
FK Dukla Jižní Město 
otevřela v areálu Schulhoff ova 

nové tréninkové prostory
více na straně 4 a 5

Ročník XXI • Měsíčník městské části Praha 11

30. května 2013 • ZDARMA 

Městská část 

Praha 116 www.praha11.cz
www.jizak.info

FOTO: PETRA HILMAROVÁ Jižní Město vládne českému fl orbalu

Více str. 16, 17 a 24



INZERCE

www.praha11.cz2

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
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FK Dukla Jižní Město otevřela v areálu 
Schulhoff ova nové tréninkové prostory

Ve  čtvrtek 16. května proběhl v  areálu 

Schulhoff ova již čtvrtý náborový den 

„sestřičky“ klubu FK Dukla Praha, FK Duk-

la Jižní Město.

 „Dukla Jižní město funguje 

zhruba 2 rokyl a za tu dobu je to 

náš čtvrtý nábor,“ uvedl předse-

da klubu Petr Sýkora. A že je po-

pulární. Kolem nás pobíhá velká 

spousta kluků a  holek, nechce 

se ani věřit, že tomu tak vždy 

nebylo. „Co si pamatuju, na prv-

ní nábor nám přišlo šest dětí. 

Od té doby ale jejich počet vros-

tl na  nejméně pětatřicet, a  je 

tomu tak i dnes. Dělá nám to obrovskou 

radost. Pprostě to, jak rosteme a  sílí-

me mě jen utvrzuje v  tom, že to dělá-

me asi dobře. Spolupráce s mateřskými 

školkami Stachova, Donovalská a Anny 

Drabíkové, kam chodíme pravidelně ka-

ždé pondělí, středu a pátek dopoledne 

a vedeme zde zdarma sportovní kroužky, 

se nám prostě vrací zájmem dětí o náš 

klub. Navíc pro rodiče těchto dětí vytvá-

říme krátká videa, která pak umístíme 

na naše webové stránky www.
 duklajm 

a každá maminka a tatínek má možnost 

vidět, jak si jejich děti vedou a co v tako-

vém sportovním kroužku vlastně dělají. 

Když se podíváte kolem, tak velká část 

těchto dětí běhá právě kolem nás a po-

kud se někteří rodiče s dětmi z jakéhoko-

liv důvodu nemohli náboru zúčastnit, ne-

musí zoufat. „Ti, kteří dnes nedorazili, se 

mohou podívat na naše webové stránky 

(http://www.
 duklajm.cz) a  připojit se 

k  nám. Najdou tam kontakt jak na  mě, 

tak na sportovního ředitele Josefa Svět-

líka,“ vyzývá rodiče Petr Sýkora.

 Při příležitosti náborového dne byly 

otevřeny i  nové tréninkové prostory. 

„Před časem jsme viděli v  tréninkovém 

centru Akademie Ference Puskáse v Ma-

ďarsku podobný koncept tréninkových 

prostorů, které jsou ohraničeny a  mají 

zmenšený herní prostor,“ uvedl před-

seda představenstva FK Dukla Praha 

Michal Prokeš. Tyto tréninkové klece 

slouží především k  individualizaci trénin-

ku a jeho menším formám. „Ohraničená 

minihřiště se používají například k hrám 

ve  skupinách, výrazně pomáhají v  cítě-

ní skupinového prostoru a  jsou skvělé 

na trénink jemné techniky a trénink v ča-

soprostorovém tlaku,“ dodal. 

PARTNERSKÝ KLUB, FK DUKLA JIŽNÍ MĚSTO, POŘÁDALA SVŮJ JIŽ ČTVR-

TÝ NÁBOR OD SVÉHO VZNIKU A PŘI PŘÍLEŽITOSTI TÉTO AKCE BYLY OTE-

VŘENY I NOVÉ TRÉNINKOVÉ PROSTORY, OHRANIČENÁ MINIHŘIŠTĚ NE-

BOLI TRÉNINKOVÉ KLECE, KTERÉ ZDE NECHALA VYBUDOVAT FK DUKLA 

PRAHA.

Využívat nové tréninko-

vé prostory budou moci jak 

týmy obou klubů, a  to FK 

Dukly Praha a FK Dukly Jižní 

Město, tak i veřejnost.

„Je příjemné, že děti nejsou 

v čistě fotbalovém prostředí, ale 

že se tu prolíná více sportů, které 

mohou využít i rodiče a děti všech 

věkových kategorií. V  tom Pra-

ha 11 působí koncepčně, a  díky 

tomu zde vznikla krásná oddy-

chová zóna,“ říká starosta Dali-

bor Mlejnský.



 Ohraničení je praktické i z hlediska 

nemožnosti úniku míče ze hřiště. Děti 

jsou tak neustále ve  hře a  v  tempu. 

Součástí těchto tréninkových hřišť 

jsou i  speciální pomůcky, jako nafu-

kovací panáci či narážecí stěny. „Ty 

nahrazují hráče a pomáhají v tréninku 

jemné techniky. Dají se různě naklánět 

a  pomocí toho si hráč muže narazit 

a  připravit střelu přímo ze vzduchu, 

střelbu hlavou nebo střelbu z  první-

ho doteku na  zemi. Řekl bych, že je 

to v  podstatě první koncept podob-

ného druhu v  České republice. A  my 

bychom rádi vybudovali stejný prostor 

i v Dejvicích.“ vysvětlil Michal Prokeš.

 Využívat nové tréninkové prostory 

budou moci jak týmy obou klubů, a to 

FK Dukly Praha a FK Dukly Jižní Měs-

to, tak i  veřejnost. „Samozřejmě se 

nebráníme tomu, aby si tady děti hrá-

ly volně, ale musí se dodržovat nějaká 

pravidla, protože je to náročné z hle-

diska fi nancování a údržby. Dají se tu 

organizovat třeba i turnaje v malé ko-

pané,“ uvedl příklad.   red

Petr Sýkora, před-

seda klubu říká: 

„Celý areál je 

skvěle koncipo-

vaný, najdete tu 

squashové a  indoorové cent-

rum, můžete si zde zacvičit ae-

robic, pro děti tu je připravené 

krásné dětské hřiště s pohodl-

ným posezením pro maminky 

a samozřejmě velké tréninkové 

plochy pro fotbal včetně dnešní 

nově otevřené tréninkové po-

můcky v  podobě ohraničených 

minihřišť. 

 A  ještě na  jednu věc bych 

rád upozornil. Kromě dětí zde 

byly i  velké osobnosti. S  dět-

mi si přišel popovídat starosta 

Mgr. Dalibor Mlejnský a na kar-

tičky se jim podepsali Günter 

Bittengel, Luboš Kozel a Honza 

Suchopárek. S  našimi dětmi si 

přišli zahrát fotbal i hráči ligové 

Dukly Praha. Mohli být doma 

u  svých rodin, ale jsou tady 

a  podporují nás. Za  náš klub 

chci poděkovat nejen vedení 

radnice a starostovi Dalibo-

ru Mlejnskému ale všem, kteří 

sport na Jižním Městě podpo-

rují.”

FOTO: PETRA HILMAROVÁ

Slovo 

starosty

Rok 2013 se pomalu a jistě chýlí ke své 

polovině. Často procházím Jižní Město 

a je třeba říci, že se rozhodně nemusíme 

stydět za  své sportovní areály a  mož-

nosti, které nabízíme v  oblasti sportu 

dětem, dospělým i seniorům. Patří nám 

sportovní areály Mikulova, Shulhoff ova 

a Hrabáková, ve kterých nalezneme fot-

balová hřiště, tenisové kurty, dětské hři-

ště, hřiště pro basketball, běžecký ovál, 

in-line hřiště. Máme nejmodernější spor-

tovní halu svého druhu v Praze. 

 Mezi velmi úspěšné projekty patří 

i jihoměstská horolezecká hala Donoval-

ská s nejvyšší stěnou v republice. Přesto 

nám však chodí neustálé podněty obča-

nů, co bychom mohli v této oblasti ještě 

zlepšit. Bezesporu je možné donekoneč-

na vylepšovat život pro občany Jižního 

Města. Naší prioritou v  této oblasti je 

zejména podpora mládežnických spor-

tovních oddílů. Je třeba i nadále rozvíjet 

sportovní vyžití pro celé rodiny, a proto 

jsme se rozhodli připravit další projekty. 

Některé z nich již pomalu dostávají svoji 

konečnou podobu. 

 Co plánujeme a  připravujeme? Rea-

lizaci sportovního areálu Modrá škola 

v roce 2014. Fotbalová hřiště pro malou 

kopanou se zázemím. Součástí areálu 

bude ledová plocha pro veřejné bruslení. 

Dále plánujeme v  roce 2014 výstavbu 

sportovního tenisového areálu Milíčov. 

Areál bude realizován soukromým in-

vestorem ve spolupráci s MČ Praha 11. 

Jednou z  priorit je pro nás i  podpora 

cyklistiky. Budujeme a  značíme cyklo-

trasy a  cyklostezky, vydáváme (jako je-

diná městská část v Praze) vlastní cyk-

lo mapu. Připravujeme B+R parkoviště 

(bike and ride), parkoviště pro kola u sta-

nice metra Opatov. Své konkrétní obrysy 

již dostává i stavba plaveckého bazénu. 

Mnohdy si říkáme sportem ku zdraví a já 

bych ještě dodal také k lepším vztahům 

mezi lidmi. Je zajímavý pohled na rodiče 

sportující se svým dítětem, skupiny mla-

dých, kteří holdují stejnému sportu, ale 

stihnou probrat i své problémy a rados-

ti. 

 Věřme, že se nám podaří všechny 

tyto plány zrealizovat a zajistit tak mož-

nost využít volný čas tak, jak si každý 

z nás přeje. 

Dalibor Mlejnský

starosta městské části 

Praha 11
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

BAREVNÁ OHLÉDNUTÍ. Městská část Praha 11 

vás srdečně zve na výstavu členů kroužku arteterapie 

Klubu vozíčkářů Petýrkova, která se bude konat od 13. 6. 

do11. 7. Vernisáž se uskuteční 13. června od 17 hodin ve 

foayeru Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1. Všichni 

jste na ni srdečně zváni. 

DIAMAN-
TOVÁ 

SVATBA. 
Krásné jubileum 

oslavili Ilona Helclo-

vá a Josef Mikšátko. 

Slavnostní obřad se 

uskutečnil 8. března 

2013 v Chodovské tvrzi 

za účasti místostarosty 

Jana Meixnera.

BĚŽECKÉ JIHOMĚSTSKÉ OHLÉDNUTÍ 
Letošní 2. ročník BĚHU JIŽNÍM MĚSTEM, který se uskutečnil 

na konci dubna v Centrálním parku, se vydařil. Počasí mu přálo, 

a tak více než 230 účastníků mohlo vyrazit na trať. Místostarosta 

Ladislav Kárský, který byl jedním z hlavních organizátorů, k tomu 

říká: „Těší nás, že z celkového počtu startujících bylo 185 dětí 

do 15 let a budeme rádi, když se v dalších ročnících připojí také 

rodiče. Rád bych zároveň všechny příznivce běhání pozval na 7. 

ročník Podzimního běhání, které budeme včas avizovat jak v časo-

pisu Klíč, tak i na webu městské části.“

 Součástí závodu byl Pohár Pražských Běžeckých Nadějí 2013 

pro kategorie žactva a dorostu www.bezeckenadeje.cz. Ofi ciální 

výsledky jsou zveřejněny na webu:  SJM, o. p. s. www.sportov-

nijiznimesto.cz, www.sportovniservis.cz, www.bezeckenadeje.

cz. Organizační tým děkuje všem účastníkům za účast a těší se 

na další běžecká setkání. 

red

STOLETÉ. Paní Jindřiška Zafouková oslavila 12. dub-

na 103. narozeniny a paní Marie Votavová oslavila 20. 

dubna 102. narozeniny. Obě jsou ve výborné kondici.

YMCA 
A PROXIMA 

USPOŘÁ-
DALY ČÁRY. Hry 

a soutěže pro nejmenší, 

výtvarné dílny, živá hud-

ba, grilování a navíc nebe 

bez mráčku. Takhle nějak 

vypadala oslava Čaro-

dějnic na Jižním Městě. 

Akci 25. dubna společně 

uspořádala občanská 

sdružení YMCA Praha 

a Proxima Sociale. Obě 

organizace se dlouhodo-

bě věnují práci s dětmi 

a mladými lidmi. 

STOJÍ HRUŠKA V ŠIRÉM POLI. Už dávno neplatí 

tahle část lidové či zlidovělé písničky pro chodovskou 

hrušku. Trochu sehnutá, však je jí podle znalců přes osm-

desát roků, stojí u cesty. Nyní ale za OC Chodov v sousedství 

frekventovaného parkoviště. Každý rok v dubnu od ní vycházejí ti, 

kteří chtějí za Jižní Město přivítat jaro a pozdravit vodu. Letos v ten 

den ještě nekvetla. Před nástupem „měsíce lásky“ se však obalila 

květy a jakoby omládla. 
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Nudíte se? Zahrajte si stolní hru!
Strýc Pepin z Hrabalových Postřižin do-

poručoval na  nudu pořízení medvídka 

mývala. Je celkem jasné, že divoké zví-

řátko by asi nebylo z domácího prostředí 

nadšené. Pokud na něm však trváte, je 

možné si ho v  Artotéce půjčit jako ori-

ginální grafi ku Jitky Walterové. Anebo 

nudu zahnat úplně jinak, třeba hraním 

stolních her.

 Kromě čteček e-knih, obrazů, fi lmů, 

hudby, map, časopisů a  knih si nově 

v  Městské knihovně v  Praze půjčíte 

i stolní hry. Jedná se o soubor toho nej-

lepšího z českého trhu vybraný ve spo-

lupráci s Klubem deskových her Paluba 

s přihlédnutím k nominacím či získaným 

oceněním. A samozřejmě také k tomu, že 

hry se budou hrát a půjčovat v knihovně 

– podmínkou byla tedy jednodušší pra-

vidla, doba hraní, množství dílků nebo 

téma a průběh hry. 

 Dnes nabídka obsahuje například: Di-

xit, Dobble, Afrika, Jak nedostat infarkt, 

Bílé historky, Dominion, Takenoko…  

Kde a jak si hru půjčit
Hry si můžete zahrát přímo v knihovně, 

stačí si o ně požádat u výpůjčního pul-

tu knihovníka a  najít si vhodný koutek. 

Hry k  hraní nabízejí pobočky: Barran-

dov, Bohnice, Břevnov, Dědina, Dejvice, 

Dům čtení, Hostivař, Chodov, Korunní, 

Krč, Modřany, Oskar, Prosek, Spořilov, 

Ústřední knihovna, Záhřebská.

 Ale hru si můžete půjčit i domů a pus-

tit se do toho s celou rodinou. Výpůjční 

doba jsou čtyři týdny s  možností pro-

dloužení, pokud na  hru není rezervace. 

Hry k  půjčování nabízejí tyto pobočky: 

Smíchov, Spořilov, Ústřední knihovna, 

Záhřebská. Na hry se nevztahuje služba 

Rezervace s dovozem ani možnost vra-

cení všude, je tedy třeba si ji vyzvednout 

na konkrétní pobočce a tam také vrátit. 

 Hru si může půjčit zdarma čtenář 

Městské knihovny v  Praze s  platným 

čtenářským průkazem. Domů si lze půj-

čit vždy jen jednu hru na jeden čtenářský 

průkaz.

 Hry jsou, jako každý jiný titul, dohle-

datelné v on-line katalogu. Čtenářská ka-

tegorie je „společenská hra“. 

Sláva vítězům, čest poraženým.

Najdi 5 rozdílů

Fotosoutěž
 

Jsme tu zpátky s  oblíbenou foto-

soutěží. Tentokrát budete hledat 

5 rozdílů z  okolí stanice metra 

Háje. Odpovědíi očekáváme do 15. 

června na e-mail: klic@praha11.cz 

nebo osobně na  adresu redakce 

Klíče, ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 

672, Praha 11. Pět nejrychlejších 

a  správných odpovědí dostane 

od nás velkokapacitní usb disc.

5x fl ash disc
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J Skvělé výsledky, které jsou vidět, nás těší
Spolupráce městské části a  bytových 

družstev a  společenství vlastníků fun-

guje již delší dobu a  perfektně. Velmi 

dobře je nastavená spolupráce na úpra-

vách a revitalizacích vnitrobloků a před-

zahrádek. Městská část díky podnětům 

požadavkům a  přáním obyvatel ve  vy-

tipovaných lokalitách revitalizovala 

a upravila okolí obytných domů. Jedním 

z posledních úspěšných projektů je okolí 

bytových domů ve Zdiměřické ulici. Tady 

se podařilo velmi dobře zkultivovat okolí 

a vytvořit místo pro příjemnou venkovní 

relaxaci. Dana Foučková

„Těší mě, že se stalo příjemnou 

tradicí, že můžeme každý měsíc 

ocenit bytová družstva a  SVJ 

za jejich snahu a dobrou práci, 

která je vidět na  jednotlivých 

předzahrádkách.” říká starosta 

Dalibor Mlejnský, který s Evou 

Štampachovou, zástupkyní 

sta rosty předává šeky na kou-

pi zahrádkářských potřeb před-

sedům oceněných BD a SVJ.

Podívejte se, jak se podařilo zrevitalizovat 
okolí obytných domů ve Zdiměřické ulici
Byly tady odstraněny staré sušáky a místo nich 

byly vysazeny stálezelené keře. 

Velmi zajímavě 

je zde řešena 

výsadba letniček 

do speciálních 

tvarů, které se 

tu budou jistě 

objevovat 

každoročně. 

Plocha v okolí 

schodů byla 

upravena 

a osázena. 

Bára Karafi átová, 

Manažer pro BD a SVJ

mob.: 606 694 556 

e-mail: bd.svj.11@praha11.cz 

 Příjemné posezení na lavičkách ještě 

umocnilo odstínění, které obyvatelé ocení 

zejména v letních měsících.

Společenství Kropáčkova 560, 

pan Eduard Gichsel, pověřený vlastník.

Společenství pro dům 

Hrabákova 1978, 1979, 1980, Praha, 

Mgr. Marcela Susová, předseda výboru.

Projekt vznikl za podpory EU.

Společenství pro dům 

Štichova 596/10.
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Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
8. 4. 2013         
SCHVALUJE:

 smlouvu o úplatném převodu vlastnic-

tví jednotky č. 531/8 – nebytový pro-

stor v domě služeb

 fi rmu DES Praha, s. r. o., jako dodava-

tele Architektonické studie objektu ma-

teřské školy, domova seniorů a technic-

kého zázemí ÚMČ

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

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení zastupitelstva

Výlov Sukovského rybníka

Dětské rybářské závody

Stavění májky a pálení čarodějnic

Úklid komunikací

Čisté kopce

Občanské sdružení Požerák 13. dubna 2013 uskutečnilo výlov Sukovského rybníka. 

Ulovené ryby, převážně kaprovité, byly puštěny do Návesního rybníka. 

Návesní rybník je v  současné době do-

statečně zarybněn a připraven pro nad-

cházející dětské rybářské závody, kte-

ré se konají v  sobotu 8. června 2013 

od  10.00 hod. Podrobnější informace 

o akci naleznete na webových stránkách 

MČ Praha 11 a MČ Praha-Újezd.  

 Václav Drahorád, starosta

Letos již po desáté se na náměstí v Újez-

du stavěla májka. V sobotu 20. 4. místní 

dobrovolníci pokáceli smrk, dopravili ho 

na  soukromý pozemek, kde ho zbavi-

li kůry, a  na  špičku stromu upevnili vě-

nec. Dne 30. 4. 2013 se májka přenesla 

na náměstí v Újezdu a děti s rodiči navá-

zaly na věnec barevné fábory z krepové-

ho papíru. Kolem 16.00 hod. se májka 

pomocí přítomných dobrovolníků s  lany 

a žebříky zvedla a zakotvila do připrave-

né jámy. Celý měsíc, až do konce května, 

bude ozdobou újezdského náměstí.

 Po  úspěšném vztyčení májky jsme 

se přesunuli do  prostoru bývalého ka-

menolomu „u  Skály”, kde byl v  18.00 

hod. starostou Václavem Drahorádem 

a zástupcem starosty Danielem Haklem 

zapálen oheň a pálení čarodějnic bylo za-

hájeno. Díky tomu, že nám počasí přálo, 

byla na akci velká účast místních obyva-

tel, ale i lidí z okolí.   

 MČ Praha-Újezd děkuje za  pomoc 

všem, kteří vyčistili prostor „u  Skály“, 

zajistili dřevo, postavili hranici, vyrobili 

čarodějnici, postavili stan a  zajistili po-

třebné sezení kolem ohně. Bez pomoci 

místních občanů by se tak úspěšnou akci 

nepodařilo zrealizovat.

Václav Drahorád, starosta   

Během měsíce dubna a začátku května 

provedla údržba úřadu městské části 

úklid komunikací, které máme ve  své 

správě. Na úklid bylo méně času než jiné 

roky, neboť zima byla delší. Řidiči byli 

poměrně ukáznění a  respektovali plán 

údržby a dopravní značení, které na úklid 

upozorňovalo, za což všem děkujeme.

Pavel Staněk, odbor investiční

MČ Praha-Újezd ve  spolupráci s  paní 

Jandourkovou a s místními obyvateli ze 

sídelní části Kateřinky uspořádala 21. 

4. již pošesté úklid Milíčovských kopců. 

Z důvodu nepříznivého počasí jsme byli 

nuceni březnový jarní úklid přeložit té-

měř o měsíc. 

 Městská část pro úklid zajistila 

ochranné pomůcky, pytle a  velkoobje-

mový kontejner na  odvoz nasbíraných 

odpadků. Pro nejmenší účastníky byly 

připraveny drobné upomínkové před-

měty, které vyrobily místní děti s rodiči, 

a pro všechny zúčastněné bylo zajištěno 

malé občerstvení. Letos byl kontejner 

zcela naplněn, což představuje 8 m3 od-

padků.

 Velmi mě těší velká účast rodičů 

s dětmi (cca 60 osob), za kterou jim moc 

děkuji, stejně tak děkuji organizátorům 

a strážníkům městské policie Praha 11. 

Již dnes se těším na další úklidovou akci 

v příštím roce 2014. 

Václav Drahorád, starosta

FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD

FOTO: PAVEL STANĚK

FOTO: F. RANOŠ

FOTO: J. MINDŽÁKOVÁ FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD



Přijímací zkoušky do 
Základní umělecké školy 

Jižní Město
se konají ve dnech: 

3. a 4. června 2013, 14–17.30 hod. 
(budova ZUŠ Křtinská 673, Praha 4)

5. a 6. června 2013, 14–17.30 hod. 
(budova ZUŠ J. Růžičky 1179, Praha 4)

Info: www.zus-krtinska.cz

ŠKOLSTVÍ
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Sportujeme a hrajeme 
si v přírodě

Přijdte přivítat léto a  za-

končit školní rok! Jiho-

městská Školička Tygřík, 

K  jezeru 478/26, zve 

všechny děti od  2 do  6 

let a  jejich rodiče na odpo-

lední běh lesoparkem s překonáváním 

překážek a plněním úkolů. Každé dítě 

poběží se svým rodičem po vyznačené 

trase a  cestou budou společně plnit 

různé sportovní dovednosti.  

 Tato akce proběhne v  první letní 

den – 21. 6. 2013 od  16.30 hodin. 

V cíli bude čekat na děti odměna a pře-

kvapení. Neseďte doma a přijďte si se 

svými dětmi zasportovat a strávit tak 

příjemné odpoledne! Bližší informa-

ce na  www.skolicka-tygrik.cz, e-mail: 

skolicka-tygrik@email.cz, t. 728 442 073.

P

Tábory s angličtinou v MŠ Blatenská budou provázet 
hrdinové z fi lmu Ať žijí duchové!

Příměstské tábory 

s angličtinou společ-

nosti Wattsenglish 

jsou v MŠ Blatenská 

již zavedenou tradi-

cí. Letos na děti čeká zábavný program 

inspirovaný kultovním dětským fi lmem 

Ať žijí duchové! V pohádkový hrad Brtník 

se školka promění v  termínech od  22. 

do 26. července, od 29. července do 2. 

srpna a od 5. do 9. srpna. Kromě zku-

šených českých vedoucích budou jako 

každý rok přítomni i  kvalifi kovaní rodilí 

mluvčí, kteří hravou a zábavnou formou 

provedou děti světem angličtiny. Tábor 

je určen pro holky a kluky od 4,5 do 10 

let. 

 Tábory s angličtinou rozhodně nejsou 

jen přesunem ze školy do školy, jak by se 

mohli mnozí rodiče obávat. „Angličtina 

na  táborech Wattsenglish probíhá jaksi 

mimochodem, děti vlastně vůbec nevní-

mají, že se něčemu učí – jen si zkrátka 

„hrají“ s  rodilým mluvčím,“ objasňuje 

Jana Vaníčková, ředitelka školky, a dodá-

vá: „Angličtina prostupuje všemi hrami 

a běžnými denními aktivitami, i třeba při 

stolování, takže ji děti berou jako samo-

zřejmost a tím odpadá jakýkoliv ostych 

z mluvení. To považuji za obrovský pří-

nos.“

Dobrodružství s Leontýnkou 
v MŠ Blatenská
V Mateřské škole Blatenská v  létě ožijí 

slavné fi lmové postavy jako Leontýnka, 

Jouza, rytíř Brtník i Jenda a Pilátová. „Vy-

kouzlíme si trpaslíky, na výletech se nau-

číme rozpoznávat javor od jasanu a také 

nahlédneme do  skřítkovy kuchyně, kde 

na  děti budou čekat kromě žampionů 

nadívaných i  Pribináčky. Určitě se děti 

mohou těšit i na spoustu českých a an-

glických písniček pod taktovkou mistra 

hajného,“ poodhaluje náplň táborů me-

todička Michaela Pavlátová a potvrzuje, 

že zábavná angličtina bude děti pro-

vázet po  celý den. Každý večer se pak 

táborníci budou vracet domů do  svých 

postýlek.

Termíny turnusů: 
22.–26. 7.; 29. 7.–2. 8.; 5.-9. 8. 2013 

Cena: 2 990 Kč

Více informací a on-line přihlášky 

najdete na: www.wattsenglish.cz 

nebo Mgr. Jana Vaníčková, 

ředitelka školy

GSM: +420 724 251 550

e-mail: info@ms-blatenska.cz 



•  Jižní Supi mezi špičkou republiky

•  Mateřinacup 2013 – XI. ročník

•  První fi nále v kin-ballu na Jižním Městě

Jižní Supi, mladí baskeťáci z Jižního Měs-

ta, prolétli letošní sezonou jako blesk. 

Od  prosince 2012 neprohráli v  praž-

ském přeboru jediné utkání, křídla jim 

nepřistřihly ani silné týmy USK, Sparty či 

Sokola Pražský.

 V  sérii výher pokračovali Jižní Supi 

i na mistrovství republiky mladších mini-

žáků v  Roudnici nad Labem, kde je za-

stavili až v semifi nále právě bratři sokoli 

a v duelu o bronz těsně podlehli domácí 

Roudnici. Získali jsme tedy nepopulární 

bramborové medaile, ale především re-

spekt týmů z celé republiky. Pro přítom-

né trenéry i  téměř tisícovku diváků byli 

Jižní Supi překvapením celého turnaje, 

všichni svorně oceňovali, jak jsme se 

o medaili rvali do poslední vteřiny a  jak 

kvalitní práci s  naší úzkou hráčskou zá-

kladnou odvádíme. 

 Pokud chcete posílit naše řady, na-

vštivte nás na www.jiznisupi.cz.

Basketu zdar!

Vojtěch Svoboda

Headcoach Jižních Supů

 Velký svátek slavili 

malí fotbalisté na  hřišti 

FC TJ Háje, kde se konal 

již XI. ročník „Mateřinacu-

pu“. V  dubnu uspořádala 

FC  Háje JM ve spolupráci 

s  Mateřskou školou Sulanského již XI. 

ročník fotbalového turnaje mateřských 

škol s  názvem „Mateřinacup“. Oslovi-

li jsme nejen mateřské školy z  Jižního 

Města I., ale i mateřské školy z Jižního 

Města II. a všechny naše pozvání přijaly.

 Turnaje se zúčastnilo 190 chlapců 

z  dvanácti mateřských škol (MŠ Drabí-

kova, MŠ Stachova, MŠ Janouchova, 

MŠ Hroncova, MŠ Jažlovická, MŠ Mar-

kušova, MŠ Vejvanovského, MŠ Křejp-

ského, MŠ Sulanského, MŠ Madolinka, 

MŠ Hrabákova, MŠ Konstantinova, MŠ 

Květnového vítězství), sehrálo se 36 

utkání, do branky padlo přes 100 gólů, 

nechyběla spousta radosti z výhry, vese-

lé úsměvy, ale i nějaká  slzička zklamání. 

Počasí celé akci přálo a zúčastněné ma-

teřské školy si po skončení zápasů odná-

šely své trofeje – věcné odměny, diplo-

my, medaile (které byly hrazeny z grantů 

MČ P11) a nejlepší MŠ si odnesla pohár 

vítězů.

 Na  závěr se můžeme všichni těšit 

na  další ročník, jehož symbolem jsou 

rozzáření kluci honící se za míčem a fan-

dící rodiče. Všem patří náš dík.

Mgr. R. Klíčová

Sportovní hala Jižní Město hostila 

ve dnech 17. a 18. dubna fi nále Poháru 

České republiky základních a  středních 

škol. Soutěže v dosud netradičním spor-

tu se zúčastnilo 18 základních a  osm 

středních škol.

 Pohybově poměrně náročná míčová 

hra kin-ball vznikla v  Kanadě. Na  hřiš-

ti o velikosti 20 x 20 metrů proti sobě 

soutěží tři týmy s  minimálním počtem 

osm hráčů v  každém z nich. Raritou je 

velikost míče, s nímž se zápasy hrají. Je 

největší ze všech míčových her a  jeho 

průměr je 122 cm.

 Na  ploše proti sobě nastupují vždy 

tři družstva, která najednou hrají vzájem-

ně proti sobě. Cílem hry je odehrát míč 

tak, aby jej tým na příjmu nechytil a míč 

se dotkl země. Naopak tým na  příjmu 

musí zabránit tomu, aby se míč dotkl 

země.

 V  nejmladší kategorii zvítězila Zá-

kladní škola 5. května z  Liberce. Barvy 

Jižního Města v  tomto začínajícím, ale 

populárním sportu, hájila Základní škola 

Ke Kateřinkám.

 Ceny nejlepším předal první zástupce 

starosty PaedDr. Ladislav Kárský.
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15. 6.
 Aerobic fi nále

6.00–21.00

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 

20. 6.
 Evropské fi remní hry

8.00–18.00

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

21. 6.
 Evropské fi remní hry

9.00–18.00

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

Kompletní přehled červnových akcí 
najdete na webu Prahy 11  kultura 
a  sport  sport  přehled sportov-
ních akcí.
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•  BLUE – WINGS 
fl orbal team

Florbalový oddíl  BLUE 

– WINGS, který  vznikl 

v  roce 2012, pořádá 

stálý nábor hráčů roč-

níků 1997–2000.

Nabízíme: zahrát si ofi ciální ligu ČFbU 

– dorosteneckou soutěž, víkendové 

a  letní soustředění, vedení trenéry 

s  licencí ČFbU, teambuildingové akce, 

účast na  neligových turnajích, slevy 

na sportovní materiál a oblečení.

Bližší informace na e-mailu: 

klub@blue-wings.cz 

nebo tel.: +420 608 180 030

www.blue-wings.cz, 

www.facebook.com/BlueWingsFlorbal 

FOTO: LIBOR MAŠÍN
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INZERCE

Kalkulaci za opravu Vám sdělíme obratem: 
servis@autopruhonice.com, telefon:  +420 604 512 080

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!

Volvo C30/S40/V50 2.0 D 2005:

sada spojky včetně ložiska
zadní kotouče
zadní destičky
sada rozvodů

ověřená cena
neautorizova-
ného servisu

13 982 Kč
4 040 Kč
2 411 Kč
4 688 Kč

10 302 Kč
3 084 Kč
1 587 Kč
3 956 Kč

cena
autorizovaného

servisu

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

například:

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

PRODEJ PRONÁJEM VÝMĚNA

C H C E T E   P R O D A T   B Y T   ?
realitní kanceláře RIM Realit na Jižním Městě

Pomůžeme Vám s privatizací, dluhy i exekucemi.

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

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 ČERVEN
ke každé kompletní rekonstrukci pračka ZDARMA.
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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

         Majerského NOVĚ
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

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

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

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT
BEZPEČNÝ DOMOV ZAČÍNÁ DVEŘMI!

Pobřežní 8, Praha 8 (Florenc)   |  777 335 878   |  www.next.cz

MONTÁŽ ZDARMA
Akce platí do 30.6.2013 při objednání spolu s dveřmi.

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



www.praha11.cz14

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Za létem do Milíčovského lesa

Snad nejstarší dostavba v Litochlebech 

V polovině června, v sobotu 15. 6. ve 13 

hodin vyjdou od  Milíčovského dvora 

všichni, kteří přijdou, aby pomohli odem-

knout letošní léto. Od stanice autobusu 

MHD Horčičkova je dvůr vzdálen nejvýš 

deset minut. A  procházka rovinatým 

lesem bude příjemná a  zajímavá. Po-

hled na  rybník Homolka, jak ho ukazu-

je fotografi e z  dubna, tomu ještě moc 

nenapovídal. Starobylý rybník, součást 

soustavy se základy asi z  počátku 18. 

století, prochází od  minulého roku ná-

ročnou revitalizací. Potřeboval ji, byl za-

bahněn, zařízení pro průtok vody hrází 

byla poškozena. Značně podemletá hráz 

s dvanácti památkově chráněnými duby 

protékala. 

 Investorem revitalizace je Hlavní 

město Praha, Odbor rozvoje veřejného 

prostoru Magistrátu hl. m. Prahy. Tato 

a  další fakta nabízí informační tabule 

na místě prací. Rybník je součástí přírod-

ní památky s výskytem řady chráněných 

druhů. Opravy probíhají citlivě a porost je 

chráněn. Těšíme se na výsledek a na léto, 

jehož příchodu po  podivném jaru snad 

napomůžeme řádným odemknutím. 

Hlouběji v lese se naskýtá pohled na mla-

dé i vzrostlé stromy, i ty téměř odumřelé, 

od  spodu zahnilé nebo snad napadené, 

které si zřejmě prosí o pilu a sekeru. Pa-

řez připomíná dosavadního Krále smrků 

s  mnoha kubíky až stoletého rovného 

dřeva. Pro ty, kteří nehalasí, se lesem ne-

sou četné hlasy ptáků. 

 Na  prahu července, ve  sváteční pá-

tek 5. 7. v 10 hodin, vyjdou zase od Sta-

roměstské mostecké věže všichni zá-

jemci, aby složili poklonu půvabům staré 

Prahy a skromný hold velikánům našich 

dějin, Konstantinovi, Metodějovi a Janu 

Husovi. Procházka částí Karlova mostu 

a Prahy vždy povznáší.

Jiří Bartoň

Minulá fotografi e východní části Opa-

tovské ulice na  fotografi i Vladimíra Vol-

fa, pracovníka redakce České televize, 

pocházela z doby její výstavby na konci 

sedmdesátých let 20. století. Tentokrát 

hledíme na  Litochleby. Dnešní Litochle-

by jsou mnohonásobně rozlehlejší než 

ty původní, které před zhruba čtyřiceti 

roky zanikly při výstavbě pražských „pá-

teřních“ komunikací směřujících k tehdy 

nové dálnici D1. Jihoměstské Litochle-

by vyrůstaly od východu a mají odlišný 

charakter. Některým se zdají již ucele-

né, přesto se také v jejich ulicích občas 

objeví nový objekt. Fotografi e z  konce 

sedmdesátých let minulého století uka-

zuje část Mikulovy ulice přilehlé k Cent-

rálnímu parku. Ten ale park ještě vůbec 

nepřipomíná. Je dílem zavalen vyvážkou 

zeminy a  dílem slouží jako sklad mate-

riálu pro výstavbu metra. Domy v  ulici 

a  protější škola jsou sotva dostavěny, 

ale část dnešních objektů ještě chybí. 

Družstevní domy, které mezeru zaplni-

ly, byly, jak si dobře vzpomíná i Zdeněk 

Poljak, původem ze Šeberova, hotovy 

až roku 1986, na  konci října nebo po-

čátkem listopadu. V pozadí, u křižovatky 

s Hviezdoslavovou ulicí, později vyrostl 

další obytný dům. Park je nyní již parkem, 

i  když nemůže dosahovat kultivované 

úrovně východní části. Podle dostup-

ných informací jde zde ještě o soukromé 

pozemky. Zeleň je však již k obyvatelům 

Jižního Města vstřícná. 

Jiří Bartoň

U hráze Homolky v dubnu 2013.  FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Stav roku 1979. Současný pohled. 

FOTA: JIŘÍ BARTOŇ
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Proč nelosujete už teď volné byty? 
Tento projekt svým zadáním nabízí vý-

hradně nové nájemní byty. Byty, které 

se v průběhu roku uvolňují, nejsou nové 

a jejich kvalita – technický stav – je čas-

to velmi rozdílná. Navíc přicházejí v řádu 

jednotek, zatímco počet žadatelů dnes 

již překročil pátou stovku.

Opravdu musím při pouhé registraci 
poskytovat takové množství osobních 
údajů?
Rozumím vašim obavám, sám také nej-

sem nadšený z toho, kde všude musím 

diktovat své osobní údaje, ale v  tomto 

případě jde o  ověření vašeho trvalého 

bydliště a  také jedinečnosti každého 

žadatele. Pro váš klid vám prozradím, 

že dodržování zákona o  ochraně osob-

ních údajů visí nad každým „radničním“ 

úředníkem jako memento a oni to velmi 

dobře vědí.

Komu budou určeny nové byty? 
Byty v připravovaných domech jsou kon-

cipovány jako startovací, tedy pro mladé 

rodiny s  dětmi, nebo ústupové pro se-

niory. Po těchto bytech je také největší 

poptávka. Jan Meixner

Slovo 

zástupce 

starosty

REGISTRACE ŽÁDOSTÍ O BYTY 
V ODPOVĚDÍCH 2.

Nejčastější dotaz posledních týdnů se 
týká prolomení podmínky trvalého by-
dliště na  území Jižního Města a  argu-
menty tazatelů jsou zpravidla následu-
jící. Na  Jižním Městě jsme se narodili 
a odstěhovali jsme se jen proto, že jsme 
tu nesehnali byt, nebo na Jižním Městě 
pracujeme a líbí se nám tady. Není ale 
výjimkou souběh obou důvodů. 
Měnit pravidla po  zahájení procesu re-

gistrace žádosti je velice složité, na dru-

hou stranu je tento podnět v  souladu 

s  myšlenkou mezigenerační solidarity, 

která stála na počátku úvah o výstavbě 

nových bytových domů. Ukazuje také, 

že Jižní Město je skutečně dobrou adre-

sou, o kterou je trvalý zájem. 

Seniorská komise 

    V  zimních a  jarních měsících t. r. 

probíhaly nejen různé akce ve  všech 

seniorských klubech, ale pracovníci Ji-

homěstské sociální, a. s., zorganizovali 

tradiční setkání seniorů se starostou 

MČ Prahy 11 panem Mgr.  Daliborem 

Mlejnským, vepřové hody, velikonoční 

zábavu spojenou se soutěží o nejlepší-

ho velikonočního beránka i předmájové 

setkání seniorů.

 Velký dík patří pracovníkům Jiho-

městské sociální, a. s., neboť se roz-

hodli vydávat od  roku 2013 opět 

„Jižánek“, časopis určený výhradně se-

niorům. Kdokoliv „z dříve narozených“ 

má nyní možnost přispět svými názory 

do tohoto hezkého dvouměsíčníku.

 Schůze seniorské komise při RMČ 

P11 11. dubna proběhla tentokrát 

v  budově Městské policie HMP. Byli 

jsme erudovaně seznámeni mj. s  tím, 

jak se strážníci zaměřují proti vanda-

lismu, „černým skládkám“ nebo proti 

nalévání alkoholu mladistvým.

    Členové komise byli dále velmi pro-

fesionálně informováni o  tom, jak 

bezpečně by se měli senioři kdekoliv 

chovat; byli poučeni o možnostech in-

dividuální ochrany formou obranných 

pomůcek.

 Všichni senioři mohou také využít 

nabídky vzdělávacích cyklů o  preven-

ci kriminality, které pro ně připravila 

Městská policie HMP. Dostali jsme rov-

něž důležitou informaci pro neslyšící 

občany. V případě ohrožení mohou tito 

občané použít mobilní telefon formou 

SMS na telefonním čísle 724 003 333.

 Naše komise se také zabývala růz-

nými náměty a návrhy občanů na zlep-

šení dopravní obslužnosti, zvýšení 

kapacity parkovacích míst pro vozidla 

apod. Stali jsme se rovněž iniciátory 

instalace mobilní toalety v Centrálním 

parku. Investor ani architekt projektu 

parku však s jejím umístěním nesouhla-

sili.

 Členové seniorské komise navštíví 

13. června Ošetřovatelské centrum 

v  ulici Janouchova a  seznámí se i  se 

změnami v  sociální oblasti, ke  kterým 

došlo od 1. ledna 2013.

 Vyslovujeme také pochvalu paní 

místostarostce Ing. Evě Štampachové 

za kvalitní zajišťování výletů pro senio-

ry.

Doc. PhDr. Jaroslav Kobr, CSc.

seniorská komise při RMČ Praha 11

INFORMUJE



Nyní čeká všechny fl orbalistky 
a  fl orbalisty zasloužená pauza 
a v září se nám fl orbalové soutě-
že opět rozjedou a my věříme, že 
se i vy přijdete podívat do Spor-
tovní haly Jižní Město na  naše 
úspěšné reprezentanty Prahy 
11!
 Den kdy fl orbal patřil všem. 
Tak organizátoři pojmenovali 
sobotu 20. dubna, kdy se usku-
tečnilo historicky druhé české 
Superfi nále fl orbalu. V  tento 
den se zastavily všechny fl orba-
lové soutěže v  České republice 
a  zraky všech milovníků sportu 
s děrovaným míčkem směřovaly 
do pražské O2 Areny, kde se dva 
nejúspěšnější ženské a dva muž-
ské týmy utkaly o fl orbalový titul. 

 Praha 11 měla v  soubojích 
o  mistra hned dvojnásobné za-

stoupení. Mezi ženami se o další 
titul rvaly hráčky Herbadent SJM 

Praha 11 a  pre-
miérově se v  zá-
věrečném zápase 
fl orbalové sezony 
představili i  muži 
Pedro Perez Cho-
dov. Aby toho ne-
bylo málo, tak se 
tohoto fl orbalové-
ho svátku zúčast-
nily i  chodovské 
fl orbalistky, které 
si během mužské-
ho fi nále převzaly 
bronzové medaile.
 A  teď již k  sa-
motným zápasům. 
Jako první vběhla 
do vysočanské aré-
ny děvčata. Hráč-
ky Herbadent SJM 
Praha 11 stanuly, 
jakožto obhájkyně 
titulu, proti Vítkovi-

„Vítkovice nám byly až nad 

očekávání vyrovnaným sou-

peřem, ale Herbadent má 

v  sobě obrovskou vnitřní sílu, 

že prostě dokáže rozhodující 

momenty zápasů urvat a  já 

jsem moc šťastná, že se nám 

to povedlo i letos,“ shrnula své 

pocity po  Superfi nále Zuzana 

Macurová, která přišla na  Již-

ní Město před sezonou právě 

z Vítkovic.

horní řada (zleva): Dalibor Mlejnský, Tereza Urbánková, Petr Brabec, Magdalena Cepek Žižková, 

Barbora Sádková, Zuzana Macurová, Alena Slováková, Markéta Třísková

prostřední řada (zleva): Markéta Šteglová, Lucia Košturiaková, Nikola Šrámková, Markéta Horejšová, 

Martina Kleinová, Alexandra Ferencová, Eliška Krupnová, Martina Čapková, Kristýna Jílková, Pavla � eo-

dosisová

dolní řada (zleva): Jana Velčická, Lenka Suková, Martina Skořepová, 

Magdalena Klímová, Anet Jarolímová, Dominika Šteglová, Denisa Billá

horní řada

Barbora 

prostř

Mart

dosi

d

ZE ČTYŘ MOŽNÝCH ZLATÝCH MEDAILÍ PUTOVALY V  LETOŠNÍ SEZONĚ 

HNED TŘI DO PRAHU 11, KDYŽ UŽ V LEDNU OVLÁDLI ŽENY HERBADENT 

SJM PRAHA 11 A  MUŽI PEDRO PEREZ CHODOV POHÁR ČESKÉ POJIŠ-

ŤOVNY.



cím. Před zraky více než šesti tisíc diváků Herba-
dentky opět vybojovaly fl orbalový titul pro Jižní 

Město!
 V 18 hodin vypukl nejočekávanější fl or-

balový souboj české fl orbalové sezony. 
Do O2 Areny, kde se tísnilo 10 451 di-

váků, vběhli hráči Pedro Perez Chodov, 
proti kterým stály opět Vítkovice. Všichni 

chodovští hráči, s výjimkou Radima Cepka, 
který se právě v tomto zápase loučil se svou 

bohatou kariérou, hráli před takovou návštěvou 
poprvé a dokázali vybojovat stříbro. 

 Stříbrné medaile jsou největším úspěchem v  historii 
chodovského fl orbalu.
 red ve spolupráci s fl orbalem Chodov

Rozhovor s Michalem Bauerem, 
prezidentem fl orbalového oddílu TJ JM 

Pedro Perez Chodov najdete na straně 24. 

„O jeden gól byly Vítkovice lepší, ale 

byl to atraktivní zápas, hodně šancí, 

nahoru dolů, nikdo moc nevyčkával. 

Já si to užil.“ zhodnotil utkání hrající 

trenér Chodova Radim Cepek, který 

se v O2 Areně rozloučil.

stojí (zleva): Ondřej Mikeš, Martin Zozulák, 

Walter Schubert, Matěj Jendrišák, Michal Klápa, 

Martin Flousek, Max Wahlgren, Vladimír Běhavý, 

Rasmus Christiansson, Michal Kotlas, Karel Myšák, 

David Bouša, David Podhráský, Alena Kalinová, 

Dmitrij Švec, Michal Bauer

klečí (zleva): Vojtěch Procházka, Petr Pražák, Patrik Dóža, 

Jan Barák, Jan Fiala, Martin Pražan, Radim Cepek

sedí: Jan Binder

Tereza Urbánková (vlevo) 

a Denisa Billá s novou vítěznou 

trfofejí – ČFbU.
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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

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

www.ptas.cz

Odstávky teplé vody

Pražská teplárenská musí postupně přerušovat dodávku teplé vody. Během 
těchto odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských zařízení, 
které nelze provádět za plného provozu a které jsou nezbytné pro celoroční 

bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.

Věříme, že tato nezbytná opatření přijmete s pochopením
a omlouváme se Vám za dočasné snížení komfortu.

* pravidelně aktualizované termíny získáte na www.ptas.cz, 
na lince 266 751 111 či na e-mailu ptas@ptas.cz

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – VÁŠ DODAVATEL TEPLA

Předběžné termíny odstávek v dodávkách tepelné energie v roce 2013*

Lokality Termíny od – do

Košík 2 – oblast ulic: Chudenická, Libkovská, 
Mračnická, Vajdova, Loučimská 4. – 10. 8.

oblast ulic: Podjavorinské, Mikulova, Bachova 5. – 9. 8.
oblast ulic: Michnova, Vejvanovského, Podjavorinské, 5. – 7. 8.

oblast ulic: Květnového vítězství, Markušova, 
Brandlova, Machkova, V průčelí, Ženíškova 7. – 9. 8.

oblast ulic: Markušova, Květnového vítězství, 
Chaloupkova, Hněvkovského, Brandlova, Podjavorinské 7. – 9. 8.

oblast ulic: Ke škole, Ke Kateřinkám, 
Radimovická, Modletická 7. – 9. 8.

oblast ulic: Křejpského, Lečkova, Šalounova, 7. – 9. 8.

Kulatý Chodovec – oblast ulic: Divišovská, Šternovská, 
Klapálkova, Čenětická, Blažimská, Babická 5. – 9. 8.

Praha 11 – ostatní bez odstávky
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Podmínky pro nabídkové řízení na zateplení 
fasády panelového domu č. p. 1879/1881  

včetně zateplení stropů v suterénu a úprava 
všech vchodů z ulice Jarníkova

Datum vyhlášení: 20. května 2013

Termín převzetí nabídek:  do 15. července 2013

Podmínky:
a)  Zateplení fasády domu čp. 1879-1881 z ulice Jarníkova 

bude provedeno minerální vatou – síla 100 mm
b)  Zateplení fasády boku domu č. 1879 bude provedeno 

zateplovacím polystyrenem tloušťka 100 mm
c)  Zateplení stropů v suterénu domu č. p.: 1879-1881 dle 

dispozic polystyrenem cca 50-100 mm
d)  Oprava vchodů – odstranění kovové příčky včetně skel  

a dveří
 *  vyzdění a umístění nových schránek A4 proti schodišti
 *  posunutí vnitřních dveří na úroveň vyzděné příčky 

a pošt. schránek ve vestibulu
 *  oprava všech vstupních schodišť vestibulu 
 *  výměna el. zvonků
 *  dveře a rámy výloh ve vestibulu budov a hliníku

Zájemci o výběrové řízení jsou povinni se seznámit  
s podmínkami dle této listiny a dále jsou povinni své nabíd-
ky poslat či osobně předat nejpozději do 15. července 2013 
představenstvu družstva.

Korespondenční adresa:  
BD Jarníkova 1879-1881, Jarníkova 1880, 148 00 Praha 4
e-mail: BD.Jarnikova@seznam.cz   

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Jó u Křečka je jak v ráji, tam vždy krásné maso mají.

Obsluha je usměvavá a kvalita dokonalá.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

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

Akční ceny ČERVEN
Trampské cigáro 87,90 69,90 Kč

Královský játrový salám 99,90 79,90 Kč

Paprikový salám pálivý 131,90 99,90 Kč

Čabajka CZ nepálivá 199,90 149,90 Kč

Čabajka CZ pálivá 199,90 149,90 Kč

Hovězí zadní spodní šál mladý býk 199,90 189,90 Kč

Vepřový bok 95,90 85,90 Kč

Kuřecí prsa s kostí 111,90 94,90 Kč

NOVINKA: Čabajský točený salám  119,90 Kč Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.
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SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

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 ČERVEN 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.

Koncerty, pohádky, divadlo, široká nabídka výtvar-

ných, pohybových, jazykových kurzů, workshopy 

a výstavy. Na pohádky je jednotné vstupné 50 Kč. 

Využívejte výhodné pohádkové předplatné – ušetří-

te až 20 % z ceny.

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 ČERVEN 2013:
4. 6., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupinové 

bubnování. Vstupné 100 Kč.

4. 6., 19.00–22.00: LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉ 
PŘEDSTAVENÍ uvádí ZUŠ Křtinská. Vstupné 

zdarma.

5. 6., 14.30–15.30: Pohádka „Kouzelný les“ – 

hraje Blanka Benešová. Představení je činoherní 

– hravé, zábavné a výchovné s ekologickým pod-

textem (jak se k přírodě chovat), doplněné zpěvem 

veselých melodií se zapojením dětského diváka. 

Po představení čeká na děti pohádkový dáreček 

z lesa a děti se budou učit vidět svět srdíčkem. 

Vstupné 50 Kč.

6. 6., 18.00–19.00: WORKSHOPPING – ukázky 

z kurzů ŽONGLOVÁNÍ a STREETDANCE. Vstupné 

zdarma.

8. 6., 15.00–20.00: 1. Pražský FotoMaraton – 

v sobotu 8. června 2013 proběhne v Praze velká 

fotografi cká soutěž 1. Pražský FotoMaraton. Urče-

na je pro širokou veřejnost, amatéry i profesionály, 

pro všechny, kteří rádi fotografují. Úkolem je během 

pěti hodin vyfotografovat sérii snímků na zada-

ná témata, která budou vyhlášena při zahájení. 

Startuje se v 10.30 v Centru FotoŠkoda, Vodičkova 

37 v Praze, 15.00–17.30 Odevzdání úkolů v KC 

Zahrada, 15.00–19.00 Přednášky, workshopy, 

prezentace partnerů, 19.00 Slavnostní vyhlášení 

vítězů v KC Zahrada. Vstupné v KC Zahrada 100 Kč. 

FotoMaraton je tradiční a celosvětově uznávaná 

soutěž, jejími pořadateli jsou server FotoAparát.cz 

a škola fotografování FotoInstitut.cz spolu s gene-

rálním partnerem Centrum FotoŠkoda. Soutěží se 

o hodnotné ceny. Hlavními cenami jsou profesio-

nální monitor, fotoaparát, knihy o fotografování či 

workshop s Janem Šibíkem. Zajímavostí FotoMara-

tonu je bohatý doprovodný program pro soutěžící 

i nesoutěžící. Od 15 hodin se konají přednášky 

fotografů či workshopy pod vedením profesionálů. 

12. 6., 20.00–22.30: RADÚZA – koncert osobité 

písničkářky, kterou doprovodí její nová kapela. 

Vstupné 300 Kč.

20. 6., 19.00–20.00: Základní umělecká škola 
Hostivař uvádí „Piráti z Karibiku“, vystoupení 

tanečního oboru. Vstupné dobrovolné.

24. 6., 17.30–19.00: Dětský folklorní sbor Vrbina 
při Základní umělecké škole Dunická uvádí „Na sv. 
Jána otvírá se létu brána“. Vstupné 80 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: bus č. 125, 136, 170, 213, 

293 – zastávka Chodovská tvrz, 

PROGRAM ČERVEN 2013:
1. 6., 13.00–19.00: Výstava obrazů OTY JA-
NEČKA a fotografi í TOMÁŠE JANEČKA. Výstava 

potrvá do 31. 7. 2013. Vstupné 50 Kč.

4. 6., 13.00–19.00: Výstava německých sportov-
ních vozů. Výstava potrvá do 9. 6. 2013. Nádvoří 

Chodovské tvrze. Vstupné zdarma.

14. 6., 18.00–20.30: Závěrečný koncert pěvecké 
třídy BELLA CAMPANULA. Vstupné dobrovolné.

17. 6., 13.00–19.00: Výstava absolventů 
soukromé vyšší školy umění a reklamy ORANGE 
FACTORY. Výstava potrvá do 21. 6. 2013. Vstup-

né zdarma.

18. 6., 13.00–19.00: Výstava amerických spor-
tovních vozů. Výstava potrvá do 23. 6. 2013. 

Nádvoří Chodovské tvrze. Vstupné zdarma.

25. 6., 18.00–20.30: Festival „Americké jaro 
2013“ uvádí Melanii Gall, která v rámci festivalu 

vystoupí v Chodovské tvrzi. Vstupné 50 Kč.

MELANIE GALL, koloraturní soprán 

ALICE FIEDLEROVÁ, klavír 

PROGRAM: 

Tradiční kanadské písně 

George Gershwin 

Francouzské šansony 

Árie ze slavných muzikálů 

Antonín Dvořák, Měsíčku na nebi hlubokém a další 

Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka předsta-

vuje Melanii Gall z kanadského města Calgary, která 

vystupovala v operách, recitálech a na festivalech 

ve Střední a Jižní Americe, v Jižní Africe, 

v kanadských městech, USA, v Evropě a Izraeli. 

Zpívala hlavní role v Mozartově Kouzelné fl étně, 

Donu Giovannim a dalších operách. Její nedávný 

sólový recitál věnovaný Edith Piaf se po celé 

Severní Americe setkal s velkým úspěchem. Alice 

Fiedlerová z Prahy koncertovala v Německu, Fran-

cii, Švýcarsku, Belgii a USA. S klavíristkou a var-

hanicí Joan DeVee Dixon v loňském roce podnikla 

koncertní turné po USA a zúčastnila se festivalu 

„Mutual Inspirations: Antonín Dvořák“, pořádaného 

Velvyslanectvím ČR ve Washingtonu, D. C. 

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

PROGRAM ČERVEN 2013:
Ne 2. 6., 14.00: Balonková oslava ke Dni dětí. 
Společně s KCMT chystáme odpoledne plné her 

a soutěží pro děti všeho věku. K tomu tvořivá 

zastavení, hlavolamy, trampolína, malování na ob-

ličej či pohádka Káťa a Škubánek aneb Hledáme 

nové talenty (divadlo Aporia). Dospělí vstup 20 Kč, 

soutěžící děti vstup 30 Kč. Akce se koná v rámci 

celorepublikové kampaně Sítě MC „Křídla a kořeny 

naší rodiny“.

4. 6., 9.30–12.00: STOPY A STOPIČKY aneb 
Čas nejde zastavit… Nechte si vyrobit keramický 

kachel s otisky nožiček vašich nejmenších. Cena 

za první kachel je 290 Kč, každý další 180 Kč. 

Přihlášky v MC Domeček nebo na mcdomecek@

seznam.cz, nejpozději do pondělí 24. 5. 2013. Pro 

přihlášené herna za symbolický vstup 10 Kč.

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 NA ČERVEN 2013:
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–

18.00 hod. 

ARTÍK – výtvarná dílna pro děti od 2 let, první 

tvoření pro děti s rodiči, středa od 10.00.

FIT cvičení 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 na velké zahradě i přirozené 

vzdělávání dětí s prvky Montessori pedagogiky.

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 11-Chodov

tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

Z PROGRAMU V ČERVNU 2013 
Út 4. 6., 19.00: Další setkání s havajskou léčitel-
kou Marjánkou Kukui – Huna v praxi – o havajské 
fi lozofi i síly pozitivního myšlení a technice hó-
-oponopono.
St 5. 6., 19.00: Meditace – cesta do křišťálového 
města Atlantidy. Přednáší Marie Šoltová.

Čt 6. 6., 19.00: Hledám, kdo jsem a kam jdu. In-
teraktivní seminář „Povídání…“. Povídání s Libuší 

Magali a Milem Mahdallem.

Pá 7. 6., 19.00: Mantry a poezie duše. Účinkují 

Jitka Morávková a Richard Holický.

Út 11. 6., 19.00: Cesty – pravidelné společen-
ské setkání "poutníků" na cestách spirituálního 
vývoje. Provází MUDr. Soňa Hájková s kolegou 

Břetislavem Čtvrtkem.

St 12. 6., 19.00: Astrogenetika – tajemství brány ži-
vota pro každého. Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.

Čt 13. 6., 19.00: Zářivé schody poznání – Rozpou-
štění ega. Přednáší Petr Dostál.

Út 18. 6., 19.00: Dvojníci naší duše. Přednáší 

Mgr. Alžběta Šorfová. 

St 19. 6., 19.00: Léčebné kódy – Vaše léčení 
srdce, duše a těla. Úvodní přednáška k duchovní 

a energetické metodě léčení – Léčebné kódy. Před-

náší Mira Lišková a Jaroslav Liška.

Pá 21. 6., 19.00: Obřad odpuštění. Prožitkový 

relaxačně. Obřadem provází MUDr. Soňa Hájková – 

holistický terapeut.

Út 25. 6., 18.30: Půst – očistné, ozdravné a du-
chovní aspekty. Praktické zkušenosti a příprava 

na letní týdenní půst. MUDr. Soňa Hájková.

GALERIE CESTY KE SVĚTLU: 
út–ne 14–19 hod., vstupné 90/50 Kč.

Netradiční galerie Cesty ke světlu vystavuje obra-
zy a světelné objekty z krystalů Zdeňka Hajného, 

které se vlivem světla stále proměňují v „Křišťálový 

vesmír“, a hudba, voda, vůně navozují celkovou 

atmosféru duševní pohody. V galerii je expozice děl 

českých výtvarníků. 

V 2. patře Křišťálová čajovna 
nově: út–ne, 14–19 hod., vstup zdarma. 

Úterý–neděle 15.00: VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně 

obrazová projekce, tvořená v každém programu 

vždy novým spojením obrazů Z. Hajného se snímky 

z Hubbleova teleskopu. Ze záznamu doprovází T. 

Fischerová a M. Moravec, hudba a zpěv Yoshié Ichige.

Sobota–neděle 17.00: PUTOVÁNÍ VESMÍREM – 

hudebně poetická projekce.

Více na www.cestykesvetlu.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 ČERVEN 2013:    
Téma měsíce: extremizmus
5. 6., 16.00: přehazka / vybika o ceny
12. 6., 16.00: Tématické odpoledne: extremiz-
mus.
20. 6., 16.00: Graffi  ti workshop – výzdoba klubu.

26. 6., 16.00: Opékání buřtů v přírodě.
Změna programu vyhrazena.



V Ý S T A V A  N A   R A D N I C I

Česká krajina v obrazech 
Vladimír Mencl

9. 5.–13. 6. 2013 
Vladimír Mencl (hudebník a malíř, klavír-

ní virtuos, docent na pražské Akademii 

múzických umění, člen Asociace hudebních 

umělců a vědců, člen Unie výtvarných 

umělců v Praze) přináší působivost hudeb-

ního výrazu do barevnosti obrazů. Toto 

vzájemné ovlivňování je typickou hodnotou 

jeho tvorby. V jeho obrazech najdeme řadu 

citlivých momentů, vypovídajících o jeho 

lásce k české krajině, především k rodným 

jižním Čechám.

po, st: 8.00–17.30 
• út, čt: 8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00

Radnice Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4

Tel.: 267 902 323

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Archiv hl. m. Prahy 
otevře své dveře
U  příležitosti Mezinárodního dne archi-

vů, který připadá na  neděli 9. června, 

se v  městském archivu uskuteční „den 

otevřených dveří“. Přijďte v  tento den 

na  pražský Chodovec a  přesvědčte se, 

že historie může být poutavá pro malé 

i velké. Na vlastní oči poznejte, jak pra-

cuje největší městský archiv v republice. 

Budete mít možnost nahlédnout do ne-

veřejné části archivu. Vstoupíte do  de-

pozitáře mezi archiválie, které zazna-

menávají důležité okamžiky z minulosti 

města a jeho obyvatel. Nad zajímavými 

ukázkami se dozvíte něco bližšího o tom, 

jaké historické dokumenty se archivu-

jí a  které se do současnosti dochovaly. 

V neposlední řadě uvidíte a uslyšíte, ja-

kým způsobem se archiválie digitalizují, 

restaurují a jak je lze studovat.

 Prohlídky archivu budou doplněny 

ukázkami písemností, které zachycu-

jí životní příběhy slavných osobností. 

V průběhu dne bude možné prostudovat 

nejen digitální reprodukce archiválií, ale 

také kopii nejstarší městské knihy ze 14. 

století. Po zdolání mnoha desítek scho-

dů se nadšencům otevře zcela ojedině-

lý pohled na město z prosklené „věže“. 

Zkrátka nepřijdou ani děti, které se mo-

hou zabavit několika hrami s historickou 

nebo archivní tematikou.

 Akce se koná 9. června 2013 od 10 

do  19 hod. v  budově Archivu hlavního 

města Prahy, v Archivní 6, Praha 4. Do-

stupnost prostřednictvím MHD ze za-

stávek Městský archiv, Chodovec nebo 

Benkova. Více na www.ahmp.cz.
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Galerie Chodovská tvrz
si Vás dovoluje pozvat na výstavu 

obrazů a fotografií

Výstava probíhá od 8. května do 31. července 2013
Galerie je otevřena od 13-19 hod. mimo pondělí

Výstava se koná pod záštitou starosty MČ Praha 11 
Mgr. Dalibora Mlejnského. 

Ota Janeček / obrazy
Návraty na Chodovskou tvrz

Tomáš Janeček / fotografi e
Toulky

 © Tiskové materiály byly navrženy ve spolupráci 
                  s oddělením grafického designu 
                  Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové 
                  a Střední uměleckoprůmyslové školy
                  Praha 3, Žižkovo nám. 1

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

Viktor Špaček 
Od 4. 6. do 26. 6. 2012
Výstava díla výtvarníka, sochaře 

a básníka. Vyjadřuje se v minimalistických sádrových zátiších, konceptuálních 
objektech, básních, ale i akcemi ve veřejném prostoru.

Knihovna Opatov – artotéka, Opatovská 1754, Praha 11

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



MČ Praha 11 připravila pro jihoměstské děti

Na které období (dny):

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Škola:

Ulice:

Město:

E-mail:

Telefon:

Částka obsahuje počet dní krát 200 Kč,

kterou zašlete na účet.

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

částka k úhradě je tedy 600 Kč

Přihlašovaný se narodil 3. 5. 1998

variabilní symbol bude tedy 03051998

konstantní symbol 333

zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte

Závazné přihlášení dítěte na Příměstský tábor Prahy 11:

Nabídka pro děti ve věku od 5 (předškolního věku) do 15 let

Cena jednoho dne je 200 Kč, zbytek doplácí MČ Praha 11 a v něm je zahrnuta:  
svačina, oběd, doprava a program. Uzávěrka přihlášek a platby 2 pracovní dny předem. 

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

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

od 1. 7. do 30. 8.  2013
od pondělí do pátku vždy
od 7:00 do 18:00 hod.
ZŠ K Milíčovu nebo
ZŠ Mikulova od 7:00 do 8:30 hod.
ZŠ K Milíčovu nebo
ZŠ Mikulova od 17:00 do 18:00 hod.

Termín:

Místo srazu:

Místo vyzvednutí:

Program:
Základy dětského lezení na horolezecké stěně 
Celodenní výlet (návštěva kulturních památek, 
přírodních rezervací atd.)
Míčové a jiné hry (fotbal, frisbee, vybíjená, tečovaná apod.)
Outdoorové a dobrodružné hry 
Den plný sportu a soutěží (závody na bobocaru, 
koloběžky atd.)

ggg
Pondělí:

Úterý:

Středa:
Čtvrtek:

Pátek:

MČ Praha 11 pppřřřiiipppppppravila ppro jihoměstské děti

N bbííddkk dděě ii ěěkk dd (( řř ddššk ll ííhh ěěkk )) dd ll

LETNÍ JEDNODENNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

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

Garant táborů:
Ing. Eva Štampachová - MČ Praha 11



16. 7. nádvoří Chodovské tvrze, 20.00 hodin
350 Kč/320 Kč (studenti, senioři, přátelé CHT) – první řada 590 Kč

ZAHAJOVACÍ KONCERT 

VE ZNAMENÍ LETNÍHO TANGA 

ANEB 

SETKÁNÍ S PIAZZOLLOU 

JAROSLAV SVĚCENÝ – housle a průvodní slovo 

BARBORA PERNÁ – soprán 

LADISLAV HORÁK – akordeon a bandoneon 

Nejen emotivní jihoamerické rytmy dnes již legendárního ar-

gentinského zakladatele stylu ,,tango nuevo" Astora Piazzolly, 

ale také nádherná Ave Maria tohoto autora či hudba jeho před-

chůdce i pokračovatele zazní na úvodním koncertě jubilejního 

10. ročníku Tónů Chodovské tvrze. 

17. 7. střecha OC Chodov, 20.00 hodin
490 Kč/450 Kč (studenti, senioři, přátelé CHT) – první řada 690 

Kč/650 Kč, 2. až 4. 590 Kč/550 Kč, poslední 4 řady 330 Kč 

GALAKONCERT POD HVĚZDAMI 

ANEB 

KLASIKA NA STŘEŠE 

SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU (Collegium) 

ONDŘEJ KUKAL – dirigent 

JULIE SVĚCENÁ – housle 

JAROSLAV SVĚCENÝ – housle 

KAREL UNTERMÜLLER – viola 

Světově proslulou hudbu W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, J. S. 

Bacha, která zazní v originálním prostředí střechy OC Chodov, 

ještě umocní pražská premiéra Koncertu pro dvoje housle a or-

chestr renomovaného skladatele a ředitele Pražské konzerva-

toře Pavla Trojana. 

18. 7. střecha OC Chodov, 20.00 hodin
490 Kč/450 Kč (studenti, senioři, přátelé CHT) – první řada 690 

Kč/650 Kč, 2. až 4. 590 Kč/550 Kč, poslední 4 řady 330 Kč 

VIVALDIANNO 2013 

ANEB 

TÓNY PRO VŠECHNY GENERACE 

Skladatel a klavírista Michal Dvořák (člen skupiny Lucie) před-

stavuje spolu s Jaroslavem Svěceným pokračování  multiplati-

novou deskou ověnčeného projektu Vivaldianno, který kromě 

CD nedávno vyšel také na DVD. 

22. 7. nádvoří Chodovské tvrze, 20.00 hodin
350 Kč/320 Kč (studenti, senioři, přátelé CHT) – první řada 590 Kč

LETNÍ SETKÁNÍ ŽÁNRŮ 

ANEB 

OD OPERY K SMS* 

JIŘÍ ŠKORPÍK (duchovní otec skupiny 4tet) – zpěv, perkuse, 

klarinet 

MARKÉTA MÁTLOVÁ – soprán 

JAROSLAV SVĚCENÝ – housle 

SMS*trio (kytara, perkuse, violoncello) 

Pod zbrusu novým typem pestrobarevného koncertu je autor-

sky podepsán jeden z nejlepších českých aranžérů a skladatelů 

současnosti Jiří Škorpík. 

23. 7. nádvoří Chodovské tvrze, 20.00 hodin
350 Kč/320 Kč (studenti, senioři, přátelé CHT) – první řada 590 Kč 

JAROSLAV SVĚCENÝ a CIGÁNSKI DIABLI (SK) 

ANEB 

OSLAVA TEMPERAMENTU A EMOCÍ 

Orchestr Cigánski diabli patří k nejlepším svého druhu na světě 

a představí se ve společném, česko-slovenském projektu s J. 

Svěceným. 

24. 7. nádvoří Chodovské tvrze, 20.00 hodin
350 Kč/320 Kč (studenti, senioři, přátelé CHT) – první řada 590 Kč 

ZÁVĚREČNÝ FESTIVALOVÝ KONCERT 

GALAVEČER ITALSKÝCH, FRANCOUZSKÝCH A ČESKÝCH 

HOUSLÍ 

ANEB 

TÓNY LETNÍCH STRUN 

JAROSLAV SVĚCENÝ – housle 

JITKA NAVRÁTILOVÁ – cembalo 

MILOSLAV KLAUS – kytara 

Historické italské housle z Milana až po Neapol, francouzské 

z Paříže a  české z Prahy zazní ve skladbách A. Vivaldiho, A. 

Corelliho, G. Tartiniho, N. Paganiniho, J. Williamse a dalších au-

torů. 

TÓNY 
CHODOVSKÉ 
TVRZE 2013
          10. ročník letního 
          hudebního festivalu 
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ROZHOVOR

Dům zubní péče pomáhá v Praze 11 již třetím rokem
Čtyřmi barevnými ordinacemi prošly 

za  tu dobu tisíce dětí. Největší radost 

máme z těch, které jsou u nás registro-

vány, přichází pravidelně dvakrát ročně 

na  preventivní prohlídky a  na  konci ná-

vštěvy můžeme dětem i  rodičům s  ra-

dostí sdělit, že všechny zoubky jsou 

zdravé. Takových dětí je o  něco více 

než třetina. Druhá třetina našich malých 

pacientů na tom již tak dobře není a vý-

sledkem vyšetření bývá kaz. Naprostá 

většina dětí dobře spolupracuje, rovněž 

tak rodiče, a  ošetření nebývá problé-

mem. U  několika málo bojácných kluků 

a holek musíme přistoupit k vrtání v  lé-

kové premedikaci. V tomto roce chystá-

me i  další novinky pro nespolupracující 

dětské i dospělé pacienty. Ve spolupráci 

s docentem MUDr. Hessem z pražského 

IKEMU připravujeme ošetření při použití 

inhalačního analgetika Entonox, které 

účinně mírní obavy pacientů z ošetření 

a  tlumí bolest spojenou se zákrokem 

v ústech.

 Poslední třetina dětí má kazů a  pří-

padně i dalších problémů v ústech více. 

Jednoznačně za  to mohou rodiče, kteří 

často nepečují o  dobrou ústní hygienu 

dítěte, nezajímají se o  vhodnou stravu 

bez cukrů a zapomínají obvykle i na pra-

videlné prohlídky u zubního lékaře. Vedle 

vrtačky tak často musíme použít i kleště, 

abychom děti uchránili před možnými 

komplikacemi, které mohou vážně ohro-

zit i celkový zdravotní stav. 

 Dům zubní péče o  dítě a  rodinu se 

nespoléhá jen na  komunikaci s  dětmi 

a  jejich rodiči v  ordinaci zubního lékaře. 

Naše preventistky aktivně docházejí 

do školek a kontrolují zubní péči u dětí. 

Naopak prvňáčci v  doprovodu učitelů 

přicházejí k  nám, a  my se snažíme jim 

názorně ukázat, jak správně čistit zoub-

ky a  zbavit je strachu před ošetřením 

u zubního lékaře. Všem dětem z prvních 

tříd, i těm, kteří nejsou našimi pacienty, 

nabízíme bezplatné vyšetření nejmo-

dernějším a  bezpečným rentgenovým 

přístrojem. Výsledky vyšetření, které 

hodnotí zkušení zubní lékaři, posíláme 

rodičům. Letos rozšiřujeme své služby 

a nabízíme zubní péči i rodinným přísluš-

níkům. Proč? Jsme přesvědčeni, že rodi-

če se zkaženými zuby nepečují nejenom 

o  své zuby, ale ani o  zuby svých dětí. 

Jsme připraveni jim v tom pomáhat. 

MUDr. Jiří Pekárek

Pane Bauere, gratulu-
ji ke stříbrné medaili, 
i když hráči se z ní 
ještě dnes příliš 
neradovali. Právě 
dnes byli nejblíže 

k  titulu v  dosavadní 
historii oddílu a  vše se 

nevydařilo tak, aby si sáhli na  zlato. 
Chybělo k  tomu kromě jediné branky 
a pověstného štěstíčka i něco jiného? 
Právě nám skončila nejúspěšnější sezo-

na v historii klubu, myslím, že pro vítěz-

ství udělali hráči, trenér i realizační tým 

v  posledních týdnech maximum, těžko 

bychom něco dělali jinak. A v samotném 

zápase jsme v první třetině zaplatili daň 

za  atmosféru a  nezkušenost s  podob-

nými zápasy, od druhé třetiny jsme se 

vrátili do zápasu, byli dokonce většinou 

i  lepším týmem, ale neproměnili jsme 

své šance. 

Chodovští hráči na  pohled působili 
v  první části vlažným dojmem a  vít-
kovičtí měli více ze hry. Přehrávali 
je i  v  rychlosti a  osobních soubojích. 
Po  přestávce první třetiny se to dost 
výrazně změnilo. Hned na začátku po-
slední třetiny tým snížil na  rozdíl jedi-
ného gólu. Víte, jak na mužstvo zapů-
sobil v kabině trenér Radim Cepek? 
První třetina se nám hodně nepovedla, 

hráli jsme na tři pětky, neměli jsme tem-

po, dělali jsme individuální chyby prame-

nící z nervozity a vyklidili jsme střed hři-

ště. Od druhé třetiny jsme hráli daleko 

agresivněji a je velká škoda nevyužitého 

brejku v oslabení a nezúročeného velké-

ho tlaku v  posledních minutách třetiny. 

Kontaktní gól jsme dali hned na začátku 

třetí třetiny a bylo dost času na  vyrov-

nání, bohužel nám v  těch vyložených 

šancích chyběl klid – a  soupeři skvěle 

zachytal brankář Ciompa. Co říkal Ra-

dim Cepek týmu nevím, během zápasu 

do kabiny nechodím, ale určitě hráče pře-

svědčoval, že jim věří, a že zápas může-

me otočit. Chybělo k tomu málo. 

Je to právě Radim Cepek, který nazna-
čil, že by mohl poté, co převzal trenér-
ský post české reprezentace, v oddílu 
jako trenér skončit. Jak bude těžké 
se s touto situací pro tým, hráče i vás 
osobně vyrovnat? 
Radim je náročný perfekcionalista, vyni-

kající fl orbalový expert a  hlavně je fl or-

balu zcela oddaný. Kombinace těchto 

faktorů z něj dělá mimořádného trenéra, 

kterých je v naší zemi zatím málo. Vést 

reprezentační mužstvo byl jeho sen 

a šel mu naproti. Při jeho vizi jak národní 

tým povede, opravdu nemůže paralelně 

vykonávat funkci hlavního trenéra u na-

šeho extraligového mužstva. V  trenér-

ské práci v  klubu ale bude pokračovat, 

brzy nový model představíme. 

Už máte jasno, kde budete hledat ná-
hradu a  jakého typu by podle vašeho 
názoru trenér měl být? 
Na  řešení samozřejmě společně s  Ra-

dimem pracujeme, rádi bychom, aby se 

k  mužstvu vrátil Lukáš Procházka, bý-

valý vynikající hráč a  trenér, který muž-

stvo se mnou řadu let budoval a sám jej 

do minulé sezony vedl jako hlavní trenér. 

Ale defi nitivní dohodu jsme nechali až 

na nadcházející týdny po dohrání letoš-

ního play-off . 

Tušíte, jestli někdo kromě Radima Cep-
ka na Chodově skončí? 
Určitě se domů do Švédska vracejí oba 

Švédi – Wahlgren a  Christiansson. Je 

škoda, že jsme v  sobotu nevybojovali 

účast v  Poháru mistrů... Jinak s  muž-

stvem budeme sezonu hodnotit až 

s malým odstupem, sám nevím, zda ně-

kdo ze starších hráčů nebude chtít skon-

čit, naopak někdo může dostat nabídku 

ze zahraničí a bude-li pro jeho růst zají-

mavá, vyjdeme hráči vstříc. 

Čím pro oddíl bude následující herní se-
zona a čím by se měla lišit od letošní? 
Myslím, že na  kvalitní odpověď je ještě 

brzo, ale stoprocentně budeme pokračo-

vat v nastoupené cestě: tvrdá a náročná 

příprava, snaha o divácky atraktivní útoč-

ný fl orbal. Florbal se vyrovnává, v Praze 

se spojují dva velké kluby. Tatran bude ur-

čitě plánovat „odplatu“, takže rozhodně 

nebude snadné superfi nálovou účast ob-

hájit. Marketingově pak chceme i nadále 

intenzivně pracovat s našimi diváky, kteří 

byli zejména v play-off  fantastičtí a týmu 

v hale na Jižním Městě nesmírně pomohli. 

Také máme rozjednaná jednání s některý-

mi novými sponzory a partnery! 

 Pane Bauere, děkuji za  rozhovor 

a  přeji, aby i  v  následující sezoně plnili 

tribuny diváci nadšení ze hry chodovské-

ho týmu. 

Potěšení na mé straně. Josef Škvor

I stříbro je velký úspěch
Rozhovor s prezidentem fl orbalového oddílu TJ JM Pedro Perez Chodov Michalem Bauerem
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Seminář: Podnikáme na Jižním Městě 
Co pro vás může Úřad městské části Praha 11 udělat? 
Seminář je pořádán při příležitosti otevření podnikatelského centra.
Městská část Praha 11 se dlouhodobě zaměřuje na podporu podnikatelského prostředí na Jižním Městě.  Mimo katalog pod-

nikatelů, který městská část provozuje na svých internetových stánkách http://www.katalog.praha11.cz, nyní MČ přichází 

s nabídkou nových služeb pro podnikatele. 

 V rámci realizace projektu ReNewTown bylo pro podnikatele na Jižním Městě nově otevřeno informační centrum. Centrum 

je zřízeno ve stávajících prostorech Informačního centra městské části Praha 11 v budově Finančního úřadu v ul. Opatovská 

964/18 a bude nabízet informační a poradenský servis pro malé a střední podnikatele. 

 MČ Praha 11 si při této příležitosti dovoluje pozvat podnikatele na veřejnou diskusi, která se uskuteční dne 25. 6. 2013 

od 10 hodin v Komunitním centru Matky Terezy (adresa: U Modré školy 1, Praha 11). Seminář bude zaměřen na představení 

informačního centra pro podnikatele a představení organizace a provozu MČ Praha 11, včetně prostoru pro dotazy.

Čas konání: 10.00–13.00 hodin. Občerstvení zajištěno. Účast na semináři je zdarma.
V případě zájmu se prosím registrujte na e-mailu: podnikatele@praha11.cz. V registraci prosím uveďte jméno a příjmení účast-

níka(ů). 

Studio Sedmé nebe  podnikatel měsíce května
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Nové jógově pohybové studio v Praze 
11 – Studio Sedmé nebe
Taky na  vás jde jarní únava? Tak to 

nejste sami. Po  dlouhé zimě se sice 

příroda rychle vzpamatovala, ale my 

lidé potřebujeme pořádnou regeneraci. 

Chce to dýchat a  hýbat se! Jenže ne 

každý den je počasí na procházku nebo 

na kolo a po většině sportů to chce po-

řádně se protáhnout, aby se člověk cítil 

opravdu dobře. 

 Přesně proto je pro vás otevřeno 

nové jógově pohybové centrum v Pra-

ze 11 – studio Sedmé nebe. 

 Najdete ho pár minut chůze od me-

tra Háje, na adrese Steinerova 20.

 A na co se tady můžete těšit? Tře-

ba na  lekce pro všechny věkové i  vý-

konnostní kategorie. Ať už jógu cvičíte 

léta, nebo jste ji ještě nikdy nezkoušeli, 

určitě si tady vyberete. 

 Profesionální kvalifi kovaní lektoři 

jsou tu pro vás, abyste odcházeli pří-

jemně protažení, posílení, ale hlavně 

příjemně naladění. Nabízí tady lekce 

Jóga terapie, vhodné pro začátečníky 

nebo pro všechny se zdravotními pro-

blémy. Power yogu pro ty, kteří chtějí 

mít pevné a  současně protažené tělo 

a Vinyása jógu, kde celá lekce příjemně 

plyne. Ani úplný začátečník se nemusí 

bát k  nám přijít, lektor se vám vždy 

bude věnovat a průběžně vám vysvět-

lí základy cvičení. Pokud jóga není nic 

pro vás, na  stránkách Sedmého nebe 

najdete další nabídku lekcí a  od  září 

i kurzů.

 V moderním studiu jsou k dispozici 

podložky i další pomůcky, takže jediné, 

co s sebou potřebujete, je jen pohodl-

né oblečení a chuť cítit se dobře. Pokud 

se vám cvičení zalíbí, všechno potřebné 

si ve studiu můžete i zakoupit.

Přijďte do  Sedmého nebe a  objevte 

prostor, kde jste právě vy na  prvním 

místě.

 Je to prostě studio, kde se budete 

cítit jako v SEDMÉM NEBI.

Dana Foučková

Kontakt: 
Studio Sedmé nebe

Steinerova 20

Praha 11-Háje

www.StudioSedmeNebe.cz

Info@ StudioSedmeNebe.cz

tel.: 730 155 100
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RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU SE MU 
NEVYPLATILO. Dne 20. 3. 2013 

v  pozdních nočních ho-

dinách strážníci při 

běžné hlídkové čin-

nosti spatřili v ulici 

Květnového vítěz-

ství tři osoby, které 

rušily noční klid a při 

spatření strážníků se 

daly na útěk. Po krátké honičce stráž-

níci zajistili všechny tři osoby v areálu 

Základní školy Květnového vítězství, 

kde bylo následnou lustrací zjištěno, 

že jeden z  dotyčných nejenomže ru-

šil noční klid, ale je i osobou, po které 

Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. 

Z tohoto důvodu strážníci dotyčného 

předvedli na  místní oddělení Policie 

ČR a  předali k  dalšímu šetření. Zbylí 

dva dotyční hlídce přislíbili, že už noč-

ní klid rušit nebudou a spořádaně ode-

jdou do svých bydlišť. Z tohoto důvo-

du byli strážníky řešeni domluvou. 

JÍZDA BEZ PLATNÉ JÍZDENKY SE 
NEVYPLÁCÍ. Dne 12. 4. 2013 v  ran-

ních hodinách byla hlídka strážníků po-

žádána revizorem městské hromadné 

dopravy v Praze o pomoc. Po příjezdu 

strážníků na  místo bylo zjištěno, že 

revizor zadržel černého pasažéra, kte-

rý s  ním odmítl jakkoli komunikovat. 

Následně strážníci zjistili, že se jedná 

o muže, který má trvalý pobyt na Již-

ním Městě. Lustrací bylo zjištěno, že 

dotyčný nejenomže jezdí autobusem 

bez platného přepravního dokladu, 

ale je i  po  jeho osobě vyhlášeno ce-

lostátní pátrání Policií ČR. Z  toho-

to důvodu strážníci muže předvedli 

na místní oddělení Policie ČR, kde ho 

předali k dalšímu šetření.

STRÁŽNÍCI ZADRŽELI DEALERA. 
Dne 20. 4. 2013 v odpoledních hodi-

nách si strážníci v ulici Ke Kateřinkám 

povšimli muže asijské národnosti, 

který skupině osob předával malé 

balíčky. Z  důvodu podezření, že by 

mohlo jít o dealera návykových látek, 

strážníci muže zastavili a  zjistili, že 

jejich podezření se zakládá na  prav-

dě, jelikož dotyčný měl u  sebe větší 

množství sáčků s  krystalickou bílou 

látkou. Strážníci dotyčného omezili 

na osobní svobodě a přivolali na mís-

to hlídku Policie ČR, která si muže pře-

vzala k dalšímu šetření. 

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Noční služba u jihoměstských 
strážníků

Za  loňský rok jsme celkem řešili 156 

případů rušení nočního klidu, z toho 93 

jich proběhlo v období od května do září. 

A  můžeme počítat s  tím, že statistika 

i  jarní a  letní nárůst těchto čísel se bu-

dou loňskému roku podobat. Potvrzují 

to strážníci, se kterými jsme se potkali 

na jejich noční službě. Už kolem 23. ho-

diny volal jeden z obyvatel Jižního Měs-

ta s tím, že pod jeho okny v ulici Podja-

vorinské sedí bezdomovci a hlučí. Hlídka 

byla na místě během pár minut a oprav-

du – na  lavičce pod okny paneláku se 

usadili tři bezdomovci a  udělali si tam 

piknik. Díky strážníkům museli místo 

opustit a přestat rušit obyvatele domů.

 Nebylo to ale jenom rušení nočního 

klidu, co strážníci za tu jedinou noc řeši-

li. Hned z večera se rozezvučel telefon 

na operačním středisku s tím, že v ulici 

Hněvkovského je pravděpodobně bez-

domovec, který vyhazuje odpadky z kon-

tejneru. Muž po sobě musel uklidit kon-

tejnerové stání a  odjet. Strážníci také 

prováděli dohled na  rampě metra Háje 

a u Obchodního centra Chodov, zkontro-

lovali veřejný pořádek v okolí altánu a Gi-

zely v Kunratickém lese, provedli kontro-

ly heren na dodržování zákazu nalévání 

osobám mladším osmnácti let, pomáhali 

kolegům od Policie ČR a záchranné služ-

by při řešení sporu s  psychicky nemoc-

ným člověkem, kontrolovali parkovací 

kázeň… Prostě zabezpečovali bezpro-

blémový chod Jižního Města v noci.

 „Je pravda, že s příchodem teplého 

počasí se počet stížností na rušení noč-

ního klidu zvyšuje, ale už jen předchozí 

výčet činností strážníků naznačuje, že 

děláme mnohem víc. Rozhodně bych 

rád zopakoval již tradiční upozornění: 

V  případě, že budete svědky protipráv-

ního jednání, neváhejte se obrátit na tís-

ňovou linku 156 nebo přímo na Obvod-

ní ředitelství městské policie Praha 11. 

Strážníci budou u vás za pár minut a „na-

rušitele“ zklidní, aby vám zajistili klidný 

spánek,“ doplňuje ředitel Obvodního ře-

ditelství MP Praha 11 Petr Schejbal.

Jana Přikrylová, OŘ MP hl. m. Prahy

KONEČNĚ DORAZILO DO  ULIC JIŽNÍHO MĚSTA JARO. CELÉ SÍDLIŠTĚ 

LEMUJE BEZPOČET ROZKVETLÝCH PAMPELIŠEK, ŠEŘÍKŮ, TŘEŠNÍ... 

A  S  PŘIBÝVAJÍCÍM PĚKNÝM POČASÍM ZAČÍNÁ NARŮSTAT I  POČET TE-

LEFONÁTŮ NA  OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA 11 

S OZNÁMENÍMI O RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU. 

FOTO: ARCHIV MĚSTSKÉ POLICIE

Hlídky jsou na místě do několika minut 

po telefonátu od občanů.

Hlídka řeší stížnost 

na rušení nočního klidu.



Již několikrát jsme prezentovali pro obyvatele naší městské 

části tento projekt, který se realizuje na  pozemku v  ulici Mí-

rového hnutí. Do podvědomí vstoupil především jako stavba 

bazénu. Ale nejedná se jenom o samotný bazén. Proto 

si myslíme, že je na místě připomenout, k jakým účelům 

bude tato stavba sloužit.

 Jedná se o  unikátní sportovně-rekreační zařízení, 

ve  kterém najdou prostor pro rekreaci, sport a  trávení 

volného času všechny věkové skupiny obyvatel Prahy 11.

Budou zde postaveny tři haly. V jedné jsou čtyři bazény pro vý-

uku plavání kojenců s rodiči, výuku neplavců z mateřských škol, 

pro cvičení a rehabilitaci. Rovněž se počítá v tomto prostoru 

s hernou a zázemím pro nejmenší.

      Ve druhé hale je umístěn bazén 25 m, který bude slou-

žit k  rekreačnímu i  kondičnímu plavání široké veřejnosti, 

k výuce plavání žáků našich základních škol i k zájmovému 

plavání v rámci mimoškolních aktivit. Je zde pamatováno 

i  na  kompletně zařízenou učebnu pro teoretickou přípra-

vu neplavců. V  této hale jsou i  další prožitkové bazénky 

s vodními atrakcemi a samozřejmě nemůže chybět ani to-

bogán. Rovněž zde najdeme i wellness se saunami, vířivka-

mi a vodní masáží. Součástí je i restaurace, která nabídne 

návštěvníkům možnost občerstvení.

      Třetí hala o  rozměrech 64 x 38 metrů s umělým po-

vrchem bude sloužit k  rekreačnímu i  výkonnostnímu hra-

ní míčových her všech známých sálových sportů. Najdou 

zde nejmodernější zázemí fl orbalisti, volejbalisti, házenkáři, 

basketbalisti, fotbalisti... i další sportovci.

      Věříme, že v naší Jedenáctce VS najde každý dostatek 

prostoru pro sport, rekreaci, zábavu i odpočinek.

Jedenáctka VS multifunkční zařízení
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Pohled z objektu „B” na tvar 

bruzdaliště v bazénové hale.

Pohled z objektu „C” na tvary dětských bazénů 

v podlaze a na dřevěné lepené vazníky.

Pohled do objektu „B” bazénová hala a probíhající 

vyzdívky obvodového výplňového zdiva.

Pohled na objekt „A” z ulice MÍROVÉHO HNUTÍ  

a na provizorní oplocení s reklamami. 

Pohled z objektu „C” na nosnou betonovou konstrukci, 

dřevěné vazníky, výdřevy boků střešních pultů.
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INZERCE

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

jsaifrt@seznam.cz.

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a  polštáře z  naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do  24 hod. 

Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.: 

606 312 174, www.cistirnaperi.cz.

• 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.

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, 

rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel. 604 618 298, 222 364 018.

• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER 
A  BYTŮ NA  KLÍČ. Obklady, dlažby, štuky, 

sádrokartony, plovoucí podlahy, instalatér-

ské a  elektrikářské práce. Tomáš Doležal, 

723  044  706, e-mail: dolmek@seznam.cz, 

www.koupelny-praha-rekonstrukce.cz.

• NAPÍNANÉ STROPNÍ PODHLEDY – úžas-

ně efektní alternativa těžkého sádrokartónu. 

Záruka 12 let. Tel: 737 272 779.

• !!Stěhování!! Stěhování všeho druhu, nejen 

po Praze ale i  celé ČR, odvoz nepotřebných 

věcí k likvidaci. Doprava po Praze zdarma. Vy-

klízení, autodoprava. Telefon: 777 227 840.

• AUTO-ELEKTRO opravy-montáže-demon-

táže el. zařízení osobních vozidel, autoalarmy, 

autorádia, denní led světla, alternátory, star-

téry, stahovačky oken apod. Příprava na STK. 

Tel.: 777 832 938, Šeberov, Praha 4.

• 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.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, ka-

nalizace, topení. Výměna plynových spotřebi-

čů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan Horyna, 

tel. 603 554 550, 271 912 323.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Háje, Pra-

ha 4 – komplexní právní služby – rozvody, vý-

živné, zastupování u soudů, pohledávky, byto-

vé záležitosti, dědictví, exekuce,  smlouvy. Tel.: 

606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz.

• DROBNÉ A VĚTŠÍ OPRAVY a řemeslné prá-

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

www.hodinovymanzeljano.cz.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-

lých a  středních plemen. Leopoldova 1681, 

Praha 4 (za  Albertem). Objednávky na  tel.: 

608 760 762. psikadernictvi.napady.net.

• !!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.

• 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 bankroty 

a insolvenční řízení. Kontakt: Horčičkova 548, 

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

www.grivalska.cz.

• 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.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 

veškeré zednické, obkladačské, malířské 

a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-

ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-

rů. Mob. 777 670 326.    

• ELEKTRIKÁŘ V  PRAZE 4, 11 a  12. Tel.: 

602 441 762, 272 765 431.

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Nabízím veškeré 

kadeřnické služby u vás doma. Kvalitní služby 

za příjemné ceny. Tel. 777 285 669.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• ELEKTRIKÁŘ PRO JIŽNÍ MĚSTO. Veškeré 

opravy, úpravy a revize elektroinstalace v by-

tech a  domech. Jiskří Vám zásuvka či vypí-

nač? Volejte 737  323  598, pište na  e-mail: 

elektro-udrzba@seznam.cz.

• ELEKTRO MIKA. Elektroinstalace, rekon-

strukce elektro rozvodů, nové rozvody, za-

pojení spotřebičů, rozvody PC a  TV kabelů, 

podhledy a  osvětlení, elektro revize. Tel.: 

608 850 380, www.elektromika.cz.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, DVD, 

HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monito-

ry a  počítače. Rozumné ceny. AVC servis – 

tel.: 222 361 720 a mobil: 602 390 630.

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 547 

– malování, lakování, štukování, fasády, za-

měření zdarma, práce i o víkendu. www.ma-

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

seznam.cz.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU, nábytku, el. 

spotřebičů, odpadu do sběrného dvora. Ceny 

od  100 Kč. Bourání byt. příček, byt. jader 

i s odvozem – 4900 Kč. Jiné práce dle doho-

dy. Tel. 777 207 227.

• ČISTÍME KOBERCE A  ČALOUNĚNÝ NÁ-
BYTEK mokrou metodou profi  stroji Kärcher 

– zbavte se prachu a roztočů, které nevidíte, 

ale jsou pořád s Vámi. Rychle, kvalitně a lev-

ně. Doprava ZDARMA. Tel.: 777  717  818, 

www.cistimekoberce.cz.

• 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.

• BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE – spe-

cialisté na Prahu 11. Nyní standardní rekon-

strukce za 99.000 Kč vč. DPH – vše na klíč. 

www.bytovejadro.cz, telefon: 602 244 255.

• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a  poraden-

ská činnost. Projekty ke stav. povolení, ohlá-

šení stavby a k územnímu řízení. Projekty no-

vostaveb, rekonstrukcí domů a bytů, studie. 

Tel. 731 060 583.

• OPRAVY PRAČEK A  MYČEK: AEG, ARIS-

TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 

PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a  jiné. 

P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a  malířské 

práce. Bytová jádra a  rekonstrukce bytů. 

KVALITA a  ROZUMNÉ CENY. Rakovec 

267  913  922, 18.00-21.00, 608  709  716 

přes den, www.rakovec.cz.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 

štukování, malířské a  lakýrnické práce a  jiné 

úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-

fon: 222 982 922, 604 517 565.

Služby
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INZERCE

• 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. aro.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. 

• REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÉHO JÁ-
DRA – bourání, vyklízení, sádrokarton, zednic-

ké práce. Tel.: 608 934 466, 608 701 821.

• 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.

• SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON, spouštěcí gar-

nýže. Žaluzie všech typů. Tel.: 602 371 996.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a  de-

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

• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍ-
NĚ nová dvířka na  vaši kuchyň a  vest. skří-

ně, šuplíky pod linku, skříňky na  míru, vý-

měna prac. desky. Vrba – 603  438  707, 

www.vrbakuchyne.cz.

• STŘÍHÁNÍ – ÚPRAVA PEJSKŮ. Tele-

fon: 272 928 543, 604 557 903. V Průčelí 

1653/8, Praha 4 – Chodov JM.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ, 
výměn bytů. HLOUŠEK REALITY REALITNÍ 

CENTRUM JIŽNÍ MĚSTO, člen Asociace re-

alitních kanceláří ČR. Ing.  Zbyněk Hloušek-

-certifi kovaný makléř-11 let specializace 

na Prahu 11, 4 a 10. Databáze zájemců, kom-

pletní a  kvalitní realitní servis. Poradenství 

zdarma. Využijte našich zkušeností. Najde-

te nás ve vestibulu stanice metra C Opatov 

nebo na  tel.: 272  927  497, 607  636  784, 

732 237 741, www.hlousekreality.cz.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3 mil. 

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.

• BD NABÍZÍ DRUŽSTEVNÍ BYT 42,2 m2 

2+kk/L 6. patro v panelovém domě, v původ-

ním stavu-rekonstrukce nutná. 5 minut met-

ro Háje a Hostivařská přehrada. Cena od 1,8 

mil. Kč, kontakt a  bližší informace e-mail:

bdplickova552-6@seznam.cz.  

• 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.

• HLEDÁME PRONÁJEM BYTU o  velikosti 

gars. až 2+1 do 11.000,- vč. poplatků nebo 

3+kk až 4+1 do 13.000,- vč. poplatků nebo 

případně pokoje do  4.000,- vč. pop. Kdeko-

li v Praze a okolí. Volejte nebo pište prosím 

na tel. 603 257 202.

• POPTÁVÁME KE KOUPI menší byt na Již-

ním Městě pro mladý pár. Ideálně původní 

stav, lze i po reko.  Může být DV i OV, platíme 

hotově (do 2,5 mil. Kč). Prosíme, RK nevolej-

te! 773 515 080.

• PRODÁM BYT 3+kk, 62 m2 v  OV, Praha 

4 – Chodov, blízko metra. Veškerá občanská 

vybavenost. Zasklená lodžie 7 m2. Nízké po-

platky. Dům po rekonstrukci, byt před. Cena: 

2,2 mil. Tel.: 721 626 430.

• 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.

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, po-

zemek kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, 

na  velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může 

být i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD, 

i nečlena družstva, služební, podnikový apod. 

Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás 

případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace 

atd., vyřídím i právně velmi komplikované pří-

pady, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soud-

ní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost 

neoprávněně obsazenou, s  nežádoucím ná-

jemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček 

mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hoto-

vosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 

nebo 603 420 013.

• BD NABÍZÍ DRUŽSTEVNÍ BYT 42,2 m2 

2+kk/L 8. patro v  panelovém domě, v  pů-

vodním stavu-rekonstrukce nutná. 5 minut 

metro Háje a Hostivařská přehrada. Cena od 

1,8 mil. Kč, kontakt a bližší informace e-mail: 

bdplickova552-8@seznam.cz.  

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

11. Družstevní vlastnictví ani původní stav 

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

• RODINA S DĚTMI HLEDÁ 3 nebo 4 poko-

jový byt v klidné lokalitě Prahy 11 s pěší do-

stupností na metro. Případné dluhy a závaz-

ky nemusí být překážkou. Spěchá! Nechceme 

RK! 774 358 831.

 

Ostatní
• ANGLIČTINA. GYMNAS. PROFESOR v pen-

zi může přijmout 2 žáky od nového šk. roku, 

nebo od 15. 6. – učím i o prázdninách. Přípra-

va na stř. šk., k maturitě, výuka dospělých. Ul. 

Za rybářstvím, Háje, tel. 774 299 549.

• 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. 

• STOMATOLOGIE Ridet s.r.o. PŘIJÍMÁ 
NOVÉ PACIENTY. U METRA CHODOV na ad-

rese Holušická 2253/1, Praha 4 – Chodov. Ob-

jednání na čísle 211 222 211, www.ridet.cz. 

• ORDINACE PL PRO DOSPĚLÉ – MUDr. Pa-

vel Věchet oznamuje, že od 1. 7. 2013 bude 

přemístěna do nových prostor zdravotního 

střediska Tererova 1356 (pod Penny Marke-

tem). Registrujeme nové pacienty.

• 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.

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFIKY i celé 

knižní pozůstalosti. Pohlednice pouze do roku 

1950. Nabídněte. Telefon: 603  247  819,  

e-mail: centrums.t@post.cz.

• JESLE UHŘÍNĚVES – HÁJEK – nově ote-

vřeno! Pro děti od  2 MĚSÍCŮ, profesionální 

péče – zdrav. sestry. Možno i nepravidelné hlí-

dání: HODINOVÉ, VÍKENDOVÉ, NOČNÍ. Info: 

725 007 207 WWW.JESLEUHRINEVES.CZ.

• 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.

• VYPLATÍM ZÁLOHU AŽ 750.000 Kč na Vaši 

kupní cenu. Odkoupím Vaši nemovitost. Rychle 

vyplatím Vaše dluhy, exekuce, zástavní práva 

apod. Volejte – pište 605 246 386.

• ČESKA POJIŠŤOVNA NA HÁJÍCH Anny Dra-

bíkové 534, P4 Háje. Otevřeno:  po – pá 9 – 

18 Pojištění, penzijní spoření, fi nance, hlášení 

úrazů, platby a další. Tel. 723 277 777.

• 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.
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Elvis elektroservis
Ing. Josef Jeřábek

Praha 4 - Jižní Město Podjavorinské 1601/8
tel.: 605 258 010, 272 934 024, 267 910 496

e-mail: elvisjose� erabek@seznam.cz
po–pá: 8 – 12, 13 – 16

NABÍDKA REKREACE PRO SENIORY
Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734/1, Praha 11 – Háje 

nabízí možnost letní rekreace pro seniory.
Termín: 17.-24.8.2013 sobota/sobota • Místo: Líchovy (Bučily), okres Sedlčany
Středisko se nachází v malebném, klidném prostředí, obklopeném lesy, na břehu 

přehrady Slapy
 Cena:  Dvoulůžkové pokoje 190 Kč/osoba, příplatek za neobsazené lůžko 

ve dvoulůžkovém pokoji 50 Kč/den
  Polopenze 130 Kč/osoba
  Plná penze 210 Kč/osoba

Objekt je bezbariérový! V areálu lze využít venkovní bazén, sportovní hřiště, 
ohniště, loďky, tělocvičnu s rehabilitačními přístroji, perličkové koupele 

a služby maséra (po dohodě).
Dále nabízíme možnost využít dopravy autobusem DS, 

cena obousměrné jízdenky je 300 Kč, nástup u DS Háje.
Počet míst je omezen, přihlásit se můžete na tel.: 271 198 432, 412, 413.

Bližší informace možno nalézt na www.prosaz.cz/lichovy

Chodovské gymnastky v jarním zápřahu
 Gymnastky z pražského Chodova patří k nejúspěšnějším v naší zemi. 
V jarní sezoně zaznamenal chodovský oddíl hlavně jeden úspěch Tarji Gab-
rielové, naděje mladší a kandidátky na reprezentační výběry pro příští roky, 
která si z letošního Mistrovství České republiky veze bronzovou medaili z ví-
ceboje a několik dílčích medailí z jednotlivých náčiní.
 Co je však pro oddíl moderní gymnastiky neméně důležité, je, že pod 
taktovkou tohoto oddílu se letos připravuje v hale TJ JM Chodov juniorská 
reprezentační společná skladba (v týmu i tři domácí chodovské závodnice). 
Tato skladba pod trenérským vedením hlavní trenérky Holé, choreografky 
a trenérky Šimůnkové a baletního pedagoga Vidláka bude již za týden star-
tovat na Mistrovství Evropy juniorů ve Vídni.
 Je velkým úspěchem tří nadějných chodovských juniorských závodnic 
(Königová, Lohynská, Tomková), že se do reprezentačního výběru probo-
jovaly (skladba šesti chodovských juniorek minulý rok vyhrála Mistrovství 
ČR) a budeme držet palce, aby se jim jejich start vydařil i na letošním MEJ. Konkurence bude samozřejmě obrovská, nicméně své 

dovednosti děvčata minulý týden srovnávala se špičkou na nizozemském „Amsterdammasters”, odkud si přivezla stříbrné medaile.

Rozhodně budou naše gymnastky ve Vídni povzbuzovány tradičním pokřikem 

„GO CHODOV GO”, který je motivačním mottem oddílu již více než dva roky.

MČ Praha 11, MČ Praha - Újezd a o. s. Požerák 
pořádají

v sobotu 8. 6. 2013 od 10.00 do 16.00 hod.
již 6. ročník dětských rybářských závodů na Návesním rybníku v Újezdě u Průhonic

Přihlášení závodníků probíhá na formuláři, který je k dispozici na těchto místech:

Úřad městské části Praha 11, odbor školství a kultury, místnost č. 415, Vidimova 1324

Úřad městské části Praha – Újezd, Kateřinské náměstí 465/1

Po osobním odevzdání vyplněného formuláře na prvních dvou adresách obdrží závodník svůj závodní průkaz. Závodník při 

závodech musí mít doprovod dospělé osoby a nesmí být mladší 3 a starší 14 let. Pokud nebude mít závodník vlastní náči-

ní, bude mu  zapůjčeno. Registrace je přímo u rybníka od 9.30 hod. Nástraha je jednotná a bude vydána každému závodní-

kovi v dostatečném množství. Ulovené ryby vrací závodník vodě po změření jejich délky a zapsání do závodního protokolu. 

Jednu ulovenou ušlechtilou  rybu si závodník může ponechat, pokud dosahuje minimální míry stanovené závodním řádem. 

Maximální míra ponechané ryby nesmí překročit 62 cm. Bílá ryba, tj. cejn, plotice, karas apod. patří po změření závodníko-

vi, pokud si je chce ponechat, bez ohledu na počet ulovených kusů. Podrobnější informace jsou v závodním řádu.

Dopravní spojení autobusem č. linky 227 do stanice Ve Vilkách (poté pěšky) nebo vlastní dopravou ulicí Ke Kateřinkám 

a následně ulicí Formanská (objízdná trasa – rekonstrukce komunikací) přímo na hráz rybníka. Prvních 10 závodníků bude 

oceněno hodnotnými věcnými cenami ihned po ukončení lovu.

Občerstvení je pro závodníky připraveno zdarma.
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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


