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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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Nenechte si ujít každé pondělí od 13 do 18 hodin 

jihoměstské farmářské trhy 

u Komunitního centra Matky Terezy

K nám se jihoměstské trhy vrátily po zimní přestávce 25. břez-

na a letos je najdete u stanice metra Háje každé pondělí od 13 

do 18 hodin. To, že dnes navštěvují tržiště stovky návštěvníků 

a spotřebitelů, je běžné. V širokém sortimentu si lidé obvykle 

mohou vybrat ze sezonní nabídky zeleniny, ovoce, moštů, vín, 

sýrů a uzenin. Vše je samozřejmě od domácích výrobců v nej-

vyšší kvalitě. Dvojitou výhodou farmářských trhů je určitě také 

to, že dávají práci mnoha lidem a  umožňují jim bez velkých 

nákladů realizovat přímý prodej za dostupné a příjemné ceny, 

bez zprostředkování obchodníkem. Lidem ve městě naopak 

přinášejí možnost nakoupit od  prvovýrobců čerstvé a  kvalit-

ní potraviny. Nakupující také určitě oceňují možnost setkat 

se s  pěstitelem nebo výrobcem, zeptat se ho na  informace 

ke  konkrétnímu zboží a  sortimentu 

a  díky přímému osobnímu 

kontaktu spoluvytvářet a  ovlivnit nabídku na  trhu. Jihoměstské 

farmářské trhy mají svou tradici již od roku 2010 a za tu dobu zís-

kaly hlavně mezi obyvateli Prahy 11 velkou oblibu. 

     Prodejců najdete v současné době na jihoměstských trzích ko-

lem dvaceti. Organizátoři totiž pečlivě vybírají kvalitní prodejce, a to 

vlastně potvrzují i  kontroly, které z  jihoměstských trhů vždy odchá-

zely s kladným hodnocením. Pokud byste i vy, čtenáři našeho časopi-

su, a jistě i návštěvníci trhů potřebovali s čímkoli pomoci nebo poradit, 

můžete využít informačního stánku, který je vždy po celou dobu prodeje 

přímou součástí trhů. U informačního stánku je po celou dobu konání far-

mářských trhů možnost odevzdávání obnošeného šatstva, které se předá-

vá na charitu. Pokud máte doma nepotřebné deky můžete je také odevzdat 

u info stánku. Odtud putují do psích útulků kde ještě najdou své využití. 

     A co říci závěrem? Těšíme se s vámi na příjemná setkání u Komunitního 

centra Matky Terezy a na akce, které i letos doplní a zpestří jihoměstské far-

PRO NĚKOHO MAJÍ FARMÁŘSKÉ TRHY PŘIROZENÉ KOUZ-

LO STARÝCH ČASŮ, JINÝ JE VIDÍ JAKO UDRŽOVÁNÍ TRADI-

CE A DOVEDNOSTÍ, KTERÉ VZNIKAJÍ PO CELÉ GENERACE. 

V  KAŽDÉM PŘÍPADĚ JSOU STÁNKY S  NAVRŠENÝM ČER-

STVÝM VOŇAVÝM PEČIVEM, ZELENINOU, UZENINAMI, 

SÝRY A JINÝMI LAHŮDKAMI PASTVOU PRO OČI, MÍSTEM 

PŘÍJEMNÉHO SPOLEČENSKÉHO SETKÁNÍ. 
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Sezona jihoměstských 
farmářských trhů je zpátky

TÉMA
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tradiční stánky se zeleninou nesmí chybět

infostánek městské části funguje po celou dobu trhů

sortiment jihoměstských farmářských trhů je široký 

oblibu mají také stánky s čerstvými bylinkami

pondělní trhy jsou místem udržování tradic

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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TÉMA

připomínky a podněty, či možnosti využi-

tí MMS služby. Víte o nějaké černé sklád-

ce? Máte ve svém okolí místo, které ne-

působí čistým a  upraveným dojmem? 

Hromadí se v blízkosti vašeho domu ně-

jaký nepořádek? Dejte nám o tom vědět. 

Naše bezplatná linka a  MMS služba je 

tu právě pro tyto účely. Chceme stejně 

jako vy lepší životní prostředí na Jižním 

Městě. 

 Abychom vám jarní úklid co nejví-

ce zjednodušili, připravili jsme pro vás 

v rámci projektu Čisté Jižní Město víken-

dovou akci – 20. a  21. dubna… Máte 

doma staré či nefunkční věci – nábytek, 

spotřebiče apod.? Stačí, když je odnese-

te před vchod vašeho domu a městská 

část Praha 11 je prostřednictvím spo-

lečnosti Jihoměstská majetková, a. s., 

naloží a odveze do příslušných sběrných 

dvorů. Věříme, že zejména seniorům 

a  lidem, kteří nemají auta, kterými by 

odvezli svůj odpad do  sběrných dvorů, 

touto víkendovou akcí ulehčíme a pomů-

žeme. (Více na straně 22.)

 Na  závěr mi dovolte, abych vás 

všechny pozval na naše farmářské trhy, 

které jsou od konce března opět pro vás 

na tradičním místě u Komunitního centra 

Matky Terezy. Začínáme čtvrtou sezonu 

a  pokračovat budeme až do  vánočních 

svátků. Každé pondělí si tak budete 

moci zakoupit čerstvé ovoce, zeleninu, 

sazenice, sýry, uzeniny, pečivo a další vý-

robky od českých farmářů a řemeslníků.

Dalibor Mlejnský

starosta městské části 

Praha 11

Slovo 

starosty

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,  

první jarní den a velikonoční svátky jsou 

pro mnohé z  nás impulsem k  jarnímu 

úklidu. Proto jsme pro vás připravili 

souhrnné informace o  možnostech, jak 

s  různými druhy odpadu nakládat, kde 

jsou na Jižním Městě sběrné dvory, jaká 

je jejich otevírací doba a jaké další služ-

by v  oblasti úklidu a  pořádku na  veřej-

ných prostranstvích můžete využívat. Ať 

už se jedná o  bezplatnou linku čistoty 

800 113 336, kam můžete volat svoje 

ZEPTALI JSME SE
Jak jste spokojeni s  nabídkou jiho-
městských farmářských trhů?

JUDr. Richard Frank
Farmářské trhy navštěvuji 

s  manželkou pravidelně. 

Pokaždé si vybereme 

z nabídky sýrů, které oba 

milujeme, a  uzenin. Vítá-

me sezonní nabídku zeleni-

ny a  ovoce. Oceňuji vhodně zvolenou 

lokalitu jihoměstských trhů. 

Petr Holas
Máme rádi přátelskou at-

mosféru farmářských 

trhů, která mezi stánky 

a  spoustou návštěvníků 

je. Občas se tu potkám 

i  se svými sousedy a  hod-

notíme, co kde mají a co se chystáme 

koupit. Oceňuji výběr stánkařů, kteří 

tady na jihu Prahy prodávají, hlavně pe-

kaře a stánky se zeleninou. 

Denisa Fabianová
Trhy navštěvuji hlavně 

kvůli sazenicím kytek 

a  bylinkám. Nakupuji 

tady pravidelně pokaž-

dé a musím říct, že hlav-

ně na  jaře se těším, co si 

z trhů ten den odnesu. Také sem ráda 

chodím s oběma dcerkami na akce, kte-

ré tady pořádáte. 

Jiří Žádný
Jihoměstské trhy občas 

navštěvuji. Kvituji širokou 

nabídku uzenin a  sýrů. 

Myslím, že návrat téhle 

tradice, která se po mno-

ha letech vrátila je fajn 

a jako zákazník oceňuji vstřícný přístup 

stánkařů. Rozdíl mezi nákupem na trhu 

a v supermarketu je opravdu velký.

mářské trhy. A  jen co se oteplí, budou 

pro nejmenší připraveny skákací hrady, 

trampolíny a spousta zábavy. 

Dana Foučková

Pro zajímavost uvádíme seznam 
prodejců (může se aktuálně měnit):

Pekárna Zavt

Uzeniny Fiedler

Zelenina Procházka

Slovenské sýry Novotný

Pekárna HBM

Česnek 

Koření Kroupová

Květiny Kastík 

Pekárna Držkov

Uzeniny Kaiser

Oplatky Berousek

Mošty Moravec

1. MČV. víno

Zelenina Rambousek

Dekorace Mandová

Třeboňské ryby

Škvarky sádlo Hlinka

Dřevěné paličky Dyl



CHCETE SI 
VYPĚSTOVAT VLASTNÍ 

ZELENINU? 
Komunitní zahrada v KC Zahrada 

opět zahajuje sezonu. Chcete si 

vypěstovat vlastní zeleninu, bylinky 

a drobné ovoce, ale nemáte kde? Při-

pojte se ke skupině zahradníků, kteří 

se již loni pravidelně scházeli na po-

zemku KC Zahrada. Letošní sezonu 

zahájí úvodní setkání všech zájemců 

16. dubna od 17.30 v KC Zahrada. 

Loni projekt koordinovala KOKOZA, 

o. p. s., která chce letos s podporou 

městské části Praha 11 předat žezlo 

zájemci z řad obyvatel Jižního Města. 

Pokud vás tato nabídka zaujala, na-

pište nám na kristina@kokoza.cz. 

KAMENNÁ SVATBA. 65 let 

společného života oslavili 

manželé Libuška a Josef Šorej-

sovi v únoru v Chodovské tvrzi.

JUBILEUM. Manželé Ivana 

a Milan Rochowanski oslavili 

2. března 40. výročí uzavření 

sňatku. K tomuto významnému 

životnímu jubileu gratulujeme a do mnoha 

dalších let přeje celá rodina hodně zdraví, 

štěstí, lásky a životní pohody!

KARNEVAL. Mateřská školka v Křejpského ulici uspo-

řádala i letos tradiční karnevalovou přehlídku. A že bylo 

na co se koukat, vidíte z fotky. Do karnevalového veselí 

se zapojily i paní učitelky a všichni si to parádně užili. ☺

Nepotřebný textil můžete vyhodit 
Mnozí z vás znají a využívají oranžové kon-

tejnery projektu POTEX, určené ke sběru 

nepotřebného použitého textilu. Nyní, v  období blížících se 

jarních úklidů, bychom rádi připomněli, že kontejnery jsou umís-

těny i  v  naší městské části. Můžete dát svému nepotřebnému 

oblečení další smysl.  Ve společnosti POTEX, s. r. o., se zaměřu-

jí na další využití dále použitelného textilu, který by jinak skončil 

ve směsném odpadu. Použitím kontejnerů tak nejen šetříte životní 

prostředí, ale zároveň podporujete vybrané charitativní projekty. 

Za  rok 2012 jste pomohli zachránit více než 1.500 tun textilu, 

a přispět tak k hezčímu dětství dětem v Praze i Africe či na výcvik 

slepeckých a asistenčních psů. Více info o podporovaných projek-

tech a sběrných místech najdete na www.potex.cz.  

Kontakt: 
e-mail potex@potex.cz nebo tel.: 739 495 757. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Nepřehlédněte!
Nová otvírací doba 
Místní lidové knihovny.

Místní lidová knihovna, sídlící v Základ-

ní škole Donovalská, má od 4. března 

novou otvírací dobu.

Kontaktní osoba: 

knihovnice 

Věra Winklerová, 

tel.: 608 552 788 

 

Pondělí: 

14–18 hod.

Čtvrtek: 

14–18 hod.

www.praha11.cz6
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Prvními letošními 

občánky jsou 

Kristýna Mudrová 

a Eliáš Unger. Oba se 

narodili 2. ledna.

Čarodějnice přiletí i do Centrálního parku 
Jako každým rokem se i  letos můžete těšit ve čtvrtek 25. dubna od 14 do 18 

hodin na Čarodějnice v Central parku u stanice metra Opatov. Akce je pod záštitou 

NZDM Jižní pól, Proxima Sociale, o. s., a NZDM Ymkárium, Ymca Praha. Na své 

si přijdou všichni. Bude připravena dílna malování na obličej, žonglovací exhibice 

s workshopem, plackovač a mnoho dalšího, nebude chybět trampolína, fotbálek, 

občerstvení na grilu a soutěže o pěkné ceny. Celou akci bude provázet hudební 

produkce v žánru popu a rapu. Podrobný program najdete na stránkách jizak.info.

AKTUÁLNĚ
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Gizela, oblíbený srub v Kunratickém lese, opět stojí a funguje. Celoročně bude k dispozici pro děti i dospělé. První akcí, kterou 

po roční pauze navazuje Občanské sdružení Roztyly na dlouholetou tradici, bude tradiční pálení čarodějnic.

Srub Gizela povstal z popela

Zveme všechny 30. dubna od 15 hodin na Pálení čarodějnic v Kunratickém lese 

Těšit se můžete na soutěže pro děti, prohlídku hasičské techniky, každý soutěžící získá bezplatně buřta na opečení a limoná-

du. Připraveno bude lákavé občerstvení: uzená krkovička přímo z udírny, klobása na grilu, grilované steaky, pivo z Jihoměst-

ského pivovaru, nealkoholické nápoje. V 18.30 hodin bude zapálení ohně a následně volné opékání buřtů.

Velkým lákadlem bude za úplné tmy vystoupení Fire Show (www.inspyro.cz).  

A nakonec volná zábava při poslechu živé kapely.

SOCIÁLNÍ

Jihoměstská sociální, a. s. 
 připravuje

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIŽNÍHO MĚSTA
15. ročník se uskuteční 23. května 2013 od 10 hodin na zahradě klubů seniorů Křejpského 1502, Praha 11

Soutěžit se bude v následujících disciplínách: střelba foukačkou na terč, driblování s míčem na čas, ruské kuželky – pouze pro 

tříčlenná družstva, veslování, slalom vozíčkářů, hod míčem na cíl, hod na koš, střelba na branku, lukostřelba, nejdelší okrájená 

jablečná slupka, šipky. Většina disciplín je připravena nejen pro seniory, ale i pro vozíčkáře.

Každý účastník, s výjimkou vozíčkářů, se může přihlásit maximálně ke třem disciplínám 
+ do soutěže družstev v ruských kuželkách. Na nejlepší čekají zajímavé ceny.

Záštitu převzal: senátor PhDr. Milan Pešák, 
starosta MČ Praha 11 Mgr. Dalibor Mlejnský 

K příjemné náladě přispějí zajímaví hosté, dobrá hudba 

a kulturní program. Pro soutěžící i diváky je připraveno 

občerstvení.

Podrobné informace, včetně přihlášek, obdržíte u: 
E. Meixnerové, 

Šalounova 2025, tel.: 267 990 164, 724 603 302.

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2013. 
Přijďte sportovat, fandit, nebo se jen bavit, budete vítáni.



INFORMACE ÚMČ

p
ro

g
ra

m
 p

ro
 b

y
to

v
á
 d

ru
ž
s
tv

a
 a

 S
V

J

Vážení spoluobčané,

v minulém čísle časopisu Klíč vyšla pod 

článkem BD a  SVJ manažera výzva 

k  tomu, abyste se přihlásili, pokud vás 

trápí některý z nevydlážděných výšlapů 

v Praze 11. Bylo pro mě milým překva-

pením, kolik ohlasů s touto tematikou se 

mi dostalo. Považuji to za  důkaz toho, 

že mnoho lidí opravdu tato problemati-

ka zajímá a trápí a mnoho z vás čte a re-

aguje na časopis Klíč. Vaše podněty jsou 

zaznamenávány v pořadí, ve kterém při-

šly, a budou realizovány, jakmile to bude 

možné. Nad vašimi návrhy jsme se sešli 

s  panem starostou a  dalšími zástupci 

úřadu, kterých se týká program pro by-

tová družstva a tematika tzv. „přešlapů“. 

Ze schůzky jednoznačně vyšel požada-

vek pana starosty, aby vám všem bylo 

vyhověno v co nejkratším čase. Vlastně, 

aby „nám“ bylo vyhověno v  co nejkrat-

ším čase, neboť i  my, snad všichni, ně-

kdy využíváme zkratek vyšlapaných ces-

tiček, když spěcháme. 

 A  přišlo jaro, a  opět se vrací staré 

známé: „Uff , stihla jsem autobus, ale ty 

boty… jejej a kalhoty… néé, stříklo mi 

bahno i  na  kabát a  kabelku,… sakra“. 

Z  nevelkých domácích mazlíčků je ro-

zumnější i přes nastupující vyšší teploty 

nesundávat ještě svetry, protože svetřík 

můžeme vysvléct před dveřmi a  očistit 

jej později lépe, než když pejska přená-

šíme do koupelny a mezi tím nás cestou 

obšťastní tím, že se o bahno s námi po-

dělí, nebo mu z kožíšku odpadá cestou 

ke koupelně.  O dvounohých malých mi-

láčcích, našich dětech, snad ani nemusím 

hovořit, vydalo by to minimálně na další 

odstavec, a  pokud přidám maminky, ta-

tínky, sourozence, prarodiče a  ostatní, 

kteří vezou kočárek, vydalo by to mini-

málně na další článek na stránku. Živě se 

mi vybavuje představa, jak jsou „prťata“ 

nadšena všemi dary jara včetně bahna 

a  k  neradosti svých spěchajících rodičů 

zvládnou „zapadnout do bahna po uši“.

 Abych se ale moc nerozepisovala. 

Děkujeme vám za  váš aktivní přístup. 

Pokusíme se vám všem vyhovět. Někdy 

je ale situace složitější, než se na první 

pohled může zdát. Často se například 

potýkáme s problémy a administrativou 

kolem vlastnických práv pozemků, která 

nejsou jednoduchou záležitostí. Věřte 

však, že vůlí vašich radních i vůlí úřední-

ků je nám v tomto případě vyhovět a je 

nám líto, pokud tak ve  výjimečných pří-

padech nelze učinit.

 Pokud máte další náměty na výstav-

bu „přešlapu“ ve  vašem okolí, zašlete 

prosím váš podnět nejlépe na  e-mailo-

vou adresu manažera pro BD a SVJ. 

S přáním jarních dní plných sluníčka, kte-

ré nám po zimě určitě již schází.

Bára Karafi átová

Manažer pro BD a SVJ

mob.: 606 694 556

e-mail: bd.svj.manazer@praha11.cz

www.praha11.cz8

✆ 606 694 556
Volejte:

Úklid kontejnerových stání a odvoz velkoobjemového odpadu
Zdá se vám úklid kontejnerového stání ve vašem užívání a odvoz velkoobjemového odpadu problematický? 

 Městská část Praha 11 v  rámci 

programu pro BD a  SVJ zajišťuje pro-

střednictvím společnosti Jihoměstská 

majetková, a. s., (v  pracovních dnech) 

každodenní monitoring a  úklid 35 kon-

tejnerových stání občanů Jižního Města 

(v  různých formách vlastnictví). Pokud 

máte i  vy (zástupci bytových družstev 

či společenství vlastníků bytových jed-

notek) problém s úklidem a chtěli byste 

docílit větší čistotu kontejnerového stá-

ní, můžete také využít služeb společnos-

ti Jihoměstská majetková, a. s. (která 

v  rámci smluvního vztahu – za měsíční 

paušál 700 Kč – zajistí úklid kontejnero-

vého stání, který zahrnuje i odvoz poho-

vek, skříní, apod.).

 Městská část v rámci programu pro 

BD a SVJ nabízí možnost odvozu velko-

objemového odpadu pro občany Jižní-

ho Města. Občan hradí pouze náklady 

za  přistavení velkoobjemového kontej-

neru a  náklady za  manipulaci s  odpa-

dem. (Náklady za přistavení kontejneru 

se pohybují ve výši cca 80 Kč, za přista-

vení vozu na místo cca 120 Kč.). Službu 

v  rámci programu zajišťuje také Jiho-

městská majetková, a. s. 

 Více o úklidu na Jižním Městě najde-

te na straně 22 a 23. red
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A přišlo jaro 

Dva z nově vzniklých přešlapů: 

ulice Bohúňova  a ulice V Průčelí. 

FOTO: BÁRA KARAFIÁTOVÁ
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Masopustní průvod
Masopustní úterý letos připadlo dopro-

střed školních jarních prázdnin, proto 

jsme v  Újezdu slavili již o  týden dříve. 

V  sobotu 2. února odpoledne na  pro-

stranství před mateřskou školou a  do-

mem služeb uvítali všechny svými pís-

ničkami členové divadelního souboru 

Řešeto. Maminky z  Fóra rodičů při MŠ 

Vodnická nabízely jitrničky, jelítka, tla-

čenku a koblihy. Masopustní průvod pak 

za bubnování a  vyzpěvování prošel ně-

kolika ulicemi Kateřinek. Následovalo hu-

debně-divadelní představení Masopust-

ní strašidla, při kterém principál souboru 

dětem postupně představil trpaslíka, 

babu Jagu, vodníka, čarodějnici Saxanu, 

upíra, hejkala a Bílou paní. Po další sérii 

staropražských a trampských písniček si 

mohli děti i  dospělí zatancovat v  sále. 

Děkujeme všem pomocníkům i  účast-

níkům za  příjemný zážitek a  těšíme se 

na Masopust 2014.

Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty
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Městská část Praha-Újezd (www.praha-ujezd.cz):

Čt 4. 4., 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
Každé úterý 9.00–9.45: Cvičení rodičů s dětmi 
(2–3 roky)

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

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
Každý čtvrtek 19.00–20.00: Pilates a standing 
pilates (4. 4., 20.00–21.00)

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):

Každý čtvrtek 16.00–17.00: Sportovní kroužek 
(3–6 let, kromě 11. 4. a 25. 4.)   

Sál Vodnická
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 4. 
2. 2013         
SCHVALUJE:

 rozhodnutí zadavatele o zrušení zadá-

vacího řízení na službu s názvem „No-

vostavba objektu MŠ“

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
18. 2. 2013  
SCHVALUJE:

 plán činnosti fi nančního výboru na rok 

2013

 rozpočet v  hlavní a  vedlejší činnosti 

na rok 2013

 rozpočet MŠ Vodnická na rok 2013

 rozdělení nevyčerpaných fi nančních 

prostředků mateřské školy za rok 2012

 přílohu č. 3 ke Zřizovací listině MŠ Vod-

nická o  stavu nemovitého a  movitého 

majetku

 prodej parc. č. 264/7 fi rmě PREdistri-

buce, a. s.

SOUHLASÍ:

 s vyvěšením tibetské vlajky na budově 

úřadu městské části dne 10. 3. 2013

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

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení zastupitelstva

Nové svislé dopravní značení 

Nové cyklostojany

Úřad městské části Praha-Újezd nechal 

po  konzultaci se všemi předsedy druž-

stev/SVJ osadit nové svislé doprav-

ní značení při vjezdech na  parkoviště 

za domy v ulici Proutěná. Jedná se o do-

pravní značku B11 zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel s  podtabulkou 

„Mimo vozidel s  povolením MČ Praha-

-Újezd“. Úřad chtěl touto úpravou vyjít 

vstříc obyvatelům přilehlých domů, kteří 

se o tato parkoviště bezúplatně starají – 

úklid, vodorovné značení…

 Během měsíce března budou všem 

majitelům bytových jednotek a  gará-

ží rozdány povolenky prostřednictvím 

předsedů družstev/SVJ a  od  dubna 

začne městská policie kontrolovat dodr-

žování tohoto dopravního značení.

Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

Počátkem letošního roku instalovala 

TSK hl. m. Prahy v Kateřinkách dvě nové 

skupiny cyklistických stojanů. Jedno sta-

noviště je u  Milíčovského vrchu, na  kři-

žovatce dvou značených cyklotras a za-

čátku naučné stezky, druhé před domem 

služeb a  Mateřskou školou Vodnická. 

Používaný typ stojanu tvaru obrácené-

ho U doporučila komise pro cyklistickou 

dopravu RHMP jako nejvhodnější, neboť 

kola lze opřít z obou stran a bezpečně 

zamknout k rámu tzv. „podkovou“. Tyto 

stojany jsou v Praze postupně instalová-

ny od roku 2008, přičemž Újezd byl mezi 

prvními 14 z 57 městských částí, které 

o  jejich umístění tehdy požádaly. Další 

stanoviště jsou u úřadu městské části, 

dětských hřišť, restaurací a  infopanelu 

Greenways.

Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty

fa Bíbrdlika a  Formanské, která je roz-

dělena do tří etap.  Realizace proběhne 

v časovém úseku od dubna do září 2013 

a dojde k několika na sebe navazujícím 

uzavírkám. 

 V průběhu celé akce se budou upra-

vovat objízdné trasy pro automobilovou 

a  autobusovou dopravu. Další rekon-

strukce komunikací jsou v  současnosti 

zahájeny ve Vodnické ulici a v ulici Pod 

Napětím. Ulice U  Pramene jen čeká 

na  poslední fi nální asfaltový povrch. 

Tyto stavební práce by měly být dokon-

čeny do  konce prázdnin. Podrobnější 

uniformace o uzavírkách jsou zveřejněny 

na  webových stránkách městské části 

Praha-Újezd. Jsem si dobře vědom toho, 

že stavební práce budou přinášet mno-

ho komplikací. Na průběh budu dohlížet 

se snahou eliminovat rozsáhlejší kompli-

kace.

Václav Drahorád, starosta 

Slovo starosty 

městské části

Praha – Újezd

Začátkem měsíce března měla být 

v  městské části Praha-Újezd zahájena 

rozsáhlá rekonstrukce komunikací Jose-

FOTO: PAVEL STANĚK

FOTO: FILIP RANOŠ

FOTO: FILIP RANOŠ



Do školní zahrady přiletěla vrána Agáta

Otázka pro 
ředitele ZUŠ Jižní Město 
Františka Hlucháně

V letošním roce vstoupila ZŠ a MŠ Cho-

dov do projektu Poznávání přírody podle 

publikace Korálky poznání, kde je cílem 

vést děti k ohleduplnému vztahu k pro-

středí, ve  kterém vyrůstají, a získávání 

nových vědomostí o jevech v přírodě. 

 Zimním tématem byli Dravci a sovy, 

Stopy zimního života, Pod sněhovou 

peřinou.  Začalo to povídáním nad zají-

mavými obrázky z knih a časopisů, čet-

bou pohádek, učením básniček, malová-

ním dravců, sov, zvířat, výrobou ptáčků. 

Zapálení tatínkové a dědečkové vyráběli 

nápaditá krmítka a  maminky připravi-

ly chutný mix semínek pro návštěvníky 

ptačích „jídelen“. Základní škola zařídila 

zajímavou přednášku o  přírodě s  ukáz-

kou živé poštolky a  netopýra. Čerstvý 

sníh se postaral o  krásné ptačí stopy 

ve sněhu a každá vrána, která přiletěla 

do zahrady, byla vrána Agáta z pohádky, 

kterou si děti poslechly ve školce. 

    Příroda nás baví, malé i velké. A my jí 

za to dáme náš zájem, naši péči a naše 

vykročení správným směrem.

Iva Vrbová, učitelka MŠ    

Co chystá ZUŠka  
na duben?
Duben i  květen 

jsou měsíce napl-

něné hudbou.

• Už 3. 4. k  nám 

přijede úžasný pě-

vecký sbor Mädchen-

chor am Don zu Münster z  Německa. 

Spolu s Pražskou kantilénou vystoupí 

v 18.30 ve velkém sále Hlaholu, Masa-

rykovo nábřeží Praha 1.

• 4. 4. se koná v  18.30 v  sále školy 

koncert učitelů. Děti i  rodiče mají jedi-

nečnou možnost podívat se, jak hrají 

jejich pedagogové.

• 12. 4. v  KC Zahrada spolu s  Praž-

skou kantilénou zazpívá pěvecký sbor 

Brumlíci z Českého Krumlova.

• 24. 4. zveme všechny milovníky dob-

rého folkloru na  koncert a  posezení 

do KC Zahrada. Od 19.00 se koná kon-

cert Hájíčku k 15. výročí založení sou-

boru. Spoluúčinkují slovenská Limbora 

a  Cimbálová muzika Jiřího Janouška. 

Po koncertě bude program pokračovat 

lidovou veselicí.

• Na konec dubna jsme pro příznivce 

klasické hudby připravili koncert v rám-

ci projektu Evropské unie Comenius. 

Na  koncertě v  Klášteře Anežky české 

od  19 hodin vystoupí žáci a  studen-

ti partnerských škol z  Bielsko-Biala 

Polsko a  hudební školy z  kyperského 

Limassolu a naší ZUŠky. Na pódiu se 

vystřídá na 100 hudebníků a zpěváků. 

Zazní skladby J. D. Zelenky, Pergolesi-

ho, Buxtehudeho, Albinoniho.

 Záštitu nad koncertem převzali 

kyperský a  polský velvyslanec v  ČR. 

Všechny koncerty jsou pro veřejnost 

zdarma.  red

ŠKOLSTVÍ
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FOTO: ARCHIV ŠKOLY

Přijďte se podívat na mladé 

umělce z Jižního Města.



RELAX

•  Fotbalový oddíl SK Újezd 
přijímá nové členy

Navštivte náš moderní areál s UMT po-

vrchem, seznamte se s  trenéry klubu, 

prohlédněte si moderní zázemí a  sami 

se rozhodněte, zda rozšíříte naše řady. 

Nabíráme fotbalisty a  fotbalistky s  roč-

níky narození 1996 až 2006 do mládež-

nických oddílů. 

 Více na www.kshp.cz. Všichni zájem-

ci jsou srdečně vítáni na některém z na-

šich tréninků, které probíhají vždy v úterý 

a čtvrtek od 17 hod. Fotbalový areál se 

nachází v ulici Nad Statkem 118, Praha 

4-Újezd. Spojení je možné vlastním vo-

zem nebo autobusem ze stanice metra 

Opatov, linka 363 do stanice K Sukovu.

info: Jiří Navrátil: 608 100 286

Ing. Antonín Mašek: 733 510 805

Ing. Václav Mašek: 603 353 411

František Duba, sekretář klubu:

602 946 338

Neváhejte a přijďte nás navštívit, těšíme 

se na vás! www.sk-ujezdp4.cz.
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12. 4.
 Turnaj ve stolním tenise

16.30–21.00

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; SJM, o. p. s. 

13. 4. 2013
 Turnaj ve stolním tenise

9.00–14.00

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; SJM, o. p. s.

 Zápas v házené
17.00–19.00

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; HC Háje

14. 4. 2013
 Zápas v boxlacrosu

19.45–22.45

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; SK Lakros JM

17. 4. 2013
 Finále poháru ČR v Kin-ballu

8.00–15.00

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; Český svaz Kin-ballu

18. 4. 2013
 Finále poháru ČR v Kin-ballu

9.00–15.00

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; Český svaz Kin-ballu 

20. 4. 2013
 Turnaj ve fl orbale

9.00–17.00

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; TJ JM Chodov

Kompletní přehled dubnových akcí 
najdete na webu Prahy 11  kultura 
a  sport  sport  přehled sportov-
ních akcí.

S
p
o
rto

v
n
í a

 v
o
ln

o
ča

s
o
v
é
 a

kce
 

p
o
řá

d
a
n
é
 o

d
 1

. 4
. d

o
 3

0
. 4

. 2
0

1
3

Kdy: sobota 27. dubna 2013 od 9.30 

hodin

Kde: Prezentace v areálu ZŠ MIKULO-

VA, Mikulova 1594/4, Praha 11, vstup 

ze strany od Centrálního parku.

Závod se uskuteční v Centrálním parku 

na Jižním Městě.

Vedoucí činovníci:
Ředitel závodu: Ing. Libor Mašín

Technický ředitel: Jindřich Linhart

Hlavní rozhodčí: Adriana Dvořáková

Povrch trati: smíšený – asfalt a tráva

Přihlášky:
On-line registrace: do  pátku 26. 4. 

2013 do 20.00 hodin možná na 

www.sportovnijiznimesto.cz,

www.bezeckenadeje.cz

na  místě: v  závodní kanceláři ve  spor-

tovním areálu od 8.45 hod., nejpozději 

40 minut před startem kategorie.

Závodník obdrží při zaplacení startov-

ného startovní číslo.

Startovné: předem přihlášení 30 Kč, 

na místě 50 Kč.

Doprava: Metro C stanice Opatov 

nebo bus zastávka Opatov cca 350 m, 

bus zastávka Bachova cca 250 m.

Šatny, sprchy a občerstvení: k dispozi-

ci ve sportovním areálu.

Výsledky: Budou průběžně vyvěšovány 

v prostoru sportovního areálu. Ofi ciální 

výsledky budou zveřejněny na  webu:  

SJM, o. p. s., 

www.sportovnijiznimesto.cz, 

www.bezeckenadeje.cz.

Kategorie a časový pořad:
9.30

broučci 2009 a mladší   100 m

9.40

přípravka žákyně I 2006–2008   300 m

9.50 

přípravka žáci I 2006–2008   300 m

10.00 

přípravka žákyně II 2002–2005    600 m

10.10 

přípravka žáci II 2002–2005     600 m

10.20  

žákyně mladší 2000–2001 1200 m

10.35  

žáci mladší 2000–2001 1200 m

10.50 

1. vyhlašovací blok vítězů

11.05 

žákyně starší 1998–1999 2300 m

11.25

žáci starší 1998–1999 2300 m

11.50

2. vyhlašovací blok vítězů

11.50

dorostenky 1996–1997 4600 m

dorostenci 1996–1997 4600 m

juniorky 1994–1995 4600 m

ženy do 34 let 1979–1993 4600 m

ženy 35–44 let 1969–1978 4600 m

ženy nad 44 let 1968 a starší 4600 m

12.30

junioři 1994–1995 6900 m

muži do 39 let 1974–1993 6900 m

muži 40–49 let 1964–1973 6900 m

muži 50–59 let 1954–1963 6900 m

muži nad 59 let 1953 a starší 6900 m

13.15  

3. vyhlašovací blok vítězů – ženské kategorie

13.25

4. vyhlašovací blok vítězů – mužské kategorie

Vyhlášení vítězů a  věcné ceny: Vyhlá-

šení výsledků bude provedeno v uvede-

ných blocích, závodníci na 1.–3. místě 

ve  všech kategoriích obdrží hodnotné 

věcné ceny.

Doprovodný program ve  sportovním 
areálu:
• Dětská atletika

• Skákací hrad

• Prohlídka hasičské techniky a  vozu 

záchranné služby

Upozornění: Závodí se dle platných 

Pravidel atletiky Českého atletického 

svazu. Závodníci startují na vlastní ne-

bezpečí, děti startují na zodpovědnost 

a  za  dozoru rodičů nebo zákonných 

zástupců. Za  odložené věci pořadatel 

neručí.

Organizační tým přeje všem účastní-

kům příjemné zážitky z běhání.

Městská část Praha 11 a Sportovní Jižní Město, o. p. s.,
zve děti i rodiče na

 BĚH JIŽNÍM MĚSTEM
2. ročník

Závod se uskuteční pod záštitou starosty městské části Prahy 11
Mgr. Dalibora Mlejnského

Součástí závodu je Pohár Pražských Běžeckých Nadějí 2013
pro kategorie žactva a dorostu www.bezeckenadeje.cz
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HLEDÁTE 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

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

Bonus 30 Kč platí pro držitele klientské karty, kterou obdržíte v lékárně zdarma, a pouze při výdeji 
léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.

Dle Všeobecných pravidel klientské karty Lékárny Medifi n.

Poliklinika Šustova
Poliklinika Opatovská

30
Kč

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.

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

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

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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Pojiš ovací kancelá
Praha - Háje, Chodov, 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  

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

Auto Štepánek, a.s.
Dolnoměcholupská 214
Praha 10 - Hostivař
www.auto-stepanek.cz

Po - Pá: 6.30 - 18.00
Sobota: 8.00 - 12.00
Tel.: 242 428 367

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA v Praze 10 - Hostivaři:

Chcete se ve svém voze cítit opravdu dobře? 
Dopřejte mu po náročné zimě velký jarní 
úklid. Nabízíme Vám vyčištění interiéru, 
dezinfekci klimatizace i výměnu pylového 
a prachového filtru. U nás také snadno 
vyřešíte přezutí zimních kol na letní, včetně 
uskladnění pneumatik. Pokud potřebujete 
nové letní pneumatiky, dáme Vám, 
po předložení tohoto inzerátu, slevu 25 % 
na nákup vybraných nových pneumatik. 
Můžete také využít naši nabídku ŠKODA 
Originálních dílů a příslušenství nebo 
Šekovou knížku Auto Štěpánek. 
Zavolejte a objednejte se. Těšíme se na Vás.

Profesionální jarní péče 
čeká u Auto Štěpánek
ve dnech 25. 3. až 3. 5. 2013

ŠKODA Vás připraví na jaro

Více info na:

HOSTIVAŘ
Nad Přehradou II
•  kompletní občanská vybavenost

•  stavíme tam, kde to máte rádi – třeba v Hostivaři 
blízko přehrady a golfového hřiště

NOVINKA

800 500 506
více info na fi nep.cz

KVALITA
ROZHODUJE

126-13_FIN_minikampan_HOSTIVAR-II__KLIC_88x123mm_v3.indd   1 12.3.2013   19:03:00
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Předjaří v Milíčově

Ohlédnutí za šedými časy pražského Jižního Města

Vykročili jsme do  jara třináctého roku 

nového století. Čekáme a  vítáme rána, 

v  nichž zavane ten pravý jarní vzduch. 

Zima si však s námi dokázala různě po-

hrát a jaro může ještě překvapit podob-

ně. Milíčovský potok bývá o to viditelněj-

ší v zimě a později po tání sněhu, o co 

víc v parných letních dnech jakoby doce-

la mizí. Potok je součástí městské aglo-

merace jako celý náš region. Zároveň ale 

doplňuje její přitažlivé zelené prostředí 

a zázemí.  

 Proměna Milíčova, kdysi zahájená 

šťastně pojatou rekultivací Milíčovské-

ho vrchu na  parkovou zeleň na  okraji 

budoucí zástavby, pokračuje. Procház-

ky po  úbočích vrchu umožňují vyhlídky 

na  okolí. Vidět je dost. Odborně upra-

vená a přísně chráněná lokalita rybníka 

Kančíku. Odborně pročišťovaný porost 

lesa a  výsadba nových stromů jižně 

od  Nového rybníka. Lokality severně 

od vrchu, speciálně upravené pro různé 

živočichy. Vzrůstající úpravnost dříve 

zanedbávaného prostoru, navazujícího 

na novou výstavbu obytných domů. Prv-

ní i budoucí zdejší obyvatelé mají výhodu. 

Nebudou již vystaveni pohledům a vydá-

ni všanc prostředí, jaké kdysi museli sná-

šet obyvatelé Jižního Města I. Nejenom 

ti první, jinak ovšem šťastní držitelé klíčů 

od svých bytů v roce 1976, nýbrž také 

další příchozí a  obyvatelé ještě nejmíň 

patnáct roků. Úhledné parkové a přírod-

ní zázemí rodící se dnešní milíčovské zá-

stavby je však přístupné nám všem.  

 K  tomu připočtěme zase o  rok star-

ší Milíčovskou alej, pokračující výstavbu 

a  úpravy oblíbeného zoo koutku u  Mi-

líčovského dvora a  kdoví co dalšího 

z probíhajících proměn, které návštěvník 

třeba přehlédne. Prostor, dříve snad uži-

telný nejvýš pro místní pejskaře, přestal 

být zanedbaný. Začíná tvořit nový vstříc-

ný a rozlehlý kout Jižního Města I, zatím 

ovšem jen s  částí ulic, neboť je dělený 

staveništěm zbývajících obytných domů.

Jiří Bartoň 

Poznáte, co tahle šeď a  čerň a  okolní 

chaos zobrazují? Část dnes přehledně 

uspořádaného a  většinou vstřícně ba-

revného Jižního Města, samozřejmě. 

 Šedá bývá barvou důstojnosti, někdy 

až fádní. Šedivost objektů, vládnoucí 

na  všech velkých pražských souborech 

panelových domů minulosti v  dobách 

jejich bujaré výstavby se však svou uni-

formitou zvrhla. Jižní Město nebylo vý-

jimkou, pro jeho velikost bylo spíš ozna-

čováno za  vlajkovou loď. V  jeho ulicích 

ještě dodnes tradiční šeď všelikde vlád-

ne. Jsme však rádi, že veselejší barvy již 

na tolika místech zatlačily šedou kamsi 

na okraj.

 Fotografi i pořídil náš soused Vladimír 

Wolf, působící ve  zpravodajství České 

televize, kolem roku 1979, krátce poté, 

když se s  rodinou nastěhoval do  Opa-

tova. Stala se součástí většího souboru 

jeho autorských snímků, živě zachycující-

ho okolí nového bydliště. Osu zobrazení 

představuje díl dnešní Opatovské ulice 

zhruba od  dnešní prodejny řetězce Pe-

nny poblíž tzv. Hnědého mostu. Ubíhá 

severovýchodním nebo převažujícím vý-

chodním směrem k dnešní stanici metra 

Háje. Lávka k ní je vidět v pozadí. Ostat-

ně, určitě se zorientujete sami a  lokali-

zujete další místa. A  výsledný dojem 

o tehdejším prostředí a jeho proměnách 

do dnešních dnů zůstává také na vás. 

 Soubor svých originálních snímků Vla-

dimír Wolf před nedávnem v digitalizova-

né podobě věnoval Muzeu Prahy 11.

Jiří Bartoň

Milíčovský potok obohacený sněhem. 
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Část Opatovské ulice a okolí kolem r. 1979.

FOTO: Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11. 
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SCHOVÁVÁNÍ PO  DOMECH NE-
POMOHLO. Dne 16. 2. dopoledne 

bylo oznámeno na  ope-

rační středisko OŘ 

MP Praha 11, že 

v  obytném domě 

v ulici Bachova se 

v  suterénu scho-

vává neznámý muž. 

Po  příjezdu na  místo 

a  krátkém pátrání hlídka v  suterénu 

jednoho z  obytných domů pod scho-

dy nalezla mladíka. Následnou lustrací 

bylo zjištěno, že se jedná o  chlapce, 

který utekl z  dětského domova a  je 

po něm Policií ČR vyhlášeno celostát-

ní pátrání. Strážníci chlapce předvedli 

na MO PČR a předali k dalšímu šetření.

I  STRÁŽNÍCI NA  SLUŽEBNÍCH KO-
NÍCH KONTROLUJÍ. Dne 18. 2. od-

poledne strážníci OŘ MP Praha 11, 

konající hlídku na  služebních koních, 

prováděli kontrolu majitelů psů, zda 

jsou řádně zaevidováni v  registru 

hl. m. Prahy. V  jednom případě bylo 

zjištěno, že majitel psího kamaráda 

opomněl takto učinit. Z tohoto důvo-

du strážníci, na základě podezření ze 

spáchání přestupku, celou věc ozná-

mili na  ÚMČ Praha 11 k  dalšímu še-

tření. I nadále v průběhu celého roku 

budou strážníci v Praze 11 provádět 

namátkové kontroly, zda jsou psí přá-

telé řádně evidováni a zda jejich maji-

telé po nich řádně uklízejí.

VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ POMÁ-
HALO. Dne 24. 2. v ranních hodinách 

v  ulici Roztylská na  parkovišti v  OC 

Chodov bylo strážníky za pomoci vy-

hledávacího zařízení na  odcizená vo-

zidla, zakoupeného městskou částí 

Praha 11, nalezeno odcizené vozidlo 

Fiat Panda. Z  důvodu podezření ze 

spáchání trestného činu strážníci věc 

předali k dalšímu šetření Policii ČR. 

STRÁŽNÍCI BYLI NA POZORU. Dne 

25. 2. v  odpoledních hodinách si 

strážníci při běžné hlídkové činnosti 

povšimli v  ulici Plickova muže, který 

vyhazoval domovní odpad z  kontej-

neru před obytným domem. Z tohoto 

důvodu strážníci muže vyzvali k  pro-

kázání totožnosti a  na  základě lust-

race přes Policii ČR bylo zjištěno, že 

dotyčný znečišťuje veřejné prostran-

ství odpadem, ale i  po  jeho osobě 

Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. 

Strážníci nechali muže nepořádek ukli-

dit a předvedli ho na MO PČR, kde ho 

předali k dalšímu šetření. 

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Strážníci z Jižního Města pomáhají 
i opuštěným zvířatům

Do poměrně nezvyklé situace se dostali 

strážníci z  Prahy 11 na  začátku února. 

Na  Obvodní ředitelství městské policie 

Praha 11 přinesl mladý muž krabici se 

štěnětem a strážníkům řekl, že ji našel 

u  popelnic. Strážníci se mláděte uja-

li a  zavolali kolegy z  odchytové služby 

městské policie. Mezitím se s  osmitý-

denní fenkou křížence spřátelili a zjistili, 

že kromě tepla a krmení jí patrně nic ne-

chybí. To potvrdil i veterinář v trojském 

útulku, kde fenka našla azyl, než si ji vy-

zvedli noví majitelé. 

 Na  začátku března zase strážníci 

a  odchytová služba řešili odchyt feny, 

která už dva týdny pobíhala po  Jižním 

Městě. Fena neměla čip ani tetování, 

byla vyhladovělá a  velmi plachá, zdra-

votně ale v pořádku. I ona bude v útulku, 

dokud si ji nevyberou noví majitelé. 

 Oba tyto příběhy skončily šťastně 

a  městská policie dělá vše pro to, aby 

takových příběhů s dobrým koncem bylo 

co nejvíce. Strážníci z  obvodního ředi-

telství proto úzce spolupracují s odchy-

tovou službou a útulky a starají se o to, 

aby opuštěná zvířata našla nový domov 

a potřebnou péči. „Bohužel se setkává-

me s tím, že zvířata většinou potřebují 

naši pomoc jen kvůli krutosti svých pů-

vodních majitelů. Ostatně to je i případ 

dvouměsíční fenky, kterou někdo poho-

dil u  popelnic v  papírové krabici a  ne-

chal ji v mrazu. Nebýt lidí, kteří ji předali 

nám, zvíře mohlo umrznout,“ konstatuje 

smutnou pravdu ředitel jedenáctkových 

strážníků Petr Schejbal a dodává: „I  to-

hle je naše práce – pomáhat zvířatům, 

která naši pomoc potřebují. Bez podpo-

ry, zázemí naší odchytové služby a  ze-

jména městského útulku, které městská 

policie spravuje, by se tato práce nedala 

dělat kvalitně. Na  druhou stranu jsme 

to právě my, kdo přijímají prvotní ozná-

mení, jsme první na místě a realizujeme 

opatření tak, aby vše vzalo dobrý konec. 

Z  těchto důvodů již přes rok také úzce 

spolupracujeme s  mysliveckou stráží 

a  provádíme společné hlídky v  našich 

lesích, lesoparcích a  parcích na  našem 

Jižním Městě.“

Jana Přikrylová, MP hl. m. Prahy

FOTO: Z ARCHIVU MP HL. M. PRAHY

Také letos budou jezdit děti z Jižního Měs-
ta na poznávací zájezdy do Terezína a Lidic
Určité historické události by se neměly 

zapomínat. A právě výuka moderních dě-

jin používající zážitkovou formu na mís-

tech, kde se odehrály lidské tragédie, 

spojená s  výkladem pamětníků má ne-

docenitelný význam.

 Městská část Praha 11 poskytne 

také letos peněžní dar Českému svazu 

bojovníků za  svobodu na poznávací zá-

jezdy jihoměstských dětí do  Terezína 

a  Lidic. Letošní dar 70 tisíc Kč by měl 

být využitý na  výlety pro dalších 300 

dětí z jihoměstských základních škol.

 Svaz bojovníků za svobodu 52. zákl. 

organizace v Praze 4 právě díky peněž-

ním darům jedenácté městské části už 

několikátým rokem pořádá akce, které 

pomáhají prohloubit znalosti dětí v  ob-

lasti novodobých dějin. „Seznámení s tě-

mito autentickými místy přináší nepřeno-

sitelný pocit, který nelze nahradit čtením 

z  jakkoliv dobré knihy či učebnice,“ říká 

starosta Dalibor Mlejnský. Zpětná vazba 

od ředitelů a učitelů základních škol, ale 

také přímo od žáků je jen pozitivní a kaž-

dým rokem se připojují k programu další 

školy.

 Poskytnuté prostředky budou stejně 

jako v uplynulých letech využity na edu-

kativní výlety do  Památníku Lidice, Pa-

mátníku Terezín a  Muzea parašutistů 

v pražské Resslově ulici.  red

ILUSTRAČNÍ FOTO
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Chcete svůj sportovní klub 

z Prahy 11 prezentovat v časopise Klíč?

Úspěch SK Lacrosse Jižní Město. Pohár zůstal doma

Nábory do atletiky na Jižním Městě

Mistrovství republiky rekreačních soutěží stolního tenisu na Jižňáku!

Mezinárodní turnaj III. WINTER LAX CUP 2013 se konal 

ve Sportovní hale Jižní Město, která je pro tento sport přizpů-

sobená jako jedna z mála v Evropě, již po třetí a za tu dobu již 

stačil získat oblibu a uznání.

 Mezi dvanácti startujícími týmy byl tým z Německa, Francie, 

Slovenska a dva z Polska. Jednotlivé týmy navíc posílili hráči 

z Kanady, Rakouska a Anglie.

Tři dny plné lakrosu nabídly 46 napínavých zápasů. Zatímco 

polské a  francouzský tým jezdí na  turnaj sbírat zkušenosti, 

na vítěze by si v základních skupinách vsadil asi málokdo.  Am-

bicemi se netajil německý tým Deutschland Adler, který vedl 

z  pozice trenéra kanadský hráč Jamie Plunkett. Bratislavští 

Bats pro tento turnaj posílili na několika postech. Do brány si 

půjčili zkušeného Malinu z domácího týmu LCJM a do pole tro-

jici výborných radotínských hráčů, Peška, Seidla a Procházku. 

 Loňský vítěz, TJ Malešice, přijel ve  své obvyklé, sehrané 

sestavě. Stejně tak Slavia Praha a LC Pardubice. Nejlepší tým 

box lakrosové ligy LCC Radotín se jako takový turnaje nezú-

častnil, ale jeho hráči výrazně posílili tým svých mladíků, hrají-

cích jako LCC Wolves. 

 Další z radotínských týmů, FORFUN, hrál na turnaji bez ně-

kolika svých opor. Domácí tým LCJM do turnaje opět vyslal dva 

své týmy. Zatímco B tým stále sbírá cenné zkušenosti, Áčko 

již několikrát dokázalo, že je turnajovým týmem. Po třídenním 

maratonu o  umístění ve  skupinách bylo v  neděli dopoledne 

jasné, kdo bude hrát semifi nálové zápasy. Bratislavští Bats 

narazili na LCC Wolves a na hru radotínských mladíků nakonec 

nestačili (3:4). Jižní Město A svedlo v semifi nále vítěznou bitvu 

s TJ Malešice. Zápas skončil 5:4. O třetím místě se rozhodova-

lo až v nájezdech, po nerozhodném stavu 3:3 na konci utkání. 

Šťastnějšími, kteří si nakonec vezli domů pohár za třetí místo, 

byli bratislavští Bats. Finálové utkání bylo zajímavé a napínavé 

až do úplného konce. Jižní Město v něm dokázalo zvrátit nepří-

znivý stav, když ještě na konci druhé třetiny prohrávalo o dvě 

branky (2:4). Nakonec ale zápas otočilo, vyhrálo těsným vý-

sledkem 5:4 a napotřetí se mu podařilo domácí turnaj vyhrát.

Díky všem, kteří se zasloužili o hladký průběh v Evropě jedineč-

ného turnaje, a radnici Prahy 11 za to, že náš sport podporuje.

 Michaela Zvarová, ředitelka turnaje

www.winterlaxcup.cz, www.lcjm.cz

V návaznosti na úspěšný 

projekt Dětská atletika 

do  škol vzniká na  Jižním 

Městě nový oddíl atletiky.

 Cílem atletického pro-

jektu je co nejširší zapojení dětí a mláde-

že všestranným přístupem do atletické 

přípravy a následně do závodění za Již-

ní Město.

 Provádíme nábor dětí ve věku 7–12 

let (1.–5. třída ZŠ), vítáni i starší, z Již-

ního Města a  okolí v  termínech 3. 4., 

8. 4.,10. 4. a dále každou středu do kon-

ce dubna vždy od 15 do 18 hodin.

Uvidíme se ve  sportovním areálu Hra-

bákova 2001/21 (vedle ZŠ Pošepného, 

50°1'46.840"N, 14°28'58.346"E).

 Tréninky budou probíhat pod vede-

ním zkušených trenérů.

Zveme rodiče, přijďte s  dětmi, dosta-

nete podrobné informace a  vaše děti 

se zapojí hravou formou do  přípravy 

ve skupinách podle věku.

 Nad tímto atletickým projektem pře-

bírá záštitu 1. zástupce starosty měst-

ské části Praha 11 PaedDr.  Mgr.  La-

dislav Kárský, dlouholetý úspěšný 

reprezentant v atletice.

Bližší info: www.atletikajm.cz

e-mail: atletikajm@seznam.cz

mobil: 603 506 004

Na setkání s vámi se těší Atletika Jižní 

Město, Sportovní Jižní Město, o. p. s.

Nenechte si ujít akci, kte-

rá se odehraje 12. a 13. 

dubna ve Sportovní hale 

Jižní Město. Jde o republi-

kový šampionát družstev 

rekreačních stolních te-

nistů s názvem „O putovní pohár Čech, 

Moravy a Slezska”. V pořadatelství těch-

to mistrovství se pravidelně střídá pět 

oblastí, které organizují rekreační sou-

těže stolního tenisu ve svých regionech. 

Letos se koná již 20. ročník a pořadate-

lem je PRST – Pražský rekreační stolní 

tenis (www.st-praha.cz). Tento sportov-

ní klub s padesátiletou tradicí a sídlem 

v  současné době na  Jižním Městě vy-

chází z odborových a podnikových sou-

těží a sdružuje přes 820 hráčů a hráček 

z celé Prahy. Jednou za pět let pak pořá-

dá, stejně jako letos, celostátní soutěž, 

které v Praze předchází i kvalifi kační kola 

a  těch se v tomto roce zúčastnil rekord-

ní počet týmů.

 Samotného mistrovství republiky se 

zúčastní celkem 24 družstev a bude se 

hrát ve čtyřech kategoriích vždy po šes-

ti družstvech. Nejatraktivnější bude ur-

čitě soutěž tříčlenných družstev mužů 

a dvoučlenných družstev žen. Další dvě 

kategorie jsou soutěže smíšených druž-

stev mužů a žen 2 + 1 a 1 + 1.

 Celé sportovní klání je rozloženo 

do dvou dnů. V pátek se bude bojovat 

od 17 do 21 hodin a v sobotu pak od 9 

hodin. Budete-li mít 12. a  13. dubna 
chuť se podívat na  dobrý stolní tenis, 
přijďte – vstup je volný a kapacita haly 
velká.
Srdečně zvou organizátoři.

Akce se bude konat pod záštitou staros-

ty Dalibora Mlejnského a ve spolupráci 

s Prahou 11.

FOTO: JIŘÍ HOUŽVIČKA, SPORTOVNÍ TURNAJE
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Ozvěte se nám na e-mail: klic@praha11.cz 
nebo na tel.: 267 902 217

O2 aréna bude dějištěm Superfi nále fl orbalu 2013

Gymnastika, naše radost

Šlápni s námi do pedálů

V dubnu se opět po roce uskuteční Su-

perfi nále fl orbalu, které je vyvrcholením 

sezony dvou elitních soutěží na  české 

fl orbalové scéně. Po  letech přemýšlení 

a  zvažování se před loňskou sezonou 

Česká fl orbalová unie rozhodla okopí-

rovat systém švédské nejvyšší soutěže, 

kde celá sezona vyvrcholí jediným fi ná-

lovým zápasem na neutrální půdě. 

 V  loňském roce byly obavy, zda si 

do  O2 arény najde cestu dostatek fa-

noušků, ale poté co ženskému fi nále, 

které vyhrál tým Herbadent SJM Praha 

11, přihlíželo více než 5 tisíc diváků a při 

mužském zápase 

bouřilo 

v hale skoro 8 tisícovek fanoušků, tak si 

letos pořadatelé dávají ještě vyšší cíle 

a návštěva na mužském fi nále by mohla 

atakovat hranici 10 tisíc fanoušků.

 I v letošním roce je velká šance, že 

v  rámci Superfi nále fl orbalu uvidíme 
tým z  Jižního Města. Hráčky Herba-
dent SJM Praha 11 opět bo-
jují o  nejvyšší příčky žen-
ské extraligy a  hned 
za  nimi je v  tabulce 
i  další jihoměstský 
tým TJ JM Chodov. 
Oba ženské týmy 
půjdou do  play off  
s  cílem zúčastnit se 
tohoto svátku české-
ho fl orbalu. A jiný cíl ne-
mohou mít ani 

muži Pedro perez Chodov, 
kteří se celou sezonu pohy-
bují mezi nejlepší čtyřkou 
a už v letošní sezoně dosáh-
li na vítězství v Poháru Čes-
ké pojišťovny.

 Pokud chcete i  vy zažít fl orbalový 

svátek, tak se podívejte na web 

www.superfi nále.cz, 
nebo kontaktujte oba jihoměstské 

kluby: 

sekretar@florbalchodov.cz 

a sekretar@tigers-praha.cz.

Podobně, jako většina občanů naší měst-

ské části, i já se těším na každé nové čís-

lo časopisu Klíč, které mi dává možnost 

sledovat dění v okolí mého bydliště. Dnes 

bych ráda já touto cestou představila zá-

jmový kroužek sportovní gymnastiky, kte-

rý byl založen v ZŠ Pošepného náměstí 

před více než deseti lety. 

A proč zrovna sportovní gymnastika? 
V té době jsem na základní školu nastou-

pila jako učitelka. A  protože mým celo-

životním zájmem a  koníčkem byla spor-

tovní gymnastika, které jsem se nejprve 

věnovala aktivně a později jako trenérka, 

přála jsem si v této činnosti pokračovat. 

Náhoda tomu chtěla, že jsem ve své tří-

dě objevila mnoho pohybově nadaných 

děvčat. A tak založení kroužku sportovní 

gymnastiky nestálo nic v cestě.  

O co se snažíme? 

Cílem kroužku není příprava gymnastek 

vrcholové úrovně. Chceme všem dětem 

ve  škole, bez ohledu na  nadání, nabíd-

nout možnost naučit se hvězdu, pro-

vaz, zkusit si, jak se cvičí na  hrazdě či 

na  kladině. Nabízíme cvičení dívkám již 

od prvních tříd, trénujeme jednou týdně 

dvě hodiny, což také většině dětí v tom-

to věku vyhovuje.

Naše tradiční aktivity 

Tradiční akcí jsou Závody ve  sportovní 

gymnastice. Probíhají jedenkrát ročně, 

a  dívky tak mají možnost porovnat si 

své výkony a pochlubit se svým rodičům 

nacvičenými sestavami.  

 Nově pořádáme oslavu Mezinárodní-

ho dne dětí, při níž dívky plní nejrůznější 

úkoly na jednotlivých stanovištích.  

 Na všechny akce se nám daří získá-

vat příspěvek z  grantů vyhlašovaných 

městskou částí Praha 11. Děkujeme 

městské části Praha 11 a naší škole ZŠ 

Pošepného náměstí za fi nanční podporu.

Co říci na závěr? 
Našim malým gymnastkám přeji hodně 

radosti ze cvičení a úspěchů v soutěžích 

a  kroužku mnoho zapálených a  nadše-

ných děvčat. Zuzana Petráňová

Oddíl horských kol UFO pořádá nábor 

nových členů od  6 do  13 let! Přijďte 

se podívat na  ODPOLEDNE S  UFEM 

ve  středu 17. 4. od  14 do  18 hod. 

na hřiště ZŠ Květnového vítězství 1554. 

Hry, soutěže a  informace o  oddíle zde 

budou čekat jen na  vás! Nebo chcete 

poznat oddíl při pravidelné činnosti? Ná-

bor pokračuje ve středu 24. 4. na oddí-

lové schůzce v 16.30 hod. u Gymnázia 

JM, Tererova 17, klidně dorazte rovnou 

na kole a s helmou. 

 Nebo také v sobotu 27. 4. na poho-

dovém cyklovýletě se spoustou her pro 

děti a jejich rodiče. Info: www.oddilufo.cz 

nebo volejte 723 820 401.

Petr Kukačka, organizátor náboru 

Cykloturistického oddílu UFO

FOTO: ARCHIV KLUBU

Držte s námi palce jihoměstskému fl orbalu

Letošní druhý Superfi nálový den se uskuteční 20. dubna v pražské O2 aréně

n- n
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INZERCE

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 DUBEN
ke každé kompletní rekonstrukci pračka ZDARMA.

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy

• bržděné přívěsy 1t

• bržděné přívěsy 2t

• přepravníky aut

• přívěsy na motorku

• přívěsy na lodě

• obytné přívěsy

• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar

• převody a přihlašování vozidel

• zajištění STK vozidel a emis-

ních zkoušek

•  prověření původu vozidla,  

provádění VINTESTU  

firmy Cebia

• odhady motorových vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny 

marketu)

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Tel./fax: 284 686 364 

mobil: 602 330 888, 602 303 788

e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz

www.hakoautobazar.cz

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

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
á
te

c
k
á

HAKO

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

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

Nyní standardní  
rekonstrukce za  

akční cenu 99.000 Kč
 (kompletní cena včetně materiálu a DPH)

REKONSTRUKCE
BYTOVÉ JÁDRO
Specialisté na Prahu 11

tel.: 602 244 255
www.bytovejadro.cz
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    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Hody, hody, hody – ke Křečkovi jdou průvody.

Salámek a masa plátky, už tu máme jarní svátky.
Na grilu se maso peče, jaro už nám neuteče.
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 DUBEN
Gothajský salám 93,90 69,90Kč
Paštika s medvědím česnekem 109,90 79,90 Kč
Polský salám 103,90 79,90 Kč
Vídeňské párky  139,90 109,90 Kč

Vysočina 158,90 129,90 Kč
Hov. zadní předkýtí ml. býk 221,90 211,90 Kč
Vepřová plec s kostí 99,90 89,90 Kč
Kuřecí prsa s kostí 111,90 89,90 Kč

Napište si o cenu opravy na Váš vůz: servis@autopruhonice.com

Navíc každý při takto objednané opravě získá 
1 litr motorového oleje zdarma! 
Přijeďte se přesvedčit, že značkový servis pro Vaše Volvo 
není drahý, navíc se zárukou autorizovaného servisu!

telefon:  +420 296 787 333

Volvo XC90 modelový rok 2005 – ROZVODY diesel

sada rozvodů
plochý řemen
napínák plochého řemenu
kladka plochého řemenu

ověřená cena
neautorizova-
ného servisu

4 240,00 Kč
1 736,00 Kč
2 810,00 Kč
1 232,00 Kč

3 933,75 Kč
1 187,25 Kč
1 714,50 Kč
1 163,25 Kč

cena
autorizovaného

servisu

Myslíte si, že značkový servis VOLVO
je vždy dražší než oprava v garáži?
Porovnali jsme ceny za Vás. 
Boříme mýty o drahém servisu!

například:

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



Kulturní přehled DUBEN 2013

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!

V našich prostorech působí již 4 roky Rodinné cen-
trum BABOČKA, které poskytuje rozmanité kurzy 

pro děti od 6 měsíců do 8 let a školičku pro děti 

od 2 do 5 let. Více informací na www.rcbabocka.cz.

PROGRAM DUBEN 2013
2. 4., 17.30–20.00: DRUM CIRCLE – skupinové 

bubnování. Vstupné 100 Kč.

3. 4., 10.00–11.00: Aladinova kouzelná lampa – 

dřevěné divadlo. Vstupné 50 Kč.

6. 4., 10.00–12.00: Výtvarná dílna pro děti.
Vstupné 50 Kč.

6. 4., 15.00–16.00: Prasečí slečinky – Divadýlko 

z pytlíčku. Vstupné 50 Kč.

10. 4., 10.00–11.00: Čarodějná pohádka – divadýl-

ko Mrak. Vstupné 50 Kč.

13. 4.–14. 4., 7.00–21.00: Zahrada písní – sbory 

17. 4., 10.00–11.00: Honza a drak – Dřevěné 

divadlo. Vstupné 50 Kč.

18. 4., 19.00–20.00: Asonance. Vstupné 250 Kč.

Koncert české folkové skupiny se zaměřením 

na skotské a irské lidové balady, písně a instrumen-

tální skladby.

20. 4., 7.00–20.00: Setkání fotografů. Vstupné 

350 Kč, po reg. 250 Kč.

21. 4., 15.00–16.00: Stolečku prostři se – DS 

Kejklíř. Vstupné 50 Kč.

22. 4., 14.00–16.30: Klub aktivního stáří – Karel 

Janovec. Vstupné 50 Kč.

24. 4., 10.00–11.00: Hloupý Honza – Lokvar.

Vstupné 50 Kč.

24. 4., 14.30–15.30: Hloupý Honza – Lokvar.

Vstupné 50 Kč.

27. 4., 15.00–16.00: Pohádka o strašidelném 
nádraží – divadlo Ludvík. Vstupné 50 Kč.

29. 4., 14.00–16.30: Klub aktivního stáří Pražský 
salonní orchestr. 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. 

Spojení: autobusem č. 125, 136, 170, 213, 293 

– zastávka Chodovská tvrz, 3 min. chůze, metrem 

C – Chodov, 10 min. chůze

PROGRAM DUBEN 2013
4. 4., 18.00–19.00: Šansony. Vstupné 130 Kč.

7. 4., 15.00–16.00: Prapra... pohádka – Loutky 

bez hranic. Vstupné 50 Kč.

9. 4., 19.00–21.00: Lahodná, Kondratěnko – klari-

netový recitál. Vstupné 200–230 Kč.

12. 4., 19.00: Pavel Sláma – pozoun, Petr Veselý 
– klavír. Vstupné 90 Kč.

14. 4., 15.00–16.00: Pohádka pohádková – Diva-

dlo Ančí a Fančí. Vstupné 50 Kč.

16. 4., 17.00–22.00: Petra Budská – klavírní 

koncert. 

19. 4., 19.00: David Vrobel – altsaxofon, Petr 
Veselý – klavír. Vstupné 90 Kč.

23. 4., 17.00–20.00: Koncert paní Benešová – Jiří 
LOS – klavír, Adam příhoda – housle, Marie Šata-
nová – zpěv, prof. Kronichová – klavír.
27. 4., 19.00: David Vrobel – altsaxofon,  Petr 
Veselý – klavír. Vstupné 90 Kč.

28. 4., 15.00–16.00: O dvanácti měsíčkách – 
Žlutý kopec. Vstupné 50 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 DUBEN 2013
6. 4., 9.00–12.30: Jarní burza. Burza oblečení, 

hraček a sportovních věcí. DDM JM, Šalounova.

7. 4., 9.30–19.00: Jarní pohár Děti v akci. Přehlíd-

ka tanečních a sportovních skladeb. TJ JM Chodov.

13. 4., 9.00–14.00: Papírové jaro. Tradiční přehlíd-

ka a soutěž papírových modelů všech oborových 

kategorií. DDM JM, Šalounova.

13. 4., 9.00–12.30: Keramická dílna Jarní. DDM 

JM, Šalounova

13. 4., 13.30–17.00: Keramická dílna Ptáček 
v kleci. DDM JM, Šalounova

20. 4., 9.00–13.00: Stolní tenis. Turnaj jednotliv-

ců. DDM JM, Šalounova.

Připravujeme: 
10.–12. 5. Keramicko-výtvarná výstava. 
11. 5. Pokusme se společně.
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 DUBNU 2013:
Út 16. 4., 10.00: Zelené povídání. Přírodní 

a komplexní výživa bez přidané chemie vhodná pro 

vytížené maminky… tj. těhotné, kojící i jejich rato-

lesti od 6 měsíců, ale i „majitele“ oslabené imunity, 

sportovce nebo seniory. Přednáška o zelených po-

travinách Green Ways, přírodní a komplexní výživě 

bez chemie. Lektor: Jana Šídová, poradce GW.

Burza dětského jarního a letního oblečení a spor-
tovních věcí. 
PŘÍJEM: Pá 19. 4., 9.00–12.30 a 15.00–17.30

PRODEJ: So 20. 4., 9.00–17.30 (během prodeje 

bude v KCMT současně probíhat  Jarmark pod 

Střechou).

VÝDEJ neprodaných věcí: Po 22. 4., 15.00–18.00

KDE: suterén KCMT

Přijímáme pouze zboží sepsané na formuláři, který 

je k dispozici v MC nebo na e-mail: mcdomecek@

seznam.cz. Podrobné pokyny, které je třeba respek-

tovat, obdržíte na formuláři.

Út 23. 4., 10.00: Beseda Lékárnička na cesty. Co 

by měla obsahovat rodinná lékárnička na cesty, 

„první pomoc” při stavech jako je horečka, průjem, 

poštípání hmyzem, přisátí klíštěte atd., či jak se při-

pravit na cesty do exotických destinací. Přednášku 

povede MUDr. Klára Labská.

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.: 272 912 124, mob.: 603 468 151

informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 

Z PROGRAMU V DUBNU 2013
20. 4. Nebát se a neutéct – vracíte se nebo měníte 

zaměstnání? Nabízíme vám další vzdělávací seminář 

zaměřený na komunikační dovednosti a sebepre-

zentaci. Počet míst je omezen a hlídání dětí bude 

zajištěno, těší se na vás tým zkušených lektorek.

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 16.00–18 hod. 

ARTÍK – výtvarná dílna pro děti od 2 let, první 

tvoření 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.

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

u nás zdravou školku podporující pohybové aktivity, 

pobyt venku ve velké zahradě i přirozené vzdělávání 

dětí s prvky Montessori pedagogiky.

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

KCMT
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11-Háje

kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

PROGRAM DUBEN 2012:    
21. 4., 18.00: Koncert skupiny Let’s Go. V rámci 

cyklu postních a velikonočních koncertů budou 

uvedeny černošské spirituály (KCMT). 

29. 4., 18.00: Zastavení u Matky Terezy, host: 
Ing. Jana Friedová. „Dílo Mariino – Hnutí fokoláre“. 

Historie, spiritualita a současnost s připomínkou 

pátého výročí úmrtí Chiary Lubichové, zakladatelky 

Hnutí fokoláre (KCMT).

20. 4., 9–17.30: Jarmark pod střechou. Prodej 

ručně vyráběných výrobků. Souběžně v KCMT 

probíhá burza dětského oblečení organizovaná MC 

Domeček.

Podrobnosti naleznete na www.kcmt.cz.

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

do 19 let

Brandlova 6139/6, 149 00  Praha 11

Otevírací doba: po 14.00–17.00: individuální kon-

zultace a půjčovna sportovního vybavení; 

út, st, čt 14.00–20.00: klub 

PROGRAM DUBEN 2013:    
Téma měsíce: Trestná činnost – krádeže.
4. 4., 17.00: X factor.
10. 4., 16.00: Tématické odpoledne na téma 
trestná činnost, krádeže.
18. 4., 16.00: Výlet na kolech / Milíčák, Hostivař.
25. 4., 14.00 – 18.00: Čarodějnice na Jižáku / 

Central park, nedaleko stanice metra C Opatov.

Změna programu vyhrazena.

ddm jm



ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Koncert folklorové skupiny ASONANCE 
a instrumentální skladby britských ostrovů

Přijďte si poslechnout na Chodovskou Tvrz 
KLARINETOVÝ RECITÁL

Skupina  Asonance byla založena v roce 

1976 v pražském gymnáziu Jana Neru-

dy. Původní repertoár skupiny byl směsí 

folku s country, později americké a brit-

ské balady, které skupinu přivedly k irské 

a skotské lidové hudbě.

 V  letech 1990–1992 vznik-

ly první nahrávky 

skupiny, díky které 

vznikla demokazeta 

Asonance 1990 jako 

generálka na  projekt 

„Dva havrani“. V  dal-

ších letech začala skupina více koncerto-

vat i v zahraničí, z toho dvakrát na fes-

tivalu skotské a  irské hudby v Poz nani. 

Druhý projekt skupiny nese název „Duše 

mé lásky“. Obě alba vyšla v roce 1995 

na  společném CD „Asonance 1 & 2“ 

a  skupina zahájila spolupráci s  „Bra-

trstvem Keltů“. Obohacení zvuku skupi-

ny umožnil příchod irských loketních dud, 

na  které hraje J. Lašťovička. Další alba 

v  příštích letech se skupina rozhoduje 

vydávat vlastními silami. Distribuce se 

ujalo Bratrstvo Keltů. Založen byl „Klub 

přátel Asonance“ a pro jeho členy je vy-

dáván „Zpravodaj“.

 Písničky skupiny Asonance už brázdí 

éter pětatřicet let. V tuto chvíli skupinu 

tvoří jedenáct lidí a mezi nejedněmi jsou 

rodinné vztahy. Přijďte si takový „rodin-

ný podnik“, který založili bratři Lašťo-

vičkovi, do  Zahrady poslechnout 18. 4. 

2013 od 19.00 h., vstupné 250 Kč.

red

Program: 
R. SCHUMANN, 

W. A. MOZART, 

G. VERDI / F. LISZT, 

I. STRAVINSKY, 

J. FILAS, 

F. SCHUBERT / F. LISZT, 

F. POULENC.

Vstupné: 230/200 Kč.

Srdečně vás zveme na klarinetový recitál 

9. 4. 2013 od 19.00 h. 
Těšit se můžete na Janu Lahodnou 

a Irinu Kondratěnko.

21KLÍČ 4/2013

V Zahradě vystoupí 

Asonance již 18. dubna 

v 19 hodin.



Chcete čisté Jižní Město? 

Volejte Linku čistoty...

✆ 800 113 336

Jihoměstský sběrný dvůr – řešení pro váš úklid
V Bartůňkově ulici u stanice metra Opa-

tov můžete využít sběrný dvůr hl. m. 

Prahy. Pokud potřebujete odložit svůj 

odpad do  sběrného dvora, můžete na-

vštívit přímo ten, který je součástí are-

álu společnosti Komwag, podnik čistoty 

a údržby města, a. s. Najdete ho mezi 

ulicemi Starochodovská a Chilská, neda-

leko stanice metra Opatov. Pro občany 
s trvalým pobytem na území hl. m. Pra-
hy je odložení většiny druhů odebírané-
ho odpadu bezplatné.
 Pro ty, kteří nemají možnost dopravit 

odpad vlastními prostředky, je tu nad-

standardní placená služba objednávko-

vého odvozu odpadu do sběrného dvora.

 Lze odevzdávat: bioodpad (odpad 

z údržby zeleně), kovový odpad, dřevěný 

odpad, tříděný odpad (papír, sklo, plasty, 

nápojové kartony), objemný odpad (náby-

tek, koberce, PVC, apod., vyřazená elek-

trická zařízení (chladničky, pračky, televi-

ze, počítače, přehrávače, telefony apod.). 

Nebezpečné složky komunálního odpadu 

(baterie a akumulátory, oleje, barvy, ředi-

dla, lepidla, pesticidy a  další chemikálie 

včetně nádob od nich, zářivky a výbojky, 

léky a teploměry, nádobky od sprejů), suť 

z bytových úprav (beton, cihly, keramické 

výrobky a  jejich směsi) v množství do 1 

m3 zdarma, nad 1 m3 za poplatek, pneu-

matiky – 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

Máte doma staré a nefunkční věci? Máte problém s je-

jich odvozem? Pomůžeme vám. Stačí, když starý náby-

tek, spotřebiče a další nepotřebné předměty odnesete 

na ulici před vchod vašeho domu. (Věci můžete odklá-

dat v  průběhu celé soboty a  nedělního dopoledne.) 

Městská část Praha 11 je prostřednictvím společnosti 

Jihoměstská majetková naloží a  odveze do  přísluš-

ných sběrných dvorů. 

Chceme Čisté 
Jižní Město stejně jako vy

Velká víkendová 
úklidová akce: 

20. a 21. dubna

Plánujete teď v dubnu velký jarní úklid 
a nevíte si rady, kam s odpadem? 

Městská část Praha 11 pro vás má řešení!

ZDARMA
odvezeme Váš odpad

Linka čistoty
Chcete čisté Jižní Město? 
Volejte Linku čistoty…
Máte ve svém okolí místo, které nepůsobí 

zrovna čistým a upraveným dojmem? Hromadí se v blíz-

kosti vašeho domu nějaký nepořádek? Dejte nám o tom 

vědět. Zavolejte na bezplatnou linku čistoty 800 113 336 

a my se začneme věnovat nápravě. Zajímalo by vás, kam 

je možné odložit shrabané listí, posekanou trávu, zbytky 

zeleně? Víte o  nějaké černé skládce na  území městské 

části Praha 11? Nejen na  tyto dotazy získáte odpověď 

na naší bezplatné lince čistoty. Chceme stejně jako vy lep-

ší životní prostředí na Jižním Městě.

Pro městskou část Praha 11 zajišťuje linku čistoty Jiho-

městská majetková, a.s.



Čisté Jižní Město
Plánujete velký úklid a nevíte si rady, kam s odpadem?
Městská část Praha 11 má pro Vás řešení.
Potřebujete odvoz velkoobjemového odpadu? Volejte: 733 736 168
Sběrný dvůr v Bartůňkově ulici Po-Pá 8:30-18:00, So 8:30-15:00
Sběrný dvůr bioodpadu v ulici K Dubu  St + So 9:00-12:00, Ne 12:00-17:00
(možnost štěpkování, sběrný dvůr bioodpadu slouží občanům – není určen pro podnikatele)

Pro občany Prahy 11 jsou služby zdarma
Vaše podněty a připomínky nás zajímají. Zavolejte nám.

Linka čistoty 800 113 336
Více na www.praha11.cz

Kam s odpadem ze zahrádky? 
Můžete do sběrného dvora.

Ten provozuje městská část Praha 11 

pro občany Jižního Města prostřednic-

tvím společnosti Jihoměstská majetko-

vá, a. s. 

 Provoz sběrného dvora pro odkládá-

ní rostlinných zbytků je vždy v  období 

od 1. dubna do 30. listopadu příslušné-

ho kalendářního roku! 

 Oceníte to zejména teď na jaře, kdy 

je aktuálním tématem úklid na  předza-

hrádkách a zahradách, kde se přes zimu 

nahromadila spousta opadu, ať už vět-

ve nebo shrabané listí, posekaná tráva 

nebo vypleté plevele. Odkládat samo-

zřejmě můžete nejen rostlinné zbytky ze 

zahrad, ale i z kuchyní, třeba zbytky ze 

zeleniny apod. (neplatí pro živnostníky).

Kde ho najdete: ulice K Dubu (po pravé 

straně u lávky přes dálnici D1).

Pro občany Jižního Města je tato služba 

zdarma. 

Není určena pro živnostníky.

Rostlinné zbytky jsou odvezeny 

na městskou kompostárnu.

Můžete odkládat rostlinné zbytky ze 
zahrad i kuchyní: shrabané listí, poseka-

nou trávu, vypletý plevel a zbytky ze zá-

honů, zbytky ze zeleniny a ovoce, apod. 

Ukládat nelze: gastroodpad, živočišné 

zbytky včetně kostí, silné větve a pařezy.

 Pokud přinesete slabší větve (pouze 

do průměru 50 mm), obsluha sběrného 

dvora je pro vás, občany Jižního Města, 

zdarma seštěpkuje.

Pro občany Jižního Města

zdarma

 Provozní doba:
 Středa:  9.00–12.00 hod. 

 Sobota:  9.00–12.00 hod. 

 Neděle:  13.00–17.00 hod.

Využijte jihoměstský sběrný dvůr 
na odkládání rostlinných zbytků

Užitečné info pro vás:

Odpadkové koše
Městská část v současné době provo-

zuje přibližně 400 odpadkových košů. 

Ty se vyvážejí 3x týdně a ve vybraných 

lokalitách až 5x týdně.

Bioodpad
Velkoobjemové kontejnery pro bio-

odpad (VOK – bio) jsou přistavovány 

podle harmonogramu na vybraná sta-

noviště v  zástavbě rodinných domů. 

Po celou dobu stání (3 hod.) je přítom-

na obsluha, která dohlíží na  průběh 

sběru a v případě naplnění kontejneru 

zajistí jeho výměnu. Služba je určena 

pro občany hl. m. Prahy a organizuje ji 

hl. m. Praha. 

 Aktuální termíny přistavení velko-
objemových kontejnerů pro bioodpad 
byly uveřejněny v Klíči 3/13.

Odpadkové koše 
na psí exkrementy
Městská část provozuje přibližně 200 

odpadkových košů na  psí exkremen-

ty. Koše jsou vyprazdňovány 3x týd-

ně a  sáčky na  sběr exkrementů jsou 

do stojanů doplňovány 5x týdně. Papí-

rové sáčky na psí exkrementy si mohou 

obyvatelé Jižního Města také zdarma 

vyzvednout na  odboru životního pro-

středí.



Ve čtvrtek 21. února  proběhlo v budo-

vě bývalého hotelu Opatov další pečlivě 

naplánované a  svým námětem velice 

rozsáhlé součinnostní cvičení Útvaru 

rychlého nasazení Policie ČR a  dalších 

bezpečnostních a  záchranných složek. 

Oproti nedávnému cvičení jednotek sbo-

ru dobrovolných hasičů začátkem pro-

since minulého roku bylo tentokrát cílem 

připraveného scénáře osvobození vel-

kého počtu násilně držených rukojmích 

v budově hotelu a zadržení ozbrojených 

pachatelů. Níže uvedené fotografi e blíže 

ilustrují celý průběh tohoto cvičení a jeho 

pozadí. Staňte se společně s námi ales-

poň na chvíli jeho součástí.

Na Jižním Městě cvičil elitní policejní útvar
ÚDER 2013 – rozsáhlé cvičení Útvaru rychlého 
nasazení Policie ČR v bývalém hotelu Opatov

FOTO: ZDROJ POLICEJNÍ DENÍK
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BEAUTY BODY STUDIO bylo založeno zde v Hájích v roce 

2008 pouhých 150 metrů od konečné metra Háje. Majitelka 

Judita Halvová se specializuje na  nadstandardní kosmetic-

ké služby na nejvyšší možné úrovni. Díky tomu toto studio 

nabízí širokou škálu kosmetických ošetření. Na čištění pleti 

používáme ultrazvukovou špachtli, diamantovou mikroder-

mabrazi či bio derma brazi – prozradila nám paní majitelka 

Judita Halvová. 

Co dalšího z kosmetiologie můžeme u vás najít?
Pro náročné ženy zde máme přístroj, na  který jsem doo-

pravdy pyšná, jmenuje se Hydra Facial a poskytuje ošetření 

nazývané nechirurgický lifting.  

 Též se zaměřujeme i na  léčbu pleti AHA kyselinami čili 

chemickým peelingem, biostimulačním laserem a jiné.

 Co se týká zkrášlování, poskytujeme i  mnoho metod 

prodlužování řas, jak trvanlivou sexy look mascarou, tak kla-

sické prodlužování řas, či jen krátkodobé na  jednorázovou 

událost apod.

Co dalšího u vás můžeme nalézt kromě kosmetiky? 
Studio nabízí i péči o tělo, hubnoucí, zpevňující a zdravotní 

procedury jako je baňkování VACUPRESS, elektrostimulace 

či lymfodrenážní nohavice a zábaly. Mezi další odvětví, které 

nabízíme, patří samozřejmě manikúra, pedikúra, trvalá depi-

lace, solárium, kolagenárium a mé oblíbené masáže.

Všimla jsem si, že máte dva salony vedle sebe, co tedy 
můžeme najít vedle?
Druhý salon se skládá ze dvou sektorů, KADEŘNICVÍ a fi t-

ness. V kadeřnictví spolupracujeme se světovými značkami 

LOREAL, Label M a jinými. 

Blížíme se na konec prohlídky, co tedy najdeme na konci?
Zde ženy cvičí na přístrojích POWER PLATE a VACUSHAPE 

pod dohledem trenéra. Toto cvičení je nyní velmi v oblibě 

hlavně z  toho důvodu, že trvá pouhých 30 minut. Power 

Plate plně nahradí 1,5 hodiny v posilovně, dokonale zpevní 

postavu a je zábavné. Vacushape oproti tomu je nenáročný 

na pohyb, je to taková procházka ve vakuu, kde se projevuje 

velmi rychlé spalování tuků. V létě jsme vyhlásili soutěž kilo 

za kilo. Klientky dostaly 100 Kč za každý zhubnutý kilogram 

a v průměru zhubly 5 kg za 2 měsíce.

Dana Foučková

Kontakt: 
Judita Halvová, majitelka bbstudia

Kosmická 745/11,149 00 Praha 4

www.bbstudio.cz

majitelka@bbstudio.cz

+420 602 857 321

 V ranních hodinách obsadila skupina teroristů prostor 

bývalého hotelu Opatov. Rukojmí v počtu asi 60 osob jsou 

pod pohrůžkou použití zbraně přesunuti do prostoru bývalé 

restaurace v prvním nadzemním podlaží, kde dochází k jejich 

zabarikádování a použití fyzického násilí i střelných zbraní.

 S ohledem na charakter této mimořádné události a její 

aktuální vývoj bylo rozhodnuto o okamžitém nasazení Útva-

ru rychlého nasazení Policie ČR. Tento elitní policejní útvar 

působí na celém území České republiky a je připraven zasáh-

nout kdykoliv a kdekoliv. V souladu s vymezenou působnos-

tí provádí útvar služební zákroky proti teroristům, únoscům 

osob a  dopravních prostředků, nebezpečným pachatelům 

organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závaž-

ných úmyslných trestných činů, zejména při jejich zadržení. 

 Po vydání rozkazu k zásahu byla budova hotelu během 

chvíle obsazena desítkami příslušníků tohoto speciálního 

útvaru, kteří nepozorovaně pronikají postranním vchodem 

do budovy a dostávají se až do prvního patra, kde je uvěz-

něna a násilím držena větší část rukojmích. Budovu obsazují 

taktéž další desítky policistů Speciální pořádkové jednotky, 

kteří kontrolují prostor a přebírají osvobozené rukojmí i pa-

chatele.   

 Během zásahu dochází v 5. nadzemním podlaží k mo-

hutnému výbuchu a  následnému požáru. Zásahový tým 

policistů společně s menší oddělenou skupinkou rukojmích 

zůstává uvězněn v  budově a  odříznut od  únikové cesty. 

Na místě ihned zasahují hasiči a připravují vše potřebné pro 

evakuaci uvězněných osob. 

 Evakuace uvězněných osob probíhá za pomoci žebří-

ku a plošiny Hasičského záchranného sboru a plošiny, která 

je během chvilky vysunuta do 7. nadzemního podlaží. Tam 

jsou již připraveni policisté se zraněnými rukojmími, kteří se 

musí dostat co nejdříve do péče zdravotníků.

 Poté, co je plošina opět dole, přebírají si zraněné oso-

by policisté Speciální pořádkové jednotky a zdravotníci, kteří 

okamžitě ze strany medika Útvaru rychlého nasazení dostá-

vají potřebné informace týkající se zdravotního stavu, způ-

sobených zranění a poskytnuté první pomoci.

 Současně s evakuací pomocí žebříku a plošiny dochází 

k evakuaci zásahového týmu ze střechy, který je též odříz-

nut požárem v nižších podlažích. Evakuace probíhá za po-

moci vrtulníku PČR přímo ze střechy hotelu na nedalekou 

plochu před budovou hotelu.

 Ve vestibulu hotelu dochází zatím nezávisle na dalších 

opatřeních k třídění a prohledávání osvobozených rukojmích 

zejména s důrazem na kontrolu, zda se mezi nimi nescho-

vává někdo z pachatelů. Nic nesmí být v danou chvíli podce-

něno a samotným zásahem Útvaru rychlého nasazení celá 

akce zdaleka nekončí. 

 Přestože se v tomto případě jednalo pouze o připrave-

né naplánované cvičení, jsou kolegové z  Útvaru rychlého 

nasazení Policie ČR i dalších bezpečnostních a záchranných 

složek připraveni na mnohé z toho, co dennodenně trénují 

a na co se pečlivě připravují náročným výcvikem – vždy však 

dle svého hesla „S odvahou a rozumem“.

Pavel Krčílek, oddělení krizového řízení MČ Praha 11

BEAUTY BODY STUDIO
podnikatel měsíce dubna 
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AKTUÁLNĚ

Prostor pro názor opozice
Slibovali „Vodní svět“, teď staví „plivátko“

Prostor pro vyjádření 
městské části Praha 11

Předvolební slib ODS z r. 2006 – Vodní svět 

do tří let – se jak všichni víme nenaplnil. 

 Dvou krytých hal s  ledovou plo-

chou, hotelu, ani vnitřního a  venkovního 

plaveckého bazénu jsme se nedočkali. MČ 

P11 tehdy nenašla 700 mil., což byly před-

pokládané náklady na Vodní svět.  Před volbami v r. 2010 se 

však odněkud vynořil nový projekt „Jedenáctka VS“. Bez archi-

tektonické soutěže, bez diskuse s odbornou veřejností a ob-

čany o  věcné náplni tohoto projektu. Masivní reklamní kam-

paň /za 3 mil. Kč/ a předseda ODS Janeček nás ujišťovali, že 

„za dva roky skáčeme do bazénu“.     

 „Areál Jedenáctka VS bude levnější, MČ si jej bude moci 

dovolit fi nancovat sama ze svých prostředků. Bude stát 300-

400 mil.“, tvrdil v  r. 2010 starosta Mlejnský.  Ovšem realita 

je odlišná,  cena bude dvojnásobná, tedy přibližně stejná jako 

u původního mnohem rozsáhlejšího záměru, tedy sedmset mi-

lionů. Náklady stejné, ale rozdíl mezi původním a  rozestavě-

ným sportovním areálem je propastný. Jak je to možné? I my 

opoziční zastupitelé se ptáme, odpověď jsme zatím nedostali. 

Že by předražená zakázka?

 Co obsahuje rozestavěný areál „Jedenáctka VS“? Malý pla-

vecký bazén 25m s pouze 5ti drahami, wellnes zázemí, čtyři 

bazénky pro plavání kojenců a malou sportovní halu. Žádná 

ledová plocha, žádný venkovní bazén. Prostě promarněná pří-

ležitost postavit na Jižním Městě skutečný sportovní areál od-

povídající velikosti městské části.  Příležitost, kterou promarnil 

starosta Mlejnský se svými přisluhovači z koalice ODS-ČSSD-

-PP-SPOZ-/KSČM/. Každý z obyvatel Prahy 11 zaplatí za tento 

pomník pana Mlejnského 10.000 Kč. A nejedná se o žádné vir-

tuální peníze, jsou to peníze z prodeje pozemků na P11 /navíc 

nevýhodných prodejů/, peníze které budou chybět na opravy 

veřejných budov…, prostě jsou to peníze nás všech. Přitom 

areály 25m bazénů postavené v  posledních letech v  jiných 

městech stály mezi 120-170 mil. Kč /Děčín, Litomyšl, Be-

roun…/.

 Hnutí pro Prahu 11 usilovalo o změnu projektu. Navrhovali 

jsme, aby sportovní hala a  bazénky pro kojence byly nahra-

zeny ledovou plochu a venkovním bazénem. Ale narazili jsme 

na ostrý odpor, dokonce náš zástupce byl vyloučen z komise, 

která o bazénu jednala. A tak se nabízí otázka – pro koho se 

tenhle areál vlastně staví? Pro občany nebo pro někoho, kdo 

ho dostane za výhodných podmínek do pronájmu? Příkladů ne-

výhodných pronájmů právě ve sportovní oblasti máme v Praze 

11 už mnoho /např. areál Mikulova, KD Opatov, Hrabákova/.

Ing. Ladislav Kos, zastupitel ZMČ za Hnutí pro Prahu 11

Ing.  Kos srovnává náš záměr se stavbou 

areálů 25m bazénů postavených např. 

v Děčíně, Litomyšli či Berouně v cenách 

od 120 do 170 mil. Kč. Takže opět srov-

nání:

• Beroun: stavba bazénu (1 hlavní budo-

va) se zázemím v ceně 170 mil. Kč. V cenách 

skoro deset let starých. Promítneme-li si pouze vliv infl ace 

a výrazné změny DPH, tak se dostáváme na srovnatelnou 

cenu hodně nad 200 mil. Kč.

• Děčín: stavba krytého bazénu s venkovním bazénem. Kry-

tý bazén s venkovním bazénem 142 mil. Kč, výstavba v roce 

1999–2001, nyní ke stavbě přibyl menší venkovní nekrytý 

bazén pro potápění za 95 mil. Kč (výstavba v letech 2010–

2011). Započteme-li opět vliv infl ace a změny DPH, tak jsme 

zase cenově výrazně někde jinde, než Ing. Kos uvádí.

• Litomyšl: Stavba v letech 2009–2010. Jedná se o menší 

samostatný krytý bazén s běžným vybavením a s venkov-

ním výplavovým bazénem v ceně 116 mil. Kč.

... a tak bychom mohli pokračovat.

 Jak je to s „Jedenáctkou VS” doopravdy:
Jedenáctka VS je název pro sportovní areál, skládající se ze 

tří propojených budov. Centrum dětského plavání a plavání 

pro seniory (bazény, šatny, hygienické prostory a  technic-

ké zázemí) o rozměrech budovy 38 x 46 m. Bazénová hala 

o rozměrech 38 x 55 m. 

 1. nadzemní podlaží s 25m plaveckým bazénem, rekre-

ačním bazénem, vodními atrakcemi (brouzdaliště, hrací vod-

ní prvky, tobogán...), šatny, zázemí pro návštěvníky a tech-

nické zázemí. 

 2. nadzemní podlaží – v  celé ploše podlaží wellnes se 

zázemím a nakonec Sportovní víceúčelová hala s hledištěm 

pro 315 osob o  rozměrech 38 x 64 m s možností využití 

pro fl orbal, basketbal, volejbal, nohejbal, gymnastiku, fut-

sal, tenis, badminton a celou řadu dalších sportů. Haly jsou 

vzájemně propojeny tzv. krčky, ve kterých je umístěno buď 

občerstvení nebo recepce. 

 Jedenáctka VS tvoří rozsáhlý a ucelený sportovní kom-

plex, včetně parkoviště a parkovými úpravami okolí.

Celková cena Jedenáctky VS je cca 500 mil. Kč (bez DPH), 

přičemž cena vlastních stavebních prací je cca 430 mil. Kč 

bez DPH, protože městská část uplatňuje odpočet DPH.

 Je prakticky nemožné vzdorovat lidské zášti, zlobě a in-

trikám. Pokud se toto zkombinuje s  politickými hrátkami, 

může vzniknout chiméra, která zcela pozře dobrou věc. 

 Myslím, že i stránky Klíče můžeme využít smysluplněji, 

nežli vzájemným napadáním. Koneckonců Klíč má sloužit 

k informovanosti občanů Prahy 11 a ne k politickému boji 

či vyřizování si účtů. 

Jan Meixner, zástupce starosty (ODS)



Hned v zápětí začaly výkopové práce

Předání staveniště a zahájení stavby

Následovala betonáž zdí

Poté se realizovaly podkladní betony

A takto vypadá objekt B z výšky jeřábu

Zde můžete vidět montáž sloupů

A pro informaci i objekt C z výšky

v čase

A to už je aktuální stav…
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INZERCE

• 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.

• 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.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u  metra Háje, 

Praha 4 – komplexní právní služby – rozvo-

dy, výživné, zastup. soudu, pohledávky, by-

tové záležitosti, dědictví, exekuce,  smlouvy. 

Tel.: 606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, 

DVD, HI-FI věže, podpora digitální TV, 

LCD monitory a  počítače. Rozumné ceny. 

AVC servis – tel.: 222  361  720 a  mobil: 

602 390 630.

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-

DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, re-

konstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel. 604 618 298, 222 364 018.

• DROBNÉ A VĚTŠÍ OPRAVY a řemeslné prá-

ce v domácnosti. Precizně. Tel: 775 507 600, 

www.hodinovymanzeljano.cz.

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. Kladení PVC, ko-

berců, plovoucích a  vinylových podlah. Ná-

vštěva se vzorky, zaměření a cenová kalkulace 

zdarma. Mob. 604623 052. Email: blahapod-

lahy@seznam.cz; www.blahapodlahy.cz. 

• RODINNÁ ÚČETNÍ FIRMA se sídlem v Praze 

4 nabízí vedení účetnictví a daňové evidence. 

Kontakt – e-mail: evamouchova@gmail.com, 

tel.: 737 670 707.

• 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.

• 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.

• HODINOVÝ MANŽEL – doprava v  Praze 

4 zdarma. Malování, tapetování, vrtání, elek-

trikářské, instalatérské práce a  další práce 

spojené s opravou bytu. Tel. 603 775 841, 

www.technik-praha.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.

• NABÍZÍM malířské a  lakýrnické práce, štu-

kování, sádrovou stěrku, imitace dřeva fl ádro-

vání. Mob: 736 691 087, e-mail: ales.pajma@

email.cz.

• !!UPOZORNĚNÍ!! Odvoz starého nábytku 

k  likvidaci. Vyklízení sklepů, bytů, pozůsta-

lostí atd. Likvidace veškerého odpadu z  do-

mácností. Vše v  pohodlí vašeho domova 

a za dobrou cenu. Tel.: 777 227 840.

• SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je 

nutno jednou za  dva roky seřídit a  proma-

zat, jinak neplní svou funkci a dochází k váž-

nému poškození. Tel. 601  236  957, e-mail: 

jirasek.servis@seznam.cz.

• 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.

• 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.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, ka-

nalizace, topení. Výměna plynových spotřebi-

čů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan Horyna, 

tel. 603 554 550, 271 912 323.

• 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.

• 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.    

• NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ a  daňo-

vé evidence včetně zpracování mezd, DPH 

a dalších daní. Možnost osobního předání do-

kladů na Praze 4, 5 a 11. Tel.: 739 577 820, 

e-mail: vedeniucet@seznam.cz.

• 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.

• 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.

• 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.

• SALON SLUNEČNICE nabízí pedikúru me-

dicinální s  masáží, refl exologii chodidel, mo-

deláž nehtů a  manikúru, prodlužování řas, 

kosmetické ošetření pleti, velký výběr masáží. 

Těšíme se na  Vás v  ul. Brodského 1677/5, 

P-4, tel.: 777 023 026.

• NABÍZÍM OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM 

i jednotlivým podnikatelům služby v oblasti ve-

dení účetnictví a daňové evidence včetně účet-

ního a  daňového poradenství a  zastupování 

před úřady státní správy. Tel.: 604 713 897, 

e-mail: ebedrnova@seznam.cz.

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

jsaifrt@seznam.cz.

• TV SERVIS – KŮS – opravy televizorů 

a  mobilních telefonů u  vás doma. Prodej, 

dovoz a  instalace nových TV, odvoz a  likvi-

dace starých přístrojů. Rozumné ceny. Tel. 

602 832 751, WWW.TELEMOBIL.CZ.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 
malířské práce, stropní kazety, levně, rych-

le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 

603 494 330, e-mail: ivan.lafek@email.cz.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpra-

vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 

94, tel: 272 929 597.

• 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.

• 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.

• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné 

ceny (možnost individuální dohody). Kance-

lář: Praha-Chodov. Tel.: 608 610 630, e-mail: 

info@mirapax.cz. 

• 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.

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA – vesta-

věné skříně, kuchyně, atypický zakázkový  

nábytek – výroba, doprava, montáž. Tel: 

608  208  003, e-mail: maryba@volny.cz,  

www.webpark.cz/maryba.

• 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.

• OPRAVY PRAČEK A  MYČEK: AEG, ARIS-

TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 

PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a  jiné. 

P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a  malířské 

práce. Bytová jádra a  rekonstrukce bytů. 

KVALITA a  ROZUMNÉ CENY. Rakovec 

267  913  922, 18.00-21.00, 608  709  716 

přes den, www.rakovec.cz.

• 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.

Služby



29KLÍČ 4/2013

INZERCE

• 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.

• BYTOVÁ JÁDRA. Rekonstrukce bytů 

na  klíč. Příznivé ceny! Záruka 5 let! Jádro 

do 7 dnů od 84 000 Kč. Slevy až 20 % + WC 

kombi a  umyvadlo zdarma! RENO K. No-

votný, 602 292 812, 272 912 326, e-mail: 

renonovotny@atlas.cz, www.reno.wbs.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.

• 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. 

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 

www.stehovanibytu.cz.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 

plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-

tů, připojování kuchyní a  podobně. Výměny 

rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.: 

603 344 485, e-mail: jirka.vlasak@volny.cz.

• 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.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a  de-

sek. Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ, 
výměn bytů. HLOUŠEK REALITY REALIT-

NÍ CENTRUM JIŽNÍ MĚSTO, člen Asociace 

realitních 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. Najdete 

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. Plat-

ba 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, e-mail: rimrealit@rimrealit.cz, 

www.rimrealit.cz. Vykupujeme byty – platba 

v hotovosti. Vyřešíme i dluhy a exekuce.

• 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.

• HLEDÁM DLOUH. PRONÁJEM pro 2 oso-

by gars. až 2+kk max. do ceny 11 tis. Předem 

děkuji za nabídky. T: 774 514 241.

• 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.

• KOUPÍM BYT v Praze 11, možno i se zá-

vazky a dluhy na bytě. Rychlé jednání, platím 

hotově! RK nevolat! Tel: 774 358 831.

• HLEDÁME PRONÁJEM pro 2 os. kde-

koli v  Praze a  okolí. Velikost gars. až 2+kk 

do  11  000,- včetně poplatků nebo 2+1 až 

4+1 do 13 000,- včetně poplatků. Možno za-

řízené i nezařízené. Předem děkujeme za na-

bídky na tel. č. 603 257 202.

• KOUPÍME BYT 2+KK (1+KK, 1+1) v Praze 

11. Družstevní vlastnictví ani původní stav 

nevadí. Platba bez úvěru. Tel.: 723 410 514.

• 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.

• NABÍZÍM PRONÁJEM bytu 2+kk v  Pra-

ze 11 v  blízkosti Milíčovského lesa. Po  re-

konstrukci, částečně zařízený. Cena cca 

11.500 Kč vč. poplatků. Podrobné info a foto 

na http://najizaku.sweb.cz.

• 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
• 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.

• PRONAJMU GARÁŽ v  novém bytovém 

domě ul. Mikulova, naproti Tescu/Jysku. Garáž 

je v suterénu domu (který je monitorován ka-

merou), uzamykatelná, úložné prostory, háky 

na zavěšení jízdních kol. Cena 1200,-/měsíčně, 

tel. 603 420 409.

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bojíte 

se exekuce? Pak je pro Vás možná nejlepším 

řešením soudní oddlužení, kde stačí uhradit 

30 % dluhů! Přijďte se poradit do  naší insol-

venční poradny, Ke  Kateřinkám 8, Praha 4, 

603 195 336.

• 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.

• OBČANŮM PO  VÁŽ. PRACOVNÍM ÚRA-
ZU nebo AUTONEHODĚ poskytujeme bezpl. 

konzultaci pro získání náhrady škody na zdra-

ví. PROJEKT POMOCI, tel: 723  203  036, 

www.nahradaskody.net, e-mail: nahradaskody

@email.cz.

• NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAKTIC-
KÉHO LÉKAŘE, MUDr. Dana Řežábová, Praha 

4 – Hviezdoslavova 1600/6, POLIKLINIKA LI-

TOCHLEBY, 1. patro, přijímá k registraci nové 

pacienty, smlouvy s pojišťovnami máme. Tel.: 

267 914 143. 

• HLEDÁME HYPOTEČNÍ PORADCE s praxí 

v oboru min. 2 roky, se zkušeností s více ban-

kami. CV + motivační dopis zasílejte na e-mail: 

hypo@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.   

• 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.

• NOVĚ OTEVŘENÉ OBCHODNÍ MÍSTO Čes-

ké 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.

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFIKY i celé 

knižní pozůstalosti. Pohlednice pouze do roku 

1950. Nabídněte. Telefon: 603  247  819,  

email: centrums.t@post.cz.

• HMnábytek – NEJVĚTŠÍ VÝBĚR NÁBYTKU 

v Praze. Skvělé ceny – zařídíte celý dům. Jen 

u nás – nejširší výběr dětského nábytku v ČR. 

AKCE – dovoz nábytku po Praze 11 za 190 Kč, 

www.hmnabytek.cz.  

• PRO NOVĚ OTEVÍRANOU POBOČKU re-

alitní kanceláře hledáme ženy starší 32 let 

na pozici realitního agenta. CV + motivační do-

pis zasílejte na kariera@chirs.cz.

• DOMOV PRO SENIORY CHODOV, s regis-

trovaným nestátním zdravotnickým zařízením 

Praha 4, Donovalská 2222, PSČ 149 00 při-

jme praktického lékaře pro dospělé. Úvazek 

dle dohody celý i zkrácený. Nástup možný 

ihned. Nabízíme dobré platové podmínky, pří-

jemné pracovní prostředí, možnost ubytování. 

Nabídky včetně profesního životopisu zasílejte 

na: e-mail: reditelka@seniordomov.cz.

• LUNAPARK BECK si vás dovoluje pozvat 

na Pouťové atrakce pro děti a mládež – Au-

todrom, Bobová dráha, Skluzavky, Kolotoče 

a na Cukrovou vatu, Langoše a jiné občerstve-

ní. Opatov (u kruhového objezdu) od 2. do 28. 

dubna 2013. 
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Na Jižním Městě budou další nové veřejné toalety
Každý máme jiné záliby, koníčky, povo-

lání. Někdo se nepodívá do  tělocvičny, 

nebo do  divadla, jak je rok dlouhý… 

jsou ale místa, která prostě musí na-

vštěvovat každý z nás a kam i císař pán 

chodil sám ☺. Všichni jsme se jistě se-

tkali s nepříjemnou situací, kdy jsme si 

potřebovali odskočit na „onu místnost“, 

ale veřejné toalety široko daleko nikde 

nebo byly v takovém stavu, že jsme se 

raději rozhodli překonat svůj další osob-

ní rekord v sebeovládání. Aby k takovým 

situacím u  nás na  Jižním Městě dochá-

zelo co nejméně, rozhodla se městská 

část Praha 11 vybudovat nové veřejné 

toalety. 

 První veřejné WC jedenáctá městská 

část již postavila u  stanice metra Opa-

tov. Na konci března minulého roku bylo 

vedení městské části informováno Do-

pravním podnikem o tom, že vzhledem 

k havarijnímu stavu budou 30. 3. 2012 

uzavřeny veřejné záchodky ve  stanici 

metra Opatov. Na dotaz, na jak dlouhou 

dobu budou WC uzavřeny, zástupci Do-

pravního podniku odpověděli, že případ-

ná rekonstrukce bude zahájena po přidě-

lení investičních prostředků nebo v rámci 

celkové revitalizace stanice metra Opa-

tov. Městská část Praha 11 bohužel 

proti tomuto rozhodnutí nemohla učinit 

žádné kroky. Vzhledem k  tomu, že sta-

nice metra Opatov je velmi exponovaná, 

nemohli jsme dopustit, aby byly toalety 

bez náhrady uzavřeny. Byl by zde velmi 

narušen komfort cestování lidí z  Jižní-

ho Města a nepředstavitelně by se zde 

také zhoršila hygienická situace. A  tak 

městská část Praha 11 obratem zajisti-

la a na své náklady umístila čtyři mobilní 

toalety. Vzhledem k tomu, že Dopravní 

podnik v  dlouhodobém výhledu neuva-

žuje o rekonstrukci a znovuotevření WC 

v  objektu stanice metra Opatov, měst-

ská část Praha 11 brzy nahradila mobilní 

WC komfortnější toaletní buňkou, která 

splňuje všechna hygienická i  estetic-

ká kriteria (oddělené toalety pro muže 

a  ženy, tekoucí teplá voda, standardní 

odpady apod.) a poskytuje zázemí nejen 

pro cestující, ale také pro návštěvníky 

Centrálního parku. 

 Odbor životního prostředí dále vyti-

poval některá místa, kde by bylo vhodné 

další veřejné toalety vystavět, několik 

tipů jsme také získali při pravidelných 

schůzkách a  rozhovorech se zástupci 

bytový družstev a  v  neposlední řadě 

jste nám pomohli i  vy, čtenáři časopi-

su Klíč a návštěvníci webových stránek 

městské části Praha 11. Před nedáv-

nem jsme zveřejnili anketu, kde jste se 

vy, obyvatelé Jižního Města mohli roz-

hodnout, kde byste uvítali WC. Z anket 

vzešla tři místa, která jste nejčastěji 

zmiňovali, čtvrtou lokalitu doplnil odbor 

životního prostředí. 

Návrhy veřejných WC v  následujících 
lokalitách: 
•  Centrální park – poblíž centrálního dět-

ského hřiště u ZŠ Křejpského 

•  Exnárova – u Milíčovského statku 

•  V parku u Chodovské vodní tvrze (V par-

ku U Ch.T. již MČ Pha 11 jedno mobilní 

WC provozuje. Podle vašich připomínek 

by další toaleta, zejména v jarních a let-

ních měsících, byla využita.)

•  Ocelíkova ulice u dětského hřiště.

red

Vizualizace nových mobilních toalet, které 

bodou mít tekoucí vodu na mytí 

rukou a jejich součástí bude 

i přebalovaní pult.

otevírací doba: každý den 

od 7.00 do 20.00 hod.
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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


