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2 Inzerce

Tato nabídka platí od 5. 2. do vyprodání zásob, nejdéle však do 3. 3. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Míchací centrum Rádi Vám namícháme 
barvu Vašich snů.

CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ –15 %  
NA MÍCHACÍ CENTRUM 

Na našem zařízení Vám namícháme:
• emaily • lazury syntetické
• fasádní barvy • lazury vodouředitelné
• vodouředitelné laky • vinylové barvy
• interiérové disperzní barvy

a speciality jako: • silikonové fasádní barvy

• obarvené omítky • silikátové fasádní barvy 
• strukturální barvy s dřevěnými vlákny

27,50/ kg

31,20/ kg 38,20/ kg

Primalex Plus 20 kg
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, otěruvzdorná, 
paropropustná

 
Jubilejní bílá barva 10 l
barva vhodná  na stěny a stropy, velmi dobře kryjící, vydatná, 
otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

 
Sněhobílá barva pro interiéry 10 l + 35% zdarma
13,5 l za cenu 10 l, velmi vysoká krycí schopnost a vydatnost, vhodná  
na kontrastní podklady, otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

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

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg 
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

20 kg 

549,- !

10 l 

469,- !
13,5 l 

759,- !

kg

22,- !

rmama
vvhodná

včetně

35%  
ZDARMA!

SPEKTOMETR BAREV

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 • www.bauhaus.cz

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

*Platí pro držitele Klientské karty. Sleva na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, sleva až 50 % pro pacienty starší 60-  
a mladší 15-ti let a pro všechny držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Ostatní pacienti získají slevu až 25 %. Slevu z doplatku lze poskytnout až do výše 
povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Výši slevy lze ověřit na účtence. Akce platí do odvolání, více informací v lékárně nebo na www.medifin.eu

SLEVA

NA DOPLATEK

SLEVA

NA DOPLATEK
25

věk od 16-ti do 59-ti let

věk do 15-ti let, nad 60 let

Poliklinika Šustova    Poliklinika Opatovská    Pobočka Majerského

SLEVA až 50 %
NA DOPLATEK
na léky pro držitele Klientské karty*

vybrané léky pro chronické pacienty
s ještě NIŽŠÍMI doplatky
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Drazí přátelé,

jak ten čas letí. Možná, že si ani neu-

vědomujeme, že je již před námi maso-

pustní veselí. Chvíle, která nás rok co 

rok nabádá, abychom do  svého pra-

covního programu přidali trochu humo-

ru a dobré nálady. 

I  na  naší městské části bude příleži-

tost prožít masopustní veselí, spous-

tu zábavy a  zapojit se do masopust-

ního průvodu. Když pročítám přehled 

kulturních a  společenských aktivit MČ 

na  únor, tak si uvědomuji pestrost 

a bohatost všech nabídek. Ať už jsou 

určeny pro naše děti, dospělé nebo se-

niory. A je jen otázkou osobního výbě-

ru a našich časových možností, které 

akce využijeme, které navštívíme. 

Jako každý rok se v době jarních prázd-

nin pořádají dětské příměstské tábory 

a naše městská část přispívá částkou 

100 Kč denně na každé dítě. V únoro-

vém Klíči vám, rodičům, podáme po-

drobné informace o  mateřských ško-

lách, ale také informace o  středních 

a vyšších odborných školách se sídlem 

na  Jižním Městě. Vzhledem k blížícím 

se velikonočním svátkům je pro děti 

naší městské části vyhlášena soutěž 

o nejkrásnější pomlázku a velikonoční 

kraslici. Věřím, že děti přijmou soutěž 

s  radostí, nadšením a  elánem. Slav-

nostním okamžikem bude vyhodnoce-

ní celé soutěže v  krásné Chodovské 

tvrzi. Dětem a mládeži patří naše pri-

orita, protože to je naše budoucnost. 

Nezapomínáme ani na  naše seniory, 

které chci upozornit na  možnost zá-

pisu do  různých kroužků dle jejich ak-

tivit. Připravuje se pro ně i  zajímavá 

turistická vycházka do údolí Dalejské-

ho potoka. Mohou se těšit na  spole-

čenské a taneční odpoledne ve středu 

24. února v jídelně Křejpského. Nemo-

hu zapomenout na  Světový den ne-

mocných, který s  programem připra-

vuje na 13. února Komunitní centrum 

Matky Terezy. Pro mnohé z  nás stojí 

za zmínku netradiční valentýnský večer 

pro manželské páry, který se sklenkou 

vína proběhne 14. února také v KCMT. 

Já se těším na setkání s vámi, občany, 

a to ve čtvrtek 25. února od 18 hodin 

v ZŠ Campanus, Jírovcovo náměstí. 

Přeji nám všem zdraví, klid, pohodu 

a trochu humoru.

Váš starosta
Jiří Štyler

Jihoměstský masopust 
aneb „Pod vodou 
i na vodě je živo“

Občánek roku 2016 Banát 2016 – nejlepší 
český festival 
v Rumunsku

15 2310
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Drazí přátelé,

jak ten čas letí. Možná, že si ani neu-

vědomujeme že je již před námi maso

Sbohem Sportovní Jižní Město, o. p. s.

5

Reprezentační ples 
městské části Praha 11

8

Jen dvacet roků Sídliště mi prostě 
přirostlo k srdci, říká 
ORION

Ping-pong na Jižním 
Městě – rok v nové hale 

25 2624



4 Zprávy z Rady MČ

Lednové zprávy z Rady

Wi-Fi venku zdarma
Rada MČ schválila dne 15. 12. 2015 po-

skytování internetového připojení zdarma 

pro obyvatele Prahy 11. Síť Praha11.Net 
je určena k tzv. street accessu – pokry-
tí veřejných prostranství a  parků. Vyu-

žijete ji při čekání na autobus, při pose-

zení či letní práci v parku, při hledání věcí 

na mapě nebo při kulturních akcích pod 

širým nebem. Umožní přístup na internet 

(web, e-mail, sociální sítě, komunikační 

programy – Skype, ICQ apod.). 

• Pro připojení k  síti Praha11.Net stačí 

jakékoliv zařízení podporující Wi-Fi v pás-

mu 2,4 GHz. V praxi je to tak skoro ka-
ždý notebook, tablet a většina moder-
ních telefonů. 

Na vašem zařízení musíte mít zapnuté 

Wi-Fi připojení a následně si prohledat 

dostupné sítě. Zvolíte síť s názvem „Pra-

ha11.Net“, je třeba se zaregistrovat a vy-

tvořit si vlastní účet.  

Více info na www.praha11.cz.

První jihoměstský bazárek oblečení 
a hraček měl úspěch 
V sobotu 19. 12. 2015 se v KCMT konal 

první jihoměstský bazárek oblečení a hra-

ček. Nahlásilo se nám několik desítek pro-

dávajících rodičů, desítky návštěvníků přišly 

na bazárek nakupovat. Reakce byly potě-

šující: „Vážená paní Zdeňková, váš bazárek 

se mi moc líbil, byl nejlepší z těch, na kte-

rých jsem dosud byla. Za velmi dobrou po-

važuji i  možnost nechat nějaké oblečení 

pro děti z dětského centra. Děkuji vám, bu-

deme moc rádi, pokud bude i na jaře, určitě 

se zúčastníme.“ Sbírka oblečení a hraček, 

která byla v rámci bazárku uspořádána, pu-

tovala dne 21. 12. 2015 do Dětského do-

mova Strančice.

Zveme vás na setkání 
se starostou Jiřím Štylerem 

a vedením MČ Praha 11 
dne 25. února od 18 hodin v ZŠ 
Campanus, Jírovcovo náměstí. 

Zeptejte se nás na vše, 
co vás zajímá.

e vás na s

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

Tentokrát se na vás a vaše podněty 

budeme těšit 25. února mezi 16.00 
a 18.00, opět v našich kancelářích 

v sekci C radnice Prahy 11 v Ocelíko-
vě 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

Své výtvory m#žete donést do podatelny ú%adu m&stské 'ásti Praha ** 

v Ocelíkov& ulici do **. b%ezna /;*<. Ceny nejlepším ve t%ech kategoriích 

– p%edškolní d&ti, *. a /. stupe@ ZŠ – p%edá starosta m&stské 'ásti 

/A. b%ezna od *A hodin na Chodovské tvrzi.

Starosta městské části vyhlašuje 

kreativní soutěž pro děti z jihoměstských mateřských a základních škol 
na téma 

velikonoční kraslice a pomlázky

Za podpory MČ Praha 11 se konají JARNÍ JEDNODENNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  
pro jihoměstské děti v době jarních prázdnin od 29. 2. do 4. 3. 2016

Tábory jsou určeny pro děti od 6 do 15 

let. Na základě poptávkového řízení byly 

vybrány 3 subjekty, které budou tyto tá-

bory během jarních prázdnin organizovat. 

Dům dětí a mládeže Jižní Město 
• Specifi kace tábora: Všeobecně zamě-

řený příměstský tábor motivovaný dob-

rodružným detektivním příběhem.

• Termín konání: 29. 2. 2016 – 4. 3. 

2016 (vždy od 7 do 18 hod.) 

• Místo konání: Dům dětí a mládeže Již-

ní Město, Šalounova 2024, Praha 4       

• Kontakty: Mgr. Marie Kumperová, 

tel.: 272 929 545, e-mail: kumperova@

ddmjm.cz, www.ddmjm.cz

Dotovaná cena za 1 dítě činí 195 Kč/ 

den – pro klienty s trvalým bydlištěm na 

území MČ Praha 11. 

Cestovní kancelář – Sport,  s. r. o. 
• Specifi kace tábora: Sportovně dobro-

družný tábor  

• Termín konání: 29. 2. 2016 – 4. 3. 

2016 (vždy od 7 do 18 hod.) 

• Místo konání: ZŠ K Milíčovu, K Milíčo-

vu 674, Praha 4

• Kontakty: Marcela Zivělová, Daniel 

Felgr, tel.: 725 006 262, e-mail: info@

ck-sport.cz, www.taborypraha11.cz

Dotovaná cena za 1 dítě činí  200 Kč/ 

den – pro klienty s trvalým bydlištěm na 

území MČ Praha 11.  

Sportlines, s. r. o. 
• Specifi kace tábora: Polární výprava –

zkusíme, jak žijí polárníci, budeme hledat 

sněžného muže a celý týden zakončíme 

dobýváním Severního pólu 

• Termín konání: 29. 2. 2016 – 4. 3. 

2016 (vždy od 7 do 18 hod.) 

• Místo konání: ZŠ Mikulova, Mikulova 

1594, Praha 4

• Kontakty: Kristýna Pulcová, tel.: 602 

245 755, e-mail: pt@sportlines.cz, 

www.prazdninyvpraze.cz

Dotovaná cena za 1 dítě činí  150 Kč/ 

den – pro klienty s trvalým bydlištěm na 

území MČ Praha 11. 

V ceně je zahrnuta dopolední i odpolední 

svačina, oběd a pitný režim během celého 

dne. Radnice Prahy 11 přispívá  na tyto 

dotované ceny částkou 100 Kč/den/1 

dítě. Více informací k táborům najdete na 

webu MČ Praha 11 (www.praha 11.cz).  
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Sbohem Sportovní Jižní Město, o. p. s.
Nestává se každý den, aby naše městská část rušila nějakou 
obecně prospěšnou společnost (o. p. s.). O silvestrovské 
půlnoci 2015 však k tomuto kroku došlo, když formálně 
ukončila činnost společnost Sportovní Jižní Město,  o. p. s., 
což si zasluhuje alespoň tento rozlučkový článek.

Bylo nebylo, psal se listopad 2014 

a  na  základě výsledku říjnových komu-

nálních voleb vznikla nová rada, ve  kte-

ré jsem získal následující kompetence: 

školství, kultura a sport. Zatímco v rám-

ci školství jsem od začátku usiloval hlav-

ně o  zajištění stovek nových míst pro 

naše předškoláky i  školáky a  v  kultuře 

bylo jasným cílem výrazné rozšíření kul-

turní nabídky na Praze 11, sportem hý-

bala zejména dvě témata: fi nancová-

ní sportovních klubů a  oddílů ze strany 

městské části a nakládání se sportovním 

majetkem, který Praha 11 vlastní. Ostat-

ně ne nadarmo se říká, že peníze jsou až 

na prvním místě. 

Není přílišnou nadsázkou, když sportovní 

prostředí, do kterého jsem jako člen rady 

vstupoval, nazvu minovým polem. V  ji-

homěstském fotbalu, fl orbalu, ale i  dal-

ších sportovních odvětvích totiž platilo, 

že se extrémní polarizace politiky na Pra-

ze 11 z  let 2007 – 2014 do  jisté míry 

přelila i do vztahů mezi sportovními sub-

jekty. O transparentním způsobu fi nanco-

vání sportovních klubů a oddílů ze stra-

ny předchozího vedení radnice nemohla 

být ani řeč a  výsledkem tohoto stavu 

byly (a  bohužel nadále místy jsou) na-

pjaté vztahy v rámci sportovní komunity 

na Praze 11.  

Jedním z  hlavních symbolů netranspa-

rentnosti jihoměstského sportu (a  pro-

blémů s  využíváním sportovních zaříze-

ní a fi nancováním tělovýchovných aktivit) 

se stala v  nadpisu zmíněná společnost 

Sportovní Jižní Město, o. p. s. (SJM). Tu 

založila Praha 11 v roce 2008 s tím, že 

SJM spravovala řadu sportovišť na  Již-

ním Městě a zároveň v jejím rámci fungo-

valo několik sportovních oddílů. Na papíru 

tato její činnost – zejména podpora tělo-

výchovné činnosti dětí a mládeže – vypa-

dala zcela bohulibě, nicméně její fungo-

vání před volbami v roce 2014 provázela 

častá opoziční kritika, např. za  značnou 

nehospodárnost. 

Trnem v oku řady z nás současných rad-

ních a koaličních zastupitelů byl zejména 

obtížně ospravedlnitelný systém, kdy ji-

homěstské sportovní subjekty sdružené 

v  SJM měly odlišný přístup k  fi nancím, 

než tomu bylo v  případě řady sportov-

ních oddílů působících mimo SJM. Zejmé-

na z  důvodu této nerovnosti podmínek 

naše nová koalice velmi záhy přijala poli-

tické rozhodnutí činnost SJM ukončit.

Během roku 2015 postupně proběhly ná-

sledující kroky: na jaře došlo k zásadním 

personálním změnám ve správní i dozor-

čí radě SJM a byl jmenován nový ředitel 

společnosti Mgr. Jan Stárek. Oddíly stol-

ního tenisu, atletiky a fl orbalu se postup-

ně ze SJM vyčlenily a  všechny tři nově 

působí jako nezávislé sportovní subjek-

ty – oddíl stolního tenisu TTC Elizza Pra-

ha, Atletika Jižní Město a Florbalový klub 

Jižní Město (Herbadent). A  v  neposled-

ní řadě mnoho debat a  složitých jedná-

ní ohledně správy sportovních zařízení 

vedlo nakonec k úspěšnému konci, když 

v prosinci 2015 v Jihoměstské majetko-

vé,  a. s., vzniklo středisko provozování 

sportovišť. Díky tomu od letošního ledna 

přešel provoz sportovní haly „Květňák“, 

Horohaly Donovalská nebo atletického 

oválu u ZŠ Pošepného náměstí na Jiho-

městskou majetkovou, a. s., která je ze 

100 % vlastněna naší městskou částí.

Jinými slovy během pouhého necelého 

jednoho roku od  jara do prosince 2015 

se nám navzdory mnoha obtížím podaři-

lo ukončit činnost SJM s tím, že její bývalí 

sportovci mají nadále kde působit (v no-

vých samostatných oddílech, o  jejichž 

úspěších se můžete na  stránkách Klíče 

pravidelně dočíst) a její sportovní zaříze-

ní přešla pod Jihoměstskou majetkovou, 

a. s., která má již zkušenosti se správou 

haly Jedenáctka VS. 

Doufám, že úspěšné završení nesnadné 

kapitoly „ukončení činnosti Sportovního 

Jižního Města, o. p. s.“ přispěje ke  sta-

bilitě sportovního prostředí v  Praze 11 

a nám všem umožní se lépe soustředit 

na  další oblasti zajištění a  rozvoje jiho-

městského sportu. Sbohem SJM, spor-

tu zdar!

Mgr. Jakub Lepš
(TOP 09)

Zástupce starosty

pro školství,

kulturu a sport



Jak z pozice občana řešit 
stavební záměry ve svém okolí
Vážení spoluobčané, úvodem nám do-
volte krátce vysvětlit, proč tento článek 
vznikl. Developerské zájmy, s nimiž jsme 
se potýkali před volbami 2014, jsou stá-
le aktuální.  
Třeba se zrovna kolem vás nic neděje, 

ale nadále hrozí záměry, které byly před 

lety zahájeny prodeji městských pozem-

ků, změnou územního plánu nebo získá-

ním územního rozhodnutí. O záměru ani 

nemusíte vědět, protože při počtu účast-

níků řízení nad 30 se záměr oznamuje tzv. 

vývěsem (a kdo z nás sleduje celé roky 

pravidelně úřední desku?). Účastníkem ří-

zení může být totiž každý vlastník jednot-

ky např. sousedního obytného domu.

Cesta ke stavebnímu povolení
Oznámení záměru > Zjišťovací řízení > 
EIA > Územní řízení > Územní rozhodnu-
tí > Stavební řízení > Stavební povolení 
> Kolaudační souhlas

Pokud má záměr sta-

vební povolení, je té-

měř jisté, že jeho vý-

stavba bude zahájena, 

neboť záměr prošel 
dlouhodobým procesem posuzování. 
V  současnosti mají na  Praze 11 pravo-

mocné stavební povolení např. areál Hamr 

Sport u Milíčova, BD Zdiměřická, stavební 

úpravy Klapálkovy ulice, Bytový park Roz-

tyly (stavba pozastavena) a další. Pokud 

se občané o existenci záměru dozvědí až 
ve fázi stavebního povolení, je již pozdě 

záměr zvrátit. Proto je důležité průběžně 

sledovat úřední desku a včas se do pro-
cesu zapojit. 

Kdo vstupuje do správních řízení 
záměrů výstavby na JM?
MČ Praha 11 se v aktuálním složení sa-

mosprávy snaží záměry ze své zákonné 

pozice účastníka řízení aktivně řešit. MČ 

Praha 11 ve správních řízeních podle sta-

vebního zákona zastupuje odbor územ-

ního rozvoje a odbor majetkoprávní. Sa-

mospráva je účastníkem správního řízení 

stejně jako další účastníci, vč. spolků. Jak-

mile je podána žádost, je zahájeno správ-

ní řízení. Od tohoto momentu mají účast-

níci svá práva a povinnosti. Tyto mohou 

vykonávat v jakékoliv fázi řízení, tj. do ří-

zení vstoupit či se zdržet a svých práv ne-

využít. Vše podle správního řádu a  sta-

vebního zákona. Kterýkoliv účastník řízení 

by měl být účasten od počátku, aby bylo 
k jeho připomínkám či eventuálním žalo-
bám přihlédnuto. Podání je nutné učinit 

vždy písemně nebo ústně do  protokolu 

anebo v  elektronické podobě podepsa-

né uznávaným elektronickým podpisem, 

a to vždy ve stanovené lhůtě konkrétního 

správního řízení. Z podání musí být patr-

né, kdo je činí, které věci se týká a co na-

vrhuje, případně namítá. 

Významnější záměry výstavby jsou pro-

jednávány ve  Výboru pro územní rozvoj 

a  životní prostředí (VÚRŽP), Radě MČ 

Praha 11, případně samotným zastupitel-

stvem. Hlídejte si program jednání VÚR-

ŽP, který je zveřejňován na webu Prahy 

11. Jednání jsou otevřená pro veřejnost.

Práva občanů v oblasti životního 
prostředí
Občan (respektive Spolek občanů) má 

v  dnešní době velmi silné postave-

ní účastníka řízení, srovnatelné s  právy 

obce/městské části, pokud se včas za-

pojí do příslušných správních řízení. Prá-

vo na  příznivé životní prostředí a  jeho 

ochrana vychází z Listiny základních práv 

a svobod a konkrétně v čl. 35 je uvedeno:

§ (1) ‚‚Každý má právo na příznivé život-

ní prostředí.“

§ (2) ‚‚Každý má právo na včasné a úpl-

né informace o stavu životního prostředí 

a přírodních zdrojů.“

§ (3) ‚‚Při výkonu svých práv nikdo nesmí 

ohrožovat ani poškozovat životní pro-

středí, přírodní zdroje, druhové bohatství 

přírody a kulturní památky nad míru sta-

novenou zákonem.“

Česká republika navíc ratifi kovala mezi-
národní Aarhuskou úmluvu, která zaru-

čuje občanům:

• právo na informace o životním prostředí,

• právo na účast v rozhodování,

•  právo na právní ochranu v záležitostech 

týkajících se životního prostředí.

Právo na  informace o  stavu životního 

prostředí a přírodních zdrojů je upraveno 

v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na in-

formace o životním prostředí.

Podstatné je včasné zapojení občana, 
popřípadě spolku občanů v správních ří-
zeních podle:

• stavebního zákona, např. Územní řízení, 

Stavební řízení, pořizování územních plá-

nů a jejich změn,

• zákona o ochraně přírody a krajiny,

• vodního zákona.

Procesu posuzování vlivů záměrů na  ži-

votní prostředí podle zákona č. 100/2001 

Sb. (EIA) se může účastnit každý, tedy 

i jednotlivec.

Práva Spolků (dříve občanských sdružení)
Zákon o ochraně přírody umožňuje obča-

nům účast v  řízení s  dopadem na  život-

ní prostředí prostřednictvím Spolků (dří-

ve občanských sdružení). Účast je možná 

podle stavebního zákona nebo zákona 

o  ochraně přírody, pokud účast v  řízení 

vyplývá z §70 zákona o ochraně přírody 

a krajiny č. 114/1992 Sb. Takový spolek 

je oprávněn, pokud má právní subjektivi-

tu, požadovat u příslušných orgánů stát-

ní správy, aby byl předem informován 
o všech zamýšlených zásazích a zahajo-
vaných správních řízeních, při nichž mo-

hou být dotčeny zájmy ochrany přírody 

a krajiny. Žádost o poskytování informací 

je zároveň nezbytnou podmínkou účasti 
spolku v  řízeních. Spolek je oprávněn se 

účastnit správního řízení, pokud oznámí 
svoji účast písemně do osmi dnů od data 
sejmutí informace o  zahájení řízení 
z úřední desky, nebo ode dne, kdy mu bylo 

příslušným správním orgánem zahájení ří-

zení oznámeno písemně dopisem. Prak-

ticky to znamená, že spolek musí průběž-

ně hlídat příslušnou úřední desku daného 

úřadu, aby se mohl přihlásit včas do pří-

slušného řízení. Cílem výše uvedených po-

stupů není podat vám právní výklad, ale 

podělit se o praktické zkušenosti. Pokud 

se vám zdá, že je celý proces kompliko-

vaný a v praxi těžko realizovatelný, máte 

pravdu. Dříve než se občan rozkouká, je 

vše schváleno a má smůlu. Proto je velmi 
důležitá spolupráce mezi občany, spolky, 
zástupci městské části a sdílení praktic-
kých zkušeností. Ten parčík před Vaším 
domem sice nikomu nevydělává, naopak 
jeho úprava stojí peníze, ale přesto má 
smysl vyvinout úsilí k jeho účinné a účel-
ně ochraně. Máte vlastní zkušenost? 
Napište nám: kvitekZ@praha11.cz.

6 Zprávy z Rady MČ

PhDr. Šárka Zdeňková 
radní MČ Praha 11

životní prostředí 

a doprava

Hnutí pro Prahu 11

Není jednoduché naučit se hledat 

v územním plánu, seznámit se s princi-

pem veřejných jednání, připomínkovat 

záměry výstavby, podat žalobu. Za ka-

ždou podobnou obranou je úsilí, vytrva-

lost a mnoho práce.

uché nauč

Úřední deska Prahy 11 má službu 
zasílání oznámení na email, více na 

https://www.praha11.cz/cs/uredni-

-deska.html

a Prahyy 1

RNDr. Zděnek Kvítek, člen Výboru pro 

územní rozvoj a životní prostředí MČ P11

Ing. Aleš Kulhánek, předseda komise pro 

strategické a územní plánování MČ P11

Martin Farmačka, zastupitel MČ P11

Hnutí pro Prahu 11
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Schéma zdroj: CENIA – informační portál EIA.
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MČ Praha-Újezd informuje

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 9. 12. 2015     
SCHVALUJE:
  spolupráci s MŠ Vodnická při realizaci 

aktivit „Zelenání a zahrada na vlnách – 

zelená učebna“

  návrh rozpočtu v hlavní a vedlejší čin-

nosti na rok 2016

  návrh rozpočtu MŠ Vodnická

  změnu Zřizovací listiny Mateřské školy 

Formanská

  úpravu rozpočtu k 11, 12/2015

  návrh zásad pro hospodaření v období 

rozpočtového provizoria na rok 2016

  fi rmu Blažek GASTRO, s. r. o., jako doda-

vatele gastroprovozu do MŠ Formanská

  přehled plánovaných kulturních a spor-

tovních akcí na I. pololetí 2016

UKLÁDÁ:
  starostovi uzavřít s fi rmou Superboard, 

s. r. o., smlouvu o pronájmu části pro-

tihlukové stěny na parc. č. 214/10

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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Navýšení rozpočtů pro městské části
V  listopadu loňského roku Zastupitelé 

hl. m. Prahy po  dlouhé diskuzi schválili 

dotační vztahy (provozní náklady měst-

ských částí) a následně v prosinci schvá-

lili rozpočet pro rok 2016. Téměř všichni 

pražští starostové požadovali spraved-

livé přerozdělení fi nančních prostřed-

ků mezi všech 57 městských částí. Tzv. 

malé městské části označené čísly 23–

57 (např. Praha-Újezd) byly dlouhodo-

bě podfi nancovávány. Dotační vztahy se 

vypočítávají dle počtu obyvatel, rozlohy 

městské části, počtů žáků v  MŠ a  ZŠ, 

plochy zeleně a plochy místních komuni-

kací, které jsou ve správě dané městské 

části. Naše městská část získala navýše-

ní rozpočtu o 7 mil. Kč oproti loňskému 

roku. Tyto prostředky jsou použity v roz-

počtu – kapitola 9.

Václav Drahorád, starosta

Rozpočet pro rok 2016
Zastupitelé MČ na zasedání, které se uskutečnilo 20. ledna, schválili rozpočet na rok 

2016. Rozpočet je navržen v celkové výši 18 422 tis. Kč. Příjmy – 16 622 tis. Kč, 

1 800 tis. Kč zůstatek z roku 2015 a převody mezi účty ve výši 360 tis. Kč. 

Příjmová část vychází z následujících dílčích částek:
a) neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy 14 199 800 Kč

b) dotace na správu ze SR 72 000 Kč

c) příspěvek na školství 76 200 Kč

d) daň z nemovitosti   2 112 000 Kč

e) správní poplatky  52 000 Kč

f) poplatky ze psů 100 000 Kč

g) úroky 10 000 Kč

h) zůstatek z roku 2015  1 800 000 Kč

i) převody mezi účty 360 000 Kč

Výdajová část je tvořena následujícími částkami:
Kapitola 02 – městská infrastruktura (svoz odpadu, péče o zeleň) 555 500 Kč

Kapitola 04 – příspěvek zřizovatele – MŠ Vodnická 971 000 Kč

– kultura a sport 440 000 Kč

– investice na novou MŠ Formanská 2 800 000 Kč

Kapitola 06 – ost. záležitosti kultury, sděl. prostředků 180 000 Kč

Kapitola 09 – vnitřní správa včetně investic 13 475 500 Kč 

Z této kapitoly 09 je kromě mzdových prostředků zaměstnanců,

odměn zastupitelů, sociálních a zdravotních odvodů fi nancován například:

– nákup služeb, telekomunikace, služby peněžních ústavů, nájemné 1 049 000 Kč

– nákup drobného hmotného majetku 640 000 Kč

– opravy  289 500 Kč

– nákup energií 260 000 Kč

– dary obyvatelstvu, dary školám, nezisk. org. 200 000 Kč

– pořízení nových strojů 330 000 Kč

– budovy – dům seniorů 3 000 000 Kč

– nová hasičská zbrojnice 1 000 000 Kč

Lenka Lorencová, odbor ekonomický

Milíčovské kopce
Tak jako i  v  loňském roce pokračujeme 

v rámci možností údržby MČ Praha-Újezd 

s  prořezávkami přehoustlých výsadeb 

na Milíčovských kopcích. Naše pozornost 

je zaměřena hlavně na nejvzdálenější ko-

pec od kateřinského sídliště. S prořezáv-

kami skončíme v  předjaří, tak abychom 

nerušili hnízdící ptactvo. V té době by měl 

být také seštěpkovaný veškerý drobný 

dřevní odpad – větve, který zde poslou-

ží jako hnojivo.

Velký důraz klademe též na bezpečnost 

chodců na všech hlavních cestách, a pro-

to vyřezáváme všechny stromy, které se 

nebezpečně naklánějí nad tyto pěší ko-

munikace. Ze zkušenosti víme, že po deš-

tích a za větrného počasí se tyto stromy 

vyvracejí a vznikají nebezpečné situace.

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 jóga
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 10.00–12.00 Shromáždění 
(kromě 1. neděle v měsíci)

Klub seniorů
První čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.

MČ Praha-Újezd informuje

Výdaje roku 2016-01-10
 Kapitola 02 3,01 %

 Kapitola 04 22,86 %

 Kapitola 06 0,89 %

 Kapitola 09 73,15 %
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Zápis do kroužků pro seniory

10. 2. 2016 (středa): Stravovací cent-
rum Křejpského 1502/8, 9.00–12.00 
a 13.00–17.00 
11. 2. 2016 (čtvrtek): Dům s  pečova-
telskou službou, Šalounova 2025/7, 
9.00–12.00 a 13.00–15.00 
•  Anglický jazyk pro začátečníky, 

mírně pokročilé a  pokročilé – ZŠ 

Ke Kateřinkám 

•  Anglický jazyk pro mírně pokročilé 

a pokročilé v gymnáziu GEVO v Tere-

rově ul.

•  Anglický jazyk pro začátečníky, mírně 

pokročilé a pokročilé v DPS Šalounova

•  Německý jazyk pro začáteční-

ky a  konverzace pro pokročilé – ZŠ 

Ke Kateřinkám

•  PC kurzy v  ZŠ Ke  Kateřinkám a  ZŠ 

Donovalská

•  Kurzy výrazového tance v  ZŠ 

Ke Kateřinkám

•  Jóga pro seniory v ZŠ Donovalská

•  Dějepisný seminář v ZŠ Ke Kateřinkám

•  Kurz osobního rozvoje a  komunika-

ce, kurz literárně dramatický v  DPS 

Šalounova

Rozpis termínů, obsah jednotlivých 

kurzů a  míst bude upřesněn u  zápisu 

a na webových stránkách MČ Praha 11 

a www.jmsoc.cz.  

SOCIÁLNÍ

Vážení Jihoměšťané,

doufám, že jste všich-

ni prožili vánoční svátky 

v pohodě a že se vám daří 

plnit novoroční předsevze-

tí, která jste si asi mnozí dali. 

Ale teď už jsou tu všední dny 

roku 2016. Pilně pracujeme na  koncep-

ci sociálních služeb v Praze 11. V plném 

proudu je připomínkové kolo k první ver-

zi, a tak je ten správný čas požádat i vás, 

kteří se chcete k  tomuto koncepčnímu 

materiálu jakkoliv vyjádřit, abyste neváha-

li se mi ozvat. Když teď myslím na kon-

cepci, napadlo mě, že jsem se vám asi 

ještě nepochlubil jedním novým a úspěš-

ným projektem – projektem selektivní pre-

vence na základních školách. Za tímto ná-

zvem se skrývá pomoc základním školám 

při řešení závažných problémů ve třídních 

kolektivech, především šikany a  užívání 

drog. Ředitelé škol se obracejí na odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví, který na je-

jich žádost poskytne fi nanční krytí nákladů 

certifi kovaného poskytovatele primárních 

preventivních služeb (např. Proxima Soci-

ale), který poté již na základě konkrétních 

požadavků školy působí několik hodin pří-

mo na děti v třídním kolektivu za přítom-

nosti školního metodika prevence, pracuje 

s nimi a vede je ke vzájemné komunikaci 

bez patologických jevů. Zdá se, že to po-

máhá, neboť zájem škol o tento typ pre-

vence je značný. Jsem rád, že bez problé-

mů přešla organizace seniorského plavání 

z městské části na Jihoměstskou sociální, 

a. s., a vy tak můžete i v novém roce pro-

tahovat svá těla v bazénu. A to si před-

stavte, že za čas, až v areálu ZŠ Ke Ka-

teřinkám vyroste zimní stadion, bude 

i seniorské bruslení. 

Závěrem vás ještě zvu na  čím dál ob-

líbenější přednášky (nejen) pro seniory 

v Gymnáziu GEVO. Konají se vždy v úterý 

od 15.30 a v únoru to budou 9. 2. Rus-

ká propaganda a 23. 2. Zábavné chemic-

ké pokusy.

Těším se na  další pravidelné setkání 
s vámi 25. 2. v mé kanceláři, ale zavolat 
či napsat mně můžete kdykoliv. 
Mějte se dobře!

Váš Petr Jirava
zástupce starosty 

hnutí ANO

sociální 

sloupek

6. 2. 2016 
Zveme všechny vodníky, námořníky, 

piráty, vodní víly, plavce i neplavce, vodní 

havěť všeho druhu, ale i pozemské červy 

na jihoměstské masopustní veselí.

14.00 
Masopustní průvod od stanice 

metra Opatov ke Komunitnímu 

centru Matky Terezy.

15.00 - 16.00 
Hry a soutěže pro rodiče 

a děti v KCMT a kolem něj.

16.00 
Divadlo Marky Míkové, 

Cirkus Kuskus.

Masopustní dobroty 

a spousta zábavy.

Vstupenky na herní 

odpoledne včetně divadla 

budou k zakoupení v Komunitním 

centru Matky Terezy v den akce za 40 Kč.

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

Společenské a taneční odpoledne pro seniory 
24. února 2016 od 14.00 hodin 

v jídelně Křejpského 1502/8
• Cena: 80 Kč • Občerstvení, živá hudba k tanci i poslechu • Setkání navštíví a vaše dotazy zodpoví starosta MČ Praha 11 

Zájemci o vstupenky z řad seniorské veřejnosti (tj. ti, kteří nedochází do klubů seniorů) se do 12. 2. 2016  

individuálně přihlásí a uhradí vstupenku po předchozí domluvě u Bc. Jany Holubové na adrese: 

Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro, tel. č.: 267 990 162, 724 603 317

SOCIÁLNÍ

JIHOMÌSTSKÝ MASOPUST 
                  aneb 

” 
Pod vodou i na vodì je živo“
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Jihoměstská sociální, a. s., nabízí volnou kapacitu 

lůžek v Ošetřovatelském centru Janouchova

Odlehčovací služba 
Ošetřovatelské centrum v Janouchově ul. 

je pobytovým zařízením s  nepřetržitým 

24hodinovým provozem pro přechodný 

pobyt uživatelů – seniorů, kteří vyžadují 

pomoc a podporu v každodenních činnos-

tech, kterou jim v domácnosti pro jejich 

zdravotní stav nebo z jiného důvodu do-

savadní pečující osoba nemůže přechod-

ně zajistit. Cílem služby je umožnit pečují-

cí fyzické osobě nezbytný odpočinek. 

Ošetřovatelské centrum (odlehčova-

cí služba) je rozděleno na dvě oddělení. 

Jedno je určeno pro uživatele, kteří jsou 

plně závislí na nepřetržité péči personálu, 

druhé oddělení pro částečně soběstač-

nou klientelu, která potřebuje pouze do-

hled a podporu. 

Pobyt je umožněn na dobu 1 až 3 měsí-
ců, na žádost může být prodloužen v pří-

padě, že uživatel je čekatelem na umís-

tění v Domově pro seniory Jižní Město. 

Odlehčovací pobyt lze využít i v rozsahu 

několika dnů.

Zařízení se nachází v  klidné části Jižní-

ho Města Praha 11 – Háje asi 10 minut 

od  Metra C, stanice Háje. Je umístěno 

v  jednopatrové budově, která má cha-

rakter bezbariérového objektu. Objekt je 

obklopen zahradou, která nabízí příjem-

ný odpočinek pro uživatele služby i jejich 

návštěvy. 

Celková kapacita je 39 lůžek v 16 poko-

jích. Z toho 7 má vlastní sociální zařízení, 

ostatní mají toalety a koupelny sdílené. 

V případě zájmu kontaktujte vedoucí zaří-

zení: Bc. Veronika Švehlová 

tel.: 272 916 454, 603 205 399

e-mail: veronika.svehlova@jmsoc.cz

SOCIÁLNÍ

Trasa A – svozy v pracovní dny
datum svozu: 25. 2. (Čt), 14. 4. (Čt), 2. 6. (Čt), 14. 7. (Čt) a 1. 9. 2016 (Čt)

1. Kloboukova – Hrdličkova 15.00–15.20

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

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

4. Klapálkova – Čenětická 16.40–17.00

5. Lažanského – Švabinského 17.20–17.40

6. Medkova – K Dubu 17.50–18.10

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

Trasa B – svozy v pracovní dny
datum svozu: 13. 4. (St), 12. 5. (Čt), 13. 7. (St), 11. 8. (Čt) a 12. 10. 2016 (St)

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

2. Výstavní – U Přehrady 15.30–15.50

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

4. Opatovská – Novomeského (parkoviště) 16.30–16.50

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

6. Zdiměřická – Radimovická 17.30–17.50

7. Bachova – Mikulova 18.00–18.20

8. Matúškova – Dubnova 18.40–19.00

Trasa C – svozy v pracovní dny
datum svozu: 23. 6. (Čt) a 20. 9. 2016 (Út)

1. Chodovecké náměstí 15.00–15.20

2. Divišovská – Šternovská 15.30–15.50

3. Donovalská – Ke Stáčírně 16.00–16.20

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

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

6. Bachova (parkoviště) 17.30–17.50

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

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

Trasa A – svozy v sobotu
datum svozu: 1. 10. 2016 (So)

1. Kloboukova – Hrdličkova 08.00–08.20

2. Krejnická (u čp. 2021 – OD Chrpa) 08.30–08.50

3. Vojtíškova (u objektu čp. 1783) 09.00–09.20

4. Klapálkova – Čenětická 09.40–10.00

5. Lažanského – Švabinského 10.20–10.40

6. Medkova – K Dubu 10.50–11.10

7. Donovalská (u objektu čp. 2222 – domov pro seniory) 11.30–11.50

Trasa B – svozy v sobotu
datum svozu: 5. 11. 2016 (So)

1. Brandlova – Hněvkovského (u čp. 1599 – Albert) 08.00–08.20

2. Výstavní – U Přehrady 08.30–08.50

3. Štichova (u čp. 640 – dolní parkoviště) 09.00–09.20

4. Opatovská – Novomeského (parkoviště) 09.30–09.50

5. V Jezírkách (u čp. 1549) 10.00–10.20

6. Zdiměřická – Radimovická 10.30–10.50

7. Bachova – Mikulova 11.00–11.20

8. Matúškova – Dubnova 11.40–12.00

Trasa C – svozy v sobotu
datum svozu: 19. 3. 2016 (So)

1. Chodovecké náměstí 08.00–08.20

2. Divišovská – Šternovská 08.30–08.50

3. Donovalská – Ke Stáčírně 09.00–09.20

4. K Jezeru – Výstavní (u parkoviště) 09.30–09.50

5. A. Malé (parkoviště u hotelu Kupa) 10.00–10.20

6. Bachova (parkoviště) 10.30–10.50

7. Bohúňova (parkoviště u objektu čp. 1550) 11.00–11.20

8. Křejpského (před objektem čp. 1523) 11.40–12.00

Mobilní sběr nebezpečných odpadů v roce 2016
V roce 2016 bude na Jižním Městě pro-

bíhat mobilní sběr nebezpečných složek 

komunálního odpadu v  níže uvedených 

termínech. Služba je určena pro občany 

hl. m. Prahy (fyzické osoby s trvalým po-

bytem na území hl. m. Prahy) a v  roce 

2016 ji nově provozuje sdružení fi rem 

EKOM CZ, a. s., a Purum, s. r. o., na zákla-

dě smlouvy s hl. m. Praha. Občané mo-

hou obsluze svozových vozidel zdarma 

odevzdat tyto odpady: baterie, akumu-

látory, nádobky od sprejů, zahradní che-

mie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, 

léky a rtuťové teploměry, kyseliny a hyd-

roxidy, lepidla a  pryskyřice, detergenty 

(odmašťovací přípravky), fotochemiká-

lie, pesticidy (přípravky na  hubení hmy-

zu, hlodavců, plevelu, odstraňování plís-

ní), zářivky a výbojky. Kontakt na řidiče 
pro případ nenalezení svozového vozi-
dla: 725 562 312, 725 562 318.
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PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy

• bržděné přívěsy 1t

• bržděné přívěsy 2t

• přepravníky aut

• přívěsy na motorku

• přívěsy na lodě

• obytné přívěsy

• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar

•  převody a přihlašování 

vozidel

•  zajištění STK vozidel  

a emisních zkoušek

•  prověření původu 

vozidla, provádění  

VINTESTU firmy Cebia

•  odhady motorových 

vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Tel./fax: 284 686 364

mobil: 602 330 888, 602 303 788

e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz

www.hakoautobazar.cz

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

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
á
te

c
k
á

HAKO

Ceny ubytování od 575 Kč / noc + snídaně

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

Hotel Krakonoš 

Rokytnice nad Jizerou
Hotel Krakonoš 

Rokytnice nad Jizerou

„Přiďte pobejt do Krkonoš!“

15% SLEVA 

n a  s k i p a s
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Prodej bytové jednotky 2+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 48 m2, v družstevním vlast-
nictví. Bytová jednotka se na-
chází v 10. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Plickova, 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 jednot-
ky 79 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí v 11. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Láskova, Chodov

Prodej bytové jednotky 4+kk 
s balkonem, užitná plocha 
jednotky 100 m2, v osobním 
vlastnictví. Bytová jednotka 
se nachází v 5. podlaží z 5.

PRODEJ BYTU 4+kk/B
Jurkovičova, Háje

Prodej bytové jednotky 1+kk 
s terasou, užitná plocha jed-
notky 43 m2, v osobním vlast-
nictví. Bytová jednotka se na-
chází v 1. podlaží z 5.

PRODEJ BYTU 1+kk/T
Hornomlýnská, Kunratice 

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 64 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí v 4. podlaží z 9.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Lečkova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 64 m2, v družstevním vlast-
nictví. Bytová jednotka se na-
chází v 2. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Mendelova, Háje

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 64 m2, v osobním vlastnic-
tví. Bytová jednotka se nachá-
zí v 3. podlaží z 12.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Petýrkova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 64 m2, v DV vlastnictví s 
převodem do OV. Bytová jed-
notka se nachází v 4. podlaží.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hněvkovského, Chodov

Přemýšlíte o prodeji, 
pronájmu nebo výměně 
své nemovitosti?
Svěřte nám do rukou svoji nemovitost. Jsme Vaši sousedé 

a známe každý kout na Jižním Městě, na rozdíl od realitních 

kanceláří, které sídlí v centru Prahy. Právě díky našim letitým 

zkušenostem jsme schopni Vám poradit, jak docílit správné ceny 

a jak svou nemovitost k obchodu připravit. Nezávazná konzultace ještě 

neznamená, že s námi musíte obchod uskutečnit. Za optání nic nedáte.

Jste zájemce o nemovitost?

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

Vaši sousedé z Jižního Města

Inzerce
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Jak se hlásit na střední školu
Jako každoročně přichází období podávání přihlášek na střední školy, a proto vám 
přinášíme prostřednictvím časopisu Klíč informaci s nabídkou středního, vyššího od-
borného a vysokého školství na území městské části Praha 11. 

Pro přehled bychom vás chtěli provést 

celým procesem:

Přihlašování:
Uchazeči o  středoškolské studium si 

mohou v prvním kole podat dvě přihláš-

ky (přihlášky lze obstarat v  ZŠ nebo 

na  webových stránkách MŠMT: http://

www.msmt.cz/). Pro školní rok 2015/16 

se vyplňuje přihláška v  rozsahu uvede-

ném na stanoveném tiskopisu přihlášky, 

pro denní formu vzdělávání (růžový pod-

tisk) a  pro obory vzdělání s  talentovou 

zkouškou (modrý podtisk). Přihlášku je 

možné vyplnit elektronicky.  

Vyplněná přihláška se odevzdává v  lis-

tinné podobě. Přihlášku lze okopírovat 

(v  případě elektronického vyplnění dva-

krát vytisknout). Obě vyhotovení ucha-

zeč a zákonný zástupce podepíší a škola 

na obou vyhotoveních potvrdí výpis zná-

mek z vysvědčení (pokud nejsou přilože-

ny ověřené kopie vysvědčení). Po (případ-

ném) doplnění lékařského posudku zašle 

uchazeč přihlášky na obě zvolené střed-

ní školy, na  každou z  nich po  jednom 

vyhotovení.

Přihláška musí být odevzdána (nebo do-

ručena) zákonným zástupcem nebo ucha-

zečem (podle § 60 odst. 5 školského zá-

kona) do 15. března 2016 (podle § 60b 

odst. 1 školského zákona) středním ško-

lám, kam se uchazeč hlásí. Uchazeč, kte-

rý je žákem základní školy, obdrží zápi-

sový lístek na  této základní škole, a  to 

nejpozději do 15. března. 

Přijímací řízení:
Pokud škola pořádá přijímací zkoušky, 

proběhnou v  termínech od  22. do  30. 

dubna. Pozvánku k přijímací zkoušce pro 

první kolo přijímacího řízení do denní for-

my vzdělávání pro konkrétní termín zasílá 

ředitel školy 14 dní před termínem konání 

přijímací zkoušky. V případě, že se termí-

ny dvou zkoušek shodují, je nutné se roz-

hodnout pro lepší obor. Pokud se ucha-

zeč nemůže z  vážných důvodů zkoušky 

účastnit, je třeba se omluvit nejpozději 

do  tří dnů od  termínu zkoušky a očeká-

vat sdělení náhradního termínu.

Pro přijímací řízení ve  školním roce 

2015/2016 bylo vyhlášeno pilotní ověřo-

vání organizace přijímacího řízení do obo-

rů vzdělání s  maturitní zkouškou s  vyu-

žitím centrálně zadávaných jednotných 

testů

Centrální databázi středních škol (všech zři-

zovatelů), v nichž se konají jednotné testy, 

naleznete na http://www.cermat.cz/.

Ze škol působících v  MČ Praha 11 se 

k pilotnímu ověřování nepřihlásila žádná 

škola. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů 

do 3 pracovních dnů po posledním termí-

nu stanoveném pro přijímací zkoušky. Ře-

ditel školy zveřejní na veřejně přístupném 

místě ve škole a způsobem umožňujícím 

dálkový přístup, a to v souladu s právními 

předpisy týkajícími se ochrany osobních 

údajů, pořadí uchazečů podle výsledku 

hodnocení přijímacího řízení. Nepřijatým 

uchazečům nebo zákonným zástupcům 

nezletilých nepřijatých uchazečů odešle 

rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí je nut-

no na poště (nebo ve škole) vyzvednout 

co nejdříve – na poště je uschováno jen 5 

pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se 

považuje za doručené).

V případě přijetí je třeba odevzdat ředi-

teli SŠ zápisový lístek do 10 pracovních 

dnů ode dne, kdy ředitel školy zveřejnil 

seznam přijatých uchazečů. Nebude-li 

zápisový lístek v  této lhůtě škole doru-

čen, je možné místo obsadit jiným ucha-

zečem. Zápisový lístek může uchazeč 

uplatnit jen jednou; to neplatí v  přípa-

dě, že uchazeč chce uplatnit zápisový 

lístek na škole, kde byl přijat na základě 

odvolání. 

V případě nepřijetí je možné do 3 pracov-

ních dnů od  doručení rozhodnutí podat 

k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepři-

jetí. Vhodné je také se zeptat na  mož-

nost přijetí na  uvolněná místa po ucha-

zečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se 

pro jinou školu (nedoručili zápisový lís-

tek). Nevyjde-li odvolání, doporučujeme 

podívat se na další možnosti ve 2. kole 

na webových stránkách krajského úřadu 

nebo zvolené další školy.

Odpovědi na  různé otázky můžete 

získat přímo na  internetové adrese 

pražského školství: http://skoly.pra-

ha-mesto.cz nebo na  webových strán-

kách MŠMT: http://www.msmt.cz/ 

či na  stránkách naší městské části – 

www.praha11.cz. Informace o  počtu 

volných míst pro přijetí uchazečů v dal-

ších kolech přijímacího řízení na  jed-

notlivých pražských školách naleznete 

na internetovém portálu hlavního měs-

ta Prahy – oblast školství na  adrese: 

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

formace může poskytnout výchovný 

poradce v základní škole.

Ivana Guthová

odbor školství a kultury MČ Praha 11

Studium Řádný termín testů Náhradní termín testů

Čtyřleté 15. 4. 2016 13. 5. 2016

Šestileté a osmileté 18. 4. 2016 13. 5. 2016

Školství
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Přehled středních a vyšších odborných škol na Jižním Městě

Střední škola – Waldorfské lyceum, 

Křejpského 1501

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

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

m. Praha • Termín přijímacích zkoušek: 26. a 27. 4. 2016 • Den 
otevřených dveří s ukázkami výuky: 12. 1. a 17. 2. 2016

Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500

Tel.: 272 941 932 • Ředitel: RNDr. Jan Peřina • E-mail: mail-

box@gymnazium-opatov.cz • www adresa: www.gymnazium-

-opatov.cz • Zřizovatel: hl. m. Praha • Termín přijímacích zkou-
šek v 1. kole: pro 8leté studium: 22. 4. a 25. 4. 2016; pro 4leté 

studium: 22. 4. 2016 (součástí přijímacího řízení pro 4leté studi-

um nejsou písemné testy) • Dny otevřených dveří: 18. 1. 2016 

od 17.30 hod.

Gymnázium Evolution Jižní Město, 

Tererova 2135/17

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

ka, tel.: 777 840 575 • E-mail: jiznimesto@gevo.cz • www ad-
resa: www.gevo.cz/jiznimesto • Zřizovatel: Gymnázium Evoluti-

on Jižní Město, s. r. o. • Zkoušky nanečisto: 16. 2. 2016 od 14 

hod. • Termín přijímacích zkoušek v 1. kole: 22. 4., 25. 4. 2016 

od 10 hod., 27. 4. 2016 od 14 hod. • Dny otevřených dveří: 16. 

1. 2016 (so) od 10 hod. a 13. 2. 2016 (so) od 10 hod., případně 

je možné dohodnout individuální termín návštěvy.  

Základní škola a střední škola waldorfská (obor 

Praktická škola dvouletá), Křejpského 1501

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

Vančatová-Spáčilová • E-mail: info@waldorfska.cz • www adre-
sa: www.waldorfska.cz • Zřizovatel: hl. m. Praha • Termín přijí-
macího řízení: 27. 4. 2016

Střední škola Podnikatelská akademie 

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

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

cz • www adresa: www.podnikakademie.cz • Zřizovatel: Doc. 

Ing. Jaroslav Zahradník, CSc. • Termín podání přihlášky: 1. 2. 

2016 až 15. 3. 2016

Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy, s.r.o., Pošepného nám. 2022

Tel.: 272 921 332, 731 503 959 • Ředitel: Mgr. Andrea Čapková • E-mail: info@orangefactory.cz • www adresa: www.orangefac-

tory.cz • Zřizovatel: Mgr. A. Čapková • Termíny přijímacího řízení: 15. a 18. 6. 2016, 11. 7. 2016 • Dny otevřených dveří: 18. 4. 

2016, 16. 5. 2016 od 16 do 18 hod. • Podrobnější informace jsou na www stránkách školy. 

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

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

el.cz • Zřizovatel: Michael Art School, s. r. o. • Střední škola: Termín přijímacího řízení v 1. kole na obor Management a produkce: 
25. 4. a 28. 4. 2016 (denní studium); Pro obor Management a produkce (dálkové studium) přijímací zkoušky nejsou stanoveny, při-

hlášky se podávají průběžně. Podrobné informace k přijímacím zkouškám jsou na webových stránkách školy.

Střední odborná škola multimediální 

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

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

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

• Zřizovatel: Střední odborná škola  multimediální a propagační 

tvorby, s. r .o. • Termín přijímacích zkoušek (pohovor) v 1. kole: 
22. 4. a 25. 4. 2016 

Základní škola a Střední škola, Praha 4, 

Kupeckého 576

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

Karel Kaprálek • E-mail: skola@modraskola.cz • www adresa: 
www.modraskola.cz • Zřizovatel: hl. m. Praha • Termín přijí-
macího řízení: 26. a 27. 4. 2016 (součástí přijímacího řízení není 

přijímací zkouška)

EDUCAnet – gymnázium, SOŠ 

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

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

educanet.cz, www.zs.educanet.cz • Zřizovatel: EDUCAnet, a. s. 

• Termín přijímacích zkoušek na ZŠ: dle dohody • Termín při-
jímacích zkoušek v 1. kole: 25. a 26. 4. 2016 od 13.00 • Dny 
otevřených dveří: jsou organizovány každý den s možností ná-

vštěvy jakékoliv vyučovací hodiny.

Školství

Úřad městské části Prahy 11 se obrací na  manželské páry s  trvalým bydlištěm 

na území městské části Praha 11, které v roce 2016 oslaví 50 let, 60 let, 65 let a 70 

let společného života, s prosbou, aby tuto významnou událost oznámily telefonicky 

nebo písemně co nejdříve na adresu:

Úřad městské části Prahy 11, odbor kancelář starosty

Vidimova 1324, 149 41 Praha 4, paní Helena Majchráková

tel. 267 902 353, 724 341 816 nebo osobně v kanceláři č. dveří 414

Slavnostní obřady se budou konat po dohodě s vámi v obřadní síni Chodovské tvrze, 

Ledvinova 9, 149 00 Praha 4.

První občánek roku 2016 bude vy-

brán z novorozeňátek, jejichž rodiče se 

do konce února přihlásí v odboru kan-

celář starosty ÚMČ Prahy 11, Vidimo-

va 1324, 149 41 Praha 4 (paní Hele-

na Majchráková, kancelář č. dveří 414). 

Prvního občánka roku 2016 přivítají 

do života představitelé radnice již tra-

dičně v obřadní síni Chodovské tvrze.

Slavnostní obřady pokračují i letos OBČÁNEK ROKU 2016



16

Vážení rodiče, přijímací řízení 
do mateřských škol se blíží
V následujících řádcích vám nabízíme vše, co je třeba znát k přijetí dítěte 
do mateřské školy v Praze 11. 

Při zápisu můžete vybírat z  15 mateř-

ských škol a  jedné MŠ při ZŠ Chodov 

Květnového vítězství 57, jejichž je měst-

ská část Praha 11 zřizovatelem. Mnoho 

školek se na něco „specializuje“. Na eko-

logii, na zpěv, na kreslení, na jazyky a tak 

dále. 

V  případě, že dítě potřebuje speciální 

péči nebo integraci, je třeba na to upo-

zornit ředitelku mateřské školy již při zá-

pisu. Integraci dětí může umožnit každá 

mateřská škola. Některé z  mateřských 

škol jsou navíc zaměřeny na děti se spe-

cifi ckými potřebami. Jsou to mateřská 

škola Sulanského a  Stachova. MŠ Sta-

chova nabízí logopedickou třídu a navíc 

internátní provoz. Nejlepším a nejvhod-

nějším způsobem, jak se dozvědět vše 

potřebné o  každodenním chodu ma-

teřské školy, je navštívit ji v  době, kdy 

vyhlašuje „Den otevřených dveří“. Dny 

otevřených dveří v  mateřských školách 

probíhají před zápisem nebo v jeho prů-

běhu. Můžete si při nich prohlédnout 

školu, seznámit se s režimem dne, podí-

váte se, kde děti spí, jedí a cvičí. Všech-

ny mateřské školy Prahy 11 zajišťují ce-

lodenní provoz.

Žádosti k přijímacímu řízení 
do mateřských škol pro školní rok 
2016/2017 si můžete vyzvednout 
v MŠ pouze ve dnech 21. – 22. 3. 

2016. Vrátit vyplněné zpět je můžete 
při zápisu 11. nebo 12. 4. 2016.

Přijímací řízení provádí ředitelka v  sídle 

mateřské školy, některé MŠ mají detašo-

vaná pracoviště (uvedena v tabulce).

Pravidla přijímacího řízení do mateřské 
školy
Při přijetí dítěte postupuje ředitel podle 

kritérií předem projednaných se zřizo-

vatelem. Kritéria jsou u všech jihoměst-

ských školek obdobná a  vycházejí ze 

školského zákona č. 561/2005 Sb. a vy-

hlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., v platném 

znění. Do mateřských škol zřízených MČ 

Praha 11 jsou přednostně přijímány děti 

s místem trvalého pobytu na území MČ 

Praha 11, v posledním roce před zaháje-

ním povinné školní docházky, děti s od-

kladem školní docházky. Děti budou při-

jímány podle data narození, sestupně 

od nejstaršího po nejmladší. Přihlédnuto 

může být k  individuální situaci dítěte – 

např. zaměstnanost zákonného zástup-

ce či již docházející sourozenec do dané 

MŠ. Přijímací řízení provádí ředitel ško-

ly v sídle školy, pokud není určeno jinak.

K zápisu 11. nebo 12. 4. 2016 s sebou 

vezměte:

•  rodný list dítěte,

•  průkaz totožnosti rodiče nebo zákon-

ného zástupce dítě, 

•  u cizích státních příslušníků doklad o le-

galizaci pobytu na MČ Praha 11.

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

do  mateřské školy se řídí náležitostmi 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád., 

ve  znění pozdějších předpisů. Rozhod-

nutí, kterým se vyhovuje žádosti o  při-

jetí, ředitel oznámí zveřejněním sezna-

mu přijatých uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem s  výsledkem říze-

ní u  každého uchazeče na  veřejně pří-

stupném místě. Zveřejněním seznamu 

se považují rozhodnutí, kterým se vy-

hovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, 

za oznámená. Všichni zákonní zástupci, 

jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdr-

ží písemné rozhodnutí o nepřijetí do jimi 

zvolené MŠ. Na přijetí dítěte nemá vliv 

datum podání ani pořadí podání žádos-

ti. Přihlášku můžete podat do kterékoli 

mateřské školy Prahy 11.  V případě více 

podání vepište do všech přihlášek (např. 

do sekce pro poznámky), do které z dal-

ších mateřských škol jste přihlášku ješ-

tě podávali a určete pořadí, kterou MŠ 

preferujete.

Co udělat, pokud dítě do mateřské ško-
ly nebylo přijato
První možností, která rodiče v tomto pří-

padě často napadne (je popsána také 

v  rozhodnutí), je odvolání. Doporučuje-

me si dobře přečíst odůvodnění, proč 

dítě do  mateřské školy nebylo přijato. 

Pokud je (a to je nejčastější případ) dů-

vodem nedostatečná kapacita MŠ, pak 

ředitelka rozhodla správně a  odvolá-

ní nic nevyřeší. Mateřské školy nemají 

spádové obvody, ale ředitelka mateřské 

školy může informovat o případných vol-

ných místech v  jiných mateřských ško-

lách městské části (tuto informaci zpra-

vidla uvádí i  v  rozhodnutí o  nepřijetí). 

Dítě může být tedy přijato v další mateř-

ské škole na Praze 11. Kapacita mateř-

ských škol byla průběžně od r. 2006 na-

vyšována. Nabídka se začíná vyrovnávat 

s poptávkou. Děti, které splnily kritérium 

věku 3 let a trvalý pobyt na Praze 11, se 

podařilo ve školním roce 2015–16 umís-

tit všechny. 

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

musí nic učit. Mělo by znát některé bar-

vy, odpovědět, jak se jmenuje, naučit se 

jednoduchou písničku či pojmenovat do-

mácí zvířata. 

Dítě, které nastupuje do mateřské školy, 

by ale mělo ovládat základní hygienické 

návyky a dovednosti:

•  svlékne se, oblékne i obuje za pomoci 

dospělé osoby,

•  zvládne samostatně osobní hygie-

nu (dojde si samo na  WC, použije to-

aletní papír, použije splachovací zaří-

zení, umyje a osuší si ruce, umí použít 

kapesník),

•  zvládá chůzi po schodech,

•  zvládá drobný úklid – postará se o své 

věci a udržuje v nich pořádek,

•  zvládá odloučení od rodičů.

Připravte děti na ranní vstávání, sled čin-

ností po  ránu doma, na hru s ostatními 

dětmi, zvykejte dítě na neobvyklá jídla.

Škole pomůže, pokud vyplníte nějaká 

specifi ka v  chování či stravování dítěte, 

o  kterých si později promluvíte s  paní 

učitelkou.

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

školní vzdělávání, tzv. „školné“. Dále se 

v  mateřské škole hradí tzv. „stravné“. 

Výše „školného“, které může být v  kaž-

dé mateřské škole různé, je vymezena § 

123, „školského“ zákona č. 561/2004, 

v  platném znění, a  § 6, vyhlášky č. 

14/2005 Sb. o  předškolním školství, 

v platném znění.  Stanovení „školného“ je 

v  kompetenci ředitelky mateřské ško-

ly, a  to i  pro všechna její detašovaná 

pracoviště. Stravné je určeno výhradně 

na úhradu potravin.

Volba mateřské školy je důležitým kro-

kem v  životě dítěte. Přejeme všem ro-

dičům hodně štěstí při výběru a  dětem 

mnoho krásných zážitků v  mateřských 

školách naší městské části. V tomto Klí-

či nacházíte základní informace. Další 

najdete na  webových stránkách mateř-

ských škol na adrese www.praha11.cz – 

školství, mateřské školy, přehled.

S případnými dalšími dotazy se 
můžete obrátit na vedení jednotlivých 

škol a na odbor školství a kultury, 
oddělení koncepce a metodiky 

školství ÚMČ Praha 11, pí Ivana 
Malínská, tel.: 267 902 328.

Školství
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Název MŠ
MŠ A. Drabíkové 536
detašované pracoviště
ZŠ Mendelova 550

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

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

Telefon do školy řed. fax.: 272 916 641

ŠJ – 272 919 913

detašované pracoviště 

ZŠ Mendelova 550

272 088 290 - 2

tel.: 272 933 137

ředitelka 724 251 550

hospodářka 272 934 622

detašované pracoviště 

ZŠ Pošepného nám 2022

tel.: 724 882 163

Babákova 2149

tel.: 271 011 310

tel.: 272 934 237 

tel.: 725 974 333 

Hroncova: 271 911 870

detašované pracoviště

ZŠ Campanus, 

Jírovcovo nám. 1782

tel.: 602 380 760, 222 363 832

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

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

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

Kroužky ve škole taneční AT Studio Domino, pěvecký 

kroužek Srdíčko, angličtina, keramika, 

výtvarka, fl étna, jóga, kung-fu, plavá-

ní, atletika, logopedie, fotbal TJ Háje, 

Dukla Praha 

plavání, logopedie, fotbal, atletika, 

bezplatná zájmová odpoledne – hu-

debně pohybová a polytechnická

výtvarný, pěvecký Z ánnky, taneč-ívá nečZpív

ně-pohybový rytmik erramika, , ke aka,

angličtina, fl étna, pla í, , logopedie, vání, oglavá

sportovní kroužek – atle ikaka, fotbal, etik  foatletika, fotbal, 

tvořivé dílny

l, arný, keramika, sportovní-fotbalvýtvarný, keramika, sportovní-fotbami

-a – reprezentace, plavání, lo-atletika – reprezentace, plavání, loa tacnta

edie angličtina, fl étna, logopeačtinličličgopedie, angličtina, fl étna, logope

českého jazyka cizincůo jazykéhohoé– výuka českého jazyka cizinců

Integrace zdravotně 
postižených

ne

možnost různé stravy

ano ne ne

Dny otevřených dveří kmenová školka i detašované 

pracoviště

21. 3. – 22. 3. 2016

v době zápisu

9.00 – 17.00 hod.

15. 3. – 17. 3. 2016

15.00 – 17.00 hod.

na pracovištích:

Blatenská 2145, Babákova 2149, 

Pošepného nám. 2022

21. 3. – 22. 3. 2016

14.00 – 17.00 hod.

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

s ředitelkoo domluvmluvpo dom vě s ředitelkou

Zápis pouze kmenová školka 

21. 3. – 22. 3. 2016

9.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

11. 4. – 12. 4. 2016 1

00 17 00 hod p00 – 17.00 hod. příjem žádostí00 – 17.00 hod. příjem žádožádo9.0

21. 3. – 22. 3. 2016

9.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

11. 4. – 12. 4. 2016

9.00 – 17.00 hod. příjem žádostí9.00 –9.00 

21. 3. – 22. 3. 2016

14.00 – 17. 00 hod. výdej žádostí

11. 4. – 12. 4. 2016 

14.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

21. 3. – 22. 3. 2016

14.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

11. 4. – 12. 4. 2016

14.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

Cenna celodenní stravydenní stravyna celo y s OŠKč /34 Kč děti s OŠDKč /34 Kč děti s OŠD0 Kč /34 Kč děti s OŠDD30 č/38 Kč děti s OŠD34 Kč/34 Kč34 K3 35 Kč/39 Kč děti s OŠD 34 Kč/38 Kč děti s OŠD

NázevNázev MŠNázev
MŠ Markušova 1556
detašované pracovištěě 
Dubnova 806 

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

Internátní MŠ Stachova 518
detašované pracoviště 
Schulhoff ova 844

fon do školyTelefon do škdo šTele Markušova 272 931 2144

detašované pracoviště

Dubnova 272 914 935

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

detašované pracoviště

ZŠ Donovalská 1684, 

tel.: 723 614 955

Donovalská 1862, 

tel.: 272 659 183

MŠ Stachova 

tel.: 272 916 816, 602 531 393 

detašované pracoviště

Schulhoff ova 602 678 211

ŘeditelkaŘŘ Mgr. Karla BenediktoMgr. Karla BenediktovováM Mgr. Jitka Kalnáka Kalka Ka Mgr. Hana Lisecová Zimová Bc. Božena Havlíková

E-mailE s.markusova@voms.markusova@volvolny.czms

telna@itelna@msmelna@msmarkusova.czredit

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

www adresaaa w.msmarkusova.czmsmarkusova.czwww www.madolinka.czdolinkaolink www.msmh.cz www.msstachova.cz

Kroužky ve šškolekole atletika, aerobik, fotbal, plavání, lavání, aváníatletika aerobiktik

keramika, angličtina, logopopedie ppedie

Škola zapojena do programu EKO-gramu EKOramu EKO

ŠKOLA pro MŠ

pohybové hry, tanečky, angličtina, hry, tahry, t

plavání, logopedie, saunování ve gopedioped

vlastní sauně, „Předškoláček“auně, „Předuně, „Před

fl étna, tanečky, judo, fotbal, kera-

mika, angličtina, plavání, taneční 

skupina Ježci, příprava dětí s OŠD

fl étna, keramika, angličtina, logope-

die, plavání, kroužek pro předškoláky, 

atletika, fotbal, večerní a noční 

provoz

Integrace zdrraravotně 
postižených

ne

možnost dietní stravy

ne ne ano

Dny otevřených dveří v době zápisu a kdykoli po domluvě 

s ředitelkou školy

zveřejněny na webu školy zveřejněny na webu školy v době zápisu a kdykoli po domluvě 

s ředitelkou školy

Zápis 21. 3. – 22. 3. 2016

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

budova Markušova

11. 4. – 12. 4. 2016

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí 

budova Markušova

21. 3. – 22. 3. 2016

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

11. 4. – 12. 4. 2016

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

21. 3. – 22. 3. 2016

13.00 – 17.00 hod. 

výdej žádostí v budově 

Mír. hnutí

11. 4. – 12. 4. 2016

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí 

v budově Mír. hnutí

21. 3. – 22. 3. 2016

13.00 – 17.00 hod.

výdej žádostí v budově Stachova

11. 4. – 12. 4. 2016

13.00 – 17.00 hod.

příjem žádostí v budově Stachova

Cena celodenní stravy 31 Kč/35 Kč děti s OŠD 30 Kč/34 Kč děti s OŠD 32 Kč/33 Kč děti s OŠD 32 Kč/36 Kč děti s OŠD

Informace o mateřských školách MČ Praha 11 
pro školní rok 2016/2017

Školství



18 Školství

Název MŠ MŠ Sulanského 693
MŠ V Benátkách 1751
detašované pracoviště 
V Benátkách 1750

MŠ Vejvanovského 1610 ZŠ a MŠ Chodov
Květnového vítězství 57

Telefon do školy tel.: 272 916 486

tel.: 722 944 866

tel.: 267 914 819 tel.: 272 916 080

tel.: 604 243 018 

tel.: 272 927 730

tel.: 272 923 510

MŠ Květnového vítězství 1738

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

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

worldonline.cz

chodov@zskv.cz

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

Kroužky ve škole keramika, Šikovné ručičky, fl étna,

jóga, tanečky pro nejmenší, 

Zpíváníčko, muzikoterapie, fotbal, 

atletika, plavání, logopedie

hudebně-pohybový, keramika, fl étna,

angličtina, logopedie, plavání, výtvar-

ný, sportovní 

výtvarný, pěvecký, taneční, fl étna, 

angličtina, plavání, logopedie, hudeb-

ně pohybová rytmika pro nejmenší

výtvarný, taneční, fl étna, keramika, 

fotbal, logopedie, plavání, angličtina 

od 2. třídy součástí ŠVP

Integrace zdravotně 
postižených

ano ne ne neneen

Dny otevřených dveří 21. 3. 2016

15.00 – 16.30 hod.

22. 3. 2016

15.00 – 17.00 hod.

17. 3. 2016

9.30 – 11.30 hod.

15.00 – 16.30 hod.d.

11 01617. 3. 201617. 3. 2016

d15.00 – 17.30 hod.h d.70 – 1055.01

3. třída MŠŠMídtřříddřříd. 3

Zápis 21. 3. – 22. 3. 2016

8.00 – 16.00 hod.

výdej žádostí

11. 4. – 12. 4. 2016

8.00 – 16.00 hod.

příjem žádostí

21. 3. – 22. 3. 2016

13.00 – 17.00 hod.

výdej žádostí

11. 4. – 12. 4. 2016

13.00 – 17.00 hod.

příjem žádostí

21. 3. 2016, 9 0 hodod.od6, 9.00 –16.00 h9.00 –16.06.00 

22. 3. 201 16.0000 hod.00016, 13.00 – 166, 13.00 –– 16 dd

výdej žážádoádostí

11. 4 00 –– 16.30 hod.0 –. 4. 2016, 13.004. 2016, 113.0 dhoh6 3

12 13.00 – 16.00 hod.0 12. 4. 2016, 132. 4. 20166, 13 dd006 oh

příjem žádostí  příjemříjem žádostí  

21. 3. – 22. 3. 20162222 33 22002. 3. 202. 3. 2

8.00 – 16.00 hod. 00 1618 dh00 hod00 hoho

výdej žádostí v budově Zj žvýv d Zěědov budbudbu  ZŠZŠZŠ

11. 4. – 12. 4. 20161 44.4 2001601601

8.00 – 16.00 hod.d6 06688 od.d.od..

příjem žádostí v kanceláři itodžříjjp kankanka

v budově ZŠv b ZŠZŠu

Cena celodenní stravy 30 Kč/34 Kč děti s OŠD 35 Kč/39 Kč děti s OŠD 34 Kč/36 Kč dKč/36 Kč děti s OŠD34 Kč/36 6 Kč děti s OŠD2 Kč/36 Kč děti s32 Kč/36 Kč ŠOŠs DDŠD

Název MŠ

MŠ Janouchova 671anouchova 671anouchova 667ova 6
detašované pracoviště  ané pracoviště é pracovišpracné štěco
Modletickká 114á 40140111
ZŠ K Milíčovučovu u 674čov 674674

MŠ Jažlovická 2119
detašované pracoviště 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400

MŠ Konstantinova 1480
MŠ Křejpského 1503
detašované pracoviště 
Křejpského 1502

Telefon do školy Janouchova: 272 912 122hova: 272 912 122ova: 72 912 122

detašované pané prracoviště 

Modletická 141401 401

tel.: 222 360 8500

K Milíčovu 674

tel.: 222 360 982

Jažlovická: 272 916 869

detašované pracoviště ZŠ 

Ke Kateřinkám 1400, 

tel.: 272 072 735

tel.: 272 914 670 tel.: 246 037 824

detašované pracoviště 

Křejpského 1502

Ředitelka Kateřina Kočerová Eva Zábrodská Romana Schmidtová Věra Bokrová

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

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

Kroužky ve škole výtvarný, přírodovědecký, angličtina, 

keramika, hudebně-pohybový, 

sportovní hry, plavání, logopedie, 

návštěvy solné jeskyně

keramika, fl étna, angličtina, tanečky, 

atletika, Školička před školou, plavá-

ní, logopedická prevence – Povídálek, 

návštěvy solné jeskyně

fl étna, angličtina, plavání, keramika, 

logopedie, fotbal, tanečky a spor-

tovky

angličtina, tanečky, atletika, sportov-

ní hry, plavání, Zpívánky, výtvarný 

kroužek, Šikulka, Školáček, Metoda 

dobrého startu, logopedie, logope-

dické hrátky

Integrace zdravotně 
postižených

ne ne ne 

dieta dle potřeby

ne

Dny otevřených dveří termíny dnů otevřených dveří na jed-

notlivých pracovištích 

jsou zveřejněny na webových 

stránkách školy a na budově školy

15. 3. 2016

15.00 – 16.30 hod.

16. 3. 2016

8.30 – 9.30 hod.

a kdykoliv po domluvě s ředitelkou

v době zápisu v době zápisu a kdykoli po domluvě 

s ředitelkou školy 

Zápis 21. 3. – 22. 3. 2016

13.00 – 17.00 hod.

výdej žádostí Janouchova 671

a v budově Modletická 1401

11. 4. – 12. 4. 2016 

13.00 – 17.00 hod.

příjem žádostí Janouchova 671

a Modletická 1401

21. 3. – 22. 3. 2016

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

11. 4. – 12. 4. 2016

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

21. 3. – 22. 3. 2016

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

11. 4. – 12. 4. 2016

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

21. 3. – 22. 3. 2016

13.00 – 17.00 hod. výdej žádostí

11. 4. – 12. 4. 2016

13.00 – 17.00 hod. příjem žádostí

Cena celodenní stravy 30 Kč/34 Kč děti s OŠD 32 Kč/36 Kč děti s OŠD 34 Kč/38 Kč děti s OŠD 34 Kč/38 Kč děti s OŠD

Ivana Malínská
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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 ÚNOR

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

Vepřová krkovice s kostí 124,90 94,90 Kč
Kuřecí stehna 54,90 39,90 Kč
Gothajský salám 89,90 69,90 Kč
Turistický salám 139,90 119,90 Kč
Učňovské párky 129,90 109,90 Kč
Provensálská paštika 89,90 69,90 Kč

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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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 

4. 2. Už jsme doma – od 20.00 koncert alterna-
tivních rockerů a ve světě nejpopulárnější české 
skupiny, kteří i po 30 letech své existence pře-
svědčují, že jsou stále ve vrcholné formě a plní 
energie. 
23. 2. Pavel Dobeš – od 20.00 vystoupí na kon-
certě v Zahradě legendární královehradecký pís-
ničkář s ostravskými kořeny a autor stovek písní 
a 11 alb. Pavel Dobeš vystoupí spolu se svým 
parťákem Tomášem Kotrbou. 

 PRO SENIORY 
1. 2. Cyklus koncertů Big Band Pražského 
salonního orchestru pro generaci swingem po-
sedlou – od 14.30 pořad Klubu aktivního stáří. 
9. 2. Pražský salonní orchestr: Viva Count 
Basie – od 14.30 koncert určený nejen pro 
seniory.  
14. 2. 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. 
15. 2. Cyklus Setkání se zpěváky: Jan Smigmá-
tor – od 14.30 pořad Klubu aktivního stáří. 
16. 2. Člověk a herec Vladimír Menšík– 
od 14.30 pořad nejen pro seniory o vynikajícím 
českém herci, moderátorovi, lidovém vypravěči 
a baviči Vladimíru Menšíkovi. Uvádí Divadelní 
studio Neklid. 
28. 2. 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. 
29. 2. Cyklus koncertů Big Band Pražského 
salonního orchestru pro generaci swingem po-
sedlou – od 14.30 pořad Klubu aktivního stáří. 

 POHÁDKY A DIVADLO PRO DĚTI 
3. 2. O líném Honzovi – od 14.30 představení 
pro děti zahraje Divadlo Andromeda. 
6. 2. Hrátky s čertem – od 15.00 představení 
pro děti Divadla Akorát. 
10. 2. Písnička za dva šestáky – od 14.30 před-
stavení pro děti zahraje Divadlo Kůzle.  
13. 2. Pohádka pejsko-kočičí – od 15.00 před-
stavení pro děti zahraje Divadlo matky Vackové. 
17. 2. Nebojsa – od 14.30 představení pro děti 
zahraje Divadlo Neklid.
20. 2. Pohádka na dobrou noc – od 15.00 
představení pro děti zahraje Nezávislé divadlo. 
24. 2. Chytráci a hlupáci – od 14.30 představe-
ní pro děti zahraje Milada Karez.

 FILM 
17. 2. Nanuk – člověk primitivní – od 19.00 
historicky první celovečerní dokumentární němý 
fi lm, USA, 1922, 79 minut.

 DALŠÍ AKCE 
1. 2. - 29. 2. Kristián Mensa – výstava ilustrací 
mladého českého umělce. Více informací o uměl-
ci na www.mrkriss.com. 
2. 2. DRUM CIRCLE – od 17.30 a 18.30 skupi-
nové bubnování. 
6. 2. JIHOMĚSTSKÝ MASOPUST 2016 – vese-
lé a originální masky, barevný průvod městem, 
soutěže, muzika, divadlo, dobroty pro mrňata 
i rodiče. Zarezervujte si v rodinných kalendářích 
sobotní odpoledne 6. února!
13. 2. Sobotní výtvarná dílna: Větvička s ka-
šírovanými ptáčky. Od 10.00 tradiční tvořivá 
dílnička pro děti. 
Každou neděli od 10. 1. 2016 taneční kurzy 
pro dospělé a mládež. 18.30 základní kurz pro 

začátečníky, od 20.30 kurz pro pokročilé. Vede: 
Marietta a Dobromil Nováčkovi. Zápisy pouze 
v tanečních párech! 

 PŘIPRAVUJEME 
10. 3. Plavci – od 20.00 koncert oblíbené české 
skupiny Plavci.  
24. 3. Lake Malawi – od 20.00 koncert nově 
zformované kapely v čele s Albertem Černým, 
kterého znáte jako frontmana kapely Charlie 
Straight. 

 KURZY A DÍLNY 
Každé pondělí Výtvarný ateliér – od 15.00 
a 16.30 kurz malování pro školáky. 
Každé úterý Výtvarný ateliér: Předškoláček – 
od 15.00 kurz malování pro předškoláky. 
Každé úterý Výtvarný ateliér: Oděvní návrhář-
ství – od 16.30 kurz pro kreativní školáky. 
Každé úterý Divadelní studio Zahrada – 
od 16.00-17.30. Nový kurz pro děti a mládež. 
Tvořivá dramatika pomáhá rozvíjet tvořivou 
a vnímavou osobnost. 
Každé úterý Jemná jóga – od 19.30 cvičení jógy 
pro dospělé.
Každou středu Muzikálová školička – od 16.00 
tanec, recitace, zpěv, divadlo. Kurz pro děti 
a mládež. 
Každou středu Keramická dílna – od 16.00 
kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče 
s dětmi.
Každou středu Keramická dílna – od 17.00 
kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče 
s dětmi. 
Každý čtvrtek Výtvarný ateliér – od 14.00, 
15.30 a 17.00 kurz malování pro školáky. 
Každý čtvrtek Streetdance – od 17.30 moderní 
tanec pro děti a mládež. 
Každý čtvrtek Zpěv – práce s hlasem a dechem 
– individuální výuka, vede Monika Obermajero-
vá. Informace a přihlášky na www.hlasdokoran.
blogspot.cz nebo na recepci 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 léčby: 
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 – Mi-
nnies; 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 
cvičení – Aerobic studio Jitka; 18.00–19.00 
Kondiční 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. Info o cvičení a ostatních aktivi-

tách:  seniorfi tnes@seznam.cz nebo 
www.seniorfi 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 h. Vstupné 50/30 Kč.
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 213, 293 – 
zastávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty chůze. 
Metrem C – stanice Chodov, pak 10 minut chů-
ze podle šipek.
Restaurace – Otevřena od úterý do neděle – 
11.00–22.00 h.

program
 KONCERTY 

11. 2. Bára Zmeková – od 19.30 zahraje a za-
zpívá autorské písně na pomezí jazzu, folku, 
šansonu a klasické hudby.  
16. 2. Pavel VORÁČEK – klavír, Petr MACEČEK 
– housle, koncert od 19.00, zazní skladby A. 
Dvořáka, B. Smetany, B. Martinů ad. 
17. 2. Šansony na tvrzi – od 18.00 Již tradiční 
šansonové setkávání s Milanem Jírou a jeho 
hosty. 
26. 2. Retro Projekt – od 19.00. Šansony, jazz 
nebo blues, to je repertoárový rozsah oblíbené 
skupiny Retro projekt a Markéty Bínové. 

 POHÁDKY 
7. 2. Africká pohádka – od 15.00 zahraje po-
hádku pro děti od 3 let Divadlo Dívadlo Praha. 
14. 2. Kuchyňská skříň – od 15.00 pohádka 
v podání divadla Pruhované panenky. 
21. 2. O rybáři a zlaté rybce – od 15.00 diva-
delní představení pro děti Divadla Špílberg. 
28. 2. Šípková Růženka – od 15.00 pohádka 
pro nejmenší v podání Divadla matky Vackové. 

 KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ 
Dovedeme – výtvarné kurzy
Od začátku měsíce února probíhají v Ateliéru 
Chodovské tvrze v 1. p. opět kurzy malby, kres-
by a výtvarné dílny pro děti i dospělé. Informace 
a rezervace na www.dovedeme.cz; Dovedeme@
email.cz či na tel.: 720 213 120.
18. 2. Zvídavý Čech zírá v Londýně – od 17.00 
výklad historika PhDr. Jiřího Bartoně doplněný 
promítáním autorských fotografi í. 
25. 2. Spisovatelé zblízka a nahlas: Viki Shock 
– od 18.00 v cyklu autorských čtení tentokrát 
představíme Vikiho Shocka, jednoho z prozaiků 
oceněných čestným uznáním v soutěži o Cenu 
Miloslava Švandrlíka 2015. 

 VÝSTAVY 
13. 1. – 5. 2. Malá galerie: Zašitá krása. Výsta-
va quiltů skupiny nadšených autorek X-XII Ten 
to Twelve. 
10. 2. – 4. 3. Malá galerie: Tomáš Janeček – 
Obraz mého světa – výstava fotografi í.
3. 2. – 26. 2. Velká galerie: Ota Janeček pře-
kvapující – výstava obrazů.  

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

program
AKCE 
7. 2. Cvičení s Luckou – pilates, port de bras.
13.2. Odpolední cvičení s jógou – protažení 
a relaxace pro maminky.
21.2. Dopolední cvičení s Janou K. – malé a vel-
ké míče.

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

Kulturní přehled únor 2016

Info o vstupném a cenách kurzů najdete na webových stránkách jednotlivých subjektů.
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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 16.00–18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4 – 6 let, 
čt 16.00.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16.00 – 18.00. 
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 – pre-
vence bolestí zad a relaxace pro dobrou psychic-
kou pohodu, 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
8. 2., 14.45–15.45 a 16.00–17.00: Malý vě-
dec. (Magnety). Setkání s fyzikou pro nejmenší 
(5 – 9 let). Přihlašování předem na e-mail: mcdo-
mecek@praha.ymca.cz. 
10. 2., 16.00–17.30: Slovenské odpoledne 
aneb Slovenské mamičky v Domečku. Program 
pro rodiče s malými dětmi ve slovenštině.  
11. 2., 18.30–20.30: Manželství je víc než kus 
papíru. Jak mít vztah, který vydrží? Přednáška 
v rámci Národního týdne manželství. Přednášejí-
cí: rodinná psychoterapeutka PhDr. Anna Stodo-
lová. Přihlašování předem na e-mail: 
mcdomecek@praha.ymca.cz, nebo v MC.
17. 2., 9.30–12.00: Pohádkový karneval pro 
nejmenší. Hry, říkanky a zpívání s dětmi, výtvar-
ná dílnička, odměny pro krásné masky. Karneval 
se koná v hlavním sále KCMT. Možnost zakoupit 
si vstupenku v MC od 16. ledna každý všední 
den od 9.00 do 12.00 hodin.
23. 2., 10.00–12.00 Logopedická prevence. 
Přednáška s besedou. Jak podněcovat řečové 
schopnosti a dovednosti dětí adekvátně jejich 
věku. Přednášející: Mgr. Tereza Večeřová.
Herna:  
pondělí – pátek 9.00–12.00 
v úterý rovněž 16.00–17.30. (Každé první úterý 
v měsíci navíc Podpůrná skupina kojících matek.)
Každou středu je herna vyhrazena pro děti od 0 
do 18 měsíců. 
Pravidelný dopolední program:
Po 10.00: Hernička s prvky Montessori
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
Pravidelní odpolední program:
Po 1. 2. a 15. 2. 14.00–16.00: Klub 50+
Každé pondělí 17.30–18.30: Večerní cvičení 
pro maminky.
Každé úterý  Angličtina pro děti a Angličtina 
pro dospělé
Každá středa 15.00–15.50: Montessori 
pracovny                                  
PORADNY
Po 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno ob-
jednat na tel. 604572712 nebo e-mail: faierei-
sl@chello.cz), poplatek 100 Kč.
Út 9.30–11.00: Poradna efektivního rodičov-
ství (nutno objednat na tel. 608 708 786 nebo 
e-mail: vlasta.hamalova@seznam.cz), zdarma.

St 18.00–19.30: Poradna přirozeného plá-
nování rodičovství (nutno objednat na tel.: 
777 200 431 nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz), 
zdarma.

kcmt

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

program 
6. 2. – MASOPUST na JIŽÁKU aneb Pod vo-
dou i na vodě je živo! Zveme všechny vodníky, 
piráty, mořské panny, námořníky, veškerou vodní 
havěť a i suchozemské červy na jihoměstské 
masopustní veselí! 
14.00 Masopustní průvod od stanice metra 
Opatov ke Komunitnímu centru Matky Terezy
15.00–16.00 hry a soutěže pro rodiče a děti 
v KCMT a kolem něj
16.00 Divadlo Marky Míkové, Cirkus Kuskus 
7. 2. 15.30–18.00 – Masopustní taneční odpo-
ledne naplněné hudbou v podání KOTY SWING 
BAND.  
8. 2. 16.00 – Křesťan v současné době – 
P. Ing. Miloslav Fiala, O. Praem. – přednáš-
ka Sdružení křesťanských seniorů (KCMT 
– klubovna). 
12. 2. 19.00 – Střední Asie – misionáři nejsou 
jenom v Africe – povídání s promítáním o ne-
všedním putování s panem Kokaislem (KCMT 
– klubovna).
13. 2. DEN NEMOCNÝCH – 10.00 mše svatá 
s udílením svátosti nemocným, následuje krátký 
kulturní program a občerstvení (KCMT kaple + 
sál). 
14. 2. 18.00 VEČER PRO TEBE, PRO MNE, 
PRO NÁS. Netradiční valentýnský večer pro 
manželské páry s večeří a vínem s doprovodným 
programem. Možnost zakoupit v kanceláři KCMT 
do 11. 2. 
21. 2. 16.00 – Kázání na Hoře – oratorium – 
vstupné dobrovolné (kaple KCMT).
Trénování paměti – pokračovací kurz od 2. 
února. Vždy v úterý 10.00–11.30. Pět setkání 
s lektorkou paní Brožíkovou. Přihlašování na ha-
malova@kcmt.cz nebo 733 770 847. 
Protahovací cvičení – pondělí 10.30-11.30 
a středa 19.00–20.00. Přijďte si protáhnout 
své tělo pod odborným vedením fyzioterapeut-
ky. Info fried@kcmt.cz nebo 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). 
Středa 18.30–20.00: Biblická hodina Studium 
Písma a sdílení zkušeností s daným tématem 
v každodenním životě.
Čtvrtek 17.00–19.00: Dorost, program pro děti 
9–14 let – hry, písně a krátké zamyšlení. Letní 
stanový tábor Jumanji 30. 7. – 6. 8. 2016
Pátek 9.30–11.30: Klub seniorů. Povídání při 
kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání 
pro seniory nejen z Jižního Města.
LEGO klub: pro všechny holky a kluky, kteří si 
chtějí hrát se stavebnicí LEGO. Zváni jsou též 
hraví rodiče. Pátek 12. 2. od 17 do 19 hod.
Game session junior: stolní a deskové hry + ping-
-pong pro děti, pátek 1x měsíčně od 16.30 hod.
Game session: stolní a deskové hry pro různé 
generace – pátek 19. 2. od 18.30 hod.
Ping-pong: Přijďte si zahrát ping-pong! Vítáme 
všechny hráče bez omezení věku a úrovně – pá-
tek 12. 2. a 26. 2. od 18 hod.

Kulturní přehled únor 2016

Angličtina: 2. pololetí od 1. 2. zápis on-line 
nebo telefonicky.   
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež
od 13 do 19 let
Brandlova 1639/6, 149 00  Praha 11
NOVÁ otevírací doba: po a čt 14.00–19.00 

program
Téma: Alkohol
3. 2. – hraní alkoholových scének
4. 2. – fi lm – volný výběr
9. 2. – doplňování komiksů
11. 2. – Valentýnský workshop
15. 2. – fotbálkový turnaj
18. 2. – fi lm k preventivnímu tématu alkoholu
24. 2. – zhodnocení tématu
Změna programu vyhrazena.

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
4. 2. a každý čtvrtek, 21.00 – D‘n‘B \ ursday 
Session. Příležitost pro začínající a pokročilé DJs 
zahrát si na velkém podiu klubu Zkušeben Pra-
ha. Vstup zdarma
12. – 14. 2., Zimní festival Banát. Během úno-
rového setkání se můžete těšit na Helemese, 
Vasilův Rubáš, OTK a mnoho dalšího. Výtěžek 
ze vstupného půjde na konto Aničky z Baná-
tu, které již několik let pomáháme se studiem 
na vysoké škole. 
19. 2., 20.00 – Punkáči, točte se! Dorazí pun-
káči z Benešova RV-4 a další kapely
20. 2., 18.00 – Hemeroid revival band – Velký 
koncert. Přijďte si zatrsat na klasickou párty.
26. 2., 21.00 – Peneři strýčka Homeboye. 
Legendy českého hiphopu na Jižním Městě! 
27. 2., 19.00 – Kantýnafest. Na tomto tradič-
ním festivalu se budou zajímavé kapely ucházet 
o vaši přízeň. Přijďte si je poslechnout, dejte 
hlas té nejlepší a vyhrajte diváckou cenu. 

VÝSTAVA NA RADNICI

Vietnam, jak ho neznáte 

Eva Laurinová a Miroslav Pech

život národnostních menšin 

(fotografi e z let 2002 – 2004)

2. 2. – 29. 2. 2016

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

Paralelní 

cestou

V únoru se ve foyer 

opatovské knihovny 

svými abstraktními 

i polorealistickými 

obrazy představí Milan Křenek (*1946).

od 1. 2. do 27. 2. 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

Ota Janeček překvapující

V Chodovské tvrzi se v únorový čas ote-

vírá výstava Oty Janečka, malíře, který je 

v povědomí mnohých spojován s lineární-

mi kresbami ženských aktů, s obrazy roz-

kvetlých luk a ptáčků. Je malířem, v jehož 

tvorbě zanechaly své otisky snad všech-

ny výtvarné směry dvacátého století. 

Ota Janeček je malíř, který dokáže stále 

překvapovat. V malé galerii pak vystavuje 

fotografi e Tomáš Janeček.

Retro projekt opět rozezní tvrz 

Oblíbená skupina Retro projekt opět vy-
stoupí na Chodovské tvrzi a to 26. února 
v 19 hodin. Markéta Bínová – talentova-

ná zpěvačka s velkým hlasovým přesa-

hem – a její tři kolegové zahrají ty nejlepší 

kusy ze „staré muziky“. V Chodovské tvr-

zi tentokrát proběhne plugged verze kon-

certu, čili s klasickým ozvučením.

Info: marketa.binova@seznam.cz

www.retroprojekt.cz

Spisovatelé zblízka a nahlas: Viki Shock 

Čtvrtek 25. února 18 hodin. 
V cyklu autorských čtení tentokrát před-

stavíme Vikiho Shocka, jednoho z proza-

iků oceněných čestným uznáním v loň-

ském ročníku Ceny Miloslava Švandrlíka, 

kterou společně udělují rada MČ Praha 11 

a Obec spisovatelů. Chcete-li osobně po-

znat Vikiho Shocka, který patří k předsta-

vitelům současné humoristické prózy, ne-

nechte si tuto příležitost ujít. 

NOVÉ KURZY pro děti i dospělé  

od 3 do 99 let v ateliéru 
na Chodovské tvrzi
Místa v kurzech rezervujeme výhradně po 

objednání – e-mail: Dovedeme@email.cz, 

www.facebook.com/Dovedeme

sms a záznamník na tel.: 720 213 120

Pianistka a zpěvačka v jedné osobě 

Bára Zmeková zahraje a zazpívá své au-
torské písně 11. 2. v 19.30. Ve své hud-

bě se pohybuje na pomezí jazzu, folku, 

šansonu a klasické hudby. Její písně vyni-

kají skvělými texty.  

UŽ JSME DOMA  
čtvrtek 4. 2. od 20.00 hodin

Koncert alternativních rockerů a ve světě nejpopulárnější české skupiny, kteří 

i po 30 letech své existence přesvědčují, že jsou stále ve vrcholné formě a plní 

energie. Živá vystoupení navíc oplývají nespoutanou energií, o čemž vás jistě 

přesvědčí také únorový koncert v Zahradě!

Vstupné na koncert je 220/190 Kč.

Pavel Dobeš 
úterý 23. 2. od 20.00 hodin

Zveme vás na koncert legendárního královehradeckého písničkáře s ostravskými 

kořeny a autora stovek písní a 11 alb. V KC Zahrada vystoupí spolu se svým 

parťákem Tomášem Kotrbou. Jeho poznávacím znamením se stala ostravština 

a skutečně civilní projev. Publikum si získal písněmi Jarmila, Něco o lásce či Zpátky 

do trenek, které na koncertě také jistě uslyšíte.

Vstupné na koncert je 190/160 Kč.

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 únor 
6. 2., 9.00–12.30: Keramická dílna – 
Velikonoční I. Pro děti od 7 let, mlá-

dež a dospělé. DDM JM, Šalounova.

6. 2., 13.30–17.00: Keramická díl-
na – Velikonoční II. Pro děti od 7 

let, mládež a dospělé. DDM JM, 

Šalounova.

6. 2., 15.00–17.00: Masopustní rej. 
Tradiční odpoledne v duchu lidových 

oslav. Pro děti ve věku od 4 do 10 let. 

DDM JM, Květnového vítězství.

6. 2., 9.00–17.00: Kurz animace. 
Workshop pro všechny milovní-

ky animovaného fi lmu. Pro děti od 

8 let, mládež a dospělé. DDM JM, 

Šalounova.

13. 2., 9.00–11.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu – jednotlivci. Pro děti 

ve věku od 6 do 12 let. DDM JM, 

Šalounova.

13. 2., 11.00–14.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu – jednotlivci. Pro děti a 

mládež ve věku od 13 a do 20 let. 

DDM JM, Šalounova.

13. 2., 10.00–16.00: Tvořivá díl-
na – Hrátky s pedigem. Rukodělný 

workshop. Pro děti od 11 let, mládež 

a dospělé. DDM JM, Šalounova.

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu 

programu. Info na www.ddmjm.cz

Aktuálně

Pozvánky do Chodovské tvrze
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  jubilea na Chodovské tvrzi  

Kamenná svatba
65 let společného 

manželství oslavili manželé 

Helena a Jaroslav Staňkovi.

Diamantovou svatbu 
oslavili manželé 

Eva a Josef Ondřichovi. 

Zlaté jubileum 
oslavili manželé 

Helena a Pavel Štíchovi. 

Diamantovou svatbu 
oslavili manželé 

Alena a Václav Janečkovi. 

100. narozeniny oslavila paní Blažena Wideová.

Banát 2016 – nejlepší český festival v Rumunsku nově a letos 
poprvé ve Zkušebnách Praha na Jižním Městě

České krajanské vesnice v  rumunském 

Banátu jsou unikátním kulturním feno-

ménem. A ačkoliv je to do Banátu v Ru-

munsku z Chodova přesně tisíc kilomet-

rů, během únorového víkendu 12. – 14. 

2. 2016 to bude kousek metrem! Sta-

čí vystoupit na stanici Háje a dostat se 

do  Zkušeben. Zde se poprvé uskuteční 

zimní verze populárního banátského fes-

tivalu, který se již několik let odehrává 

v  jedné z  českých vesnic Banátu a  láká 

sem na  dobrodružnou hudební dovole-

nou stále více lidí.

Český Banát v Rumunsku je oblast o roz-

loze dvou okresů, kde se nachází šest 

českých vesnic: Svatá Helena, Gerník, 

Rovensko, Bígr, Šumice a Eibentál. Naši 

krajané sem odešli před dvěma sty lety 

za  vidinou lepší práce. Díky naprosté 

izolaci v  horách, uchovávání vlastní víry 

a tradic přežila svérázná česká komunita 

až do dnešní doby. V jedné z českých ves-

nic vznikl ve spojení s organizací Člověk 

v tísni projekt českého kulturního festiva-

lu, který má za úkol přilákat turisty na ne-

tradiční dovolenou mezi české krajany. 

Turistika je totiž téměř jedinou možnou 

cestou, jak tuto trochu mizející komunitu 

udržet v kopcích šest kilometrů nad ev-

ropským veletokem Dunaj. K projektu se 

loni přidali i  nadšenci ze Zkušeben, kte-

ří již druhým rokem pomáhají a starají se 

o kompletní technickou stránku. Díky nim 

se uskuteční i první verze Zimního Baná-

tu v Praze, tedy o něco skromnější akce, 

na  které však vystoupí mnoho zajíma-

vých kapel, s  bohatým banátským pro-

gramem – přednáškami, fi lmy a beseda-

mi… S  jedním z  hlavních organizátorů 

Štěpánem Slaným jsme si popovídali prá-

vě o Banátu.

Festival Banát si za několik let v hudeb-
ní branži vybudoval slušný zvuk, jak vás 
vůbec myšlenka napadla?
V  Banátu působíme hodně let, spusti-

li jsme menší turistický projekt ve  třech 

osobách v  Eibentále, začali jsme spolu-

pracovat se středními školami z České re-

publiky a všechno se na sebe začalo na-

balovat. Až jsme převzali malou hudební 

akci od Člověka v tísni a podařilo se nám 

to díky kontaktům a nadšení posunout až 

do dnešní podoby. 

O Banátu se v Čechách šíří již legendy, 
které se blíží Woodstocku. Jak to přes-
ně je?
Jde především o to, že se tato akce zce-

la vymyká běžným českým festivalům, 

které jsou sevřeny sponzorským plněním 

a prvoplánovostí. Jsme bez reklam, bez 

signálů, v horách. Kapely hrají samozřej-

mě zdarma.

Dlouhá cesta, a  ještě k  tomu do  Ru-
munska, může mnoho lidí přeci jenom 
odradit…
Rumunska se obecně bojí hodně lidí, ale 

kdo tam jednou přijede, vždy se sem 

vrátí. Je to země přátelská, bezpečná, 

s  mnoha nezvyklostmi. Každým rokem 

vypravujeme autobusy – do nich se mo-

hou fanoušci přes náš web objednat, vy-

berou si kapelu, se kterou chtějí jet. Le-

tos bychom rádi vypravili samostatný 

vlak, v  historii českých železnic by šlo 

o unikátní záležitost.

Zimní Banát ve  Zkušebnách Praha. 
Na co se mohou fanoušci těšit?
Z fanoušků Banátu se stává rodina, mno-

ho z nich tam jezdí každý rok a rádo se 

potká i  mimo tuto akci. Proto jsme při-

pravili zimní verzi ve Zkušebnách Praha, 

kde je ideální prostor pro podobné akce. 

Kluci ze Zkušeben nám od loňska pomá-

hají i s technickou stránkou festivalu. Bě-

hem únorového setkání se můžete těšit 

na Helemese, Vasilův Rubáš, OTK, Lucii 

Redlovou, � e Roads, Voila!, Ghost of 

you a mnoho dalšího. Výtěžek vstupné-

ho půjde na konto Aničky z Banátu, kte-

ré již několik let pomáháme se studiem 

na vysoké škole.

Přeji za sebe i za naše čtenáře povede-

nou akci

Dana Foučková

Matěj Homola a Wohnouti 

ve Zkušebnách Praha

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

Turistickou vycházku pro seniory
Údolím Dalejského potoka • Dne: 9. 2. 2016 • Délka trasy: cca 11 km • Sraz: ve stanici metra Stodůlky na nástupišti v 10.00 

hodin • Trasa: Stodůlky – Řeporyje – Klukovice – Jinonice • Svačinu s sebou • Co nás čeká: Procházka okouzlující a ojedinělou 

přírodní oblastí a pohled na kamenné sochy Kurta Gebauera u cesty v Červeném lomu. 

SOCIÁLNÍ
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Vzdalující se roky s šestkou na konci

Jen dvacet roků
V roce 1996 se jihoměstští radní zamýš-

leli, jaké máme podmínky pro neorgani-

zovaný rekreační sport obyvatel. Z pod-

kladů vyplývalo: Na území Jižního Města 

nemáme zimní stadion, ale pokud zamrz-

ne nádrž v Hostivaři, poskytne nadšeným 

bruslařům rozsáhlý prostor k  radován-

kám. Rovněž Milíčovský a přilehlé rybníky 

bývají v zimě zaplněny amatérskými ho-

kejisty a bruslaři. Není-li ale zima zimou, 

nezbývá než dojet až na zimní stadiony.

Poslední věta naznačuje, že to s těmi za-

mrzlými hladinami vodních hladin už ne-

bývalo příliš aktuální. Ještě se ale nezdá-

lo, že se téměř blíží konec všech druhů 

ledních radovánek na  stojatých vodních 

plochách. 

Když před dvěma desítkami let posléze 

nastalo jaro, nabízela se sportovním od-

dílům a zájemcům hřiště zejména u zá-

kladních škol, ale ještě ne u všech. Tvo-

řil je velký běžecký ovál se škvárovým 

povrchem, uvnitř samozřejmě zpravidla 

stály fotbalové branky. U některých škol 

se hrávala také košíková. Na  menších 

hřištích v  zástavbě se mohli volejbalo-

vě nebo tenisově vyžít zejména ti, kdo 

si přinesli síť nebo alespoň provázek. 

Kovové stojany byly k  dispozici. Mož-

nost koupání nabízelo jen přírodní pro-

středí, pro většinu z nás tedy nastáva-

la až v  létě, především na  Hostivařské 

přehradě a v Kunraticích u Šeberovské-

ho rybníka.

Cyklistice se Jihoměšťané nikdy nevy-

hýbali. Nabízel se pro ni především Mi-

líčovský a  Kunratický les a  Hostivařský 

lesopark. Na  výstavbu cyklistických ste-

zek v Praze uvolnil roku 1996 magistrát 

částku 7,2 milionu Kč. Existovaly již stez-

ky ve  Stromovce, v  Prokopském údolí, 

v Malešickém parku, v okolí � omayerovy 

nemocnice a u nás u Milíčovského lesa. 

Rýsovalo se zřízení trasy z  Vyšehradu 

do Hostivaře. Petrovice zadaly projekto-

vání další stezky od Hostivařské přehrady 

podél Botičského potoka až do Průhonic.

Jiří Bartoň

Předčítání nás baví, je prostě zábavné
Rodinné centrum Pilné včelky se již dru-

hým rokem zapojuje každý měsíc do ce-

lorepublikové kampaně na  podporu 

čtení s názvem Celé Česko čte dětem. 

Předčítání totiž utváří pevné pouto 

mezi rodičem a  dítětem. Každý měsíc 

pořádá centrum pro děti ve věku od 1 

roku a  jejich rodiče pravidelné veřejné 

čtení. V  rámci těchto aktivit si 

děti společně s rodiči poslech-

nou krátký příběh, pohádku 

nebo úryvek z  knížky a  následně pak 

stráví ještě společný čas tvořením a vy-

ráběním na téma čteného příběhu. 

Loni už děti cestovaly s krtečkem 

do vesmíru, prožily příběh včelích med-

vídků, s  Kubulou se bály Barbuchy, 

s pejskem a kočičkou praly prádlo. 

Přijďte i vy 8. 2., 9.30 – 10.30, zdarma 
pro přihlášené. 
Info: www.rcpilnevcelky.cz

daf

Život na Jižním Městě

Nedlouho poté v zimním Centrálním parku. 

Foto: Jiří Bartoň

Zvídavý Čech zírá 

v Londýně
Výklad PhDr. Jiřího Bartoně doplněný 
promítáním autorských fotografi í.
Chodovská tvrz
čtvrtek 18. února 2016 – 17.00 hod.
Regionální historik, autor publikací 

popisujících části Prahy i další místa, 

publicista a fotograf Jiří Bartoň při-

bližuje v přednáškových podvečerech 

zajímavé lokality, tentokrát v zahrani-

čí. Další výprava je věnována britské 

metropoli. 

Vstupné 60 Kč/40 Kč

Foto: Jiří Bartoň

PŘIJĎTE 

8. 2., 9.30 – 10.30 

NA VEŘEJNÉ 

ČTENÍ



252525Sport

Gratulace jihoměstskému gymnazistovi 

Filipu Bialasovi
Většinou se ti, kteří něco umějí a mají ta-

lent, příliš neprezentují. My jsme jednoho 

talentovaného studenta objevili v Gym-

náziu Opatov. To, že má Filip Bialas ne-

všední matematické nadání, bylo jasné 

už při jeho přijetí. Už od primy se účastnil 

všech dostupných matematických soutě-

ží – i pro vyšší věkové kategorie, než kam 

podle data narození patří. A vítězil (nebo 

skoro vítězil). „Filip vše zvládá v plném 

studijním nasazení a s vyznamenáním, 

bez výjimečných úlev nebo individuálního 

studijního plánu,“ říká jeho třídní profe-

sorka Věra Ditrichová. „Během šesti let, 

co u nás již studuje, vyrostl v mezinárod-

ní hvězdu první velikosti,“ dodává. Důvo-

dů ke gratulaci je hodně, pro čtenáře ale-

spoň ty zásadní:

• Světové fi nále Fyzikální olympiády – 

Bombaj – stříbro

• Světové fi nále Olympiády v informatice 

– Almata – bronz

• Středoevropská matematická olympiá-

da – Koper – zlato

Ve všech soutěžích se umístil jako nej-

lepší z reprezentace za Českou repub-

liku. Úspěchy ho nezměnily a stále na 

sobě pracuje a chválu přijímá tenhle pří-

jemný sedmnáctiletý kluk s pokorou. Fili-

povi přejeme hodně úspěchů, a to nejen 

profesionálních, ale i těch osobních a lid-

ských. daf

Úspěch 

ZŠ Donovalská

Pochvalu za  vzornou reprezentaci ško-

ly i  Jižního Města zaslouží žáci ZŠ 

Donovalská.

Kristýna Třísková, Barbora Šimáčková, 

Jan Průša a Maroš Kövér z 8. A  se zú-

častnili brněnské logické hry zvané Br-

loh. Ze 303 týmů základních škol z celé 

republiky se po třech semifi nálových ko-

lech a malém fi nále umístili na 5. místě 

a s dalšími šesti týmy postoupili do vel-

kého fi nále. To se uskutečnilo 9. 12. 

2015 v Brně a naši žáci skončili na pěk-

ném čtvrtém místě. Gratulujeme.

Jana Vindušková  

Ping-pong na Jižním Městě – rok v nové hale 
Sportovní klub TTC ELIZZA PRAHA – 

stolní tenis – působí na Jižním Městě více 

než dvacet let. Za tuto dobu prošly oddí-

lem stovky dospělých hráčů, snad tisíce 

dětí a neregistrovaných nadšenců toho-

to krásného sportu s nejmenším míčkem. 

Rok 2015 byl pro náš klub rokem v nové 

sportovní hale, kterou můžeme využívat 

díky pochopení a podpoře Městské části 

Praha 11. Nově zrekonstruovaná bývalá 

kotelna v  Brandlově ulici poskytuje per-

fektní sportovní zázemí pro ligové soutě-

že mužů i  žen, pro všechny výkonnost-

ní úrovně pražských soutěží dospělých 

i  mládeže – a  pro sportující veřejnost. 

Každý rok v  naší hale pořádáme jedno-

rázové turnaje všech mládežnických ka-

tegorií. A  neodmítáme ani pingpongo-

vá klání amatérských družstev, turnaje 

zájmových sdružení nebo turnaje škol. 

Zkrátka v naší herně létají míčky doslova 

denně a celoročně. 

Pro letošní rok jsme se rozhodli ještě více 

rozšířit hodiny pro veřejnost. Kromě do-

savadních, již léta pravidelně využívaných 

hodin, (středa 15–18 hodin, neděle 17–

21 hodin), bude od února hala otevřena 

pro všechny zájemce každý všední den 

od 9 do 14 hodin. A to za sníženou, do-

polední cenu: 60 Kč za stůl na jednu hodi-

nu (nejlevnější v Praze). Info: www.elizza.

cz/ttc.htm. Stůl si můžete rezervovat 

na tel.: 732 599 993 nebo 734 376 413.

Vítáme i začínající sportovce, holky a klu-

ky ročníků 2006 a mladší, kteří se teprve 

rozhodují, jakému sportu se budou věno-

vat. Nabízíme jim odborné vedení kvali-

fi kovanými trenéry a tréninky s  ligovými 

hráči. Pro zájemce o stolní tenis pořádá-

me Nábor talentů – v sobotu 13. 2. 2016 

od 10 do 12 hodin. Následuje pak prvo-

ligové utkání mužů, kterého se účastní-

ci náboru mohou i  s  doprovodem zdar-

ma zúčastnit. Ať vidí, jak se dá hrát stolní 

tenis na vrcholové úrovni. Hlavní město 

Praha se letos honosí titulem Praha Ev-

ropské hlavní město sportu 2016.

TTC ELIZZA PRAHA se chce zapojit 

do  pražského sportovního hnutí nejen 

svojí pravidelnou sportovní činností, ale 

i  tím, že se ještě více otevíráme mláde-

ži, sportujícím seniorům a veřejnosti Již-

ního Města. Pro všechny zájemce o stol-

ní tenis pak pořádáme Valentýnský turnaj 

seniorů 55+, v neděli 14. 2. 2016 od 14 

do 17 hodin, vstupné ZDARMA.

Do pingpongové haly vás zve Jiří Braňka, 

předseda TTC ELIZZA PRAHA

Filip Bialas na fotce druhý zleva.
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Sídliště mi prostě přirostlo k srdci, říká ORION

Myslím, že určitě lepší než bydlet v centru je bydlet na Jižňáku, říká jedním dechem 
Orion  (Michal Opletal), rodák z Jižního Města a zakladatel skupiny Peneři 

strýčka Homeboye (PSH). Povídali jsme si s ním o jeho vztahu k hudbě, 
o dětství na Jižním Městě i o jeho tajných snech. 

Jak jsi přišel k rapu a jak 
dlouho ho děláš?

Ty jo, to už bylo dávno, moc 

si nevzpomínám. Tenkrát jsme 

s  klukama koukali na  MTV, tam byl rap 

a nějak nás to vzalo a řekl jsem si: Tohle 

bych chtěl dělat. Tak jsem zkusil napsat 

pár textů a začalo mě to bavit ještě víc.

Jak vlastně vznikla kapela PSH?
V  té době, když jsem začal dělat rap 

a nějaké beaty. Beaty jsem tenkrát nej-

dřív dělal s  kamarádem v  paneláku 

ve  Zdiměřické ulici. To mělo nějakej vý-

voj a postupem času vlastně PSH vznik-

lo, když se připojil Vladimir 518 a potom 

DJ Mike Trafi k – a  to je vlastně kapela 

právoplatná a fungující. Vznikalo to mezi 

lety 2000–2006 a trvá to až doteď.

Vzpomeneš si, jestli jsi vystupoval 
někdy na Jižáku buď sám, nebo s vaší 
kapelou PSH?
Nejsem si moc jistej, zda jsme na Jižním 

Městě vůbec koncert někdy měli. Je to 

tím, že tady na Jižáku nebyl prostor, kde 

vystupovat. Tím pádem jsem moc rád, 

že vznikl super prostor Zkušebny Pra-

ha a  můžeme si dát takovou premiéru 

v této části Prahy.

Vztah k Jižnímu Městu máš určitě 
skvělej
Já mám k  němu velice pozitivní vztah. 

Jezdím na Jižní Město každý týden k ro-

dičům na večeři. Rád se sem vracím. Pa-

matuju si jako malej kluk, jak jsem mohl 

vždy sednout na  kolo, zajet do  přírody, 

hrát si s  kamarádama, dělat jen tak bl-

bosti. Hodně mi sídliště přirostlo k srdci. 

Chtěl bych se na Jižák jednou vrátit, mít 

tu své dva propojené byty nad sebou – 

takovej menší tajnej sen. Pro mě je sídliš-

tě Jižák super. Myslím, že určitě lepší než 

bydlet v centru.

Slyšel jsi o nově vznikajícím projektu 
Zkušebny Praha? Co na to říkáš?
Vím o tom, myslím si, že je to super ná-

pad! Co víc k tomu dodat? Moc se mi to 

líbí a  je dobře, že na Jižním Městě něco 

takového vzniklo!

V únoru, konkrétně 26. 2., máte s PSH 
koncert tady ve Zkušebnách Praha 
na Jižáku. Jak se na to těšíš?
Těším se, bude to náš první koncert 

v roce 2016 po dvouměsíční kapelní pau-

ze. Vlastně to bude, jak bylo již řečeno, 

premiérový koncert na Jižáku. Klub vypa-

dá moc dobře! Takže se na to moc těším! 

Co chystáš do budoucna, kam bys 
pozval svoje příznivce?
S  PSH chystáme nový singl jménem 

„Víc“. Bude to i  s videoklipem, takže se 

máte na co těšit! Pak bych samozřejmě 

chtěl pozvat všechny na náš koncert 26. 

února  do Zkušeben Praha. A na další rok 

máme nasmlouváno nespočet koncertů, 

o kterých se určitě dozvíte.

Chtěl bys něco vzkázat fanouškům 
a lidem z JM?
Chtěl bych vzkázat, že děkuju moc za pod-

poru! A 26. 2. vemte celou rodinu a doraz-

te na koncert do Zkušeben, bude to velký!

Díky za  rozhovor a  ať je to velkolepý 

a velký! Hodně štěstí.

Dana Foučková

Pražský šachový svaz a ZŠ a MŠ Chodov
zvou na 

Přebor Prahy družstev 1. stupně základních škol v šachu
turnaj čtyřčlenných šachových družstev – pro školní rok 2015/2016

Datum:  sobota 6. února

Čas prezentace:  8.15 – 9.00

Začátek 1. kola:  9.30

Vyhlášení výsledků:  14.30

Místo:  Základní škola a mateřská škola Chodov

Mezinárodní den průvodců
Asociace průvodců ČR zve veřejnost na 

tradiční bezplatné prohlídky Prahy u pří-

ležitosti Mezinárodního dne průvodců 

v sobotu 20. února od 14 hodin. Sraz 

účastníků je u Meeting pointu v Celet-

né ul. 5, Praha 1. Na prohlídky se není 

třeba předem hlásit. Letos trasy pove-

dou ze Staroměstského na Křížovnické 

náměstí.  

Asociace průvodců České republiky, r.s.

www.asociacepruvodcu.cz

26. 2., 21.00 HOD. 

KONCERT PSH

ZKUŠEBNY PRAHA
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Neznalost neomlouvá, u členů Rady MČ však člověka děsí... A je k pláči...
Další číslo časopisu Klíč a člověk si říká – je 

to ještě vůbec možné? Radní Šárka Zdeň-

ková opět vytahuje jednu perlu za  dru-

hou. Ale na  její obranu musím uvést, že 

nejen ona. Už snad ani nebudu uvádět, že 

ač je uzávěrka Klíče do pátého dne v mě-

síci, tak i  na  článek zaslaný pátého dne 

v měsíci ve večerních hodinách stačí čle-

nové Rady MČ ještě v  tomtéž čísle rea-

govat. Zajímavé. Stejně tak názory a ná-

pady, které si můžeme v  lednovém čísle 

přečíst. Kupodivu se tak povedlo na člá-

nek o hrozícím kolapsu parkování na Již-

ním Městě paní radní Zdeňkové reagovat 

uvedenými prioritami v  oblasti dopravy. 

A ty se opravdu povedly. Dozvěděli jsme 

se, že je problém s parkováním a v jakém 

čase. Po 15 měsících ve své pozici oprav-

du skvělé zjištění. Přečteme si také návrh 

možnosti, že by MČ řešila rezidentní par-

kování ve vlastní režii. Paní radní jen zapo-

mněla na zákon 131/2000 Sb., o hlavním 

městě Praze, a  jeho prováděcí vyhlášky, 

a tedy na stav, kdy toto řešení není v sou-

časné době legislativně možné. Dále se 

naopak dozvíme, že dle paní radní uvádí 

MHMP, že dosud zpracované podklady 

pro řešení parkování nejsou vhodné ani 

dostatečné. Vyžádal jsem si komunikaci 

mezi paní radní a MHMP a nic takového 

jsem nenašel. O tom, že by uvedené stu-

die neodpovídaly legislativě, lze úspěšně 

pochybovat s ohledem na to, že zpraco-

vatelem analýz je renomovaná společ-

nost, která uvedené stejné analýzy pro-

vedla i v rámci rozšíření ZPS na MČ Praha 

3, 4, 5, 6, 8 a  9. Navíc uvedené studie 

jsou stále veřejnosti dostupné a  jejich 

struktura je z velké části daná právě po-

žadavky a podmínkami HMP. Jen s ohle-

dem na  15měsíční nicnedělání ztrácejí 

na  aktuálnosti. Výhodné je také prý vy-

čkat, co se stane. A to se vyplatí. Až k cca 

1700 „Středočechům“ využívajícím komu-

nikace P11 k parkování v režimu P+R při-

budou další, kterým toto bude znemož-

něno právě zavedením ZPS v  okolních 

městských částech. 

Začalo to problémem se zelení, kdy paní 

radní překvapila v květnu tráva, a teď po-

kračuje ve své „práci“ v dopravě. Co nás 

čeká dál? 

Jan Gabriel

Člen zastupitelstva MČ Praha 11

Krácené dotace pro FK Dukla Jižní Město
V minulém čísle Klíče jste si mohli na str. 

12 přečíst dvě značně odlišná hodnoce-

ní závěrů kontrolního výboru k  tématu 

krácení sportovních dotací pro FK Duk-

la JM, které na jaře 2015 navrhla spor-

tovní komise (a  tento návrh následně 

schválila rada a zastupitelstvo MČ Pra-

hy 11). Jednalo se o dotace, jejichž pod-

mínky určilo ještě předchozí vedení rad-

nice před volbami z podzimu 2014, ale 

vyhodnocení podaných žádostí probíha-

lo již na jaře 2015. 

Tato kauza dobře ilustruje dvě témata, 

která zmiňuji ve svém článku na str. 5 

tohoto Klíče: zaprvé napětí mezi jiho-

městskými sportovními oddíly (předse-

da sportovní komise Michal Horník je 

zastupitelem za koaliční Hnutí pro Pra-

hu 11 a  činovníkem fotbalových Hájů, 

zatímco stížnost kontrolnímu výbo-

ru za  FK Dukla JM podal Petr Sýkora, 

který je zároveň zastupitelem opozič-

ního subjektu Jižní Město náš domov) 

a  zadruhé důležitost a  zároveň obtíž-

nost nastavení transparentního systé-

mu fi nancování sportu prostřednictvím 

dotací.

Kontrolní výbor se danému podnětu vě-

noval postupně třikrát, než dospěl k zá-

věru, který zní následovně (doslovná 

citace ze zápisu): „Sportovní komise ne-

šťastně ohodnotila žádost FK Dukly jako 

podvodnou“ a  „Podezření Sportovní ko-

mise bylo oprávněné, nicméně neproká-

zané“. Z  pohledu presumpce neviny se 

jedná o  zcela jednoznačný závěr, z  če-

hož pro mě plyne závazek podpořit ně-

jaký nápravný krok, o čemž se v součas-

nosti jedná.

Zároveň kontrolní výbor navrhl několik 

opatření, jak podobným sporům v  bu-

doucnu předejít, např. přísnější kontro-

lu seznamu členů daného sportovního 

subjektu. Jsem rád, že nový dotační pro-

gram v oblasti sportu, který jsme vyhlá-

sili na  podzim roku 2015, tomuto do-

poručení již odpovídá. I  proto doufám, 

že budoucí hodnocení žádostí o dotace 

proběhnou bez podobných kontroverzí 

a jihoměstský sport budou co nejčastě-

ji charakterizovat dvě známá slova „fair 

play“.

Jakub Lepš (TOP 09) 

zástupce starosty a zastupitel

Názory zastupitelů

Prodej volných bytů z majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11 formou výběrového řízení s elektronickou aukcí.
Prodej je schválen usnesením Rady MČ Praha 11 č. 0030/1/R/2016 ze dne 12. 01. 2016.

Seznam Bytových jednotek

č. ulice čp. č. or. č. BJ

velikost podlahové 

plochy BJ

(v m2)

Podlaží

Minimální 

kupní cena

(v Kč)

Výše kauce 

(smluvní 

pokuty) v Kč

datum a čas prohlídek  BJ

1 Bajkonurská 736 4 736/33 0+1 28,18 6 986.000 140.000 3. 2. 2016, 11. 2. 2016 14:30-17:00

2 Brandlova 1641 1 1641/69 2+1 47,49 8 1.706.000 140.000 3. 2. 2016, 11. 2. 2016 14:30-17:00

3 Tererova 1356/6 6 1356/1 2+1 63,99 2 1.822.000 140.000 2. 2. 2016, 10. 2. 2016 14:30-17:00

4 Brandlova 1385 10 1385/14 1+1 42,91 5 1.610.000 140.000 3. 2. 2016, 11. 2. 2016 14:30-17:00

5 Bachova 1566 7 1566/4 0+1 34,32 1 908.000 140.000 3. 2. 2016, 11. 2. 2016 14:30-17:00

6 Brandlova 1383 14 1383/5 1+1 43,17 2 1.608.000 140.000 3. 2. 2016, 11. 2. 2016 14:30-17:00

7 Brandlova 1385 10 1385/20 1+1 42,91 7 1.545.000 140.000 3. 2. 2016, 11. 2. 2016 14:30-17:00

8 Michnova 1621 9 1621/74 1+1 42,84 11 1.744.000 140.000 3. 2. 2016, 11. 2. 2016 14:30-17:00

9 Brandlova 1641 1 1641/40 1+1 47,58 5 1.755.000 140.000 3. 2. 2016, 11. 2. 2016 14:30-17:00

10 Brandlova 1641 1 1641/14 2+1 47,23 3 1.545.000 140.000 3. 2. 2016, 11. 2. 2016 14:30-17:00

11 Blatenská 2148 8 2148/21 2+1 43,64 6 1.587.000 140.000 2. 2. 2016, 10. 2. 2016 14:30-17:00

12 Láskova 1812 8 1812/304 3+1 81,3 3 2.310.000 140.000 2. 2. 2016, 10. 2. 2016 14:30-17:00

13 Láskova 1819 22 1819/904 3+1 81,3 3 1.989.000 140.000 2. 2. 2016, 10. 2. 2016 14:30-17:00

14 Brandlova 1384 12 1384/9 3+1 77,49 3 2.282.000 140.000 3. 2. 2016, 11. 2. 2016 14:30-17:00

15 Majerského 2037 19 2037/10 3+1 84,92 7 2.303.000 140.000 2. 2. 2016, 10. 2. 2016 14:30-17:00

Uzávěrka přihlášek: středa 17. 2. 2016 v 17.30. Elektronická aukce proběhne na www.internetove-drazby.cz. Podrobné informace o bytech včetně Podmínek výběrového řízení zakončeného 
aukcí jsou uvedeny na: • www.internetove-drazby.cz nebo u organizátora aukce Gavlas, spol. s r. o. • tel.: 777 721 506, 777 721 509

Aktuálně
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v  Praze 4, 
do 3 mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, 

Milíčovského nebo Krčského lesa, i před 

privatizací. Platba v  hotovosti, dluhy 

a exekuce nevadí. Tel.:777 211 671

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

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.:777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

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

www.hlousekreality.cz

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM 

jako doma! Prodáme, pronajmeme, vy-

měníme vaši nemovitost, vyřešíme dlu-

hy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 

ZDARMA poradit do  našich kanceláří: 

Krejnická 2021/1 a Opatovská 1753/12 

na tel. 607 00 11 88, na e-mailu: info@

jihomestskereality.cz

• Matka s dcerou hledají byt ke koupi po 
celém JM. Dispozice nerozhoduje, cena 

dle stavu. Máme hotovost. RK nevolat! 

Kontakt: 721 474 416. 

• 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

• 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-

aci nebo uhradím Vaše dluhy či exekuce. 

Na  vystěhování nespěchám, mohu Vám 

zajistit nové bydlení nebo Vás nechám 

v bytě dožít. Tel: 608 661 664

• Hledáme pronájem bytu o  velikosti 
Gars. až 2 + 1 do 12 000,– včetně poplatků 

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.

• Hledáme byt 2 + 1 až 3 + 1 v Praze 4 

nebo přilehlém okolí do 20 minut. Výhodou 

balkon a klidné okolí. Byt by měl být v čis-

tém stavu. Jsme 2 osoby s  dítětem (14 

let). Cena max. 15 tisíc. T.: 605 845 088

• Nekuřácký pár bez mazlíčků hledá byt 
o velikosti 1 + kk až 2 + kk s cenou max. 

12 tisíc, v případě novostavby do 14 tisíc. 

Nastěhování po  dohodě, ale nejpozději 

do měsíce. Moc děkujeme. 775 088 498 

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

• 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

• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné 

ceny (možnost individuální dohody). Kan-

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

e-mail: Info@mirapax.cz

• ÚČETNICTVÍ SCHWARZER – Vedení 

účetnictví, daňové evidence, mzdy, perso-

nalistika pro PO i FO. Daňová přiznání, za-

stupování na úřadech. Tel.: 603 851 067, 

222 955 175, www.schwarzer-net.cz.

• 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

• 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.vlastnictví, 

likvidace, insolvenční řízení, osobní ban-

kroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.: 

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

www.grivalska.cz

• Půjčky na  ruku od  2 000 Kč. Pro ob-

čany ČR od  18 let. Vezmi OP a  mobil. 

I pro klienty v insolvenci i v exekuci. Po-Pá 

9-17. Háje, Tatarkova 6 (zadní vchod). Tel.: 

777 367 244 

• 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.

ZDRAVÍ A KRÁSA 
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

práci... Profesionální služby za  rozumné 

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

www.kadernice-do-domu.cz

• PEDIKÚRA, Benkova 1698/9, Praha – 

Chodov – rozšíření služeb o provoz v so-

botu. Objednávky pro běžný provoz na 

tel.: 736 719 438. Objednávky pro sobot-

ní provoz na tel.: 603 810 737

• 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

• Salon Sen v Mikulově ulici nabízí profe-
sionální kosmetické a  masérské služby 

v  příjemném prostředí. Adéla Vrňatová, 

mobil: 602 544 312, www.salon-sen.cz

• PEDIKÚRA Holušická 1, 7. patro ob-

jednat možno na tel.: 728 325 152 nebo 

SMS zprávou

POČÍTAČE
• PC kámoš – Počítačový servis. Oprava 

PC, vyčištění a  zrychlení PC, odvirování, 

záchrana dat, přeinstalace Windows, in-

stalace WiFi. Praha 4. www.pckamos.cz, 

tel. 774 353 444

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRO-
DEJ a  VÝUKA přímo u  zákazníka, insta-

lace WiFi, internetu, notebooků, výuka 

s  trpělivým učitelem. Doprava zdarma. 

m: 604 806 516 (i  SMS), daro@daro.cz, 

www.daro.cz

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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• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řešení 

webu s  internetovým marketingem. M: 

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

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST 
• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE 
- NA KLÍČ. ZÁRUKA 5 LET! Jádro od 

88 000 Kč. RENO-NOVOTNÝ, renono-

votny@atlas.cz, www.reno.wbs.cz, Tel.: 

602 292 812, 272 912 326

• Malování – NOVOTNÝ MALOVÁNÍ – 

Novotný – tel.: 606  556  547 – malová-

ní, lakování, štukování, fasády, zaměření 

zdarma, práce i  o  víkendu. www.malova-

ni-novotny.cz, e-mail: malovani.novotny@

seznam.cz

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 

dlažby. Malířské a  bourací práce, odvoz 

suti. Rekonstrukce jader, domky, nebyt. 

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

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

• Matrace na míru do 3 dnů. Čalounictví. 

Obchod, molitany + drť, koženky, kůže, 

juta, 900 druhů potahových látek, popru-

hy, 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, fa-

sád, vysokotlaké a  ruční mytí, zhoz sně-

hu a  jiné výškové práce. Michal Pták tel.: 

603 712 174, michalptak@centrum.cz 

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 

Sami odvezeme a  přivezeme 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 mo-

bilních telefonů u vás doma. Prodej, dovoz 

a  instalace nových TV, odvoz a  likvida-

ce starých přístrojů. Rozumné ceny. Tel.: 

602 832 751, www.TELEMOBIL.cz

• Servis plastových oken. Okna je nutno 

jednou za dva roky seřídit a promazat, ji-

nak neplní svou funkci a dochází k vážné-

mu poškození. Oprava a prodej žaluzií. Sítě 

proti hmyzu. Tel.: 601  236  957, e-mail: 

jirasek.servis@seznam.cz

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a  lakýrnické práce 

a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rych-

lý. Tel.: 604 517 565, www.stukmalba.cz, 

e-mail: mirekrychly@seznam.cz

• 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

• 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

• 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 skládku. 

Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů, 

bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a  od-

vezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 

Volejte: 773 484 056

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

spotřebičů. Rekonstrukce bytového já-

dra. Jan Horyna. Telefon: 603 554 550, 

271 912 323

• 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, ko-

berce, plovoucí podlahy. Návštěva se vzor-

ky, zaměření a  cenová kalkulace ZDAR-

MA. Kontakt: mob. 604 623 052, e-mail: 

blahapodlahy@seznam.cz

• OPRAVA, LADĚNÍ A INSTALACE TV, sa-

telitu, set-top boxu, DVD, radiomagneto-

fonu. Servis malých domácích eletrospo-

třebičů. m: 739 049 499, krizjiri@volny.cz

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety.

Tel.: 737 202 354

• Levně vyklízení, odvoz, výkup v  Pra-
ze i  mimo Prahu. Vyklízení bytů, garáží, 

sklípků. Ceny od  100 Kč. Bourání příček. 

Akční cena bourání byt. jádra i s odvozem 

na skládku za 5 900 Kč. Odkup funkčního 

nářadí, sport. potřeb, strojů. Autodoprava. 

Tel.: 777 207 227

• Snadná výměna záclon, spouštěcí gar-
nýže. Žaluzie všech typů, prodej, montáže, 

opravy. Tel.: 222 351 996; 602 371 996 

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, 

DVD, HI-FI věže, historická elektronika, LCD 

monitory a  počítače. Rozumné ceny. AVC 

servis – tel.: 222 361 720 a m.: 602 390 630

• Instalatér oprava voda, odpad, plyn, 
montáž. Tel.: 603 77 18 08

• Čištění koberců, sedaček, židlí a dalšího 
čalouněného nábytku extrakční (mokrou) 

metodou profi přístrojem. Také o  víken-

dech. Kvalita za rozumnou cenu. Doprava 

po Praze zdarma. Tel.: 737 566 189

• SÁDROKARTON OSKAR – Provádíme 

sádrokartonářské práce (příčky, stropy, před-

stěny, půdní vestavby, akustické odhlučení, 

bytová jádra), zednické a malířské práce. Tel.: 

774 042 960, sadrokartonoskar@email.cz

• Instalatér u Chodovské tvrze V. Škapa 

728 386 419

• 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

• Rekonstrukce bytových i nebytových 
prostor. Realizujeme dlažby, obklady, ma-

lování, štukování, bytová jádra, pokládku 

podlah a jiné práce. Kvalita a spolehlivost. 

Tel.: +420 608 217 581, 602 658 911. 

E-mail: rekonstrukce.mv@seznam.cz

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

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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• 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

• Nabízíme strojové čištění koberců 
a čalounění, mytí oken. Zkušenost, kva-

lita, osobní přístup. Tel: 773  540  170, 

e-mail: info@dbuklid.cz

OSTATNÍ
• 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

• 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

• ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ Zuzana Še-

mlová – 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. 

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výro-

ba klíčů, opravy, obuvi, brašen, kabelek, 

deštníků, oděvů, bund, ortopedické opra-

vy. Provádíme gravírování, broušení nožů 

a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opa-

tov. www.opravyobuvi.cz

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová – 

Zakouřilova 94 Chodov. Tel.: 272 929 597

• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE 

– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH 

VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALAR-

MY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚTLA, 

ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHOVAČ-

KY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.: 

777 832 938, Praha 4-Šeberov

• LEVNÁ DOPRAVA z/na – LETIŠTĚ – 
480 KČ/AUTO. Pevná konečná cena bez 

poplatků za čekání a nástup, max. 4 pa-

sažéři, snadné objednávání, spolehlivost: 

www.mrtransfer.cz, tel.: 603 431 716, 

608 553 080
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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

Roman Spurný
Kupeckého 761 /13 (metro Háje)
+420 602 391 535
roman.spurny01@iallianz.cz

Chtěli byste pracovat pro velkou společnost, 
mít zajímavé zaměstnání, nadstandardní plat

a rozhodovat sami o svém času?

„Do nově otevřené pobočky
v Praze 4 - Hájích, hledám
kolegyni nebo kolegu.“

HLEDÁTE ZUBAŘE?
Soukromá zubní ordinace přijímá nové pacienty
Nabízíme moderní a bezbolestnou stomatologii
Kosmická 537/2, Praha 4, Háje
tel.: 608 508 254
www.dcclinic.cz          Máme smlouvy se ZP

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

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

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově
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 Fyzioterapie, masáže a rehabilitace 
 Neurologie a dětská neurologie
 Kardiologie a vnitřní lékařství
 Pneumologie a dětská pneumologie
 Psychologie a psychiatrie
 Ultrazvukové pracoviště

 Praktický lékař
 Gynekologie
 Urologie
 Oční
 Ortopedie
 ORL, foniatrie

NABÍZÍ TYTO SPECIALIZACE:

KRÁTKÉ OBJEDNACÍ LHŮTY I DOBRÉ PARKOVÁNÍ I BEZ ČEKÁNÍ

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

www.poliklinikabrezany.cz   

Pod jednou střechou najdete
špičkové odborníky a také:

PoliklinikaPoliklinika
Dolní Dolní 

BřežanyBřežany

Více informací a objednávání 
na telefonu:

182x123 poliklinika klic.indd   1 22.05.14   16:43
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