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Značka Verreum byla založena před 2 
lety a jejím cílem je je stát se předním 
hráčem na trhu s exkluzivním českým 
designovým sklem.

Verreum spojuje staré sklářské techniky 
používané v České republice již po 
mnoho století s návrhy současných 
předních českých i zahraničních 
designérů. 

Mimo vlastní výroby unikátního 
stříbřeného skla se SPACE CZ snaží 
spoluprací se zbývajícími českými 
sklárnami udržet tradici ruční výroby 
skla v Čechách.

Verreum své kolekce pravidelně 
představu na domácích i zahraničních 
veletrzích jako např. 100% Design London 
nebo Maison et Objet v Paříži.

Verreum je zároveň spoluorganizátorem 
evropského projektu Glass is Tomorrow, 
jehož cílem je podpořit spolupráci sklářů 
a designérů napříč Evropou.

NORMA  design by Sebastian Herkner

WAVE  design by Jiří Pelcl

FJODOR  design by Rony Plesl

Verreum Inzerce 182x252 02.indd   1 1/20/12   3:24 PM
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravoda-

je Klíč na území Prahy 11 má na starost 

Česká pošta, s. p.  Pokud jste Klíč do 

1. února 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.
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TÉMA

O parkování v Praze 11 s ředitelem 
Jihoměstské parkovací, a. s.

V květnu a červnu 2011 proběhla anketa o stavu a výhledu parkování v naší měst-

ské části, které se zúčastnilo 7848 obyvatel Jižního Města, což je desetina celko-

vého počtu obyvatel městské části. Předmětem dotazníků, které jste vyplňovali 

ve  spolupráci s  tazateli, byl soubor 13 otázek. Výsledky všech by byly asi nad 

rámec mně poskytnutého prostoru v tomto zpravodaji, nicméně pokusím se oko-

mentovat dvě zásadní. Spokojenost se stavem parkování a stanovisko k výstavbě 

garážových objektů pro obyvatele MČ Praha 11. 

 Zde se dostáváme k  možnostem 

řešení parkování v  budoucnu. Shro-

máždit zaparkovaná vozidla do  objek-

tů hromadných garáží. Překvapující je  

procento občanů, kteří si výstavbu přejí. 

Byť tato otázka bude ještě předmětem 

dalších diskusí s  vámi, občany v  jed-

notlivých lokalitách, z ankety je patrné, 

že cesta garážových objektů je cestou 

správnou, z hlediska mého jedinou. Ka-

pacity povrchového parkování na míst-

ních komunikacích jsou konečné, počty 

vozidel stále rostou. 

 A  starost o  parkování našich vozi-

del není starostí obce, ale starostí naší, 

stejně tak jako pojištění, servisování 

a další činnosti s provozem vozidla spo-

jené. Obec může být k  tomuto nápo-

mocna. V neposlední řadě je výstavba 

parkovacích domů na stávajících parko-

vištích i přínosem k revitalizaci okolí.

 V  roce 2011 se rovněž po  letech 

změnil postoj Magistrátu hlavního měs-

ta Prahy k  rozšiřování Zón placeného 

stání (dále jen ZPS). 

 Situace v  okrajových městských 

částech je již dále neúnosná, komunika-

ce jsou zaplaveny vozidly zaměstnanců 

dojíždějících za  prací buď do  městské 

části samotné, či využívají tuto pro pře-

stup na metro při cestování mimo hra-

nice Prahy. V MČ Praha 11 jde o 10 % 

z  celkové kapacity parkovacích míst 

na  místních a  účelových komunikacích. 

Proto i naše městská část uvítala sna-

hu magistrátu po rozšíření ZPS o vybra-

né lokality na území MČ a zahájila veš-

keré potřebné kroky pro zavedení ZPS. 

K  těmto krokům patří zejména  „Kon-

cepce dopravy v  klidu na  území měst-

ské části Praha 11 – Aktualizace 2011“. 

 Tato defi novala potřeby území z hle-

diska kapacit, defi citů a obecně vývoje 

dopravy v  klidu na  území MČ. Dalším 

dokumentem, vyžadovaným magist-

rátem pro vypsání tendru na  správce 

budoucí ZPS, je „Projekt organizace 

dopravy v  klidu“. Pro naši městskou 

část představuje zavedení zejména tzv. 

„Modrých zón“ či „rezidentních štítů“, 

které ochrání obyvatele od  právě ne 

příliš žádoucího parkování zaměstnan-

ců a dojíždějících. 

 Rezidentní karta pro parkování 

v  Praze 11 bude k  dispozici všem ob-

čanům Prahy 11 a bude platit ve všech 

regulovaných lokalitách Prahy 11. Dal-

ší kroky jsou nyní v  rukou magistrá-

tu, který je nositelem veřejné zakázky 

 Z grafu plyne, že většina není spokojena se stavem, který dnes je. Mnohé loka-

lity se pohybují na obsazenosti přes 100 %, což nejenže způsobuje kolapsy v do-

pravě dynamické, nemožnost najít parkovací místo při příjezdu v pozdější době, ale 

především to vás, občany v lokalitě, omezuje při potřebě rychlé pomoci v případě 

mimořádné události, kdy je potřeba pomoci integrovaného záchraného systému, 

zejména pak Hasičského záchranného sboru. 

 Mj., provedli jsme v  roce uplynulém dva zkušební průjezdy vytipovaných ko-

munikací, např. Zdiměřická, Ocelíkova, Horčičkova a  dalších. Jaký byl výsledek? 

Do ulice Zdiměřické se zásahové vozidlo hasičů nedostalo vůbec, v ostatních se 

průjezd zdařil jen díky dokonalému ovládání vozidla řidičem, ovšem průjezd mezi 

zaparkovanými, či mnohdy volně odstavenými vašimi vozidly, na rychlosti dojezdu 

k události příliš nepřidal. Nedodržováním průjezdného profi lu komunikace v šíři 3 

metry pro každý směr jízdy si tedy zaděláváme nejen na pokutu, ale zejména na ne-

dostupnost pomoci v případě mimořádných událostí. 

PATŘÍ SE KONCEM ROKU A  ZAČÁTKEM NOVÉHO SLOŽIT ÚČTY. AŤ JIŽ 

Z  POHLEDU FINANČNÍHO, TAK I  Z  POHLEDU PRACOVNÍCH VÝSLEDKŮ. 

TEN PRVNÍ POHLED PONECHME ÚŘADU FINANČNÍMU, TEN DRUHÝ PO-

HLED SE POKUSÍM NASTÍNIT V NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDCÍCH.

souhlasné

nesouhlasné

nemám názor

Spokojenost se současným řešením parkování na území Prahy 11

ano

částečně

ne

nezajímám se o to

13%

49% 21%

17%

22%

46%

32%

Vaše stanovisko k výstavbě parkovacího objektu ve vámi obývané lokalitě
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na správce ZPS. Ta by měla být vypsá-

na v průběhu roku 2012 tak, aby regu-

lace na  místních komunikacích mohla 

být realizována v polovině roku 2013.

 Jak vidno, čekají nás změny nemalé. 

Samozřejmě, že návrhy těchto opatření 

přinesou řadu diskusí, emočně a  snad 

i konstruktivně laděných. Pak je otázka, 

co a jak jinak dělat. 

 Nebo též nedělat nic a čekat na prv-

ní fatální výsledek neprůjezdných ko-

munikací. Ale to snad není ten správný 

postup.

Ing. Ondřej Myška, 
ředitel Jihoměstské parkovací, a. s.

unie, v  čemž jsme byli v  posledních le-

tech velmi úspěšní.

 Nejvýznamnější investicí letošního 

roku by měla být výstavba bazénu. Mož-

ná nejviditelnější pokles výdajů městské 

části je v oblasti investic do oprav a re-

generací základních a  mateřských škol. 

Důvod je zřejmý, v uplynulém volebním 

období se nám podařilo zregenerovat 

většinu mateřských škol i  škol základ-

ních. Poslední z nich byly ZŠ Campanus 

a Pošepného náměstí, které jsme slav-

nostně předali zregenerované dětem, 

rodičům a  pedagogům v  září tohoto 

školního roku. 

 V  lednu v ZŠ Campanus začala fun-

govat také zrekonstruovaná jídelna 

a  nová třída detašovaného pracoviště 

MŠ Hroncova. Ne velkou, ale zajímavou 

investicí, kterou schválilo poslední loň-

ské zasedání zastupitelstva, je investice 

na  zpracování projektové dokumentace 

na  realizaci divadla v  objektu Anežky 

Malé (955/2), v  návaznosti na  studii 

zpracovanou v roce 2011. Jižnímu Měs-

tu chybí divadlo, respektive reprezenta-

tivní sál, kde by v první řadě mohly vy-

stupovat děti z naší Základní umělecké 

školy Křtinská, na které jsme velmi hrdí. 

Studenti této umělecké školy sbírají 

úspěchy po celém světě, ale představe-

ní pro veřejnost a  rodiče musí mít v  ji-

ných městských částech, protože Praha 

11 prostě nemá žádný důstojný prostor 

pro jejich prezentaci, což osobně pova-

žuji za ostudu. 

 A  kdy radnice plánuje divadlo po-

stavit? Realizaci předpokládáme v  roce 

2013–2014. Objekt by měl být víceúče-

lový. Přes týden by se v něm mělo hrát 

divadlo, o víkendu klubové koncerty nebo 

koncerty klasické hudby. Sál divadla by 

měl mít kapacitu cca 250 míst k sezení. 

(Více informací k rozpočtu městské čás-

ti Praha 11 najdete na straně 22 nebo 

v  plném znění na  webových stránkách 

www.praha11.cz.)

Dalibor Mlejnský
starosta městské části 
Praha 11

Slovo 

starosty

ROZPOČET NA ROK 2012

Zastupitelé jedenácté městské části 

na  svém 12. řádném zasedání schvá-

lili rozpočet na  rok 2012. Velkou část 

příjmů městské části Praha 11 v hospo-

dářské činnosti bude tvořit příjem z další 

vlny odprodeje bytů, které má ve sprá-

vě naše městská část. Odhad je zhruba 

480 milionů korun při předpokladu od-

prodání čtyřiceti procent bytů v Láskově 

ulici, kde jsme odprodej bytů odstarto-

vali. Městská část Praha 11 snižuje běž-

né výdaje. Rozpočet na příští rok refl ek-

tuje ekonomickou situaci. Musíme stejně 

jako všichni ostatní šetřit. Samozřejmě 

také máme ambici dál pokračovat v zís-

kávání grantů a  prostředků z  Evropské 

Vizualizace objektu Nešporova 

s revitalizací stávajícího 

parkoviště
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

V NOVÉM ROCE. Kluby důchodců vykročily do no-

vého kalendářního roku své činnosti. Klub Křejpského 

III, který vede paní Věra Rysková (v popředí vlevo), se  

schází vždy v první a třetí čtvrtek v měsíci. Zázemí má ve 

středisku Jihoměstské sociální, a. s., v Křejpského ulici.

PŘÍJEMNÉ DOMY. Pět panelových domů, tvořících 

blok mezi ulicemi Starochodovskou a Na Sádce, získalo 

nový vzhled. Zpříjemňuje prostředí této části Chodova. Za 

kandelábrem, s nímž si pohrála optika fotoaparátu, uchovává 

objekt drobné upomínky na bývalé místní kino.

TŘI KRÁLOVÉ. Letošní tradiční tříkrálový průvod se 

povedl. I když mu počasí nepřálo a na tři krále i na ná-

vštěvníky foukalo silně ze všech stran, přesto si ho ani 

ti nejmenší nenechali ujít. A králové? Ti byli letos opravdu 

povedení.

CAMPANUS. Hned na začátku ledna otevřela své 

brány zrekonstruovaná školní jídelna v Základní škole 

Campanus a také nová třída odloučeného pracoviště 

MŠ Hroncova v ZŠ Campanus. Slavnost zahájily ředitelky 

obou škol společně se zástupci starosty Meixnerem a Bílkem. 

Jako bonus byla připravena pohádka, kterou zahráli žáci z drama-

tického kroužku I. stupně ZŠ Campanus. Následovala prohlídka 

zrekonstruovaných prostor. Přejme dětem, aby se jim v nové třídě 

líbilo a všem strávníkům „Dobré chutnání“.

PRIMA BABIČKA. Filomena Blehová, narozená 

23. 12. 1910, oslavila krásné 101. narozeniny. Milé 

blahopřání a věcné dary ke svému jubileu, které dostala 

od městské části, jí udělaly velkou radost.

JUBILANTI. 
Zlatou svatbu 

oslavili manželé 

Marta a Jaroslav 

Kryštofovi  

9. prosince 

2011 v Chodov-

ské tvrzi.
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Ta fotografi e nejspíš 

nikdy nezískala žád-

nou cenu, ale přesto 

mi ten výjev utkvěl 

v  paměti. V  suti-

nách rozbořeného 

domu se krčily tři po-

stavy. Žena s  dítětem 

v náručí a muž, který je objímal. Přežili 

válku a v jejich tvářích se zračilo vyčerpá-

ní. Byli zničení, ale šťastní, že jsou spo-

lu. Drželi se za ruce a věřili ve šťastnější 

zítřek.

 My jsme se přehoupli do  nového 

roku, a i když se v ulicích našich měst ne-

válčí a v ledničce vždycky najdeme něco 

k snědku, máme obavy. Bojíme se o naši 

budoucnost, o ztrátu zaměstnání, o to, 

že nezaplatíme bydlení či školné dětem. 

Máme strach, že náš zítřek šťastný ne-

bude, a to i přesto, že nesedíme na roz-

valinách zničeného města, ale jsme pěk-

ně doma v teple mezi svými.

 Rodina na  válečné fotografi i přišla 

o všechno. Neměla nic z toho, co máme 

my. Kromě jediné věci. Věděli lépe než 

kdokoli jiný, jak vzácný dar je mít jeden 

druhého. 

 My bereme rodinný život bezmála 

jako samozřejmost, jako kulisu, která 

patří do našeho všedního dne. Jako by-

chom ztratili schopnost radovat se, že 

někoho máme a nechápeme, že právě to 

je ten největší důvod, proč se můžeme 

dívat do budoucna s nadějí. S nadějí o to 

větší, že nad námi všemi je ještě jedna 

velká náruč. Náruč Boží.

P. Mariusz Kuźniar, chodovský farář

„Není důležité, že pes leží na  sedačce, 

pokud jste mu to dovolili, důležité je, že 

poslechne, když z ní má odejít.“

 Pokud jste majitelem psa, který 

stoprocentně ovládá vás i  celou rodinu 

a  chce předcházet konfl iktům, bylo by 

vhodné poskytnout psovi určité mini-

mum výchovy. To zahrnuje alespoň při-

volání, usednutí na povel, chůzi u nohy či 

přerušení nežádoucí činnosti – např. ská-

kání na  lidi, pronásledování sportujících 

lidí nebo aktivní zapojování do dětských 

her. 

 Účelem kurzu a školičky štěňátek je 

naučit majitele zacházet se svým psem

a  najít správný přístup ke  svému psu. 

Nesnažíme se naučit psa cvičit, ale po-

slouchat. Tohoto cíle lze dosáhnout 

soustavou vybraných cviků, ale prioritou 

je, aby pes byl ochoten uznávat svého 

cvičitele jako svého vůdce a  takto ho 

respektovat. Kurzu se mohou zúčast-

nit psi všech plemen, velikostí a barev, 

s průkazem původu i bez něj, čistokrevní 

i kříženci. 

 Kurzy jsou rozděleny na dvě katego-

rie, štěňátka cca 3–5 měsíců věku a zá-

kladní výcvik cca 5 a více měsíců.

Štěňátka
Jedná se o  přípravu vašich štěňátek 

na  bezproblémové zařazení do  lidské 

společnosti. V rámci kurzu proběhne so-

cializace, veterinární poradna, pozitivní 

motivace atd.

Základní výcvik
Tento kurz obsahuje v  ZKO 10 lekcí 

a  cvičí se 2x týdně. Pro účast v  kurzu 

je nutné základní povinné očkování psa 

a schopnost psovoda fyzicky svého psa 

zvládnout. 

Bližší informace o  ZKO 246 Praha 
4-Jižní Město www.zko246.cz 
Bc.  Ivana Mezteková – jednatelka, 
ivaname@seznam.cz tel.: 602 202 562 
Jana Tobolková – výcvikářka, 
tel.: 604 797 531

red

Nebojme se budoucnosti

Dejte svoje štěně do školičky

Výherci tajenky z čísla 1: Jaroslav Jandus, manželé Knotkovi, Radek Kaufman, Rad-

ka Košutová, Dana Sokolíková.

Výherci soutěže Palatino: Jitka Malečková, Lenka Seredová, manželé Kollerovi, 

Adam Kacínek, Ruda Matějkov.

Výherci fotopublikace: Jan Freitag, Zdeněk Pošusta, Andrea Kotrlová, Lenka Bri-

lová, Martin Klír.

Nová webová rubrika
Foto čtenáře je název nové 

rubriky na ofi ciálním webu Prahy 

11. Do tohoto projektu se může přidat 

každý, kdo má chuť hledat nové a zají-

mavé pohledy na Jižní Město. 

 Tímto projektem bychom na webo-

vých stránkách ukázali zajímavé a  ori-

ginální pohledy na  jedenáctku od  vás 

čtenářů. Podrobné info najdete na 

www.praha11.cz baner Foto čtenářů.

Cyklus vážné hudby
Chodovská tvrz rozšiřuje od  nového 

roku výjimečnou sérii komorních kon-

certů vážné hudby. Oblíbené cykly, 

v  nichž se v  kulisách okouzlující his-

torické budovy pravidelně představu-

jí české špičky vážné hudby, Housle 

na tvrzi a Šansony na tvrzi doplní pro-

gram Zpěváci na tvrzi, který od  ledna 

2012 postupně představí tři velké 

osobnosti českého operního zpěvu. 

Cyklus na Chodovské tvrzi zahájila so-

pranistka Kateřina Kněžíková, v březnu 

(28. 3.) se pak návštěvníci mohou těšit 

na  jednoho z  nejvýznamnějších čes-

kých barytonistů Romana Janála. Vyvr-

cholením první sezony nové programo-

vé série operního zpěvu na  Chodově 

bude koncert bývalého sólisty a  stá-

lého hosta opery Národního divadla 

Jiřího Sulženka, který se v prostorách 

Chodovské tvrze odehraje 27. dubna.

II. setkání nemocných a starších
Farní charita Praha 4-Chodov a Farnost 

sv. Františka z Asissi si vás dovolují po-

zvat na  II. setkání nemocných a  star-

ších obyvatel Prahy 11, které se koná 

v sobotu 18. února od 15.00 v Komu-

nitním centru Matky Terezy.

Program setkání:

15.00 – slavení eucharistie

16.00–17.30 – společenská část.

Všem účastníkům bude nabídnuto 

občerstvení, kulturní program zajistí 

studenti tanečního oddělení Hudební 

akademie Univerzity Karlovy. 

A ještě jednou z tvrze
Součástí Chodovské tvrze je její lek-

torské oddělení a  kurzy, které zde 

probíhají pravidelně každou středu od 

16 hodin a  každou druhou sobotu 

od 15 hodin pod taktovkou lektora Ji-

řího Raitermana. Výtvarné dílny a do-

provodné programy ale dávno nejsou 

pouze program pro děti. Naopak, 

v kurzech v Chodovské tvrzi se setkává 

hned několik generací kurzistů, kteří si 

v ateliéru dokáží během pár hodin vy-

měnit cenné zkušenosti.

Telegrafi cky

FOTO: ARCHIV REDAKCE
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Program pro bytová družstva a SVJ 

Jižní Město se azbestu bát nemusí

Úklid
Program pro bytová družstva a  SVJ 

úspěšně běží i  v  novém roce 2012 

a  stále více se dostává do  podvědomí 

obyvatel Jižního města, o  čemž svědčí 

váš trvalý zájem o  vzájemnou spolu-

práci. Chtěli bychom vás v  jednotlivých 

vydáních Klíče informovat o tom, co se 

konkrétně v rámci programu podařilo re-

alizovat. 

 Velmi častým tématem společných 

setkání jsou záležitosti týkající se úklidu 

a  to zejména v  prostoru okolo kontej-

nerových stání. Tento nepořádek se jen 

velmi obtížně uklízí a  není téměř v  si-

lách jednotlivých obyvatel zajistit jeho 

pravidelnou údržbu, nehledě na  možný 

fi nanční postih, který hrozí v případě ne-

udržování čistoty.

 V  podobné nepříjemné situaci byli 

i členové bytových družstev v Jažlovické 

ulici. Jejich záležitost se podařilo vyřešit 

na  společném setkání ihned na  místě, 

kdy byla uzavřena smlouva s městskou 

částí Praha 11 zastoupenou společností 

Jihoměstská majetková a. s., o zajištění 

pravidelného úklidu za  nízkou paušální 

platbu. K úklidu došlo již následující den 

a pravidelný odvoz odpadů je zajišťován 

každý pracovní den od pondělí do pátku.

Jako velmi oblíbený se ukazuje i program 

zimní údržby, kdy si jednotlivé bytové 

družstvo a  SVJ zvolí zástupce, který 

bude uklízet sníh za  fi nanční odměnu. 

Zvolená osoba sepíše s  MČ smlouvu, 

obdrží zdarma potřebné nástroje a bude 

placena měsíčním paušálem a odměnou 

za množstvím vykonané práce.

 V souvislosti s úklidem a problemati-

kou odpadů bychom vás rádi upozornili 

na  možnost odvozu velkoobjemového 

odpadu a od  ledna 2012 i otevření no-

vého sběrného dvoru v ulici Bartůňkova 

u stanice metra Opatov. 

 V  případě zájmu o  bližší informace 

o programu pro BD a SVJ se obracejte 

na  managera bytových družstev na  te-

lefonním čísle: 606 694 556, či e-mailu: 

bd.svj.manager@praha11.cz.

 Věříme, že jste s naší nabídkou spo-

kojeni a budeme dál dělat vše proto, aby 

byly nabízené služby co nejkvalitnější.

Petr Burda, manager BD a SVJ

Poslední dobou se slovo azbest poměr-
ně často objevuje zejména v souvislos-
ti s budovami mateřských a základních 
škol. Jak si v  této problematice stojí 
osmdesátitisícové Jižní Město se svými 
desítkami škol a  školek? „Jsem velmi 
rád, že mohu sdělit rodičům dětí v na-
šich školních zařízeních, že mohou své 
děti do našich škol a školek bez obav 
posílat,“ říká starosta Mlejnský.
 Městská část Praha 11 v  uplynu-

lých letech zregenerovala většinu svých 

mateřských i  základních škol. Přítom-

nost stavebních materiálů obsahujících 

azbest v lehkém obvodovém plášti typu 

„Boletice“ byla zjištěna jen v  případě 

dvou základních škol (ZŠ K Milíčovu a ZŠ 

Mendelova). „Městská část okamžitě při-

jala všechna opatření k demontáži těch-

to stavebních materiálů,“ říká starosta 

Mlejnský. Demontáž byla provedena 

v pětipodlažním pavilonu A1 a A2, který 

je součástí ZŠ K Milíčovu. Technologický 

postup prací odstranění boletických pa-

nelů  byl zahájen na základě odsouhlase-

ného technologického postupu Hygienic-

kou stanicí hl. m. Prahy.

 Pro demontáž azbestu byla použita 

technologie v podtlakovém kontrolova-

ném pásmu.

 „Akreditovanou laboratoří byla pro-

váděna měření a  analýza koncentrace 

azbestových vláken v ovzduší, protokoly 

jsou obsaženy v závěrečné zprávě, která 

rovněž obsahuje další doklady a  stano-

viska a  je součástí dokumentace, která 

byla předložena při přejímce díla zhoto-

vitelem investorovi a při kolaudaci díla,“ 

říká zástupce starosty Jan Meixner.

 Demontáž stavebních materiálů ob-

sahujících azbest v  lehkém obvodovém 

plášti typ „Boletice“ byla provedena rov-

něž na ZŠ Mendelova, která je tvořena 

čtyřmi pavilony. „Při každém sebemen-

ším stavebním zásahu do budovy, nejen 

při velkých rekonstrukcích, si necháváme 

vypracovat posudky a bez souhlasného 

stanoviska hygienické stanice bychom 

stavební práce nikdy nerealizovali. Mohu 

tedy s  čistým svědomím říci, že naše 

děti v mateřských ani základních školách 

azbest neohrožuje,“ říká na  závěr sta-

rosta Mlejnský. 

Andrea Wolfová

Seniorská komise 

Seniorská komise při RMČ Prahy 11 

dostává občas kritické připomínky, 

dotazy, různá doporučení i  návrhy 

na zkvalitnění její činnosti. Za všech-

ny rozumné a inspirující návrhy děku-

jeme a jsme schopni je akceptovat.

 Nedávno jsme však obdrželi dopis, 

jenž zpochybňuje naši práci. Pisatel 

zdůrazňuje, že seniorská komise není 

schopna i ochotna vzít na vědomí, jak 

jsou senioři přehlíženou skupinou. 

 Stěžuje si i  na  další nedostatky, 

viní zástupce lidu „na  radnici“, kteří 

prý věci neřeší a problémy „zametají 

pod koberec“. Radí také, aby se v „Klí-

či“ přestalo psát, jak krásně se žije 

seniorům na Jižním Městě. 

 Všem seniorům se samozřejmě ne-

žije krásně, především těm, kteří trpí 

různými neduhy. Přehlíženou spole-

čenskou skupinou ale nejsou. To lze 

dokázat na mnoha příkladech. 

 A  připomínky či stížnosti občanů? 

Příslušní lidé „na  radnici“ je řeší, ne 

všechny však mohou vyřešit okamži-

tě a  některé třeba vůbec ne. Pokud 

se například jedná o soukromý maje-

tek, na kterém se vyskytuje nebo děje 

něco nepatřičného, na něj nemá „rad-

nice“ (ze zákona) žádný vliv.

 Seniorská komise chce v  příštím 

období zlepšit především informova-

nost o  všech akcích pro „dříve naro-

zené“ na  Jižním Městě. Jen zprávy 

v „Klíči“ zřejmě nestačí. Budeme také 

upozorňovat příslušné orgány na pro-

blémy imobilních starších lidí. 

 Do  svého plánu činnosti na  rok 

2012 jsme mj. zařadili sociální pro-

blematiku, otázky životního prostředí 

i akce související se 70. výročím aten-

tátu na Heydricha a vypálení Lidic.

 Senioři, kteří mají zájem o činnost 

v  jednotlivých seniorských klubech 

a chtějí se zapojit i do akcí Jihoměst-

ské sociální, a. s., se mohou přihlásit 

na  ředitelství této organizace v  Ša-

lounově ulici na  Opatově (možno 

též kontaktovat pí. Janu Holubovou 

na  e-mail: holubova@jmsoc.cz). Zde 

se také dozví, kdy a  kde se členové 

všech pěti klubů scházejí.

doc. PhDr. Jaroslav Kobr, CSc.
člen Komise seniorů

při RMČ Praha 11

INFORMUJE

FOTO: ARCHIV
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
12. 12. 2011    
SCHVALUJE:

 návrh rozpočtu v hlavní a vedlejší hos-

podářské činnosti,

 návrh statutu sociálního fondu,

 směrnici pro odpisování majetku,

 zrušení Nadačního fondu městských 

částí jihovýchodu,

 darovací smlouvu na bezúplatný pře-

vod vlastnického práva ke stavbě kon-

tejnerového stání pro separovaný od-

pad vybudovaného na parc. č. 265/622,

 podání žádosti na MHMP o odejmu-

tí parc. č. 265/729,731,732,733,734 

(vodní nebo ostatní plocha),

 věcný dar pro ZŠ Ke Kateřinkám, MŠ 

Madolinka, MŠ Jažlovická a MŠ Křejp-

ského,

 smlouvu o smlouvě budoucí o úplatném 

převodu vlastnictví jednotky č. 531/9 – 

bytový prostor (3. NP v domě služeb),

 fi nanční dar ve výši 3 000 Kč pro Klub 

Vodnická, o. s.

ŽÁDÁ:

 Zastupitelstvo hl. m. Prahy o zajištění 

patřičných legislativních kroků pro zno-

vuobnovení sněmu starostů.

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

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení zastupitelstva

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

Čt 2. 2., 17.00: Klub seniorů (dále vždy 1. čtvrtek 

v měsíci)

Klub Vodnická, o. s. 
(více na klubvodnicka.webnode.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 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 16. 2., 20.00: Základy Montessori pedagogiky- 
2. část – praktický život (přednáška, dále vždy 1. 

čtvrtek v měsíci)

Pá 17. 2., 16.00: Výtvarná dílna (výroba maso-

pustních masek)

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

webnode.cz):

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

So 18. 2., 14.00: Masopustní průvod (sraz masek 

před vchodem)

St 22. 2., 18.00: Správné držení těla u dětí (před-

náška 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) 

MČ Praha-Újezd 
nabízí k prodeji do OV: 
• Ordinaci dětského (specialista) lékaře: 

čekárna 18,5 m2, sesterna 15,3 m2, or-

dinace 18 m2 a  společné prostory: WC 

pacienti, WC personál, denní místnost, 

hala a úklid. 2. NP s výtahem. 

• Ordinaci zubního lékaře: ordinace 21,8 

m2 a společné prostory: WC pacienti, WC 

personál, denní místnost, čekárna, hala, 

úklid a terasa. 2. NP s výtahem. 

• Byt 2+kk o velikosti 59,3 m2 s terasou 

o velikosti  64,5 m2 ve 3. NP s výtahem. 

Dům je v ulici Vodnická 531/44, ve kte-

rém je umístěna služebna městské po-

licie Praha 11, potraviny a společenský 

sál. Ke  všem třem nemovitostem je 

k dispozici jedno parkovací stání na spo-

lečném nádvoří. 

Informace získáte na 
www.praha-ujezd.cz

Městská policie v novém
Strážníci Městské policie hlavního města 

Prahy mají od 14. prosince loňského roku 

v Kateřinkách novou okrskovou služebnu, 

umístěnou v  přízemí Domu služeb Vod-

nická 531/44. Jejího slavnostního ote-

vření se zúčastnili ředitel Obvodního ře-

ditelství MP Praha 11 Bc. Petr Schejbal, 

DiS., jeho zástupce pro okrsky Bc.  Jan 

Barchánek, zástupci starosty Ing.  Filip 

Ranoš a Ing. Daniel Hakl a všichni strážní-

ci sloužící v okrsku č. 11, který tvoří území 

městské části Praha-Újezd. Úřední hodi-

ny jsou každé úterý 15–18 hodin.  

Filip Ranoš, zástupce starosty

Sál Vodnická

Sběrný box na elektrospotřebiče 

Vánoční strom

Společnost Rema systém, která provo-

zuje sběrné boxy na elektrozařízení, roz-

šířila svou nabídku služeb. Do nádoby 

na elektroodpad, která je umístěna na 

křižovatce ulic Na Křtině a Vodnická, je 

možné nově odevzdávat i zářivky, výboj-

ky, tonery, CD a DVD. 

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

V sobotu 17. prosince jsme se již popáté 

sešli na Kateřinském náměstí na vystou-

pení dětského sboru ZŠ Ke Kateřinkám, 

vedeného paní učitelkami J. Ronkovou 

a V. Smetanovou. Předtím děti ozdobily 

stromeček barevnými papírovými řetězy 

a  na  vršku stříbrnou hvězdou. Ozdoby 

připravily R. Dvořáková a  K. Stehlíková 

s dalšími maminkami a dětmi již předcho-

zí den v sále Domu služeb. Hrálo a zpíva-

lo se tentokrát v podvečerních hodinách, 

o  to bylo závěrečné rozsvícení stromu 

nejen pro děti silnějším zážitkem. Zářící 

stromeček nás pak doprovázel každý ve-

čer po celý vánoční čas. 

Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty

Mikulášská besídka
Městská část Praha-Újezd ve spoluprá-

ci se Spolkem Fištrón uspořádala mi-

kulášskou besídku, která se uskutečnila 

8. prosince 2011 ve společenském sále 

– Vodnická. Z kapacitních důvodů se pro-

gram besídky opakoval dvakrát za  se-

bou. Kouzelník předvedl své umění, které 

pobavilo nejen děti, ale i přítomné rodi-

če a prarodiče. Pro děti byly připraveny 

soutěže a  také si mohly zatancovat. 

Čert si přišel zkontrolovat, jestli byly děti 

v uplynulém roce hodné. Mikuláš s andě-

lem pak všem dětem rozdal nadílku.  

Václav Drahorád, starosta



MČ Praha 11 připravila pro jihoměstské dětipp pp p jppp jp

PŘÍMĚSTSKÉ
JEDNODENNÍ TÁBORY

od 6. 2. do 10. 2.  2012
od pondělí do pátku vždy
od 7.00 do 18.00 hod.
ZŠ K Milíčovu nebo
ZŠ Mikulova od 7.00 do 8.30 hod.
ZŠ K Milíčovu nebo
ZŠ Mikulova od 17.00 do 18.00 hod.

Termín:

Místo srazu:

Místo vyzvednutí:

Na které období (dny):

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Škola:

Ulice:

Město:

E-mail:

Telefon:

Částka obsahuje počet dní krát 200 Kč,

kterou zašlete na účet.

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

částka k úhradě je tedy 600 Kč

Přihlašovaný se narodil 3. 5. 1998

variabilní symbol bude tedy 03051998

konstantní symbol 333

zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte

Závazné přihlášení dítěte na Příměstský tábor Prahy 11:

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

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

g
Pondělí:

Úterý:

Středa:
Čtvrtek:

Pátek:

Cena jednoho dne je 200 Kč, zbytek doplácí MČ Praha 11 a v něm je zahrnuta: 
svačina, oběd, vleky, doprava a program. Uzávěrka přihlášek a platby 2 pracovní 
dny předem. U lyžařských dnů je počet míst omezen na 40 dětí.

Přihlášky: na www.taborypraha11.cz nebo tento letáček osobně doručte na po-
datelnu MČ P11, Ocelíkova 672/1, Praha 4 nebo zašlete tento letáček na adresu: 
Příměstský tábor, podatelna MČ P11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

Platba na účet - 43-8526980257/0100, variabilní symbol je datum narození dítěte 
ve formátu ddmmyyyy (den, měsíc, rok), konstantní symbol - 333,  zpráva pro pří-
jemce - jméno a příjmení dítěte

Více informací na stránkách a tel. čísle:
e-mail: info@sportacek.com
www.taborypraha11.cz
INFO LINKA: 725 006 262

Garant táborů:
Ing. Eva Štampachová - MČ Praha 11



Sportovní a volnočasové akce konané od 1. 2. do 29. 2. 2012
3. 2. –5. 2.

 Indoor Cup v boxlacrossu
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

Lacrosse JM

6.–10. 2.
 Jarní příměstské tábory

Sraz účastníků: ZŠ Mikulova, ZŠ K Mi-

líčovu

MČ Praha 11

11. 2.

 Herbadent SJM Praha 11 x Liberec 
(extraliga žen ve fl orbalu)
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 

Florbalová unie, Herbadent SJM Praha 

11, SJM, o. p. s.

12. 2.
 Herbadent SJM Praha 11 x Trutnov 

(extraliga žen ve fl orbalu)
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 

Florbalová unie, Herbadent SJM Praha 

11, SJM, o. p. s.

 Extraliga mužů ve fl orbalu TJ JM 
Chodov x Bulldogs Brno
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

Svaz fl orbalu

17. 2. 
 1. futsalová liga – zápas Bohemians 

1905 x Teplice
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

Český svaz futsalu + Bohemians 1905

18. 2.
 SK Dvojka – turnaj ve fl orbalu

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

Svaz fl orbalu

19. 2.
 Turnaje přípravek KOMA CUP

Sportovní hala TJ JM Chodov

FC Háje JM

21.–22. 2.
 Jarní pohár v interkrosu pro žákov-

ské kategorie a dorost
ZŠ Mendelova

Český svaz interkrosu

26. 2.
 Extraliga mužů ve fl orbalu TJ JM 

Chodov x Sokol Pardubice
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

Svaz fl orbalu

 SK Dvojka – turnaj ml. žáci divize G
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

Svaz fl orbalu

 Jarní pohár v interkrosu pro žákov-
ské kategorie a dorost
ZŠ Mendelova

Český svaz interkrosu

 Florbalový turnaj mladších žáků 

Sportovní hala TJ JM Chodov

TJ JM Chodov

 Volejbalové zápasy 4. kola ligy juni-
orek
ZŠ Mikulova

SK ZŠ Mikulova
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RELAX

Již devátým rokem bude ZŠ Donovalská 

ve spolupráci s tenisovým oddílem TCD 

Donovalská otevírat pro letošní prvňáč-

ky třídu s rozšířenou výukou tělesné vý-

chovy se zaměřením na tenis.

 Jedná se o  jedinou spolupráci ZŠ 

a tenisového oddílu na bázi spojení škol-

ní a  tenisové výuky na  Jižním Městě. 

V letošním školním roce se v I. – III. roč-

níku věnuje takovéto společné přípravě 

60 dětí. Hlavní výhodou tenisových tříd, 

kterou si rodiče nejvíce pochvalují, je 

možnost absolvovat školní i  tenisovou 

výuku v dopoledních hodinách a ve spor-

tovním areálu školy, takže rodičům odpa-

dá starost s dojížděním ze školy na tré-

ninky a zpět.

Nabízíme vynikající technické zázemí:

• 2x antukový tenisový kurt

• 3x tenisový kurt – umělá tráva

• 1x tenisový kurt – krytá hala

• 2x tělocvična

• nahrávací tenisový stroj

• cvičná tenisová zeď

•  trenéry tenisu I. třídy, absolventy 

FTVS UK

 Výuka tělesné výchovy je v  teniso-

vých třídách rozšířena na tři hodiny týd-

ně. Ve dvou z nich probíhá kombinovaná 

výuka tenisu a klasické tělesné výchovy. 

Třetí hodina je věnována výhradně teni-

sové přípravě. Celý cyklus je plánován 

na tři roky, od I. do III. třídy. Za tuto dobu 

by se děti měly seznámit s tenisem na-

tolik, že zvládnou všechny základní teni-

sové údery a dovedou je použít v oněch 

zmiňovaných minitenisových zápasech.

Přihlášky písemně na  adresu školy: 
ZŠ Donovalská 1684, 149 00 Praha 4, 

ozn. TENIS. V  přihlášce uveďte: jméno 

a  věk dítěte, adresu, bydliště a  tele-

fon. Informace: Mgr. Jiří Smrčka, tel.: 

603 856 063

red

Sokol Chodov připravil novinku cvičení 

pilates. Toto cvičení je vhodné pro muže 

i ženy. Je pomalé a vědomé, kombinuje 

posilování a protahování svalů a spolu 

s dýcháním buduje „powerhouse“ ne-

boli střed těla (svaly od hrudního koše 

k pánevnímu dnu). Při pravidelném cvi-

čení docílíte výrazného zlepšení celkové 

fyzické kondice. Hodiny vede naše zku-

šená cvičitelka Romana, která má pro 

tento druh cvičení odborné vzdělání.  Pi-

lates cvičíme každé úterý od 19.30 do 

20.30 hod. 

 Dále nabízíme kalanetiku, zdravot-

ní cvičení pro ženy, základní sportovní 

(gymnastickou i herní) průpravu pro děv-

čata od 5 let a míčové hry pro chlapce 

od 6 let, zkrátka širokou nabídku aktivit 

pro zdraví a pohodu. Přijďte mezi nás!

SOKOL Chodov

Volejbalová škola Praha 
může díky novému sponzorovi 

přijmout 
od ledna průběžně 150 

nikde nezapojených dětí 

ve věku 6 až 15 let. 

Zájemci se mohou hlásit na 

fajo@volny.cz 
nebo na tel.: 774 202 019.  

Další info na 

www.volejbalovaskolapraha.cz  

• Školní výuka spojená s tenisem

• Pilates pro začátečníky

Co takhle volejbal?
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INZERCE

• KOUPELNY – výměna vany za  sprchový 
kout, kompletní rekonstrukce, obkladové pa-
nely Abitiby, voda, elektro, přijatelné ceny, 
program pro seniory. Tel. 739 253 530.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, 
kanalizace, topení. Výměna plynových spo-
třebičů. Rekonstrukce jádra. Jan Horyna, tel. 
603 554 550, 271 912 323. 

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC, koberce, 
plovoucí podlahy. Návštěva se vzorky, za-
měření a  cenová kalkulace zdarma. Mob. 
604 623 052, www.blahapodlahy.cz, e-mail: 
blahapodlahy@seznam.cz.

• OPRAVY CHLADNIČEK A  MRAZNI-
ČEK v  bytech i  SO+NE. Tel.: 602  719  678, 
261  261  792 v  době 7-22 hod. Prodej no-
vých a odvoz starých chladniček.

• VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či 
půdu levně. Tel.: 777 227 840.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-
ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-
rů. Mob. 777 670 326.    

• ELEKTRIKÁŘ V  PRAZE 4. Tel.: 
602 441 762, 272 765 431.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, dlaž-
by. Malířské a bourací práce, odvoz suti. Re-
konstrukce jader, domků, nebyt. prostor. Ro-
zumné ceny. Tel.: 603 538 738, e-mail: marti.
dvorak@centrum.cz.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 
malířské práce, stropní kazety, levně, rych-
le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 
603 494 330, E-mail: ivan.lafek@email.cz.

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 
skel, seřízení kování. Tel. 737 202 354.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - 
Kompletní malířské práce, štukování panelů, 
stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za  ro-
zumné ceny. www.123malovani.cz, Tel: 
603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz.

• ELEKTRIKÁŘ PRO JIŽNÍ MĚSTO. Provádí-
me veškeré opravy a úpravy elektroinstalace 
v bytech a domech. Tel. 737 323 598, e-mail: 
elektro-udrzba@seznam.cz.

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

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 547 
– malování, lakování, štukování, fasády, za-
měření zdarma, práce i o víkendu. www.ma-
lovani-novotny.cz, e-mail: malovani.novotny@
seznam.cz.

• Odvoz odpadu, nábytku, el. spotřebi-
čů, 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 pod-
lahy kvalitně. Koupelny, kuchyně atd. na  klíč 
nebo dohodou. Likvidace byt. jader s  odvo-
zem 5500 Kč. Tel. 777 207 227.

• OPRAVY PRAČEK A  MYČEK: AEG, ARIS-
TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 
PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a  jiné. 
P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a  malířské 
práce. Bytová jádra a  rekonstrukce 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 TAPET, 
štukování, malířské a  lakýrnické práce a  jiné 
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-
fon: 222 982 922, 604 517 565.

• NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ-
CE + štukování, stěrkování. Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz.

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

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

• STAVEBNÍ FIRMA STRÁNSKÝ, prodej 
a montáž plastových oken, veškeré zednické 
a obkladačské práce, zateplování fasád, ma-
lířské a  natěračské práce, sádrokartonářské 
práce. Tel.: 604 814 582.

• MYTÍ OKEN (plast. okna v  3+1 – cca 
340 Kč), čištění koberců a  čalounění. Tel: 
606  148  453 nebo 222  955  295, e-mail: 
silha.j@seznam.cz – Fa Šilha.

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

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-
keré zednické a obkladačské práce, malování, 
štukování, plovoucí podlahy. Kvalita a rozum-
ná cena. Tel.: 720 391 187, email: skutchan@
seznam.cz. 

• ZDARMA PŘIJEDEME a  práci odvedeme 
od  150 Kč/hod. Provádíme řemeslné a  sta-
vební práce, opravy a montáže pro Váš byt 
i fi rmu. K. Štorc, tel. 777 204 950.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-
hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 
ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 
www.stehovanibytu.cz.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 
plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-
tů, připojování kuchyní a  podobně. Výměny 
rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.: 
603 344 485, email: jirka.vlasak@volny.cz.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-
ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a  de-
sek. Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍ-
NĚ nová dvířka na  vaši kuchyň a  vest. skří-
ně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výmě-
na prac. desky. Vrba – tel.: 603  438  707, 

www.vrbakuchyne.cz.

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

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

• ÚČETNÍ FIRMA: daň. evidence, účetnictví, 
mzdy, personalistika, daňová přiznání, DPH, 
rekonstrukce účetnictví, zastup. na úřadech. 
Tel. 602 393 018.

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, 
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 
Tel. 604 618 298, 222 364 018.

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

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

• DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ – za  2011 (možno 
s odkladem do června), účetnictví (i zpětně), 
mzdy, DPH, odvolání, mezinárodní zdanění. 
DAŇOVÁ PORADKYNĚ 18 LET PRAXE, ma-
rie.valikova@seznam.cz, www.valitax.cz, tel. 
775 074 646.

• 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.

• ANALYTIK IVANA KRÁTKÁ provádí kontro-
lu pojistných smluv a to rodinných i fi remních. 
Tyto kontroly a  konzultace jsou bezplatné. 
Ivana Krátká, telefon 731 424 068.

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

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Háje 
poskytuje právní služby občanům, podnika-
telům, družstvům, SVJ. Tel: 606 125 069, 
e-mail: causa@cmail.cz.  

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

• PÁNSKÁ KREJČOVÁ – šití na  míru pán-
ských a dámských oděvů, šití záclon a závě-
sů, úpravy a  opravy oděvů. Opatov, Bacho-
va 16 (vchod od školy), tel: 776 298 823, L. 
Spoustová.

Služby

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

přestavby bytových jader
rekonstrukce koupelen a bytů na klíč
česká společnost s 15-ti letou tradicí

www.bathinterier.cz
info@bathinterier.cz

tel.: 777 900 968, 604 208 075 

KOUPELNY
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INZERCE

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

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Nabízím veškeré 
kadeřnické služby u vás doma. Kvalitní služby 
za příjemné ceny. Tel. 777 285 669.

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

• CHOVATELSKÉ POTŘEBY + stříhání 
a  koupání psů všech plemen. Nově otevře-
no, V  Jezírkách 1540, Praha 4, u polikliniky. 
Otevírací doba: Po-Pá: 8.30-18.00 hod. Tel.: 
732 461 207.

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

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

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

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ, 
výměn bytů. Dlouhodobá specializace na Již-
ní město, P4 a 10. Certifi kovaný realitní ma-
kléř (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 Milí-
čovského lesa. Platba v  hotovosti. Tel.:777 
211 671. 

• HLEDÁM BYT na  Jižním Městě! KOUPÍM 
RYCHLE BYT na  Jižním Městě, nabízím 3,2 
mil. Kč. V případě zájmu mne prosím kontak-
tujte na tel. č. 777 119 411.  

• 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. 

• PRODEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY 
Staráme se o  Jižní Město. RIM REALIT 
kontakt: 725  001  188, 271  00  11  88, 
rimrealit@rimrealit.cz, www.rimrealit.cz (na-
jdete nás na adrese: Krejnická 2021/1 Praha 
4 a Opatovská 1753/12, Praha 4).

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

• KOUPÍM MENŠÍ BYT 2+KK (1+KK, 1+1) 
a  podobný v  Praze 4, nejlépe v  Praze 11. 
Může být i družstevní.  Tel.: 607 686 460.

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, po-
zemek kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, 
na  velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může 
být i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD, 
i nečlena družstva, služební, podnikový apod. 
Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás 
případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace 
atd., vyřídím i právně velmi komplikované pří-
pady, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soud-
ní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost 
neoprávněně obsazenou, s  nežádoucím ná-
jemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček 
mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hoto-
vosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 
nebo 603 420 013.

• BD DOUBRAVICKÁ 1303 A 1304, adresa 
Doubravická 1303/6 Praha 11, nabízí k pro-
deji členství k bytu 3+1 s lodž. v 11. P. z 12. 
Byt v původním stavu. Cena 2,1 mil. Kč. Kon-
takt: doubravicka@seznam.cz.

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

• REALITNÍ MAKLÉŘKA hledá byty k  pro-
deji 1+1 až 3+1 nejlépe OV – Chodov, Roz-
tyly, Háje. Kompletní realitní servis, právní 
služby zdarma. Tel: 724  253  482, e-mail: 
i.foxova@unitedreal.cz.

• KOUPÍM BYT 1+1 s  lodžií, osobní nebo 
družstevní vlast., jen Praha 4 – Chodov, nejlé-
pe ulice Leopoldova, Brodského a okolí, plat-
ba hotově, RK nevolat, i  před rekonstrukcí, 
tel. 606 157 525, e-mail: hejola@email.cz.

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

• BYT 1+1 NA  JIŽNÍM MĚSTĚ, 7. patro, 
v OV červen 2012, vyměním za 3+1 na Již-
ním Městě. Tel. 777 652 174.

• NABÍZÍM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM zre-
konstruovaného bytu 2+kk, 4. patro v lokalitě 
Háje JM, v blízkosti metra, částečně zařízený 
+ lednička. Cena 11  000 Kč včetně služeb. 
Tel.: 606 636 298.

• PRODÁM 3+1/L, OV, Již. Město, 72m2 +7 m2 
lodžie, hezké dispoziční řešení, sklep. kóje, 
zateplení, plast. okna, dobré patro a spojení, 
pěkná poloha. Tel.: 602 330 300 od 8 do 18 h.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ poptává byty 
k prodeji a k pronájmu pro naše solventní kli-
enty. Tel: 603 230 530.

• SHÁNÍME DLOUHODOBÝ PRONÁJEM 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
• OSOBNÍ VÝKLAD KARET, Helena Vašková, 
Jižní Město, tel. 723 192 998.

• HLEDÁME NOVÉ KOLEGY do  týmu realit-
ních poradců kanceláře RIM REALIT starající se 

o  Jižní Město. Nabízíme nadstandardní mož-

nost výdělku. Vhodné pro jakoukoli věkovou 

skupinu (i  pro aktivní důchodce). Kontaktujte 

nás: 725 960 492, rimrealit@rimrealit.cz.    

• GARÁŽ ZA 330 000 Kč. Prodej samostat-

né garáže, 4. patro o celkové výměře 18 m2 

v Praze 4 – Chodov, ulice Holušická. Celý ob-

jekt je střežen ostrahou. V případě zájmu vo-

lejte 607 941 973. 

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bo-

jíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nej-

lepším 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 praktické-

ho lékaře pro dospělé, Květnového vítězství 

123/2a, Praha 4 (BUS 170, 203 stanice Mok-

rá) přijímá k registraci nové pacienty. Smlouvy 

s pojišťovnami uzavřeny. Tel: 272 936 446.

• NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAK-
TICKÉHO LÉKAŘE, MUDr.  Dana Řežábová, 

Praha 4 – Hviezdoslavova 1600/6, POLIKLI-

NIKA LITOCHLEBY, 1. Patro, přijímá k  regis-

traci nové pacienty, smlouvy s  pojišťovnami 

máme. Tel.: 267 914 143. 

• STOMATOLOGICKÁ ORDINACE RIDET 

s.r.o. přijímá nové pacienty, adresa: Hvi-

ezdoslavova 520/12, Praha-Háje. Objednání 

na tel. čísle 603 269 949. www.ridet.cz.

• HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID zdravotnického 

zařízení v blízkosti metra C – Chodov, "Dohoda 

o provedení práce", přednost budou mít zájem-

ci, kteří jsou očkovaní proti žloutence typu B. 

Nadstandardní mzda. Kontakt: 606 823 920.

• ŽIJETE ŽIVOT PODLE SVÝCH PŘEDSTAV? 

Něco nefunguje, jak byste si přáli? CHCETE 

TO ZMĚNIT? Mohu Vám pomoci nalézt řešení 

metodou ODBLOKOVÁNÍ. E-mail: mi.beneso-

va@centrum.cz, tel.: 774 098 178.

• ANGLIČTINA. Gymnaz. prof. v penzi může 

přijmout 2 nové žáky pro soukr. výuku. Přípra-

va na stř. šk., k maturitě, výuka nad standard 

vaší šk., výuka dospělých. 200 Kč / 60 min. 

Ul. Za rybářstvím, Háje. Tel. 774 299 549. 

• AUTOŠKOLA – řidičské průkazy všech 

skupin, kondiční jízdy, školení řidičů, profes-

ní průkazy, vrácení ŘP. Mendelova 7, Pra-

ha 11, tel.: 603  422  321, 603  410  132, 

www.autoskolacharvat.cz.

• RÁDI TVOŘÍTE A  HRAJETE SI? Nabízím 

Vám TVOŘIVÉ KURZY DECOUPAGE (ubrous-

ková technika) na dlaždičky, plátýnka, květiná-

če, různé krabičky aj. E-mail: mi.benesova@

centrum.cz, tel.: 774 098 178.

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

pouze do  roku 1950. Nabídněte. Telefon: 

603 247 819,  email: centrums.t@post.cz.

• KOUPÍM STARÉ I  NOVÉ KNIHY, i  celé 

pozůstalosti. Tel.: 603  583  950, e-mail: 

bsita@seznam.cz.   

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 L L
L L
L L
L L
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Za historií jihoměstské dominanty
Objekt konečné stanice trasy metra 

C v  Hájích vyrůstal před rokem 1980, 

ve  kterém byl dokončen. Prodloužení 

trasy, nazvané IIC, bylo v listopadu toho 

roku konečně zprovozněno pro veřej-

nost. Reprodukce fotografi e ze závěru 

sedmdesátých let 20. století zobrazuje 

teprve počáteční fáze výstavby areálu 

na  konci trasy a objektu stanice. Za ní 

se tyčí známé dvouvěží, které Jižnímu 

Městu I  dominuje. Tradičně mu říkáme 

Kupa, jak byly na  výkresech architektů 

označeny jeho první hmotové skici. Ob-

jekty byly tehdy „rozčapenější“, umělec-

ky odvážnější. 

 Doba však sešněrovala projektanty 

do  stejných možností, jaké byly před-

určeny pro okolní zástavbu. Pouze po-

čtem podlaží ji mohl projekt překonat. 

Výsledná Kupa proto z dobové výstavby 

nevystupuje jinak než svým zdvojením, 

výškou, charakteristickým propojením 

můstkem a  dvojími hodinami. Máme 

ji v  povědomí jako prostý dobový sta-

vební symbol městské části Praha 11. 

Využívají ho dokonce loga některých 

organizací, jež v naší městské části pů-

sobí. Dnes už se ale Praha 11 chlubí 

i OC Chodov, objekty Archivního areálu 

a dalšími. Nedokážeme dohlédnout, jaké 

objekty budou městské části dominovat 

v budoucnosti.

Jiří Bartoň     

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ            

Reprodukce z dobového tisku před r. 1980 Září 2011

Na hradbách se střílelo
Článek vyšel před stodeseti roky, takže nevznikl o nás. Tenkrát 

byl z Chodova, z území dnešní Prahy 11, k hranicím hlavního 

města království a  k  přežívajícím zbytkům jeho hradeb ještě 

pořádný kus cesty. Jižní okraj tehdy tvořil Vyšehrad. Připomí-

naný text je o střelbě z Mariánské hradby, části opevnění nad 

levým břehem Vltavy. Táhlo se od  Prašného mostu u  Hradu 

přes Pohořelec a Petřín dolů a jeho část je dodnes ke spatření. 

Článek připomínal střílení, o kterém konstatoval, že „náleží také 

k pochybným institucím ,pro obecné dobro a blaho´. Na dané 

znamení z hvězdárny Klementinské, že slunce dostoupilo právě 

nejvyššího bodu zenitu a že tudíž nastal pravý okamžik hvěz-

dářského poledne, zazní z hradeb ohromná rána, z téhož místa, 

odkudž za památných dnů r. 1848 Praha bombardována byla. 

Dnes dělová rána ta nemá ovšem účinku jiného, nežli že si každý 

průměrný Pražák vytáhne z kapsy hodinky a natáhne je, pokud 

ovšem luxusem takovým opatřen jest. Tento žertík stojí Prahu 

ročně na 400 zlatých, které uletí prachovým dýmem do povětří.“ 

Inu, každá doba má svoje starosti i „starosti“. Není vyloučeno, 

že ohlas „ohromné rány“ aspoň občas do Chodova dolehl. 

Jiří Bartoň  REPROFOTO Z ROKU 1902. 



Po roce zase vzhůru do školek
Vážení rodiče, 

rok uplynul a my Vám opět na stránkách 

Klíče přinášíme informace k přijímacímu ří-

zení do mateřských škol. Jak tedy na to? 

Řešíte, do které školky své dítě dát, aby 

to byla ta nejlepší? Profi lace škol i  na-

bídka zájmových činností je srovnatelná.  

Proto sledujte dny otevřených dveří a na-

vštivte je všechny. Možné je i  domluvit 

návštěvu mimo uvedený termín po doho-

dě s ředitelkou školy. Jen tak poznáte, jak 

to ve školce vypadá, budete mít možnost 

zeptat se na vše, co vás zajímá, poznáte 

vedení školy i personál.

Přijímací řízení do mateřských škol 
pro školní rok 2012/2013 proběhne 
v termínech: 
• 20. 2.–24. 2. 2012 (výdej přihlášek) 
• 12. 3.–16. 3. 2012 (příjem přihlášek)
 Informaci o konkrétních termínech na-

jdete u každé školy v přehledu v přilože-

né tabulce, mohou se nepatrně lišit. Při-

jímací řízení probíhá dle správního řádu. 

Kritéria stanovuje ředitelka každé MŠ sa-

mostatně po projednání se zřizovatelem.

 Přijímací řízení provádí ředitelka 

v sídle mateřské školy, některé MŠ mají 

detašovaná pracoviště, sledujte i  tuto 

informaci (vyznačeno v  tabulce). V  uve-

dený termín vyzvedněte v MŠ potřebné 

formuláře-přihlášku, evidenční list, při-

hlášku ke  stravování. Vše pečlivě vyplň-

te a opět v daném termínu vraťte škole. 

Rozhodnutí o přijetí vám bude oznáme-

no zveřejněním seznamu uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem s výsled-

kem řízení u každého uchazeče. Seznam 

bude zveřejněn na veřejně přístupném 

místě. Zveřejněním seznamu se považují 

rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádos-

tem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

V  případě, že podáte přihlášku na  více 

školách, uvítáme, když informujte o této 

skutečnosti dané MŠ, případně vyznačíte 

v poznámce přihlášky, kde jinde jste žáda-

li. Městská část přijímací řízení vyhodno-

cuje. Duplicitní podání se snažíme vyřešit, 

pokud dítě splňuje kritéria, přijetím do ně-

které z podaných MŠ, případně v  rámci 

městské části. Obecně při přijímání platí 

zákonná povinnost školy přednostně 

přijmout děti v posledním roce školní do-

cházky, děti s odkladem školní docházky, 

dále je zohledněn věk dítěte, trvalý pobyt, 

přihlédnout lze k  individuální situaci dítě-

te (zaměstnanost zákonného zástupce či 

již docházející sourozenec do MŠ). Jaké 

jsou opravné prostředky přijetí a  jak se 

uplatňují? Odvolání proti rozhodnutí ředi-

tele se uplatňuje prostřednictvím mateř-

ské školy ke krajskému úřadu magistrátu 

hl. m. Prahy. MČ Praha 11 v posledních 

letech navyšovala kapacity mateřských 

škol. Loni byla navýšena o  106 míst 

a plánují se další. 

 Šance na přijetí vašeho dítěte je tak 

veliká. Ze zkušenosti víme, že jsme přijali 

děti maminek, kterým hrozila ztráta za-

městnání po  uplynutí tříroční ochranné 

lhůty a také těm, které si našly nové pra-

covní místo. Co se týká znalostí a doved-

ností před nástupem do MŠ – pro úspěš-

nou adaptaci by mělo mít dítě základní 

návyky v sebeobsluze (umí jít na WC, umí 

se najíst). To vytváří pro dítě základ se-

bedůvěry a sebejistoty, lépe se v MŠ cítí. 

V mateřské škole se hradí úplata za před-

školní vzdělávání, „školné“ se pohybuje 

v rozmezí 600–1100 Kč/měsíc. 

 Odbor školství a  kultury zazname-

nal zvýšený počet dotazů k  rozdílné 

výši úplaty za předškolní vzdělávání tzv. 

„školného“ v  mateřských školách, a  to 

i v souvislosti se vznikem detašovaných 

pracovišť některých MŠ. Výše „školného“ 

je taxativně vymezena § 123 "školského" 

zákona č. 561/2004, v  platném znění, 

a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o  před-

školním školství, v platném znění.  Stano-

vení „školného“ je v kompetenci ředitelky 

mateřské školy, a  to i  pro všechna její 

detašovaná pracoviště. Mateřská škola 

je jediná právnická osoba, registrována 

pod jedním identifi kačním číslem (IČ) jako 

jediná účetní jednotka. Z toho vyplývá, že 

dle zákona o účetnictví jsou účetní data 

zpracovávána za  celou organizaci jako 

jeden celek, tedy i za všechna detašova-

ná pracoviště MŠ. Částka je výsledkem 

výpočtu 50 % neinvestičních nákladů 

na dítě za uplynulý kalendářní rok, proto 

se u  jednotlivých škol liší. Městská část 

výši „školného“ bohužel nemůže ovliv-

ňovat, může pouze konstatovat, že ředi-

telky mateřských škol při stanovení výše 

„školného“ postupují správně.

 V mateřské škole se též hradí stravné. 

Mateřské školy Prahy 11 zajišťují pouze 

celodenní provoz. V tomto Klíči nacházíte 

základní informace.
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si jen hraji se slovy, skutečnost je mno-

hem závažnější.

Zkuste si odpovědět na  tři následující 

otázky:

• Máte problém zaparkovat svůj vůz? 
•  Jezdíte každý večer kolem bloku 

a marně hledáte volné místo?
•  Projíždíte stále složitěji přeplněnými 

ulicemi?
Máte to? A teď dovolte malou prognózu. 

 Za pár let budeme na dnešní parko-

vání a jízdu v ulicích Jižního Města vzpo-

mínat jako na  dobu, kdy to ještě šlo, 

protože pokud se nic nezmění, pak už 

to nepůjde. Čeká nás totiž cesta, někde 

nekompromisně restriktivních opatření, 

která zajistí elementární průjezdnost 

pro hasiče, záchranku a  vozy zajišťující 

odvoz odpadu bez ohledu na  to, kde 

budou vaše – naše vozy parkovat. Al-

ternativou, podle mého soudu jedinou, 

je pak výstavba parkovacích domů. Je 

to přirozený vývoj, který se dá přirovnat 

k tomu, jak ukládáme své věci. Zatímco 

našim prapředkům stačily truhly do výše 

60 cm, dnešní úložné prostory běžně do-

sahují výšky stropu. A  že za  parkování 

budeme platit? Dříve nebo později zce-

la jistě. Na druhou stranu, koho by před 

dvaceti lety napadlo, že budeme platit 

za balenou vodu a dnes si ji domů běž-

ně nosíme po balících. Jedno je ale jisté. 

Celý proces bude provázet diskuze se 

všemi, kterých se výstavba parkovacích 

domů bude týkat. Ať už tím, že vyros-

tou v blízkosti jejich domů, nebo tím, že 

v nich budou parkovat.

Jan Meixner

Slovo 

zástupce 

starosty

KAM S NÍM 

Neskromně jsem použil klasickou neru-

dovskou otázku k  uvození problému, 

který se týká stále většího počtu obyva-

tel Jižního Města a bohužel nezadržitel-

ně roste. Je jím parkování a průjezdnost. 

Odborníci používají výraz doprava v klidu 

a dynamická doprava. Při vší úctě k nim 

– parkování rozhodně neprobíhá v klidu 

a  jízda, zvlášť po  vedlejších komunika-

cích, má k dynamice také daleko. Ale to 
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TÉMA

Název MŠ
MŠ Blatenská 2145
detašované pracoviště Babákova 
2149, ZŠ Pošepného 2022

MŠ A. Drabíkové 536
detašované pracoviště
ZŠ Mendelova 550

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

Telefon do školy tel.: 272 933 137

Ředitelka 724 251 550

Hospodářka 272 934 622

detašované pracoviště 

ZŠ Pošepného nám 2022

tel.: 724 882 163

Babákova 2149

tel.: 271 011 310

řed. fax 272 916 641 

ŠJ 272 919 913

detašované pracoviště 

ZŠ Mendelova 550

272 088 290–2 

tel.: 272 934 237 

fax: 272 932 161 

Hroncova: 271 911 870

detašované pracoviště 

ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782, 

tel.: 602 380 760

tel.: 222 363 832

Ředitelka Mgr. Jana Vaníčková Jitka Schulzová Alena Sazmová Marie Rákosníková

E-mail info@ms-blatenska.cz ms_drabikove@volny.cz info@mshrabakova.cz info@mshroncova.cz

Www adresa www.ms-blatenska.cz www.msdrabikove.cz www.mshrabakova.cz www.mshroncova.cz

Kroužky na škole mažoretky, zumba, judo, atletika, pla-

vání, fl étna, kytara, pěvecký soubor 

Skřivánek, tvořivá dílna, keramika, 

„Školáček“, logopedie, seznamování 

s angličtinou 

taneční AT Studio Domino, hudebně-

-pohybový Srdíčko, Malí muzikanti, 

tvořivá dílna A JE TO, angličtina, 

fl étna, logopedie, 

plavání,  předškolka, atletika

výtvarný, pěvecký, tanečně-pohybo-

vý, keramika, angličtina, fl étna, plavá-

ní, logopedie, atletika -sportovní kr.

výtvarný, sportovní, taneční, fl étna, 

keramika, logopedie, angličtina, 

plavání

Integrace zdravotně 
postižených

ne ne

možnost různé stravy

ne ne

Dny otevřených dveří 15. a 16. 2. 2012

15.00–17.00 hod. 

pracoviště: Blatenská 2145, Babáko-

va 2149, Pošepného nám. 2022

20. 2.–22. 2. 2012

9.00–17.00 hod.

ve dnech zápisu

20. 2. –21. 2. 2012

14.00–17.00 hod.

ve dnech zápisu a kdykoliv po domlu-

vě s ředitelkou

Zápis 20. 2. – 22. 2. 2012

14.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

12. 3. – 14. 3. 2012

14.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

20. 2. – 22. 2. 2012

9.00 – 17.00. hod. výdej žádostí

12. 3. – 13. 3. 2012

9.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

20. 2. – 21. 2. 2012

14. 00 – 17.00 hod. výdej žádostí

12. 3. – 13. 3. 2012 

14. 00 – 17.00 hod. příjem žádostí

20. 2. – 21. 2. 2012

14.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

12. 3. – 13. 3. 2012

14.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

Cena celodenní stravy 28 Kč/32 Kč/7leté 30 Kč/34Kč/7leté 30 Kč/34 Kč 30 Kč/34 Kč děti s OŠD

Název MŠ
MŠ Janouchova 671
detašované pracoviště 
Modletická 1401

MŠ Jažlovická 2119
detašované pracoviště 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400

MŠ Konstantinova 1480
MŠ Křejpského 1503
detašované pracoviště 
Křejpského 1503

Telefon do školy Janouchova: 272 912 122

detašované pracoviště Modle-

tická 1401 tel: 222 360850

K Milíčovu 674, 222 360 982

Jažlovická: 272 916 869

detašované pracoviště 

ZŠ Ke Kateřinkám 1400, 

tel.: 272 072 725

tel.: 272 914 670 tel.: 246 037 824

detašované pracoviště 

Křejpského 1502

Ředitelka Kateřina Kočerová Zlata Svobodová Romana Schmidtová Věra Bokrová

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

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

Kroužky na škole výtvarný, pěvecký, angličtina, něm-

čina, keramika, hudebně-pohybový, 

plavání, fl étna, logopedie

keramika, fl étna, angličtina, aerobik, 

sport. hry

fl étna, angličtina, plavání, keramika, 

logopedie

angličtina, fl étna, aerobik, sportovní 

hry, keramika, „Školáček“, plavání, 

atletika, logopedie

Integrace zdravotně 
postižených

ne ne ne 

možnost dietní stravy

ne

možnost dietní stravy

Dny otevřených dveří v době zápisu a kdykoliv po dohodě 

s ředitelkou

13 – 14. 2. 2012

8.00 – 9.30 hod.

21. 2. –22. 2. 2012

13.00–17.00 hod.

a kdykoli po domluvě s ředitelkou 

školy

 v době zápisu a kdykoli po domluvě 

s ředitelkou školy 

Zápis 20. 2. 2012, 13.00 – 17.00hod.

výdej žádostí Janouchova 671

21. 2. 2012, 10.00 – 16.00 hod.

výdej žádostí Modletická 1401

22. 2. 2012, 13.00 – 16.00 hod.

výdej žádostí Janouchova 671

12. 3. 2012, 13.00 – 17.00

příjem žádostí Janouchova 671

13. 3. 2012, 13.00 – 17.00 hod.

příjem žádostí Modletická 1401

20. 2. –21. 2. 2012

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

12. 3. – 13. 3. 2012

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí 

21. 2. – 22. 2. 2012

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

12. 3. – 13. 3. 2012

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

20. 2. – 21. 2. 2012

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

12. 3. – 13. 3. 2012 

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí 

Cena celodenní stravy 28 Kč 31 Kč/35 Kč děti s OŠD 30 Kč/34 Kč děti s OŠD 31 Kč/36 Kč děti s OŠD

 Informace o mateřských školách MČ 
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TÉMA

Název MŠ
MŠ Markušova 1556
detašované pracoviště 
Dubnova 806 

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

Internátní MŠ Stachova 518

Telefon do školy Markušova 272 931 214

detašované pracoviště

Dubnova 272 914 935 

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

detašované pracoviště 

ZŠ Donovalská 1684

Donovalská 1862

tel.: 272 916 816 

tel.: 602 531 393

Ředitelka Karla Benediktová Mgr. Jitka Kalná Mgr. Hana Lisecová - Zimová Bc. Božena Havlíková

E-mail ms.markusova@volny.cz msmodleticka@seznam.cz ms.mh@volny.cz info@msstachova.cz

Www adresa www.msmarkusova.cz www.materska-skola.cz/madolinka www.msmh.cz www.msstachova.cz

Kroužky na škole atletika, aerobik, keramika, angličti-

na, fl étna, plavání, logopedie 

pohybové hry, tanečky, fl étna, 

angličtina, plavání, saunování ve 

vlastní sauně

fl étna, tanečky, sportovní hry, kera-

mika, angličtina, plavání, výtvarný, 

sborový zpěv, aerobik, taneční 

skupina JEŽCI

keramika, angličtina, logopedie, 

kroužek pro předškoláky, večerní 

a noční provoz

Integrace zdravotně 
postižených

ne

možnost dietní stravy

ne ne ano

možnost dietní stravy

Dny otevřených dveří v době zápisu a kdykoli po domluvě 

s ředitelkou školy

14. 2. 2012 zveřejněn na webu školy v době zápisu

Zápis 20. 2. 2012

9.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

22. 2. 2012 Markušova     

9.00 – 13.00 hod .výdej žádostí 

Markušova

12. 3. 2012 9.00 – 17.00 

příjem žádostí Markušova

14. 3. 2012 9.00 – 13.00 hod. 

příjem žádostí Markušova

20. 2. – 21. 2. 2012 výdej žádostí 

12. 3. – 13. 3. 2012 příjem žádostí

13.00 – 17.00 hod.

20. 2. – 21. 2. 2012

13.00 – 17.00 hod. v budově Míro-

vého hnutí

20. 2. – 21. 2. 2012 výdej žádostí

12. 3. – 13. 3. 2012 příjem žádostí

Cena celodenní stravy 31 Kč 27 Kč 30 Kč 28 Kč 

Název MŠ MŠ Sulanského 693 MŠ V Benátkách 1751 MŠ Vejvanovského 1610 ZŠ a MŠ Chodov
Květnového vítězství 57

Telefon do školy tel.: 272 916 486

tel.: 272 953 218

tel.: 722 944 866

tel.: 267 914 819 tel.: 272 916 080 tel.: 272 927 730

tel.: 272 923 510

MŠ Květnového vítězství 1738

Ředitelka Mgr. Renata Klíčová  Irena Pechočová Helena Kaplanová RNDr. Jan Hovorka

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

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

Kroužky na škole keramika, výtvarný ateliér,

fl étna, joga, kroužek divihráček, 

šikovné ručičky, zpíváníčko, muziko-

terapie, angličtina, plavání

hudebně-pohybový,

keramika, fl étna,

angličtina, logopedie, 

plavání

výtvarný, pěvecký, taneční, fl étna, 

angličtina, plavání, logopedie 

taneční, keramika, angličtina, fotbal

Integrace zdravotně 
postižených

ano ne ne ne

Dny otevřených dveří 21. 2. 2012 

15.00 hod.

14. 2. 2012

10.00 – 11.30 hod.

15.00 – 16.30 hod.

14. 2. 2012

15.00–17.00 hod.

20. 2. 2012

9.00 – 10.00

15.00 – 16.00 hod.

3. třída MŠ

Zápis 21. 2. – 22. 2. 2012

13.00 – 16.00 hod. výdej žádostí

13. 3. – 14. 3. 2012

9.00 – 16.30 hod. příjem žádostí

20. 2. – 21. 2. 2012

14.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

12. 3. – 13. 3. 2012

14.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

20. 2. – 21. 2. 2012 

13.00 – 16.00 hod. výdej žádostí

12. 3. – 13. 3. 2012 příjem žádostí

13.00 – 16.00 hod. výdej žádostí

21. 2. – 22. 2. 2012

8.00 – 16.00 hod. výdej přihlášek

v budově ZŠ

12. 3. 2012

8. 00 – 16.00 hod. příjem přihlášek 

v budově ZŠ

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

Praha 11 pro školní rok 2012/2013

Dokončení ze strany 15 

Další najdete na  webových stránkách 

jednotlivých mateřských škol na adrese 

www.praha11.cz – odkaz školství, ma-

teřské školy, přehled. Dotazy vám rádi 

zodpoví na odboru školství na  telefonu 

267 902 328.

 Vážení rodiče, věříme, že vám poskyt-

nuté informace pomohou orientovat se 

při přijímacím řízení dětí do  mateřských 

škol. Přejeme vám mnoho štěstí při vý-

běru mateřské školy a vašim dětem pak 

úspěšné zvládnutí adaptace, spokojenost 

ve školce a mnoho krásných zážitků. 

I. Malínská, odbor školství a kultury
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INZERCE

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
A což takhle maminko uvařit si kolínko?

Zajdeme si ke Křečkovi, ten má samé dobré slevy.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

Akční ceny ÚNOR
Zauzený gothaj 94,90 59,90 Kč

Koňský turista 130,90 109,90 Kč

Tlačenka alá Drobek 139,90 119,90 Kč

Jánošík 149,90 129,90 Kč

Vepřová krkovice s k. 114,90 79,90 Kč

Vepřové přední koleno 57.90 47,90 Kč

Kuřecí prsa s kostí 104.90 89,90 Kč

Trvale snížená cena
Uzená stehna 49,90 Kč

Královský játrový salám 49,90 Kč

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 BŘEZEN A DUBEN 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
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INZERCE

Program pro starší vozy Ford

V dnešní době všeobecného  
zdražování si Vám dovolujeme  

nabídnout 20% slevu na originální  
díly FORD pro vozidla s rokem  

výroby 2007 a starší.

Ford Service přichází s novým programem, který je 
urč ený pro majitele vozidel Ford starších 5 a více let.

Vozidlo, které bude zařazeno do tohoto programu, 
získá 20% slevu na originální náhradní díly Ford*  
a zvýhodněnou hodinovou sazbu na práci.

Sleva se vztahuje na celou mechanickou dílnu, 
například uvádíme:

• brzdy, tlumič e, kotouč e  
• alternátor, řemeny
• výfukové díly, katalyzátor  
• zpětná zrcátka
• chladi če, klimatizace  
• motor, převodovka
• zámky, klí če  
• vzduchové, palivové a olejové filtry
• vstřikova če, hlavy válců, svíč ky  
• tyč ka stabilizátoru
• a další

* 20% sleva se nevztahuje na náplně (olej a jiné 
provozní tekutiny), pneumatiky, autobaterie, zámky  
řazení, tažná zařízení, příslušenství a spotřební  
zboží. Nevztahuje se také na prodej náhradních dílů 
přes pult.

Valoušek a.s.

Valoušek a.s.
Ke Stáčírně 1167/17 Praha 4

tel.: 272 930 153, 272 930 404, 272 910 275
e-mail: servis@ford-valousek.cz

www.ford-valousek.cz

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

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

ZAJISTÍME VŠE – práce na klíč

SLEVA 20  % NA VŠE  v únoru
tel.: 602 244 255       www.bytovejadro.cz

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
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Kulturní přehled

KC Zahrada
 Kulturní 

 Jižní Město, o. p. s.

 Malenická 1784

 148 00, Praha 11

 www.kczahrada.cz

 Tel.:  271 910 246, 

271 914 689

e-mail: zahrada@kczahrada.cz

www.kczahrada.cz, www.facebook.com/zahradakc, 

www.webticket.cz

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 ÚNOR 2012
1. 2., 10.00: Zlatovláska. Divadlo Lokvar. Nepo-

slechnout příkaz krále se nevyplácí, ale můžete 

porozumět řeči zvířat. Někdy je lepší nevyzradit 

tajemství, protože tím můžete ublížit někomu, koho 

máte rádi. Dvě loutkové pohádky o Zlatovlásce pro 

celou rodinu. Vstupné 50 Kč.

1. 2., 20.00: Prague Conspiracy. Prague Ska 

Conspiracy vyhodili z názvu "ska" a opřeli se víc 

do kytar. Jedna z předních českých klubových kapel 

s novou zpěvačkou Anitou Galisovou roztančí 

Zahradu! Vstupné 150/130 Kč.

7. 2., 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.

11. 2., 10.00: Sobotní výtvarná dílna. Pod vede-

ním Ilony Němcové budou děti vytvářet kašírova-

nou pohádkovou postavičku. Vstupné 50 Kč.

11. 2., 15.00: Honza a drak. Dřevěné divadlo. 

Klasická marionetami hraná pohádka o odvážném 

Honzovi, nešťastném králi a princezně v nesnázích. 

Ale hlavně o lásce a obětavosti a také o tom, že 

i velká smůla se může změnit v nečekané štěstí. 

Vstupné 50 Kč.

15. 2., 10.00: Medoušek. Divadlo Mimotaurus. 

Plyšově jemně strašidelná pohádka pro menší 

děti se odehrává ve dva metry vysokém domečku 

pro hračky. Chrabrým hrdinou příběhu je medvídek 

Medoušek, který nade vše miluje knihy a med. 

Vstupné 50 Kč.

18. 2., 15.00: Masopustní rej. Karnevalový rej roz-

pustilých masek: tanečky a originální soutěže pro 

všechny děti – velké, malé i nejmenší a také jejich 

rodiče. A soutěž o nejzajímavější masky samo-

zřejmě chybět nebude! Vstupné 80 Kč, doprovod 

zdarma.

21. 2., 19.00: Labyrint světa a ráj srdce. Teátr Víti 

Marčíka. Premiérové turné k novému představení.

Všudybud a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrin-

tem světa, aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci. 

Nová inscenace vypráví příběh knihy Jana Ámose 

Komenského za pomoci loutek a kulisy, která je 

obrazem labyrintu. Scénář: Jan Ámos Komenský. 

Úprava, režie, hudba, hraje: Vítězslav Marčík.Vstup-

né 180/150 Kč, 1. řada 200 Kč.

22. 2., 10.00 a 14.30: Sněhová královna. Divadlo 

Kejklíř. Světoznámá pohádka Hanse Christiana 

Andersena. Příběhy malé Gerdy, která se vydala 

hledat svého kamaráda až do krajů, kde vládne jen 

chlad, mráz a studené srdce Sněhové královny. 

Krásné písničky a barvitá dynamická scénografi e 

s točnou potěší uši i oči. Vstupné 50 Kč.

23. 2., 20.00: Tleskač. Plzeňský orchestr energie 

Tleskač hraje songy od ska po rockovou dechov-

ku, na kterou by vaše babička rozhodně nešla! 

Nezapře přitom ani své crazy punkové kořeny. V KC 

Zahrada Tleskač představí loňskou desku Never Die 

Songs a také novou zpěvačku Karolínu Jägerovou. 

Vstupné 150/130 Kč.

25. 2., 15.00: Sobotní škola animace. Klára 

Marešová učí kouzla jak z kouzelné hůlky. Přesvědčí 

vaše dítě, že výtvarná píle může oživit třeba 

zvadlou květinu a prohloubí jeho vnímání prostoru 

a pohybu v čase. Pro děti od 6 do 12 let. Ve vstup-

ném 180 Kč je zahrnut veškerý materiál a pomůcky. 

Doporučujeme vzít si fl ashku!

25. 2., 15.00: Pohádka ze staré knihy. Divadlo 

Matěje Kopeckého. Příběh staré vyhozené knihy, 

jejíž pohádkové postavy se ocitnou ve velkém 

nebezpečí. Chystá se na ně zlá krysa. Výpravná 

pohádka s mnoha písničkami pro děti od 3 let. 

Vstupné 50 Kč.

27. 2., 14.30: Klub aktivního stáří: Wabi Daněk. 
Cyklus "Setkání se zpěváky." Vystoupení českého 

folkového písničkáře, trampského barda a auto-

ra novodobé trampské hymny Rosa na kolejích. 

Koncert je určen pro členy Klubu aktivního stáří. 

Vstupné 50 Kč.

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 ÚNOR 2012
1.–5. 2. Rybí hody v Restauraci Chodovská 
tvrz. Speciální rybí menu – české ryby v českých 

receptech. Rybí polévka, kapr, štika a další čerstvé 

jihočeské ryby ze sádek Lahvice. 

Pá 3. 2., 19.00: Tomáš Bárta – Poločas výstavy. 
Komentovaná prohlídka výstavy a koncert na po-

čest aktuální výstavy T. Bárty.

Ne 5. 2., 15.00: Šípková Růženka – Divadlo 
na tkaničky. Klasická pohádka o stoletém spánku 

a velké lásce s velkými marionetami, romantickými

písněmi a šťastným koncem. 

So 11. 2., 15.00 –17.00: sobotní výtvarná dílna 
s Jirkou Raitermanem. Výtvarné techniky a svět 

kolem nás. Rodinné vstupné 100 Kč.

Ne 12. 2., 15.00: Výlet na Říp – Loutky bez 
hranic. Dobrodružná jízda ranými českými dějinami. 

Pan spisovatel Alois Jirásek to při psaní svých

slavných Starých pověstí českých neměl vůbec 

lehké. Vstupné 50 Kč.

St 15. 2., 19.00: Jiří Vodička – Housle na tvrzi. 
Virtuózní houslista z nejmladší generace hudebníků. 

Nevšední zážitek z komorní vážné hudby téměř 

na dosah. Vstupné 190 a 150 Kč.

Čt 16. 2., 18.00 –19.00: Lidé v místech – kulturní 
krajina. Přednáška předního slezského sociologa - 

Mgr. Jiřího Siostrzonka. 

Přijďte s námi pohovořit o krajině, která nás obklo-

puje. Vstup zdarma! 

Ne 19. 2., 15.00: cirKUS SVĚTA. Lze procestovat 

svět za 2300 sekund? Proč ne! Autorské divadelní 

představení pro děti i dospělé, které kombinuje 

loutkové, pohybové a činoherní herectví, doplněné 

netradiční živou hudbou přímo na jevišti. Vstupné 

50 Kč.

Út 21. 2., 16.00:  Masopustní mejdan. Pravé 

vepřové hodování a karnevalové veselí přímo 

v Chodovské tvrzi. České a maďarské zabijačkové 

pochoutky, smažené koblížky, slivovice a teplý grog 

na zahřátí. A hlavně – masky, hudba, veselí! Vstup 

zdarma!

So 25. 2., 15.00 –17.00: sobotní výtvarná dílna 
s Jirkou Raitermanem. Výtvarné techniky a svět 

kolem nás. Rodinné vstupné 100 Kč.

Ne 26. 2., 15.00: Táta, máma a já aneb o Pa-
lečkovi – divadlo Bořivoj. Když jsou dva dospělí, 

co se mají rádi, vždycky jim ke štěstí něco chybí. 

Na základě jednoduchých situací, které ovšem ne-

postrádají napětí, rozvíjejí herci v kontaktu s dětmi 

vznikající hru. Vstupné 50 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 – ÚNOR 2012 (DDM JIŽNÍ MĚSTO) 
1. 2.: Vyhlášení 5. ročníku výtvarné soutěže. Téma 

„Když žili rytíři“.

18. 2., 9.00–17.00: Kurz animovaného fi lmu. Pro 

začátečníky i pokročilé. DDM JM, Šalounova.

18. 2., 9.00–18.00: Historický šerm – seminář. 
Nejen pro účastníky kroužku. DDM JM, Květnového 

vítězství.

25. 2., 14.00–17.30: Workshop afrického tance. 
Pro přihlášené zájemce od 15 let. DDM JM, Květ-

nového vítězství.

29. 2. –2. 3., 10.00–14.00: Karlovarský skři-
vánek. XVII. ročník pěvecké soutěže. Divadlo 

Dobeška.

PŘIPRAVUJEME: 

3. 3. Turnaj ve stolním tenise pro děti a jejich 
rodiče.

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 ÚNORU 2012: 

NOVINKY:
Multikulturní klub a volná herna
Od 3. 2. 2012 každý pátek 15.30–18.00 hodin 

Multikulturní klub je určen pro všechny maminky 

a děti, které chtějí poznat jiné kultury a procvičit cizí 

jazyk. V rámci dvouhodinových setkání bude možné 

využít příležitosti hovořit s rodilými mluvčími cizím 

jazykem, vyměnit zkušenosti ze zahraničních poby-

tů aj. Témata jednotlivých setkání budou upřesněna 

na webových stránkách www.mc-domecek.cz. Klub 

je určen pro všechny, zvláště pak pro rodiny, jejichž 

rodný jazyk není čeština.

Kurz efektivního rodičovství
6 lekcí vždy v pondělí od 18.00 do 21.00. První lek-

ce v pondělí 13. 2. Lektor: Mgr. Vlasta Hamalová. 

Jak lépe porozumět svým dětem, jak s nimi správ-

ně komunikovat, jak řešit konfl ikty bez křiku a jak 

čerpat podporu pro sebe v rodičovské roli. Kurz je 

veden v uzavřené skupině formou prožitkových her, 

modelových situací, praktických cvičení a diskuzí. 

Cena: 1000 Kč za osobu, 1600 Kč za pár. Kurz bude 

otevřen při minimálním počtu 8 lidí. Přihlásit se je 

možné na e-mail: mcdomecek@seznam.cz, a to 

do 31. 1. 2012.

BESEDY:
Út 14. 2. od 10.00: Beseda Rozumíme si? Cesty 
k lepší komunikaci v manželství. Přednáška 

ddm jm
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V Ý S T A V A  N A   R A D N I C I

„Mezi tím“  
Výstava fotografi í a malby 

Martiny Žigmundové  

1. 2.–29. 2. 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

JAKUB VLČEK   
„Dojem viděného“ 

Dominantní část výstavy mladého 
sochaře Jakuba Vlčka pohlcují 

reliéfy pohledů z okna.
„Dojem viděného se přelil 
do hmoty. Papír, lepenka 

a kresba mi umožnily pracovat 
na jakémkoliv místě s neabsolutním 
materiálem, který by ten dojem až 

příliš uvěznil.“
 

Knihovna Opatov – artotéka, 

Opatovská 1754, Praha 11

Otevřeno: po–út 9–19 , st–čt 12–19

pá 9–15 hod., tel.: 272 918 759

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 ÚNORU 2012:    
8. 2. 16.00: Turnaj ve fotbálku
15. 2. 16.00: Workshop – výzdoba klubu
23. 2. 16.00: Filmový klub: Čekárna na dospělost
29. 2. 16.00: hraní interaktivních her (aktivity)

Změna programu vyhrazena.

Sbor CB Jižní Město
e-mail: jizni.mesto@cb.cz

www.cb.cz/jizni.mesto

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ÚNORU 2012 
na adrese Komunitní centrum Matky Terezy (kostel 

na Hájích – vchod C):

Neděle 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba 

pro všechny generace. 

Neděle 17.00: Besídka pro děti, program pro děti.

Středa 18.30: Biblická hodina.
Pátek 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní 

zamyšlení, občas promítání fi lmů. 

Angličtina 2. semestr: Možnost vstupu do kurzu 

kdykoliv. Pro mírně pokročilé 1 – pondělí 9.00, 

pro pokročilé – úterý 9.00 a 17.00, pro věčné 

začátečníky – středa 10.00, pro středně pokročilé - 

čtvrtek 9.00, pro mírně pokročilé 2 – čtvrtek 17.00, 

Reading Club in English – čtvrtek 9.00 a 17.00

Otevřené výtvarné dílny: 13. 2. od 18.00 – smal-

tování.

Úterý 19.00: Alfa, seznámení s křesťanstvím. 

Začínáme 21. 2.

Čtvrtek: Exit 316, zjistíme, zda život s Bohem 

a jeho hledání je adekvátní a plnohodnotná cesta 

pro moderního mladého člověka. Začínáme v břez-

nu. 

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

s besedou s psychoterapeutkou Mgr. Zuzanou 

Těšínskou. Beseda proběhne v rámci Národního 

týdne manželství.

Út 21. 2. od 10.00: Beseda Zelené povídání aneb 

Jak posílit imunitu našich dětí přírodní cestou 

zelených potravin. Lektor: Ing. Renata Nedomová, 

poradce pro zelené potraviny GreenWays.

Čt 23. 2. od 18.00: Seminář První pomoc u mi-
minek a batolat. Tentokrát bez přítomnosti dětí. 

Cena semináře: 350 Kč. Přihlášky a informace: 

Pavla Maříková, tel.: 724 033 060, marikova.

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

Nutno zaplatit při přihlášení na účet 670100-

2200109413/6210 (mBank) s uvedením vašeho 

jména. 

So 25. 2. od 14.00: Tvořivé odpoledne – Háčko-
vaný šperk z drátků a korálků. Není třeba umět 

háčkovat; s sebou háček (menší, krátký, třeba jako 

na přízi). Cena za dospělou osobu a děti nad 10 

let: 80 Kč (základní materiál v ceně). Přihlásit se je 

možné osobně v MC nebo na e-mail: mcdomecek@

seznam.cz nejpozději do pátku 17. 2.

St 29. 2. od 9.30: Karneval pro nejmenší Z PO-
HÁDKY DO POHÁDKY. Muzicírování s hudební sku-

pinou Myš a Maš, hry, výtvarná dílnička, odměny 

pro krásné masky. Karneval se koná v hlavním sále 

KCMT. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 10 Kč. Možnost 

zakoupit si vstupenku v MC od 1. února 2012 

každý všední den od 9.00 do 12.00 hodin.

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 – středně 

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
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Rozpočet pro letošní rok 2012 je schválený
Zastupitelstvo městské části Praha 11 

schválilo na  svém jednání 21. prosince 

2011 rozpočet městské části na  rok 

2012 se schodkem ve výši 83,4 mil. Kč, 

který je vyrovnán přebytky fi nančních 

prostředků vytvořených v  minulých le-

tech. Velkou část příjmů městské části 

Praha 11 v hospodářské činnosti bude 

tvořit příjem z další vlny odprodeje bytů, 

které má ve správě naše městská část. 

Odhad je zhruba 480 milionů korun při 

předpokladu odprodání čtyřiceti pro-

cent bytů v Láskově ulici. Celkový objem 

očekávaných příjmů je 544,9 mil. Kč, tj. 

o 17 mil. Kč méně oproti schválenému 

rozpočtu na  rok 2011. Celkový objem 

očekávaných výdajů činí 628,3 mil. Kč, tj. 

o 57 mil. Kč méně oproti schválenému 

rozpočtu na rok 2011. Městská část ob-

drží na rok 2012 dotaci ze státního roz-

počtu ve výši 53,9 mil. Kč a z rozpočtu 

hl. m. Prahy ve výši 205,7 mil. Kč. 

• Rekonstrukce mateřských a  základ-
ních škol v majetku MČ Praha 11
24,3 mil. Kč

V  roce 2011 byly ukončeny investiční 

akce na  regeneraci objektů MŠ Modle-

tická 1401, ZŠ Pošepného nám. 2022 

a  ZŠ Campanus. Tyto velké investiční 

akce byly spolufi nancovány v rámci Ope-

račního programu Životní prostředí ČR. 

V  roce 2012 bude MČ Praha 11 pokra-

čovat v rekonstrukci dalších objektů MŠ 

a ZŠ, a to regenerací objektů ZŠ Květno-

vého vít. 1554 a ZŠ Mikulova 1594.

• Příspěvky MŠ a ZŠ
88,9 mil. Kč

Částka je určena na  provoz ZŠ a  MŠ 

(drobné opravy, energie, dyslektické 

a integrované třídy, plavání, provoz bez-

pečnostních kamer, nájemné, provoz ku-

chyně, stravování atd.).

• Údržba veřejné zeleně
40,6 mil. Kč 

Tato částka je určena na komplexní údrž-

bu a  úklid zeleně na  území JM, přede-

vším na sečení travnatých ploch, hrabání 

listí a řezy živých plotů.

• Jihoměstské divadlo KOTELNA
4 mil. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zpra-

cování projektové dokumentace na  rea-

lizaci divadla v  objektu A. Malé 955/2 

v  návaznosti na  studii zpracovanou 

v  roce 2011. Realizaci přestavby před-

pokládáme v  roce 2013–14. Objekt 

bude víceúčelový, přes týden se v něm 

bude hrát divadlo, o  víkendu klubové 

koncerty nebo koncerty klasické hudby. 

Sál divadla by měl mít podle záměru 

kapacitu asi 250 míst k  sezení. Křesla 

bude možné přestavět, aby vznikl pro-

stor pro koncertní publikum. Projektová 

dokumentace pro územní řízení bude 

zpracována včetně zaměření, dopravy 

v klidu a všech posudků.

• Jedenáctka VS
140,3 mil. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na  vý-

stavbu sportovního areálu Jedenáctka 

VS. Zahrnují výdaje na dokončení projek-

tové dokumentace, kterou zpracovává 

fi rma AED project, a. s., a  dále na  vý-

stavbu samotného areálu (na zhotovite-

le probíhá výběrové řízení). Předpokládá-

me fi nanční účast hl. m. Prahy, možná 

je i  etapizace stavby po  jednotlivých 

letech dle fi nančních možností městské 

části. MČ Praha 11 požádala o účelovou 

investiční dotaci z rozpočtu HMP ve výši 

30 mil. Kč v  roce 2012, 30 mil. Kč v  r. 

2013 a 20 mil. Kč v r. 2014. 

• Jihoměstská sociální, a. s.
16,5 mil. Kč

Částka je určena na  poskytování soci-

álních služeb pro obyvatele MČ, ambu-

lantní pečovatelské a odlehčovací služby, 

ambulantní a  pobytovou krizovou po-

moc, rehabilitační a domácí péči. 

• Vybudování kontejnerových stání
13,4 mil. Kč

Částka bude použita na vybudování cca 

30 nových kontejnerových stání pro 

umístění nádob na  tříděný komunální 

odpad v  oblasti Jižního Města v  lokali-

tách Háje a Chodov. 

• Údržba komunikací
9,2 mil. Kč

Finanční prostředky budou použity 

na pravidelné blokové čištění a  na běž-

né opravy a údržbu komunikací v majet-

ku MČ Praha 11, úhradu oprav drobných 

výtluků, na zimní údržbu chodníků a do-

plňování Městského informačně-orien-

tačního systému.

• Kulturní Jižní Město, o. p. s.
6,7 mil Kč

Městská část podpoří touto částkou 

provoz společnosti Kulturní Jižní Město, 

o. p. s., na rok 2012.

• Grantový program 
6 mil. Kč (z toho: kultura 1,4 mil. Kč, 

sport 2,7 mil. Kč, školství 0,3 mil. Kč, ži-

votní prostředí 0,2 mil. Kč, zdravotnictví 

0,2 mil. Kč, sociální oblast 1,2 mil. Kč)

• Lékařská služba první pomoci
5,2 mil. Kč

Tato částka putuje na  lékařskou službu 

první pomoci pro dospělé a pohotovost-

ní lékárenskou službu, kterou městská 

část provozuje od roku 2009 v Poliklini-

ce Šustova. 

• Rekonstrukce dětských hřišť  
4,5 mil. Kč

Finance budou použity na  rekonstrukci 

dětských hřišť, pískovišť a herních prvků.

• Společenské a kulturní akce MČ Pra-
ha 11
1,7 mil. Kč 

Finanční částka je určena na předávání 

čestných občanství a cen MČ Praha 11, 

oceňování občanů, pořady pro seniory 

a další kulturní a společenské akce. 

• Občanské obřady
780 tis. Kč 

Z  této položky jsou hrazeny náklady 

na akce „Vítej mezi námi“, zlaté svatby, 

stoleté narozeniny, dárkové balíčky pro 

seniory a jubilanty apod.

Dana Foučková

Kompletní rozpočtové položky budou 

již tradičně umístěny na webu městské 

části. 
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Rok 2012 přinesl zásadní změny v  ob-

lasti sociální péče. Potřebné zákony 

nabyly účinnosti 1. ledna 2012; jde 

především o  zákon č. 329/2011 Sb., 

o  poskytování dávek osobám se zdra-

votním postižením, a  zákon 366/2011 

Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění poz-

dějších předpisů, zákon č. 117/1995 

Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů, a  další souvisejí-

cí zákony. Tyto zákony přinášejí změny 

v pěti klíčových oblastech: v dávkovém 

systému, v  oblasti péče o  zdravotně 

postižené osoby, v oblasti zabezpečení 

osob v  hmotné nouzi, v  legislativě pra-

covněprávní a také v oblasti rodinné po-

litiky a péče o děti.  

SJEDNOCENÍ VÝPLATY DÁVEK 
Na  základě shora citovaných zákonů 

došlo ke  sjednocení procesu výplaty 

nepojistných dávek sociální ochrany tak, 

aby o těchto dávkách rozhodoval jediný 

orgán – jednotné místo kontaktu žada-

telů o  dávky, namísto různých orgánů 

státní správy a samosprávy, jako tomu 

bylo doposud. Tímto orgánem je Úřad 
práce ČR, pro Prahu 11 jde o kontakt-
ní pracoviště v  Bohúňově ulici 1553, 
tel.: 950 178 725.

 Do  31. 12. 2011 byly vypláceny ne-

pojistné sociální dávky na třech různých 

úrovních státní správy, resp. samosprávy.  

Úřady práce vyplácely přídavek na  dítě, 

příspěvek na  bydlení, rodičovský příspě-

vek, porodné, pohřebné, dávky pěstoun-

ské péče. Obecní úřady vyplácely příspě-

vek na živobytí, mimořádnou okamžitou 

pomoc, doplatek na  bydlení, příspěvek 

nevidomým na  krmivo pro vodícího psa, 

příspěvek na užívání bytu a garáže.

 Obecní úřady obcí s  rozšířenou pů-

sobností vyplácely příspěvek na  péči, 

mimořádnou okamžitou pomoc osobám 

ohroženým sociálním vyloučením, jed-

norázové příspěvky na  opatření zvlášt-

ních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, 

příspěvek na  zakoupení, celkovou opra-

vu a zvláštní úpravu motorového vozidla, 

příspěvek na provoz motorového vozidla, 

příspěvek na  individuální dopravu, vydá-

valy průkazy TP, ZTP a ZTP/P.  Nyní tyto 
dávky vyplácí Úřad práce ČR.
Změny v  oblasti péče a  zabezpeče-
ní zdravotně postižených: Zákon č. 

329/2011 Sb. přinesl změny ve struktuře 

dávek, a to tak, že ze spektra mnoha dá-

vek pro zdravotně postižené, které byly 

posuzovány a poskytovány samostatně, 

vznikly pouze dvě agregované dávky:

• opakující se příspěvek na mobilitu
•  jednorázový příspěvek na zvláštní po-

můcky.

Změny v  zabezpečení osob v  hmotné 
nouzi 
V  oblasti hmotné nouze došlo v  letoš-

ním roce s účinností od 1. 1. 2012 na zá-

kladě zák. č. 366/2011 Sb.  k zásadním 

legislativním změnám, které by měly za-

jistit zejména následující:

•  Sjednocení výplaty různých druhů dá-

vek a zjednodušení jejich administrace 

pro lepší adresnost dávek.

•  Výplata dávek bude posuzována 

na  základě příjmové situace nejenom 

konkrétní osoby v  hmotné nouzi, ale 

též dalších osob, které k ní mají vyživo-

vací povinnost s cílem podpořit odpo-

vědnost v rámci rodiny a upřednostnit 

ji před odpovědností státu.

 Ačkoliv samotná výplata dávek je 

tedy od  ledna tohoto roku již věcí ji-

ného orgánu státní správy, OSVZ je 

nadále připraven poskytovat široké 

spektrum služeb sociální péče o občany 

starší, nemocné či zdravotně postižené, 

včetně doprovázení, odborného sociál-

ně-právního poradenství, přímé práce 

s klientem, terénní sociální práce a spo-

lupráce s jinými orgány a organizacemi 

v zájmu a ve prospěch klientů.  

 S účinností od 1. 1. 2012 bylo pro-

to zřízeno nové oddělení sociální péče 

a pomoci.

Mgr. G. Hostomská, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Přihlašování:
Uchazeči o  středoškolské studium si 

mohou v prvním kole podat 2 přihlášky 

(přihlášky lze obstarat v ZŠ, v prodejnách 

SEVT nebo na  web. stránkách MŠMT: 

www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formula-

re-prihlasek-vzory). Přihlášku vyplní a po-

tvrdí si prospěch na  ZŠ. Přihlášky pro 

první kolo se odevzdávají střední škole 

do  15. března 2012. Nutno si v  ZŠ vy-

zvednout do 15. 3. 2012 zápisový lístek.

Přijímací řízení:
Pokud škola pořádá přijímací zkoušky, 

proběhnou v termínu od 22. 4. do 7. 5. 

Pozvánka má přijít nejpozději 14 dní 

před určeným termínem (nebo info, že 

na  základě kriterií se jí uchazeč nemusí 

zúčastnit). V případě, že se termíny dvou 

zkoušek shodují, je nutné se rozhodnout 

pro lepší obor. Pokud se uchazeč nemů-

že z  vážných důvodů zkoušky účastnit, 

omluví se nejpozději do 3 dnů od termínu 

a očekává sdělení náhradního termínu.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:
Ředitel školy ukončí hodnocení uchaze-

čů do 3 pracovních dnů po termínu sta-

noveném pro přijímací zkoušky. Podle 

výsledků dosažených jednotlivými ucha-

zeči při přijímacím řízení stanoví ředitel 

školy jejich pořadí a  zveřejní seznam 

přijatých uchazečů a nepřijatým uchaze-

čům nebo zákonným zástupcům nezle-

tilých nepřijatých uchazečů odešle roz-

hodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí je nutno 

na poště (nebo ve škole…) vyzvednout 

co nejdříve – na poště je uschováno jen 

5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak 

se považuje za doručené).

 V případě přijetí je třeba zaslat ředi-

teli SŠ zápisový lístek do 10 pracovních 

dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Ne-

bude-li zápisový lístek v této lhůtě škole 

doručen, je možné místo obsadit jiným 

uchazečem. Zápisový lístek může ucha-

zeč uplatnit jen jednou; to neplatí v pří-

padě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 

lístek na škole, kde byl přijat na základě 

odvolání. 

 V  případě nepřijetí je možné do  3 

pracovních dnů od  doručení rozhodnu-

tí podat k  rukám ředitele SŠ odvolání 

proti nepřijetí. Vhodné je také se zeptat 

na  možnost přijetí na  uvolněná místa 

po  uchazečích, kteří byli přijati, ale roz-

hodli se pro jinou školu (nedoručili zápi-

sový lístek). Nevyjde-li odvolání, dopo-

ručujeme podívat se na další možnosti 

ve  2. kole na  webových stránkách kraj-

ského úřadu nebo zvolené další školy.

 Info: http://skoly.praha-mesto.cz 

nebo web MŠMT: http://www.msmt.

cz/vzdelavani. Info o počtu volných míst 

pro přijetí uchazečů v  dalších kolech 

přijímacího řízení na: http://skoly.praha-

-mesto.cz .

 Upozorňujeme, že výše uvedené 

informace o  přijímacím řízení se mo-

hou změnit vydáním novely vyhlášky 

č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti o  organizaci přijímacího ří-

zení ke vzdělávání ve středních školách. 

V  tomto případě bude aktuální info na: 

http://www.praha11.cz .

Ivana Guthová,
odbor školství a kultury MČ Praha 11

Sociální reforma v roce 2012. Kam pro sociální dávky?

Jak se hlásit na střední školu

odododododoo boborr škškololststvíví aa kkulultuturyryyy MMČČ PrPrahahaaa 1111111



Gymnázium Budějovická
detašované pracoviště Pošepného nám. 2022

Tel.: 261 260 094, detaš. prac. 267 910 894

Ředitel: PaedDr. Zdeňka Bednářová

E-mail: info@gybu.cz, www adresa: www.gybu.cz

Zřizovatel: hl. m. Praha

Termín přijímacích zkoušek: 23. 4. až 25. 4. 2012

Všichni uchazeči přijímáni pouze do hlavní budovy na Budějo-

vické.

Gymnázium Opatov
Konstantinova 1500

Tel.: 272 941 932

Ředitel: RNDr. Jan Peřina

E-mail: mailbox@gymnazium-opatov.cz

www adresa: www.gymnazium-opatov.cz

Zřizovatel: hl. m. Praha

Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 
• pro 8leté studium: 23. 4. a 24. 4. 2012

• pro 4leté studium: 23. 4. a 24. 4. 2012

Přihlášky do  15. 3. 2012 přímo řediteli gymnázia. Pro čtyř-

leté studium pořádáme přípravné kurzy na přijímací zkoušky.  

Podrobnější informace o přijímacím řízení a přípravném kurzu 

na stránkách www.gymnazium-opatov.cz.

Střední škola – Waldorfské lyceum
Křejpského 1501

Tel.: 272 770 378

Ředitel: Ing. Ivan Smolka

E-mail: info@wlyceum.cz

www adresa: www.wlyceum.cz

Zřizovatel: hl. m. Praha

Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 24. a 25. 4. 2012

Gymnasium Jižní Město
Tererova 2135/17

Tel.: 267 914 553

Ředitel: Mgr. Miroslav Hřebecký

E-mail: gjm@gjm.cz

www adresa: www.gjm.cz

Zřizovatel: Gymnasium Jižní Město, s. r. o.

Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 23., 24. a 25. 4. 2012 

vždy od 10.00 hod.

Dny otevřených dveří: 11. 1. a 14. 2. 2012

Jsme menší škola s příjemnou atmosférou, bez šikany, kde se 

všichni navzájem známe. Přijímací zkoušky formou psycho-

testů změří bez stresu, zda je žák školu schopen absolvovat 

a  úspěšně odmaturovat. Moderní vzdělání pro reálný život. 

Kvalitní jazyky se zahraničními mluvčími, zahraniční projekty 

a výměny s 12 různými státy. Práce v týmech na projektech 

(fi ktivní fi rmy, školní muzikály, autorská čtení...). Nejlépe hod-

nocená škola v ČR podle mezinárodní metodiky International 

Education Society, London.

EDUCAnet

Soukromé gymnázium Praha, s. r. o.
Jírovcovo nám. 1782

Tel.: 774 073 339

Ředitel: Mgr. Veronika Bartošová

E-mail: veronika.bartosova@educanet.cz

www adresa: www.praha.educanet.cz

Zřizovatel: EDUCAnet, a. s.

Termín podání přihlášky v 1. kole: do 15. 3. 2012 (denní stu-

dium)

Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 23. a 25. 4. 2012

EDUCAnet Praha je všeobecné gymnázium a střední odborná 

škola se zaměřením na informační technologii. Bohatý studijní 

program, který na gymnáziu obsahuje širokou nabídku volitel-

ných seminářů a na odborné škole výuku programování v  ja-

zyce JAVA, je obohacen o projekty hrazené z peněz Evropské 

Unie – nově nyní projekt Science. Vyučujeme některé před-

měty v  angličtině, máme bohaté zkušenosti s  výukou žáků 

se specifi ckými poruchami učení, mimořádně nadaných žáků 

a studentů vyžadujících ze zdravotních důvodů či sportovní re-

prezentace individuální studijní plán. Informace o výuce pomo-

cí Smartpen či iPad 2 na www.praha.educanet.cz či na www.

facebook/EDUPRAHA.com. 

Základní škola a střední škola 

waldorfská 

(obor Praktická škola dvouletá)
Křejpského 1501

Tel.: 272 930 617, 272 915 619

Ředitel: Mgr. Eva Hlináková

E-mail: sssjak@volny.cz

www adresa: www.sssjak.cz

Zřizovatel: hl. m. Praha

Termín přijímacího řízení: 23. 4. 2012

ZŠ a SŠ waldorfská přijímá žáky s různým stupněm a druhem 

znevýhodnění. Usiluje o harmonický rozvoj dětské osobnosti. 

Snaží se každému umožnit objevit své schopnosti, získávat 

zdravé sebevědomí, být druhým ku pomoci. Ve výuce se ne-

podporuje soutěživost, je posilována oblast sociálního cítění 

a komunikace. Snahou je obracet pozornost do okolního světa 

tak, aby děti nebyly v dospělosti hluché a slepé k potřebám 

všech živých bytostí této planety.

Základní škola 

a Střední škola, Praha 4
Kupeckého 576

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

Ředitel: PhDr. Karel Kaprálek 

E-mail: skola@modraskola.cz

www adresa: www.modraskola.cz

Zřizovatel: hl. m. Praha

Termín přijímacího řízení: 16. 3. 2012 (přijímací zkoušky se 

nekonají)

Přehled středních, vyšších odborných 
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škola se zaměřením na informační technologii. Bohatý studijní 

program, který na gymnáziu obsahuje širokou nabídku volitel-

ných seminářů a na odborné škole výuku programování v  ja-

zyce JAVA, je obohacen o projekty hrazené z peněz Evropské 

Unie – nově nyní projekt Science. Vyučujeme některé před-

měty v  angličtině, máme bohaté zkušenosti s  výukou žáků 

se specifi ckými poruchami učení, mimořádně nadaných žáků 

a studentů vyžadujících ze zdravotních důvodů či sportovní re-

prezentace individuální studijní plán. Informace o výuce pomo-

cí Smartpen či iPad 2 na www.praha.educanet.cz či na www.

facebook/EDUPRAHA.com.

Základní škola a střední škola 

waldorfská 

(obor Praktická škola dvouletá)
Křejpského 1501

Tel.: 272 930 617, 272 915 619

Ředitel: Mgr. Eva Hlináková

E-mail: sssjak@volny.cz

www adresa: www.sssjak.cz

Zřizovatel: hl. m. Praha

Termín přijímacího řízení: 23. 4. 2012

ZŠ a SŠ waldorfská přijímá žáky s různým stupněm a druhem 

znevýhodnění. Usiluje o harmonický rozvoj dětské osobnosti. 

Snaží se každému umožnit objevit své schopnosti, získávat 

zdravé sebevědomí, být druhým ku pomoci. Ve výuce se ne-

podporuje soutěživost, je posilována oblast sociálního cítění 

a komunikace. Snahou je obracet pozornost do okolního světa

tak, aby děti nebyly v dospělosti hluché a slepé k potřebám 

všech živýých byty ostí této plp anety.y

Základní škola 

a Střední škola, Praha 4
Kupeckého 576

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

Ředitel: PhDr. Karel Kaprálek 

E-mail: skola@modraskola.cz

www adresa: www.modraskola.cz

Zřizovatel: hl. m. Praha

Termín přijímacího řízení: 16. 3. 2012 (přijímací zkoušky se 

nekonají)



Střední škola 

Podnikatelská akademie, s. r. o.
K Milíčovu 674

Tel.: 272 940 932, 272 653 762, 608 426 706

Ředitelka: Mgr. Kateřina Horáková, Ph.D.

E-mail: skola@podnikakademie.cz

www adresa: www.podnikakademie.cz

Zřizovatel: doc. Ing. J. Zahradník, CSc. 

Termín podání přihlášky: 1. 2. 2012 až 15. 3. 2012

Termín přijímacího řízení: 23. 4. 2012 (přijímací zkoušky se 

nekonají) 

Škola zajišťuje maturitní obor Ekonomika a podnikání. Školní 

vzdělávací program je Podnikání a  management s  možností 

volby odborného zaměření, a to: cestovní ruch nebo fi nanční 

služby nebo manažerská komunikace nebo informatika v pod-

nikání nebo mezinárodní obchod. Škola je vybavena nadstan-

dardní výpočetní technikou. Absolvent je připraven pro vlastní 

podnikatelskou činnost nebo studuje na vysokých školách. 

Střední odborná škola multimediální

a propagační tvorby, s. r. o.
Stříbrského 2139

Tel.: 267 915 120

Ředitel: Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

E-mail: info@eduso.cz

www adresa: www.eduso.cz

Zřizovatel: Střední odborná škola  multimediální a propagační 

tvorby, s. r. o.

Termín talentových zkoušek: 3. 1. a 5. 1. 2012

Termín přijímacího řízení v 1. kole: 23. 4. a 24. 4. 2012 

MICHAEL - Soukromá střední 

škola reklamní tvorby
Machkova 1646

Tel.: 267 910 638, 602 107 079

Ředitel: Ing. Monika Hrubešová 

E-mail: gottschalkovam@skolamichael.cz

www adresa: www.skolamichael.cz

Zřizovatel: Michael Art School, s. r. o.

Termín talentových zkoušek v 2. kole: 5. a 11. 1. 2012, infor-

mace na webových stránkách školy

Termín přijímacího řízení v  1. kole na  obor Management 
a produkce: od 23. a 26. 4. 2012 (přijímací zkoušky se neko-

nají, pouze motivační pohovor)

Michael – VOŠ a  SŠ reklamní a  umělecké tvorby je školou 

s  20letou tradicí poskytující komplexní vzdělání v  oblasti re-

klamy. Škola má nově zrekonstruované prostory, moderně 

vybavené ateliéry, stále pracuje na  rostoucí kvalitě studentů, 

organizuje stáže v rámci projektů EU, pořádá vlastní tradiční 

festival FESTMICHAEL, od září 2012 bude možnost výuky vy-

braných odborných předmětů v anglickém jazyce. 

Vysoká škola aplikovaného práva
Chomutovická 1443

Tel.: 272 931 435, 272 931 446 (i fax)

Rektor: Prof. JUDr. Ing.Jan Večeř, CSc.

E-mail: studijni@vsap.cz

www adresa: www.vsap.cz

Střední škola managementu 

a služeb, s. r. o.
Schulhoff ova 844

Tel.: 272 099 611

Ředitel: Ing. Tamara Krčmářová

E-mail: sousos@sousos.cz

www adresa: www.sousos.cz

Zřizovatel: RNDr. J. Krčmář, Ing. T. Krčmářová

Termín podání přihlášky: 1. 2. 2012 až 15. 3. 2012

Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 
Na  studijní obor Grafi cký design je termín talentových zkou-

šek 5. a 10. 1. 2012. Na studijní obory management cestov-

ního ruchu, management sportu, management obchodu a kos-

metika-vizážistika jsou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek 

do průměru 2,00, ostatní konají přijímací zkoušky v termínu 24. 

a 26. 4. Na učební obory kadeřník, aranžér a kuchař-číšník se 

přijímací zkoušky nekonají.

CEDUK – Soukromá 

vyšší odborná škola, spol. s. r. o.
Místo poskytovaného vzdělávání: Květnového vítězství 1554, 

149 00 Praha 4

Tel.: 724 005 409, 267 227 563

Ředitel: Ing. Marta Dykovská

E-mail: ceduk-svos@volny.cz

www adresa: www.ceduk-svos.cz

Zřizovatel: CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, 

spol. s r. o.

Soukromá vyšší odborná škola umění

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

Tel.: 272 921 332, 731 503 959

Ředitel: Mgr. Andrea Čapková

E-mail: info@orangefaktory.cz

www adresa: www.orangefaktory.cz

Zřizovatel: Mgr. A. Čapková

Termíny přijímacího řízení: 16. 6., 9. 7. a 28. 8. 2012

Dny otevřených dveří: 16. 4. 2012, 14. 5. 2012 a 16–18 hod

Pražská vysoká škola 

psychosociálních studií
Hekrova 805

Tel.: 267 913 634

Rektor: doc. PhDr. Jiří Růžička Ph.D.

E-mail: info@ pvsps.cz

www adresa: www.pvsps.cz

Zřizovatel: doc. PhDr. Jiří Růžička Ph.D.

Termíny přijímacího řízení I. termín: 4. – 15. 6. 2012

Den otevřených dveří: 10. 2., 13. 4. 2012

Pražská vysoká škola psychosociálních studií v  loňském roce 

oslavila 10. výročí od svého založení. Nabízí bakalářský a na-

vazující magisterský program Psychologie a  Sociální politika 

a sociální práce. V  rámci celoživotního vzdělávání pořádá se-

mináře pro zájemce o psychoterapii, koučování, komunikační 

dovednosti, sebepoznání a seberozvoj. Podrobnější informace 

o škole naleznete na www.pvsps.cz.

a vysokých škol na Jižním Městě

Střední škola 

Podnikatelská akademie, s. r. o.
K Milíčovu 674

Tel.: 272 940 932, 272 653 762, 608 426 706

Ředitelka: Mgr. Kateřina Horáková, Ph.D.

E-mail: skola@podnikakademie.cz

www adresa: www.podnikakademie.cz

Zřizovatel: doc. Ing. J. Zahradník, CSc. 

Termín podání přihlášky: 1. 2. 2012 až 15. 3. 2012

Termín přijímacího řízení: 23. 4. 2012 (přijímací zkoušky se

nekonají)

Škola zajišťuje maturitní obor Ekonomika a podnikání. Školní 

vzdělávací program je Podnikání a  management s  možností 

volby odborného zaměření, a to: cestovní ruch nebo fi nanční 

služby nebo manažerská komunikace nebo informatika v pod-

nikání nebo mezinárodní obchod. Škola je vybavena nadstan-

dardní výpočetní technikou. Absolvent je připraven pro vlastní 

podnikatelskou činnost nebo studuje na vysokých školách.

Střední odborná škola multimediální

a propagační tvorby, s. r. o.
Stříbrského 2139

Tel.: 267 915 120

Ředitel: Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

E-mail: info@eduso.cz

www adresa: www.eduso.cz

Zřizovatel: Střední odborná škola  multimediální a propagační 

tvorby, s. r. o.

Termín talentových zkoušek: 3. 1. a 5. 1. 2012

Termín přijímacího řízení v 1. kole: 23. 4. a 24. 4. 2012

MICHAEL - Soukromá střední 

škola reklamní tvorby
Machkova 1646

Tel.: 267 910 638, 602 107 079

Ředitel: Ing. Monika Hrubešová 

E-mail: gottschalkovam@skolamichael.cz

www adresa: www.skolamichael.cz

Zřizovatel: Michael Art School, s. r. o.

Termín talentových zkoušek v 2. kole: 5. a 11. 1. 2012, infor-

mace na webových stránkách školy

Termín přijímacího řízení v  1. kole na  obor Management 
a produkce: od 23. a 26. 4. 2012 (přijímací zkoušky se neko---

nají, pouze motivační pohovor)

Michael – VOŠ a  SŠ reklamní a  umělecké tvorby je školou

s  20letou tradicí poskytující komplexní vzdělání v  oblasti re---

klamy. Škola má nově zrekonstruované prostory, moderně 

vybavené ateliéry, stále pracuje na  rostoucí kvalitě studentů,,,  

organizuje stáže v rámci projektů EU, pořádá vlastní tradiční 

festival FESTMICHAEL, od září 2012 bude možnost výuky vy---

braných odborných předmětů v anglickém jazyce. 

Vysoká škola aplikovaného práva
Chomutovická 1443

Tel.: 272 931 435, 272 931 446 (i fax)

Rektor: Prof. JUDr. Ing.Jan Večeř, CSc.

E il t dij i@

Střední škola managementu 

a služeb, s. r. o.
Schulhoffova 844

Tel.: 272 099 611

Ředitel: Ing. Tamara Krčmářová

E-mail: sousos@sousos.cz

www adresa: www.sousos.cz

Zřizovatel: RNDr. J. Krčmář, Ing. T. Krčmářová

Termín podání přihlášky: 1. 2. 2012 až 15. 3. 2012

Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 
Na  studijní obor Grafi cký design je termín talentových zkou-

šek 5. a 10. 1. 2012. Na studijní obory management cestov-

ního ruchu, management sportu, management obchodu a kos-

metika-vizážistika jsou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek 

do průměru 2,00, ostatní konají přijímací zkoušky v termínu 24.

a 26. 4. Na učební obory kadeřník, aranžér a kuchař-číšník se 

přijjímací zkoušky y nekonajíj .

CEDUK – Soukromá 

vyšší odborná škola, spol. s. r. o.
Místo poskytovaného vzdělávání: Květnového vítězství 1554,

149 00 Praha 4

Tel.: 724 005 409, 267 227 563

Ředitel: Ing. Marta Dykovská

E-mail: ceduk-svos@volny.cz

www adresa: www.ceduk-svos.cz

Zřizovatel: CEDUK – Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, 

spol. s r. o.

Soukromá vyšší odborná škola umění

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

Tel.: 272 921 332, 731 503 959

Ředitel: Mgr. Andrea Čapková

E-mail: info@orangefaktory.cz

www adresa: www.orangefaktory.cz

Zřizovatel: Mgr. A. Čapková

Termíny přijímacího řízení: 16. 6., 9. 7. a 28. 8. 2012

Dny otevřených dveří: 16. 4. 2012, 14. 5. 2012 a 16–18 hod

Pražská vysoká škola 

psychosociálních studií
Hekrova 805

TTel.: 267 913 634

Rektor: doc. PhDr. Jiří Růžička Ph.D.

E-mail: info@ pvsps.cz

www adresa: www.pvsps.cz

Zřizovatel: doc. PhDr. Jiří Růžička Ph.D.

TTermíny přijímacího řízení I. termín: 4. – 15. 6. 2012

Den otevřených dveří: 10. 2., 13. 4. 2012

Pražská vysoká škola psychosociálních studií v  loňském roce 

oslavila 10. výročí od svého založení. Nabízí bakalářský a na-

vazující magisterský program Psychologie a  Sociální politika 

a sociální práce. V  rámci celoživotního vzdělávání pořádá se-

mináře pro zájemce o psychoterapii, koučování, komunikační 

dovednosti sebepoznání a seberozvoj Podrobnější informace
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ POMÁHÁ. 
Na  konci listopadu se strážníkům 

v ulici K Safi ně za pomo-

ci vyhledávacího za-

řízení na  odcizená 

vozidla zakoupené-

ho městskou částí 

Praha 11 podařilo 

nalézt  odcizené vo-

zidlo Škoda. Z důvodu 

podezření ze spáchání trestného činu 

strážníci místo zajistili a  celou věc 

předali k dalšímu šetření Policii České 

republiky.

STRÁŽNÍCI POMOHLI ZRANĚNÉ 
ŽENĚ. Dne 8. prosince 2011 v dopo-

ledních hodinách bylo oznámeno, že 

v  Machkově ulici delší dobu ze své-

ho bytu nevychází žena. Po příjezdu 

na  místo hlídka strážníků zjistila, že 

starší žena se v bytě zranila a nemů-

že se hýbat. Z  tohoto důvodu byla 

na  místo přivolána rychlá záchranná 

služba a  hasiči, kteří bezodkladně 

dveře od bytu otevřeli. Ženě byla po-

skytnuta první pomoc a následně byla 

převezena do  nemocnice k  dalšímu 

ošetření.

DŮSLEDNÁ PRÁCE SE STRÁŽNÍ-
KŮM VYPLATILA. Dne 10. prosince 

2011 ve večerních hodinách strážníci 

svojí důslednou prací zjistili, že v ulici 

Květnového vítězství v  jednom z pa-

nelových domů se má u  známého 

nacházet osoba, která je v  celostát-

ním pátrání Policie České republiky. 

Z  tohoto důvodu strážníci informaci 

prověřili a v bytě nalezli muže, který 

se před policií skrýval. Muže předvedli 

na MO Policie České republiky, kde ho 

předali k dalšímu šetření.

SOUČINNOSTNÍ AKCE ZAMĚŘENÁ 
NA  PODÁVÁNÍ ALKOHOLU MLA-
DISTVÝM. V  měsíci prosinci roku 

2011 proběhla na území městské čás-

ti Praha 11 součinnostní akce měst-

ské policie, Policie ČR a  pracovníků 

Úřadu městské části  Praha 11 zamě-

řená na restaurační zařízení a podává-

ní alkoholu mladistvým v nich. Těmito 

kontrolami bylo ve  třech případech 

zjištěno porušení tohoto zákazu. Mla-

diství byli následně předáni rodičům, 

o  celé události vyrozuměn odbor so-

ciálních věcí jednotlivých městských 

částí a  s  provozovateli v  nejbližší 

době zahájeno správní řízení. I nadále 

to znamená, že v roce 2012 se budou 

strážníci zaměřovat v  naší městské 

části na tuto problematiku. 

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Advent strážníků 
z Prahy 11 krok za krokem

Prosinec loňského roku rozhodně zna-

menal z  pohledu strážníků období 

v mnoha ohledech specifi cké.  Strážníci 

se totiž každoročně v  tomto měsíci za-

měřují hlavně na prevenci kapesních krá-

deží a další majetkové trestné činnosti, 

které toto období provází. 

 Po  celý prosinec se proto strážníci 

z  Prahy 11 soustředili hlavně na  inten-

zivní hlídkovou službu v okolí nákupního 

centra Chodov, v pasážích a v přilehlých 

garážích dohlíželi jak na klid nakupujících, 

tak na jejich zaparkovaná vozidla. 

 Zaměřovali se také na  dohled nad 

veřejným pořádkem ve  stanicích metra 

a jejich okolí a také v dalších prostorách 

MHD. Nezapomínali ale ani na  parky 

a  lesoparky – v  Centrálním parku, Milí-

čovském a  Kunratickém lese tradičně 

hlídkovali strážníci z  jízdní skupiny MP 

Prahy 11 na služebních koních. 

 „Kromě této hlavní náplně naší prá-

ce se ale snažíme i jinak aktivně podílet 

na životě Prahy 11. Snažíme se tak být 

obyvatelům Jižního Města skutečně co 

nejblíže,“ vysvětluje ředitel strážníků 

z  Prahy 11 Petr Schejbal. „S  radostí 

jsme proto přispěli například ke  zdár-

nému a klidnému průběhu slavnostního 

rozsvěcení vánočního stromu 5. prosin-

ce,“ dodává. 

 A že Jižní Město advent prožilo vlast-

ně krásně tradičně, tedy v klidu a poho-

dě, dokazuje i  fakt, že strážníci za celý 

prosinec nehlásí žádnou mimořádnou 

událost. „Řešili jsme pouze, řekněme, 

běžné prohřešky, přestupky, drobné krá-

deže. S radostí ale mohu říci, že advent 

byl na  Jižním Městě z našeho pohledu 

opravdu klidný,“ doplňuje Petr Schejbal. 

A  jak se strážníci chystají na právě zro-

zený rok?  

 „I  v  novém roce se strážníci budou 

zaměřovat na  místa, kde se občané 

a  návštěvníci Prahy necítí až zas tak 

bezpečně. Okolí stanic metra, stanice 

nočních autobusů, nákupní centra. Tam 

všude i  nadále soustředíme naši čin-

nost,“ zakončuje ředitel Schejbal.

Jana Přikrylová, Městská policie Praha

ROK 2012 JE TADY, JEHO PŘÍCHOD BYL SNAD PRO VĚTŠINU PRAŽANŮ 

KLIDNÝ A ŠŤASTNÝ. JAK ALE VYPADALY POSLEDNÍ DNY ROKU 2011?

FOTO: ARCHIV MĚSTSKÉ POLICIE
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INZERCE

Exkluzivní dovozce produktů značek Suavinex, Joolz a Lollipopline do ČR a SR.  /  Baby Group s.r.o.  /  tel: 573 506 416  /  www.babygroup.cz

www.joolz.cz

JOOLZ DAY EXPEDITION
Užíjte si dobrodružnou expedici s kočárkem limitované řady Joolz Day Expedition v “safari“ stylu. Kilometry, které prochodíte přírodou nebo rušným městem, 
jsou tou skutečnou expedicí, na které spolu s vašim díťětem mnohé prozkoumáte. Kočárek jsme vytvořili přesně na míru vám rodičům a také vašim nejmenším, 

aby dlouhé procházky byly odpočinkem a vy si mohli užít zábavného světa kolem. 

Na “safari“ tolik svítí sluníčko a pro tyto chvíle oceníte praktickou ventilaci v boudičce sportovní i hluboké verze. Madlo a kožená rukojeť jsou doplněny černou 
koženkou v dezénu hadí kůže. Reverzibilní otočné ergonomické sedátko, polohovatelné ve třech polohách nabízí vašemu dítěti spolu s vámi komunikovat 

a nebo právě naopak sledovat přírodu, město, relaxovat a také pohodlně spinkat. 

Joolz Day Expedition přichází v březnu 2012. Jde o mimořádnou limitovanou řadu, která se skládá ze sportovního kočárku, hlubokého dílu, přebalovací tašky, 
nákupního košíku, fusaku a plášťěnky. Více na: www.babygroup.cz  / www.my-joolz.com
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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 284krizové situace  problematika závislostí  poradenství

Nabízí psychoterapeutka s výcvikem SUR a s více než dvacetiletou praxí na psychiatrii, 
posledních osm let se intenzivně zabývající léčbou závislostí (hry, alkohol, drogy…).

Tel.: 605 173 630                                  500 Kč/60 minut

Trápí vás oslabená imunita?
Jste unaveni?

Vyžeňte toxiny z těla!
Studio NEXT WELLNESS  vám nabízí řešení.

Termín si rezervujte na tel.: 602 748 006, 728 301 003

Nejnižší doplatky
v Lékárně Poliklinika Opatovská!

  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.

Platnost slev do 29. 2. 2012 či do vyprodání zásob.

Více informací získáte v lékárně:

G
ar

an
ce

Garance vrácení
rozdílu doplatků!

sleva 10 %
na vybraný sortiment z kategorie:

✓ Diety   ✓ Kouření   ✓ Zažívání
✓ Nachlazení

• Přihlaste se do programu Krotitelů tuků. 
•  Sleva pro dvojice a seniory
•  Možnost individuálních programů
• Získáte odborné informace o fungování vašeho těla

Klub „Jak žít zdravě“ – Jarníkova 28, Praha 4 - Chodov
Tel.: 605 297 298, hanka@trikam.cz, www.facebook.com/krotiteletuku

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

KÓD:  K-VM34

TENTO KUPÓN NEPLATÍ
PRO NAKUP PERMANENTEK 

PLATNOST DO 15.2.2012

JIHOM STSKÁ SOLNÁ JESKYN
MODLETICKÁ 1390
PRAHA 11, 149 00

+420 774 689 550
INFO@SOLNA-JESKYNE-PRAHA.CZ
WWW.SOLNA-JESKYNE-PRAHA.CZ
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Nejlevnější anglická mateřská  
školka v Praze - u metra Chodov  

(5000 Kč/měsíc)
člen sítě škol EDUCAnet

www.skolka.educanet.cz 



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



PROCESS  
K DOKONALOSTI

Atypický a typový nábytek pro privátní  
i komerční interiéry. Kompletní servis  

od návrhu architekta až po výrobu  
a montáž. 

www.process.cz
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