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Dvojnásobný úspěch 
jihoměstského fl orbalu

Fanoušci Herbadentek i fl orbalistů Chodov se radují.

A my gratulujeme! Více na str 16 a 17.

FOTO: LADISLAV ADÁMEK, SPORTIMAGE.CZ
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Značka Verreum byla založena před 2 
lety a jejím cílem je je stát se předním 
hráčem na trhu s exkluzivním českým 
designovým sklem.

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

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

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

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

www.verreum.cz

NORMA  design by Sebastian Herkner

WAVE  design by Jiří Pelcl

FJODOR  design by Rony Plesl

Verreum Inzerce 182x252 02.indd   1 3/19/12   9:03 AM
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Objem příjmů v rozpočtu: 645 940 tis. Kč, objem výdajů: 846 450 

tis. Kč, schodek ve výši 200 510 tis. Kč je kryt fi nančními zdroji 

z přebytků předchozích let. Finanční plán hospodářské činnosti – 

Výnosy: 833 567 tis. Kč, Náklady: 143 065 tis. Kč, Hospodářský 

výsledek: + 690 502 tis. Kč.

 Jedenáctka VS
317 mil. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na pokračování výstavby mul-

tifunkčního objektu Jedenáctka VS. A to na:

• projektovou dokumentaci Vodní svět, Praha 11,

• realizaci multifunkčního objektu Jedenáctka VS, Praha 11,

• technický dozor investora a koordinátor BOZP pro objekt 

Jedenáctka VS, Praha 11.

  Příspěvky mateřským a základním školám 
79,1 mil. Kč
Částka je určena na provoz ZŠ a MŠ (drobné opravy, energie, 

dyslektické a  integrované třídy, plavání, provoz bezpečnost-

ních kamer, nájemné, provoz kuchyně, stravování atd.).

  Údržba veřejné zeleně
40,9 mil. Kč 
Finanční částka je určena na  komplexní údržbu a úklid zele-

ně na území Jižního Města, především na sečení travnatých 

ploch, hrabání listí a řezy živých plotů.

  Jihoměstská sociální, a. s.
16,5 mil. Kč
Částka je určena na poskytování sociálních služeb pro obyva-

tele MČ, ambulantní pečovatelské a odlehčovací služby, ambu-

lantní a pobytovou krizovou pomoc, rehabilitační a domácí péči. 

  Údržba komunikací
7 mil. Kč
Finanční prostředky budou použity na pravidelné blokové čištění 

a na běžné opravy a údržbu komunikací v majetku MČ Praha 11, 

úhradu oprav drobných výtluků, na zimní údržbu chodníků a dopl-

ňování Městského informačně-orientačního systému.

  Kulturní Jižní Město, o. p. s.
5 mil. Kč

Městská část podpoří touto fi nanční částkou provoz společnosti Kul-

turní Jižní Město, o. p. s., na rok 2013.

  Grantový program 
7,4 mil. Kč 

Tento fi nanční obnos je určený na podporu organizování kvalitních kultur-

ních a  společenských zájmových aktivit. Týká se to jak dlouhodobých, tak 

jednorázových akcí. 

ZASTUPITELÉ JEDENÁCTÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI NA SVÉM DEVA-

TENÁCTÉM ZASEDÁNÍ SCHVÁLILI ROZPOČET A  FINANČNÍ 

PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 

NA  ROK 2013 VČETNĚ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 

DO ROKU 2018. 
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údržba veřejné zeleně

Jedenáctka VS

příspěvky základním školám

příspěvky mateřským školám

Kulturní Jižní Město, o. p. s.
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  Lékařská služba první pomoci
5,4 mil. Kč
Tato částka putuje na lékařskou službu první pomoci pro dospělé a pohotovostní lé-

kárenskou službu, kterou městská část provozuje od roku 2009 v Poliklinice Šustova. 

  Jihoměstská lékárna
5,3 mil. Kč
Finanční prostředky jsou určeny na zřízení lékárny s rozšířeným sociálním aspektem 

na území MČ Praha 11. Lékárna by měla být zřízena a provozována v prostorách 

části 3. nadzemního podlaží objektu Opatovská 874/25, v místě současné prodejny 

potravin Tesco Francoise Stres ČR, a. s. – (řetězec Žabka). 

  Společenské a kulturní akce MČ Praha 11
1,7 mil. Kč 
Finanční částka je určena na předávání čestných občanství a cen MČ Praha 11, oce-

ňování občanů, pořady pro seniory a další kulturní a společenské akce. 

  Občanské obřady
780 tis. Kč 
Z této položky jsou hrazeny náklady na akce „Vítej mezi námi“, zlaté svatby, stoleté 

narozeniny, dárkové balíčky pro seniory a jubilanty apod.

 Kompletní rozpočtové položky jsou stejně jako v  minulých letech umístěné 

na webu městské části www.praha11.cz. 

Dana Foučková a Ing. Hana Jeřábková 

rádů, že plánují další život tam, kde se 

narodili a  vyrostli. Současně si také 

uvědomujeme, že pro mladé lidi je vel-

ký problém sehnat dostatek fi nančních 

prostředků na pořízení svého vlastního 

bytu. To byl také hlavní důvod, proč 

jsme se rozhodli nabídnout byty mla-

dým lidem a pomoci jim v začátku jejich 

samostatného života. 

 Na základě rostoucí poptávky jsme 

od 1. ledna 2013 obnovili registraci žá-

dostí o přidělení obecního bytu. Přibliž-

ně 200 zájemců se již zaregistrovalo 

a  každým dnem přibývají nové a nové 

žádosti. Můžete tak učinit i  vy, pokud 

jste to doposud neudělali a  měli bys-

te zájem o  obecní byt. Veškeré infor-

mace najdete na  webových stránkách 

www.praha11.cz nebo v  informační 

kanceláři v Ocelíkově ulici. 

 Rád bych zde ještě prostřednictvím 

těchto řádků poblahopřál a  poděkoval 

za  skvělou reprezentaci našim úspěš-

ným fl orbalistkám a fl orbalistům. Je až 

neuvěřitelné, jak díky nim v  jeden den 

získalo Jižní Město dva poháry z fi nále 

tak významné soutěže jakou je Pohár 

České pojišťovny. 

 Děkujeme reprezentantkám Her-
badent Sportovní Jižní Město Praha 
11 a teamu mužů z TJ JM Chodov! 
Dalibor Mlejnský

starosta městské části 

Praha 11

Slovo 

starosty

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,  

dostává se vám do  rukou březnové 

vydání časopisu Klíč. Poskytne vám 

základní informace o  rozpočtu na  rok 

2013, který schválilo zastupitelstvo je-

denácté městské části. Po dvou dnech 

diskusí nás čeká rok s rozpočtem, díky 

kterému budou prostředky na pokračo-

vání výstavby bazénu (areálu Jedenáct-

ka VS), na  pořízení nových nájemních 

bytů, sociální oblast, na  podporu Lé-

kařské služby první pomoci, na kulturní 

i  sportovní granty či rekonstrukci části 

objektu školy Schulhoff ova, kde vznikne 

od září dalších osmdesát míst pro před-

školní děti, na údržbu hřišť, sportovišť 

či veřejné zeleně. Jsem přesvědčen, že 

peníze z  rozpočtu budou použity tak, 

aby přinesly co největší užitek Jižnímu 

Městu a všem jeho obyvatelům.

 Dovolte, abych se ještě vrátil k  té-

matu pořízení nových nájemních bytů, 

který se setkal s  pozitivním ohlasem 

nejen u mladých lidí, ale i u starší gene-

race. Jsme rádi, že se mladí lidé nechtějí 

stěhovat z naší městské části, že chtějí 

bydlet v blízkosti svých rodičů a kama-

ZEPTALI JSME SE

Co říkáte možnosti, že Městská 
část Praha 11 díky rostoucí poptáv-
ce opět nabízí od 1. ledna 2013 re-
gistraci žádostí o  přidělení obecní-
ho bytu?

Kamila Klinerová
24 let

Je to skvělé, na  Jižním 

Městě bydlím od  na-

rození a  mám to tu 

ráda. Vyhovuje mi 

přesně tahle lokalita, 

blízko do centra a přitom 

okrajová a  klidná lokalita v  Praze. 

Ráda bych tady zůstala a vychovala 

tu v budoucnu své děti. Nápad oce-

ňuji a  já sama využívám možnosti 

a už jsem se zaregistrovala. Rádi by-

chom s partnerem a budoucí rodinou 

zůstali v téhle lokalitě

Iveta Rybářová
28 let

Já tuhle možnost oprav-

du vítám. V  Praze 11 

žiji s  dětmi již 6 let 

a  moc ráda bych tu 

zůstala natrvalo. Je 

to kompromis mezi ruš-

ným centrem velkoměsta a ideálním 

místem pro relax a život. Vůbec ne-

tuším, zda tuhle nabídku mají i ostat-

ní městské části, ale stejně bych ji 

nevyužila. Mám to ráda tady a ráda 

bych tu v budoucnu se svojí rodinou 

zůstala.

Monika Plicková
37 let

Bydlím na Jižním Městě 

od  narození a  v  sou-

časnosti jsem s  ro-

dinou v  pronajatém 

bytě v  Praze 5. Moc 

ráda bych se vrátila na Již-

ní Město, je to velmi dobrá lokalita 

pro děti. Jsou tu moc pěkná dětská 

hřiště, a pokud to můžu porovnat, cí-

tím se tady opravdu dobře. Aktivitu 

Městské části Praha 11 vítám a dou-

fám, že se sem brzy vrátím.



KLÍČEK. ZŠ Klíček pořádá pravidelná setkání s před-

ními českými umělci v Chodovské tvrzi. Každý třetí 

čtvrtek v měsíci můžete prožít příjemnou hodinku při 

jejich vzpomínkách na zajímavé herecké kolegy. Pozvání přijal 

nedávno také baletní mistr Vlastimil Harapes. 

POBOČKA CHODOV MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE 
ROZKVETLA
Dříve platilo, že čím více má knihovna knih ve svých regálech, tím 

je lepší. Dnes, kdy díky novým službám nemusí mít pobočky všech-

ny knihy, hrají v hodnocení knihovny větší roli i další kritéria. Třeba 

osobnost knihovníků nebo prostředí knihovny. Proto se Městská 

knihovna v Praze snaží prostředí svých poboček přizpůsobovat je-

jich účelu i přání čtenářů. A trend je jasný – od tvrdých studijních 

židlí k místu, kde se pohodlně usadíte…

 Že v knihovnách bydlí drak (Opatov), rodina Mumínků (Stodůlky), 

stojí hrad (Korunní) nebo kolotoč (Smíchov) už nikoho moc nepře-

kvapí. Ale vzrostlé stromy na louce tu ještě nebyly.  Právě takové 

prostředí nově nabízí dětem k relaxaci pobočka Chodov umístěná 

v Základní škole Campanus u nás na Jižním Městě. Trávník je dopl-

něn válecími pytli a polštářky. Přímo z nich se dá sáhnout po kníž-

ce a třeba taky hrát sportovní turnaj na wii. Dětské vyžití dospělé 

čtenáře neruší, protože posunutím regálů byl prostor knihovny 

rozčleněn do hracích a klidových zón, jak tomu napovídají i barvy 

na stropě.

 Dospělým čtenářům slouží ke  čtení novin pohodlná křesla 

s  lampičkou, studium v  malé skupině umožňují stolky se židlemi. 

Kromě proměny prostoru knihovna nabízí i nové doplňkové služby. 

Jaké to jsou, říká knihovnice Jana Jindřichová: 

„V případě, že čtenář do knihovny dorazí bez čtecí optiky, rádi k vý-

běru knih brýle zapůjčíme. Pokud se čtenáři stane, že si přijde pro 

jednu knížku a odchází s plnou náručí, půjčíme mu plátěnou tašku, 

kterou při následující návštěvě knihovny jednoduše vrátí.“

 Proměna pobočky Chodov proběhla podle projektu architek-

tonického ateliéru Ting a  architektů Štěpána Tomana a  Claudie 

Schmidt.

 Aktuální info web MKP www.mlp.cz.

GRATULACE K JUBILEU. Paní Vlasta Šlégrová, žijící 

v Domově pro seniory Chodov, oslavila 24. ledna neu-

věřitelné 100. narozeniny. Na fotografi i je se svojí dcerou 

Alenkou. 

POZVÁNKA NA JARNÍ PLES ZŠ A MŠ CHODOV 
Zveme rodiče žáků současných i bývalých, přátele 

školy, absolventy i všechny obyvatele Jižního Města 

na tradiční Jarní ples ZŠ a MŠ Chodov. Ples se uskuteční 22. 

března od 19.30 hodin v sále Centra pohybové medicíny v Pyšel-

ské ulici 4. 

Program: 

 1. Předtančení

 2. K tanci hraje Color Club Praha od 19.30 do 0.30 hodin

 3. Bohatá tombola v přestávkách mezi hudebními bloky

 4. Diskotéka od 0.30 do 3.00 hodin

Vstupenku s místenkou za 200 Kč lze zakoupit přímo v kanceláři 

školy v pracovní dny od 8 do 15.30 hodin, objednávky na čísle 

222 365 075, nebo na e-mailu: hanakovaj@zskv.cz. 

Prosba o navrácení putovní ceny do tomboly
Organizátoři prosí posledního vítěze hlavní putovní ceny plesů ZŠ 

a MŠ Chodov „Bronzového jelena“ o navrácení této putovní ceny 

před konáním plesu do kanceláře školy, jelen bude opět vylosován 

jako poslední cena v tombole a svou majestátností bude oblažo-

vat výherce po celý další rok.

SNĚHULÁK Z HÁJŮ. 
Paní Dáša Šimáčková 

šla jednou v podvečer 

do lékárny na Hájích 

a na pláni, kde bývají 

poutě, ji mile překva-

pil čerstvě postavený 

velký sněhulák. Neví, 

kdo ho stavěl, ale 

mrazivá podvečer-

ní atmosféra se 

zapadajícím sluncem 

ji nedala a musela ho 

vyfotit. My děkujeme 

a rádi otiskujeme ☺
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Prvního kola přímé volby prezidenta se v Praze 11 

zúčastnilo 40 934 a druhého 39 629 voličů.

Základní škola, Praha 4, 
Donovalská 1684 

přijme kuchařku do školní jídelny. 
Podmínkou je vyučení a praxe v oboru. 

Strukturovaný životopis zasílejte 
na: zemanovas@donovalskazs.cz

Najdi 5 rozdílů

Fotosoutěž se vrací!
 

Jsme tu zpátky s oblíbenou fotosoutěží. Tentokrát budete hledat 5 rozdílů z curlingové chodovské haly, kde se hrála evropská 

kvalifi kace na mistrovství světa, o čemž si můžete podrobněji přečíst na straně 16. Odpovědíi očekáváme do 15. března na email: 

klic@praha11.cz, nebo osobně na adresu redakce Klíče, ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 11. Pět nejrychlejších a správných 

odpovědí dostane od nás velkokapacitní usb disc.

Rada městské části Praha 11 ve spolupráci s Obcí spisovatelů 

vyhlašuje 

Cenu Miroslava Švandrlíka 
pro nejlepší humoristickou knihu českého autora 

v uplynulém kalendářním roce 2012.

Návrhy na udělení Ceny Miroslava Švandrlíka lze posílat do 31. 5. 2013.

 Pravidla
 •  cena se udílí za nejlepší humoristickou knihu českého 

autora uplynulého roku, podle vročení v tiráži,

 •  cenu obdrží autor knihy,

 •  návrhy na udělení ceny mohou podávat občané a sub-

jekty v ČR s krátkým zdůvodněním nominace do 31. 5. 

2013 na Úřad městské části Praha 11, odbor kultury 

a školství, Ocelíkova 672/1, Praha 4, PSČ 149 41, 

spolu s výtiskem navrhované publikace, který zůstane 

v majetku organizátora,

 •  o udělení ceny rozhoduje pětičlenná porota složená ze 

dvou zástupců MČ Praha 11, ze dvou zástupců Obce 

spisovatelů a jednoho nezávislého odborníka. Porota 

může k posuzování děl přizvat i další odborníky z oblas-

ti literatury s hlasem poradním,

 •  cena je spojena s fi nančním, případně i věcným darem 

a diplomem, porota může navrhnout udělení čestného 

uznání i dalším autorům,

 •  cenu uděluje zástupce MČ Praha 11 a představitel 

Obce spisovatelů zpravidla na Dnech Prahy 11.

AKTUÁLNĚ

5x fl ash disc
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Vážení spoluobčané, 

měsíc je zase za námi a s ním nové vy-

dání Klíče. V letošním roce je to již třetí. 

Přesto, že nám v lednu napadl sníh, což 

jsme jako lidé myslící předpokládali, ani 

nyní se činnost projektu pro BD a  SVJ 

nezastavila. Přiznáváme zpomalení a to, 

že po vás nyní musíme požadovat chvíli 

strpení s  námi a  především s  přírodou. 

Co je však naší náplní nyní? Připravuje-

me další setkání s vámi. Nepřestáváme 

s vámi komunikovat. Řešíme věci, které 

lze vyřešit v rámci úřadu či během kratší 

doby tak, abychom při obchůzkách všich-

ni přežili bez větších pracovních absencí. 

Kdo se však ani v tomto období nemůže 

schovat a  řeší problémy nejaktuálnější, 

jsou naši městští strážníci. Co nás tíží 

nyní nejvíce, jsou problémy s bezdomov-

ci, a s tím i možná více než jindy spojené 

problémy vandalismu na našich hřištích.

V  Praze 11 je nyní 17 veřejně přístup-

ných sportovních hřišť u vašich domovů 

a 65 dětských hřišť s herními prvky. 

 Každé sportovní hřiště má svého 

správce, který je vybrán z  řad občanů 

a  je za  tuto službu za  drobnou úplatu 

smluvně odpovědný. 

 Každé sportovní hřiště, které je MČ 

zřízeno, by již dnes mělo na sobě mít ce-

dulku, ze které se dozvíte, kdy má být 

hřiště odemčeno a přístupno veřejnosti, 

kdo je správcem hřiště, kontakt na toho-

to správce a v neposlední řadě návštěv-

ní řád tohoto sportoviště. 

 Konkrétní informace o  schválených 

dětských hřištích v  rámci akce Optima-

lizace počtu dětských hřišť na území MČ 

Praha 11 můžete najít na  webových 

stránkách městské části www.praha11.

cz vlevo pod záložkou životní prostředí 

a veřejná zeleň.

 Co tedy dělat, pokud jste svědky ni-

čení našeho společného majetku? V pří-

padě, že zjistíte poničení sportovního 

hřiště ve chvíli, kdy již nejste svědky kon-

krétního řádění vandalů, nebo zjistíte, že 

je sportoviště otevřeno v době, kdy by 

mělo být uzamčeno, je nejlepší kontakto-

vat správce tohoto hřiště. 

 V  případě, že by k  takové situaci 

docházelo častěji, nebo nebyla napra-

vena, můžete toto oznámit telefonicky 

či e-mailem na  odbor životního prostře-

dí Úřadu městské části Praha 11 nebo 

stejnou formou můžete kontaktovat 

manažera pro BD a SVJ. Tento způsob 

kontaktování úřadu MČ zvolte i  v přípa-

dě poškození dětských hřišť s  herními 

prvky nebo hřišť, která nemají správce 

či nejsou nijak oplocena. Tato hřiště jsou 

pravidelně kontrolována, avšak i přesto 

se může stát, že na problém upozorníte 

dříve, než tuto závadu odhalí osoba, kte-

rá kontroly provádí. Můžete tak zabránit 

případnému úrazu dětí nebo minimálně 

jejich zklamání.

 Pokud jste ovšem svědky ničení ma-

jetku vandaly přímo, neostýchejte se, 

neváhejte a  ihned volejte přímo stráž-

níky městské policie. Vytočte buď linku 

156, nebo přes den kontaktujte svého 

okrskového strážníka. Pokud svého okr-

skového strážníka neznáte, můžete jeho 

jméno a kontakt na něj najít přes stránky 

městské části Praha 11 www.praha11.

cz popřípadě můžete opět kontaktovat 

BD a  SVJ manažera, který vám může 

i  zprostředkovat s  vaším okrskovým 

strážníkem setkání a seznámení. 

 Přeji nám všem, abychom nejen 

nebyli svědky takového chování, které 

vede k  poškozování našeho majetku, 

ale aby se takové chování nevyskyto-

valo vůbec. Ovšem do  doby, než bude 

svět dokonalý, nebojte se s námi poradit 

a požádat o pomoc a radu manažera BD 

a SVJ nebo strážníky městské policie.

Bára Karafi átová, mob: 606 694 556, 

e mail: BD.SVJ.11@PRAHA11.CZ 

Chcete nahlásit cokoli, co se týká dětského hřiště nebo veřej-
ného sportoviště na Jižním Městě?

Jednotlivá dětská hříště naleznete také v interaktivní mapě 

městské části na www.praha11.cz.

Dětská hřiště a veřejná sportoviště

www.praha11.cz8

✆ 606 694 556
Volejte:

Všechna hřiště 

zřízená městskou částí jsou 

opatřena informačními cedulkami.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Zahájení stavebních 
prací
Začátkem března letošního roku bude 

podle všech předpokladů zahájena roz-

sáhlá rekonstrukce ulice Formanská 

(v původní zástavbě Újezdu) a zbývající 

část ulice Josefa Bíbrdlíka včetně přileh-

lé křižovatky. Práce si vyžádá částečné 

a úplné uzavírky komunikací. Autobuso-

vá doprava bude řešena dle jednotlivých 

etap. 

 I. etapa – rekonstrukce ulice Josefa 

Bíbrdlíka (zahájení 4. března – dokonče-

ní 15. dubna). Autobusová linka č. 363 

bude jezdit po své trase. 

 II. etapa  –  rekonstrukce křižovatky 

Josefa  Bíbrdlíka x Formanská (zahájení 

15. dubna – dokončení 27. května). Ná-

hradní autobus X bude končit na provi-

zorní otočce na začátku Újezdu a pojede 

z Opatova.

 III. etapa – rekonstrukce ulice For-

manská od křižovatky s ulicí Josefa Bíbr-

dlíka směrem k ulici Ve Vilkách na konec 

původní zástavby Újezdu (zahájení 27. 

května – dokončení 9. září). Autobuso-

vá doprava č. 363 bude jezdit po  ná-

hradní trase Háje–Křeslice–Průhonice 

a na křižovatce Formanská x Josefa Bí-

brdlíka vzniknou obousměrné provizorní 

zastávky. V  průběhu zahájení III. etapy 

budou obyvatelé Kateřinek obslouženi 

náhradním autobusem X Újezd provi-

zorní otočka – Opatov. Podrobnější in-

formace a  případné změny o  zahájení 

jednotlivých etap a dopravní obslužnosti 

budou zveřejněny ve Zpravodaji MČ Pra-

ha-Újezd na přelomu března/dubna.

Václav Drahorád, starosta
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Městská část Praha-Újezd (www.praha-ujezd.cz):

Po 4. 3., 17.00: Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ 
Jižní Město
Čt 7. 3., 18.00: Klub seniorů (dále vždy 1. čtvrtek 

v měsíci)

Klub Vodnická, o. s. (klubvodnicka.webnode.cz):

Každé pondělí 18.30–19.30: Power jóga (nekoná 

se 4. 3.)

Každé úterý 9.00–9.45: Cvičení rodičů s dětmi 
(2–3 roky, nekoná se 12. 3.)

Každé úterý 10.30–11.30: Výtvarná dílna s prvky 
Montessori (rodiče s dětmi 2–3 roky) 

Každé úterý 15.15–16.15: Příprava pro předško-
láky podle Montessori metody (3–6 let)

Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power 
jóga
Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
Každou středu 20.00–21.00: Pilates a standing 
pilates (nekoná se 13. 3.)

Každý čtvrtek 19.00–20.00: Pilates a standing 
pilates (1. čtvrtek v měsíci 20.00–21.00, nekoná 

se 14. 3.)

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):

Každý čtvrtek 16.00–17.00: Sportovní kroužek 
(3–6 let, nekoná se 14. 3. a 28. 3.)  

Čt 14. 3. 8.00–18.00 a Pá 15. 3. 8.00–16.00: 
Jarní burza dětského oblečení a vybavení
So 23. 3. 13.00–18.00: Velikonoční jarmark 

Sál Vodnická

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
10. 12. 2012        
SCHVALUJE:

 smlouvu mezi JMH Development, a. 

s., a  MČ Praha-Újezd o  darování po-

zemků parc. č. 581/2, 583/2, 585/9, 

325/3 a 676/86

 úpravy rozpočtu k 12/2012

 návrh zásad hospodaření v  období 

rozpočtového provizoria na rok 2013

 vyhlášení podlimitní veřejné zakázky 

na  výběr projektanta architektonické 

studie na parc. č. 670/8

 společnost Typaz, s. r. o., jako posky-

tovatele služeb organizačního zajištění 

podlimitní veřejné zakázky pro výběr 

projektanta zastavovací studie na parc. 

č. 670/8

 členy komise pro otevírání obálek 

na výběr projektanta studie na parc. č. 

670/8 a  členy komise pro posouzení 

a hodnocení cenových nabídek.

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
21. 1. 2013 
SCHVALUJE:

 plán činnosti kontrolního výboru na rok 

2013

 nájemní smlouvu na  pronájem neby-

tového prostoru – prodejna potravin 

v domě služeb

 plánované kulturní a  sportovní akce 

na I. pololetí roku 2013

 fi nanční dar ve výši 3000 Kč Svazu po-

stižených civilizačními chorobami

Úplné znění textů je vyvěšeno 
na  úřední desce, informačních vývěs-
kách a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení zastupitelstva

Mobilní sběr nebezpeč-
ných odpadů 

Pozvánky na akce

I v letošním roce pokračuje mobilní svoz 

nebezpečných odpadů. Mobilní svoz 

bude provádět společnost PAPKOV, s. r. 

o., na základě smlouvy s hl. m. Prahou. 

V naší městské části bude svozové vo-

zidlo přistaveno ve  čtvrtek 7. března, 

30. května a 29. srpna, a to vždy mezi 

18.40 hod. a 19.00 hod. na ulici Forman-

skou k restauraci U Srbů. 

 Občané mohou obsluze svozových 

vozidel odevzdat zdarma tyto odpady: 

baterie, akumulátory, nádobky od spre-

jů, mazací oleje a  tuky (ne potravinář-

ské), ředidla a  barvy, léky a  teploměry, 

kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, 

detergenty (odmašťovací přípravky), fo-

tochemikálie, pesticidy (přípravky na hu-

bení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňo-

vání plísní), zářivky a výbojky.

Pavla Pitrmanová, sekretariát starosty

• V pondělí 4. 3. od 17.00 vás zveme 

do  sálu Vodnická na  vernisáž výstavy 
prací žáků ZUŠ Jižní Město.

• Ve  čtvrtek 14. 3. od  8.00 do  18.00 

a  v  pátek 15. 3. od  8.00 do  16.00 se 

v  sále Vodnická koná již tradiční Jarní 
burza dětského oblečení a  vybavení 
a  v  sobotu 23. 3. od  13.00 do  18.00 

Velikonoční jarmark. Obě akce pořádá 

Fórum rodičů při MŠ Vodnická, výtěžek 

bude použit pro potřeby mateřské školy.

• V sobotu 16. 3. zveme především rodi-

če s dětmi na Vynášení Morany. Sraz je 

ve 14.00 na újezdském náměstí (zastáv-

ka autobusu 363 K Sukovu). 

• V neděli 17. 3. proběhne veřejná úkli-

dová akce dobrovolníků z Kateřinek Čisté 
kopce 2013. Kdo nejste lhostejní k pro-

středí, ve kterém žijeme, přijďte ve 14.00 

k Milíčovskému vrchu pod ulicí Proutěná.

• Ve středu 20. 3. od 17.00 se můžete 

setkat se starostou i  oběma zástupci 
starosty v  restauraci Laura, Proutěná 

28, na besedě s občany nejen o územ-

ním rozvoji městské části.

• V sobotu 23. 3. od 15.00 se na sta-

dionu HC Slavia Praha uskuteční již osmý 

ročník přátelského hokejového utkání 
mezi zástupci městských  částí Praha-

-Újezd a Praha-Šeberov. 

VODA



VÍTÁNÍ VELIKONOC 
NA PRAZE 11
Zveme Vás na velikonoční setkání, zpívání, soutěže, včetně 
vyhodnocení soutěže O nejkrásnější velikonoční kraslici,y j j ,
dne 25. března 2013 od 9.00 do 16.00 hodin v Centrálním 
parku u Komunitního centra Matky Terezy.

Od rána Vás budou provázet moderátoři Miloš Skácel a David Petřík. 
Nejen velikonoční písničky Vám představí Vlastimil Korec.  
V průběhu dopoledne bude vyhodnocena soutěž O nejkrásnější velikonoční kraslici.  
Děti si mohou zasoutěžit v malování kraslic přímo na pódiu. Odpoledne spolu s rodiči 
mohou soutěžit v pletení pomlázek.  

Na děti i dospělé čekají hodnotné ceny: tablet, MP3, 
varné konvice, plyšové hračky, sladkosti.  
Pro děti budou připraveny skákací hrady a trampolína.

FARMÁŘSKÉ TRHY
každé pondělí od 25. 3. do 23. 12. 2013 (13.00 – 18.00 hod.)
stanice metra Háje u Komunitního centra Matky Terezy



RELAX

• CYKLOTÁBOR s Oddílem UFO!
Uvažujete již teď o programu na léto pro 

svoje děti ve věku 6–14 let? A jezdí rády 

na kole a sportují? V tom případě je zve-

me v termínu 3.–18. 8. 2013 na náš let-

ní stanový tábor v Bílkovicích u Vlašimi, 

plný her, koupání a  zážitků. Oddíl UFO 

má za sebou již 22 let své existence a bíl-

kovický tábor pořádáme od  roku 1990. 

O vaše děti se budou starat proškolení 

vedoucí s  celoroční praxí při pravidelné 

činnosti oddílu a kvalifi kovaný zdravotník. 

Více informací se dozvíte na www.oddi-

lufo.cz nebo volejte 721 473 614.

Jan Severyn 

(hlavní vedoucí tábora Oddílu UFO)
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2. 3.
 Turnaj ve fotbale 

8.00–12.30

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4.

FK Dukla Praha

 Turnaj ve fotbale 

13.00–17.00

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4.

FC Háje JM

3. 3. 
 Extraliga žen TJ JM Chodov 

x Vítkovice
13.00–16.30

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4.

TJ JM Chodov

 Extraliga mužů TJ JM Chodov 
x Vítkovice
16.30–19.00

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4.

TJ JM Chodov

 Zápas – boxlacross
19.45–22.45

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4.

SK Lakros JM

8. 3.
 Zápas ve futsale Bohemians 1905 

x Benago
19.30–22.30

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4.

Bohemians 1905 

9. 3. 
 Čtvrtfi nále fl orbal Chodov 

+ Herbadent
12.00–22.00

Sportovní hala Jižní Město, Květno-

vého vítězství 2233, Praha 4.

TJ JM Chodov

Kompletní přehled březnových akcí 
najdete na webu Prahy 11  kultura 
a  sport  sport  přehled sportov-
ních akcí.
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•  Curlingová aréna hostila evropskou kvalifi kaci
Curlingová hala v  Praze-Roztylech byla 

po 2 letech svědkem kvalifi kačních bojů 

nejlepších mladých hráčů a  hráček cur-

lingu o postup na  juniorské mistrovství 

světa. Druhého nejdůležitějšího podniku 

světového juniorského curlingu se zú-

častnilo 12 týmů žen a 13 týmů mužů 

z  celé Evropy. 

České týmy však 

kvalifi kaci hrát ne-

musely, na  MSJ 

2013 se totiž kva-

lifi kovaly výsledky 

z  předcházejícího 

světového šampi-

onátu. V Praze byli 

nakonec úspěšní 

Dánky a  Italové. 

Velké uznání sklidila organizační stránka 

turnaje a  vysoký standard specializova-

né komplexně bezbariérové curlingové 

haly.

 Roztylská hala je nejen centrem čes-

kého curlingu (jediná specializovaná hala 

v ČR), ale vzhledem k tomu, že splňuje 

nejvyšší nároky na  požadované tech-

nické parametry, je i  středoevropskou 

Mekkou tohoto zimního týmového olym-

pijského medailového sportu. Díky její-

mu bezmála desetiletému provozu, kte-

rý sice slouží především výkonnostnímu 

sportu, ale hrají zde i studenti, mládež, či 

rekreační curleři, začal český curling vozit 

cenné kovy z velkých světových soutěží. 

Namátkou je to bronz z ME smíšených 

týmů, bronz ze světo-

vé zimní univerziády, 

stříbro z  MS juniorů 

v kategorii žen a před 

nedávnem bronz z ME 

v kategorii mužů.

 Vstup do  cu-

rlingové haly je volný 

dokonce i o víkendech, 

kdy se zde hrají veške-

ré významné republi-

kové šampionáty včetně extraligy mužů 

a žen. Své mistrovství tu hrají také cur-

leři – vozíčkáři, junioři a děti do patnácti 

let. V současné době se tu v rámci pra-

videlných tréninkových hodin připravují 

na  reprezentační povinnosti národní vý-

běry juniorek, juniorů a mužů. Tyto týmy 

zanedlouho odcestují do  zahraničí hájit 

české barvy.

red

Curling – sport, který může 

být celoživotním programem pro 

jednotlivce, týmy, i celé rodiny, si 

bude možné vyzkoušet díky „Dnu 

otevřených dveří“ plánovaný 

na některý z březnových víkendů. 

Sledujte www.curlingpromo.cz.

Kin-ball už je jako doma v jihoměstských základkách
Poněkud netradiční sport se specifi ckým 

názvem určitě zaujme spoustu spor-

tovních příznivců. Pokud ještě netušíte 

o čem je řeč, máme pro vás pár informa-

cí, co to vlastně kin-ball je. 

 Kin-ball je nová míčová hra, která 

má své kořeny v Kanadě. Vyvinuta byla 

pro sportovní potřeby dnešní doby. Je 

poměrně fyzicky náročná a  přitom ne-

vyžaduje dlouhý trénink, aby si člověk 

užil zábavu. Po  15minutovém vysvět-

lení základních pravidel se dá začít hrát. 

Tím, jak se kin-ball trénuje častěji, tak se 

odkrývají další úrovně dovedností odpa-

lu, orientace v  prostoru a  samozřejmě 

strategického uvažování. Jakmile jednou 

začnete a najdete si dobrý kolektiv, tak 

už vás to nepustí :) red

Zveme všechny sportovní 

fanoušky na fi nále 

Poháru České republiky 

v kin-ballu ve Sportovní hale Jižní 

Město. Turnaj se uskuteční 

17. a 18. dubna 2013, 

vždy od 9 do 15 hodin. 

A víte, v kterých jihoměstských základkách je kin-ball jako doma? 
ZŠ K Milíčovu, ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Květnového vítězství, ZŠ Mendelova, ZŠ Mikulova



Oslavte s námi 1. jarní den 
v Centru Filipovka!

POMÁHÁME RODINÁM S DĚTMI 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM JIŽ

Vaše děti si u nás mohou pohrát a Vy se dozvíte užitečné 
informace o obou našich službách – odlehčovací službě  

a o službě osobní asistence. 

rní den 
a!

10 LET.

Přijďte si prohlédnout vše,  
co nabízí Odlehčovací služba 
a vyzkoušejte například 
odpočinek v psychorelaxační 
místnosti, práci na inter-
aktivní tabuli a další zajímavé 
aktivity.

JSME JEDINÁ CELOROČNÍ ODLEHČOVACÍ 
SLUŽBA PRO PRAHU A STŘEDOČESKÝ KRAJ.

Více informací na tel. 272-656-751, 271-910-328
www.hornomlynska.cz

Kdy?  21.3.2013   
Kde?  Klub Hornomlýnská, Filipova 2013, Praha 4 
V kolik?  10.00 – 18.00

MEZI STROMY 

 „NA SKOK V LESNÍ ŠKOLCE“ 
 

kroužek pro děti ve věku 3 – 6 let, každou středu od 14.00 do 16.00 hod., 
odpoledne strávené společně s dětmi z lesního klubu MEZI STROMY. Program se 

odehrává venku za každého počasí. 
 

Začínáme:  20. 3. 2013 
Cena:   150,- Kč 
Zázemí: Srub na kraji Milíčovského lesa nad Milíčovským rybníkem naproti 

dětskému hřišti. 
S sebou: Batůžek se svačinou a pitím, vhodné oblečení odpovídající 

aktuálnímu počasí. 
 

Je třeba, aby se zájemci na jednotlivé termíny předem nahlásili. Kapacita dětí je omezena. 
Kontakt: E-mail: lmk@mezi-stromy.cz, tel. 604 570 080, 737 130 955 

www.mezi-stromy.cz 
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INZERCE

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

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

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50

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

PRODEJ PRONÁJEM VÝMĚNA

STARÁME SE O JIŽNÍ MĚSTO
realitní kanceláře RIM Realit

Pomůžeme Vám s privatizací, dluhy i exekucemi.

Trápí vás oslabená imunita?
Jste unaveni?

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

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

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

Tel.: 605 173 630                                  500 Kč/60 minut

Pojiš ovací kancelá
Praha 4, Podjavorinské 1601/8
tel.: 775 775 987, 252 544 439
po, út, st 14–19    t, pá 10–16

S vámi od A do Z

o víkendu a mimo otevírací hodiny po tel. domluv  

Chraňte své ledviny, 

pomůžete i svému srdci 

SVĚTOVÝ DEN LEDVIN    14. 3. 2013
V tento den si můžete nechat v ambulanci NEFROLOGIE zdarma  
vyšetřit krevní tlak, moč a sérový kreatinin. Vaše problémy, týkající se 
ledvin, můžete konzultovat s odbornými lékaři. S sebou si  přineste  
vzorek ranní moči. Těšíme se na Vaši návštěvu.

MUDr. Lucie Fantová a MUDr. Lucie Hornová
Hviezdoslavova ulice 1600, 2. patro (Poliklinika Litochleby)

od 8 do 12 hod.

Tel.: 272 681 318, 320    mob.: 773 245 112, 773 245 404

www.nefrologie-praha.cz

S klientskou kartou 
Lékárny Medifi n

více slev a výhod!

                                   POLIKLINIKA OPATOVSKÁ
Opatovská 11, Praha 4,  po–pá  7:30–18:30

Čtěte pečlivě příbalovou informaci!
Platnost slev od 1.  3. do 30.  4. 2013 či do vyprodání zásob. *Bonus 30 Kč na recept platí pouze při výdeji léčivého přípravku 

vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištení. Více informací získáte v lékárně.

Bonus
30 Kč

na recept*

Valetol
10 tablet
léčivý přípravek
k vnitřnímu užití 738 Kč

935  Kč

39 Kč
49 Kč

Sunar
Complex 2 a 3, 600 g
dětská výživa

Pharmaton
Geriavit
100 tablet
léčivý přípravek
k vnitřnímu užití

197 Kč
235 Kč

30
KčHLEDÁTE ZUBAŘE?

Dental Care Clinic 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

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí 

 –  dozvíte se, jak efektivně pečovat 

o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení 

 – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení 

 – make-up a denní líčení.

Vizážistika 

 – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.

Studio MK
Kontakt: 777 079 284
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Společnou cestou aneb naše knihovna vzpomíná 
Stejně tak bychom mohli hovořit v  množném čísle: naše 

knihovny. Městská knihovna v  Praze zřídila již před léty 

na  území Prahy 11 dvě pobočky. Obě jsou propojeny 

s Ústřední knihovnou na Mariánském náměstí, takže nabíze-

jí komplexní služby. Jsou vyhledávané a skutečně poskytují 

širokou paletu nabídky. Pobočka knihovny Chodov, otevřená 

roku  2002, prošla nedávno omlazující kůrou. Návštěvník se 

tam ocitá téměř v  rodinném prostředí. Naši pozornost ale 

soustřeďme na  pobočku Opatov, pro městskou část Praha 

11 „mateřskou“.   

 Pobočka Opatov Městské knihovny v Praze patří mezi tři 

její vůbec největší pobočky. Ty spolu s  Ústřední knihovnou 

tvoří páteř poskytovaných knihovnických a  informačních slu-

žeb. Pobočka Opatov od počátku své existence sídlí na stej-

ném místě. Stavba víceúčelového objektu proběhla v letech 

1977–1982, někdy z  let 1979–1980 pochází černobílá fo-

tografi e ukazující téměř počátky. Pohled na ně ještě nemohl 

navozovat mnoho povzbudivých představ. Knihovna zahájila 

činnost 24. ledna 1983. A od toho dne se její působení roze-

běhlo na plné obrátky. Zájem obyvatel Jižního Města rychle 

narůstal, počet zapsaných čtenářů brzy přesáhl deset tisíc. 

Do roku 2000 činil celkový počet výpůjček 4 440 618, knihov-

nu navštívilo přes 1 400 000 čtenářů, bylo uspořádáno více 

než 2500 besed s více než 70 tisíci návštěvníky a přes 200 

výstav.

 Zájem obyvatel městské části přes obětavost knihovníků 

začal přesahovat možnosti dosavadního provozu. Po  doho-

dě s městskou částí Praha 11 a s jejím podílem uskutečnila 

Městská knihovna jako investor od října 2000 do září 2001 

zásadní proměnu knihovny. Stavební rekonstrukci, rozšíření 

jejích prostor, automatizaci provozu a vybavení interiérů. Sta-

vební rekonstrukci fi nancovalo Hlavní město Praha. Projek-

tantem byl ateliér Atrea, generálním dodavatelem Konstruk-

tiva Konsit. 

 Dnes, po  celkových třiceti letech působení, knihovna 

za velmi vstřícných podmínek nabízí přívětivé prostředí s bez-

bariérovým vstupem a odpočinkovými místy. Především však 

rozsáhlé automatizované knihovnické a  informační služby, 

elektronické katalogy, využití internetu, učebnu – klubovnu 

s řadou besed, soutěží a setkání. Zvláštní oddělení pro děti 

je jejich čtenářským rájem. Počet nabízených knih, časopi-

sů, grafi k a reprodukcí, kazet, CD a DVD v pobočce Opatov 

„dávno“ překročil sto tisíc. Artotéka, specializované oddělení 

Městské knihovny v  Praze s  celoměstskou působností, za-

měřené na výtvarné umění, patří prý svým fondem a činností 

k předním ve střední Evropě. Pořádá i výstavy z tvorby malířů 

a  grafi ků. Čtenáři to všechno sami znají a  mohou potvrdit. 

A  kdo mezi ně snad ještě nepatří, má příležitost. Knihovní-

ci, převahou knihovnice, vedení Janou Vejrovou, jsou známí 

svou vstřícností. Právem dvě z  knihovnic v minulých letech 

obdržely Cenu městské části Praha 11. 

 Počty čtenářů, výpůjček a ostatních aktivit v opatovské 

pobočce městské knihovny dále narůstají. Počet čtená-

řů v  kalendářním roce 2012 byl 133  500, to je v  průměru 

496 denně. Výpůjček se uskutečnilo celkem 470 436, tedy 

průměrně 3,5 knihovních jednotek. Grafi k a  reprodukcí bylo 

půjčeno 2472. Kulturních akcí se konalo 193, vzdělávacích 

42, říkají suchá čísla. Pobočka Opatov se tak v minulém roce 

podílela osmi procenty na celkových výkonech (výpůjčky, ná-

vštěvy, Internet) celé sítě Městské knihovny v Praze. V břez-

nu 2013 si pobočka připomíná třicáté výročí svého působení 

na Jižním Městě každodenním pracovním rytmem a expozicí 

–retrospektivním ohlédnutím pod názvem Společnou cestou. 

Jiří Bartoň

Rozestavěný objekt. 

Bratři Čapkové mají z výhledu jistě radost. 

Bezbariérový vstup do knihovny. 

REPROFOTO VE FONDECH MUZEA P11.

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ   

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ   



SOUTĚŽ – REGENERACE JIŽNÍHO MĚSTA 2013
V letošním roce se usku-

teční již pátý ročník 

soutěže o  nejlépe 

zregenerovaný pa-

nelový dům. Deset 

vlastníků oceněných 

bytových domů získá 

odměnu celkem milion 

korun. Formou darovací smlouvy ob-

drží bytová družstva nebo společen-

ství vlastníků za  1. místo 350.000 Kč, 

za  2. místo 200.000 Kč, za  3. místo 

100.000 Kč a  dal-

ších sedm vlastníků 

získá dar v  hodno-

tě 50.000 Kč. Dary 

do Soutěže – Regenerace Jižního Města 

jsou poskytovány z  Fondu podpory re-

generace, který MČ Praha 11 zřídila v zá-

jmu zlepšení úrovně bydlení a životního 

prostředí v souladu s platnou koncepcí 

regenerace Jižního Města, pro urychlení 

oprav a  regenerace domů postavených 

panelovou technologií.

 Soutěže se mohou zúčastnit vlast-

níci zregenerovaných domů z  Prahy 

11, přičemž minimální podmínkou pro 

přihlášení do  soutěže je rekonstrukce 

fasád objektu, která musí být dokonče-

ná a zkolaudovaná nejpozději v termínu 

ukončení přijímání přihlášek. Ze soutěže 

jsou vyloučeny domy ve vlastnictví obce 

a  domy ve  vlastnictví obce, ve  kterých 

došlo k  privatizaci bytových jednotek 

a  vzniku SVJ po  roce 2010. Dále jsou 

ze soutěže vyloučeny subjekty, které 

byly v  jakémkoliv z předchozích ročníků 

soutěže, počínaje ročníkem 2009, oce-

něny fi nanční částkou v  minimální výši 

50.000 Kč.

Přihlášky do soutěže je možné 
podávat od 1. do 31. března 2013.

Podrobné informace a  celé znění pravi-

del soutěže, včetně formuláře pro při-

hlášení, naleznete 

na  internetových 

stránkách městské 

části www.praha11.

cz a na odboru územního rozvoje v Oce-

líkově ulici.

 Na internetových stránkách Prahy 11 

v sekci Rozvoj a regenerace – Regenera-

ce Jižního Města – Soutěž – Regenerace 

JM je možné si prohlédnout, jak probíhaly 

předchozí ročníky soutěže, které subjekty 

se zúčastnily a které objekty zvítězily.

Soutěž – Regenerace JM 2012
1. místo Společenství vlastníků Kon-

stantinova 1483, 1484

2. místo Bytové družstvo V Průčelí (čp. 

1648–1649)

3. místo Společenství domu čp. 1450, 

ul. Zdiměřická, Praha 4

4.–10. místo Mejstříkova 609–610, 

Mnichovická 715–717, Podjavorinské 

1605–1607, Hrabákova 1978–1980, 

Hrdličkova 2189 – Kloboukova 2190–

2191, Hněvkovského 1374, Kosmická 

739–741
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svědčení, že stojíme na  prahu nového 

vážného problému. Děti se stále více bojí 

rychle jedoucích nebo špatně parkujících 

aut, přes které nevidí do silnice, a to ani 

na  přechodech. Se zděšením zjišťují, 

že je neochrání ani zelená na  semafo-

ru…!!! Mají strach z nebezpečí, špatně 

osvětlených podchodů a nepřehledných 

míst. Rády by jezdily do školy na kolech 

nebo koloběžkách, ale bojí se aut a chybí 

jim cyklostezky.

 Děti jsou nejzranitelnějšími účastníky 

silničního provozu, a tak je pochopitelné, 

že na zvyšující se provoz reagují rodiče 

stále častějším dovážením dětí nejen 

do škol, ale na další mimoškolní aktivity 

automobilem. Začarovaný kruh přestává 

mít jednoduché řešení a  netýká se jen 

Jižního Města. I  proto přišlo občanské 

sdružení Pražské matky již v roce 2009 

s  projektem Bezpečné cesty do  školy, 

který dodnes trvá a  začíná se rozvíjet 

i u nás.

 Zvýšení bezpečnosti našich dětí 

při cestě do  školy a  ze školy vyžaduje 

součinnost rodiny, dítěte a školy. Právě 

v  tomto pořadí. Přivítám každou dob-

rou myšlenku, která povede ke  zlep-

šení zmíněného problému. V  takovém 

případě mě prosím kontaktujte na  tel.: 

723  249  666 nebo e-mailové adrese: 

meixnerj@praha11.cz.

 Za  vaše nápady a  spolupráci vám 

zdvořile děkuji. Jan Meixner

Slovo 

zástupce 

starosty

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

Dovolím si předpokládat, že když 11. 

srpna roku 1805 zavedl císař František 

I. povinnou školní docházku, byl pojem 

„bezpečná cesta do školy“ zcela nezná-

mým. A ještě hodně, hodně dlouho poté.

 Dnes je situace docela jiná. Nechci 

vyvolávat paniku, ale osobní zkušenos-

ti několika posledních let, rozhovory 

s žáky, rodiči i učiteli mě přivedly k pře-

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Celkem si družstva a SVJ letos rozdělí 1 000 000 Kč

Loňský vítěz soutěže Regenerace JM.
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Již více než 20 let hrají fl orbalisté Chodo-

va soutěže pod hlavičkou České fl orba-

lové unie, ale až 31. ledna 2013 poprvé 

získali nejcennější trofej v některé z do-

mácích soutěží. Chvilku po 10 hodině ve-

černí zvedl kapitán Matěj Jendrišák nad 

hlavu trofej pro vítěze letošního ročníku 

Poháru České pojišťovny.

 Letošní fi nále pohárové soutěže 

se hrálo v  českobudějovické sportovní 

hale Stromovka, kam si na  mužské fi -

nále našlo cestu více než devět stovek 

fanoušků, včetně více jak 70 chodov-

ských fanoušků. Florbalisté Chodova 

hráli fi nálový zápas již podruhé v  řadě 

a po loňské porážce od Vítkovic si letos 

jednoznačně chtěli napravit chuť a  po-

zvednout pohár. Tentokrát v cestě stál 

tým Bulldogs Brno.

 Chodov vletěl do zápasu jako uragán 

a od začátku dal 

brněnským 

Bulldogs najevo, že si jde za  svým cí-

lem. Již po první části vedl tým z Jižního 

Města 5:1 a kráčel za vysněným trium-

fem. To potvrdil i  útočník Petr Pražák, 

který v  utkání zaznamenal dvě branky: 

"Vyšlo nám téměř všechno, vytvářeli 

jsme si a proměňovali šance. Myslím, že 

první třetina hodně rozhodla, pak už to 

bylo celkem vyrovnané.“

 Druhá část hry žádnou branku nepři-

nesla, přestože především Chodov měl 

šancí dost. „Možná jsme trochu polevili 

v koncentraci na zakončení, neboť jsme 

ve druhé a  třetí části trefi li snad sedm 

tyček,“ řekl lídr Chodova Matěj Jendri-

šák.

Ve třetí části se skvělí diváci opět dočka-

li branek. Nejprve navýšil 

na 6:1 Filip Chmelíček, pak se 

zakousli buldoci a třemi brankami zápas 

zdramatizovali. Jenže Chodov, hnaný 

fantastickým publikem, rázně utnul sna-

hu o zvrat, když po přihrávce Wahlgrena 

skóroval do prázdné branky Petr Pražák.

 Mohlo tak propuknout obrovské 

nadšení mezi chodovskými hráči, rea-

lizačním týmem i  fanoušky. Za  obrov-

ského aplausu převzal  Matěj Jendrišák 

z rukou prezidenta ČFbU Filipa Šumana 

pohár pro vítěze soutěže a ukončil tak 

více než dvacetileté čekání na trofej.

 Obrovskou radost neskrýval ani 

prezident oddílu Michal Bauer: „Byl to 

samozřejmě skvělý chodovský večer 

S FITMAMI hlídání nepotřebujete, naopak 
Většina z nás maminek, kte-

ré jsme byly doma s malými 

dětmi na  mateřské dovolené, se shod-

ne na  tom, že je to jedno z nejkrásněj-

ších období života. Vedle radostí, které 

mateřství přináší, se ale každá z  nás 

setkala také s  velkou únavou a  často 

(nebudeme si nic nalhávat ☺) také se 

stereotypem, kdy se jeden den podobal 

druhému jako vejce vejci. Sportování je 

jednou z možností, jak si zlepšit náladu 

a  v  lepším případě i  postavu a  hlavně, 

setkat se s  lidmi, popovídat si… Ne 

každá z nás má ale možnost hlídání dětí, 

a tak jdou často všechny plány se spor-

továním stranou.  

Paní Maříková, jak se zrodil nápad cvi-
čení maminek s malými dětmi?
Nápad sportování maminek na  čers-

tvém vzduchu za přítomnosti dětí vznikl 

jednoduše a spontánně, když se mi na-

rodila starší dcera Lilianka. Sama jsem 

se celý život živila sportem, působila 

jako instruktorka aerobiku a  trenérka 

ve fi tku, a po narození dcerky jsem zjis-

tila, že možnosti sportování maminek 

jsou velmi omezené. Bezcílné procházky 

s kočárkem mne nudily, začala jsem tedy 

s  kočárkem běhat a  jezdit na  in-linech. 

Při jedné takové příležitosti jsem si řek-

la, proč nespojit příjemné s  užitečným 

a  při takové procházce si i  nezacvičit. 

A  protože jsem měla kolem sebe více 

kamarádek, kterým cvičení na mateřské 

scházelo, začalo nás postupně venku 

cvičit a sportovat více. A FITMAMI bylo 

na světě… Vytvořila jsem koncept lekce, 

při které se střídají aerobní a posilovací 

bloky tak, aby docházelo k  účinnému 

spalování tuků, ale zároveň i  formová-

ní postavy – a to vše společně s vaším 

děťátkem, kočárkem a ještě k tomu ven-

ku v přírodě. A baví to maminky i děti… 

FITMAMI se aktuálně cvičí na téměř 50 

místech v  ČR a  to je tím nejlepším dů-

kazem.

Jaké maminky s vámi mohou chodit cvi-
čit a může se připojit každá z nás?
S FITMAMI může cvičit kdokoliv, v jakéko-

liv kondici i věku. Dokonce ani nemusíte 

mít přímo malé miminko a kočárek. Star-

ší děti mohou jezdit na  srážedlech, ně-

kdy přijde i maminka bez dítěte. Všechny 

cviky, které na  lekci cvičíme, mají různé 

stupně obtížnosti a instruktorka mamin-

ce vždy poradí a vysvětli, aby si zacvičila, 

ať už přijde těsně po  šestinedělí nebo 

Super úspěch! Pohár 

je u nás na 

Jihu.

Gratulujeme! 

Tým mužů fl orbalu Chodov 

vyhrál na konci ledna Pohár České pojišťovny.

FOTO: LADISLAV ADÁMEK, SPORTIMAGE.CZ

Chodov slaví historické vítězství, Chhoddovv sllavví hhisttorrickké vvíttězzstvví, 
ovládl Pohár České pojišťovnyovvláddl PPohár ČČeskéé poojiššťoovnny
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a  hráči i  naši fantastičtí fanoušci si ho 

náramně užívali. Myslím, že jsme vyhrá-

li zaslouženě a zejména v prvních dvou 

třetinách jsme předváděli atraktivní fl or-

bal s  řadou nádherných kombinací. Byl 

to týmový výkon, který ještě pozvedly 

mimořádné výkony Ondry Mikeše, To-

máše Sýkory, Martina Zozukáka, Mi-

chala Kotlase a Petra Pražáka. S řadou 

klubových přátel a pamětníků jsme vče-

ra vzpomínali, že je až neuvěřitelné, že 

to je naše první opravdu velká trofej 

ve více než 20leté historii klubu! Dostal 

jsem mnoho desítek upřímných gratulací 

od  kamarádů-fl orbalistů, od  prezidentů 

dalších klubů a také od sponzorů a part-

nerů.  Byl bych rád, kdyby tento večer 

mohl tvořit zlomové datum chodovské-

ho fl orbalu, protože karavana jede dál, 

za týden pokračují ligové soutěže a my 

chceme letos i v příštích letech bojovat 

o další trofeje jak v mužské, tak v  žen-

ské kategorii. Takže první Pohár máme 

„doma“ – přes víkend vymeteme vavříny 

a  od  pondělí tvrdě trénujeme dál – ex-

traliga jde do  fi niše a  každý bod bude 

důležitý pro pozici před play-off .“

jde o  téměř profesionální sportovkyni. 

Chodí k nám maminky s dvojčátky i ma-

minka, která přišla cvičit s  třemi dětmi 

najednou… a šlo to. 

Jak vaše cvičení/lekce probíhají?
Všechny lekce FITMAMI mají jednotnou 

strukturu, ale samozřejmě se v  detai-

lech liší podle toho, která cvičitelka lek-

ci právě u  vás vede. Vždy by ale mělo 

jít o intervalový trénink složený z bloků 

běhu s  kočárkem, posilování na  místě 

u kočárku, laviček, nebo i přímo s dětmi, 

proloženými hrami a říkankami tak, aby 

cvičení bavilo i samotné děti. 

 Vždy říkáme, že naše lekce jsou ra-

dostným cvičením pro maminku a zába-

vou pro děti.  

Pokud dobře vím, FITMAMI není "je-
nom o  cvičení", slyšela jsem, že také 
pořádáte v mateřských centrech různé 

semináře a  kurzy, můžete nám o  tom 
něco říci?
Ano, FITMAMI není jen o cvičení a spor-

tování maminek, ale snažíme se, aby-

chom ženám nabízeli různé možnosti 

sebevzdělání a  rozvíjení – především 

na  mateřské dovolené, ale nejen na  ní. 

Nabízíme semináře první pomoci u dětí, 

babymasáže, sportovní pobyty pro celé 

rodiny, ale především možnost stát se 

naší cvičitelkou a  vést lekce FITMAMI 

přímo v  místě, kde maminka bydlí. Ma-

minka tak může spojit určitou formu 

seberealizace, přivýdělku na  mateřské 

i  aktivní trávení volného času společně 

s dětmi.   

Co byste na závěr vzkázala maminkám? 
Ať se neostýchají a určitě na naše lekce 

dorazí. Nevadí, že mají pár kilo po poro-

du, nevadí, že nikdy nesportovaly, skvěle 

protáhnou své tělo, potkají další mamin-

ky se stejně starými dětmi a především 

– udělají něco pro sebe a svůj dobrý pocit. 

A to se počítá!

Andrea Wolfová

Na sportování 

s FITMAMI hlídání 

nepotřebujete, naopak!

Letošní fi nále Poháru České pojišťovny 

žen nabídlo nevídané drama. Postavily 

se proti sobě týmy Herabdent SJM Pra-

ha 11 a 1. SC WOOW Vítkovice, které 

letos již dvakrát ve  vzájemných zápa-

sech nabídly skvělou fl orbalovou podí-

vanou.

 Na fi nále žen se přišlo podívat 572 

diváků, a především fanoušci Herbaden-

tu vytvořili v  hale fantastickou kulisu. 

Do  zápasu vstoupil lépe obhájce titulu 

z Jižního Města a díky dvěma brankám 

Jarolímové a  jedné Urbánkové vedl 

po první části 3:2. 

 Druhá třetina nabídla další tři branky, 

když se za Herbadent opět trefi la Tere-

za Urbánková, ale ostravské hráčky re-

agovaly dvěma góly. Po druhé části se 

tak šlo do šaten za stavu 4:4.

 Když se ve  45. minutě trefi la Mah-

dalová, tak se zdálo, že by Vítkovice 

mohly vyrvat trofej z  tygřích spárů 

Herbaden-

tu, jenže hráčky 

z Jižního Města mají zkušeností na roz-

dávání a skóre opět srovnaly. Trefi la se 

reprezentační obránkyně Magdalena Ce-

pek Žižková. Jelikož další branka nepad-

la, tak se šlo do prodloužení. 

 To bylo dlouho vyrovnané, ale tři mi-

nuty před koncem obrala Vítkovice o mí-

ček Klímová, předlo-

žila ho 

Elišce Krupnové a ta vypálila přes-

ně k tyči! Herbadent si připsal čtvrtý titul 

v domácím poháru, byť můžeme dodat, 

že předtím pod jinými názvy získal další 

čtyři triumfy.

 „Celý zápas se odehrával ve  velmi 

vysokém tempu. Od  začátku do  konce 

jsme si však věřily, že to zvládneme. 

Síly ubývaly, ale daly jsme do  toho 

všechno. I to poslední, co jsme 

měly, a  to rozhodlo,” vyzdvih-

la útočnice Herbadentu Eliška 

Krupnová kvalitu fi nálového zá-

pasu. K vítězné trefě pak řekla: 

„Měla jsem před sebou hráčku a poprav-

dě musím říct, že ani sama nevím, kudy 

jsem to prostřelila. Majda Klímová mi 

tam skvěle předala míček, byla to situ-

ace dvě na dvě. Pak jsem ho ale viděla 

až v brance.”  David Podhráský

FOTO: LADISLAV ADÁMEK, SPORTIMAGE.CZ

Herbadentky 

si svoje vítězství 

zaslouženě užívaly.

Jihoměstské Herbadentky triumfovalyJihomměsttskké HHerbbaddenntkyy triummfovvalyy
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INZERCE

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Kýta, plecko, bůček – ke Křečkovi krůček.

Nechodím tam nadarmo, je to skoro zadarmo.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

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

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

Akční ceny BŘEZEN
Kuřecí stehna 61,90 39,90 Kč
Špekáčky ručně vázané 93,90 69,90 Kč
Spišáci (párky) 139,90 109,90 Kč
Turistický salám 140,90 109,90 Kč

Dunajská klobása 195,90 169,90 Kč
Hov. zadní vysoká plec ml.býk 199,90 189,90 Kč
Vepřové koleno zadní maxi 85,90 69,90 Kč
Kuřecí párky 50,90 39,90 Kč

BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE BYTŮ. NA KLÍČ
BEZKONKURENČNÍ SLUŽBY! PŘÍZNIVÉ CENY! KVALITA!

 Firma s tradicí 15 let. JÁDRO DO 7 DNŮ od 84 000 Kč.

AKCE – ZAJÍMAVÉ SLEVY AŽ 20 % 
+ WC KOMBI A UMYVADLO 50 ZDARMA! 

ZÁRUKA NA PRÁCE 5 LET!    www.reno.wbs.cz
RENO K. Novotný • mobil: 602 292 812 • tel.: 272 912 326 • renonovotny@atlas.cz
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telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
60 MĚSÍCŮ

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,  

KOUPELEN A INTERIÉRŮ „NA KLÍČ“

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH

• RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ •

zaměření a cenový rozpočet
Z D A R M A

AKCE LEDEN – BŘEZEN 2013
sleva 5 % na provedené práce  

+ sleva 10 % na keramické obklady a dlažby.

sy
sté

m O
PTIM

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

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

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

732 237 741 272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz

NOVĚ OTEVŘENÉ REALITNÍ CENTRUM VE VESTIBULU STANICE METRA “C” OPATOV

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

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

GSM: 602 224 745, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz

Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 900–1400

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

REKONSTRUKCE
BYTOVÉ JÁDRO
Specialisté na Prahu 11 Ta k é  k u c h y ň s k é  

l i n k y,  p o d l a h y,  
š t u k y,  s á d r o k a r t o n  

a  m a l í ř s k é  p r á c e
tel.: 602 244 255
www.bytovejadro.cz
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KC Zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.

 Malenická 1784

 148 00, Praha 11

 www.kczahrada.cz

 Tel.:  271 910 246, 

271 914 689

e-mail: zahrada@kczahrada.cz

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

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

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

U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov.

Divadlo, koncerty, široká nabídka výtvarných, 

pohybových, jazykových kurzů, workshopy 

streetartových disciplín.

Na pohádky je jednotné vstupné 50 Kč. Využívejte 

výhodné pohádkové předplatné – ušetříte až 

20 % z ceny a dostanete dárek!

PROGRAM BŘEZEN 2013
2. 3., 15.00: Sněhurka. Pruhované panenky. Pohád-

ka, vstupné 50 Kč.

5. 3., 17.30: Drum Circle – Skupinové bubnování.  
Aktivní vytváření hudby pro muzikanty i nemuzikanty 

– rozvíjí improvizační schopnosti a odbourává stres. 

Od 17.30 rodiče s dětmi, od 18.30 další zájemci. 

Vstupné 100/50 Kč, rodinné 200 Kč.

6. 3., 10.00: Z uzlíku kouzelné babičky. Liduščino 

divadlo. Pohádka, vstupné 50 Kč.

7. 3., 20.00: Žalman a spol. Pavel Žalman Lohonka 

je nestor folkové hudby, který se na českých a při-

lehlých scénách pohybuje už čtyři desetiletí. Vstupné 

230/190 Kč, 1. řada 250 Kč.

9. 3., 10.00: Sobotní výtvarná dílna s paní Němco-
vou. Velká jarní dílnička, vstupné 50 Kč.

9. 3., 15.00: Pohádkové nepohádky. Anima candi-

da. Pohádka, vstupné 50 Kč.

13. 3., 10.00: O princezně mlsalce. Divadýlko z pyt-

líčku. Pohádka, vstupné 50 Kč.

16. 3., 15.00: Veselé Velikonoce. Liduščino divadlo. 

Pohádka, vstupné 50 Kč.

18. 3., 14.30: Pražský salonní orchestr. V rámci 

cyklu Čas ve swingu zahraje orchestr skladby Glena 

Millera. Pouze pro členy Klubu aktivního stáří, 

vstupné 50 Kč.

20. 3., 10.00 a 14.30: O pračlovíčkovi. Divadlo 

Tramtárie. Pohádka, vstupné 50 Kč.

23. 3., 15.00: Slůně aneb jak sloni k chobotu přišli. 
Studio dell Arte. Pohádka, vstupné 50 Kč.

25. 3., 14.30: Velikonoční koncert Jana Víznera 
a Lucie Polonciové. V rámci cyklu Setkání se zpěvá-

ky. Pouze pro členy Klubu aktivního stáří, vstupné 

50 Kč.

27. 3., 10.00: Velikonoční radovánky. Divadlo 

Kukadlo. Pohádka, vstupné 50 Kč.

Chodovská tvrz
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.

 Praha 4, Ledvinova 9

 tel.: 267 915 444

 www.chodovskatvrz.cz

 info@chodovskatvrz.cz

Galerie – Otevřeno od úterý do neděle, 

13–19 hodin, vstupné 30 Kč. 

PROGRAM BŘEZEN 2013
1. 3., 18.00: Dernisáž výstavy, Opatov 1984–92 
s komentovanou prohlídkou. Výstava je symbo-

lickým ohlédnutím za dnes již legendární galerií 

pražského Jižního Města, která byla založena 

v roce 1984 Jaroslavem Krbůškem. 

2. 3., 19.00: Koncert – Jazz duo V+V. David Vrobel 

– altsaxofon a Petr Veselý – klavír. Těšit se můžete 

například na: J. Renard – Un angste est venu, K. 

Weill – Mack the knife, W. Hudson – Moonglow, 

a další. Vstupné 90 Kč.

3. 3., 15.00: Pohádka – Sněhová královna. Sněho-

vá královna – poetická klasická pohádka na motivy 

H. CH. Andersena. Vstupné 50 Kč.

6. 3., 17.00: Koncert – Jazz duo S+V. Pavel Sláma 

– pozoun a Petr Veselý – klavír. Těšit se můžete na-

příklad na: Y. Layton – After you've gone, F. Waller 

– Ain't misbehavin', a další.Vstupné 90 Kč.

8. 3., 19.00: Koncert – Jazz duo D+V. Josef Dvo-

řák – pozoun a Petr Veselý – klavír. Těšit se můžete 

například na: J. F. Hanley – Indiana, D. Ellington – It 

don't mean a thing a další.Vstupné 90 Kč.

10. 3., 15.00: Velikonoční radovánky a pohádka – 
O vlku, který dostal velikonočního beránka. Jakou 

barvu mají dny pašijového týdne, co zpívají koled-

níci a jak je to s velikonoční pomlázkou? Vstupné 

50 Kč.

11. 3., 11.00: Vernisáž výstavy „Čáry, čmáry, 
malování“. Rádi bychom vás pozvali na výstavu 

výtvarných prací žáků základních škol, základní 

umělecké školy a středních škol Prahy 11, kterou 

pořádá Kulturní Jižní Město, o. p. s., ve spolupráci 

se Základní uměleckou školou Jižní Město pod 

záštitou starosty městské části Praha 11 Mgr. Dali-

bora Mlejnského. Výstava potrvá do 24. 3. 2013.

12. 3., 19.00: Koncert – Karel Vejvoda, Josef 
Vejvoda, Petr Kořínek – jazzové trio. 
Vstupné 230/200 Kč.

17. 3., 15.00: Pohádka – O Sněhurce. Jemně 

strašidelná klasická pohádka vsazená do poezie 

starých časů. Staré kufry, stojany na noty, trpaslíci 

z dřevěných špalíků, loutka Sněhurky v životní 

velikosti. Vstupné 50 Kč.

17. 3., 17.30: Koncert – Jazz duo V+V. David 

Vrobel – altsaxofon a Petr Veselý – klavír. Těšit 

se můžete například na: M. Jarre – Somewhere, 

my love, J. Kosma – Las feuilles mortes a další. 

Vstupné 90 Kč.

20. 3., 19.00: Koncert – Jazz duo S+V. Pavel Slá-

ma – pozoun a Petr Veselý – klavír. Těšit se můžete 

například na: J. F. Hanley – Indiana, D. Ellington – It 

don't mean a thing, a další. Vstupné 90 Kč.

21. 3. 17.00: Setkání s Valerií Zavadskou. Beseda 

s královnou českého dabingu. Vstupenky můžete 

rezervovat mailem na renatarasikova@seznam.cz

29. 3., 19.00: Koncert – Jazz duo V+V. David 

Vrobel – altsaxofon a Petr Veselý – klavír

Těšit se můžete například na: J. Kern – All the 

things you are, I. Berlin – Always,  a další. Vstupné 

90 Kč.

24. 3., 15.00: Pohádka – O Koblížkovi. Jednodu-

chá, srozumitelná pohádka pro nejmenší diváky 

s loutkami. Vstupné 50 Kč.

27. 3., 17.00: Koncert – Jazz duo D+V. Josef Dvo-

řák – pozoun a Petr Veselý – klavír. Těšit se můžete 

například na: J. Y. Layton – After you've gone, F. 

Waller – Ain't misbehavin, a další. Vstupné 90 Kč.

29. 3., 19.00: Koncert – Jazz duo V+V. David 

Vrobel – altsaxofon a Petr Veselý – klavír. Těšit 

se můžete například na: M. Jarre – Somewhere, 

my love, J. Kosma – Las feuilles mortes, a další. 

Vstupné 90 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 BŘEZEN 2013
2. 3., 9.00–12.30: Keramická dílna Velikonoční 1. 
DDM JM, Šalounova.

2. 3., 13.30–17.00: Keramická dílna Velikonoční 
2. DDM JM, Šalounova.

16. 3., 9.00–13.00: Stolní tenis. Turnaj pro děti 

a jejich rodiče. DDM JM, Šalounova.

16. 3., 9.30–17.00: Kurz animovaného fi lmu. 
Přijďte si k nám vytvořit svůj krátký animovaný fi lm! 

DDM JM, Šalounova.

17. 3., 10.00–13.00: Kanzashi květy. Kreativní 

dílna. DDM JM, Šalounova.

23. 3., 9.30–12.00: Vítání jara. Velikonoční ruko-

dělná dílna. DDM JM, Šalounova.

24. 3., 14.00–17.00: Čekání na zajíčka s pohád-
kou. Výtvarná dílna a pohádka „Veselé Velikonoce“. 

DDM JM, Květnového vítězství.

Připravujeme: 
7. 4. Jarní pohár Děti v akci. 
13. 4. Papírové jaro.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

MC DOMEČEK 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

Z PROGRAMU V BŘEZNU 2013:
Kurz efektivního rodičovství
7 lekcí vždy ve čtvrtek od 18.15 do 21.15 hod. 

První lekce ve čtvrtek 7. 3. 2013.

Lektor: Mgr. Vlasta Hamalová

Jak lépe porozumět svým dětem, jak s nimi správ-

ně komunikovat, jak řešit konfl ikty bez křiku a jak 

čerpat podporu pro sebe v rodičovské roli. Kurz je 

veden v uzavřené skupině formou prožitkových her, 

modelových situací, praktických cvičení a diskusí.

Cena: 1200 Kč za osobu, 2000 Kč za pár. Přihlášky 

a informace do 22. 2. 2013 na e-mail: mcdome-

cek@seznam.cz.

23. 3., 14.00: Velikonoční dílna. Přijďte k nám 

strávit příjemné odpoledne. Dospělí a děti od 10 

let připraví vajíčka batikovaná voskem, závěs 

na dveře a hnízda se svíčkami na stůl. Souběžně 

bude probíhat dílnička pro malé od 3 let (zdobení 

vajíčka, jarní zahrádka, zápich). S sebou aspoň 4 vy-

fouklá vajíčka, ostatní dekoraci zajistíme. Vstupné: 

70 Kč tvořící dospělý účastník nebo dítě nad 10 let; 

30 Kč tvořící dítko od 3 let. Nutno přihlásit předem 

do pátku 15. 3. 2013 v MC Domeček nebo na e-

-mail: mcdomecek@seznam.cz.

16. 3., 10.00: Přednáška Prevence úrazů dětí 
a bezpečnost v domácnosti. Úrazy v domácnosti, 

požární bezpečnost, základy první pomoci, život 

ohrožující stavy, lékárnička první pomoci pro 

domácnost. Pozvání přijal plk. Mgr. Vít Pernica 

z Hasičského záchranného sboru hlavního města 

Prahy.

Pokud není napsáno jinak, vstup na přednášky je 

50 Kč včetně pobytu dětí v herně.

Více na www.mc-domecek.cz

Benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

Tel.: 272912124, mob.: 603 468 151

informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 

Z PROGRAMU V BŘEZNU 2013
15.–17. 3. Osobnost dítěte – Montessori peda-
gogika, akreditovaný seminář pro rodiče i učitele, 

součástí je i praktické využití Montessori pomůcek.

22. – 23. 3. Balanční pomůcky a pilates pro děti, 
akreditovaný kurz pro učitele MŠ, ZŠ a cvičitele dětí.

24. 3. Fimo kurz pro dospělé – hrajeme si s textu-

rami.

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

let, denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

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

FITcvičení pro maminky s hlídáním dětí, út 10.15.

PILATES – cvičení pro krásu těla i ducha, st 10.00, 

čt 11.00, po a st 19.00.

Večerní FITcvičení pro ženy, čt 19.00.

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

Dětský FITaerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, 

st 17.00.

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

16.00.

Pískání na fl étnu pro děti od 3 let, po od 16.00–18 

hod. 

ARTÍK – výtvarná dílna pro děti od 2 let, první tvoře-

ní pro děti s rodiči, středa od 10.00.

FITcvičení na míčích pro dospělé – zdravotní cvičení 

podporující protažení a posílení nejvíce zatěžovaných 

svalových skupin, prevence bolestí zad a relaxace 

pro dobrou psychickou pohodu, úterý 18.00.

POWERYOGA – cvičení pro protažení a posílení 

celého těla vychází z prvků jógy, které vám přinese 

relaxaci po náročném dni, pá 11.00.

Novinky

PILATES PRO TĚHOTNÉ – cvičení, které vám 

zoptimalizuje svalové napětí v oblasti bederní, posílí 

potřebné svalové skupiny a udrží tělo v kondici 

v době před i po porodu, úterý 11.00.

MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2 let. Najdete 

u nás zdravou školku podporující pohybové aktivity, 

pobyt venku na velké zahradě i přirozené vzdělávání 

dětí s prvky Montessori pedagogiky.

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

ddm jm
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Folk od A do Ž. Legendární 
Žalman míří do Zahrady 

Přijďte do Zahrady na zumbu!

Budějovický rodák Pavel Lohonka, zná-

mější pod uměleckým jménem Žalman, 

zavítá do  KC Zahrada. 

Diváci se mohou 

těšit na  hlouba-

vé, silně melodic-

ké a často teskné 

písně, které čer-

pají inspiraci jak 

z jihočeských lidových písní, tak z tvorby 

různých osobností světového folku. 

 Takřka patnáct let sbíral Pavel Lo-

honka zkušenosti v předních českých fol-

kových souborech (Nezmaři, Minnesen-

gři), než se vydal na sólovou dráhu pod 

jménem Žalman. Vyplatilo se. Vyzrálé, 

posmutnělé a meditativní písně vydoby-

ly Žalmanovi rychle pozici jednoho z nej-

uznávanějších českých folkařů. Chytré 

texty a neokoukané melodie přitom píše 

s obdivuhodnou pílí. 

 Od roku 1987 vydává v průměru kaž-

dý rok a půl nové album. Do Zahrady se 

možná těší i proto, že mu jméno tohoto 

jihoměstského kulturního centra připo-

mene stejnojmenný významný folkový 

festival, který spoluzakládal. 

 Nenechte si ujít Žalmana první břez-

nový čtvrtek večer. Bude to stát za to!

red

Lekce Zumby je vhodná pro všechny vě-

kové kategorie, stačí mít jen chuť do ně-

čeho nového. V  jednotlivých skladbách 

se opakují podobné, snadné kroky, které 

zvládnou všichni, aniž by měli taneční 

nebo aerobikové zkušenosti. Každý si 

do  pohybu vloží kus sebe. Hlavní je si 

hodinu užít, psychicky si odpočinout, za-

cvičit si, nebo spíše si zatančit, a věřte, 

že po naší lekci se budete opravdu cítit 

dobře. V hodině Zumby jsou kombinová-

ny svižnější a  pomalejší části, tzv. pře-

rušovaný kardio trénink, díky kterému 

dochází ke spalování tuků a efektivnímu 

formování celého těla. Zumba není rum-

ba! Ani samba! A není hanba ji navštěvo-

vat, protože dospělí se při Zumbě stáva-

jí tak spontánními, jako by na chvíli byli 

dětmi. Hravost a společenskost Zumby 

umožní dospělým oživit endorfi ny za-

sypané prachem dávno zapomenutých 

dětských pískovišť. Hodina Zumby je 

neverbální párty, latinsko-americká hud-

ba hraje nahlas, dáte průchod emocím, 

tělo dostane aerobní trénink, hlavně 

však provětráte duši. Rezervace na tel.: 

271 910 246. Ceny: 90 Kč/1 lekce, 400 

Kč/permanentka 5 lekcí, 750 Kč/perma-

nentka 10 lekcí. 

Těším se na vás.

Zuzana Šandová

Zumba instruktor, Člen ZIN

ZUMBA – KC ZAHRADA, 

Malenická 1784, Praha 11

Informace k provozu Místní lidové knihovny 
Na základě rozhodnutí správní rady Kulturní Jižní Město, o. p. s., která je provozovatelem knihovny, dojde k omezení provozu 

Místní lidové knihovny v Donovalské ulici na dva dny v týdnu, čímž se podaří ušetřit značnou část (více jak polovinu) nákladů 

na její provoz. V těchto dnech se provádí průzkum mezi návštěvníky a čtenáři, ze kterého budeme vycházet při určení konkrét-

ních otevíracích dnů a hodin. 

Jsme velmi rádi, že čtenáři naši knihovnu navštěvují a rozhodně její provoz nechceme rušit.

Ing. Lenka Petrová, předsedkyně správní rady Kulturní Jižní Město, o. p. s. 
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PŘIJĎTE SI PSYCHICKY ODPOČINOUT, DÁT SI DO  TĚLA, A  HLAVNĚ SE 

VYŘÁDIT DO KC ZAHRADA. ČEKAJÍ VÁS MILÉ INSTRUKTORKY, PŘÍJEMNÝ 

A DUCHEM MLADÝ KOLEKTIV.

V Zahradě vystoupí 

Žalman již 7. března 

ve 20 hodin.



 Dobrá tradice by se měla udržovat. A  právě pří-

městské tábory se takovou tradicí za ta léta staly. Díky 

městské části Praha 11 se konaly i  letos v období jar-

ních prázdnin. Tak jako každý rok měli občané Prahy 11 

možnost v  tomto období svěřit své děti instruktorům 

od pondělí do pátku od 7 do 18 h buď na ZŠ k Milíčovu, nebo 

na ZŠ Mikulova. Letos tuto možnost využilo téměř 300 rodin. 

Daří se i udržovat stejnou cenu, a tak za každý den zimních 

příměstských táborů rodiče zaplatili 200 Kč.

 

Pro děti byl při-

praven na celý týden bohatý program. 

Super bylo úterní a  čtvrteční lyžování v  lyžařském areálu 

Chotouň. Ale i v pondělí, středu a pátek měly děti v tělocvič-

nách ZŠ K Milíčovu a ZŠ Mikulova spoustu zábavy. Tak jako 

každý rok měli účastníci zimních příměstských táborů Prahy 11 

zajištěn oběd a dvě svačiny. 

Pondělí – mezi sedmou a půl devátou ráno se scházíme v tělo-

cvičně a hrajeme oblíbenou talířovku a prolézáme opičí dráhou. 

Dopoledne stihneme seznamovací hru na jména a pár malých 

pohybových her.  Mezitím si dáme svačinu. V půl jedné vyrážíme 

na oběd do Jihoměstského pivovaru, kde báječně vaří, a potom 

se vracíme do tělocvičny a pokračujeme ve hrách.

Úterý – odjíždíme do lyžařského střediska Chotouň. Autobus už 

čeká. Nakládáme lyže, snowboardy, boby i pekáče a vyrážíme 

směr svah. Deseticentimetrová vrstva nového přírodního sněhu 

a teplota kolem nuly.

Středa – čeká nás den míčových her. Po půl deváté jsme už 

všichni. Většina z nás už se třetí den zná, tak nám jde všechno 

snáz. Kluci si jdou zahrát fotbal a holky vybíjenou. Potom zkou-

šíme všichni dohromady zjednodušenou přehazovanou a týmo-

vou vybíjenou.

Čtvrtek – opět nás čeká Chotouň. Podmínky na  lyžování jsou 

příznivé, jenom trochu sněží. Vše probíhá v klidu a na konci dne 

se vracíme spokojení k našim tělocvičnám. 

Pátek – máme přichystanou sportovní olympiádu. Jsme rozdě-

leni do  třech týmů a  soutěžíme v  7 disciplínách zaměřených 

na koordinaci, rychlost, přesnost a sílu. Na konci nás všechny 

čeká sladká odměna, pro ty lepší i víc. 

Letos to bylo vážně senzační…☺
red

i d ou a půl devátou ráno se scházíme v tělo-
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...Příměstské tábory

Oč¡ma dětí…

Podívejte se jak si děti z Jižňáku užily letošní...

A jak se děti vlastně během týdne bavily? 

pondělí

úterý

čtvrtek

pátek

středa

FOTA: SVATOPLUK ČECH
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Městská část v tuto chvíli nechce zóny placeného stání

Při jarním úklidu využijte sběrný dvůr na Jižním Městě

„Záměr zavedení zón placeného stání 

byl součástí projektu Koncepce řešení 

dopravy v  klidu na  území městské čás-

ti Praha 11, který reagoval na neustále 

se zvyšující zatížení dopravní sítě par-

kujícími vozidly a rostoucími stížnostmi 

obyvatel na  stále složitější parkování 

poblíž jejich domovů,“ vysvětluje mís-

tostarosta Jan Meixner projekt, jehož 

součástí byla i  výstavba parkovacích 

domů a  řešení průjezdnosti ulic, přede-

vším s ohledem na vozy integrovaného 

záchranného systému. Výstavba parko-

vacích domů se u většiny obyvatel loka-

lit, kde měly být postaveny, nesetkala 

s pochopením, a tak od ní městská část 

Praha 11 upustila, což deklarovala usne-

sením Rady městské části Praha 11 č. 

930/22/R/2012 ze dne 25. 9. 2012.

 Současně došlo a  stále dochází 

ke  změnám v  pravidlech provozování 

zón placeného stání a stejně tak roste 

záměr jejich rozšíření do  dalších měst-

ských částí, včetně sousední Prahy 4. To 

vše má zásadní vliv na další řešení dopra-

vy v klidu, protože tuto problematiku je 

nezbytné řešit komplexně i s přihlédnu-

tím k vývoji sousedních městských částí. 

„V tuto chvíli je jediným rozumným řeše-

ním přerušení tohoto projektu do doby 

zpracování pravidel zón placeného stání 

ze strany Magistrátu hlavního města 

Prahy, který je zřizovatelem těchto zón 

na území Prahy a vyčkat na dokončení 

záměrů na  zřízení a  rozsah těchto zón 

na  území sousedních městských částí,“ 

doplňuje na závěr starosta Mlejnský.

 Zřizovatelem zón placeného stá-

ní na  celém území metropole je hlavní 

město Praha. Rada městské části Praha 

11 svým usnesením č. 0280/7/R/2012 

ze dne 21. 3. 2012 přihlásila k projektu 

zřizování zón placeného stání na území 

Jižního Města. Městská část Praha 11 

předala 27. března 2012 odboru dopra-

vy magistrátu schválenou projektovou 

dokumentaci pro realizaci zón placené-

ho stání na vybraných územích městské 

části Praha 11. Andrea Wolfová

Jaro je časem úklidu nejen doma ale 

i na zahradě. A pokud nevíte kam s od-

padem, máme řešení. V Bartůňkově ulici 

u  stanice metra Opatov můžete využít 

sběrný dvůr hl. m. Prahy. 

Takže pokud potře-

bujete odložit svůj 

odpad do  sběrného 

dvora, můžete navští-

vit přímo ten uprostřed Jižního Města. 

Je součástí areálu společnosti Komwag, 

podnik čistoty a údržby města, a. s. Na-

jdete ho mezi ulicemi Starochodovská 

a  Chilská, nedaleko stanice metra Opa-

tov. Pro občany 

s  trvalým poby-

tem na  území 

hl. m. Prahy je 

odložení větši-

ny druhů odebí-

raného odpadu bezplatné.

 Pro ty, kteří nemají možnost dopravit 

odpad vlastními prostředky, je tu nad-

standardní placená služba objednávko-

vého odvozu odpadu do sběrného dvora.

 Můžete odevzdávat odpady: biood-

pad (odpad z údržby zeleně) , kovový od-

pad, dřevěný odpad, tříděný odpad (papír, 

sklo, plasty, nápojové kartony), objemný 

odpad (nábytek, koberce, PVC, apod, 

vyřazená elektrická zařízení (chladničky, 

pračky, televize, počítače, přehrávače, 

telefony apod.). Nebezpečné složky ko-

munálního odpadu (baterie a akumuláto-

ry, oleje, barvy, ředidla, lepidla, pesticidy 

a další chemikálie včetně nádob od nich, 

zářivky a  výbojky, léky a  teploměry, ná-

dobky od sprejů), suť z bytových úprav 

(beton, cihly, keramické výrobky a  jejich 

směsi) v množství do 1 m3 zdarma, nad 

1 m3 za poplatek, pneumatiky – poplatek 

25 Kč / kus.

 Nelze odevzdat: nebezpečné složky 

stavebního odpadu (asfaltová lepen-

ka obsahující dehet, odpad obsahující 

azbest – nutno se obrátit na  speciali-

zované fi rmy), směsný komunální od-

pad (patří do sběrné nádoby objednané 

u svozové společnosti vlastníkem domu)

Kontakt: tel.: 236 040 027

Provozní doba:
 zimní období letní období

Po - Pá  8.30 – 17.00 8.30 – 18.00

So 8.30 – 15.00 8.30 – 15.00

Ne zavřeno zavřeno

red

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 SE DNE 23. LEDNA 2013 

ROZHODLA ZRUŠIT ČÁST USNESENÍ Č. 0280/7/R/2012 ZE 

DNE 21. 3. 2012. ZÁROVEŇ POVĚŘILA ZÁSTUPCE STAROSTY 

JANA MEIXNERA, ABY ZAJISTIL STAŽENÍ ŽÁDOSTI MĚSTSKÉ 

ČÁSTI PRAHA 11 VE VĚCI ZAVEDENÍ ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ 

NA ÚZEMÍ PRAHY 11 U MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. 

Chcete čisté Jižní Město? 

Volejte Linku čistoty...

✆ 800 113 336
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE , KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
zve na výstavu 

k 30. výročí otevření pobočky Opatov Městské knihovny v Praze
5. až 27. března 

Výstava k významnému jubileu, kterého se letos knihovna dožívá, chce pomyslně zavést své návštěvníky 

do dob minulých. Připomeneme si, jak naše knihovna vznikala a jak to v ní vypadalo. A to nejen na unikátních 

dobových fotografi ích, na nichž je zachycen vznik knihovny v souvislostech s výstavbou sídliště.

19. 3. 2013 – slavíme v knihovně celý den:  
– vystoupí děti z pěveckých, hudebních a tanečních tříd ZUŠ Křtinská, saxofonové kvarteto, skupina Bez not 

a další

– s představením speciálně pro děti přijdou Vanda a Standa

Podrobný program na stránkách Městské knihovny v Praze – www.mlp.cz.

Knihovna Opatov – artotéka, Opatovská 1754, Praha 11

Otevřeno: po–pá 9–19, so 9–15 hod., tel.: 272 918 759

V minulém čísle časopisu jsme pro vás vyhlásili kulinářskou soutěž, ze které třeba nakonec vzejde i speciální jihoměstská ku-

chařka. V každém případě určitě nejlepší recepty po zásluze odměníme přesně tak, jak jsme slíbili. V tomto čísle otiskujeme 

návody na dobroty od čtenářky Mileny Rakové, která nám zaslala úžasný recept na jitrocelový sirup, pochoutku ze pstruhů 

a sladkou tečkou je pařížský dort. 

Jihoměstské recepty a speciality

Soutěžte s námi o vouchery do chodovské Pivní tvrze
Soutěžte s námi o vouchery do chodovské Pivní tvrze

čekáme na Vaše recepty na e-mailu 

klic@praha11.cz
t na e mailu

ppppp

dkou

Pařížský dort

Těsto: 4 žloutky, 300 g prášk. cukru, 150 ml vody, 150 ml oleje, 

200 g polohrub. mouky, ½ bal. pr. do pečiva, 1 PL kakaa, 4  bílky

Krém: 4 šlehačky, 3 čokolády (stačí 2), rybízový džem na potření, 

kakao na posypání

Postup:

1. Den předem si připravíme krém. Uvaříme šlehačky s čokoládou, 

necháme je vychladnout a dáme na noc do  lednice. Druhý den 

vyšleháme z hladké hmoty jemný krém.

2. Jednotlivé suroviny na těsto promícháme a zlehka přidáme sníh 

vyšlehaný ze 4 bílků. Připravené těsto vylejeme na plech vyložený 

papírem na pečení. Dáme péct do předem vyhřáté trouby na 25 

minut při teplotě 180 stupňů.

3. Upečený koláč potřeme rybízovým džemem a potom šlehačko-

vým krémem. 

Povrch zákusku ozdobíme přesátým kakaem a dáme do chladu. 

Pochoutka z pstruhů

Ingredience: ½ kg pstruhů, 4–5 malých červených cibulí (na ½ kolečka), 1 hrníček limetkové šťávy, ½ hrníčku 
sladké pomerančové šťávy, posolit, přidat 2 stroužky česneku prolisovaného, pepř, trochu pálivé papriky,, před 
podáváním posypat petrželí

Pstruhům odstraníme hlavu, rozpůlíme podélně, zbavíme je kůže, a vykostíme tak, že vyndáme kostru. Pak je 
nakrájíme na kousky, asi jako matesy. Smícháme s ostatními surovinami, dáme do lahve a do lednice marinovat. 
Dá se jíst už druhý den, i marináda se může vypít. Je to výborné a zdravé.

Jitrocelový sirup proti kašli
Podlouhlé listy jitrocele (ne ty kulaté) se dají do  lahve, třeba 5l, vrstva buď ce-lých nebo rozřezaných, omytých a  oka-paných listů jitrocele, na to vrstva (hrst) cukru, lze naplnit takto celou láhev, do  rána slehne, možno znovu doplnit, pak se zavře (třeba plastovým víčkem) a nechá se kvasit několik týdnů. Pak se slije do láhve, popř. listy vyždímat přes plátno. Užívá se lok, dva denně.
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Uzenářství v Brodského ulici podnikatel měsíce března

Pan Hunyadi, podnikatel měsíce úno-

ra, provozujete uzenářství v  Brodské-

ho ulici již od  roku 2004. Jeho jméno 

není až tak exotické, jak by se na první 

pohled mohlo zdát, pochází totiž z Ma-

ďarska (mimo jiné také země výborných 

klobás a dalších uzenářských lahůdek). 

Jinak je to jihoměstský patriot, který se 

přistěhoval na  Jižní Město, konkrétně 

do Leopoldovy ulice, už v roce 1986.

V  jeho uzenářství, které je široko dale-

ko vyhlášené sice nenajdete špekáčky 

za 50 korun, ale najdete tam špekáčky, 

které jsou chutné a na rozdíl od jiných 

pořád z masa ☺.

 Když jsem se v  malém obchůdku 

ptala zákazníků, proč nakupují právě 

tady, odpovědi se stáčely k následující-

mu –  kvalita, důvěra, dobrá zkušenost, 

příjemná obsluha. Kromě zavedeného 

sortimentu uzenin (pro některé si sem 

zákazníci opravdu chodí pravidelně už 

devátým rokem), denně čerstvé šun-

ky od  kosti, kvalitních párků a  uzenin, 

u  kterých pan Hunyadi klade velký dů-

raz na dodavatele, se zde samozřejmě 

snaží také o  inovace. V poslední době 

tak slaví velký úspěch například tradiční 

anglické sýry. Samozřejmostí je čerstvé 

a kvalitní pečivo.

 Zákazník si zde také může objednat 

dárkové koše či obložené mísy. Stačí 

určit cenu a oblíbený sortiment – vše si 

nadiktuje zákazník sám. A co je příjem-

né, za tuto práci si zde neúčtují žádnou 

částku navíc. Pokud chcete zažít rčení 

„náš zákazník – náš pán“ v  praxi, tak 

zkuste zajít právě sem. Dobrou chuť!

Otevřeno zde mají denně 
od 7 do 18 hodin včetně 
některých svátků. 

Info na www.dobrejuzenar.cz

Andrea Wolfová

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 

oznamuje, že velkoobjemové kontejnery 

na bioodpad budou na jaře 2013 přista-

veny na Jižním Městě v níže uvedených 

termínech.

 Do  přistavených velkoobjemových 

kontejnerů mohou obyvatelé Jižního 

Města zdarma odkládat biologicky roz-

ložitelný odpad (bioodpad) rostlinného 

původu ze zahrad – listí, trávu, větve, 

neznečištěnou zeminu apod.

 Po  celou dobu přistavení VOK (3 

hod.) bude přítomna odborná obsluha, 

která bude dohlížet na  průběh sběru, 

a  v případě naplnění zajistí další kontej-

ner.

 VOK jsou určeny pouze pro občany hl. 

m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad 

ve  vlastnictví fyzických osob – občanů. 

Vysbíraný bioodpad bude zpracován 

kompostováním.

Datum přistavení Čas přistavení Lokalita 

23. 3. (sobota) 9–12 Pod Vodojemem–Zakouřilova

30. 3. (sobota) 9–12 Stachova–V Hájích (u trafostanice)

6. 4. (sobota) 13–16 Ženíškova–Květnového vítězství

7. 4. (neděle) 13–16 Exnárova–Otická

13. 4. (sobota) 13–16 Kryštofova–Kazimírova

14. 4. (neděle) 13–16 Rujanská–Donovalská

20. 4. (sobota) 13–16 Komárkova–Hněvkovská (u sportovní haly)

27. 4. (sobota) 13–16 U Nové dálnice

28. 4. (neděle) 13–16 Lažanského–7. května

11. 5. (sobota) 13–16 Výstavní–K Jezeru (parkoviště u TJ Háje)

25. 5. (sobota) 13–16 Mokrá–Zimákova

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – jaro 2013
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AMNESTIE SI DLOUHO NEUŽIL. 
Dne 3. 1. 2013 v podvečerních hodi-

nách strážníci v Obchod-

ním centru Chodov 

řešili muže, který 

se snažil odcizit 

zboží v  hodnotě 

necelých 9000 Kč. 

Následně strážníky 

bylo zjištěno, že se 

jedná o  recidivistu, který již za  po-

dobný skutek v  minulosti byl pravo-

mocně odsouzen a  před třemi dny 

propuštěn na  amnestii prezidenta 

republiky. Z těchto důvodů byl dotyč-

ný muž strážníky pro recidivu omezen 

na osobní svobodě a předán k  další-

mu šetření na Policii ČR.

STRÁŽNÍCI POMOCT NEDOKÁZALI. 
Dne 11. 1. 2013 v odpoledních hodi-

nách při hlídkové činnosti si strážníci 

z  jízdního oddílu OŘ MP Praha 11 

povšimli na  odlehlém místě Milíčov-

ského lesa muže visícího na  stromě. 

Následně bylo zjištěno, že se jedná 

o  muže, který s  největší pravděpo-

dobností spáchal sebevraždu a  již při 

objevení strážníky nejevil známky ži-

vota. I přesto se strážníci pokusili ob-

novit životní funkce do příjezdu rychlé 

záchranné služby, což se nepodařilo. 

Z  tohoto důvodu byla celá věc ihned 

předána na Policii ČR k dalšímu šetření.

STRÁŽNÍCI ZACHRAŇOVALI. Dne 

12. 1. 2013 v dopoledních hodinách 

si strážníci z  jízdního oddílu OŘ MP 

Praha 11 při běžné hlídkové činnosti 

povšimli muže, který náhle uklouzl 

na  zledovatělé cestě a  po  pádu ne-

jevil známky života. Strážníci ihned 

poskytli muži první pomoc a  hlídali 

základní životní funkce do  příjezdu 

rychlé záchranné služby, která muže 

převezla k dalšímu ošetření do Fakult-

ní nemocnice Královské Vinohrady.

PORUŠOVAL PŘEDPISY. Dne 26. 1. 

2013 ve  večerních hodinách si stráž-

níci OŘ MP Praha 11 povšimli osobní-

ho vozidla, které porušilo zákazovou 

značku a vjelo do zákazu vjezdu auto-

busového nádraží Roztyly. Po spatře-

ní strážníků se řidič rozjel a snažil se 

ujet. Strážníkům se podařilo osobní 

vozidlo zastavit. Následnou kontro-

lou bylo zjištěno, že nejenže dotyčný 

porušil dopravní předpisy a vjel do zá-

kazu vjezdu, ale řídil své vozidlo pod 

vlivem alkoholu 1 ‰. Z tohoto důvodu 

byl muž omezen na  osobní svobodě 

a předán k dalšímu šetření Policii ČR.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Dětská hřiště pod dozorem strážníků
Městská policie z Jižního Města se mimo 

jiné zaměřuje na  pořádek na  dětských 

hřištích, a  to i  v  zimě. Je to úkol hlav-

ně pro strážníky-okrskáře, kteří v  rámci 

běžné hlídkové služby sledují i to, co se 

na hřištích děje, zda je někdo nevyužívá 

například k venčení psů, přespávání, ne-

ničí jejich vybavení. 

 „Jaro se blíží velmi rychle a my chce-

me, aby si děti, až se oteplí, měly kde 

hrát a  byly v  bezpečí,“ vysvětluje ředi-

tel strážníků z  Prahy 11 Petr Schejbal. 

A rovnou dodává, že strážníci úzce spo-

lupracují s kustody, kteří mají konkrétní 

hřiště na starosti. „Jde hlavně o výměnu 

informací, která pomáhá udržovat hřiště 

v pořádku,“ vysvětluje ředitel. 

 S  blížícím se jarem se tak strážníci 

zaměří také na kontroly hřišť, a nejen jich, 

zaměřených na injekční jehly a stříkačky, 

případně jiný potenciálně nebezpečný 

materiál. „Každý rok děláme tyto kont-

roly v  rámci rozsáhlých celoměstských 

akcí, to ale neznamená, že se na hřiště 

podíváme jednou za  rok a  dost. Stráž-

níci samozřejmě takové kontroly prová-

dějí častěji,“ doplňuje ředitel Schejbal. 

Navíc jsou strážníci připraveni reagovat 

i na oznámení upozorňující na podobné 

nálezy. „Musím zdůraznit jedno zásadní 

upozornění: pokud najdete injekční jehly 

nebo stříkačky, nesbírejte je, nesahej-

te na  ně, nesnažte se je sami vyhazo-

vat. Není to bezpečné. Neplatí, že jehlu 

ohnete a vyhodíte do koše, to je špatně. 

Zavolejte linku 156, sdělte strážníkovi, 

kde jste předměty našli, na místo přije-

de hlídka vybavená speciálními kleštěmi 

a  kontejnerem na  infekční odpad, vše 

posbírá a  odveze k  bezpečné likvidaci. 

Jsme tady od toho,“ upozorňuje ředitel 

Schejbal s  tím, že jiné řešení není bez-

pečné a nemá smysl zbytečně riskovat. 

Pokud tedy podobný materiál naleznete, 

volejte buď linku 156 nebo přímo Ob-

vodní ředitelství městské policie Praha 

11 na telefonní číslo 222 025 674.

Jana Přikrylová, MP hl. m. Prahy

FOTO: Z ARCHIVU MP HL. M. PRAHY

PC kurzy
Přijímáme přihlášky na počítačové kurzy

na období duben – červen 2013

Kurzy jsou vedeny individuální formou!!

Jsou určeny pro zdravotně postižené, 

kteří si hledají umístění na  trhu práce. 

Pro nezaměstnané jako součást rekva-

lifi kace. Pro seniory. Pro ženy na mateř-

ské, které si chtějí zlepšit vhodnou pří-

pravou vstup na trh práce po mateřské.

Hlavní intencí PC KURZŮ je větší šance 

při výběru a udržení se na  trhu práce!!

Počítačová pracovna
Internet pro veřejnost, kopírování, ske-

nování, vypalování

Kurzy anglického jazyka
vždy ve středu od 15.00 mírně pokročilí, 

od 16.30 pokročilí. Můžete se ještě při-

hlásit do kurzu pro mírně pokročilé.

Výstava   
V  prostorách Klubu vystavují neslyšící 

umělci Věra Macháčková – obrazy, Lu-

děk Lauermann – umělecké fotografi e 

do 5. dubna 2013

Pomoc při zprostředkování zaměstnání
Pomáháme zdravotně postiženým při 

hledání zaměstnání formou předávání 

informací od  Svazu tělesně postiže-

ných v ČR. 

Kontakt:
U Zeleného ptáka 1158, 

Praha 4-Kunratice

tel./fax: 271 913 590, 607534184

e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

Dopravní spojení: 
speciální bus pro vozíčkáře č.1 s pře-

stupy na metro B a C, bus č.177 z me-

tra C Chodov i Opatov

Otevřeno Po – Pá od 10 do 18 hod.

Více informací: www.zelenyptak.cz

Děkujeme za  sponzorování naší čin-
nosti MČ Praha 11.

Počítačový klub pro zdravotně postižené



I přes nepřízeň počasí, která velmi ztěžuje podmínky především 

pro přesun stavebních hmot. Pozornost je věnována dodržová-

ní technologických postupů.

 Kontrolní dny jsou minimálně jednou týdně, v případě po-

třeby i vícekrát. Na těchto pracovních schůzkách je kontrolován 

harmonogram prováděných prací. Za přítomnosti projektanta 

a zástupců dodavatelských fi rem jsou koordinovány jednotlivé 

pracovní a technologické postupy.

Velký důraz je kladen na kontrolu kvality práce a používaných 

materiálů. Pozornost se zaměřuje i na dodržování bezpečnosti 

práce.

 Před výběrem je subdodavatelská fi rma na  dodávku a  in-

stalaci bazénových technologií. Tímto krokem se realizace celé-

ho projektu posouvá do další, velmi důležité etapy.

 Pracovní skupina spolu s projektantem a manažerem stav-

by v současné době také řeší výběr materiálu na povrchovou 

úpravu hrací plochy ve víceúčelové hale a interiérové vybavení 

tohoto prostoru. Pavel Dittrich

Obyvatelé našeho Jižního Města mohou sledovat, 
že za poslední měsíc se stavba areálu Jedenáctka 
VS odrazila od základů a doslova roste před očima 
každým dnem.

odbednění stěn výtahové šachty

výztuž stěn 1N.P.

osazení vazníku

střešní vazníky střešní vazníky

odstranění sněhu a ledu z pracovní spáry stěny
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• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a  poraden-
ská činnost. Projekty ke stav. povolení, ohlá-
šení stavby a k územnímu řízení. Projekty no-
vostaveb, rekonstrukcí domů a bytů, studie. 
Tel. 731 060 583.

• OPRAVY AUT. PRAČEK Whirlpool, Ignis 
a  Tatramat. Opravy provádíme v  bytě zá-
kazníka se zárukou. 30 let praxe. Telefon: 
272 761 234, 602 366 328.

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

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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, ka-
nalizace, topení. Výměna plynových spotřebi-
čů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan Horyna, 
tel. 603 554 550, 271 912 323.

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

• BYTOVÉ OPRAVY A  MONTÁŽE – dopra-
va JM zdarma, od 200 Kč/h. práce – instala-
térské, elektro, stavební úpravy, štuk, vrtání, 
podlahy, nábytek atd. Tel.: 777  204  950, 
e-mail: hodinovymanzel@mujmail.cz.

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

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

• NABÍZÍM malířské a  lakýrnické práce, štu-
kování, sádrovou stěrku, imitace dřeva fl ádro-
vání. Mob: 736 691 087, e-mail: ales.pajma@
email.cz.

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

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI. Opravujeme 
veškerou obuv, brašny, kabelky, deštníky, 
kožené bundy, ortopedickou obuv, prodej 
krémů a  leštidel, péče o  obuv, gravírová-
ní. OC Opatov, vestibul metra Opatov P-4, 
www.opravyobuvi.cz.

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

• RODINNÁ ÚČETNÍ FIRMA se sídlem v Praze 
4 nabízí vedení účetnictví a daňové evidence. 
Kontakt – e-mail: evamouchova@gmail.com,
 tel.: 737 670 707.

• AUTO-ELEKTRO opravy-montáže-demon-
táže el. zařízení osobních vozidel, autoalarmy, 
autorádia, denní led světla, alternátory, star-
téry, stahovačky oken apod. Příprava na STK. 
Tel.: 777 832 938, Šeberov, Praha 4.

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

• PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ KADEŘNICTVÍ 
Metodějova 1467 Vás zve k návštěvě. Lenka 
Tomková, tel. 723 969 635, Yvona Hofírková, 
tel. 739 017 948.

• PROVÁDÍM VEŠKERÉ REKONSTRUK-
CE (i  malé zakázky) bytových i  nebytových 
prostor i  jako hodinový manžel, levněji, kva-
litně a spolehlivě. Tel. 739 613 488, e-mail: 
jin60jir@seznam.cz.

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

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-
keré zednické a  obkladačské práce, malo-
vání, štukování, plovoucí podlahy. Kvalita 
a  rozumná cena. Tel.: 720 391 187, e-mail: 
skutchan@seznam.cz. 

• VÝROBA KLÍČŮ. Patentní, bezpečnostní, 
tvarové, dozické, chráněné profi ly, schránko-
vé, široký prodej vis. zámků, vložek, kování, 
zadl. zámků. OC Opatov, vestibul metra Opa-
tov P-4, www.opravyobuvi.cz.

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

• DROBNÉ A VĚTŠÍ OPRAVY a řemeslné prá-
ce v domácnosti. Precizně. Tel: 775 507 600, 
www.hodinovymanzeljano.cz.

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN. Elek-
trické instalace v  bytech, domech, kancelá-
řích, opravy i  rekonstrukce. Zásuvky, vypína-
če, světla, jističe, úpravy elektřiny kuchyní, 
koupelen, pokojů. Tel. 604 516 344.

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

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

• !!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, 
sklep či půdu. Odvoz starého nábytku a jiné-
ho odpadu k likvidaci. Tel.: 777 227 840.

• KREJČOVSTVÍ. Zakázkové šití, opravy 
oděvů, šití záclon, závěsů a  potahů. Příjem 
a výdej: Út a Čt 14.00-17.30. P4-Háje, Stei-
nerova 601, tel. 272 916 890, 607 737 528, 
603 333 717.

• NABÍZÍM OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM 
i  jednotlivým podnikatelům služby v  oblasti 
vedení účetnictví a  daňové evidence včet-
ně účetního a  daňového poradenství a  za-
stupování před úřady státní správy. Tel.: 
604 713 897, e-mail: ebedrnova@seznam.cz.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz suti. 
Rekonstrukce jader, domků, nebyt. prostor. 
Rozumné ceny. Tel.: 603  538  738, e-mail: 
marti.dvorak@centrum.cz.

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

• LEVNĚ, KVALITNĚ, RYCHLE, povedu Vaše 
účetnictví, daňovou evidenci, mzdy, persona-
listiku. Zpracuji veškerá daňová přiznání, zajis-
tím kontrolu na FÚ, ZP, ČSSZ, v SW Pohoda. 
Tel.: 604  703  256, e-mail: MBucetnictvi@
email.cz.

• PEDIKÚRA – IVANA HATAŠOVÁ. Ošetření 
nohou standardní i nadstandardní, maximální 
péče i v domácím prostředí. Benkova 1698/9, 
Praha 4 – Chodov, tel. 603 810 737.

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

• ELEKTRIKÁŘ V  PRAZE 4, 11 a  12. Tel.: 
602 441 762, 272 765 431.

• 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.

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

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

• NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ a daňové 
evidence včetně zpracování mezd, DPH a dal-
ších daní. Možnost osobního předání dokladů 
na Praze 4, 5 a 11. Tel.: 739 577 820, e-mail: 
vedeniucet@seznam.cz.

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

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

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

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

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

• ELEKTRO MIKA. Elektroinstalace, rekon-
strukce elektro rozvodů, nové rozvody, za-
pojení spotřebičů, rozvody PC a  TV kabelů, 
podhledy a  osvětlení, elektro revize. Tel.: 
608 850 380, www.elektromika.cz.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u  metra Háje, 
Praha 4 – komplexní právní služby – rozvody, 
výživné, zastup. soudu, pohledávky, bytové 
záležitosti, dědictví, exekuce,  smlouvy. Tel.: 
606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz. 

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

• PROŘEZÁVÁNÍ A  KÁCENÍ STROMŮ 
Z  LANA. Opravy, nátěry střech, okapů, fa-
sád, štítů, vysokotlaké a  ruční mytí, shoz 
sněhu a jiné výškové práce. Michal Pták, tel:  
603 712 174, michalptak@centrum.cz.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a  lakýrnické práce a  jiné 
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-
fon: 222 982 922, 604 517 565.

Služby
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• NABÍZÍME ÚKLIDY za  příznivé ceny 
– i  Váš domov potřebuje na  jaře čistý ka-
bát – jsme tady pro Vás jednou i  napořád. 
www.uklidvezuka.cz, telefon 602  964  120, 
606 728 769.

• BROUŠENÍ NOŽŮ. Pily, řetězové a okruž-
ní pily, nástroje pro pedikúru a  manikúru, 
sekery, kleště, domácí strojky, strojky na stří-
hání, nářezáky, lékařské a  kadeřnické nůž-
ky. OC Opatov, vestibul metra Opatov P-4, 
www.opravyobuvi.cz.

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

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

• PLYN ROZVOD – oprava + montáž, výměna 
sporáku, pracovní desky, dřezu, úpravy rozvo-
du vody + odpadu, elektro + stavební prá-
ce, obklady, dlažby atd. Tel.: 777  204  950, 
e-mail: hodinovymanzel@mujmail.cz.

• INSTALATÉRSTVÍ – voda, plyn, odpad. Vý-
měna, oprava. Telefon 603 771 808.

• PNEUSERVIS ZDE NA CHODOVĚ – ve va-
šem autoservisu Praha – Chodov, Zakou-
řilova 142. Výměna kol a  pneu, přezutí, vy-
vážení, oprava, nová pneu a disky. I v  rámci 
i jiné opravy vašeho auta. Tel. 731 208 823, 
272 937 482.

• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍ-
NĚ nová dvířka na  vaši kuchyň a  vest. skří-
ně, šuplíky pod linku, skříňky na  míru, vý-
měna prac. desky. Vrba – 603  438  707, 
www.vrbakuchyne.cz.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ, 
výměn bytů. HLOUŠEK REALITY REALITNÍ 
CENTRUM JIŽNÍ MĚSTO, člen Asociace re-
alitních kanceláří ČR. Ing.  Zbyněk Hloušek-
-certifi kovaný makléř-11 let specializace 
na Prahu 11, 4 a 10. Databáze zájemců, kom-
pletní a  kvalitní realitní servis. Poradenství 
zdarma. Využijte našich zkušeností. Najde-
te nás ve vestibulu stanice metra C Opatov 
nebo na  tel.: 272  927  497, 607  636  784, 
732 237 741, www.hlousekreality.cz.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3mil. 
Nejlépe v  blízkosti Lesoparku, Milíčovského 
nebo Krčského lesa, i před privatizací. Platba 
v hotovosti, dluhy a exekuce nevadí. Tel.:777 
211 671.

• STARÁME SE O  JIŽNÍ MĚSTO. Prodeje, 
pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
ZDARMA. RIM Realit kontakt: 725 00 11 88, 
271  00  11  88, rimrealit@rimrealit.cz, 
www.rimrealit.cz. Vykupujeme byty – platba 
v hotovosti. Vyřešíme i dluhy a exekuce.

• NABÍZÍM PRONÁJEM dvou bytů v Praze 4. 
1+kk za 8 500 a 2+kk za 10 000 Kč se všemi 
poplatky. T: 608 340 390.

• KOUPÍM BYT v Praze 11, možno i se zá-
vazky a dluhy na bytě. Rychlé jednání, platím 
hotově! RK nevolat! Tel: 774 358 831.

• KOUPÍM BYT A DŮM kdekoli v Praze. 1+kk, 
1+1, 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1, až 8+1. Panel, 
cihla, novostavba. DR a OV. Možno i s dluhy, 
nebo s  exekucí. Platba hotově! Stačí zaslat 
SMS! 722 509 947.

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

• PROSÍM NABÍDNĚTE mi ke  koupi byt 
na  Jižním Městě do  max. 3 mil. Kč dle veli-
kosti a stavu. Nejsem RK! Tel: 773 515 080.

• 2 OSOBY – PÁR HLEDAJÍ HEZKÝ PRO-
NÁJEM v Praze u dobré MHD do 12 000 Kč 
i  s  poplatky. Za  nabídky velice děkujeme. T: 
605 845 088.

• KOUPÍM BYT do velikosti 90 m2 na Praze 
4, nebo v  blízkém okolí. Pouze solidní jed-
nání. V  případě dohody platím ihned. Tel.: 
777 985 460. Nejsem RK.

• HLEDÁME PRONÁJEM pro 2os. kde-
koli v  Praze a  okolí. Velikost gars. až 1+1 
do  10  000,- včetně poplatků nebo 2+kk až 
4+1 do 13 000,- včetně poplatků. Možno za-
řízené i nezařízené. Předem děkujeme za na-
bídky na tel. č. 603 257 202.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Měs-
tě o  velikosti  3+kk/L až 4+1/L.  Družstev-
ní, OV nebo v privatizaci. Nejlépe v blízkosti 
zeleně a  v  dobré dostupnosti. Spěchá. Tel.: 
721 606 214.

• KOUPÍME BYT 2+KK (1+KK, 1+1) v Praze 
11. Družstevní vlastnictví ani původní stav 
nevadí. Platba bez úvěru. Tel.: 723 410 514.

• PRODÁM KRÁSNÝ BYT 3+1, 69 m2, OV, 
1. p., v  ul. Brodského (Chodov). Byt i  dům 
po  rekonstrukci (fasáda, zateplení, plast. 
okna, zděné jádro, zasklený balkon). Jindra 
734 796 278.

• HLEDÁM BYT na  Praze 11. Zn. Spěchá, 
(NE RK). Tel. 603 108 227.

• PRIVATIZACE A PŘEVODY BYTŮ do osob-
ního vlastnictví, prohlášení vlastníka, smlou-
vy o  převodu, zakládání SVJ. Právní servis, 
jednání na  katastru, krátké termíny. Tel. 
724 304 603.

 

Ostatní
• NABÍZÍME K  PRONÁJMU nebytový pro-
stor o velikosti 27,4 m2 situovaný v přízemí 
bytového domu Ke Kateřinkám 1409. Volné 
od  března. Kontakt: bdkekaterinkam1408@
gmail.com nebo 731 113 417.

• PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 
v suterénu domu Michnova 1626 v Praze 4, 
150 metrů od  metra Háje, za  smluvní cenu 
po dohodě, tel.: 736 682 800.

• PRO NOVĚ OTEVÍRANOU POBOČKU re-
alitní kanceláře hledáme ženy starší 32 let 
na  pozici realitního agenta. CV + motivační 
dopis zasílejte na kariera@chirs.cz.

• HLEDÁME NOVÉ KOLEGY do  týmu realit-
ních poradců kanceláře RIM REALIT starající se 
o  Jižní Město. Nabízíme nadstandardní mož-
nost výdělku. Vhodné pro jakoukoli věkovou 
skupinu (i  pro aktivní důchodce). Kontaktujte 
nás: 725 960 492, rimrealit@rimrealit.cz.   

• NOVĚ OTEVŘENÉ OBCHODNÍ MÍSTO 

České pojišťovny. Anny Drabíkové 534, P4 

– Háje. Otevřeno: po – pá 9 – 18; pojištění, 

penzijní spoření, fi nance, hlášení úrazů, platby 

a další. Tel.: 723 277 777.

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bo-

jíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nej-

lepším řešením soudní oddlužení, kde stačí 

uhradit 30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší 

insolvenční poradny, Ke Kateřinkám 8, Praha 

4, 603 195 336.

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

Praha 4 – Hviezdoslavova 1600/6, POLIKLI-

NIKA LITOCHLEBY, 1. patro, přijímá k  regis-

traci nové pacienty, smlouvy s  pojišťovnami 

máme. Tel.: 267 914 143. 

• DOMOV PRO SENIORY Chodov, Pra-

ha 4 ihned přijme na  plný nebo částečný 

úvazek fyzioterapeuta. Platové podmínky 

dle platných směrnic. Kontakt a  informace: 

Bc.  H. Středová, tel. 773  808  830, e-mail: 

hana.stredova@seniordomov.cz.

• NABÍZÍM HLÍDÁNÍ pro vaše dítě (věk neroz-

hoduje), v rodinném domku v Praze 11. Zku-

šenosti a  praxi mám. Možnost celodenního 

hlídání, po domluvě i víkendy. 604 136 007, 

Fürstová.

• BEZPLATNÁ PORADNA EXEKUCE Vám 

pomůže vyřešit Vaše dluhy, exekuce, zástavní 

práva zatěžující Váš byt či dům. Rady a dopo-

ručení naleznete na www.poradna-exekuce.cz, 

tel.: 605 246 386, stačí SMS.

• PŘIJMEME PRODAVAČKU (důchodkyni) 

pultového prodeje potravin na Opatově. Prac. 

doba Stř-Pá 12,00-19,00 a  lichá So a  Ne 

8,00-12,00 a 14,00-19,00. Plat dle odprac. 

hodin cca 7000 Kč měsíčně čistého. Tel. č. 

774 944 209.

• HLEDÁME HYPOTEČNÍ PORADCE s  pra-

xí v oboru min. 2 roky, se zkušeností s více 

bankami. CV + motivační dopis zasílejte 

na hypo@chirs.cz.

• PRODÁM GARÁŽ v objektu garáží v Podja-

vorinské ulici v Praze 11. Kontakt na telefonu: 

728 479 364.

• MINCE – KOUPÍM dětem do  sbírky nej-

různější staré zachovalé mince a  bankovky. 

Prosím nabídněte i jednotlivě i menší soubor. 

Telefon: 731 007 832.

• POMOHU STARÝM NEBO OPUŠTĚNÝM 
LIDEM – s  nákupem, úklidem, doprovodím 

k  lékaři, vyřídím na poště, úřadě, drobné do-

mácí práce, odměnu nepožaduji. Slušný muž, 

nekuřák, 45 let, z Prahy. Tel.: 773 096 280.

• DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. stupně ZŠ. 

Mgr. Dana Richterová, tel.: 774 545 655.

• PRONAJMU IHNED SAMOSTATNOU GA-
RÁŽ na  Opatově v  garážovém domě pod 

uzamčením s 24h ostrahou za 1500 Kč mě-

síčně. Volejte 728 941 611.

• HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID zdravotnického 

zařízení v blízkosti metra C – Chodov, "Doho-

da o provedení práce". Práce budou probíhat 

2 hodiny v odpoledních hodinách, večer mezi 

19 – 22:30, v sobotu 15:30 – 18:30 (střídání 

odpolední nebo večerní úklid po  – so) před-

nost budou mít zájemci, kteří jsou očkovaní 

proti žloutence typu B. Nadstandardní mzda. 

Kontakt: 606 823 920.



CENÍK INZERCE – PLATNÝ OD 1. 11. 2010

Řádková inzerce STANDARD

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

Řádková inzerce ZVÝRAZNĚNÁ

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

Vkládaná inzerce

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

0 – 6 g 0,25 Kč/ks bez DPH

7 – 14 g 0,32 Kč/ks bez DPH

15 – 25 g 0,47 Kč/ks bez DPH

26 – 40 g 0,65 Kč/ks bez DPH

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

Cena za vklad 25 500,- Kč bez DPH

Plošná inzerce

182 x 61 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 61 mm

6.000,- Kč
bez DPH

1/8

182 x 252 mm

29.000,- Kč
bez DPH

1/1

88 x 30 mm

3.200,- Kč
bez DPH

1/16

182 x 123 mm

17.000,- Kč
bez DPH

1/2

88 x 123 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

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

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

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

Příplatky

Po dni uzávěrky: 100 %

1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

Storno poplatky
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INZERCE

PROCESS  
K DOKONALOSTI

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

od návrhu architekta až po výrobu  
a montáž. 

www.process.cz
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