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NOVOROČNÍ

BILANCOVÁNÍ

V novém roce 2016
vám všem jen to nejlepší
přeje vedení radnice Městské části Praha 11



2 Inzerce

Tato nabídka platí od 2. 1. 2016 do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 1. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

www.bauhaus.cz

Masivní borovicové 
interiérové dveře 
Orkan
šířka: 60-90 cm, 

levé/ pravé, 

bez povrchové 

úpravy, kování 

a zárubní

Eco plné     1.490,-
prosklené    1.890,-
Rámová zárubeň
1.050,-

bílé

od

1.490,-

Obložková zárubeň
pro šířku zdi: 10 nebo 15 cm 

bílé, akát 1.890,-    
bílý dub 1.990,-

plné, bílé  
898,-
plné, akát nebo bílý dub 

1.290,-
prosklené, bílé 
1.790,-
prosklené, akát nebo bílý dub 
2.190,-

Obložková zárubeň
pro šířku zdi:
10 nebo 15 cm, ořech
1.890,-

plné 1.190,-
2/3 sklo 1.850,-
L 2 1.990,-
ETTA 2.090,-
ETTA 5* 2.890,-
*na objednávku

Interiérové dveře 
s oblou hranou

šířka: 60-90 cm, levé/ pravé, 
bez kování a zárubní

Interiérové dveře 
foliované

šířka: 60-90 cm, 
levé/ pravé, 
bez kování a zárubní, 
dekor: ořech

Laminátová podlaha My Art
lamela cca: 1280 x 192 x 10 mm, včetně 2 mm integrované izolace 
kročejového hluku, dekor: hruška Ambrosia, záruka 20 let proti oděru

m2

598,-

10 mm
stupeň zatížení 32

m2

298,-

7 mm
stupeň zatížení 31

2/3 ETTA 5

plné

ořech

ETTA

m2

469,-

8 mm
stupeň zatížení 32

Laminátová podlaha Vinto
lamela cca: 1285 x 192 x 8 mm, dekor: dub Roadsigns, záruka 20 let 
proti oděru

bílý dub

akát

3D EFEKT

L2

Laminátová podlaha Terra/ Family
lamela cca: 1285 x 192 x 7 mm, dekor: hruška Reno, záruka 15 let 
proti oděru

Obložkové zárubně
borovice masiv, pro šířku zdi: 

9-11 cm nebo 15-17 cm 
1.990,-

k. z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130 • Praha Dolní Chabry, Ústecká 822 • Praha Pankrác, Budějovická 409/1a        

Příklady cen: 
Sako 135,-
Kalhoty 130,- 
Košile 35,-
Kabát fl aušový 165,-
Bunda péřová 230,-
Společenské šaty 245,-
Kožená bunda 590,-

Těšíme se na Vás!

Otevřeli jsme pro Vás novou čistírnu oděvů. 
Vše vyčistíme, vypereme, vymandlujeme.

Tel.: 603 143 332, Hveizdoslavova 15, naproti modré škole, www.cistirnaperola.cz

Otevírací doba po – pá – 8.00-19.00, so – 9.00-15.00
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Drazí přátelé,

Každý den, každé ranní probuzení je 

novým začátkem. Tak je tomu i s  tím 

novým rokem. Rokem, který je před 

námi. Možná, že nás hned tak trochu 

zaměstná důležitá myšlenka: co tento 

den, tento nový rok zase přinese? Jaká 

hora obtíží se na mne navalí? Co nové-

ho a neznámého se na nás přihrne? Ať 

už v  rodině, v zaměstnání, ve společ-

nosti. Určitě mnoho dalších otázek je 

před námi. A tak je tomu i u nás na rad-

nici. Ale jsem optimista. Jsem přesvěd-

čen, že krok za krokem jdeme dopředu. 

Před více než rokem jste nám vy, voliči, 

prostřednictvím komunálních voleb po-

slali jasný signál, jakým směrem chce-

te, aby se naše městská část ubíra-

la. Samozřejmě, že ten minulý rok byl 

pro celé vedení radnice náročný. Tolik 

problémů z minulosti bylo před námi. 

Ale trpělivost a vytrvalost nás prová-

zely na každém kroku. Mnoho záleži-

tostí bylo již dáno do pořádku. Z toho 

mám radost, naději, že právě ten nový 

rok nám přinese mnoho dobrého, uži-

tečného, pro vás, občany naší městské 

části. Mám radost, že bude dokonče-

na rekonstrukce MŠ Janouchova. Jsem 

potěšen, že bude spuštěna zdarma 

veřejná internetová síť – na veřejných 

prostranstvích Jižního Města. Ale také 

vím, že některá místa jsou zanedbána. 

Právě proto je naše pozornost sou-

středěna na  jejich zlepšení. A v  letoš-

ním roce začneme v jedné části s úpra-

vou tohoto místa. Za  potřebné také 

považuji, že se zpracovává koncepce 

rozvoje sociálních služeb. A za nejvíce 

pozitivní považuji ekonomickou oblast, 

kde se celková situace zlepšuje. A tak 

si uvědomuji tu důležitou prioritu naše-

ho snažení – být dobrým hospodářem 

a přitom se držet naší koaliční smlou-

vy. To je náš směr, to je náš cíl.

Přeji vám i  sobě hodně zdraví, klid 

a pohodu.

Váš starosta

Jiří Štyler

Úklid lokality 
Výstavní/Plickova

Vítěz logické olympiády 
je „logicky“ z chodovské 
základky

Velká gratulace – Chodov 
opět v čele!

Regulační plán Opatov 
– Na Jelenách

Víkend plný jógy

DS Háje otevřelo první 
Centrum multisenzorické 
péče v České republice

Zápis do základních škol

11
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Zprávy z dopravy 
a životního prostředí

6
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Prosincové zprávy z Rady

Areál „Rajský dvůr“ by zlikvidoval 
rekreační zeleň
Rada MČ Praha 11 na jednání dne 

19. 11. 2015 nesouhlasila s podnětem 

společností TravCo, a. s., a RION, s. r. 

o., na  změnu Územního plánu sídelního 

útvaru hl. m. Prahy pro výstavbu areá-

lu nazvaného Rajský dvůr v lokalitě Hor-

ní Roztyly. Navrhuje se změna využití 

funkční plochy z SO3 (území oddechu – 

částečně urbanizované rekreační plochy) 

na  funkční plochu OV (všeobecně obyt-

nou) pro potřeby výstavby nového ob-

jektu, který by měl obsahovat dvě pod-

zemní a pět nadzemních podlaží. Vedení 

městské části odmítá měnit část území 

pro rekreaci na území určené k zástavbě.

Podpořili jsme revitalizaci školního 
hřiště Ke Kateřinkám 
Rada MČ Praha 11 dne 19. 11. 2015 

souhlasila s  revitalizací stávajících ven-

kovních sportovišť v areálu ZŠ Ke Kate-

řinkám. Záměr se nazývá „Areál ledových 

sportů, revitalizace sportovních hřišť, 

Ke Kateřinkám, Praha 11 – I. etapa“ spol. 

AR DELTA, s. r. o. Podmínkou výstavby 

první etapy je, že nebude zahájena před 

nabytím právní moci stavebního povole-

ní druhé části záměru s názvem „Aréna 

ledových sportů, Ke  Kateřinkám, Praha 

11 – 2. etapa“. První etapa představu-

je na místě stávajících venkovních spor-

tovišť školy sportoviště nová, resp. upra-

vená. Jedná se o běžeckou rovinku a tři 

víceúčelová hřiště. Součástí bude i nová 

účelová komunikace, inženýrské sítě 

a sadové úpravy zeleně. Druhá etapa je 

vlastní hlavní záměr výstavby ledové aré-

ny, je předmětem odporu obyvatel a mír-

ně řečeno rozpaků radnice.

Rušení nočního klidu budeme trestat
Celkem dvakrát se dvě desítky strážníků 

a policistů podívaly v  pátek, dne 9. 12. 

2015  do klubu Insomnie, na jehož hos-

ty přicházejí stále častěji stížnosti pro 

rušení nočního klidu. První kontrola pro-

běhla krátce před jedenáctou hodinou 

večerní. Další hlídky zopakovaly kont-

rolu po  druhé hodině ranní. Kontrolová-

no bylo přibližně osmdesát návštěvníků 

a  nebyl zaznamenán žádný přestupek. 

Dále strážníci provedli kontrolu dalších 

tři restauračních zařízení na rampě metra 

Háje, taktéž s negativním výsledkem. Bu-

deme v těchto aktivitách i nadále pokra-

čovat a výsledky pravidelně zveřejňovat.

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11 

Pokračujeme v tradičních setkáních 
i v novém roce 2016.

Setkání se starostou a vedením 
Městské části se bude konat ve 

čtvrtek dne 14. 1. 2016 
v ZŠ Pošepného od 18.00. 

Zeptejte se nás na vše, 
co vás zajímá. 

e v tradičn

Návštěvní den 
místostarosty Ladislava Kosa 

Nebudu Vám občanům určovat dny 

a hodiny, kdy mne můžete na radnici 

navštívit. Zavolejte nebo pošlete sms 

na  tel. 603  780  761 a  vzájemně si 

dohodneme termín schůzky podle Va-

šich i  mých časových možností. Rád 

se s Vámi setkám. 

Ing. Ladislav Kos, 1. zástupce 

starosty, Hnutí pro Prahu 11

ávštěvní d

Návštěvní den 
Petra Jiravy a Jakuba Lepše

Zveme vás na  první setkání s  námi 

v roce 2016, a to ve čtvrtek 28. ledna 
mezi 16.00 a 18.00 v našich kancelá-

řích v sekci C radnice Prahy 11 v Oce-
líkově ulici. 

Ing. Petr Jirava, zástupce starosty

pro sociální věci a zdravotnictví (ANO)

Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty

pro školství, kulturu a sport (TOP 09)

ávštěvní d

Farmářské trhy v roce 2016
Vedení MČ schválilo plán, podle kte-

rého by se oblíbené Farmářské trhy 

po zimní pauze vrátily na Háje již v prv-

ní polovině března. Dále bylo schvále-

no poptávkové řízení na provozovate-

le těchto trhů, které bude vyhlášeno 

v lednu 2016.
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Novoroční bilancování 
Dne 10. 11. 2015 to byl přesně rok, co jsme byli na Zastupitelstvu MČ Praha 11 
zvoleni zastupiteli, radními a starostou. Tento den byl významný nejen pro nás sa-
motné, ale i pro Prahu 11, která tímto dnem nabrala docela jiný kurz. Osm let vlá-
dy Dalibora Mlejnského skončilo na politickém dně, stejně jako městská pokladna 
na dně fi nančním. Přišli jsme k rozprodané a v mnoha směrech nevýhodně svázané 
městské části a do doslova prázdných kanceláří bez jediného lejstra od našich před-
chůdců. Ale pojďme pěkně popořádku:

• Prosinec 2014: Loňský předvánoční 

čas jsme snad ani nevnímali, ocitli jsme se 

ve světě, do kterého nám byl dlouhé roky 

přístup odepřen. Tento měsíc byl pro nás 

začátkem nekonečné práce a  ještě jsme 

ani netušili, že snad opravdu nekonečné 

a velmi náročné. Úkoly a průšvihy na nás 

začaly pokukovat a  vypadávat ze všech 

stran – nevýhodné smlouvy, trafi ky a tra-

fi čky, personální potíže, dlouhá léta zave-

dené úřední praktiky a léta neřešené pro-

blémy. Okamžitě jsme zrušili záměry MČ 

na výstavbu bytových a garážových domů 

na  plochách některých veřejných parko-

višť. Zastavili jsme půlmiliardový záměr 

výstavby nové radnice na  zelené louce 

ul. Bajkonurská u metra Háje. Byl zrušen 

proces prodeje dvou objektů školek ul. 

Hrudičkova, ul. Stříbrského. A  stáli jsme 

před prvním velkým rozhodnutím – zrušit 

nevýhodnou mnohamiliónovou zakázku 

na údržbu zeleně, a to skoro před podpi-

sem. Povedlo se.

• Leden 2015: Malé nadechnutí přinesly 

první personální změny ve vedení někte-

rých odborů. Začaly se připravovat nové 

komise a výbory. Připravili jsme vyrovna-

ný rozpočet, což po  prázdné pokladně 

ponechané Praze 11 předchozím vede-

ním nebylo nijak snadné. Nakonec se po-

dařilo bez jakýchkoli dotací navýšit příjmy 

z vlastních zdrojů ve výši 50 mil. Kč na do-

stavbu MŠ Janouchova. Přispěla k  tomu 

i dosud na Praze 11 nevyužitá možnost 

výplaty dividendy z městem vlastněné Ji-

homěstské majetkové, a. s.

• Únor 2015: Zaplavily nás na radnici sta-

vební záměry připravované dlouhá léta 

a v různých stádiích procesu – BD Bacho-

va, záměry v lokalitě Zdiměřická, Výstavní, 

snahy o stavbu mrakodrapu v pietním par-

ku na Litochlebském nám. a mnohé další. 

Postupně jsme revokovali žádosti o změ-

ny územního plánu podané v  minulosti 

na  MHMP. Připravili jsme pro vás mapu 

stavebních záměrů v Klíči, aby informační 

bariéra mezi radnicí a občany skončila. Za-

hájili jsme pravidelná veřejná setkání ob-

čanů a vedení MČ, která se konají každý 

měsíc v jedné ze základních škol na Jižním 

Městě.

• Březen 2015: Zahájili jsme provoz ob-

čanské telefonní linky O-linka. Rozhod-

li jsme o  konci využívání cenových map 

a  tím o  nevýhodných prodejích a  proná-

jmech městského majetku. Začala se při-

pravovat rekonstrukce objektu Janoucho-

va, jednalo se kolem pošty na Chodově, 

bylo schváleno podání žádosti o  dotaci 

na  dostavbu ZŠ Chodov a  zahájení pro-

jekčních příprav na  její dostavbu. Dne 

10. 3. 2015 jsme vydali Programové pro-

hlášení Rady městské části Praha 11 pro 

roky 2014–2018.

• Duben 2015: Trápila nás ubytovna San-

dra a na  základě stížností obyvatel sou-

sedních domů jsme řešili situaci s provo-

zovatelem, společností Mobile net. Nové 

vedení rozjíždí Kulturní, o. p. s., tak, aby 

na Jižním Městě opět byla kultura. Oslava 

svátků jara (Čarodějnice) se velmi vydaři-

la. Byla zahájena příprava elektronických 

aukcí, prodeje uvolněných bytů. Při její re-

alizaci v podzimních měsících se dosáhlo 

např. ceny 2,3 mil. Kč za byt 2+k.k. Před-

chozí vedení prodávalo tuto velikost bytu 

za 400 tis. Kč (nájemníkům).

• Květen 2015: MČ Praha 11 se vyjádři-

la k Metropolitnímu plánu (MÚP). Na Insti-

tutu plánování a  rozvoje (IPR) jsme v re-

prezentativním složení MČ, odborníků 

a  zástupců spolků vedli náročné jednání 

k  připravovanému MÚP. Oddělení dopra-

vy, dopravní komise a následně Rada se 

vyjadřovaly k  návrhu zón placeného stá-

ní, které jsou v  kompetenci a  přípravě 

na MHMP.

• Červen – červenec – srpen 2015: Měst-

ské části i občanská sdružení strávily dlou-

hé hodiny práce na připomínkování Praž-

ských stavebních předpisů (PSP). Prosadili 

jsme do  PSP nutnost většího množství 

parkovacích míst a větší odstupové úhly 

mezi budovami, což znamená nutnost 

větších rozestupů mezi stávající a případ-

ně plánovanou výstavbou. Jižní Město do-

stalo svůj první veřejně přístupný klavír 

v Centrální parku. 

• Září 2015: Starostové z celé Prahy se 

setkali na Jižním Městě, byl jsem jedním 

z iniciátorů této schůzky a jedním z úspěš-

ných výsledků bude navýšení dotace MČ 

Praha 11 o 25 mil. Kč v roce 2016. V ten-

to měsíc se začaly uzavírat první smlouvy 

MČ s  restituenty o údržbě zeleně, došlo 

tak k  důležité nápravě vztahů let minu-

lých. Tímto krokem jsme odvrátili žaloby 

na Prahu 11 o 35 mil. Kč za užívání ve-

řejného prostranství, které na radnici leže-

ly od května 2014 a které naši předchůd-

ci neřešili. Byla podepsána nová smlouva 

na údržbu zeleně, která přinesla městské 

pokladně úsporu desítek miliónů proti zru-

šenému výběrovému řízení vypsanému 

předcházejícím vedením. Podařilo se nám 

přispět k  zachování sídla dopravní poli-

cie na  území Prahy 11. Po  rekonstrukci 

jsme uvítali děti v MŠ Janouchova. Rekon-

strukce proběhla v  jedné polovině školky 

a technickém pavilonu, druhá polovina je 

v  rekonstrukci. Její uvedení do  provozu 

očekáváme od školního roku 2016. Celá 

opravená školka bude sloužit 220 dětem.

• Říjen 2015: Řešíme dlouhodobé hlubo-

ké problémy způsobené dřívějším vede-

ním Jihoměstské sociální, a. s. Řešení se 

ukázalo nad síly stávajícího ředitele, kte-

rý podal rezignaci, bylo vypsáno transpa-

rentní výběrové řízení. Doplnilo se rovněž 

vedení, a tak by měla JMS, a. s., plnit své 

povinnosti směrem k službám pro seniory.

• Listopad 2015: Máme za sebou jeden 

rok. Rok plný odpovědnosti, výher i  pro-

her, úspěchu i  neúspěchu. Z  pravidel-

ných setkávání s  vámi, obyvateli, víme, 

že od  nás chcete pro váš spokojený ži-

vot na Jižním Městě fungování služeb pro 

občany, pořádek, ochranu zelených ploch 

a nezahušťování naší městské části. Věří-

me, že se nám v tomto směru leccos po-

dařilo a dále podaří. Máme v HPP11 dlou-

há léta takové pěkné heslo, když je nejhůř: 

„Jedeme dál...“

Ing. Jiří Štyler
starosta

Hnutí pro Prahu 11
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Priority kompetence dopravy pro rok 2016
1. Bezpečné cesty do škol a pěší trasy
V roce 2016 se zaměříme na nedostateč-

ně řešenou problematiku tzv. Bezpečné 

cesty do škol, ke které byl před lety shro-

mažďován materiál, na  realizaci se před-

chůdcům nedostalo. Aktuálně znovu oslo-

vujeme základní a mateřské školy, aby nám 

zaslali aktuální podněty a požadavky tak, 

abychom mohli postupně konkrétní bez-

pečnostní opatření realizovat. Stejně tak 

bezpečnostní prvky na křižovatkách a pě-

ších trasách.

2. Problematika parkování 
Prioritou číslo jedna je nešťastná proble-

matika parkování, která má dvě roviny:

•  „Nezaparkujeme večer/v noci.“ Částeč-

ným řešením jsou místní úpravy terénu 

pro rozšíření kapacity parkování reziden-

tů, případně šetrná nástavba stávajících 

parkovišť.

•  „Nezaparkujeme ani ve dne.“ Zaměříme 

se na přípravu režimu rezidentského par-

kování tak, aby z ulic Jižního Města neby-

lo P+R mimopražských a zaměstnanec-

kých řidičů. 

Rezidentské parkování uvažujeme dvě-
ma způsoby podle podmínek jednotlivých 
částí Jižního Města:
•  příprava a zároveň provoz rezidentské-

ho parkování ve vlastní režii přímo měst-

skou částí, 

•  příprava nové koncepce zón placeného 

stání (ZPS) v rámci celopražských ZPS, 

které jsou v režii Magistrátu hl. m. Prahy. 

Oba způsoby řešení chceme připravit uváž-

livě, efektivně a skutečně pro potřeby oby-

vatel MČ Praha 11.

Bohužel parkování na Jižním Městě neby-

lo řešeno dlouhá léta. Kromě přirozeného 

nárůstu počtu vozidel ve vlastnictví míst-

ních obyvatel došlo k nepřirozenému ná-

růstu nároků na parkování s rozrůstající se 

výstavbou na území Prahy 11 a také v oko-

lí Prahy, výsledek je neúnosný. 

Magistrát opět nebude v zimě udržo-
vat množství komunikací a chodníků
Na poradě silničních správních úřadů 

konané dne 23. 10. 2015 na MHMP 

bylo ze strany Magistrátu upozorně-

no, že „pokud budou chtít jednotlivé 

městské části zařadit do údržby přes 

TSK nějaký vyřazený úsek, musí najít 

plnou náhradu úseku, který se ná-

sledně vyjme ze zimní údržby v přes-

ně požadované délce. MHMP nebude 

bez kompenzace navyšovat rozsah 

zimní údržby nad rámec schváleného 

nařízení.“ 

Ze zimní údržby bylo na území Prahy 

11 v letech 2010–2015 Magistrátem 

vyřazeno 129 ulic a 168 chodníků.

Nejsme s tímto přístupem spokoje-

ni a vedení MČ požádá rozhodnutím 

dne 7. 12. 2015 MHMP, aby moh-

ly být zařazeny zpět do zimní údržby 

vybrané vyjmuté důležité komunikace 

a chodníky. 

ět nebude
Zóny placeného stání (ZPS) 
pro Prahu 11 – minulost a současnost
Záchranou situace mají být zóny place-

ného stání (ZPS), tzv. modré zóny. Kon-

cepci pro Prahu 11 vytvořila v listopadu 

2011 fi rma M.O.Z. Consult, s. r. o., pod 

názvy „Koncepce řešení dopravy v klidu 

na území MČ Praha 11 – Aktualizace 

2011“ a „Projektová dokumentace pro 

realizaci zóny placeného stání na vybra-

ných územích“ za celkem cca 5 miliónů 

Kč. Studie M.O.Z. a příprava ZPS v režii 

bývalé Jihoměstské parkovací, a. s., se 

ukázala být pro potřeby MČ Praha 11 

nevhodná, diskriminující a neodpovída-

jící realitě ani legislativě, nebyla projed-

nána s občany. 

S navrhovanou podobou parkova-

cích zón vydala bývalá Rada MČ pod 

tlakem odporu veřejnosti nesou-

hlasné usnesení dne 23. 1. 2013, č. 

0090/2/R/2013. Podle zaměstnanců 

ÚMČ měl můj předchůdce dva šanony 

nesouhlasných petic od občanů z dot-

čených lokalit (mám k disposici pouze 

několik petic). Dalším důvodem stažení 

žádosti o ZPS byl požadavek na kom-

plexní řešení i s přihlédnutím k vývoji 

sousedních městských částí. 

Podle dostupných aktuálních podkladů 

z MHMP je příprava a zpracování pro 

Prahu 11 nedostatečná až nevhod-

ná, zavedení ZPS má vycházet z výše 

uvedené studie. Zdá se, že perfektně 

je vypracován zejména systém vybírá-

ní poplatků, pokut a identifi kace „hříš-

níků“. Citlivý přístup k území a jeho 

charakteristikám ve smyslu účelného 

rezidentního parkování chybí. Nesou-

hlas s navrhovanou podobou ZPS byl 

potvrzen i současnou Radou dne 8. 6. 

2015, usnesením č. 0880/23/R/2015. 

Potřebujeme rezidentní zóny, ale dob-

ře připravené.

PhDr. Šárka Zdeňková 
radní MČ Praha 11

životní prostředí 

a doprava

Hnutí pro Prahu 11

Křižovatka Ryšavého/Dědinova–Klokne-

rova je dlouhodobě přetížená a  nebez-

pečná jak pro nájezd do  křižovatky, tak 

pro přecházení chodců, kde jde doslo-

va o  život. Věřím, že budou obyvatelé, 

chodci i další účastníci silničního provozu 

s kruhovým objezdem spokojeni.

Nově zřizovaný kruhový objezd Ryšavého/Dědinova–Kloknerova, 3. 12. 2015

Nové lavičky u DPS Blatenská, 7. 12. 2015

S tzv. modrými zónami v přípravě 
MHMP se můžete seznámit:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/

magistrat/tiskovy_servis/akce_a_kam-

pane_mhmp/praha_rozsiruje_zony_pla-

ceneho_stani.html

ými zónam
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Jihoměstská majetková po roce od voleb 
Čas letí a  je tu opět konec roku. Konec 

roku běžně přináší bilancování nad tím, 

co se povedlo, co méně a co bude cílem 

pro další období. U naší správní fi rmy Ji-

homěstská majetková, a. s., to platí dvoj-

násob, protože tento rok byl první pod 

novým vedením po volbách v roce 2014. 

Co se ve  společnosti změnilo a  čím je 

prospěšná pro občany Prahy 11?

V  roce 2015 proběhlo zjednodušení or-

ganigramu společnosti, ve kterém vznik-

lo 5 středisek: Správa bytů, Správa neby-

tových prostor, Multifunkční dohledové 

centrum, Parkoviště a  parkovací domy 

a  parkoviště a  Úklid a  údržba zeleně 

a Provoz sportovních areálů. S tím byla 

také spojena personální restrukturaliza-

ce. Ve  společnosti se interně narovnaly 

ekonomické vztahy tak, aby výše platů 

byla určena pozicí a odvedenou prací, ni-

koliv politickými zásluhami. Některé po-

litické trafi ky a  nesystémové odměny 

byly zrušeny, aby se hladina platů přiblí-

žila obdobným pozicím na úřadě MČ. Ně-

kteří zaměstnanci z těchto důvodů sami 

šli, díky čemuž bylo v prvním kvartále tak 

třeba opakovaně řešit personální posíle-

ní. I  kvůli tomu byla zřízena do  té doby 

neexistující pozice personalisty, který 

měl za  úkol v  prvních měsících provést 

revizi pracovních smluv všech zaměst-

nanců a  jejich pracovních náplní. To vše 

se povedlo a s odstupem času můžeme 

konstatovat, že je fi rma díky omlazené-

mu týmu mnohem efektivnější, než kdy 

dříve.

Jakmile byly hotové organizační a  per-

sonální otázky, přišly na  řadu ty ekono-

mické. Již v první polovině roku byla pře-

soutěžena celá řada letitých dodavatelů 

a  ředitel společně s  ekonomickým ná-

městkem se podívali i  na  veškeré inter-

ní fi remní procesy. Za  příklad lze uvést 

snížení paušálu za  mobilní služby z  cca 

1 milionu Kč ročně na  cca 240 tisíc. 

V průběhu roku se zjistilo, že se roky po-

divně počítá odměna za malování, snížily 

se nebo odstranily odměny pro různé do-

davatele a subdodavatele všech služeb. 

Výrazných úspor doznal i interní autopark 

společnosti.

Díky tomu všemu byla Jihoměstská 

schopna snížit mandátní odměnu za sprá-

vu bytů a nebytů z 9,3 % na 6,0 %, snížit 

odměnu za údržbu zeleně a úklidu a při-

tom konstantně zvyšovat zisk. To zname-

ná, že město platí v roce 2015 za služby 

pro občany Prahy 11 Jihoměstské méně 

peněz než dříve. Kam se dříve fi nance 

ztrácely, si může čtenář domyslet sám.

Abychom však byli otevření, ne vše se po-

vedlo a společnost čeká ještě hodně prá-

ce a  pravděpodobně poměrně těžký rok 

2016. Na přelomu roku Jihoměstská v po-

měrně hektickém tempu přebírá aktivity 

končící společnosti Sportovní Jižní Měs-

to, o. p.  s., dále ji pravděpodobně čeká 

převzetí velmi problematické „ubytovny 

Sandra“. Jako složitá se také jeví budou-

cí údržba zeleně a úklidu, kde výherce vý-

běrového řízení společnost AVE nasadi-

la dumpingové, prakticky nereálné ceny, 

na  které Jihoměstská kvůli zákonným 

povinnostem musí reagovat. Dále zde, 

i přes usilovnou snahu všech stran, zůsta-

lo pár „kostlivců“ po minulém vedení, na-

příklad v podobě multifunkčního dohledo-

vého centra, které Jihoměstská provozuje 

na svoje náklady pro Městskou část a kde 

chybí jakýkoli právní a ekonomický vztah. 

Jako hlavní cíl pro rok 2016 vidí vedení 

JMM nastavení ekonomicky vyvážených 

vztahů s MČ při zajištění poskytovaných 

služeb tak, aby město za služby pro své 

občany platilo co nejméně a  společnost 

byla za tento paušál schopna poskytovat 

maximálně kvalitní službu. 

Důležité však je to, že Jihoměstská ma-
jetková, a. s., je tu především pro vás, 
pro občany Prahy 11. Pokud máte jaké-
koli dotazy k  jejímu provozu, nelíbí se 
vám stav nebo údržba jí spravovaných 
budov, bytů či veřejných prostor, nevá-
hejte mě prosím kdykoli kontaktovat.

Ing. Ondřej Prokop
hnutí ANO

zastupitel MČ Praha 11

Úklid lokality Výstavní/Plickova
Problém, který s sebou nesou osoby bez 

domova, toxikomani či jinak sociálně pro-

blematické osoby, nespočívá pouze v pá-

chání trestné činnosti, jedná se také o pro-

blémy v  oblasti znečišťování veřejného 

prostranství. Právě tuto problematiku ak-

tuálně řeší středisko údržby zeleně JMM, 

a. s., na základě podnětu kompetence pro 

životní prostředí MČ P11.

Podněty na řešení problematických lokalit 

máme zejména od občanů a složek měst-

ské i  státní policie. Součinnost policie je 

požadována i  při samotném úklidu, a  to 

za  účelem provedení potřebných úkonů 

k vykázání z prostoru a z hlediska ochra-

ny zdraví zaměstnanců JMM, a. s., a úřadu 

MČ Praha 11. 

Úklid v prostoru mezi ulicí Výstavní a TJ Háje 

proběhl 4. 12. 2015 a jednalo se o hůře pří-

stupný terén. Bylo třeba každý kus odpadu 

ručně sebrat, odnést, či na kolečku odvézt 

do kontejneru, který byl přistaven na zpev-

něné ploše parkoviště Výstavní. Celkem byl 

zaplněn kontejner o obsahu 11 m3. Na úkli-

du se podílelo šest zaměstnanců údržby 

zeleně. Pracovníci jsou při sběru odpadu 

vybaveni rukavicemi s ochranou proti pro-

píchnutí, není výjimkou nález použitých in-

jekčních stříkaček. Tato práce není nikterak 

příjemná, tato místa slouží nejen k přespá-

vání, ale mnohdy i  jako toalety. Výsledek 

snad každý přivítá.

Zdeněk Hamaj

Technik střediska zeleně, JMM, a. s.

Zeleň v lokalitě Výstavní/Plickova byla 

dlouhodobě obývána desítkami osob 

bez domova a předmětem stížnos-

tí obyvatel. Nebylo výjimkou, aby děti 

navštěvující tréninky fotbalového areá-

lu na Hájích sdílely lokalitu s obyvate-

li sousední zeleně. Je dobře, že se po-

dařilo toto veřejné prostranství uklidit. 

Budeme podobně řešit lokality Na Je-

lenách a Tomíčkova na Roztylech. 

PhDr. Šárka Zdeňková

tě Výstavn

Úklid lokality Výstavní/Plickova, 4. 12. 2015

před úklidem po úklidu
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Regulační plán Opatov – Na Jelenách
Zastupitelstvo MČ Praha 11 se 12. 11. 2015 usneslo, že požádá HMP o pořízení 
regulačního plánu území Opatov – Na Jelenách. Někteří z vás, obyvatel Jižního 
Města, se o tomto již zřejmě doslechli a ptají se, k čemu je to vůbec dobré, a nač 
tento plán bude.

Proč tedy pořídit regulační plán?
Regulační plán se pořizuje prioritně v lo-

kalitách důležitých pro rozvoj města s cí-

lem konkretizovat obecné požadavky 

Územního plánu za účasti městské čás-

ti, občanů, investorů a vlastníků pozem-

ků tak, aby bylo zřejmé, jaké jsou limity 

daného území a co je a není možno v lo-

kalitě postavit.

Regulační plán (RP) řeší území jako ce-

lek a díky přesným regulativům pro každý 

pozemek se výrazně zjednodušují jednot-

livá územní řízení. Vydaný RP je pak pro 

všechny vlastníky nemovitostí, investory 

i obyvatele území jistotou a zárukou, jaké 

stavební objemy na jednotlivých pozem-

cích mohou vzniknout. To je velmi důleži-

té už proto, že někdy může realizace zá-

měrů v rámci RP trvat i desetiletí, a tedy 

přetrvávat různé politické výchylky. Ne-

méně důležité je, že jeden vlastník po-

zemku nebude moci „vytěžit“ celé úze-

mí na úkor vlastníků ostatních pozemků. 

Regulační plán je rovněž ideálním nástro-

jem, který by měl doplňovat připravova-

ný Metropolitní plán. Ten bude totiž tak 

obecný, že nebude schopen dostatečně 

chránit území před nežádoucí zástavbou. 

Jak se pořizuje regulační plán?
Podle stavebního zákona je několik mož-

ností pořízení regulačního plánu. Ten, 

o který usiluje Praha 11, bude schvalovat 

Zastupitelstvo hl. města Prahy a  nákla-

dy na jeho pořízení také uhradí hl. město 

Praha. Protože se jedná o složité a roz-

sáhlé území, tento regulační plán zřej-

mě nebude nahrazovat územní řízení, 

a v tom případě má stejný princip projed-

návání jako územní plán.

Proč pořídit regulační plán právě 
na území Opatov – Na Jelenách?
Důvodů je celá řada. Jde o dosud neza-

stavěné území se stavebními pozem-

ky, je tedy legitimní požadavek vlastní-

ků pozemků, aby na  nich mohli stavět. 

Neustále se ale objevují různé napros-

to protichůdné projekty zástavby pou-

ze na částech území. Velmi podstatným 

důvodem je, že okolí stanice metra Opa-

tov je přirozené centrum Jižního Města, 

i když je tu velká bariéra mezi JM I a JM II, 

kterou tvoří dálnice D1. I podle nadřaze-

né plánovací dokumentace, kterou jsou 

Zásady územního rozvoje, má okolí stani-

ce metra Opatov být jedním z center ce-

loměstského významu. Neméně důležité 

je, že Opatov spolu s  územím Na  Jele-

nách tvoří významný dopravní uzel a pro-

to je záměrem řešit tato území najednou. 

Nezanedbatelné je rovněž to, že od roku 

1999, kdy byl schválen současný územ-

ní plán, uběhla již dlouhá doba a výrazně 

se zvýšila hluková a  imisní zátěž celého 

území. Největším původcem znečištění 

ovzduší a hluku je doprava; nárůst auto-

mobilů na D1 i na celém Jižním Městě je 

enormní. Proto budou v  rámci pořizová-

ní regulačního plánu zjišťovány technic-

ké a  přírodní limity daného území, aby 

bylo možno rozhodnout o míře únosné-

ho rozvoje.

Kdo bude vytvářet regulační plán?
Odbornou práci odvedou architekti, tech-

nici a  inženýři s  ohledem na  technické 

a  dopravní sítě. Tito všichni budou ale 

pracovat na  základě toho, co od  území 

požadují: obyvatelé okolních domů, vlast-

níci pozemků, provozovatelé obchodů 

a služeb, které se zde nacházejí, lidé žijící 

na Jižním Městě, občanské spolky. Je jas-

né, že jednotlivé skupiny budou mít růz-

né zájmy, a tak každá z nich bude muset 

v  něčem ustoupit, aby bylo možné do-

spět ke společnému cíli. Tím by mělo být 

funkční městské centrum Jižního Měs-

ta, jehož veřejný prostor bude přívětivý 

pro občany, a  které bude vyhledáváno 

i  lidmi z  jiných městských částí. Prosí-

me vás tedy, až se objeví výzvy, abyste 

přišli uplatnit své připomínky a požadav-

ky na to, jaká by měla být budoucí podo-

ba území Opatova a Na  Jelenách, přijď-

te a  zapojte se do  debaty a  uvažujte 

o  budoucí podobě okolí lokality Opatov 

– Na Jelenách. 

Co je a co není pravda:
Možná jste slyšeli zvěsti, že regulač-

ní plán nařídí vlastníkům, jakou budo-

vu mají na  svém pozemku postavit. To 

není pravda. Regulační plán vymezí blo-
ky a  jejich výšku, určí veřejná prostran-
ství a upřesní požadavky na využití sta-
novené v  územním plánu. Nebo jste se 

doslechli, že pořizování regulačního plánu 

je tu proto, aby se zabránilo jakémukoli 

rozvoji na Jižním Městě. I toto tvrzení je 

nepravdivé. Nejde totiž o zakonzervování 

současného stavu, ale nalezení co nejlep-
ší možnosti využití celého území ke spo-
kojenosti všech zainteresovaných stran. 
Nejde ale také o  jednostranné vytěžení 

území bez ohledu na hodnoty oceňované 

občany či jejich životní prostředí. Naopak 

nekoordinované zastavování jednotlivých 

částí dosud volných ploch bez regulační-

ho plánu metodou „ukrajovaného salámu“ 

může v důsledcích způsobit, že se nako-

nec znemožní rozvoj na posledních nevy-

užitých pozemcích, protože už bude pře-

kročena únosná kapacita území například 

z hlediska dopravy či technických sítí.  

Na závěr je třeba si uvědomit jednu velmi 

důležitou věc. Tvorba veřejného prosto-
ru, a  tím městské centrum bezpochy-
by je, je záležitostí celého společenství 
a  na  určení jeho podoby nemá právo 
pouze investor či jiná zájmová skupina 
osob.

RNDr. Zuzana Malá

členka Komise pro strategické územní 

plánování při MČ

Ing. Aleš Kulhánek

předseda Komise pro strategické 

územní plánování

zastupitel MČ Praha 11, 

Hnutí pro Prahu 11

Jedna z vizualizací plánované zástavby okolí 

stanice metra Opatov, zdroj: www.novyopa-

tov.cz, autor: Bílek Associates, s. r. o.

Současný stav území v blízkosti stanice 

metra Opatov 



MČ Praha-Újezd informuje

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 11. 11. 2015    
SCHVALUJE:
  převzetí budoucí komunikace, která 

vznikne na parc. č. 214/359 

  nákup pozemku parc. č. 264/14 

a 264/24

  podání nabídky o veřejnou zakáz-

ku malého rozsahu na stavbu „Ma-

teřská škola Formanská – dodávka 

gastroprovozu“

  nákup světelné a výstražné signalizace 

na požární automobil Ford Tranzit

SOUHLASÍ:
  se závěry jednání starostů z oblasti ji-

hovýchodu Prahy a Středočeského kra-

je týkající se dopravní situace v těchto 

oblastech

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva
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Zimní údržba

Od  května roku 2015 má MČ Praha-

-Újezd ve  svém vozovém parku nové 

komunální vozidlo Multicar M30, které 

se nám výborně osvědčilo během let-

ních a podzimních měsíců. Pevně dou-

fáme, že i  s nástavbou sypač to bude 

skvělý pomocník pro nadcházející zimu.

Aby nás zima nezaskočila, máme při-

pravené i  všechny další úklidové stro-

je a  jsme předzásobeni posypovým 

materiálem.

Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

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

program
Klub Vodnická, o. s. (www.klubvodnicka.cz nebo 
tel. 603 222 589):
Pondělí 8.30–9.30 Power jóga
Pondělí 9,45–10.45 Cvičení pro seniory
Pondělí 10,50–11,50 Cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (4–10 let)
Pondělí 18.00–19.00: Power jóga (současně 
19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00–21 Zdravotní pilates
Úterý 18.00–19.00 Pilates 
Úterý 19.00–20.00: Power jóga
Úterý 20.00–21.00 Power jóga
Středa 9.00–10.00: Power jóga
Středa 10.15–11.15: Zdravotní cvičení pro 
seniory
Středa 13.00–14.30 Předškolák
Středa 16.30–17.30 Jóga, tanec, bubnování
Středa 19.00–20.00 Pilates 
Pátek 8.30–9.30 Power joga
Pátek 9.45–10.45 Zdravotní cvičení pro seniory

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

Sbor Křesťanské společenství Praha 
(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Neděle 10.00 Shromáždění (kromě první neděle 
v měsíci)

Klub seniorů
První čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.

MČ Praha-Újezd informuje

Slovo starosty 
městské části 
Praha-Újezd

Vážení spoluobčané,

zanedlouho bude konec roku, a tak mi 

dovolte, abych jej v krátkosti zhodnotil. 

Začátkem roku jsme získali první část 

prostředků ve výši 15 mil. Kč na výstav-

bu další mateřské školy, která se začala 

stavět v Újezdu v září. Zbývající fi nance 

v objemu 17 mil. Kč nám byly schváleny 

rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy 

v listopadu. Zahájení provozu MŠ je na-

plánováno na září 2016. Koncem listopa-

du bylo vypsáno konkurzní řízení na post 

ředitele/ředitelky mateřské školy.

V průběhu prázdnin byla zahájena roz-

sáhlá výstavba rodinných domů v lo-

kalitě Ke Mlýnu. Investoři rodinných 

domů a infrastruktury přispěli fi nanční-

mi dary městské části, které budou vy-

užity na dovybavení vnitřních prostor 

mateřské školy. Dále za ně MČ zakou-

pila kontejnerové vozidlo Multicar M27 

včetně  nástavby sypače a radlice. Pro-

středky vystačily na nákup dodávkového 

vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů 

Praha-Újezd. V průběhu letních měsí-

ců se prováděla údržba dětského hřiště 

u lesa. Pracovníci úřadu zajistili kontro-

lu spojovacích materiálů, úpravu celého 

oplocení, výměnu některých dřevěných 

dílů a provedli kompletní ochranný nátěr. 

Začátkem školního roku bylo dokončeno 

multifunkční hřiště u Milíčovského lesa, 

které slouží široké veřejnosti. Nezapo-

mínáme na naše nejstarší spoluobča-

ny. Jednou měsíčně využívají sál v domě 

služeb k posezení. S těmi, co oslaví ži-

votní jubileum, se setkáváme na úřa-

du, obdrží malý dárek a hovoříme s nimi 

o dění a plánovaných záměrech v naší 

městské části. 

V současné době připravujeme zadá-

ní na realizaci domova seniorů, který 

by měl vyrůst vedle rozestavěné škol-

ky v Újezdu. V průběhu celého roku bylo 

uspořádáno několik kulturních a sportov-

ních akcí, jako např. Masopust, vynáše-

ní Morany, dětské běžecké a cyklistické 

závody, stavění májky, pálení čarodějnic, 

májová veselice, dětský den, pivní slav-

nosti, výlety seniorů atd.  

Vánoční atmosféru jsme zahájili Mikuláš-

skou besídkou, zdobením a rozsvěcením 

vánočního stromu a vánočním setkáním 

u zvonkohry s odpálením ohňostroje. 

Vážení spoluobčané, tímto mi dovolte, 

abych vám všem popřál do nového roku 

2016 hodně štěstí, zdraví a mnoho pra-

covních úspěchů.

Václav Drahorád, starosta

SlSloovovoo ststaarosty 
městské části 

Pozvánka na besedu

21. 1. 2016 od 18.00 hod. 

v sále domu služeb 

Vodnická 531/44, Praha-Újezd.

Jak shromáždit paměti rodiny II, 
Kostely okolo Újezdu ve své historii

Přednáší a vzpomínky pamětníků 

vítá PhDr. Jiří Bartoň.

Promítání fotografi í. 

Úřad městské části Praha-Újezd

Vám přeje klidné prožití

vánočních svátků

a úspěšný celý nový rok!
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Víkend plný jógy
Den otevřených dveří v  Domě jógy 

na Chodově byl báječný, náročný, občas 

možná trochu zmatený, ale snad všich-

ni odcházeli spokojení, protože udělali 

něco pro svá těla i duše a zároveň účastí 

na akci přispěli na dobročinnou sbírku pro 

Jedličkův ústav.

Celodenní cvičení, ve kterém si lidé z na-

šeho obvodu mohli vyzkoušet různé dru-

hy i styly jógy, mělo velký úspěch. Celou 

akci zahájil ranním slavnostním přestřiže-

ním pásky starosta městské části Prahy 

11 pan Jiří Štyler, který měl spolu s pa-

nem Michalem Hu z Prahy 4 a paní rad-

ní Ing.  Mgr.  Irenou Ropkovou nad tou-

to událostí záštitu, za což jim děkujeme, 

protože tak celou akci velmi podpořili. No 

a pak už se lidé nahrnuli do sálů a jedna 

lekce stíhala druhou. Všichni si mohli vy-

zkoušet, jaké je cvičení hot-jógy ve vyhřá-

tém sále, ve kterém se krásně protáhnete 

a v chladných zimních měsících i prohřeje-

te, a cvičení např. na zdravá záda na kla-

sické józe, kde si uvolníte nepříjemnou 

ztuhlost i mentální napětí. Kdo nezaváhal 

a  přihlásil se i  na  ukázkovou půlhodinku 

unikátních zdravotních masáží, tak ze stu-

dia neodcházel, ale doslova se vznášel.

 „Pro sbírku na dostavbu Jedličkova ústa-

vu jsme vybrali 12 800 Kč a všem, kteří se 

zúčastnili a přispěli, moc děkujeme,“ zhod-

notila akci v závěru organizátorka a ma-

nažerka studia Ing. Jitka Sedlářová. „Tuto 

částku doplníme o dalších 16 100 Kč, kte-

ré se vybraly při stejné akci v Domě jógy 

na Andělu o týden dříve, z Domů jógy do-

plníme o 1 100 Kč, ať se to hezky počítá, 

a na konto sbírky posíláme 30 000 Kč.“

A co říci závěrem? Jóga je stále populár-

nějším cvičením, protože pomáhá v uvol-

nění našich ztuhlých těl, ať už ze sezení 

za psacím stolem, nebo z  jednostranné-

ho zatížení při sportu. Navíc dokáže i pří-

jemně rozpustit stres, a to je dnes zvlášť 

významné. Kdo tedy nepřišel o  víkendu, 

může její „zázračné“ účinky vyzkoušet 

kdykoliv ve všední i sváteční den v nově 

otevřeném Domu jógy na Chodově nebo 

příští rok při další akci „Cvičíme pro druhé“.

Jitka Sedlářová

Dům jógy Anděl

Seniorské 

rehabilitační cvičení  
Ve Fitness Centru Chrpa pokračuje 
zápis do dalších kurzů.

Za přispění MČ Praha 11 probíhají ve FC 

Chrpa zápisy do pokračujících kurzů pro 

seniory. Základní vstupné pro seniora 

z Prahy 11 zůstává na původní výši 50 

Kč/hod., MČ přispívá 30 Kč/hod.

Přihlášky osobně na recepci Fitness cen-

tra Chrpa Praha 4 – Roztyly. 

Info:

tel.: 272 927 332 nebo 272 934 855

www.chrpasport.cz

Vážení spoluobčané,

i  dnes začnu Jihoměst-

skou sociální. K péči o kli-

enty patří i  zábava, ja-

kou je třeba Mikulášská, 

která se dle ohlasů seni-

orů vydařila. Mikuláš s čer-

tem a  andělem nejdříve rozdali 

drobné dárky v Domově seniorů a Ošet-

řovatelském centru v  Janouchově a  po-

tom i v jídelně v Křejpského, kde si navíc 

přišli na své i mnozí tancechtiví. Jak jsem 

už informoval před měsícem, podařilo se 

vybrat i nového ředitele společnosti. Na-

stoupit by měl 1. února a tím bude JMS 

po personální stránce stabilizována. Úko-

lem nového vedení je zkvalitňování a po-

sléze i rozšiřování svých služeb.

Potěšit mohu všechny příznivce oblíbe-

ných kursů, pořádaných Jihoměstskou 

sociální, vyznavače seniorského plavání 

i  ty, kteří mají rádi přednášky v Gymná-

ziu GEVO. Vše bude pokračovat i v roce 

2016. Plavání začne po  vánoční od-

stávce bazénu 4. ledna, první novoroč-

ní přednáška v Gymnáziu bude 12. led-

na ve změněném čase – od 15.30! Téma 

je Barcelonská Sagrada. A kursy začnou 

v březnu. 

Těším se na  další pravidelné setkání 

s vámi 28. 1. v mé kanceláři a do nové-

ho roku 2016 vám přeji jen vše dobré, 

co nejméně starostí, co nejvíce radostí 

a hlavně to zdravíčko ať vám slouží!

Váš Petr Jirava
zástupce starosty 

hnutí ANO

sociální 

sloupek

Krátké ohlédnutí za akcemi roku 2015
Také v roce 2015 měli senioři z klubů se-

niorů a  domů s  pečovatelskou službou 

možnost zúčastnit se tradičních akcí te-

maticky přizpůsobených jednotlivým ob-

dobím, ale i akcí připravených pro senior-

skou veřejnost Jižního Města. Jednalo se 

například o plavbu po Vltavě na parníku 

Hamburg za doprovodu živé hudby pod 

záštitou starosty Ing. J. Štylera nebo ve-

řejností vyhledávané Sportovní hry seni-

orů Jižního Města, konané pod záštitou 

místostarosty Ing.  P.  Jiravy. Probíhala 

hudební vystoupení v  rámci Dnů Prahy 

11 a uskutečnila se i seniorská rekreace 

na Chodsku. Byly zorganizovány senior-

ské kurzy výuky PC dovedností, angličtiny 

a cvičení ve dvou etapách. V závěru roku 

se uskutečnila oblíbená Mikulášská zába-

va s návštěvou Mikuláše v ošetřovatel-

ském centru, domově seniorů a ve Stra-

vovacím centru Křejpského. Poděkování 

patří pí. Jitce Kukačkové, která připravu-

je volně přístupné zajímavé procházky 

a toulky přírodou, které se staly ze strany 

seniorů hojně vyhledávanými. Stejně tak 

mistryni v šachu pí. Věře Eretové za ve-

dení šachového kroužku pro začátečníky 

i  pokročilé. Silvestrovskou oslavou jsme 

se rozloučili s  rokem starým, abychom 

mohli vstoupit plni očekávání do roku no-

vého. Chtěla bych jménem společnosti, 

i  jménem svým poděkovat všem, kteří 

s námi vloni spolupracovali, podpořili nás, 

všem, kteří se rozhodli využít našich slu-

žeb, všem, kteří nezištně pomáhají. Ráda 

bych vám popřála, ať rok 2016 přinese 

jen to dobré, především pevné zdraví, 

štěstí, spokojenost a pokud možno hod-

ně radostných dnů. 

Děkujeme za vaši důvěru 

a těšíme se na další spolupráci.

Jana Holubová
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Zápis do základních škol

S lednem se blíží i pravidelný čas zápisu 

dětí do základních škol, a proto vám přiná-

šíme některé základní informace a přehled 

všech základních škol v Praze 11 s jejich 

charakteristikami.

Jedná se celkem o  15 škol, z  toho jsou 

čtyři soukromé a  dvě speciální, zbylých 

devět zřizuje MČ Praha 11. Každá ze 

škol má svá specifi cká zaměření, mnoho 

školních a  mimoškolních aktivit. Vyhláš-

kou hlavního města Prahy jsou stanove-

ny spádové obvody jednotlivých škol (na-

jdete je na webových stránkách MČ Praha 

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

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

Ředitel spádové školy je povinen před-

nostně přijmout žáky s  místem trvalého 

pobytu v  příslušném školském obvodu, 

v  případě volných kapacit však do  dané 

školy mohou být přijaty i nespádové děti 

(více informací viz vedlejší článek „Doporu-

čení MČ Praha 11 k zápisům dětí k povin-

né školní docházce“). 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit 

dítě k  zápisu k  povinné školní docház-

ce, a to v době od 15. ledna do 15. úno-

ra kalendářního roku, v němž má dítě za-

hájit povinnou školní docházku. Všechny 

základní školy proto vypisují data zápisu 

na  toto období, jejich přehled je dostup-

ný na webových stránkách MČ Praha 11 

– https://www.praha11.cz/cs/skolstvi/

zakladni-skoly/terminy-zapisu-do-prv-

nich-trid.html). Do  základní školy se za-

pisují děti, které před začátkem školního 

roku (nejpozději 31. srpna) dovrší šestý 

rok věku. Na žádost zákonných zástupců 

lze výjimečně zapsat i děti, které dosáh-

nou věku šesti let v době od září do kon-

ce června příslušného školního roku, ale 

pouze jsou-li přiměřeně tělesně i  dušev-

ně zralé. Podmínkou přijetí dítěte naroze-

ného v období od září do konce prosince 

je také doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení, podmínkou přije-

tí dítěte narozeného od  ledna do  konce 

června doporučující vyjádření školského 

poradenského zařízení a odborného léka-

ře, která k žádosti přiloží zákonný zástup-

ce. Ředitel školy může 

na  základě doporučení 

příslušného školského po-

radenského zařízení a  odborného lékaře 

nebo klinického psychologa odložit začá-

tek povinné školní docházky o  jeden rok 

u dětí, které nejsou tělesně či duševně vy-

spělé. I s těmito dětmi se ale musí rodiče 

dostavit k zápisu. K zápisu vezměte prů-

kaz totožnosti a rodný list dítěte.

V  případě odkladu školní docházky vel-

mi doporučujeme zvážit možnost umís-

tění dítěte do  některé z  přípravných 

tříd, které jsou od  roku 2015 otevřeny 

v  těchto základních školách zřizovaných 

MČ Praha 11: ZŠ Ke  Kateřinkám 1400, 

ZŠ Květnového vítězství 1554, ZŠ Miku-

lova 1594 a ZŠ Pošepného nám. 2022. 

Přípravné třídy  mají nižší počet dětí ve tří-

dě (maximálně 15) a velmi dobře pomáha-

jí připravit dítě na vstup do základní školy 

v následujícím roce. O spokojenosti rodi-

čů, kteří se letos rozhodli dát přednost 

přípravné třídě před dalším rokem v ma-

teřské škole, jste se mohli dočíst v  listo-

padovém čísle Klíče.

Jak se mohu jako rodič zapojit do vzdělávání svého dítěte?
Na  ZŠ K  Milíčovu proběhla přednáška 

na  téma „demokracie ve škole“. Akci při-

pravili rodiče ve  školské radě, kteří chtě-

jí podpořit spolupráci rodiny a školy. Vše 

proběhlo v přátelské atmosféře za účas-

ti rodičů, ředitelky školy Věry Jarolímové, 

zástupce učitelů a místostarosty Jakuba 

Lepše odpovědného za  oblast školství. 

Petr Chaluš z Masarykovy univerzity před-

stavil význam podílu rodičů na správě ško-

ly a na vzdělávání ve škole, účel školské 

rady dle školského zákona i ukázky z dob-

ré praxe školských rad. Předložil příklady 

inspirace ze zahraničí, kde má spolupráce 

rodičů a školy tradici. Školy by měly inici-

ovat a nabízet rodičům postupy, jak mo-

hou být součástí výuky, jak se zapojovat 

do života školy. Měly by vstřícně reagovat 

na náměty rodičů. Inspirace z výzkumů fo-

rem spolupráce rodiny a školy ukazují, že 

v  současnosti je potřeba otevřené a  re-

spektující komunikace více než naléhavá. 

Ze zkušeností podpořených výzkumem 

je za  ideální model, který zároveň svědčí 

ve prospěch dítěte, považován partnerský 

vztah rodiny a školy – učitelé chápou rodi-

če jako nejdůležitější osoby v životě dětí 

a současně mají schopnost jasně formu-

lovat a obhajovat před rodiči svou práci. 

Tato partnerská pozice není jednoduchá 

a každý může očekávat něco jiného a  je 

třeba ji neustále aktivně podporovat. Dal-

ší dva modely fungování školy, které její-

mu rozvoji nenahrávají, jsou tzv. zákaz-

nický model, v ČR nejčastější, kdy rodiče 

chápou školu jako službu, kterou pasiv-

ně konzumují a v případě nespokojenosti 

ji s dítětem opouštějí a přecházejí jinam. 

Poslední je model tzv. expertní, kdy ško-

la sebe považuje za odborníka, kterému je 

svěřeno dítě a pro zapojení rodiče nezbý-

vá dostatečný prostor. Fórum rodičů na-

bízí podporu diskuse v ZŠ K Milíčovu, kde 

rodiče mají snahu zapojit se do vzdělávání 

svých dětí a podpořit partnerskou atmo-

sféru. Podobně vítá i další diskuse na ško-

lách Prahy 11, info: www.forum-rodicu.cz.

Veronika Nürnbergerová, ZŠ K Milíčovu

Přehled 

základních 

škol na straně 

14 a 15
Vážení rodiče, 

v následujícím textu najdete podrobné

informace k blížícím se zápisům do zá-

kladních škol, které jsme pro vás při-

pravili společně s  odborem školství 

a  kultury. Snad vám poskytnou jasný 

návod, co je nutné udělat, a  zároveň 

vám pomohou při rozhodování, kterou 

školu pro vaše dítě zvolit. Přehled zá-

kladních škol najdete na str. 14 a 15. 

Veškeré další dotazy ohledně zápisů 

do škol či přípravných tříd vám zodpoví 

vedení jednotlivých škol nebo zaměst-

nanci odboru (tel. 267 902 324).

Mgr. Jakub Lepš
(TOP 09)

Zástupce starosty

pro školství,

kulturu a sport

Doporučení MČ Praha 11 k zápisům dětí k povinné školní docházce
Rodič má právo na  svobodnou volbu 

školy pro své dítě, a je proto na rozhod-

nutí zákonných zástupců, zda zvolí spá-

dovou školu či jinou základní školu dle 

vlastního výběru.

Rodič může zvolit jeden z  níže uvede-

ných tří způsobů:

1)  Zapíše dítě pouze ve spádové ško-

le, která dává přednost právě dětem 

z dané spádové oblasti.

2)  Pokud rodič preferuje jinou než spá-

dovou školu, má dvě možnosti:

2a) Zapíše dítě jak do nespádové 

školy, kterou preferuje (ať již se tato 

škola nachází na území Prahy 11 

nebo v jiné městské části či obci), tak 

zároveň i do spádové školy.

2b) Zapíše dítě pouze do nespádové 

školy, kterou preferuje. 

V obou případech 2a) a 2b) jsou násled-

ně možné dva scénáře. Pokud bude 

v  preferované nespádové škole volné 

místo, tato škola může dané dítě při-

jmout. Pokud tato nespádová škola ne-

bude mít volnou kapacitu, dané dítě by 

mělo být přijato do spádové školy, po-

kud bude mít spádová škola dostateč-

nou kapacitu. Každopádně Praha 11 má 

dostatek míst, aby umístila všechny ji-

homěstské děti do některé ze svých zá-

kladních škol.

Ideálně doporučujeme, aby rodiče volili 

variantu 1) nebo 2a). 
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Kolaps parkování na Jižním Městě? 
Vzhledem k  chystanému  zprovoznění  

tzv. modrých zón – tedy Zón placeného 

stání (ZPS) v městských částech přiléha-

jících k naší MČ (na Praze 4 a Praze 5), 

hrozí kolaps parkování na  Jižním Městě. 

Co to znamená? Dojde k vytlačení vozidel 

návštěvníků z městských částí, které ZPS 

zavedou. Ptáte se kam? Odpověď není 

složitá. Návštěvníci Prahy budou hledat 

parkovací místa na území, kde není parko-

vání nijak řešeno, tedy krom jiného na ko-

munikacích Jižního Města. V současné si-

tuaci činí defi cit, tedy počet chybějících 

parkovacích stání (ps) na  Jižním Městě 

celkem cca 2000 ps. Tedy dva tisíce vo-

zidel složitě hledá místo k parkování, pří-

padně parkuje v rozporu s předpisy. Vel-

kou část  tvoří vozidla návštěvníků Jižního 

Města – vozidla lidí, kteří na území Jižní-

ho Města pracují, nebo zde odstavují své 

vozidlo a pokračují dále MHD – využívají 

tedy tzv. černé P+R. A  k  tomu je třeba 

připočíst nárůst odhadovaný odborníky 

na cca 3000 vozidel. Jaké řešení přináší 

vedení MČ Praha 11 a odpovědná člen-

ka Rady MČ Praha 11 PhDr. Šárka Zdeň-

ková? Věřte – nevěřte: Žádné. Problém 

neřeší, problémem se nezabývá, ale utí-

ká od něj a dělá, jako že neexistuje. Zlep-

šení situace kolem parkování nás tedy jis-

tě nečeká. 

Jan Gabriel

Člen zastupitelstva MČ Praha 11

Kontrolní výbor rozhodl ve prospěch dětí z FK Dukly Jižní Město!
Před pár měsíci bylo MČ Prahy 11 vypsá-

no grantové řízení v  oblasti sportu, kde 

se mohly všechny kluby, které měly členy 

do osmnácti let, přihlásit a získat dotaci. 

Při rozdělování těchto peněz byl oprav-

du drasticky a  nešetrně poškozen klub 

FK Dukla Jižní Město. Posuďte sami dítě 

z Jižního Města, které hraje fotbal na Há-

jích, dostalo příspěvek cca 1800 Kč. Dítě 

z Jižního Města, které hraje fotbal za Du-

klu JM, dostalo příspěvek cca 390 Kč!!! 

Ptáte se, jak je to možné? Odpověď je 

jednoduchá. Sportovní komise, pod ve-

dením Michala Horníka (HPP 11) prohlási-

la, že klub FK Dukla JM podváděl, a proto 

mu dotaci zkrátila o 70 %. V čem spočíval 

onen domnělý podvod? Oddíly FK Dukla 

JM a Dukláček odevzdaly stejné seznamy 

svých členů.

Nenechali jsme si to líbit a FK Dukla JM 

podala podnět ke Kontrolním výboru, aby 

celou záležitost prošetřil. A jak to dopad-

lo? KV nám dal za  pravdu, a  to přesto, 

že v  něm sedí hned několik zastupite-

lů z HPP 11 a není v něm jediný zástup-

ce opozice. Musíme poděkovat přede-

vším panu Ing. Vostřelovi z TOP 09, který 

od  prvního jednání vystupoval jako na-

prostý profesionál, několikrát se nás za-

stal, zajímala ho pouze fakta, po  celou 

dobu byl věcný, držel si nadhled a  jasně 

svým kolegům z KV řekl, že by Dukla JM 

tento spor u soudu vyhrála. Děkujeme. 

Myslím, že členy KV z HPP 11 pan Kos 

asi nepochválí, i když se snažili částečně 

zmírnit pochybení Michala Horníka a spor-

tovní komise tím, že do usnesení navrhli 

větu, která je z mého pohledu tak trošku 

kočkopes. Posuďte sami. Podezření spor-

tovní komise bylo oprávněné, ale pod-

vod nebyl prokázán. A  stačilo tak málo. 

Jen použít mozek. Sportovní komise nás 

mohla vyzvat, abychom doložili seznamy 

našich členů, nebo mohla rozhodnout, že 

na  peníze z  grantů má nárok pouze je-

den z obou oddílů. Ale pasovat se do role 

boha a rozhodnout od stolu, že Dukla JM 

podváděla, je nehorázné a neomluvitelné. 

O to smutnější je, že toto rozhodnutí pod-

pořila i nová radnice pod vedením Štylera 

a Kosa, tedy pánů, kteří uspěli v posled-

ních komunálních volbách jen proto, že 

slibovali spravedlnost, transparentnost, 

slušnost a já nevím, co ještě. 

Tak teď jsem jen zvědav, jak se rada MČ 

Prahy 11 zachová a jestli formou mimo-

řádné dotace navrhne, aby Dukla JM do-

stala, co ji právem náleží. Uvědomte si, že 

pokud tuto křivdu nenapravíte, tak ublíží-

te malým dětem z  Jižního Města, které 

hrají za Duklu JM, i když chápu, že je to 

namířeno především proti mně, jako před-

sedovi tohoto klubu a zároveň opoziční-

mu zastupiteli za JMND.

Petr Sýkora, zastupitel JMND

5. 12. 2015

Dohady pana zastupitele Sýkory a fakta
Každým rokem se rozdělují nezanedba-

telné prostředky formou dotací (dříve 

grantů) sportovním klubům a  spolkům. 

Právní nárok na dotaci však kluby nema-

jí. Pro předchozí roky bylo charakteristic-

ké, že konkrétní metodika vyhodnocová-

ní žádostí nebyla schválena, natož někde 

zapsána. Stávající koalice tuto praxi změ-

nila, popis pravidel najdete na  webu 

městské části v  příloze č. 1 usnesení 

Rady MČ č. 1477/42/R/2015.

Pan zastupitel Sýkora zaslal k uveřejně-

ní článek, kde se rozepisuje o  domně-

lé křivdě, která měla dopadnout na jeho 

klub. Jako předseda Kontrolního výbo-

ru (KV) jsem byl požádán o  vyjádření. 

Touto kauzou jsme se zabývali, refero-

val jsem o  ní na  jednání zastupitelstva 

10. 12. 2015.

Musím konstatovat, že v textu pana Sý-

kory je řada dohadů a nepřesností, které 

(záměrně nebo jen hloupě?) zkreslují sku-

tečnost. KV svým vyjádřením v zápisu č. 

9 dal za  pravdu Sportovní komisi, když 

konstatoval, cituji: „Podezření Sportovní 

komise bylo oprávněné.“ Touto formula-

cí se KV vyjádřil k dostupným podkladům 

z jednání o dotacích. Jedním z kritérií pro 

dotace byl počet členů klubu. FK Dukla 

JM a  Dukláček odevzdali naprosto to-

tožné seznamy svých členů, jak pravdi-

vě pan Sýkora konstatuje. Na požadavek 

odboru školství a kultury (OŠK) o písem-

né vysvětlení však nereagovali. Převažu-

jící část ze seznamu členů FK Dukla JM 

je navíc registrována u  fotbalové asoci-

ace. Naproti tomu bylo OŠK sděleno, 

že Dukláček se zaměřuje na  předškolní 

děti, které nehrají soutěže. Dlužno do-

dat, Dukláček není registrován u fotbalo-

vé asociace. A  jak tedy mohou být zá-

roveň registrováni u fotbalové asociace, 

když jsou seznamy totožné? To ví snad 

jen pan Sýkora. 

Druhá část usnesení z citovaného zápisu 

č. 9 „nicméně neprokázané“ se vyrovná-

vá se skutečností, že nebylo v možnos-

tech KV rozhodnout, zda to byla FK Duk-

la JM nebo Dukláček, kdo dodal seznam, 

který neodpovídá, či zda byly v době po-

dání členy, registrovanými či ne. Nevím, 

proč pan Sýkora vztahuje rozhodnutí 

Sportovní komise na  svůj klub, když ta 

přitom o „snaze o podvod“ hovoří při pro-

jednávání dotace pro Dukláček.

Pro upřesnění pravidel přidělování dotací 

proto KV doporučuje se držet seznamů, 

které jsou veřejně přístupné u  přísluš-

ných sportovních asociací.

Přiznám se, že obhajování totožných se-

znamů ve  smyslu „nikde nebylo napsá-

no, že nemohou být totožné“ moc ne-

rozumím. Nějak mi to nejde dohromady 

se zásadami fair play, ke kterým se klub 

FK Dukla JM hlásí ve  svých stanovách 

dokonce ve dvou totožných odstavcích. 

Celkem 10 odstavců oněch stanov má 

totožný text. Že by takový koníček? – za-

znělo k tomu na KV...

Jiří Krautwurm 

Předseda Kontrolního výboru

Hnutí pro Prahu 11

K tématu sportovních dotací pro FK Dukla Jižní Město a jejich prošetření Kontrolním výborem se vyjádřím v únorovém čísle Klíče, kde 

se sportu v Praze 11 budu věnovat šířeji.

Jakub Lepš (TOP 09), Zástupce starosty a zastupitel

Názory zastupitelů
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Prodej bytové jednotky 3+kk s 
lodžií, užitná plocha jednotky 
64 m2, v družstevním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí v 3. podlaží z 8.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hlavatého, Háje

T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na stejných adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jed-
notky 64 m2, v družstevním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 2. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Mendelova, Háje

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s lodžií, užitná plocha jed-
notky 50 m2, v družstevním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 1. podlaží z 7.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Borošova, Háje

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s lodžií, užitná plocha jed-
notky 48 m2, v družstevním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 12. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Mendelova, Háje

Prodej bytové jednotky 2+kk, 
užitná plocha jednotky 44 
m2, v družstevním vlastnictví. 
Bytová jednotka se nachází v 
2. podlaží z 9.

PRODEJ BYTU 2+kk
Čenětická, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 64 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí v 7. podlaží z 11.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Radimovická, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s balkonem, užitná plocha 
jednotky 77 m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 3. podlaží z 3.

PRODEJ BYTU 3+kk/B
Pastevců, Újezd u Průhonic

Prodej bytové jednotky 3+1 s 
dvěmi lodžiemi, užitná plocha 
jednotky 76 m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 12. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+1/2L
Modletická, Chodov

I v letošním roce jsme Vaším 
partnerem ve světě realit.

Jste zájemce o nemovitost?

Chcete svoji nemovitost jen inzerovat 
nebo ji chcete skutečně prodat, pronajmout?
 
Realitní kancelář není od toho, aby Vám nabídla inzerci 
na mnoha realitních portálech, ale aby Vám přivedla 
skutečného zájemce. Máte byt na Jižním Městě? 
Pak jsme tu pro Vás právě my. 
 
Zabýváme se prodeji, pronájmy a výměnami 
bytů na Jižním Městě již více jak 7 let.

Chcete být první, koho oslovíme s nabídkou 
konkrétní nemovitosti, než bude kdekoliv inzerována? 
Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi požadavky.

KONZULTACE

ZDARMA

Jste majitel nemovitosti?
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Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty • Tel.: 222 366 517, 518 • Ředitel: Mgr. Lenka Derková, MBA • 

E-mail: central@campanus.cz • www adresa: www.campanus.cz • Vzdělávací program „Vzdělávání, tolerance, integrace“ s pod-

titulem „Škola není cíl, škola je cesta.“ – partnerské, klidné a tvůrčí prostředí, důraz je kladen na osobnostní rozvoj každého žáka, 

rozvoj jeho talentu a zájmů; výuka AJ od 1. třídy s anglickým lektorem; oddělení anglické družiny; od 6. ročníku dělení žáků do sku-

pin podle zaměření • Počet žáků celkem: 854 • Třídy celkem: 31 • Kroužky na škole: dramatický, výtvarný, hudební, keramický, 

mladý zdravotník, fl orbalový, atletický, taneční,... • Školní družina a školní klub: od 6.30 do 17.30, pro žáky 1. – 5. ročníku • Dny 
otevřených dveří: 14. ledna 2016 od 8.00 do 16.00 hodin • Akce pro předškoláčky: „Předškolák“ aneb „My se školy nebojíme“ 

– každý čtvrtek od 15.15 do 16.15 hodin • Zápis do 1. tříd: 19. a 20. ledna 2016 od 14.00 do 17.30 hodin. K zápisu je mož-

né si předem zarezervovat konkrétní čas, rezervační čísla je nutné si vyzvednout osobně v kancelářích ZŠ mezi 11. a 14. lednem 

od 8.00 do 16.00 hodin.

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594

Jsme otevřená škola, zapojená do programu RODIČE VÍTÁNI. • Tel.: 226 805 711 • Ředitel: Mgr. Lipertová Michaela • E-mail: liperto-

va@zsmikulova.cz • www adresa: www.zsmikulova.cz • Školní vzdělávací program: IVP – Inspirace, Výchova, Porozumění.  Průměrný 

počet žáků ve třídě 25. Vyučování zážitkovou formou, projektové vyučování, zdravé a pozitivní klima, spolupráce s rodiči, mladý a zku-

šený kolektiv. Třídy vybaveny PC, některé s projekčními obrazovkami. Jedna třída v ročníku na I. stupni sportovní – navýšený počet hodin 

TV. Pro budoucí prvňáčky od února Hra na školu – příprava formou her, děti poznávají prostředí školy. II. stupeň – zaměření na mate-

matiku a přírodovědu nebo jazyky (český jazyk, angličtina, němčina). Moderně zařízené učebny matematiky, jazykové, dvě PC učebny, 

zrcadlový sál, relaxační místnost, pěkné sportovní hřiště. • Počet žáků celkem: 665 • Třídy celkem: 27 tříd, druhým rokem otevřeme 

přípravnou třídu. • Kroužky: angličtina, specifi cké poruchy učení, výtvarný, sportovní, atletika, kopaná, fl étna,  zdravověda, základy robo-

tiky, Chytré hlavy, příprava na SŠ z ČJ a M, fl oorball, šachy, dramaťák, věda nás baví, on-line brusle. • Školní družina: 6.15 – 18.00 ho-

din, 350 Kč/měsíčně. • Den otevřených dveří: 11. 1. 2016,  9.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 17.00 hodin. • Zápis do 1. tříd: 19. 1. 2016, 

14.00 – 18.00 hod. a 20. 1. 2016, 14.00 – 16.00 hodin. 

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

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

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

Počet žáků celkem: 500 • Třídy celkem: 20 • Kroužky na škole: keramika, fl orbal, informatika, moderní gymnastika a sport. gym-

nastika, lehká atletika, jazyky, šachový, fi latelistický, hra na kytaru, kroužek zábavné logiky, příprava na přijímací zkoušky z matema-

tiky a českého jazyka. V součinnosti s Cambridge English skládají žáci zkoušky s certifi kátem • Školní družina: od 6.30 do 18.00, 

pro žáky 1. – 4. ročníku. • Dny otevřených dveří jako samostatná akce nejsou organizovány. Škola je trvale otevřena všem rodičům, 

kteří mohou navštívit kteroukoliv vybranou hodinu. • Celoročně probíhá program Škola nanečisto, který je určen budoucím prvňáč-

kům a jejich rodičům. Akce probíhá jednou měsíčně, vždy ve středu odpoledne od 15.30  do 17.30 hodin. Přesné termíny naleznete 

na www.zskv.cz (nejbližší termín 13. 1. 2016). • Diagnostický den pro mimořádně nadané děti – po dohodě s Centrem nadání (viz 

www.centrumnadani.cz). Termín: 16. 1.  2015 od 9.00 do 16.00. • Zápis do 1. tříd: 19. 1. 2016 od 14.30 do 18.00, 20. 1. 2016 

od 15.00 do 17.30.

Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554

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

Vzdělávací program: OTEVŘENÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA nabízí rozvoj nadání žáků v těchto oborech: anglický jazyk s rodilým mluvčím, 

informatika, hudební výchova, sport (fotbal a aerobic). Pravidelné třídnické hodiny + žákovský parlament + školní časopis = vytvá-

ření pozitivního klimatu školy. • Počet žáků celkem: 570 • Třídy celkem: 24 • Kroužky na škole: výtvarné, keramické, sportovní, 

jazykové, modelář, věda nás baví • Školní družina: 6.30–17.30, pro žáky 1. – 4. roč. • Školní klub: 11.30–15.30, pro žáky 5. – 9. 

roč. Přípravná třída pro předškoláky (logopedická péče). Poradenský tým (psycholog, výchovný poradce, metodik primární preven-

ce) – odborná pomoc pro žáky i jejich rodiče. Klub Mosty a Dysklub – pomocná ruka dětem s odlišným mateřským jazykem i jinak 

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

od 16 hodin (13. 1.); 2) Přijďte se k nám podívat – 4. 11. 2015 – 15. 1. 2016 pozvání do výuky v dopoledních hodinách dle roz-

pisu na www.kvetnak.cz v akcích pro předškoláky; 3) Desatero předškoláka – příprava na školu pro zapsané děti, březen – duben 

2016 • Zápis do 1. tříd: 19. 1. 2016 (termín rezervovaný pro děti ze spádové oblasti), 20. 1. 2016 ( pro ostatní zájemce) – viz 

www.kvetnak.cz 

Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

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

zsposepneho.cz • Vzdělávací program: Škola pro 3. tisíciletí je nastaven tak, aby vyhovoval všem dětem, naší 

prioritou jsou cizí jazyky, informatika, atletika a tenis. Angličtinu a informatiku vyučujeme od 1. ročníku, druhý ja-

zyk – španělštinu a francouzštinu - od 7. ročníku. Od 1. ročníku zaměření na atletiku a tenis. Součástí vzdělávání 

jsou i zahraniční zájezdy a školy v přírodě, které korespondují se ŠVP. • Počet žáků celkem: 438 • Třídy celkem: 21 

• Kroužky na škole: Atletika, Sportovní gymnastika, Florbal, Futsal, Bojové sporty a sebeobrana, Hip-hop, Mažoret-

ky, Výtvarná výchova, Keramika, Flétna, Šachy, Angličtina, Věda nás baví, Počítače a internet. • Školní družina: od 6.30 

do 17.30, pro žáky 1.– 5. ročníku • Den otevřených dveří: 13. 1. 2016 od 8.00 do 12.00, kdy uvítáme rodiče ve výuce. Od 16.00 

do 17.00 hodin zveme každý první čtvrtek v měsíci naše budoucí prvňáčky do Pošepňácké školičky. Předškolní příprava probíhá 

již tradičně od listopadu a je otevřena všem zájemcům z řad MŠ. • Zápis do 1. tříd: 19. 1. 2016 ve 14.00–17.30 hod. a 20. 1. 

2016 ve 14.00–17.00 hodin.

Školství

přehled 

základních škol 

v Praze 11
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Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o.

Tel.: 608 948 311 • Ředitelka: Mgr. Andrea Vedralová • E-mail: info@skolamujprojekt.cz • www adresa: www.skolamujprojekt.cz/

Praha 11 • Termíny prezentací koncepce základního vzdělávání: 7. 1. 2016 v 16.30 hod. • Termíny zápisů: 22. a 23. 1. 2016

SCIO škola

Tel.: 22 22 00 000 , 605 573 284 • Ředitel: Jiří Hokeš • E-mail: scioskoly@scio.cz • www adresa: www.scioskola.cz 

• Termíny zápisů: od 15.1. 2016 dle informací na webových stránkách školy

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

Tel.: 776 276 456 • Ředitelka: Mgr. Veronika Bartošová • E-mail: Veronika.bartosova@seznam.cz; pro zápis: vanda.mullerova@

educanet.cz • www adresa: zs.educanet.cz • Dny otevřených dveří: individuálně – možnost osobní schůzky, nahlédnutí do výuky 

• Termíny zápisů: 20. 1. 2016, 10. 2. 2016

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

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

• E-mail: klicek@klicek.cz • www adresa: www.klicek.cz • Termíny zápisů: 18. – 20. 1. 2016

Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400

Tel.: 226 809 711 • Ředitelka: Mgr. Blanka Janečková • E-mail: skola@zskaterinky.cz • www adresa: www.zskaterinky.cz • Vzdě-
lávací program: „Tvořivá škola Kateřinka“ – vlastní vzdělávací program • Výuka: angličtina od 1. tř., němčina nebo ruština od 8. tř., 

informatika od 2. tř., v 9. tř. výuka fi nanční gramotnosti. Škola v síti Tvořivých škol. • Počet žáků celkem: 810 • Třídy celkem: 34 • 

Kroužky na škole: výtvarné, hudební, pěvecký sbor, sportovní, jazykové a další (celkem zhruba 20 kroužků) • Školní družina: od 6.30 

do 17.30 hod., pro žáky 1. – 3. ročníku • Školní klub: pro žáky 4. – 7. ročníku (12.30 – 16.00 hod.) • Dny otevřených dveří: 6. 1. 

2016 (8.00 – 10.00 hod.) • Tvořivá škola Kateřinka nanečisto – pravidelná akce pro předškolní děti, každá první středa v měsíci 

(16.00 – 17.00 hod.), v lednu: 6. a 13. 1. 2016 • Zápis do 1. tříd: 19. 1. 2016 od 13.00 do 17.30 hod. (pro spádovou oblast); 20. 

1. 2016 od 15.30 do 17.00 hod. (pro nespádové oblasti)

Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684

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

• Vzdělávací program ve školním roce 2015/2016: ŠVP – „Mosty k vědění“ – je zaměřený především na výuku cizích jazyků, informa-

tiky a tělesné výchovy. V 1. třídách je učební plán přizpůsoben plynulému přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Výuka probíhá bez zvonění, je pro-

ložena oddechovými prvky pohybové výchovy a estetické výchovy.  Některé 1. třídy mají k dispozici kromě klasické učebny ještě hernu. 

V 1. až 3. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na tenis (tenisová škola TSD). Na II. stupni jsou žáci 

systematicky připravováni ke studiu na středních školách. • Počet žáků celkem: 635 • Počet tříd školy celkem: 25, průměrný počet 

žáků v 1. třídách –  23 až 25 dětí • Kroužky na škole: košíková, počítačové, fl orbal, tenis, atletika, stolní tenis, šachy • Školní družina: 
pro žáky 1. – 3. ročníku. Kroužky ve školní družině – výtvarný, keramický, hudební, sportovní hry, rukodělný. • Zápis do 1. tříd: 19. ledna 

2016, 20. ledna 2016, vždy od 15.00 do 17.00 hodin, formou netradičního zápisu, více informací: www.donovalskazs.cz

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 • Termíny zápisů: od 15. 1. (individuálně dle dohody)

Školství

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674

Fakultní škola UK; Držitel ocenění Label, Deutsche Partnerschule; Škola s právem jazykové zkoušky DSD B1 pro německý jazyk; 

Škola je zapojená do projektu Erasmus+, eTwinning, Aktivní škola, Rodiče vítáni, Pilotní škola Kin-ballu a Česko sportuje • Ředitel: 
Mgr. Věra Jarolímová • Tel.: 272 910 516, 226 807 223 • E-mail: zsrvj@zsmilicov.cz • www adresa: zsmilicov.cz • Vzdělávací pro-
gram: Škola pro vzájemné porozumění 0309/2007; Bilingva – 1. až 5. třída bilingvní česko-německá výuka podporovaná programem 

partnerské školy – Partner der Zukunft • Počet žáků celkem: 815 • Třídy celkem: 35 • Školní družina: od 6.30 do 17.30 hod. • 
Oddělení ŠD: 13 pro žáky 1. – 3. ročníku a školní klub pro žáky 4. ročníku – široká možnost zájmové činnosti v krásném prostředí • 
Zápis do 1. tříd: 19. 1. 2016, 14.00 – 17.00 hod. a 20. 1. 2016, 16.00 – 18.00 hodin • Předškoláček: vždy v úterý v květnu – 3., 

10., 17., 24. a 31. 5. 2016, a to od 14.00 do 14.45 hodin.
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Základní škola a střední škola waldorfská, Křejpského 1501

Tel.: 272 930 617, 272 915 619 • Ředitel: Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová • E-mail: info@waldorfska.cz • www adresa: 
www.sssjak.cz / www.waldorfska.cz • Termíny zápisů: 19. 1. a 3. 2. 2016 od 12.30 do 16.00 hodin.

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550

Tel.: 272 088 211, 602 270 472 • Ředitel: PhDr. Mgr. Martina ' umsová • E-mail: skola@zsmendelova.cz • www adresa: www.

zsmendelova.cz • Vzdělávací program:  ŠKOLA ÚSPĚŠNÉHO ŽIVOTA – všestranný rozvoj žáka, respektování jeho osobnosti, inten-

zivní spolupráce s rodiči, efektivní vyučovací strategie, důraz na komunikační dovednosti a kritické myšlení, výchova k osobní zodpo-

vědnosti, výuka cizích jazyků od 1. ročníku, vyšší dotace hodin v matematice a informatice, kulturní, sociální a sportovní programy • 

Počet žáků celkem: 660 • Třídy celkem: 24 • Kroužky ve škole: zájmové aktivity rozvíjející kreativitu, vědomosti, tělesnou zdatnost, 

praktické dovednosti • Školní družina: 1. – 3. ročník od 6.30 do 18.00 hod., příjemné zázemí pro využití volného času – Školní klub: 4. 

– 9. ročník od 12.00 do 18.00 hod., široké spektrum činností žáků • Dny otevřených dveří: 12. ledna 2016 od 8.30 do 16.00 hodin. 

Od 3. února 2016 „Příprava na školu hrou“ pro všechny předškoláky. • Zápis do 1. tříd: 19. a 20. 1. 2016 od 13.00 do 18.00 hodin.

Přehled 

základních škol 

jiných zřizovatelů 

na Jižním Městě
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17Život na Jižním Městě
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z s

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

 Praktický lékař
 Gynekologie
 Urologie
 Oční
 Ortopedie
 ORL, foniatrie

NABÍZÍ TYTO SPECIALIZACE:

KRÁTKÉ OBJEDNACÍ LHŮTY I DOBRÉ PARKOVÁNÍ I BEZ ČEKÁNÍ

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

www.poliklinikabrezany.cz   

Pod jednou střechou najdete
špičkové odborníky a také:

PoliklinikaPoliklinika
Dolní Dolní 

BřežanyBřežany

Více informací a objednávání 
na telefonu:

182x123 poliklinika klic.indd   1 22.05.14   16:43

Ceny ubytování od 575 Kč / noc + snídaně

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

Hotel Krakonoš 

Rokytnice nad Jizerou
Hotel Krakonoš 

Rokytnice nad Jizerou

„Přiďte pobejt do Krkonoš!“

15% SLEVA 

n a  s k i p a s
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AUTO JAROV 
KUNRATICE 
otevřel jeden z největších terminálů Audi 
ve střední a východní Evropě

• Otevřeno 18. listopadu 2015
• Audi rozšiřuje dealerskou a servisní síť v České republice
•  Nový terminál AUTO JAROV KUNRATICE hodlá oslovit soukromou klientelu
•  První zastoupení prodejního konceptu Audi Sport v České republice

AUTO JAROV KUNRATICE je novým 

prodejním a servisním místem pro české zákazníky 

značky Audi, které se může pochlubit mnoha 

superlativy a inovacemi. V jednom z největších 

terminálů Audi ve střední a východní Evropě je 

vystaveno 25 vozů. Novinkou je také prodejní 

koncept Audi Sport pro zájemce o vysokovýkonné 

sportovní vozy Audi RS a Audi R8. Progresivní 

koncepci dokládá rovněž kompletní servisní 

vybavení pro elektrickou mobilitu.

„Dealerská síť Audi v České republice se dočkala 

po sedmi letech významného rozšíření. Největší 

autosalon s největším počtem prezentovaných 

vozidel značky Audi v ČR naleznou naši zákaz-

níci u našeho obchodního partnera AUTO JA-

ROV v Kunraticích. Kunratický terminál Audi 

zaujme nejen svou velikostí, ale i exkluzivitou, 

protože jako první v České republice přichází 

s prodejním konceptem Audi Sport, v němž se 

odráží úzký vztah značky Audi k motoristic-

kému sportu,“ říká Tomáš Velek, ředitel divize 

Audi společnosti Porsche Česká republika, a do-

dává: „Věřím, že se nový terminál Audi AUTO 

JAROV KUNRATICE stane pro naše zákazníky 

místem, kam se budou rádi vracet.“

Nové dealerství AUTO JAROV KUNRATICE 

je prvním autosalonem značky Audi v České 

republice s prezentací vozidel na dvou vnitřních 

podlažích a kryté střešní ploše. Celkem je 

vystaveno 25 unikátních vozů Audi. V suteré-

nu objektu je umístěno parkoviště, z něhož je 

terminál Audi propojen tunelem se sousedním 

autosalonem značky Volkswagen.

Architektonicky progresivní stavba vyjadřuje 

hodnoty značky Audi a na zákazníky v ní čeká 

příjemné prostředí k výběru nového vozu Audi 

nebo využití rozsáhlých poprodejních služeb 

od servisu a údržby až po prodej na míru 

střiženého příslušenství. Celý komplex je jedním 

z největších dealerství značek Audi a Volkswagen 

ve střední a východní Evropě.

Hlavní cílovou skupinou kunratického 

terminálu Audi jsou soukromí zákazníci a tomu 

odpovídá poprvé v České republice realizovaná 

nejnovější koncepce mobiliáře a vybavení 

interiéru, logistické řešení a inovativní servis, 

který je kompletně vybaven pro elektrickou 

mobilitu. AUTO JAROV KUNRATICE 

přispívá také ke zvyšování zaměstnanosti, 

protože otevřením showroomu Audi vzniklo 50 

nových pracovních míst.

Zákazníkům značky Audi s vášní pro 

motoristický sport a vysokovýkonné sportovní 

vozy je v rámci kunratického terminálu Audi 

vyhrazen exkluzivní Audi Sport Center, který 

je první realizací inovativního prodejního 

konceptu Audi Sport v České republice. V této 

sekci jsou prezentovány vrcholné modely Audi 

RS a Audi R8, s nimiž se mohou zájemci 

důkladně seznámit i během předváděcích jízd. 

K dispozici jsou odborně školení prodejci 

a samozřejmostí je také exkluzivní servis 

vysokovýkonných vozů Audi, včetně vlajkové 

lodi Audi R8.
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kc zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Malenická 1784
 148 00  Praha 11
 Tel.: 271 910 246 
 www.kczahrada.cz

Spojení: Metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-
va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 122, 
177 – zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut 
chůze. Od Centra Chodov 10 minut chůze.

program
 KONCERTY 

20. 1. Jiří Schmitzer – od 20.00 v KC Zahrada 
vystoupí herec divadla Ypsilon a osobitý český 
písničkář! Vstupné 190/160 Kč.
22. 1. Country bál s kapelou Knokaut – 
od 20.00 večer plný country a trampských písní 
v podání kapely KNOKAUT. Vstupné 100 Kč. 
28. 1. Ivo Jahelka & Miroslav Paleček – 
od 20.00 průřez společnou tvorbou a nejzná-
mější vlastní písně nabídne lednový koncert 
dvou písničkářů: zpívajícího právníka Ivo Jahelky 
a Miroslava Palečka. Vstupné 150/120 Kč.

 DIVADLO 
22. 12. Rukojmí bez rizika – PŘEDPREMIÉRA! 
– od 19.00 francouzská komedie s kriminální 
příchutí. Vstupné 100 Kč.

 PRO SENIORY 
5. 1. Pražský salonní orchestr: Vzpomínky 
na Inku Zemánkovou – od 14.30 koncert urče-
ný nejen pro seniory. Vstupné 50 Kč.
11. 1. Cyklus koncertů Big Band Pražského 
salonního orchestru pro generaci swingem po-
sedlou – od 14.30 pořad Klubu aktivního stáří. 
Vstupné 50 Kč. 
17. 1. Zábavné odpoledne k tanci i poslechu – 
nejen pro seniory – od 14.00 k tanci i poslechu 
zahrají Color club – taneční orchestr s kapelní-
kem Josefem Šrámem. Vstupné 50 Kč.
18. 1. Cyklus Setkání se zpěváky: Alexander 
Shonert, Luděk Havel, Karel Richard Marinov 
– od 14.30 pořad Klubu aktivního stáří. Vstupné 
50 Kč.
31. 1. Zábavné odpoledne k tanci i poslechu – 
nejen pro seniory – od 14.00 k tanci i poslechu 
zahrají Color club – taneční orchestr s kapelní-
kem Josefem Šrámem. Vstupné 50 Kč.

 POHÁDKY A DIVADLO PRO DĚTI 
9. 1. Království na kolečkách – od 15.00 před-
stavení zahraje Divadlo ANPU. Vstupné 50 Kč.
16. 1. Tučňáci v arše – od 15.00 představení 
zahraje Divadlo Dívadlo Praha. Vstupné 50 Kč.
20. 1. Pošťácká pohádka – od 14.30 předsta-
vení zahraje Divadlo Dívadlo Praha. Vstupné 
50 Kč, pro školy 40 Kč. 
23. 1. O princezně, která chtěla všechno hned 
– od 15.00 představení zahraje Divadlo Kůzle. 
Vstupné 50 Kč.
27. 1. Čertoviny – od 14.30 představení zahraje 
Divadlo Neklid. Vstupné 50 Kč, pro školy 40 Kč. 

 FILM 
16. 12. Večer vietnamského fi lmu: Banánové 
děti – od 19.00 dokumentární fi lm Martina Ry-
šavého o mladé generaci Vietnamců narozených 
v Čechách. Vstupné dobrovolné.

 DALŠÍ AKCE 
4. 1.–31. 1. Jiří Vítů: obrazy – výstava obrazů 
malíře a fotografa Jiřího Vítů. Vstup volný.
5. 1. DRUM CIRCLE – od 17.30 a 18.30 sku-
pinové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 
200 Kč.
9. 1. Sobotní výtvarná dílna: Výroba pohádko-
vé postavičky – od 10.00 tradiční tvořivá dílnič-
ka pro děti. Vstupné 50 Kč.
Každou neděli od 10. 1. 2016 Taneční kurzy 
pro dospělé a mládež od 10.1. – od 18.30 zá-
kladní kurz pro začátečníky, od 20.30 kurz pro 
pokročilé. Zápisy pouze v tanečních párech! Kur-
zovné: 3 800 Kč/pár (10 dvouhodinových lekcí).

 PŘIPRAVUJEME 
4. 2. Už jsme doma – od 20.00 koncert alter-
nativních rockerů – a ve světě nejpopulárnější 

české skupiny, kteří i po 30 letech své existence 
přesvědčují, že jsou stále ve vrcholné formě 
a plní energie. Vstupné 220/190 Kč.
23. 2. Pavel Dobeš – od 20.00 vystoupí na kon-
certě v Zahradě legendární královéhradecký 
písničkář Pavel Dobeš spolu se svým parťákem 
Tomášem Kotrbou. Vstupné 190/160 Kč.

 KURZY A DÍLNY 
Každé pondělí Výtvarný ateliér – od 15.00 
a 16.30 kurz malování pro školáky. Vstupné 
50 Kč nebo 1 100 Kč/pololetí.
Každé úterý Výtvarný ateliér: Předškoláček – 
od 15.00 kurz malování pro předškoláky. Vstup-
né 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
Každé úterý Výtvarný ateliér: Oděvní návr-
hářství – od 16.30 kurz pro kreativní školáky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
Každé úterý Divadelní studio Zahrada – 
od 16.00–17.30. Nový kurz pro děti a mládež. 
Tvořivá dramatika. Přihlášky v KC Zahrada.
Každé úterý Jemná jóga – od 19.30 cvičení 
jógy pro dospělé. Vstupné 90 Kč.
Každou středu Muzikálová školička – od 16.00 
tanec, recitace, zpěv, divadlo. Kurz pro děti 
a mládež. Kurzovné 1 700 Kč/pololetí.
Každou středu Keramická dílna – od 16.00 
kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče s dět-
mi. Vstupné 60 Kč.
Každou středu Keramická dílna – od 17.00 
kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče s dět-
mi. Vstupné 90 Kč.
Každý čtvrtek Výtvarný ateliér – od 14.00, 
15.30 a 17.00 kurz malování pro školáky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1 100 Kč/pololetí.
Každý čtvrtek Streetdance – od 17.30 moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1 700 Kč/
pololetí.
Každý čtvrtek Zpěv – práce s hlasem a dechem 
– individuální výuka, vede Monika Obermajerová. 
Info www.hlasdokoran.blogspot.cz nebo na re-
cepci KC Zahrada.

 DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA 
Pondělí: 15.30–16.30 DDM Jižní Město: Dance 
aerobic – pro děti 5–7 let; 16.30–17.30 Cheer 
Academy – Peewees, 17.30–19.00 Cheer Aca-
demy – Peewees; 18.00–20.00 NOYA – břišní 
tance; 18.30–20.00 Centrum přírodní léčby: 
Cvičení pro dvojice či partnerské páry; 19.00–
20.00 Zdravotní cvičení – Aerobic studio Jitka
Úterý: 16.00–18.15 Pohybové studio DaFi – 
cvičení rodičů a dětí, kurzy pohybové výchovy 
pro děti; 15.45–18.30 Taneční škola InDance – 
taneční kroužek pro děti od 3 do 12 let
Středa: 9.00–10.30 Centrum přírodní léč-
by: Relaxačně-meditační cvičení pro ženy; 
9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – začátečníci; 
10.00–12.00 Senior fi tness; 15.30–18.30 
DDM Jižní Město: Dance aerobic, Rock‘n‘roll – 
pro děti 6–12 let; 16.45–17.45 Cheer Academy 
– Minnies
Čtvrtek: 9.30–10.30 Malý muzikant – Nová 
koncepce hudební výchovy pro nejmenší děti 
s originálními českými písničkami; 16.30–18.15 
Taneční škola InDance – taneční kroužek pro 
děti od 3 do 12 let; 17.00–18.00 Seniorské cvi-
čení – Aerobic studio Jitka; 18.00–19.00 Kon-
diční cvičení – s míči, Fitness Board aj. – Aerobic 
studio Jitka
Pátek: 9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – pokročilí
Pondělí–pátek: Jazyková škola GLOSSA – Kur-
zy angličtiny
Pondělí–pátek: Centrum celoživotního vzdělá-
vání – pravidelné kurzy pro seniory

V našich prostorech působí již 6 let Rodinné 
centrum BABOČKA, které poskytuje rozmanité 
kurzy pro děti od 6 měsíců do 8 let a školičku 
pro děti od 2 do 5 let. Zápisy možné průběžně! 
Více informací na www.rcbabocka.cz.

Usilujte o své zdraví, nikdo to za vás neudělá
Péče o vlastní kondici je stále modernější na-
příč generacemi. Skupinová zdravotní cvičení 
s cenným motivačním nábojem ke zpomalování 
stárnutí v Kulturním centru Zahrada vede cvi-
čitelka Eva Ondríková tel. 732 367 056 vždy 

ve středu od 10.00 do 11.00 hod. a od 11.00 
do 12.00 hod. Poplatek na cvičení 40 Kč. Dal-
ší informace o cvičení a ostatních aktivitách 
na seniorfi tnes@seznam.cz nebo www.senio-
rfi tnes.cz.

chodovská tvrz
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Praha 4, Ledvinova 9
 tel.:  267 914 831, 

267 915 444 
 www.chodovskatvrz.cz

Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 
13.00–19.00. Vstupné 50/30 Kč.
Pokladna – Otevřeno v pondělí – 10.00–14.00, 
úterý až pátek 10.00–19.00, o víkendu jako 
galerie.
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 213, 293 – 
zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty chůze. 
Metrem C – stanice Chodov, pak 10 minut chůze 
podle šipek.

program
 KONCERTY 

8. 1. Eliška Balabánová & Anna Císařovská – 
od 19.00 kytarový recitál se spojením mluvené-
ho slova. Vstupné 100/80 Kč. 
11. 12. Pravidelný koncert vážné hudby – 
od 19.30 již tradiční hudební setkání mladých 
nadaných interpretů jedenáctého na Praze 11. 
Vstupné 150/100 Kč. 
20. 1. Šansony na tvrzi – od 18.00 šansonový 
večer pod taktovkou Milana Jíry v obvyklé kon-
stelaci s jeho hosty. Vstupné 130/100 Kč.
22. 1. Trio Clavio – od 19.00 zahraje trojice 
mladých a půvabných hudebnic díla Šostakovi-
če, Milhauda či Stravinského ve variaci klarinet, 
housle a klavír. Vstupné 120/80 Kč. 
29. 1. Alexander Shonert – Tančící housle – 
od 18.00 zahraje na Chodovské tvrzi světově 
uznávaný virtuos A. Shonert. tance hudebních 
velikánů, ale i lidové národní tance. Na klavír do-
provodí Natalia Shonert. Vstupné 150/100 Kč.

 POHÁDKY 
10. 1. O pejskovi a kočičce – od 15.00 zahraje 

pohádku pro děti Antonín Novotný. Vstupné 

50 Kč.

17. 1. O Sněhurce – od 15.00 pohádka v podání 

Agentury KK Kamila Kouly. Vstupné 50 Kč.

24. 1. Trpasličí pohádka – od 15.00 autorskou 

interaktivní pohádku pro nejmenší zahraje Studio 

Damúza. Vstupné 50 Kč.

31. 1. Pošťácká pohádka – od 15.00 pohádka 

v podání Nezávislého divadla. Vstupné 50 Kč.

 KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ 
7. 1. Jak pánové Laurin a Klement dobyli svět 
– od 18.00 beseda. Osobitý výklad publicisty 
a spisovatele PhDr. Jana Králíka o dvou osob-
nostech, které položily základ jedné z nejstarších 
automobilek na světě. Vstupné 60/40 Kč.
13. 1. Velká galerie: Jan Tobola – 6:0 – obrazy 
– od 15.00 komentovaná prohlídka. Výstavou 
provede kurátor ak. soch. Milan Martiník. Vstup-
né 60/40 Kč
14. 1. Zvídavý Čech v Istanbulu – od 18.00 
beseda. Významný regionální historik PhDr. Jiří 
Bartoň se v přednáškovém podvečeru vydá 
do zajímavých lokalit u nás i v zahraničí. Vstupné 
60/40 Kč.
19. 1. Velká galerie: Jan Tobola – 6:0 – obrazy 
– od 19.00 komentovaná prohlídka. Výstavou 
provede kurátor ak. soch. Milan Martiník. Vstup-
né 60/40 Kč
Také v měsíci lednu budou v ateliéru Chodovské 
tvrze probíhat výtvarné a tematické kurzy. Více 
na www.facebook.com/Dovedeme či v sekci 
program na našich webových stránkách www.
chodovskatvrz.cz

 VÝSTAVY 
2. 12. – 29. 1. 2016 Velká galerie: Jan Tobola 
– 6:0 – obrazy. Vstupné do galerie 50/30 Kč, 
v den koncertu s platnou vstupenkou zdarma.

Kulturní přehled leden 2016
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9. 12. – 8. 1. 2016 Malá galerie: MEZINÁ-
RODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE 
2010–2014 – Vstupné do galerie 50/30 Kč, 
v den koncertu s platnou vstupenkou zdarma.
13. 1. – 5. 2. 2016 Malá galerie: Zašitá krása. 
Výstava quiltů skupiny nadšených autorek X-
-XII Ten to Twelve. Vstupné do galerie 50/30 Kč, 
v den koncertu s platnou vstupenkou zdarma.

benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11
tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151
program
Zápisy na další kurzy
Zápisy do nových kurzů proběhnou 6. 1. v čase 
10.00–12.00 a 15.30–18.00.
AKCE 
22. 1. Koučování a efektivní komunikace pro 
lepší vztahy v rodině – podvečerní přednáška
23. 1. Odpolední cvičení s jógou – protažení 
a relaxace pro maminky

Novinka
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2 do 7 
let. Info http://msbenjaminek.webnode.cz. 

Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců 
do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.15, 16.00.
Tanečně pohybové studio pro holčičky 3–7 let, 
úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
čt 16.00.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 6.00 – 18.00 hod.
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00 
a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, 
út 18.00, čt 18.00
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

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

program
7. 1., 18.30: Úvod do efektivního rodičovství. 
Přednáška s besedou. Přihlašování předem na e-
-mail: mcdomecek@praha.ymca.cz, vstup 80 Kč. 
11. 1., od 14.45 a od 16.00: Malý vědec. (Mag-
nety). Setkání s fyzikou pro nejmenší (5–9 let)  
Přihlašování předem na e-mail: mcdomecek@
praha.ymca.cz, vstup 80 Kč. 
13. 1., 16.00–17.30: Slovenské odpoledne 
aneb Slovenské mamičky v Domečku. Program 
pro rodiče s malými dětmi ve slovenštině. Vstup 
50 Kč, včetně vstupu do herny.  
19. 1., 10.00: Každé dítě je výjimečné. Povídá-
ní, diskuze, sdílení. Každé 3. úterý v měsíci.

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
Program pomáhá rodičům lépe porozumět je-
jich dětem. Tři soboty: 16. 1. a 23. 1. a 13. 2. 
od 9.00 do 16.30 hodin 
Přihlášky a info na mcdomecek@praha.ymca.cz 
do 9. 1. 2016.
Herna:  
úterý–pátek 9.00–12.00 
v úterý rovněž 16.00–17.30. (První úterý v mě-
síci navíc Podpůrná skupina kojících matek.)
Pravidelný dopolední program: 
Út, 10.00: Čas na besedy a přednášky
St, 10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší 

(do 18 měsíců)
Čt, 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi 
(děti od 18 měsíců)
Pá, 10.00: Čas na pohádku
Pá, cca 10.30: Šikulové – tvořivá dílnička pro 
děti za pomoci rodičů
PORADNY
Po 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno objed-
nat na tel. 604 572 712 nebo e-mail: faiereisl@
chello.cz), poplatek 100,- Kč.
Út 9.30–11.00: Poradna efektivního rodičov-
ství (nutno objednat na tel. 608 708 786 nebo 
e-mail: vlasta.hamalova@seznam.cz), zdarma.
St 18.00–19.30: Poradna přirozeného pláno-
vání rodičovství (nutno objednat na tel.: 
777 200 431 nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz), 
zdarma.

kcmt

Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

program 
2. 1.–10. 1. 2016 – Tříkrálová sbírka – podpoř-
te CHARITU, která se stará o seniory, poskytuje 
kvalitní domácí péči. 
3. 1. 18.00 – Česká mše vánoční J. J. Ryby – 
koncertní provedení v podání spojených chrámo-
vých sborů z farností sv. Václava na Proseku, 
Neposkvrněného početí P. Marie ve Strašnicích, 
sv. Norberta ve Střešovicích a sv. Františka 
v Praze na Chodově. Provedení řídí Eduard 
Juran. Sál KCMT, vstupné dobrovolné. 
15. 1. 19.00–1.00 – Farní ples – společenský 
večer, sál KCMT, vstupenky budou k dispozici 
v kanceláři KCMT od 3. neděle adventní. 
21. 1. 19.00 Zastavení u Matky Terezy 
s Prof. Janem Sokolem, Ph.D., CSc. nad té-
matem: Jak máme dnes rozumět Ježíšovu 
slovu „Vy jste světlo světa“. Sál KCMT, vstupné 
dobrovolné. 
24. 1. 15.30–18.00 – ODPOLEDNÍ TANEČNÍ 
ČAJ. Vstupné pro pár 140 Kč, pro jednotlivce 
80 Kč.
6. 2. MASOPUSTNÍ VESELÍ s průvodem. „Vodní 
rej aneb Pod vodou a na vodě to žije.“ Více info 
hledejte na www.kcmt.cz. 

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

program
Neděle 10.00 a 17.00: Nedělní shromáždění, 
bohoslužba pro všechny generace (včetně pro-
gramu pro děti). 
Úterý 18.30–20.00: Biblická hodina. Studium 
Písma a sdílení zkušeností s daným tématem 
v každodenním životě.
Středa 18.15–20.00: Conversation club. Anglic-
ká konverzace s rodilou mluvčí (B2–C1).
Čtvrtek 17.00–19.00: Dorost. Program pro děti 
9–14 let – hry, písně a krátké zamyšlení.
Pátek 9.30–11.30: Klub seniorů. Povídání při 
kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání 
pro seniory nejen z Jižního Města.
Game session junior: Stolní a deskové hry + 
ping-pong pro děti – pátek.
Game session: Stolní a deskové hry pro různé 
generace – pátek .
Ping-pong: Přijďte si zahrát ping-pong – pátek.
Angličtina: od 4. 1. 2016 probíhá zápis na dru-
hý semestr. 1. 2. – 29. 6. 2016 – zápis on-line 
nebo telefonicky. 
LEGO klub: Připravujeme LEGO klub – hraní se 
stavebnicí pro všechny generace. 
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Kulturní přehled leden 2016

Rodinné centrum 
Pilné v%elky
Pacajevova 30, Praha 4, tel.: 608 522 210
info@rcpilnevcelky.cz, www.rcpilnevcelky.cz
rezervace na: https://pilnevcelky.auksys.com/

PRAVIDELNÉ KURZY: www.rcpilnevcelky.cz

program
18. 1. 2016 – VEŘEJNÉ ČTENÍ V PILNÝCH 
VČELKÁCH – zdarma pro přihlášené
25. 1. 2016 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 
ukázkové hodiny zdarma pro přihlášené
9.00–9.30 ukázková hodina Cvičení s kojenci
9.45–10.15 ukázková hodina Tvoření 
s písničkou
10.30–11.00 Batolátka chodící
11.15–12.00 Batolátka lezoucí
29. 1. 2016 – TEMATICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁ-
BOR pro děti ve věku 3–6 let: malí objevitelé, 
kuchtíci
Po celý leden probíhají zápisy na II. pololetí 
(Montessori pracovny, kurzy pohybové, hudební, 
výtvarné pro děti od 3 měsíců do 6 let).

Zkušebny Praha 
& klub Kantýna

Matúškova 831/1, 149 00  Praha 4, 
www.zkusebnypraha.cz
Tel.: 608 643 054, 777 854 848, 
605 253 139, tonda@zkusebnypraha.cz; 
jarda@zkusebnypraha.cz

Spojení: Ze stanice metra Háje bus č. 170, 197, 
293 a 505 do zastávky Brechtova – 4 minuty 
pěšky ze zastávky Donovalská (bus č. 170, 177, 
181, 197, 506, 556, 609) – 6 minut pěšky.
Sdílené i nesdílené zkušebny, koncerty, výstavy, 
divadlo, festivaly, workshopy, školení, fi remní 
večírky, oslavy. Plátno s Full HD projektorem. 
Dětský koutek. 70 míst k sezení.

program
7. 1. a každý čtvrtek, 21.00: D‘n‘B \ ursday 
Session – Příležitost pro začínající a pokročilé 
DJs zahrát si na velkém pódiu klubu Zkušeben 
Praha. Vstup zdarma.
9. 1., 20.00: Křest L159 - EP2 vystoupí: \ e 
Smokers, SPOTS a L159 – Srdečně vás zveme 
na křest druhého EP kapely L159. Účastníci 
v převleku Horsta Fuchse obdrží žehličku* zdar-
ma! * Počet žehliček je omezen, v případě nut-
nosti budou nahrazeny druhým EP kapely L159. 
15. 1., 20.00: Znouzectnost slaví 30. výročí ka-
pely – ZNOUZECTNOST je svérázný mix punku, 
undergroundu, folku a šansonu. A slovem ná-
hodného kolemjdoucího: „Kdyby Jára Cimrman 
založil punkovou skupinu, vypadala by jako vy.“ 
Vstup 100 Kč.
22. 1., 21.00: Southern Vision – Pravidelná dru-
mandbassová akce Southern Vision Djs: X-Mor-
ph, N:Force, Dexide, Saym, Maart, Mouzl
23. 1., 20.00: Zimní Šumavský Woodstock II.: 
Zrození Athény (divadlo), After 12th, BOA, Re-
morse, Stone Head, Easyaids, Facetigers – Dru-
hý ročník zimní verze legendárního Šumavské-
ho festivalu. Můžete se těšit na skvělé kapely. 
Vstupné dobrovolné.
28. 1., 21.00: INDY & DJ ZAHY / Memento 
Mori / DJ BASS – Hiphopový večer s domácí „ji-
žáckou“ legendou INDYM doplní DJ BA2S dnes 
už bývalé kapely CHAOZZ. Dalším účinkujícím 
budou havlíčkobrodští MEMENTO MORI. VSTUP 
DO 22.00 ZDARMA! OD 22.00 za 120 Kč. 
29. 1., 20.00: Asfalt! – Koncert folk-rockové 
kapely Michala Uhlíka potěší všechny milovníky 
folk & country.
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JIŘÍ SCHMITZER 
středa 20. 1. 2016 od 20.00

Herec divadla Ypsilon a písničkář! Jiří Schmitzer hraje 

sólo na kytaru a baví diváky všech věkových kategorií 

zábavnými a často velice ironickými texty. Přijďte si 

do Zahrady poslechnout písně z jeho nejslavnějšího alba 

Bouda, které u publika sklidilo obrovský úspěch!

IVO JAHELKA a MIROSLAV PALEČEK 
čtvrtek 28. 1. 2016 od 20.00

Průřez společnou tvorbou a nejznámější vlastní písně 

nabídne lednový koncert dvou písničkářů: zpívajícího 

právníka Ivo Jahelky a folkového písničkáře Miroslava 

Palečka. Přijďte si poslechnout jejich písně, kterým 

nechybí humor a svérázný pohled na svět! 

Jihoměstský masopust 2016
Sobota 6. 2. 

K masopustu patří veselé a originální masky, barevný průvod městem, soutěže, 

muzika, divadlo, dobroty pro mrňata i rodiče. A nic z toho nebude chybět ani 

na Jižním Městě. Zarezervujte si v rodinných kalendářích sobotní odpoledne 6. 

února. Sledujte web Komunitního centra Matky Terezy a KC Zahrada, již brzy 

zveřejníme téma masopustu 2016.

VÝSTAVA NA RADNICI

Barevný svět 

Edusa 
Střední odborná škola multimediální 

a propagační tvorby, s. r. o. 

5. 1. – 31. 1. 2016
Vernisáž se uskuteční 6. 1. 2016 
od 15 hod.

Budova radnice ÚMČ Praha 11 

Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: Po a St 8.00 – 17.30 hod.

Út a Čt 8.00 – 15.30 hod.

Pá 8.00 – 14.00 hod.

DDM 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

program leden 
9. 1., 9.00–12.30: Keramická dílna 
– Zimní I. Pro děti od 7 let a dospělé. 

DDM JM, Šalounova.

9. 1., 13.30–17.00: Keramická dílna 
– Zimní II. Pro děti od 7 let a dospělé. 

DDM JM, Šalounova.

16. 1., 9.00–13.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu. Týmová soutěž dětských 

dvojic. Pro děti a mládež ve věku od 6 

do 18 let. DDM JM, Šalounova.

16. 1., 10.00–13.30: Tvořivá dílna 
– Plstění. Rukodělný workshop. Pro 

děti od 11 let a dospělé. DDM JM, 

Šalounova.

16. 1., 14.00–17.30: Tvořivá díl-
na – Fimo. Rukodělný workshop. Pro 

děti od 11 let a dospělé. DDM JM, 

Šalounova.

17. 1., 10.00–16.00: Tvořivá dílna – 
Košík z pedigu. Rukodělný workshop. 

Pro děti od 11 let a dospělé. DDM 

JM, Šalounova.

23. 1., 15.00–17.00: Den s pohád-
kou. Maškarní rej, výtvarná dílna a po-

hádka v provedení divadélka Romane-

to: „Dlouhý, široký a bystrozraký“. Pro 

děti ve věku od 3 do 9 let. DDM JM, 

Květnového vítězství.

23. 1., 10.00–12.00: Seminář – Cvi-
čení na bolavá záda – O-A metoda. 
Ukázka a teoretické seznámení s osci-

lačně-gravitační metodou cvičení. Pro 

mládež od 15 let a dospělé. DDM JM, 

Šalounova.

24. 1., 11.00–19.00: Poločas. Tři 

bloky pódiových vystoupení účastní-

ků ze zájmových kroužků DDM JM. KC 

Zahrada.

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu 

programu. Info na www.ddmjm.cz

Aktuálně

Kroužky pro seniory pokračují i v roce 2016
Jihoměstská sociální, a. s., připravila další 

nabídku kroužků. Zápis do naplnění kapa-

city se uskuteční ve dnech:

10. 2. 2016 (středa): 
Stravovací centrum Křejpského 1502/8, 

9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod. 

11. 2. 2016 (čtvrtek): 
Dům s  pečovatelskou službou, Šalou-

nova 2025/7, 9.00 – 12.00 a  13.00 – 

15.00 hod. 

Kurzy budou probíhat v: 
ZŠ Ke  Kateřinkám, ZŠ Donovalská, ZŠ 

Campanus a  DPS Šalounova 2025/7 

a Gymnáziu GEVO v Tererově ul.

Rozpis termínů, obsah jednotlivých kurzů 

a  míst bude upřesněn v  únorovém čísle 

Klíče, u zápisu a na webových stránkách 

MČ Praha 11 a www.jmsoc.cz.  
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

Údolí

Ve foyer opatovské knihovny 

představí sérii kreseb Martin Kolář 

(*1969).

od 5. 1. do 30. 1. 2016

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po až Pá 9.00 – 19.00 hod.; So 9.00 

– 15.00 hod., tel.: 272 918 759

ELIŠKA BALABÁNOVÁ & ANNA CÍSAŘOVSKÁ 

8. ledna v 19.00 hod. na Chodovské tvrzi
Hlavní ideou společné tvorby kytarist-

ky Elišky Balabánové a herečky Anny Cí-

sařovské je propojení hudebního světa 

s  tím dramatickým. Dvojice interpretek 

přibližuje a  předkládá publiku melodram 

z  nového úhlu pohledu, aby se diváko-

vi a posluchači v jedné osobě dostávalo 

dvou plnohodnotných zážitků, hudebního 

i  dramatického. Anna Císařovská je ab-

solventkou DAMU, herečka Divadla X10 

a  hostující herečkou v  Městském diva-

dle v Kladně. Eliška Balabánová je absol-

ventkou JAMU v Brně u profesora Marti-

na Myslivečka, úspěšně absolvovala stáž 

v rakouském Grazu a je vítězkou mnoha 

mezinárodních soutěží (ve Vídni, Němec-

ku, na Slovensku a v Česku). 

Jak pánové Laurin a Klement dobyli svět

čtvrtek 7. ledna 2016 – 18.00 hod.
Beseda s PhDr. Janem Králíkem o raných 

dějinách motorismu v  našich zemích. 

Osobitý výklad publicisty, spisovatele, ale 

mimo jiné také člena vědecké rady Národ-

ního technického muzea nejenom o dvou 

osobnostech, které výrazným způsobem 

ovlivnily český průmysl. „Václav Klement 

a  Václav Laurin stáli na  startovní čáře 

hodně vzadu, jak se od  knihkupce (Kle-

ment) a  zámečnického tovaryše (Laurin) 

dalo čekat. Přesto po  třech letech pod-

nikání vydělali na  továrnu, za  deset let 

porazili světovou konkurenci a  položi-

li základ jedné z nejstarších automobilek 

na  světě,“ poznamenává Jan Králík. Ne-

nechte si poutavou besedu ujít, ve svých 

zbrusu nových diářích si ji poznamenejte 

na čtvrtek 7. ledna v 18 hodin a červeně 

podtrhněte: Chodovská tvrz!  

Tančící housle 

29. leden v 18.00 hodin, Chodovská tvrz
Virtuos světového formátu Alexander 

Shonert zavítá na Chodovskou tvrz, kde 

divákům představí svůj úspěšný program 

pro housle s  doprovodem klavíru. Zazní 

tance hudebních velikánů, ale i lidové ná-

rodní tance. Na  klavír doprovodí Nata-

lia Shonert. Houslový virtuos Alexander 

Shonert se narodil v  ruském Irkutsku, 

ale od roku 1999 žije a pracuje v Praze. 

Brilantní virtuozita, hluboká emociona-

lita a  výrazná osobitost Alexandrova in-

terpretačního stylu a  jeho okouzlující im-

provizace si získaly uznání kritiků. V roce 

2008 o  něm Česká televize natočila 

a uvedla dokumentární fi lm s názvem „Ži-

votní pouť houslového génia“. 

Aktuálně

ZŠ a MŠ Chodov hledá 

vyučenou kuchařku 

do školní kuchyně. Pracovní doba 

6 –14.30 hod. Nástup možný ihned.

Požadavky: 
Vyučení, praxe ve školním stravování.

Kontakt: 222 363 685 

nebo e-mail: jidelna@zskv.cz

NABÍDKA 

PRÁCE

Pozvánky do Chodovské tvrze

Vítěz logické olympiády je „logicky“ z chodovské základky
Logická olympiáda je celostátní soutěž 

pořádaná sdružením Mensa ČR.  Do 8. 

ročníku rok 2015 se zapojilo 58  265 

soutěžících z 2 909 škol z celé České re-

publiky. Soutěžilo se ve třech věkových 

kategoriích, každá probíhala ve  třech 

kolech. Z nominačního kola nejlepší ře-

šitelé postoupili do  krajského. V  Kraji 

Praha se utkalo 36 dětí z  druhých až 

pátých tříd. Z  nich postoupilo 8 žáků 

do celostátního kola a Martin Reichl po-

stoupil z prvního místa. Celostátní kolo 

se konalo 30. 11. v  renesanční budo-

vě Míčovny Pražského hradu. V  kate-

gorii A se v několika blocích úloh utka-

lo 65 nejlepších řešitelů. Martin Reichl 

zvítězil. Martin Reichl chodí do 5. A  ZŠ 

a MŠ Chodov, Květnového vítězství 57. 

Už jako prvňáček uměl číst, dokázal sčí-

tat a odčítat do sta, zajímal se o vyso-

ká čísla, rád řešil kvizy, hádanky a vše-

mu chtěl přijít na kloub. Aby se ve škole 

nenudil, byl zařazen do skupiny mimo-

řádně nadaných žáků, s kterými praco-

val v  některých hodinách na  náročněj-

ších úkolech. Nejvíc ho ve  škole baví 

matematika. Ale jinak je to normální 

neposedný kluk s  mnoha běžnými zá-

jmy, kterého by si mezi ostatními dětmi 

málokdo všiml.

red

Tajenka z čísla 11

Správně odpověděli všichni z vás, 

kteří poslali řešení tajenky z Klíče 11 

ve znění – Potrvá deset týdnů.

Výherci se stali Marie Blahenská, 
Oldřich Rutka, Stanislav Lukáš, 
Anna Švábová a Antonín Novotný.
Všem vylosovaným gratulujeme. 

Ceny si po domluvě na tel. čísle 

267 902 217 můžete vyzvednout 

v redakci časopisu Klíč, 

Ocelíkova 672/1, Praha 11.
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Vzdalující se roky s šestkou na konci 

Když nad střechami létá hejno vran...
Odvar nostalgie, kterou nám kdysi nadělili Wabi Daněk a Miki Rivola, by byl v zim-
ních měsících omluvitelný. Ale naopak: Ještě na samém konci letošního listopadu 
nenapadlo žádné hejno vran nastěhovat se na střechy pražského Jižního Města. Me-
teorologové se dušují, že máme za sebou rok v průměru snad nejteplejší za celá sta-
letí, co se provádějí měření. 

Jaký bude ten nový, právě začínající rok? 

Před dvaceti léty nás čekal přestupný rok 

1996, tedy o 1 den a 1 vteřinu delší než 

ten předchozí. Dne 2. ledna v 10.59 se 

přidávala podle rozhodnutí Mezinárodní 

služby pro sledování rotace Země do ko-

ordinované světové stupnice 1 vteřina 

a únor opět jednou končil až devětadva-

cátým dnem. Došlo tak ke srovnání ast-

ronomického času s  fyzikálním. Letošek 

je opět přestupní, tak asi nebude velký 

rozdíl v tom, co se nyní dělo v odbornic-

kém zákulisí. Nastupující rok 1996 zapo-

čal poměrně dlouhou a  chladnou zimou 

a  takové bylo i  jaro. V zimních měsících 

jsou vždy ve  větší permanenci kulturní 

zařízení a  prostředí pro volný čas. Teh-

dy ještě jednotlivé domy Jižního Města 

velkou nabídku neposkytovaly, i  restau-

rací byl omezený počet. Vstříc se proto 

snažila vycházet centrálně organizova-

ná kulturní zařízení. Nedatovaný, ale evi-

dentně o  řadu roků starší plakátek teh-

dejšího jihoměstského kulturního centra 

připomíná rozložení kulturních středisek 

v  Jižním Městě I  a  v  přilehlé části star-

ší zástavby. Odráží i  situaci na  samém 

počátku posledního desetiletí 20. stole-

tí. Osami plánku jsou dnešní ulice Chilská 

a Ke Stáčírně, Hviezdoslavova a Türkova, 

„protínající se“ na  kruhovém objezdu Li-

tochlebského náměstí. Kulturní střediska 

nabízela víceúčelové sály různé velikosti, 

každé středisko jeden, většinou s  mož-

ností promítání, jednu nebo několik klubo-

ven, ve dvou případech i výstavní prosto-

ry. Šlo tedy o zařízení, která umožňovala 

zájmové naplnění aktivitami přiměřenými 

těmto prostorám. V  návaznosti na  ně-

která přibyla i restaurace nebo bufet. Sa-

mostatně stála Chodovská tvrz.

Co v  lednu 2016 i později, až snad nad 

střechami skutečně vzlétne hejno vran, 

nabídnou dnešní zařízení, snažící se vy-

jít vstříc našim zájmům a choutkám, po-

známe brzy. 

Jiří Bartoň      

Život na Jižním Městě

DS Háje otevřelo první Centrum multisenzorické 
péče v České republice
Člověk je multisenzorický. Svět kolem 

nás vnímáme přes všechny naše smys-

ly, a to neustále, bez ohledu na to, kde 

se přitom nacházíme. Zdravý člověk vní-

má a  zpracovává informace z  okolního 

světa až z 95 % podvědomě. Obráceně 

to znamená, že vědomě zpracováváme 

informace pouze z  5 %. Jakmile vstou-

píme do jakékoli místnosti, sbíráme zra-

kem, čichem, sluchem a  hmatem bez-

počet informací, ze kterých náš mozek 

sestaví konkrétní ucelený obrázek. Ob-

rázek, který nám řekne, kde a s kým se 

právě nacházíme. 

Unikátní a  hlavně úplně první Centrum 

multisenzorické péče CDA v České repub-

lice se na konci roku otevřelo tady na Již-

ním Městě v  Domově pro seniory Háje 

a je zároveň předváděcím místem tohoto 

unikátního projektu.

Terapeutický postup vyvíjený ve  spolu-

práci se švýcarskou akademií ASN a Tech-

nickou univerzitou Ingolstadt je založený 

na  intenzivní stimulaci mozku prostřed-

nictvím všech tělesných smyslů. Hluboká 

relaxace a komplexní harmonické podně-

ty za pomoci nejmodernějších technologií 

ve speciálním izolovaném prostředí cent-

ra pomáhají především při léčbě psycho-

motorických potíží, například demence či 

Parkinsonovy choroby. 

Centrum multisenzorické péče:
Vizuální stimulace (světlo, barvy)

Olfaktorická stimulace (vůně)

Akustická stimulace (zvuky)

Haptická stimulace (hmatové stimuly)

red
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I druhá letošní Bitva o Prahu se stala ko-

řistí Chodova. Vítězství 7:4 je o to slad-

ší, že ho Chodov dosáhl na domácí půdě 

před kamerami České televize a  přede-

vším před svými fantastickými diváky, 

kterých se v  hale tísnilo 674. Neméně 

skvělou zprávou je i  úspěch sbírky pro 

Nadační fond Pink Bubble pro osmile-

tého Alexe. Ještě než začala závěrečná 

část hry, tak proběhlo vystoupení Cheer-

leaders Start98 a  především předání 

šeku Nadačnímu fondu Pink Bubble. Pre-

zident oddílu Michal Bauer předal zástup-

kyni Nadačního fondu Renátě Němcové 

šek na 11 tisíc korun. Navíc si zástupci 

Pink Bubble odnesli pokladničku, kterou 

diváci naplnili dalšími příspěvky. Zatím-

co se na hřišti předával šek, tak se oba 

týmy připravovaly v  šatnách na  rozho-

dující dějství. Poslední slovo si vzal Pa-

trik Dóža, který trefi l prázdnou branku 

a  stanovil konečné skóre na  7:4. Dani-

el Mück a chodovský odchovanec Marek 

Beneš převzali z rukou starosty Prahy 11 

Ing. Jiřího Štylera ceny pro nejlepší hráče 

a mohly propuknout oslavy. 674 fantas-

tických diváků oslavovalo vítězství nad 

Tatranem i  návrat zpět na  první místo 

Tipsport Superligy. 

Dík patří všem divákům, kteří dorazili, 

a  tím také podpořili Nadační fond Pink 

Bubble. Speciální díky pak patří všem čle-

nům klubu a  jejich rodičům, Ultras Cho-

dov, Chodov Fans a týmům FBC Lomnice 

nad Popelkou, FBK Draci a FBC Říčany!

red

První titul ve společných skladbách pro gymnastky z Chodova
V sobotu 28. 11. 2015 se povedlo cho-

dovským moderním gymnastkám získat 

titul na Mistrovství České republiky v elit-

ní mistrovské kategorii seniorek – společ-

ných skladeb. Chodovské gymnastky ně-

kolik posledních let vozily z  Mistrovství 

ČR v  kategorii seniorek vždy stříbrné či 

bronzové medaile, letos se však poprvé 

v historii jejich činnosti na Praze 11 poda-

řilo vystoupat na stupínek nejvyšší. K ti-

tulům získaným v minulých letech v juni-

orských kategoriích či kategoriích nadějí 

tak poslední listopadový víkend přidaly 

moderní gymnastky z Chodova toužebně 

očekávaný titul „dospělý“.

Chodovští jako jediní z  ČR připravovali 

dokonce dvě společné skladby a dokáza-

li, že patří na vrchol nejen ve výkonnosti 

v naší zemi, ale že si také udržují nejvíce 

aktivních závodnic starších 15 let v elitní 

seniorské kategorii.

A  to je výsledek především dlouhodobé 

koncepční práce s  mládeží, která v  klu-

bu SK MG Chodov Praha, z. s., probíhá 

pod vedením hlavní trenérky Holé Ivany 

a hlavní choreograQ y skladeb Holé Ivety, 

společně s osobním trenérem seniorek – 

panem Ludvíkem Vidlákem.

Další skvělá reklama pro městskou část 

Praha 11.

!!!GO CHODOV GO!!!
Daniel Holý, SK MG Chodov

Od divoké karty až k MS v Izraeli
aneb Pingpongový úspěch Gymnázia Opatov

Gymnázium Opatov z  Jižního Města se 

po celou dobu své existence pyšní skvě-

lými sportovními výsledky. Stolním te-

nistům se však v  listopadu povedl kou-

sek v  pravdě husarský. Posuďte sami. 

Ve dnech 23.–24. 11. 2015 se ve výcho-

dočeských Holicích konalo celorepubliko-

vé fi nále ve stolním tenisu kategorie VI/B 

(žáci narození v letech 1998–2001). Pro-

tože v Praze naše škola obsadila „až“ dru-

hé místo, vůbec jsme s účastí v tomto fi -

nále nepočítali. Usmálo se na  nás však 

štěstí a mohli jsme startovat na tzv. „di-

vokou kartu“. V  základní skupině jsme 

porazili Litoměřice 4:0 a  po  velkém boji 

i Havlíčkův Brod 4:3. To pro nás zname-

nalo postup do  čtvrtfi nále, v  němž jsme 

pak hladce porazili Prostějov 4:0. V  se-

mifi nále si naši hráči poradili s Lanškrou-

nem 4:1 a  my jsme se mohli začít těšit 

a připravovat na fi nále. To nakonec přines-

lo velmi krásné a  napínavé zápasy. Naši 

borci v nich porazili Cheb 4:3, a tak se Ma-

těj Fausek, David Průša, Petr Marat a Jo-

sef Chalupa stali mistry České republiky 

ve  stolním tenisu. Celosvětové fi nále se 

bude konat 2.–8. 4. 2016 v  Izraeli a my 

budeme našim chlapcům držet pěsti pro 

štěstí. Už nyní jim přejeme co nejvíce vy-

hraných utkání a nezapomenutelné spor-

tovní zážitky. 

Přidejte se, milí čtenáři, k nám, vždyť re-

prezentují i naše Jižní Město.

Děkujeme. 

Za Gymnázium Opatov 

prof. Radek Novák, vedoucí družstva, 

a Věra Dittrichová, spoluautorka článku

Vážení, pro zlepšení informovanosti 

o sportovních a volnočasových 

aktivitách konaných na území MČ 

Praha 11 nabízí sportovní komise 

sportovním subjektům, které mají své 

sídlo nebo vykonávají svoji činnost 

na území MČ Praha 11,  možnost 

prezentace jejich činnosti na sportovní 

komisi. Členové sportovní komise by 

se rovněž rádi více zúčastnili vašich 

významných akcí. Prosíme proto 

o včasné zasílání pozvánek na tyto 

akce k rukám tajemnice sportovní 

komise. Termíny prezentace vaší 

činnosti členům sportovní komise je 

možné dohodnout rovněž s tajemnicí 

sportovní komise: 

Mgr. Ivana Strnadová, 
tel.: 267 902 501, 
strnadovai@praha11.cz. 
Věříme, že lepší vzájemná 

informovanost bude oboustranně 

prospěšná. 

S pozdravem 

Michal Horník,

předseda sportovní komise 

Velká gratulace – Chodov opět v čele!
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Jižní Město I

A. Malé–Hviezdoslavova 7. 3. (14–18)

Bachova–Mikulova 7. 1. (14–18), 1. 3. (16–20)

Benkova 1691 (parkoviště) 24. 2. (14–18)

Blažimská–Klapálkova 23. 3. (16–20)

Brandlova 1641 (za Startem) 25. 1. (16–20), 10. 3. (14–18)

Brodského 1671 31. 3. (16–20)

Divišovská–Šternovská 10. 2. (14–18)

Doubravická–Bohúňova 6. 1. (14–18), 24. 2. (16–20)

Hekrova 853 (parkoviště) 19. 1. (14–18), 3. 3. (16–20)

Hlavatého–Mejstříkova 26. 1. (14–18), 14. 3. (16–20)

Hněvkovského 1374 4. 2. (14–18), 21. 3. (16–20)

Chomutovická 27. 1. (14–18)

Konstantinova–Metodějova 13. 1. (16–20), 3. 3. (14–18)

Kosmická–Anny Drabíkové 18. 2. (16–20), 30. 3. (14–18)

Kryštofova–Kazimírova 16. 2. (14–18), 29. 3. (16–20)

Křejpského 1514 5. 1. (14–18), 23. 2. (14–18), 15. 3. (16–20)

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 8. 2. (16–20)

Majerského–Samohelova 17. 3. (14–18)

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

Metodějova (parkoviště) 11. 2. (14–18)

Michnova–Podjavorinské 21. 1. (16–20), 9. 3. (14–18)

Mnichovická–Tatarkova 4. 2. (16–20), 21. 3. (14–18)

Modletická 1390 (vnitroblok) 15. 3. (14–18)

Mokrá–Zimákova 15. 2. (14–18)

Novomeského 690 (parkoviště) 14. 1. (14–18), 14. 3. (14–18)

Plickova 880 5. 1. (16–20), 22. 3. (14–18)

Radimovická 1424 (parkoviště) 10. 2. (16–20), 23. 3. (14–18)

Rujanská–Donovalská (u TS) 11. 1. (14–18)

Stachova–V Hájích 22. 2. (16–20)

Štichova 640 (parkoviště) 18. 1. (14–18), 7. 3. (16–20)

Tererova (u ZŠ) 19. 1. (16–20), 8. 3. (14–18)

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 7. 1. (16–20)

Ženíškova–Květnového vítězství 8. 2. (14–18)

Jižní Město II + starý Chodov

Dědinova–Filipova 21. 1. (14–18), 9. 3. (16–20)

Gregorova–Hrudičkova 25. 1. (14–18)

Hráského–Jarníkova 1. 3. (14–18)

Hrdličkova–Blatenská 27. 1. (16–20), 31. 3. (14–18)

K Dubu 13. 1. (14–18), 22. 3. (16–20)

Kloboukova 2230 (parkoviště) 18. 2. (14–18)

Krejnická 2021 (za Chrpou) 16. 2. (16–20), 24. 3. (14–18)

Láskova–Malenická 11. 1. (16–20), 2. 3. (14–18)

Lažanského 22. 2. (14–18)

Nechvílova 1826–29 2. 2. (14–18)

Petýrkova 1953 29. 3. (14–18)

Vojtíškova 1783 3. 2. (14–18), 17. 3. (16–20)

Velkoobjemové kontejnery – 1. čtvrtletí 2016
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 

11 oznamuje, že velkoobjemové kon-

tejnery na objemný odpad (VOK) budou 

v  1. čtvrtletí 2016 přistaveny na  Již-

ním Městě v níže uvedených termínech. 

Službu VOK organizuje a  hradí ze své-

ho rozpočtu hl. m. Praha, VOK přista-

vuje svozová společnost Pražské služ-

by, a. s., na  základě smlouvy s  hl. m. 

Prahou. Harmonogram na  2. čtvrtletí 

2016 bude zveřejněn později v  samo-

statném článku. Sestavit ho zatím ne-

bylo možné, protože jiné městské čás-

ti zatím nezaslaly své návrhy, které jsou 

nezbytné pro schválení harmonogramů 

svozovou společností. OŽP upozorňu-

je, že VOK jsou určeny pouze pro objem-

ný odpad z domácností (nábytek, spor-

tovní náčiní, koberce a podlahové PVC, 

umyvadla a záchodové mísy apod.), kte-

rý nelze ukládat do běžných kontejnerů, 

nikoliv pro odpad vznikající při podnika-

telské činnosti. Do VOK nelze odkládat 

stavební suť, nebezpečné složky ko-

munálního odpadu (baterie a  akumulá-

tory, barvy, chemikálie, zářivky apod.), 

vyřazená elektrická zařízení (chladnič-

ky, pračky, televize, monitory, počítače 

apod.), biologicky rozložitelný odpad ze 

zahrad nebo pneumatiky. Uvedené dru-

hy odpadu lze odložit ve sběrných dvo-

rech hl. m. Prahy (nejbližší je v  ul. Bar-

tůňkova u stanice metra Opatov). VOK 

jsou přistaveny ve stanovený den pou-

ze po  dobu 4 hodin, konkrétní čas při-

stavení (buď od 14.00 do 18.00, nebo 

od 16.00 do 20.00 hod.) je uveden u ka-

ždého termínu. Po celou dobu přistave-

ní VOK je přítomna obsluha, která koor-

dinuje ukládání odpadů. Protože je VOK 

omezený počet, nedostalo se v 1. čtvrt-

letí zatím na všechna stanoviště, na ně-

která bude VOK přistaven až ve 2. čtvrt-

letí, kdy bude VOK o něco více i celkově. 

Bližší informace získáte na odboru život-

ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimo-

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

267 902 320 nebo 267 902 514.

Jihoměstská sociální, a. s., vás zve na:

TURISTICKOU VYCHÁZKU PRO SENIORY 
DIVOKOU ŠÁRKOU až k Matěji

Dne: 13. ledna 2016 • Délka trasy: cca 10 km • Sraz: 10.30 hodin na stanici Divoká Šárka (metrem „A“ do stanice Nádraží 

Veleslavín, odtud jedna stanice busem č. 119) • Trasa: Přes Purkrabský háj, Nebušice a Jenerálku, s možností občerstvení. 

V novém roce se na vás opět těší Jitka Kukačková.

V případě dotazů můžete kontaktovat Bc. Janu Holubovou, Jihoměstská sociální, a.s., tel.: 267 990 162, 724 603 317

SOCIÁLNÍ

Život na Jižním Městě
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MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ Pražské plynárenské, a.s. 

Mobilní kancelář bude umístěna v dodáv-

kovém automobilu Fiat Ducato, označe-

ném logem Pražské plynárenské, a. s., 

zaparkovaném na  veřejném parkoviš-

ti ulice Černockého, (u komunitního cen-

tra matky Terezy). Pražská plynárenská, 

a. s., ve spolupráci s dceřinou společnos-

tí Pražská plynárenská Servis distribuce, 

a. s., a ÚMČ Praha 11 nabízí odběrate-

lům zemního plynu novou službu – tzv. 

„mobilní obchodní kancelář“, jejímž pro-

střednictvím si stávající i potenciální zá-

kazníci Pražské plynárenské, a. s., mohou 

vyřídit záležitosti, související s odběrem 

zemního plynu bez návštěvy kontaktních 

míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména ná-
sledující služby:

•  zahájení, převod a ukončení odběru 

zemního plynu

•  změny smluvního vztahu (způsobu pla-

cení, zasílací adresy, jména atd.) 

•  převzetí reklamace

•  výměna, kontrola a zaplombování 

plynoměru

•  informace k otázkám, souvisejícím 

s dodávkami zemního plynu

•  tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít 

i občané přilehlých obcí a částí Prahy.

Bližší informace na  tel.: 267  175  366 

a 267 175 202, www.ppas.cz

Seznam volných nebytových prostor svěřených 

MČ Praha 11 určených k pronájmu

Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru nabídková cena m2/rok

Anny Drabíkové 534 208 68 dětský praktický lékař 1500
Hviezdoslavova 520 205 37 stomatologie 1500
Hviezdoslavova 520 210 70 ortodoncie 1500
Hviezdoslavova 520 218 49 stomatologie 1500
Steinerova 735 201 65 instalatérská a zámečnická dílna a sklad 400
Bajkonurská 736 201 27 kancelář 1500
Bajkonurská 736 205 18 sklad stavebního materiálu a nářadí 400
Bajkonurská 736 206 54 kancelář 1500
Ke Kateřinkám 1392 505 92 regenerační studio 1500
Křejpského 1531 612 35 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 600
Křejpského 1505 500 14 výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 400
Křejpského 1505 596 19 sklad sportovních potřeb 400
Mikulova 1573 561 23 provozování masérských a kosmetických služeb včetně manikúry 1000
Michnova  1621 503 43 SKI servis 800
Michnova  1621 504 42 masérské služby 1000
Mikulova 1572 578 23 kadeřnictví 1000
Modletická 1389 502 67 praní, mandlování prádla 1000
Modletická 1390 503 42 prodejna textilu a obuvi 800
Podjavorinské 1601 607 46 kadeřnictví, kosmetika 1000
Valentova 1744 201 25 dílna 400
Valentova 1744 205 15 dílna 400
Opatovská 1754 04 788 restaurace dohodou
Láskova 1818 81 18 prodejna tabákových výrobků, tisku a nealkoholických nápojů 800
Petýrkova 1949 05 23 strojovna výtahu 200
Majerského 2036 201 21 příruční sklad a provozovna s těsněním oken 400
Nad Opatovem 2140 01 774  zdravotnické zařízení, centrum komplexní rehabilitace a přírodních  1500

léčebných metod, včetně pedagogické činnosti, ubytovacích služeb, 

nákupu a prodeje léčivých přípravků, doplňků racionální výživy, 

odborné literatury a dalších pomůcek a prostředků

Blatenská 2147 152 20 ateliér 400
Petýrkova 2254 83 12 garážové stání 200 Kč/měsíc pro občana Prahy 11 

     a zároveň držitele průkazu ZTP;

     1000 Kč/měsíc pro občana Prahy 11;

     1300 Kč/měsíc pro ostatní osoby 

Čenětická 3125 311 16 prostor garáže 1409 Kč/měsíc

Datum a čas prohlídky je možno dohodnout na správní fi rmě Jihoměstská majetková, a. s., Tererova 1356, Praha 4.

Další informace obdržíte na telefonních číslech 267 902 268, 267 902 285, 267 902 267.

Termíny přistavení:
29. 1. 16 od 8.00 do 12.00 hod. 

4. 3. 16 od 8.00 do 12.00 hod.

8. 4. 16 od 8.00 do 12.00 hod. 

13. 5. 16 od 8.00 do 12.00 hod.

17. 6. 16 od 8.00 do 12.00 hod.

Život na Jižním Městě
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 

3 mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Milí-

čovského nebo Krčského lesa, i před pri-

vatizací. Platba v hotovosti, dluhy a exe-

kuce nevadí. Tel.: 777 211 671

• MÁM ZÁJEM O  KOUPI DOMU, PO-

ZEMKU nebo VĚTŠÍHO BYTU. Kdekoliv 

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

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

www.hlousekreality.cz

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 

o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• Hledám ke  koupi byt 3 + kk a  větší 

v Praze 11. Družstevní nebo OV. Původ-

ní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.: 

721 606 214

• Hledáme pronájem bytu o  velikosti 

Gars. až 2+1 do 12.000,- včetně poplat-

ků nebo 3+kk až 4+1 do 15.000,- včetně 

poplatků, kdekoliv v Praze a okolí. Volejte 

nebo pište prosím na tel.: 603 257 202.

• Právník koupí dva byty v Praze na  in-

vestici, a to menší byt 1-2 + 1 a větší byt 

3-4 + 1. Platím hotově, zaplatím privati-

zaci nebo uhradím Vaše dluhy či exekuce. 

Na  vystěhování nespěchám, mohu Vám 

zajistit nové bydlení nebo Vás nechám 

v bytě dožít. Tel.: 608 661 664

• Hledám ke koupi byt 2+kk/L, OV nebo 

dr. v Praze 11 pro vážné zájemce. Možná 

i výměna s doplatkem za byt OV 3+kk/L 

také na Jižním Městě. Ing. Hloušek

• Nabízím k výměně byt OV 1+kk s vlast-

ní předzahrádkou v novostavbě na Hájích 

za byt 2+kk/L v Praze 11 + doplatek dle 

dohody. Možný také samostatný prodej 

a koupě. Ing. Hloušek 732 237 741

• Nekuřácký pár hledá nájem menšího 

bytu u MHD. Nejlépe 1+kk až 2+1. Nastě-

hování po dohodě, nejlépe po část. rekon-

strukci. Za případnou nabídku děkuji. Tel.: 

605 845 088

• Poptávám byt pro rodinu s jedním dítě-

tem, ihned možné se stěhovat, ale nespě-

cháme. Ideálně na 2 roky nebo i více. 2+1 

až 3+1 do 15 tis vč. pop. Výhodou lodžie 

nebo balkon. Tel.: 777 640 390 

FINANCE A PRÁVO
• Advokátní kancelář u metra Háje, Pra-

ha 4 – právní služby pro občany, družstva, 

fi rmy – zastupování u soudu, rozvody, vý-

živné, SJM, vymáhání pohledávek, smlou-

vy, trestní právo, dědictví, exekuce, bytová 

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

606 125 069, causa@cmail.cz

• Advokátka JUDr.  Svatava Grivalská 

(sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhání 

pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo 

rodinné, občanské, obchodní, pracovní. 

Právní služby pro bytová družstva a SVJ 

včetně převodů bytů do  os. vlastnic-

tví, likvidace, insolvenční řízení, osobní 

bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.: 

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

www.grivalska.cz

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-

NÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVI-

DENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ. 

VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSO-

NALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA  ÚŘA-

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

na WWW.ADMIS-UCTO.CZ

• PŘEVODY BYTŮ do osobního vlastnic-

tví, prohlášení nemovité věci, zakládání 

SVJ, zaměření a pasportizace bytů, jedná-

ní na Katastru nemovitostí, právní servis. 

Info ZDARMA na tel.: 724 304 603.

• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné 

ceny (možnost individuální dohody). Kan-

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

e-mail: Info@mirapax.cz

• ÚČETNICTVÍ SCHWARZER – Vede-

ní účetnictví, daňové evidence, mzdy, 

personalistika pro PO  i  FO. Daňo-

vá přiznání, zastupování na  úřadech.

Tel: 603  851  067, 222  955  175, 

www.schwarzer-net.cz.

• Účetní a  daňová kancelář – od  roku 

2016 s  kvalitně vedeným účetnictvím. 

Účetnictví, mzdy, daňová přiznání, služ-

by daňového poradce. MIDATAX Ex-

perts s. r. o., Chodovská 228/3, Praha 4, 

midatax@midatax.cz, 604 734 175

• PRODÁVÁTE BYT NEBO NEMOVI-
TOST? Společná právní a realitní kancelář 

Vám nabízí komplexní zajištění prodeje 

Vaší nemovitosti. Vyřešíme veškeré právní 

vady včetně oddlužení nebo vyplacení exe-

kucí. Zajistíme odkoupení Vaší nemovitosti 

za nejvyšší cenu na trhu. K CONSULTING 

Tel.: 608 661 665

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST 

• OPRAVA, LADĚNÍ A  INSTALACE TV, 
satelitu, set-top boxu, DVD, radiomagne-

tofonu. Servis malých domácích eletro-

spotřebičů. Mobil: 739 049 499, e-mail: 

krizjiri@volny.cz

• Instalatérské práce - voda, plyn, ka-

nalizace, topení. Výměna plynových 

spotřebičů. Rekonstrukce bytového já-

dra. Jan Horyna. Telefon: 603 554 550, 

271 912 323

• Malování – NOVOTNÝ MALOVÁ-
NÍ – Novotný – tel.: 606  556  547 – 

malování, lakování, štukování, fasády, 

zaměření zdarma, práce i  o  víkendu. 

www.malovani-novotny.cz, e-mail: malo-

vani. novotny@seznam.cz

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, ob-

klad, dlažby. Malířské a  bourací práce, 

odvoz suti. Rekonstrukce jader, dom-

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

603  538  738, e-mail: marti.dvorak@

centrum.cz.

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a parapety.

Tel.: 737 202 354

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

13 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL.indd   1 14.05.15   11:35

Veterinární ordinace PRŮČELÍ
Rodinná péče pro Vaše zvířata
MVDr. Václav Čížek, MVDr. Monika Čížková

V Průčelí 1652/6, Praha 4 - Chodov, Tel.: 702 050 856                           www.veterinapruceli.cz
Po-Čt: 900-1200    1400 - 1900      Pá: 900-1200    1400 - 1600
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• Provádíme veškeré stěhovaci a vyklíze-
cí služby. Prohlídka technikem ZDARMA, 

KM po Praze ZDARMA. 727943277 

• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK 

kompletní malířské práce, štukování stěn 

a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. 

www.123malovani.cz, tel.: 603 475 667, 

e-mail: infomal@volny.cz 

• Matrace na  míru do  3 dnů. Čalou-
nictví. Obchod, molitany + drť, kožen-

ky, kůže, juta, 900 druhů potahových 

látek, popruhy, rouna, plátna, ozd. 

hřeby a  jiné. P4, Pankrác, Na  Veselí 2 

– za  rohem domu. Tel.: 241  402  270, 

www.molitany.cz

• HUBENÍ ŠTĚNIC A HLODAVCŮ. Rych-

le a levně vyřešíme Váš problém. Štěnice, 

švábi, mravenci faraóni, hlodavci a  další. 

www.zzgroup.cz, tel.: 607 607 201

• Prořezávání a  kácení stromů z  lana. 
Opravy, nátěry střech, štítů, okapů, fasád, 

vysokotlaké a ruční mytí, zhoz sněhu a jiné 

výškové práce. Michal Pták tel.: 603 712 

174, michalptak@centrum.cz 

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zho-

tovuje péřové deky a  polštáře z  naší 

sypkoviny. 100% bavlna. Zhotovuje-

me do  24 hod. Sami odvezeme a  při-

vezeme ZDARMA. Tel.: 606  312  174, 

www.cistirnaperi.cz

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 
v  bytech i  SO+NE. Tel.: 602  719  678 

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

rých chladniček.

• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JA-
DER NA  KLÍČ – SPECIALIZUJEME SE 

NA PRAHU 11, zajišťujeme vše vč. ma-

teriálu, ZKUŠENOST – SPOLEHLIVOST 

– ZODPOVĚDNOST, konzultace zdarma. 

www.BytoveJadro.cz, tel.: 602 244 255

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + 
návštěva zdarma! 606 227 390, jsaifrt@

seznam.cz

• Elektrikářské práce Erben. Opravy 

malé, velké i  rekonstrukce, světla, zá-

suvky, jističe, dotažení spojů, vedení 

k  novým kuchyním, zasekání i  v  lištách, 

www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344

• TV SERVIS-KŮS-opravy televizorů 

a mobilních telefonů u vás doma. Prodej, 

dovoz a instalace nových TV, odvoz a likvi-

dace starých přístrojů. Rozumné ceny. Tel.: 

602 832 751, www.TELEMOBIL.cz

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE - 
NA KLÍČ. ZÁRUKA 5 LET! Jádro od 88 

000 Kč. RENO-NOVOTNÝ, renonovotny

@atlas.cz, www.reno.wbs.cz, tel.: 602 

292 812, 272 912 326

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výmě-

ny a  opravy baterií (záruční a  pozáruční 

servis dodaných baterii), WC, připojení 

praček, myček, montáže a  opravy rozvo-

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

seznam.cz

• Instalatér u Chodovské tvrze V. Škapa, 

tel.: 728 386 419

• Servis plastových oken. Okna je nutno 

jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 

jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-

nému poškození. Oprava a  prodej žalu-

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

e-mail: jirasek.servis@seznam.cz

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TA-
PET, štukování, malířské a  lakýrnic-

ké práce a  jiné úpravy bytů provede 

Miroslav Rychlý. Tel.: 604  517  565, 

www.stukmalba.cz, e-mail: mirekrychly@

seznam.cz

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

– Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• PLOVOUCÍ A  VINYLOVÉ PODLAHY, 
KOBERCE, PVC, TAPETOVÁNÍ, MALÍŘ-

SKÉ PRÁCE, stropní kazety, rekonstruk-

ce bytů. Zaměření zdarma. Kvalitně. 

Tel.: 603  494  330. E-mail: ivan.lafek@

seznam.cz

• Mytí oken včetně rámů a žaluzií, stro-
jové čištění koberců a  čalouněného ná-

bytku extrakční metodou. Odklízíme sníh 

motorovou frézou. Tel.: 724  006  275, 

www.pvj-group.cz

• Rekonstrukce bytů, domů, nebyt. pro-
stor. Malířské, bourací práce, štukování, 

obklad, dlažba. Elektroistalace, instala-

térství. Tel.: 775 690 435, e-mail: peta.

sitner@gmail.com

• Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 
mokrou metodou profi  stroji. Ručně čistí-

me kožený nábytek, myjeme okna. Kvalit-

ně a  levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 

777 717 818, www.cistimekoberce.cz

• Obklad, dlažba, zednické a  malířské, 
instalatérské a  elektro práce, bytová 
jádra, rekonstrukce bytů a  koupelen, 
drobné práce. Byt. jádra již od  99 000 

Kč na  klíč. Cenová nabídka zdarma. Tel.: 

608 709 716, www.rakovec.cz

• !! Odvoz starého nábytku na  sklád-
ku. – Stěhování všeho druhu. Vyklízení 

sklepů, bytů, pozůstalostí atd. Naložíme 

a  odvezeme cokoliv. Vše za  rozumnou 

cenu. Volejte: 773 484 056

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí garný-
že, opravy a  servis žaluzií. Akce! zamě-

ření, doprava zdarma. Tel.: 603 715 285, 

www.interierservisgroup.cz 

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, Vinyl, 

Koberce, Plovoucí podlahy. Návštěva 

se vzorky, zaměření a  cenová kalkulace 

ZDARMA. Kontakt: mobil 604623052, 

e-mail: blahapodlahy@seznam.cz

ZDRAVÍ A KRÁSA
• ZDRAVOTNÍ MASÁŽE zad a šíje, rela-

xační, rekondiční, refl exní a jiné. Studio-He-

lena, Hotel Chodov,Mírového hnutí 2137, 

Praha 4 – Chodov. Mobil: 732 25 44 66. 

www.studio-masaze.eu

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

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

www.kadernice-do-domu.cz

• PŘÍRODNÍ KOSMETIKA – nově otevře-

ná prodejna KAYKA v OC vestibulu metra 

OPATOV. Nabízíme krásně vonící přírod-

ní mýdla, mořské houby, pemzy a  oleje 

do  koupele, kosmetiku z  Mrtvého moře 

a zdravou výživu. Dopřejte si od nás do-

mácí lázně za zaváděcí internetové ceny.

• MÍSTO PILULEK, ZKUSTE TERAPEUT-
KU, ZDRAVÝ ROZUM + OTEVŘENÉ SRD-

CE = NÁVRAT ZDRAVÍ, TEL.: 777 000 263

• Pomůžeme s redukci vahy. Zlepšením 

kondice, snížením únavy. Diagnostika 

na přístroji InBody. Ptejte se a zkuste 

začít www.odvahakezmene.cz, mob.: 

603 504 686

KREJČOVSTVÍ 
• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuza-

na Šemlová – opravy, úpravy oděvů 

a  bytového textilu. Zdiměřická 1446, 

Praha - Jižní Město. Otevřeno po  – čt 

10.00 – 18.00, pá 10.00 – 15.00. Tel. 

734 487 143.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové 

šití, opravy, úpravy oděvů. Jiřina Ma-

jerová – Zakouřilova 94, Chodov. Tel.: 

272 929 597

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

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

 Vám dodá a odborně aplikuje: vinylové dílce, PVC a koberce 
v metráži i čtvercích, dekorativní cementové, epoxi 
a PU pohledové stěrky na podlahy, stěny, kuchyně, koupelny 
– panDOMO, BetonImage, ELEKTA, epoxi úpravu garáží a sklepů 

Samozřejmostí je odborná úprava podkladu
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VZDĚLÁNÍ
• AJ, NJ – individuální, aktivní a živou výu-

ku – „na míru“, s důrazem na konverzaci již 

od první lekce, nabízím začátečníkům i po-

kročilým. Dříve narozeni vítáni. Zkušená 

lektorka. Tel.: 605 828 292, 272 918 126 

• ANGLIČTINA. PROF. V PENZI, překla-

datel, teoretik angl., 6 let soukr. praxe, 

může od  nov. roku přijmout 1–2 žáky. 

Doplněk ke šk. výuce, přípr. na SŠ, k ma-

tur., dospělí studenti. 60 min./250 Kč, 

90 min./300 Kč. P 11 – Háje, ul. Za ry-

bářstvím, tel.: 774 299 549.

• VÝUKA ANGLIČTINY. American English 

teacher available. 9 years experience in 

CR. Will travel. 400 czk per hour. Contact: 

tgilbertk@gmail.com.

• ANGLIČTINA. Kurzy všech úrovní na Již-

ním Městě (ZŠ Křejpského), pololetí od 8.2. 

za 2990 Kč. Také fi remní a individuální vý-

uka od 250 Kč. Jazyková škola PERFECT, 

www.jsperfect.cz, tel. 737 686 798.

POČÍTAČE 
• POMOC S  POČÍTAČEM, SERVIS, PRO-

DEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, instalace 

WiFi, internetu, notebooků, výuka s  trpěli-

vým učitelem. Doprava zdarma. M: 604 806 

516 (i SMS), daro@daro.cz, www.daro.cz

• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řeše-

ní webu s  internetovým marketingem. 

M: 733  731  892, e-mail: david.simko@

centrum.cz

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

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

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

• UBYTOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH. Přijďte 

pobejt do  rodinného hotelu Krakonoš 

v  Rokytnici nad Jizerou a  poznejte nej-

vyšší hory ČR. Více informací na  www.

hotelkrakonos.cz nebo tel.: 603 155 874

• Vážení rodiče, jmenuji se Jarka, jsem 

čilá důchodkyně a nabízím od ledna 2016 

pravidelné každodenní hlídání na Praze 4 
dítěte od 2 let. Mám velmi dobré vztahy 

s dětmi, 5 let praxe, z toho 4 roky v ma-

teřské školce a  jeden rok soukr. hlídání. 

Jednalo by se o  pondělí až pátek na  6 

až 8 hodin. V  případě zájmu volejte na 

737 685 594. Těším se na spolupráci.
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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

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

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

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově

Osobní a diskrétní přístup 
ke každému klientovi

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

www.koznipraha4.cz

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

KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
MUDr. Jana Horká
Dermacentrum

Maso – uzeniny Miloš Křeček KK
Na Sádce 659/24, Praha 4 (u zastávky MHD), 
tel.: 724 861 443, otevírací doba: po – pá 700 – 1800 hod.

Maso pro Vás bouráme denně čerstvé, výhradně z českých chovů.
Široká nabídka uzenin a masných výrobků z vlastní výrobny.

AKČNÍ NABÍDKA LEDEN

NIC NENÍ PROBLÉM...!
Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

Vepřové ocásky 99,90   79,90 Kč
Kuřecí prsa s kostí 109,90      89,90 Kč 
Vinná klobása 89,90   69,90 Kč
Vídeňské párky 129,90 109,90 Kč
Šunkový salám 125,90   99,90 Kč
Brusinková paštika  89,90   69,90 Kč

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 777 755 714
Po – Ne 9.00 – 20.00 222 365 747

Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří.
Nabídka LAST MINUTE a včasný nákup, garance nejnižší ceny.

CESTOVNÍ AGENTURA
Léto 2016 – děti zdarma – slevy za včasný nákup.

www.nubis.cz
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PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy
• bržděné přívěsy 1t
• bržděné přívěsy 2t
• přepravníky aut

• přívěsy na motorku
• přívěsy na lodě
• obytné přívěsy
• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar
•  převody a přihlašování 

vozidel
•  zajištění STK vozidel  

a emisních zkoušek

•  prověření původu 
vozidla, provádění  
VINTESTU firmy Cebia

•  odhady motorových 
vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)
182 00 Praha 8 – Kobylisy
Tel./fax: 284 686 364
mobil: 602 330 888, 602 303 788
e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz
www.hakoautobazar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.
 pá: 8,30 – 16,00 hod.
 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
át

ec
ká

HAKO



32 Inzerce

AUTO JAROV Kunratice

Vídeňská 126, 148 00 Praha 4

Tel.: 251 002 815

www.autojarov-kunratice.cz

VÝHODNÁ
NABÍDKA SERVISU

jen za 499 Kč!

· test tlumičů

· test brzd

· kontrolu geometrie

· seřízení světel

· základní 

  diagnostiku vozidla

Servisní nabídka obsahuje:

Nabídka platí do 29.2.2016 

a pouze pro vozy značky Audi.


