kurzů na první čtvrtletí proběhnou 
od 2. do 6. 1. 2012 v po–pá 10–12 hod. a po a st 
16–18 hod.

V Ý Z V A

Úřad městské části Prahy 11 se obra-

cí na manželské páry s trvalým bydliš-

těm na území městské části Praha 11, 

které v roce 2012 oslaví 50 let, 60 let, 

65 let společného života, s  prosbou, 

aby tuto významnou událost oznámily 

telefonicky nebo písemně co nejdříve 

na adresu:

Úřad městské části Prahy 11
Odbor školství a kultury
Vidimova 1324, 149 41 Praha 4
Paní Helena Majchráková,
tel. 267902353, 724341816
nebo osobně v kanceláři č. dveří 414
 Slavnostní obřady se budou konat 

po dohodě s vámi v obřadní síni Cho-

dovské tvrze, Ledvinova 9, 149  00 

Praha 4.

OBČÁNEK ROKU 2012

První občánek roku 2012 bude vybrán 

z těch novorozeňátek, jejichž rodiče se 

do  konce měsíce února přihlásí v  od-

boru školství a  kultury Úřadu měst-

ské části Prahy 11, Vidimova 1324, 

149  41 Praha 4 (paní Helena Maj-

chráková, kancelář č. dveří 414). Den 

a přesný čas narození dítěte je nutné 

doložit potvrzením porodnice.

Prvního občánka roku 2012 přivítají 

do života představitelé radnice již tra-

dičně v  obřadní síni Chodovské tvrze 

a předají mu dárky.

Gymnasium Jižní Město uvedlo premiéru 
muzikálu Pekelnej Škvár

Gymnasium Jižní Město představilo 20. prosince 

veřejnosti již třetí autorský muzikál Pekelnej Škvár. 

Šlo především o studentský projekt. 

Po 3 měsících usilovné práce a zkoušení 

se odehrálo první představení od 11.00 pro školy, 

a večerní představení pro veřejnost od 19.00. 

Studenti byli odměněni zaslouženým potleskem 

a získali mnoho zkušeností.
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IT kurz a jazykový kurz pro seniory
Tvorba multimédií, práce s  multimedi-

álními programy, základní komunikační 

témata dorozumění v běžných situacích, 

základní orientace v termínech z oblastí 

internetu a IT, to jsou znalosti, které se 

mohou hodit každému seniorovi, který 

chce žít aktivně a zajímavě. 

 Kurz IT pro seniory trvá 4 měsíce, 

vždy jednou týdně 2 vyučovací hodiny. 

Veškeré pomůcky škola zapůjčí. Na kon-

ci kurzu obdržíte certifi kát o absolvování.

Náplň kurzu:
•  Tvorba multimédií (fotografi e, video 

atd.)

•  Základy práce s  multimediálními pro-

gramy – PowerPoint, Flash a jiné

•  Zpracování multimédií a  tvorba doku-

mentů (kalendář, prezentace atd.)

•  Kurz je realizován v učebně výpočetní 

techniky na škole EDUCAnet – Gymná-

zium a SOŠ Praha, s. r. o., Jírovcovo 

nám. 1782, 148 00 Praha 4-Chodov 

(budova ZŠ Campanus, pavilon C1).

Jak se přihlásit: 
Mgr. Jakub Pour (manager pro vzdělává-

ní), tel.: 774 773 367 nebo e-mail: jakub.

pour@educanet.cz

Střední odborná škola multimediální 
a propagační tvorby, s. r. o., Stříbrského 2139, 

zve všechny příznivce umění 

na výstavu výtvarných 
prací svých studentů 

Výstava je interaktivní a umožní každému návštěvníkovi 

vyzkoušet si s pomocí studentů své dovednosti 

ve zmíněných studijních zaměřeních. 

Ukázky prací můžete vidět 
od 9. ledna až do konce měsíce v KC Zahrada.

Vstup zdarma.

Špičkoví pedagogové, z nichž mnozí jsou zároveň pedago-

gy na  vysokých školách a  majiteli prestižních výtvarných 

cen (např. Vasil Artamonov, vítěz loňské ceny Jindřicha 

Chalupeckého), se zaměřují především  na  propojení talen-

tu a  tvůrčích schopností studentů, fotografi ckých technik, 

technik v kresbě a malování, audiovizuálních technik a pro-

dukčních projektů jako jsou festivaly, koncerty, fi remní akce 

apod. Škola opakovaně získala mezinárodní certifi káty ISO 

v uměleckém a odborném vzdělávání. Studenti jsou vzdě-

láváni ve studijních zaměřeních MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA, 

POČÍTAČOVÁ ANIMACE, GRAFIKA A VÝTVARNICTVÍ, PRO-

DUKCE. 

Dny otevřených dveří školy: 
14. 1. a 30. 1. 2012, vždy od 13 do 17hod.

Info: www.eduso.cz

Zveme vás srdečně 

v sobotu 4. února od 18 hodin
na 

XIV. národní krojový ples
Folklorního sdružení 

České republiky
do Top Hotelu Praha

Blažimská 1781/4, Praha 4-Chodov

Připraven je bohatý program ve znamení lidové kultury 

Prahy a středních Čech, který zpříjemní více než čtyři sta 

krojovaných tanečníků, zpěváků a hudebníků, domácí 

a zahraniční folklorní soubory, umělci a orchestry.

Návštěvníci v krojích zvláště vítáni!

www.folklornisdruzeni.cz
www.krojovyples.cz

Cena vstupenek: od 100 Kč do 500 Kč

Upřesňujeme informace k vyhlášce č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, 
ve znění pozdějších předpisů, o které jsme psali v Klíči č. 13 na straně 25.

Podle aktuální informace z odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy bylo toto nařízení z jednání 
Rady Magistrátu hl. m. Prahy staženo a dosud nebylo znovu předloženo. 

poskytovatelů sociálních služeb a v  loň-

ském roce tato skutečnost ohrozila i čin-

nost občanského sdružení, které pod 

názvem Klub vozíčkářů Petýrkova (KVP) 

poskytuje vozíčkářům asistenční a pečo-

vatelské služby.

 V  Petýrkově ulici působí (již od  roku 

1993) ještě jeden poskytovatel téměř to-

tožných sociálních služeb. Je jím akciová 

společnost Jihoměstská sociální (JMS), 

a právě tato skutečnost je zárukou toho, 

že v případě ukončení nebo omezení čin-

nosti občanského sdružení KVP nezů-

stanou vozíčkáři bez pomoci. A o to běží 

v první řadě!

 Vedení radnice si plně uvědomuje 

vážnost situace a  ve  spolupráci s  Jiho-

městskou sociální, kterou 100% vlastní 

městská část, připravilo krizový plán, díky 

kterému v případě potřeby nahradí v pl-

ném rozsahu činnost občanského sdruže-

ní KVP, a to v řádu hodin.

 Vozíčkáři v Petýrkově ulici v žádném 

případě bez pomoci nezůstanou.

Krásný rok 2012 přeje všem 
Jan Meixner

Slovo 

zástupce 

starosty

VOZÍČKÁŘI V PETÝRKOVĚ ULICI BEZ 
POMOCI NEZŮSTANOU 

Financování sociálních služeb je stále 

větším problémem a  je zřejmé, že příští 

léta zlepšení nepřinesou. S nedostatkem 

fi nančních prostředků se potýká většina 

XIV. Národní krojový ples

Rezervace:
Folklorní sdružení České republiky

Senovážné nám. 24, Praha 1

E-mail: foscr@foscr.cz

Tel.: (+420) 234 621 218
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Na  konci roku Komorní orchestr ZUŠ 

Jižní Město vycestoval na  týdenní kon-

certní zájezd po  ostrově Kypru. Tento 

výjimečný projekt se uskutečnil za pod-

pory EU v  rámci programu Comenius – 

Partnerství škol.

 Projektu se zúčastnili studenti 

ze Základní umělecké školy Ladisla-

va Árvaya Žilina, Slovenská republika 

a  Music school Limassol „Marios To-

kas“, Kypr. První společné koncerty 

proběhly na  jaře v  Žilině a  Praze pod 

názvem „Koncert bez hranic“ a v tomto 

duchu pokračovaly také na Kypru. Dvě 

vystoupení se uskutečnila ve  druhém 

největším městě ostrova v  Limasso-

lu, třetí pak v hlavním městě v Nikosii. 

Potěšila nás účast mnoha posluchačů 

z  řad široké veřejnosti, a  přítomnost 

českého velvyslance pana Ladislava 

Škeříka a slovenské ambasadorky paní 

Anny Tureničové. Návštěvníci koncertů 

slyšeli skladby klasické (např. B. Sme-

tana: Má vlast/Vltava, L. v. Beethoven: 

9. symfonie, 4. věta/Óda na  radost) 

a folklorní. Ve volných chvílích jsme měli 

možnost navštívit některá zajímavá 

místa ostrova. Na Kypru se nám líbilo 

a společné koncerty byly příjemným za-

končením našeho setkávání. Poznávání 

rozdílných kultur, navazování přátelství 

a  spolupráce s  uměleckými školami 

různých zemí je velmi obohacující. Rádi 

bychom touto cestou poděkovali ředi-

teli Music school „Marios Tokas“ panu 

Athanasi Athanasiou a sbormistru panu 

Solonu Kladasovi, kteří se nám na Kyp-

ru věnovali, a vedení a pedagogům ZUŠ 

Jižní Město, zejména pak panu řediteli 

Františku Hlucháňovi za jeho vstřícnost 

a  starostlivost a  vedoucímu orchestru 

panu Jiřímu Janouškovi, který trpělivě 

se všemi účinkujícími nacvičoval celý 

koncertní program.

R. Procházková Kuličová
zást. řed. ZUŠ Jižní Město

Zimní tábor s Koltem 
termíny:

 4. 2.–11. 2. 2012 (jarní prázdniny Prahy 1–5)
 11. 2.–18. 2. 2012 (jarní prázdniny Prahy 6–10)

 Občanské sdružení KOLT pořádá již tradičně zimní dět-

ský tábor pro všechny kluky a holky ve věku od 6 do 15 let 

ve Velké Úpě v Krkonoších. 

 V  případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů kontaktujte 

pana Lukáše Bezděka na  telefonním čísle 604  604  604 

nebo na e-mailové adrese lukmen@kolt.cz; podrobnější in-

formace o všech našich akcích získáte také na www.kolt.cz.

Těšíme se na vás!

Koncertní turné po ostrově Kypru

FOTO: ARCHIV
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Jablkoň v Zahradě zahájí koncertní rok 2012 

Děti předvedou, co se v Zahradě naučily

V  úterý 31. ledna se v  KC Zahrada 

představí kompletní pětičlenná sestava 

včetně křehké saxofonistky Aničky Du-

chaňové. 

 Skupina Jablkoň vznikla před více 

než třiceti lety a její začátky jsou spoje-

ny především se spoluprací s Jazzovou 

sekcí. Díky své „nezařaditelnosti“ se 

stejně samozřejmě pohybovala v oblas-

ti folku, rocku, ale i jazzu a později také 

vážné hudby. Koncem osmdesátých let 

Jablkoň navázala pravidelnou spoluprá-

ci s  houslovým virtuosem Jaroslavem 

Svěceným a následně i  s Českým sym-

fonickým orchestrem v  projektu Sym-

phonic Jablkoň. V té době také využila 

otevření hranic a  začala velmi intenziv-

ně koncertovat v Evropě, Severní Ame-

rice i Africe. Postupem let skupina sice 

omládla, ale svůj tradičně jablkoňsko-

-originální přístup k hudbě si ponechala. 

Kromě koncertování a  natáčení desek 

dělá i  hudbu k  fi lmům (např. Smradi) 

a divadelním či televizním inscenacím. 

 Za  ta léta se Jablkoni samozřejmě 

věnovala mnohá média, a to nejen čes-

ká. Namátkou ocitujme dánský Skagen 

Avis: „Jablkoň byl fenomenální, všem 

nám vzal dech. Dá se říci, že je blázni-

vý obdivuhodným způsobem.“ Nebo 

holandský Trouw: „Málokdy padlo tolik 

superlativů o skupině - od „brilantní“ až 

po „nenapodobitelná“. Málokdy to měli 

kritici tak obtížné s  popsáním nabíze-

ného.“ K  tomu mnohá ocenění včetně 

dvou Andělů – to nebude náhoda. Přijď-

te se přesvědčit do Zahrady 31. ledna 

od 20 hod!

Prezentace kurzů „Workshopping“ za-

číná 27. ledna v  15 hod. Na  pestroba-

revnou přehlídku se může přijít podívat 

kdokoliv, a pokud ho kousky a kejkle za-

ujmou, může se rovnou zapsat do další-

ho pololetí. O zahradních kurzech jsme 

si povídali s  jejich manažerkou Radkou 

Spěváčkovou.

Radko, blahopřejeme k dalšímu úspěš-
nému půlroku plnému zajímavých kur-
zů! O které z nich je v současnosti nej-
větší zájem?
Děkuji za  celou Zahradu za  blahopřání, 

doufám, že další půlrok bude ještě in-

vazivnější a zajímavější! Největší odvaz  

je pro děti, soudě dle jejich zájmu, kurz 

Moderního yoyování. Letos jsme otevře-

li dva – pro začátečníky a pokročilé. 

Od září do ledna jsou čtyři měsíce. Sta-
čí se za tak krátkou dobu děti něco na-
učit? Co konkrétně na  přehlídce před-
vedou?
Stihnou! Jsou ve věku, v němž – když je 

něco baví – dělají pokroky rychle a rády. 

Na přehlídce konkrétně uvidíte krátké di-

vadelní představení malých tvůrců z Di-

vadelní dílny nebo Ateliéru kreativního 

pohybu, Cirkusové školky. Ti starší uká-

žou, jak se naučili žonglovat např. s pěti 

kužely nebo nové kroky z  kurzu Stree-

tdance, případně jak moc umí ovládat 

neposedné yoyo. Na  závěr pátečního 

odpoledne vám představí děti ze Školy 

animace krátký animovaný fi lm ve vlast-

ní režii a  starší fi lmaři zkušenosti z  Fil-

mové dílny.

Co chystáte do  dalšího půlroku? Kdy 

bude možné se zapsat do  jarního se-
mestru?
V příštím půlroce plánujeme zůstat u stá-

vající nabídky, v případě, že se vyskytne 

zvýšená poptávka po  dosud nerealizo-

vaném kurzu, rádi zareagujeme. Jarní 

sérii kurzů otevíráme tradičně „Týdnem 

otevřených dveří“, a  to v  týdnu od  13. 

do 17. 2. 2012. Hlásit do kurzů své děti 

můžete už od  9. ledna 2012, ideálně 

přes vyplněný formulář, který naleznete 

na www.kczahrada.cz nebo na e-mailu: 

radka.spevackova@kczahrada.cz.

JAKO KDYŽ GEORG FRIEDRICH HÄNDEL POTKÁ PRAČLOVĚKA. TAK ZNÍ 

PODLE PUBLICISTY JIŘÍHO ČERNÉHO SVÉRÁZNÁ HUDBA RYZE ČESKÉ 

(PRAŽSKÉ) SKUPINY, KTERÁ SE S NEVŠEDNÍM NADHLEDEM POHYBUJE 

NA HRANICÍCH MODERNÍ VÁŽNÉ HUDBY A POPU. 

KAŽDÝ PŮLROK NASTÁVÁ V  KC ZAHRADA ČAS BILANCOVAT. ZDEJŠÍ 

NEVŠEDNÍ KURZY MAJÍ ZA SEBOU DALŠÍ SEMESTR, A TAK JE NA MÍS-

TĚ ZKONTROLOVAT, JAK JEJICH NÁVŠTĚVNÍCI POKROČILI V OVLÁDÁNÍ 

JEDNOTLIVÝCH TECHNIK, UMŮ A DOVEDNOSTÍ! 
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Chodovská tvrz odkrývá neobyčejné obsahy 
obyčejných věcí

 Site specifi c art je umění vytvářené 

pro zvláštní místo. Může jím být volná 

krajina, veřejný městský prostor nebo 

ojedinělá architektura s  inspirativní his-

torií či dispozicí. Site specifi c umění je 

konkrétní lokací inspirováno a  kompo-

nováno, dané místo vytváří jeho vizuální 

podobu a ovlivňuje dobu jeho existence. 

Dílo, které takto vzniká, se nedá bez 

dalších zásahů a  úprav přenést na  jiné 

místo, a právě v  tom spočívá jeho jedi-

nečnost a neopakovatelnost. 

 Cargo cult je původně antropologic-

ký fenomén, týkající se střetu magické 

kultury primitivních národů s naší vědec-

kou kulturou. V přeneseném slova smys-

lu jde o takový přístup k věci, ve kterém 

napodobujeme veškeré vymoženosti 

skutečné vědy, nicméně něco podstat-

ného nám uniká. 

 „K  výstavě v  Chodovské tvrzi při-

stupujeme právě skrze výše naznačené 

strategie,” komentují svůj projekt Mi-

lan Mikuláštík s  Michalem Panochem. 

Kurátorka galerie Helena Blašková je 

doplňuje: „Občas i přesto, že se držíme 

přesných vědeckých postupů a  manýr, 

výsledku naší práce chybí ty správné 

hodnoty. Mikuláštík s Panochem si vzali 

na mušku právě tuto naivitu či víru, se 

kterou podléháme takzvanému objek-

tivnímu vědeckému poznání a pokroku, 

a s  její optikou přetvořili obyčejné věci 

každodenní potřeby v  kultovní objekty 

a  instalace.” Umělci zároveň využívají 

vánoční atmosféry, která napomáhá 

zvýraznit některé principy a  témata, 

s  nimiž pracují. „Prvkem, který sjedno-

cuje celou výstavu, je 

vlastně prázdný no-

sič, tedy určitý před-

mět, obyčejná věc, jíž 

přiřazujeme hodnotu 

teprve v  kontextu 

s  jejím využitím,” po-

pisují dále autoři svoji 

koncepci. A  právě 

o  to jde. „Ať už mlu-

víme o  jejich „Ponzi-

ho schématu“, které 

sestavili z  prázdných 

ramínek s  cenovka-

mi, nebo o  instalaci 

13 osobních vah 

s  pracovním názvem 

„Poslední večeře“, dali 

nám autoři výstavy 

za  úkol, abychom 

ve  svátečním čase 

přehodnotili, co hod-

notu má a co ji nene-

se. 

 „I  z  toho důvodu 

je vstup na  výstavu 

zdarma,” říká kurátor-

ka. CARGO CULTURE 

končí v  Chodovské 

tvrzi 15. ledna 2012.

 Další výstavou, která následuje 

po  CARGO CULTURE, je projekt Tomá-

še Bárty, jenž těží stejnou měrou z tra-

dic moderního umění i z estetiky street 

artu. Výstava začínající 22. ledna 2012 

v Chodovské tvrzi tak představí jeho dy-

namické abstraktní kresby, které s  bra-

vurou balancují na  pomezí geometrie 

a exprese. 

Více informací na 
www.chodovskatvrz.cz. 

CHODOVSKÁ TVRZ NADĚLUJE SVÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM NOVOROČNÍ 

DÁREK. PRVNÍ VÝSTAVA ROKU 2012 V  GALERII CHODOVSKÁ TVRZ 

JE ZDARMA. NOVOU VÝSTAVNÍ SEZONU UVÁDÍ UMĚLCI MILAN MIKU-

LÁŠTÍK A MICHAL PANOCH SE SVÝM SITE SPECIFIC PROJEKTEM CARGO 

CULTURE, KTERÝ DIVÁKY VYBÍZÍ K ÚVAHÁM NAD SKUTEČNÝMI HODNO-

TAMI ŽIVOTA.
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Počet strážníků v MHD se zvýšil o 70 procent 

Oznámení

Změny týkající se sociálních dávek od 1. 1. 2012

Od prosince se v pražském metru zvýšil 

počet strážníků vykonávajících hlídkovou 

službu, a to o 70 procent. Původně vy-

konávalo jen v MHD hlídkovou službu 50 

strážníků, počínaje úterkem 29. listopa-

du jich v MHD denně hlídkuje 85. Jejich 

hlavním úkolem je působení v  soupra-

vách a prostorech metra a také v tram-

vajích, autobusech a dalších prostorech 

jako jsou zastávky, čekárny či vestibuly 

stanic. Jedním z důvodů navýšení počtu 

strážníků v  pražské hromadné dopravě 

je závěr průzkumu spokojenosti s prací 

MP Praha, v němž Pražané vyjádřili po-

cit, že se v hromadné dopravě necítí zce-

la bezpečně. 

 Navýšením počtu strážníků prová-

dějících hlídkovou službu v metru, tram-

vajích, autobusech, ale i  zastávkách 

a stanicích chce pražská městská policie 

přispět k pocitu bezpečí lidí využívajících 

městskou hromadnou dopravu v metro-

poli.

 „Je to momentálně maximum, co 

mohu učinit pro bezpečnost cestujících, 

rozhodně ale nejde o  krátkodobé opat-

ření,“ ujišťuje Ludvík Klema ředitel stráž-

níků. 

 Hlídkovou službu v  MHD zajišťují 

strážníci Hlídkového útvaru. Ti kromě 

dohlížení na  veřejný pořádek a  preven-

tivního působení v oblasti kapesních krá-

deží, projevů vandalismu a dalších nega-

tivních jevů mimo jiné například v rámci 

plánovaných akcí kontrolují prostory 

MHD a jejich okolí se zaměřením na sběr 

injekčních jehel, stříkaček a dalšího kon-

taminovaného materiálu.

Jana Fialová Doleželová, 
Policie hl. m. Prahy

Hlavní město Praha 

a  městské části Pra-

hy oznamují, že bude 

zahájeno řízení o  ná-

mitkách k  obnove-

nému katastrálnímu 

operátu v  katastrál-

ním území Chodov.

 Nový soubor geodetických informací 

a  soubor popisných informací (obnove-

ný katastrální operát) bude v  souladu 

s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 

344/1992 Sb., o  katastru nemovitos-

tí České republiky (katastrální zákon), 

ve  znění pozdějších předpisů, vyložen 

k  veřejnému nahlédnutí na  Katastrál-

ním úřadu pro hlavní město Prahu v ob-

dobí od  30. 1. 2012 do  10. 2. 2012, 

vždy v době pondělí a  středa od 8.30 

do 16.30 hodin, úterý a čtvrtek od 8.30 

do  14.30 hodin a  v  pátek od  8.30 

do 13.00 hodin.

 Po  celou dobu vyložení se mohou 

vlastníci nemovitostí a  jiní oprávnění 

seznamovat s  výsledky obnovy katas-

trálního operátu. Ve stejné době a ještě 

ve  lhůtě 15 dnů od  skončení vyložení 

katastrálního operátu mohou proti jeho 

obsahu podat námitky. Ty lze podat 

pouze písemně u  Katastrálního úřadu 

pro hlavní město Prahu v  podatelně 

nebo poštou.  

 Upozorňujeme, že neúčast vlastníků 

a  jiných oprávněných na řízení o námit-

kách a námitky, u nichž nebyla prokázá-

na oprávněnost, nejsou překážkou pro 

vyhlášení platnosti obnoveného katas-

trálního operátu.

 Platnost obnoveného katastrálního 

operátu a  ukončení platnosti dosavad-

ního katastrálního operátu budou vy-

hlášeny Katastrálním úřadem pro hlavní 

město Prahu koncem února 2012, po-

kud nebudou proti jeho obsahu ve sta-

novené lhůtě podány námitky, nebo 

bude o námitkách pravomocně rozhod-

nuto. Nebude-li o některých námitkách 

pravomocně rozhodnuto, je katastrální 

úřad oprávněn vyhlásit platnost katas-

trálního operátu s tím, že tuto okolnost 

vyznačí v katastru.

Od  1. 1. 2012 dochází k  přechodu 

agend nepojistných dávkových systému 

z městských částí na Úřad práce České 

republiky. Tento krok je učiněn na zákla-

dě Sociální reformy I. a  jeho základním 

smyslem je sjednocení místa a  admini-

strace dávek poskytovaných Minister-

stvem práce a  sociálních věcí. Agendy 

dávek hmotné nouze, příspěvku na péči, 

dávek pro osoby se zdravotním posti-

žením a posuzování nároku a vydávání 

průkazek ZP, ZTP a  ZTP/P tedy bude 

od 1. 1. 2012 vyřizovat v Praze Krajská 

pobočka pro hlavní město Prahu, Úřadu 

práce České republiky, a to prostřednic-

tvím svých kontaktních pracovišť. 

 Tato kontaktní pracoviště naleznete 

nejčastěji v  místě stávajících pracovišť 

vyřizujících dávky státní sociální podpory. 

Úplný seznam s adresami je uveden níže. 

 Po 1. 1. 2012 bude Úřad práce ČR 

vyřizovat nejen nově podané žádosti 

po  tomto datu, ale převezme i  řízení 

o žádostech již zahájených v roce 2011 

na  jednotlivých městských částech 

a tato řízení dokončí.

 Úřední hodiny budou shodné s  pří-

slušným pracovištěm státní sociální 

podpory a ve většině pracovišť to bude 

po a st 8–17, út a čt 8–13, pá pouze 

po dohodě. Podatelny budou přístupné 

po celou pracovní dobu.

 Další informace o  sociální reformě 

je možno nalézt na  novém webu Mini-

sterstva práce a sociálních věcí http://

socialnireforma.mpsv.cz. 

Kontaktní informace:
Pro územní obvod Praha 11  
Praha 11-Chodov, Bohúňova 1553/2
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Křížovka z čísla 13. Knihu Já hráč získává Kristýna Mlčochová, Jan Hormas, Lukáš Poltr. Správné znění tajenky: …STOP 

HAZARDU. Dnes budeme  soutěžit o 5 fotopublikací o Praze 11. Své odpovědi zasílejte do konce ledna na adresu redakce Klíč, 

Ocelíkova 672, e-mail: klic@praha11.cz nebo osobně. Výhry jsou po domluvě k vyzvednutí v redakci Klíče.
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PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ  
VAŠEHO ZDRAVÍ V CENTRU PREVENCE

Civilizační choroby je skupina onemocnění, které jsou spojeny s životním  
stylem především moderní doby a větších měst. Hlavními příčinami vzniku 
těchto onemocnění jsou průmyslová výroba, příjem kaloricky bohatých potra-
vin zejména tučných a slaných a přeslazených jídel, dále pak úbytek fyzického 
pohybu, konzumace alkoholu, cigaret a zvýšený stres.

Onemocnění, která patří do této skupiny a jsou příčinou úmrtí více než 50 ti-
síc osob v ČR jsou například: rakovina, cévní mozková příhoda, hypertenze,  
diabetes mellitus, infarkt myokardu, cévní onemocnění-ateroskleróza, obezita 
a další.

Civilizační chorobám lze předcházet a to především úpravou stravovacích ná-
vyků a změnou životního stylu. Nejdůležitější je však prevence.

V současné době se ukazuje, že se tato onemocnění vyskytují již od 30 roku 
života, a proto je důležité začít s preventivním opatřením včas.

Preventivní vyšetření, které se soustředí především na včasný záchyt prvních 
příznaků onemocnění a následným doporučením změny nevhodného životního 
stylu, může velmi výrazně ovlivnit kvalitu vašeho budoucího života, ale i života 
vašich dětí.

Komplexní preventivní program je celkové vyšetření, které vám umožní získat 
velmi podrobné informace o vašem zdravotním stavu. Výhodou tohoto vyšetře-
ní je návštěva několika lékařů – preventivních specialistů v jednom dni (jedné 
návštěvě, prohlídce).

Vyšetřovací metody jsou zaměřeny především na včasný záchyt kardiovasku-
lárních onemocnění, nemocí pohybového aparátu, psychologických poruch  
a nevhodných stravovacích návyků.

Nedílnou součástí komplexního programu je také laboratorní analýza vzorků 
krve a moče. V případě, že máte zájem o své zdraví či zdraví své rodiny stačí se 
jen objednat a nechat naše specialisty pracovat. 

Bližší informace na www.centrumprevence.cz .

  LÉKÁRNA POLIKLINIKA OPATOVSKÁ
Opatovská 1763/11, Praha 4

provozní doba po– pá 7.30 –18.30
Přijímáme e-Recepty.

Platnost garance do 29. 2. 2012

Nejnižší doplatky

v Lékárně Poliklinika 

Opatovská!
Více informací získáte v lékárně:

G
ar

an
ce

Garance vrácení
rozdílu doplatků!

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí – dozvíte se, jak efektivně 

pečovat o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení – make-up a denní líčení.

Vizážistika – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.
Studio MK
Kontakt: 777 079 284
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HLEDÁME  BYTY

Pro naše klienty urgentně hledáme byty.
Garantujeme nejvyšší možnou cenu! (neplatíte žádnou provizi!)

Rychlé jednání, pozdější vystěhování nevadí!
Právní služby ZDARMA

Kontaktujte nás, prosím, na tel.:  603 872 485 a 739 406 126
Mgr. Bohuslav Papírník a Rudolf Bálek

BLANÍK REALITY s.r.o. , Blanická 16, 120 00, Praha 2 – Vinohrady

www.blanikreality.cz

ZASKLÍVÁNÍ

BALKONŮ A LODŽIÍ

objednejte si naše služby

ještě s 10% DPH

SLEVY pro družstva

zaměření a kalkulace

ZDARMA
dodání a montáž žaluzií a sušáků na prádlo
malování balkonů       možnost splátek
kvalitní montáž       100 % servis

739 034 488
733 715 505

kontakt:
Radlická 2018/78, Praha 5
www.bydlenijerabek.cz

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,

KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH

• RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ •
zaměření a cenový rozpočet

Z D A R M A

AKCE  
telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
60 MĚSÍCŮ

Dodržení ceny s 10% DPH jako v roce 2011  
namísto DPH 14 % uzákoněných na rok 2012  

a to u všech zakázek s dodáním v lednu až březnu 2012

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

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

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově

sy
sté

m O
PTIM

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy

• bržděné přívěsy 1t

• bržděné přívěsy 2t

• přepravníky aut

• přívěsy na motorku

• přívěsy na lodě

• obytné přívěsy

• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar

• převody a přihlašování vozidel

• zajištění STK vozidel a emis-

ních zkoušek

•  prověření původu vozidla,  

provádění VINTESTU  

firmy Cebia

• odhady motorových vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny 

marketu)

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Tel./fax: 284 686 364 

mobil: 602 330 888, 602 303 788

e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz

www.hakoautobazar.cz

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

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
át

ec
ká

HAKO
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ZDRAVÍ PRO VAŠE DĚTI!

Novinka na trhu
probiotických výrobků 
určených i nejmenším dětem.

Probiotika jsou živé bifidobakterie, které posilují prospěšnou střevní 
mikroflóru. Prebiotika (např. vláknina inulin) jsou potravou pro 

živé bakterie a napomáhají jejich optimalizaci a rozvoji. Spojení 
probiotik a prebiotik přináší synbiotický efekt, 

který účinně potlačuje množení  
a aktivitu škodlivých bakterií a tím 
posiluje imunitu organismu.siluje imunitu organismu.pos

Méně 
než 4 % 

tuku
Aktivní
Bifido

Bez
lepku

Bez
konzervantů



CENÍK INZERCE – PLATNÝ OD 1. 11. 2010

Řádková inzerce STANDARD

350,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o standardní textový inzerát bez grafických prvků vysázený v pozitivu na bílém pozadí.

Řádková inzerce ZVÝRAZNĚNÁ

700,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o textový inzerát bez grafických prvků, který je vysázen v pozitivu na barevném (světle oranžo-
vém) pozadí, zvýrazňujícím inzerát oproti standardním řádkovým inzerátům.
K tomu, aby byl zvýrazněný řádkový inzerát skutečně odlišen od standardní řádkové inzerce, 
garantuje vydavatel, že počet zvýrazněných řádkových inzerátů nebude vyšší než počet stan-
dardních řádkových inzerátů vysázených na bílém pozadí.

Vkládaná inzerce

K ceně za vklad je účtována navíc cena  
za gramáž vkladu, a to následovně

0 – 6 g 0,25 Kč/ks bez DPH

7 – 14 g 0,32 Kč/ks bez DPH

15 – 25 g 0,47 Kč/ks bez DPH

26 – 40 g 0,65 Kč/ks bez DPH

Vkládanou inzerci je možné umístit pouze do 
celého nákladu časopisu, který činí 41 000 ks 
výtisků. Maximální možný formát vkladu je 
210 x 297 mm a maximální hmotnost vkladu 
činí 40 g. Vkladem mohou být pouze tiskovi-
ny. Nelze vládat reklamní předměty či vzorky 
výrobků.

Cena za vklad 25 500,- Kč bez DPH

Plošná inzerce

182 x 61 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 61 mm

6.000,- Kč
bez DPH

1/8

182 x 252 mm

29.000,- Kč
bez DPH

1/1

88 x 30 mm

3.200,- Kč
bez DPH

1/16

182 x 123 mm

17.000,- Kč
bez DPH

1/2

88 x 123 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

NAKLADATEL: Úřad Městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

VYDAVATEL A PRODEJCE INZERCE: Men on the Moon Entertainment, spol. s r.o., Opletalova 59,
110 00 Praha 1, IČ: 63666987, DIČ: CZ63666987, Číslo účtu: 1036066006/2700
Obchodní oddělení: tel.: +420 725 843 421, fax: +420 224 228 935, e-mail: info@inzerceklic.cz, 
www.inzerceklic.cz

2. strana obálky: + 20 %
3. strana obálky: + 15 %
4. strana obálky: + 25 %

Příplatky

Po dni uzávěrky: 100 %

1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

Storno poplatky
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