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Značka Verreum byla založena před 2 
lety a jejím cílem je je stát se předním 
hráčem na trhu s exkluzivním českým 
designovým sklem.

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

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

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

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

www.verreum.cz

NORMA  design by Sebastian Herkner

WAVE  design by Jiří Pelcl

FJODOR  design by Rony Plesl

Verreum Inzerce 182x252 02.indd   1 3/19/12   9:03 AM
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Každoročně 5. května zní burcující, tklivý a zvlášť dlouhý zvuk 

sirén. Připomíná výročí Pražského povstání a květnové poráž-

ky fašismu v Evropě v roce 1945. Po šedesáti osmi letech se 

možná zdá mnohým, zvláště mladým, že je od těch událostí 

jen malý dějinný krůček k bitvě na Bílé hoře a k dinosaurům. 

Válku ale nelze odsunout do zapomnění. Nepodobá se počí-

tačovým hrám, ani když úspěchy vítězů fi lmují nebo je pře-

náší televize. Pravda, neznám ji „in natura“, jen jednou jsem 

poslouchal zvuk odražených kulek. To jsme jako kluci tajně 

z boku vnikli mezi zemní valy tiché vojenské střelnice „sbírat 

kulky“ a po chvilce tenkrát nečekaně začaly střelby. Stačí mi 

to dodnes, ani „katedrová vojna“ nepřinesla o  moc silnější 

dojmy. Průkazně ale existuje nesmírně mnoho dalších činitelů 

války. Třeba špína, bláto, vši, průjmy, stres, nesmyslná zra-

nění a  nečekaná úmrtí, ztráta hodnot, smyslu všeho koná-

ní, „povinnost“ zabít, i bezbranného, deprese, zabíjení polní 

lopatkou, pažbou, čímkoliv. Bomby shozené úmyslně nebo 

omylem. Roky pečlivě cvičený a z daní obyvatel náročně vy-

bavený suverén parašutista, rozstřílený při seskoku ještě 

na padáku. A všechno utrpení „civilního“ obyvatelstva na bo-

jištích i v zázemí.

 Beru s nutným pochopením odrůstající děti, ohánějící se 

meči a jinými artefakty minulosti ve hrách tak nepodobných 

řezničině bitev středověku. Také muže v historických unifor-

mách s replikami dobových zbraní. Hry dospělých s volebním 

Z každoročních setkání u hrobů 

na hřbitově. 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Den, kdy dlouze znějí sirény 
Slovo 

starosty

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,  

blíží se další výročí „květnových událostí“, za pár dnů 

to bude již 68 let, kdy skončila nejhorší válka v ději-

nách lidstva – 2. světová válka. Toto výročí si také 

letos připomeneme na  Chodovském hřbitově, kam 

se přijdeme poklonit památce bojovníků, kteří zde 

odpočívají, a  vzdát hold těm, kteří bojovali za  naši 

svobodu. Je mi ctí, že některé z nich, kteří neváhali 

nasadit své životy, aby další generace Čechů mohly 

žít ve svobodě a míru, budu moci opět osobně po-

zdravit a poděkovat jim za nás za všechny. 

 Naše vzpomínka a dík patří zároveň všem vojá-

kům, kteří se po dlouhých letech bojů s hitlerovským 

Německem dostali až do Prahy v době, kdy je od ví-

tězství dělil tak krátký čas. Chodov, Litochleby, Háje, 

Kunratice a další obce v okolí byly v období začát-

ku května 1945 místem nejtěžších bojů. Od jihu se 

na  Prahu valila ozbrojená fašistická vojska a  naši 

obyvatelé se jim postavili téměř s holýma rukama. 

Dokázali se postavit po  zuby ozbrojené německé 

přesile a zdržet jednotky SS v době, kdy Praha zou-

fale volala o pomoc. 

 Nesmíme se dopustit toho omylu, že nemá cenu 

opakovat známé věci. Vyvarujme se pocitu, že tato 

tradice s příchodem nové generace postrádá smysl. 

Naopak, je třeba neustále připomínat hrdinství vo-

jáků (mužů, leckdy ještě téměř hochů), Čechů, Rusů, 

Slováků, Poláků… Hovořme o třiceti tisících Čechů, 

kteří se zapojili do Pražského povstání a  kteří bě-

hem pár hodin vystavěli 1600 barikád po celé Pra-

ze. Vzpomínejme na hrdinství a podporu lidí, kteří 

volali o pomoc prostřednictvím rozhlasu. Opakujme 

jména hrdinů, pokloňme se neznámým padlým vojá-

kům. 

 Důstojně a tak jak nejlépe umíme, připomínejme 

konec druhé světové války. Pozorně a  s  pokorou 

naslouchejme příběhům těch, kteří si prošli hrůzami 

války. Se zájmem sleduji, jak v  jiných částech Ev-

ropy slaví konec druhé světové války a pozastavuji 

se nad tím, jak v současné době v naší zemi toto 

výročí téměř ignorujeme. Například v  Anglii Dnem 

veteránů žije celá země. BBC celé hodiny vysílá 

v přímém přenosu slavnostní přehlídku, kladení věn-

ců, královna se klaní padlým hrdinům, setkává se 

s nimi. 

 Dovolte, abych ještě jednou touto cestou podě-

koval Českému svazu bojovníků za svobodu, že stále 

chodí mezi děti z našich jihoměstských škol, hovoří 

s nimi, vysvětlují, pořádají pro ně zájezdy do Terezína 

a  Lidic. Nejen za  sebe bych rád dodal, že i  nadále 

naše městská část tyto aktivity bude (nejen fi nanč-

ně) podporovat.

Dalibor Mlejnský

starosta městské části 

Praha 11

TÉMA
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TÉMA

právem, provozované v  jejich volnu v oblečení moderních ar-

mád a  s  modifi kacemi dnešních zbraní ale nedokážu ocenit, 

omlouvám se. Lidé ve  skutečných válkách mohou za  příliš 

mnoho statečného, tragického, sobeckého i hnusného. Ti, kte-

ří hodně viděli a zažili při dospělém vědomí a přežili, ti vlast-

ně neradi vyprávějí. Za  samotné války ale žádný z  nich ne-

může. Vyvolávají je úplně jiné osoby přes druhé, třetí až x-té 

lidi. Pro svoje ego, svůj prospěch, zisk. Války, ať vítězné nebo 

prohrané, z valné většiny přežijí a těží z nich dál. Úctu – i sou-

cit – však zaslouží, jsem přesvědčen, jen ti, kteří byli do víru 

válečné apokalypsy vtaženi, ať vychytralými zákony, náhodou, 

setkáním s násilím nebo ponížením, které nemohli snést, i ti, 

kteří projevili slabost, ale nakonec narovnali záda a vzepřeli se.

 V  květnu 1945 padlo v  ulicích Prahy i  v  okolních ob-

cích mnoho Čechů. Na polích mezi domy a domky Chodova 

a  Kunratickým lesem, nyní proťatých dálnicí a  zaplněných 

domy Jižního Města II, mezi staveními a  v  domech Chodo-

va, stojících i zaniklých, zemřelo málem padesát osob. Zdejší 

a také odjinud, lidé si tehdy chodili na pomoc. Téměř devade-

sát dalších místních si protrpělo svoje, když byli nocí odvedeni 

jako rukojmí do Kunratic, čekali tam a nevěděli na co. 

Od Drážďan se mezitím hnala sovětská vojska do své zóny, 

vymezené mezi protifašistickými spojenci. Všechny válečné 

lsti nelze předem poznat, a tak první tanky vjíždějící do měst 

německá armáda ze skrytých postavení někdy palbou zničila. 

Její prozrazená postavení pak zlikvidovali další postupující tan-

kisté, pěšáci a dělostřelci. Jak se asi 9. května sjíždělo osádce 

prvního tanku na Klárov, kde pak shořel? Do Chodova tanky 

dorazily později. Náležely prý k útvarům postupujícím od Čes-

komoravské vrchoviny. 

 Jedenatřicet ze zahynulých od  Chodova vyprovodil 11. 

května dlouhý průvod přeživších na  pole Opatova. Jejich 

prostým hromadným hrobem byl otevřen teprve zamýšlený 

hřbitov. Následně tam bylo pochováno dvě stě šedesát tři 

sovětských vojínů, které se nezdařilo udržet při životě v  la-

zaretu zřízeném v dnešní  omayerově nemocnici a v dalších. 

Na chodovském hřbitově, pečlivě udržovaném občany i měst-

skou částí Praha 11, v dnešní zástavbě jihoměstského Opa-

tova, je nyní i mnoho dalších hrobů. Válečným hrobům trvale 

náleží čestná místa.

Jiří Bartoň 

Pohřební průvod 11. května na Opatov. 

Z FONDŮ MUZEA. 

Městská část Praha 11 

ve spolupráci 

s výborem Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 4, Československou obcí 

legionářskou, Občanskou iniciativou VDĚČNOST, Svazem důstojníků a praporčíků Armády ČR, 

Koordinační radou Klubu vojenských důchodců pro Prahu 4, 

Sokolskou župou Pražskou „Scheinerovou”, Junákem Praha 4

zve na tradiční 

pietní akt na Chodovském hřbitově 
v pátek 10. května v 10 hodin.
Uctíme společně památku účastníků Pražského povstání 

a příslušníků Rudé armády, kteří padli v bojích 

s německými nacistickými vojsky v květnu roku 1945.

Sovětský tank v r. 1945 v dnešní Starochodovské ulici.

Z FONDŮ MUZEA. 
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  Dětem nevadila ani zima. S Vlastou Korcem si zatančily jak na pódiu, tak 

pod pódiem. 

�  V celostátní soutěži O nejkrásnější velikonoční motiv se umístila na dru-

hém místě v kategorii jednotlivců Agáta Brajerová z Prahy. Za své veliko-

noční motivy obdržela z rukou starosty Dalibora Mlejnského fotoaparát. 

�  Starosta Dalibor Mlejnský a zpěvák Vlastimil Korec rozdali dětem k Veli-

konocům sladkosti. 

ru

y. Za své veliko-

ora Mlejnského fotoaparát. 

ák Vlastimil Korec rozdali dětem k Veli-

  Čtvrté místo v kategorii kolektivů v celostátní soutěži O nej-

krásnější velikonoční motiv získala Mateřská škola Mírového 

hnutí z Prahy. Na snímku zleva ředitelka mateřské školy Hana 

Zimová, místostarostka Prahy 11 Eva Štampachová, starosta 

Prahy 11 Dalibor Mlejnský a moderátor Miloš Skácel. Ceny do 

republikové soutěže věnovala akciová společnost Severočeské 

doly. 

�  V hlavní soutěži v pletení pomlázky zvítězila Dana Zahajská 

a získala tablet. Cenu jí předala místostarostka Prahy 11 Eva 

Štampachová.  

� Místostarostka Eva Štampachová při předávání dárků dětem. 

Praha 11 slavila Velikonoce 



�

�



�

�

FOTO: TINO KRATOCHVIL



Katalog podnikatelů 
MČ Praha 11 
Víte, že: 
•  má jedenáctá městská čast svůj Ka-

talog podnikatelů Prahy 11? 

•  se podnikatelé mohou registrovat 

zdarma? 

•  jako občan můžete Katalog vy-

užívat na  webových stránkách: 

www.katalog.praha11.cz a nalezne-

te tam podnikatele Prahy 11 rozdě-

lené dle sektorů?

Více info: www.katalog.praha11.cz

Nebo můžete napsat e-mail na: 

podnikatele@praha11.cz

AKTUÁLNĚ
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Březen patřil dlouho plánované oslavě 30. výročí opatovské 

pobočky. V průběhu dne mohli čtenáři a návštěvníci vyslech-

nout saxofonové kvarteto, cimbálovou muziku a vystoupení 

ZUŠ Jižní Město. Děti pobavila veselá klauniáda a literárně-

-divadelní pořad Knížka Helča. K přátelskému posezení s ře-

ditelem MKP RNDr. Tomášem Řehákem se sešli hosté, kteří 

byli a jsou s knihovnou spojeni; ať už pracovně nebo srdcem. 

Pozvání přijala bývalá ředitelka MKP Mgr.  Anna Bimková, 

paní Zora Zavadilová, první vedoucí pobočky Opatov, paní 

Olga Kučerová, první vedoucí artotéky, PhDr. Ladislav Kurka. 

Nechyběli ani knihovníci na odpočinku a samozřejmě součas-

ní kolegové ze sítě MKP. Věrní čtenáři si odnášeli kromě pří-

jemného zážitku malou pozornost a poděkování.

Pražští turisté v Praze 11
Klub českých turistů, odbor Pohoda, organizuje oblíbené turis-

tické pochody Prahou a jejím bezprostředním okolím. V úterý 

14. května pražští turisté zamíří, ne poprvé, do Prahy 11. Při 

návštěvách přitažlivých míst ji nemohou pominout. Start le-

tošního ročníku bude probíhat od 17 do 19 hodin u zastávky 

autobusu MHD č. 363 K  Sukovu. Četné účastníky, skupinky 

i  jednotlivce potkáte tentokrát na trase vedoucí Milíčovským 

lesem, kolem Milíčovských rybníků a  východní částí Jižního 

Města. Rybníky již určitě (snad?) neuvidí zamrzlé a zeleň bude 

zelená… Městská část Praha 11 aktivitu KČT podporuje. Po-

mocníkem je jim i naše muzeum – depozitář.

Jiří Bartoň

U rybníka Vrah v březnu

Odhalte tajemství přírody v Milíčovském lese
Všichni milovníci ptactva a přírody jsou zváni na vycházku v sobotu 

4. května. Pojďme spolu uvítat a oslavit krásu jarní přírody!

 Sraz účastníků procházky po Milíčovském lese je 

v sobotu 4. května v 6.30 na stanici metra Háje
 nahoře u sochy Kosmonautů. 

Vycházka povede otevřenou krajinou, zejména však lesem a kolem 

rybníků. Součástí vycházky bude povídání o ptácích, pozorování 

ptáků a naslouchání jejich zpěvu. S sebou vezměte dalekohled, 

svačinu a určovací příručku, pokud ji máte. 

Tato vycházka se pořádá již pátým rokem. Průvodci vám budou 

Tomáš Telenský (e-mail: telensky@birdlife.cz) a Alena Rulfová.

Celou akci v rámci Vítání ptačího zpěvu pořádá Česká společnost 

ornitologická. Celkem se koná více než 100 akcí po celé ČR. Více 

informací najdete na http://www.cso.cz/vitani2013.html .

VÍTÁNÍ 
OBČÁNKŮ. 

Starosta MČ Pra-

ha 11 Mgr. Dalibor 

Mlejnský přivítal 

v Chodovské tvrzi 

20. března první 

občánky Jižního 

Města roku 2013  

Kristýnku Mudro-

vou a Eliáše 

Ungera.

Na Opatově, v druhé největší 
pražské knihovně se slavila 30

V průběhu dne narozenin opatovské 

knihovny si ji prohlédlo více jak 740 

návštěvníků, z toho je 26 nově zapsa-

ných čtenářů, kteří se zaregistrovali 

v den oslavy na dva měsíce zdarma.
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Jak funguje program pro bytová druž-

stva a  sdružení vlastníků bytových jed-

notek v  praxi? Zhruba tři roky funguje 

tento podpůrný projekt pro BD a  SVJ. 

Velká část družstev a sdružení vlastníků 

z Jižního Města se již do tohoto projektu 

zapojilo. Stále se ale připojují nová druž-

stva a lidé se ptají na způsob fungování 

a komunikace. „Jak nám vlastně můžete 

pomoci? S jakým problémem se na Vás 

můžeme obrátit?“ Kromě další pomoci 

je jednou z aktivit projektu Jižní Město 

- město pro život také pomoc při údrž-

bě zeleně, kontejnerových stání, okolí 

domů a předzahrádek. 

 Poslední takovou akcí byla spoluprá-

ce s  SVJ Petýrkova (1954,1955,1956), 

které nás prostřednictvím svých zástup-

ců požádalo o pomoc s  jarním úklidem 

a údržbou předzahrádky, které napláno-

vali na 6. dubna. Kontaktovali mne (jako 

managera tohoto projektu) s mailovým 

dotazem, zda a  pokud ano, tak jakým 

způsobem můžeme pomoci. Nabídla 

jsem zapůjčení pracovního nářadí (pro-

střednictvím Jihoměstské majetkové 

a. s.) a pytlů na odpad, které jsme bez-

platně po brigádě odvezli do  sběrného 

dvora. Poskytnut byl také stroj (i  s  ob-

sluhou) na  luxování psích exkrementů, 

listí a dalších drobných nečistot v terénu. 

A jako poděkování za kultivaci veřejného 

prostoru SVJ obdrželo ještě od starosty 

městské části Praha 11 Dalibora Mlejn-

ského šek v  hodnotě 1000 Kč do  za-

hradního centra, kde si družstvo mohlo 

zakoupit například sazenice, mulčovací 

kůru nebo další potřebné věci na  svou 

předzahrádku. 

 Jak je jednoduché se s námi domluvit 

zjistíte z následující kopie naší e-mailové 

komunikace:

•  První kontakt cca 10 dní před brigá-
dou:

Dobrý den, 

na den 6. 4. – sobota jsme jako výbor 

SVJ Petýrkova 1954,  1955,  1956 vy-

hlásili brigádu. Cílem je úklid a zvelebeni 

okolí domu – předzahrádky (pozemek 

není ve  vlastnictví SVJ). Navazujeme 

na  aktivity vyhlášené Prahou 11 – Du-

ben měsíc čistoty. Prosím o sdělení, zda 

je možné očekávat nějakou podporu ze 

strany MČ Praha 11. 

O co nám jde: 

- zapůjčení nářadí (6 hrábě, 6 lopaty) 

- zda lze zajistit dovoz několika pytlů 

půdy nebo substrátu případně mulčova-

cí kúry 

- za ideální považujeme pokud Praha 11 

vlastní vysavač na exkrementy případně 

listí a mohla by zapůjčit 

Jednoduše řečeno, prosím o  sdělení, 

s čím bychom mohli počítat a s čím ne 

z  vaší strany. V  případě možnosti ně-

jak napomoci bych požadavek upřesnil 

a dojednal další podrobnosti. 

Děkuji 

Dr. Jan Štilec

Místopředseda SVJ Petýrkova 

1954,1955,1956

•  Poslední reakce k uskutečněné brigá-
dě:

Dobrý den, 

posílám informace o  naší brigádě. Vše 

dopadlo velmi dobře k  našemu údivu 

byla účast veliká – 20 lidí. Ze strany 

Prahy 11 vše dopadlo přesně podle plá-

nu – půjčení nářadí, vysavač – pán byl 

strašně příjemný – prostě k mému pře-

kvapení všechno klaplo a hlavně jsme se 

jako dům dali zase trochu víc dohroma-

dy a vylepšili jsme si okolí. 

Děkujeme moc za pomoc. 

S pozdravem 

Dr. Jan Štilec

Místopředseda SVJ Petýrkova 

1954, 1955, 1956

 Vidíte, jak to může být jednoduché. 

Vy se staráte o své okolí – městská část 

Praha 11 vám v tom pomáhá. Chcete se 

více zapojit i vy? Plánujete ve svém okolí 

brigádu a využili byste rádi naší pomoci? 

Pište na adresu: 

bd.svj.manazer@praha11.cz

Volejte: mob: 606 694 556

Bára Karafi átová, manažer projektu 

Jižní Město – město pro život

www.praha11.cz8

Jižní Město – město pro život

 Tyto grafi ty na hřišti, které je v bez-

prostřední blízkosti SVJ Petýrkova 

1954, 1955, 1956, přislíbil starosta 

Mlejnský nechat přemalovat “profesio-

nálními grafi ty”.

 Starosta Mgr. Dalibor Mlejnský a místostarostka Ing Eva Štampachová předá-

vají místopředsedovi SVJ Petýrkova 1954, 1955, 1956 Dr. Janu Štilcovi poukázku 

do zahradního centra na 1000 Kč. 
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Velikonoční jarmark
Kateřinský Velikonoční jarmark se usku-

tečnil týden před velikonočními svátky 

v sobotu 23. 3. 2013. Přestože počasí 

nebylo zdaleka jarní a mráz štípal do tvá-

ří, účast na jarmarku byla hojná. Akce při-

lákala mnoho rodičů s dětmi, a díky tomu 

panovala ve společenském sále ve Vod-

nické ulici velmi příjemná atmosféra. Jak 

slibovaly letáky, každý si mohl zakoupit 

nebo dokonce pod odborným dohledem 

uplést vlastní pomlázku, vyrobit si zajíč-

ka či kuřátko z ovčí vlny, s dětmi vyrobit 

rozmanité kraslice a  nakoupit originální 

velikonoční dekorace. Příchozí se zahřáli 

šálkem kávy, teplého čaje a pochutnali si 

na  vynikajících domácích koláčích, chle-

bíčcích a dalších dobrotách připravených 

rodiči našich dětí. Rádi bychom touto 

cestou poděkovali rodičům a  zaměst-

nancům školky, kteří se na akci aktivně 

podíleli, a budeme se těšit na další po-

dobná setkání. 

Výbor Fóra rodičů při MŠ Vodnická
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Městská část Praha-Újezd (www.praha-ujezd.cz):

Čt 2. 5., 18.00: Klub seniorů (dále vždy 1. čtvrtek 

v měsíci)

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

Každé pondělí 19.00–20.00: Power jóga
Každé úterý 9.00–9.45: Cvičení rodičů s dětmi 
(2–3 roky) 

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

Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power 
jóga
Každou středu 9.00–10.00: Power jóga (kromě 1. 

5. a 8. 5.)

Každou středu 20.00–21.00: Pilates a standing 

pilates (kromě 1. 5. a 8. 5.)

Každý čtvrtek 19.00–20.00: Pilates a standing 
pilates (2. 5., 20.00–21.00)

Mateřská škola Vodnická 

(www.msvodnicka.cz):

Každý čtvrtek 16.00–17.00: Sportovní kroužek 
(3–6 let, kromě 9. 5. a 23. 5.)     

Sál Vodnická

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
11. 3. 2013         

SCHVALUJE:

 smlouvu o  smlouvě budoucí o úplat-

ném převodu vlastnictví jednotky č. 

531/8 - nebytový prostor -  umístěné 

v budově č. p. 531 (dům služeb)

BERE NA VĚDOMÍ:

 petici občanů bytového komplexu 

Na Formance a Pod Formankou žádající 

vybudování provizorní autobusové za-

stávky MHD a umístění veřejného osvět-

lení

UKLÁDÁ STAROSTOVI:

 požádat Dopravní podnik, a. s., a RO-

PID o  vybudování provizorních obou-

směrných autobusových zastávek 

Na  Formance dle schválené projektové 

dokumentace    

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-
ní desce, informačních vývěskách 
a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení zastupitelstva

8. ročník hokejového utkání
Letošní osmé přátelské hokejové utkání 

mezi MČ Praha-Újezd a  MČ Praha-Še-

berov se odehrálo v sobotu 23. března 

2013 na zimním stadionu HC Slavia Pra-

ha. 

 Hokejisté reprezentující Újezd na-

stoupili proti favorizovanému týmu z Še-

berova, který Újezdu při loňském utkání 

nasázel 17 branek. Po vzájemné dohodě 

vedoucích obou mužstev mohli k utkání 

nastoupit i hráči mladší 40 let – za Újezd  

to byli tři ve věku 36 let a  za Šeberov 

26letý brankář a současný hráč HC Bo-

hemians Praha.

 Utkání se od samého začátku hrálo 

v  poměrně svižném tempu a  bylo vy-

rovnané. První a  druhou branku vstřelil 

Újezd. Šeberov snížil svou první brankou 

dvougólový náskok a  opět byl ve  hře. 

Jenže lépe připravení hráči Újezdu vstře-

lili třetí, čtvrtou, pátou a šestou branku. 

Šeberovští hráči se v závěru třetí třetiny 

zmohli na  druhý gól, a  tím jen upravili 

výsledek na konečných  6:2  z  pohledu 

Újezdu. 

Děkuji všem hráčům za  výborný výkon 

a také gólmanovi, který se do branky po-

stavil téměř po 10 letech a svými dobrý-

mi zákroky překvapil všechny spoluhráče 

i sám sebe.      

Za  Újezd nastoupili: vrchní řada zleva 
doprava – Lukáš Matějovský, Břetislav 

Moťka, Roman Hartman, Martin Kocu-

ra, Zdeněk Kroužek, Jiří Vlach ml., Jaro-

slav Smejtek a  Miroslav Franc; spodní 
řada zleva doprava – František Poma-

hač, David Svoboda, Václav Drahorád, 

Jiří Vlach, Petr Novák, František Daňo 

a Anička Haklová – fanynka.

Branky:  2x Roman Hartman, 2x  Fran-

tišek Daňo, 1x Jiří Vlach ml., 1x Václav 

Drahorád. 

Václav Drahorád, starosta

FOTO: D. HAKL

MÁJOVOU
VESELICI

MČ Praha-Újezd zve na

v sobotu 
25. května 2013 
od 14.00 hodin

Program:
14.00 zahájení 
14.10 loutkové divadlo – pohádka „Princezna a drak“
15.00 diskotéka pro nejmenší – dětská pěvecká 

soutěž
15.50 BJ Band ZUŠ Jižní Město (Big Band, 

orchestrální taneční skladby) 
17.00 Orchestr posledního dne  (funk – crossover) 
18.00 kácení a vydražení májky
19.00 Horváth Band – prezentuje rozmanitost 

hudebních žánrů a stylů
Celou akcí bude provázet moderátor Jiří Votava ml.

Doprovodný program pro děti a dospělé: 
–  malování na obličej a ruce – zdarma pro všechny 

děti a odvážné rodiče
–  kouzelník  –  nafukování a modelování balonků
– stánek s hračkami
– skákací nafukovací hrad

na náměstí v Újezdu



Ples chodovské školy
Stoletá chodovská škola se pyšní svými 

tradicemi. Patří mezi ně i pořádání ple-

su, který se v letošním roce již po šest-

nácté uskutečnil dne 22. března 2013 

v  krásných nových prostorech Centra 

pohybové medicíny v Pyšelské ulici. Or-

ganizátorem plesu bylo jako vždy Sdru-

žení rodičů a přátel dětí a školy. Krásně 

vyzdobený společenský sál, příjemná 

hudba, bohatá tombola, to vše pomoh-

lo zajistit příjemnou atmosféru celého 

večera. 

 V úvodním slovu pan ředitel přivítal 

téměř dvě stovky hostů a  poděkoval 

všem, kteří se o  tuto akci zasloužili. 

Úžasné zahájení zajistily naše bývalé 

i  současné žákyně – členky oddílu mo-

derní gymnastiky TJ JM Chodov, které 

předvedly své umění v  individuálních 

i  společných skladbách. Ve  druhé pře-

stávce zavířil na parketu v diskotékovém 

rytmu bývalý žák Matěj Srna se svou 

partnerkou.

 A potom se tančilo a  tančilo, v pře-

stávkách se losovala tombola, do  kte-

ré cenami přispěli rodiče žáků i  tradič-

ní sponzoři – fi rmy Gorenje, Agrofert, 

Mlékárna Hlinsko, Maso-uzeniny Křeček 

a mnoho dalších. Vrcholem tomboly bylo 

předání tradiční závěrečné putovní ceny 

– sošky sádrového jelena. K  veliké ra-

dosti všech zúčastněných jelena vyhrál 

ředitel školy a může si jím tedy po celý 

následující rok zdobit svou kancelář. 

 Tančilo se až do  třetí hodiny ranní, 

o půlnoci orchestr Color Club Praha vy-

střídala diskotéka. Těšíme se na 17. jar-

ní ples, který se určitě vydaří stejně jako 

ten letošní.

Mgr. Věra Nováčková, 

učitelka ZŠ a MŠ Chodov

ŠKOLSTVÍ
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Nakresli mi 

kamaráda a vyhraj 

knížkuSOUTĚŽ

SOUTĚŽ o knížky
Nakresli kamaráda pro Bezpečáčka…

(tradičního bezpečnostního průvodce našeho časopisu)

a pošli nám ho poštou do redakce Klíče, 

Ocelíkova 672, Praha 4, 

tvojí fantazii se meze nekladou, 

a posílej do konce května. Nejhezčí tři, které nám dorazí 

odměníme hezkými knižními cenami a otiskneme 

v prázdinovém vydání.

Lucie Křesťanová
Pohádky z babiččina kufříku, 

vydalo nakladatelství Brána.

V  domku u  lesa bydlí šestiletý Jeremi-

áš a  jeho maminka, tatínek, bráška, sestra 

a  babička. Jednou rodina vyrazí na  výlet 

do zoologické zahrady, ale Jeremiáš musí 

zůstat doma s babičkou, protože marodí. 

Ale Jeremiášova babička je ta nejlepší 

a nejhodnější babička na světě. Jeremi-

ášova babička je zkrátka přesně taková 

babička, jakou by chtěl každý mít, a tak 

se z marodění nakonec vyklube prima 

zábava. Jak by také ne, když má ba-

bička ještě navíc svoje malé tajem-

ství. Ukrývá se na  půdě ve  starém 

papírovém kufru. Babička ten kufr 

otevře… a více se dozvíte v knížce.



•  Kensei pořádá nábor kendó 2013

•  FK Dukla Jižní Město nabírá fotbalisty

•  Nábor chlapců na fotbal 

•  Jarní cyklokros 2013

Přijďte cvičit mezi nás! 

Kendó je japonské bojo-

vé umění šermu, doslova 

cesta meče. Jeho historie 

sahá do 12. století mezi 

samuraje, japonské vá-

lečníky. Moderní podoba 

představuje plnokontakt-

ní, ale bezpečný způsob 

boje s  bambusovým me-

čem v lehké zbroji. Kendó 

je vhodné pro děti, mládež i  dospělé 

a získalo si značnou oblibu i mezi ženami. 

Podrobněji se můžete o kendó dozvědět 

na  stránkách České federace kendó, je-

jímž jsme členem, nebo na české Wikipe-

dii o kendó. Hlubší historii kendó najdete 

zanedlouho i na našich stránkách.

Náš nábor je určen pro všechny zájemce 

od 14 let.

Tréninky se uskuteční v tělocvičně Střední 

odborné školy obchodu a  služeb, Schul-

hoff ova 844/2, Praha 4-Háje, 149 00.

Info: www.kensei.cz

FC Háje pořádá dne 13. 5. 2013 
od 18 hod. nábor nových chlapců a děvčat (ročník narození 

2008, 2007) do fotbalového klubu Háje Jižní Město na hřišti 
v areálu ul. Schulhoff ova. Tel. kontakt pí Klíčová 603 154 352.

Středa 15. května od 15.30 
v Centrálním parku JM

Vážení cyklisté a cyklistky! Cykloturistic-

ký oddíl UFO pro vás připravil ve  spo-

lupráci s MČ Praha 11 a Cyklosportem 

KERN již 18. ročník tradičního závodu 

Jarní cyklokros. Již 15. května v  15.30 

hodin na  vás bude čekat v  Centrálním 

parku 800 m dlouhý okruh vhodný pro 

všechny amatérské závodníky ve  věku 

od šesti do osmnácti let. Za symbolické 

startovné 30 Kč si skvěle zazávodíte se 

svými vrstevníky podle věku na jednom 

až deseti okruzích. 

 Těšit se můžete i  na  prestižní kate-

gorii „rodinná štafeta“, kde si zasoupeří 

i  dospělí se svými nebo „vypůjčenými“ 

dětmi. Čeká na vás spousta hodnotných 

cen, tak vezměte kolo a přilbu, koukněte 

na  www.oddilufo.cz a  dorazte ukázat, 

co ve vás je!

Vojtěch Císař (Cykloturistický oddíl UFO)
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5. 5. 
 Turnaj žáků v házené

8.00–15.00

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; HV Háje 

 Zápas v boxlakrosu
19.45–22.45

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; SK Lakros JM

11. 5. 
 Turnaj ve stolním tenise

8.00–22.00

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; TTC Elizza

12. 5. 
 Turnaj ve stolním tenise

8.00–18.45

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; TTC Elizza

 Zápas v boxlakrosu
19.45–22.45

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; SK Lakros JM

17. 5. 
 Turnaj ve stolním tenise

16.30–22.00

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; SJM-stolní tenis

18. 5. 
 Turnaj ve stolním tenise

8.00–15.00

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; SJM-stolní tenis

19. 5. 
 Zápas v boxlakrosu

19.45–22.45

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554; SK Lakros JM

 Přátelské turnaje v šachu, 
scrabble a dámě pro všechny 
věkové kategorie
Místo konání: Komunitní centrum 

Matky Terezy, U Modré školy 

2337/1, Praha 4-Háje

Pořadatel: Šachový klub Jižní Město

Kontakt: Miroslav Beneš, tel.: 

732 644 691, e-mail: m.benes@

volny.cz

Akce se koná každou středu 

od 16.30 do 19.00 hod.

 Ve Sportovním areálu Hrabákova 

2001 probíhá po celý květen každé 

PO, ÚT, ST, vždy od 18.30 do 21.00 

hod. Hanspaulská liga.

 Ve sportovním areálu Hrabáko-

va 2001 probíhá každou středu 

od 15.00–17.00 hod. nábor oddílu 
Atletika Jižní Město.
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3FK Dukla Jižní Město pořádá nábor malých fotbalistů, ročníky 

2008 a starší. Termín náboru 16. 5. 2013 od 17 hodin, 
hřiště Schulhoff ova. 
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INZERCE

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

Nižší ceny
pro držitele karty!

*Bonus 30 Kč platí pro držitele klientské karty a pouze při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský 
předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění. Nabídka platí od 1. 4. do 30. 6. 2013 či do vyprodání 

zásob a v běžnou otevírací dobu. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

Ataralgin
20 tablet
léčivý přípravek
k vnitřnímu užití

57 Kč
69 Kč

69 Kč
85 Kč

Lacalut aktiv
100 ml
zubní pasta

POLIKLINIKA ŠUSTOVA
POLIKLINIKA OPATOVSKÁ           

                     MAJERSKÉHO NOVĚ!

Bonus 30 Kč na recept*

30
Kč

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

ZUBNÍ ORDINACE
• přijímáme nové pacienty

• máme smlouvy s pojišťovnami.

Kolektiv zubních lékařů nabízí 

bezbolestnou stomatologickou 

péči, individuální přístup.

Stomatologické centrum Háje 

Dental Image s. r. o.
Kosmická 537/2 – přízemí vpravo

tel.:  608 956 530

 608 903 035

www.dental-image.cz
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INZERCE

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

S vámi od A do Z

o víkendu a mimo otevírací hodiny po tel. domluv  

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

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

Amonit Klic 88x60 1_2013 v2.indd   1 2.1.13   17:16

Nyní standardní  
rekonstrukce za  

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

REKONSTRUKCE
BYTOVÉ JÁDRO
Specialisté na Prahu 11

tel.: 602 244 255
www.bytovejadro.cz

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

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



Pozitivní zprávou je, že vyhodnocení nápadu trestné činnosti, které  

Městská část Praha 11 obdržela od Policie ČR svém území za rok 

2012 jasně ukazuje klesající tendenci. Vyplývá to z  přehledu trest-

né činnosti v porovnání s rokem 2011. Jeden z nejmarkantnějších 

poklesů je u položek krádeže věcí z aut, což je veliký úspěch vzhle-

dem k tomu, že všechny městské části, u kterých převažuje síd-

lištní zástavba, se s tímto nešvarem dlouhodobě potýkají. 

      V Městské části Praha 11 ubylo také vloupání do bytů, ro-

dinných domů či kapesních krádeží. Jedenáctá městská část 

se bezpečnosti na  svém území intenzivně věnuje a  snaží se 

podporovat nejen práci Policie ČR, ale samozřejmě také Ob-

vodního ředitelství městské policie Praha 11 (velký rozhovor 

s ředitelem městské policie Praha 11 najdete uvnitř čísla na 

straně 25).

     Městská část Praha 11 například zakoupila městské policii 

vyhledávácí zařízení odcizených aut, díky kterému se mnoho-

násobně navýšil počet dohledaných od-

cizených vozidel.      

A také jako jedi-

ná městská část má svoji Bezpečnostní 
mapu. Je to vizuální podoba rizikových míst a základních informací 

z oblasti kriminality a jiných bezpečnostních rizik. Jednotlivé listy mapy 

představují oblasti dopravy, kriminality, přehledy bezpečnostních složek, 

kamerové systémy, sociální problematiku, praktické informace pro ob-

čany atd. 

 Tyto oblasti obsahují konkrétní specifi cké podoblasti zaměřené na urči-

tou odpovídající bezpečnostní a problémovou oblast (nebezpečné komuni-

kace, bezpečné přechody, výskyt osob bez domova, rizika požárů, přehled 

bezpečnostních složek, přehled hydrantů, sirén atd.). V současné podobě ob-

BEZPEČNOST JE V DNEŠNÍ DOBĚ STÁLE AKTUÁLNÍM TÉ-

MATEM. PROTO BYCHOM SE V DNEŠNÍM ČÍSLE ČASOPI-

SU NA TUTO TEMATIKU RÁDI VÍCE ZAMĚŘILI. 

Jižní Město je stále 
bezpečnější

Klesající tendence v počtu trestných činů v Praze 11

Na území městské části Prahy bylo za období od 1. ledna 

2012 do 31. 12. 2012 evidováno celkem 3555 trestných 

činů. Ve srovnání s rokem 2011 a se stejným obdobím, 

kdy byl počet trestných činů 3743 je to pokles o 188 

trestných činů.
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MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY - 156
• Obvodní ředitelství MP Praha 11
Ředitel: Bc. Petr Schejbal, DiS.

Markušova 1555/18, Praha 4-Chodov

tel.: 222 025 680

• Operační středisko – NONSTOP
tel.: 222 025 674, 222 025 675

e-mail: operacni.p11@mppraha.cz

• Přestupkové oddělení
PO - ČT: 8.00–12.00 13.00–19.00, PÁ: 8.00–12.00

tel.: 222 025 671 / tel.: 222 025 672

e-mail: prestupky.p11@mppraha.cz

• Okrsková služebna OC Chodov
Roztylská 2321/19, Praha 4-Chodov

tel.: 272 075 125, úřední hodiny: PO–PÁ 15.00–18.00

• Okrsková služebna Újezd
Vodnická 531/44, Praha-Újezd

tel.: 222 369 099, úřední hodiny: ÚT 15.00–18.00

• Okrsková služebna Šeberov
K Hrnčiřům 34, Praha-Šeberov

tel.: 244 913 314, úřední hodiny: ST 15.00–18.00

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HL. M. PRAHY – 150
• Hasičská stanice 4
Velitel stanice: npor. Mgr. Tomáš Horský

Květnového vitězstvi 2023, Praha 4, tel.: 950 854 097

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – 158
• Obvodní ředitelství policie ČR Praha IV
Ředitel plk. Mgr. Bc. Luděk Procházka

U Plynárny 2, Praha 4, tel.: 974 854 220, fax: 974 854 218

e-mail: orppraha4@mvcr.cz 

• Místní oddělení Jižní Město 
Vedoucí oddělení: npor. Mgr. Jiří Votoček 

Kaplanova 2056, 148 00 Praha 4

tel. stálá služba: 974 887 700, fax: 974 874 708

e-mail: p4mopjm1@mvcr.cz, p4mopjm2@mvcr.cz

• Místní oddělení Spořilov
Vedoucí oddělení: npor. Bc. Vitalij Pilař 

Bojanovická 2848/1, 141 34 Praha 4

tel. stálá služba: 974 854 760, fax: 974 854 768

e-mail : p4mopspo@mvcr.cz 

•  Pracoviště ministerstva vnitra
a cizinecké policie – pracoviště Praha III

působnost: Praha 2, 4, 5 a 10

Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov

Tel.: 974 820 666 (vč. telefonického objednávání)

Úřední hodiny: Po, St: 8.00–17.00,

Út, Čt: 8.00–15.00, Pá: 8.00–12.00 (na objednání) 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
PRAHA 11 – CHODOV – 150
Bohúňova 1341, 149 00 Praha 11

Starosta sboru: Vladimír Klíž

Velitel jednotky: Jiří Košárek

e-mail: msdh-chodov@seznam.cz

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO 
TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ – 112

DŮLEŽITÉ 
TELEFONNÍ 
KONTAKTY

Městská část 

zakoupila 

a rozdala 

všem jiho-

městským 

předškoláčkům 

a prvňáčkům 

bezpečnostní 

vestičky. 

 Hlídkující 

strážníky na 

koních může-

me potkat 

po celý rok.
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sahuje mapa 200 listů a jejich počet se 

neustále zvyšuje. Aktualizovaná je pravi-

delně několikrát ročně. Mapa je umístě-

na ve  formátu pdf. na stránkách úřadu 

www.praha11.cz v  sekci bezpečnost 

a  je k  dispozici ve  všech informačních 

kancelářích ÚMČ.  red
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Vyhledávací zařízení, které 
zakoupila pro potřeby MP 
městská část, je jedním 
z hlavních důvodů díky kte-
rým má automobilová kri-
minalita klesající tendenci.

Přehled vývoje trestné činnosti v oblasti automobilové kriminality za období 2003 – 2012

Bezpečnost v Praze 11 očima starosty 
Dalibora Mlejnského

Jsem rád, že v jedenácté městské části Praha 11 ubylo 

vloupání do bytů, rodinných domů či kapesních krádeží. 

Městská část Praha 11 se bezpečnosti na svém území in-

tenzivně věnuje a snaží se podporovat nejen práci Policie ČR, ale samo-

zřejmě také Obvodního ředitelství městské policie Praha 11. Městská 

část Praha 11 například zakoupila městské policii vyhledávácí zařízení 

odcizených aut, díky kterému se mnohonásobně navýšil počet dohleda-

ných odcizených vozidel a snížila se automobilová kri-

minalita. Pro potřeby městských strážníků městská 

část Praha 11 zakoupila také tři koně, jízdní kola, 

mobilní telefony, taktické vesty a  další vybavení. 

Podporujeme také bezpečnost silničního provozu 

projektem Bezpečné přechody či pravidelným náku-

pem refl exních vest pro děti z mateřských a základ-

ních škol a  také pořádáním preventivních bezpeč-

nostních akcí pro děti, seniory i širokou veřejnost.

Zajímavá čísla z Obvodního 
ředitelství MP Praha 11

Obvodní ředitelství MP Praha 11 má díky 

jedenácté městské části jednu z nejmoder-

nějších služeben v Praze. 

 Jenom za  loňský rok bylo na  tomto ře-

ditelství přijato 5118 telefonátů, kdy každý 

museli strážníci prověřit a přijmout potřeb-

ná opatření. Tyto telefonáty se týkají špat-

ně zaparkovaných vozidel, nalezených věcí, 

drobné kriminality v  podobě krádeží v  ob-

chodech a rušení nočního klidu, ale také po-

dezření z trestných činů nebo pátracích ak-

cích po pohřešovaných osobách jak dětí, ale 

i seniorů a zvířat. Při těchto činnostech úzce 

strážníci spolupracují s Policií ČR, hasičským 

záchranným sborem a  rychlou záchrannou 

službou, ale i s jednotlivými odbory městské 

části Praha 11. Loni strážníci zadrželi 50 ce-

lostátně hledaných osob Policií ČR, nalezli 

díky vyhledávacímu zařízení na  odcizená 

vozidla 10 odcizených vozidel a 4 hledané 

registrační značky.
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Chcete svůj sportovní klub 

z Prahy 11 prezentovat v časopise Klíč?

Hráčky HC Háje ve fi nále Prague Handball Cupu 2013
Jako každý rok i letos proběhl již tradiční Minicup. Díky dobré 

organizaci a spolupráci s Prahou 11 byl tento turnaj zážitkem 

nejen pro děvčata, která odehrála všechna utkání s nasazením, 

které by jim mohl kdekdo závidět, ale ani diváci nepřišli zkrát-

ka. Úžasná atmosféra, kterou rodiče dokázali vytvořit svým 

povzbuzováním a fanděním, připomínala profesionální utkání 

zkušených sportovců.

 I mladší žačky v  letošní sezoně sbírají úspěchy. Od začát-

ku ročníku už na  celkem deseti turnajích nasbíraly 8 zlatých 

a 1 stříbrnou medaili. Kromě turnajů družstvo mladších žaček 

zvítězilo v regionální kvalifi kaci na mistrovství ČR, kterého se 

účastní 6 nejlepších družstev z celé republiky. Finále o titul se 

bude konat v  Ivančicích v termínu 7.–9. 6. 2013. Věříme, že 

družstvo mladších žaček uspěje, a obohatí tak sbírku triumfů 

našeho klubu.

 Největší radost nám dělají starší žákyně, které se o  veli-

konočním víkendu probojovaly do  fi nále Prague Handball 

Cupu, což je největší mládežnický mezinárodní turnaj na světě. 

Ve své kategorii v konkurenci 67 týmů z celé Evropy obsadily 

skvělé druhé místo. Starší žačky si velmi dobře vedou i v do-

mácí republikové soutěži – Žákovské lize. Odehrály všech do-

savadních 17 zápasů vítězně. Cílem je určitě opětovný postup 

do fi nále ligy, kde by se holky měly poprat o titul Mistra ČR. 

 Nejstarší kategorie – hájecké mladší dorostenky procháze-

jí 1. ligou dle představ a po dvanácti odehraných kolech jsou 

s aktivní bilancí 7 výher a 5 proher na 5. místě.

 Přijímáme nové hráčky narozené 2002–2007, úterý 14. 

5. 2013, středa 15. 5. 2013, čtvrtek 17. 5. 2013 vždy mezi 

17.30–18.30. Ale i  v dalších týdnech ve stejný čas. Najdete 

nás na hřišti HC Háje, ul. K Jezeru.

Kontakt: Mgr. Renáta Slavíčková, 728 406 208

hchaje.mini@seznam.cz, www.hchaje.cz 

Jak jsme psali již v  mi-

nulém čísle, rozeběhl se 

v  Praze 11 projekt At-

letika Jižní Město. Je to 

v návaznosti na úspěšný 

projekt Dětská atletika do  škol. Cílem 

atletického projektu je co nejširší zapo-

jení dětí a mládeže všestranným přístu-

pem do  atletické přípravy a  následně 

do závodění za Jižní Město. 

 Tréninky probíhají pod vedením zku-

šených trenérů a  první z  nich již mají 

malí sportovci za sebou. Zveme rodiče, 

přijďte s  dětmi, dostanete podrobné 

informace a vaše děti se zapojí hravou 

formou do přípravy ve skupinách podle 

věku.

 Nad tímto atletickým projektem pře-

bírá záštitu 1. zástupce starosty měst-

ské části Praha 11 PaedDr.  Mgr.  La-

dislav Kárský, dlouholetý úspěšný 

reprezentant v atletice.

 Uvidíme se ve  sportovním areálu 

Hrabákova 2001/21 (vedle ZŠ Pošep-

ného). 

Přijďte i vy se svými dětmi mezi nás!

Bližší informace: 

www.atletikajm.cz

e-mail: atletikajm@seznam.cz

mobil: 603 506 004

FOTO: ARCHIV KLUBU

Na setkání s vámi se při náboru těší Atletika Jižní Město

Super úspěch starších žákyň, které se probojovaly do 

fi nále Prague Handball Cupu, největšího mládežnického 

turnaje na světě. Ve své kategorii v konkurenci 67 týmů 

z Evropy obsadily skvělé druhé místo.
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Ozvěte se nám na e-mail: klic@praha11.cz 
nebo na tel.: 267 902 217

Tenis centrum Donovalská

Jóga v denním životě

Tenis centrum Donovalská je již neod-
dělitelnou součástí základní školy Do-
novalská. Od  září 2013 otevírá další 
třídy se zaměřením na  tenis pro žáky 
prvních až třetích tříd. Pane Smrčko, 
nedávno jsme zveřejnili v  Klíči článek 
o spolupráci školy a tenisového centra.
Do redakce nám začaly chodit dotazy, 
jestli je Tenis centrum Donovalská ur-
čeno jenom pro děti. Jak to tedy je?
Naše tenisová škola je primárně určena 

pro děti, kde jde zejména o  spolupráci 

a  propojení se Základní školou, která 

je již prověřena mnoha lety. Vychovali 

jsme mnoho slušných tenistů a  nejen 

díky sportovním třídám se nám poda-

řilo přivést mnoho dětí k  lásce k tenisu. 

Tímto bych rád poděkoval panu řediteli 

Dittrichovi, ale také pedagogům za  vý-

bornou spolupráci a podporu.

Vraťme se ale k dotazům, zda je možné, 
aby si k vám přišli zasportovat i dospělí. 
Jak to tedy je? Musí být případní zájem-
ci registrováni v nějakém klubu, nebo si 
může přijít zasportovat každý?
Náš tenisový klub je určen výhradně dě-

tem. Ale tenis (venku i  v hale), plážový 

volejbal, nohejbal či malou kopanou si 

k  nám může přijít zahrát úplně každý. 

Provoz antukových kurtů je vlastně ne-

omezen a  řídí se pouze denním svět-

lem, v podstatě je možné hrát od 6.00 

– 22.00 hod. Provoz plážového volejbalu

a umělé trávy je ve všedních dnech mož-

ný až od  14.00 hod., neboť jsou tyto 

sportoviště hojně využívány žáky školy 

k tělesné výchově. Plážový volejbal má 

i své umělé osvětlení.

Jsou Vaše sportoviště otevřena také 
v období svátků a letních prázdnin?
O víkendech, v období svátků a  letních 

prázdnin náš areál omezení nemá a ote-

vírací doba se řídí pouze denním svět-

lem, krásným počasím a chutí sportovců. 

Na všechna výše zmiňovaná sportoviště 

si mohou přijít lidé po  předchozím ob-

jednání zahrát v  podstatě kdykoliv již 

od 6.00 do 22.00 hod.

 Plážový volejbal a  antukové teniso-

vé kurty mají i  malé posezení, protože 

ke  každému sportovnímu výkonu patří 

malé občerstvení, dobrá nálada a  toče-

né pivo!  

Mgr. Jiří Smrčka, správce areálu

Jógacentrum společnosti 

Jóga v  denním životě je 

na  Jižním Městě, přesněji 

v pavilonu G Základní ško-

ly Donovalská, již od roku 

2004. Od  té doby prošly 

kurzy jógy stovky dětí 

i  dospělých. Žáci, ale i  rodiče a  široká 

veřejnost se zde mohou seznámit s cvi-

čením, které přispívá ke  zdraví našeho 

těla, mysli i vědomí. Jógu zde učí v rámci 

vyučování při některých hodinách těles-

né výchovy, ale také jako mimoškolní 

zájmovou činnost. Některé kurzy jsou 

zde přímo pro rodiče s dětmi. Kurzy pro 

širokou veřejnost se konají v  podvečer-

ních a večerních hodinách. Jedněmi z cvi-

čitelů jógy jsou manželé Klimešovi, kteří 

žijí stejně jako většina návštěvníku kurzů 

na Jižním Městě. A právě paní Klimešo-

vé jsem položila pár otázek.

Paní Klimešová, řekněte nám, co zna-
mená systém Jóga v denním životě?
Systém Jóga v  denním životě je ucele-

ný systém seřazený od nejjednodušších 

přípravných cvičení k pokročilejším jógo-

vým pozicím. Obsahuje klasická jógová 

tělesná a dechová cvičení, relaxace, kon-

centrace, meditace a  techniky krijí. Au-

torem systému Jóga v denním životě je 

indický Mistr jógy Paramhans svámí Ma-

héšvaránanda, který před 40 lety přijel 

z Indie do Evropy šířit učení jógy.

 Žít šťastně a  v  souladu sám se se-

bou a se svým okolím je přáním každé-

ho člověka. Toho můžeme dosáhnout 

harmonizací těla, mysli a duše. Jednou 

z cest, která nám k tomu může pomoci, 

může být i Jóga v denním životě. Ta se 

vyučuje po celém světě v jógových stře-

discích, na  vysokých školách, ve  zdra-

votnických zařízeních, v  lázních. Pomá-

há zdravým lidem o své zdraví pečovat 

a udržovat jej, nemocným lidem pomáhá 

zmírnit zdravotní potíže a pomáhá při re-

konvalescenci postižených osob.

Věřím tomu, že většina dospělých je 
schopna se na  cvičení soustředit. Ale 
jak se vám pracuje s malými dětmi, jak 
udržíte jejich pozornost a koncentraci?
S  malými dětmi s  manželem pracuje-

me velmi rádi. Jsou milé, inspirativní, 

veselé a  někdy i  velice neklidné… Zde 

bych ráda citovala autora systému Jóga 

v denním životě: „Dejte dětem to, z čeho 

budou bohaté celý život. Dejte jim lásku, 

moudrost a výchovu. Nepotřebují drahé 

hračky, ale zájem a lásku.“ S dětmi je tře-

ba cvičit jinak než s dospělými. Cvičení je 

provázeno říkankami, které děti inspirují 

ke zdravému životnímu stylu, k ochraně 

přírody, k lásce, toleranci a přátelství.

 Hrajeme s dětmi i hry, vyprávíme jim 

krátké poučné příběhy a  pohádky, sna-

žíme se děti vést ke správným pohybo-

vým návykům, ke  správnému dýchání, 

ke zklidnění.

Shrnete v kostce, proč chodit na jógu? 
Pokusím se o stručné shrnutí, ale prav-

dou je, že každého může na  cvičení 

jógy oslovit něco jiného. Je to velice 

příjemný druh pohybu, protažení, nejde 

zde o  žádné rekordy, o  žádné soutěže-

ní, každý cvičí tak, jak mu to dovolí jeho 

zdravotní stav, jeho věk. Je to chvíle, kdy 

se po pracovním dni zastavíte, kdy zapo-

menete (nebo se o to snažíte) na všech-

ny starosti, problémy.

 Pro mě osobně se stala Jóga v den-

ním životě mým životním stylem a život 

s  ní je šťastný, i  když ne vždy snadný. 

Mít disciplínu je někdy to nejnáročnější…

Vše bych zakončila slovy Svámídžího 

(jak říkáme našemu jógovému učiteli): 

„Ve vašich rukou spočívá tedy rozhodnu-

tí, zda učiníte něco pro své zdraví, pocit 

pohody, pro svobodný a  šťastný život. 

Pravidelným cvičením a pevným odhod-

láním jistě dosáhnete úspěchu.“  

Andrea Wolfová

ILUSTRAČNÍ FOTO
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    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Kdo chce kousek masíčka, Křeček to je jednička.
Křeček je prostě klasa ve výrobě uzenin a masa.

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 KVĚTEN
Játrová zavářka domácí 73,90 59,90 Kč
Provensálská paštika 99,90 69,90 Kč
Debrecínské párky 139,90 109,90 Kč
Kuřecí šunka (kulatá + hranatá) 140,90 119,90 Kč

Uherská klobása 179,90 149,90 Kč
Hov. zadní vysoká plec ml. býk 199,90 189,90 Kč
Vepřová pečeně s. k. 127,90 109,90 Kč
Kuřecí stehna s. k. 61,90 49,90 Kč

NOVINKA   Lunchmeat se sýrem   99,90 Kč Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

OBKLADY  DLAŽBY  VYBAVENÍ KOUPELEN

 Cena
za 99 Kč/m2 VÝPRODEJE 

ZA INTERNETOVÉ CENY!!!

Otevírací doba
Po–Pá:  900–1800
So: 900–1300

SKLADEM

NOVĚ OTEVŘENO PO REKONSTRUKCI
ProCeram Uhříněves
Přátelství 1088, Praha 10
telefon:  230 234 706
mobil: 724 665 611
www.proceram.cz

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

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

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

AKCE KVĚTEN VANA 160 A UMYVADLO 
ZDARMA! 
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Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

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 KVĚTEN
ke každé kompletní rekonstrukci pračka ZDARMA.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT
BEZPEČNÝ DOMOV ZAČÍNÁ DVEŘMI!

BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA EVVA ICS 
NOVINKA ROKU 2013

4. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA, ODOLNÁ BUMPINGU

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

ZDARMA

* akce platí do 31. 5. 2013 při objednání s dveřmi

*

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.



Kulturní přehled KVĚTEN 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 KVĚTEN 2013:
7. 5., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupinové 

bubnování. Vstupné 100 Kč.

11. 5., 10.00–12.00: Výtvarná dílna pro děti – 

téma „Dárek pro maminku“. Vstupné 50 Kč.

15. 5., 10.00–11.00: Pohádka „Princezna na hráš-
ku“ – hraje Dřevěné divadlo. Vstupné 50 Kč.

20. 5., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří uvádí 
Swing band Pražského salonního orchestru Duke 
Ellington. Vstupné 50 Kč.

22. 5., 10.00–11.00:  Pohádka „Piráti“ – hraje 

Divadlo Puls. Vstupné 50 Kč.

22. 5., 19.30–22.00: LACO DECZI  a CELULA NEW 
YORK. Základní umělecká škola Jižní Město a KC 

Zahrada vás zve na koncert jazzové legendy. Před-

kapela BJ Band ZUŠ Jižní Město. Vstupné 150 Kč 

a 50 Kč (studenti).

27. 5., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří uvádí 
Báru Basikovou. Vstupné 50 Kč.

29. 5., 10.00–11.00:  „Pověsti české“ – hraje Diva-

dlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Vstupné 50 Kč.

29. 5., 19.30–22.00: Základní umělecká škola Jižní 
Město uvádí Bigbeatové kapely. Vstupné zdarma.

31. 5., 20.00–23.00: ORIENT a RAWELL – koncert 

rockové hudby. Vstupné 100 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 KVĚTEN 2013:
5. 5., 15.00–16.00: Pohádka „Tři zlaté vlasy děda 
Vševěda“ – hraje DS Kejklíř. Vstupné 50 Kč.

8. 5., 13.00–19.00: Výstava obrazů OTY JANEČ-
KA. Výstava potrvá do 31. 7. 2013. Vstupné 50 Kč.

14. 5., 19.00–21.00: Wagner – gambový 
sólový recitál – koncert Petra Wagnera. Vstupné 

200–230 Kč.

20. 5., 18.30–21.00: Absolventský koncert ZUŠ 
Jižní Město. Vstupné zdarma.

20. 5., 18.30–20.30: Výstava absolventů vý-
tvarného oddělení ZUŠ Jižní Město. Malá galerie 

Chodovské tvrze. Vstupné zdarma.

23. 5., 18.30–21.00: Absolventský koncert ZUŠ 
Jižní Město. Vstupné zdarma.

24. 5., 18.00–20.30: BELLA CAMPANULA – 
koncert, lidová píseň  žije i ve 21. století. Vstupné 

dobrovolné.

28. 5., 19.00–21.00: TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 
2013 prezentační koncert k jubilejnímu 10. ročníku 

letního festivalu. JAROSLAV SVĚCENÝ – housle 

a průvodní slovo, MILOSLAV KLAUS – kytara. 

Na tomto večeru J. Svěcený představí nejen 

skladby čtyř staletí, které zahraje na dobové italské 

a francouzské housle, ale také program festivalu, 

který se koná ve dnech 16. až 24. července 2013. 

Program: Paganini, Giuliani, Gragnani, Bach, 

Fauré, Piazzolla, Svěcený a další autoři. Vstupné 

230–260 Kč.

29. 5., 18.00–20.30: Festival „Americké jaro 
2013“. Vystoupení vítěze prestižní soutěže 

American Pianists Association, který bude v rámci 

„Amerického jara 2013“ pořádat první mezinárodní 

turné. Od roku 2006 vystoupili na festivalu „Ame-

rické jaro“ již tři vítězové APA. Vstupné 50 Kč.

DDM Jižní Město
 Šalounova 2024, Praha 4

 tel.: 272 929 545, 272 917 077

 sal@ddmjm.cz

 pobočka: 

 Květnového vítězství 2126, Praha 4

 tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

PROGRAM KVĚTEN 2013
10.–12. 5., 10.00–18.00: Keramicko-výtvarná 
výstava s tématem „Okřídlený svět“. Toulcův dvůr, 

Praha 4.

11. 5., 14.00–18.00: Pokusme se společně. Pře-

hlídka amatérských divadelních souborů. Žižkovské 

divadlo Járy Cimrmana.

18. 5., 9.00–13.00: Stolní tenis. Turnaj jednotliv-

ců. DDM JM, Šalounova.

18. 5., 9.30–17.00: Kurz animovaného fi lmu 
A. Tentokrát pro děti i jejich rodiče. DDM JM, 

Šalounova.

19. 5., 9.30–17.00: Kurz animovaného fi lmu 
B. Tentokrát pro děti i jejich rodiče. DDM JM, 

Šalounova.

23.–26. 5., 9.00–18.00: Bambiriáda. Přehlídka 

volnočasových organizací. Vítězné nám., Praha 6.

26. 5., 8.00–20.00: Chodovské berušky. Soutěž 

aerobiku a tance. TJ JM Chodov.

Připravujeme: 
9. 6. Pěvecký koncert Jolaniny hvězdy. 
15. 6. Hurá prázdniny.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

MC DOMEČEK YMCA Praha
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 1, Praha 11, tel.: 773 993 985

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

www.mc-domecek.cz

PROGRAM KVĚTEN 2013:
4. 5., 14.00: Tvořivé odpoledne s korálky II. Šitá 

kulička či ježeček z korálků. Pomůcky k zapůjčení. 

Možnost zakoupení ketlovacích kleští za 60 Kč – je 

třeba nahlásit při přihlášení. Přihlášky na e-mail: mc-

domecek@seznam.cz nebo osobně v MC do pátku 

26. 4. Vstup 50 Kč + materiál 30–50 Kč.

12. 5., 14.00: Květinová slavnost ke Dni ma-
minek. Hry a tvořivá dílna pro děti, představení 

skupiny Myš&Maš; obchůdek tvořivých maminek, 

chvilky pro krásu. Den otevřených dveří v MC. 

Vstup dospělí 30 Kč, děti 20 Kč.

21. 5., 10.00: přednáška Hranice ve vztahu a hod-
nota vlastní důstojnosti. Lze se smířit s částečnou 

spolehlivostí životního partnera? Lze být ve vztahu 

s omezenou důvěrou? Ohrožení základních jistot, 

vzájemná úcta. Mgr. Zuzana Hrušková (Těšínská).

28. 5., 10.00: přednáška Dětský vzdor. Příčiny 

vzdoru, ve kterém věku se nejvíc u dítěte vyskytuje, 

jak k němu přistupovat, či jak vzdoru předcházet. 

PhDr. Ilona Špaňhelová.

Pokud není napsáno jinak, vstup na přednášky je 

50 Kč včetně pobytu dětí v herně.

Více na www.mc-domecek.cz

Benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

Tel.: 272 912 124, mob.: 603 468 151

informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 

Z PROGRAMU NA KVĚTEN 2013:
24. 5. Den otevřených dveří a dětský den. Zveme 

vás do našich prostor, kde na vás čeká prohlídka 

a představení našeho nového projektu Benjaminek 

– žijeme v souladu na podporu rodičů vracejících se 

na trh práce fi nancovaný OPPA a ESF. Pro děti je 

po celý den připraven program plný her a soutěží.

3.–4. 5. Využití balančních pomůcek jako prevence 
vadného držení těla u dětí. Akreditovaný kurz 

MŠMT pro učitele předškolní výchovy a prvního 

stupně, cvičitele i rodiče.

25. 5. Nebát se a neutéct – vracíte se nebo měníte 
zaměstnání? Nabízíme vám další vzdělávací seminář 

zaměřený na komunikační dovednosti a sebepre-

zentaci. Počet míst je omezen, hlídání dětí bude 

zajištěno. Těší se na vás tým zkušených lektorek.

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

let, denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

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

FITcvičení pro maminky s hlídáním dětí, út 10.15.

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

čt 11.00, po a st 19.00.

Večerní FITcvičení pro ženy, čt 19.00.

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

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

st 17.00.

Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt 16.00.

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

18.00. 

ARTÍK – výtvarná dílna pro děti od 2 let, první 

tvoření pro děti s rodiči, středa od 10.00.

FITcvičení na míčích pro dospělé – zdravotní cvičení 

podporující protažení a posílení nejvíce zatěžovaných 

svalových skupin, prevence bolestí zad a relaxace 

pro dobrou psychickou pohodu, úterý 18.00.

POWERYOGA – cvičení pro protažení a posílení 

celého těla vychází z prvků jógy, které vám přinese 

relaxaci po náročném dni, pá 11.00.

MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2 let. 

Zápisy do školičky proběhnou 28. 5. 15–17 hod. 

a 29. 5. 10–12 hod. Více informací na http://msben-

jaminek.webnode.cz. 

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 KVĚTNU 2013 
Út 7. 5., 18.30: Cesty – pravidelné společenské 
setkání „poutníků“ na cestách spirituálního 
vývoje. Provází MUDr. Soňa Hájková s kolegou 

Břetislavem Čtvrtkem.

Pá 10. 5., 19.00: Jak si můžeme pomoci na cestě 
ke Světlu – do našeho domova. 
St 15. 5., 19.00: Hvězdná znamení – klíč k pozná-
ní sebe sama. Ascendent, Slunce a Měsíc. Přednáší 

Ing. Adolf Inneman, PhD.

Čt 16. 5., 19.00: Zářivé schody poznání – Ovládá-
ní mysli. Přednáší Petr Dostál.

Pá 17. 5., 18.30: Sebepozorování – objevování 
nových schopností. Setkání s Renátou Rowenou 

Bittovou.

Út 21. 5., 19.00: Naše druhé Já. Přednáší 

Mgr. Alžběta Šorfová. 

St 22. 5., 19.00: Magie, duchovní cesta a chrámo-
vá práce s energií ve starověkém Egyptě. Přednáší 

Miloš Matula.

Út 28. 5., 18.30: Terapeutický prostor. Společen-

ský a diskusní program pro praktikující terapeuty, 

poradce, holistické maséry.

St 29. 5., 19.00: Jiný pohled na náš svět. Inspira-

ce ke změně pohledu na život v současném světě 

s ukázkami příkladů. Průvodce pořadem Ing. Rudolf 

Vondřich.

Čt 30. 5., 18.30: Dovol své duši, aby zkrásněla 
Láskou a Světlem. Přednáší PhDr. Marta Foučková.

GALERIE CESTY KE SVĚTLU: 
út–ne 14.00–19.00. Vstupné 90/50 Kč.

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

V 2. patře Křišťálová čajovna nově: 
út–ne, 14.00–19.00. Vstup zdarma. 

úterý–neděle, 15.00: VESMÍRNÁ PÍSEŇ
sobota–neděle, 17.00: PUTOVÁNÍ VESMÍREM – 

hudebně poetická projekce.

Více na www.cestykesvetlu.cz

Sbor CB Jižní Město
e-mail: jizni.mesto@cb.cz

www.cb.cz/jizni.mesto

ddm jm
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ORIENT – rock Praha

Radůza, vlastním jménem Radka Vranková, hraje a zpívá své písně 

s nově sestavenou kapelou, která s ní nahrála zatím poslední album 

„Ocelový město”. Radůza se věnuje i komponování vážné a scénické 

hudby, jakož i studiu lidové hudby různých evropských národů. Též 

nahrála i album dětských říkanek a písniček. Po Lidové škole umění 

studovala konzervatoř – obor zpěv a skladba v oddělení populární 

hudby. Soukromě studovala i klasickou hudbu. Její 

velkou zálibou je cestování, při kterém čerpá in-

spiraci pro svou další tvorbu.

 Pro koncertní vystupování ji objevila Zuzana Na-

varová, se kterou ve svých začátcích i vystupovala. 

Zaujala hrou na akordeon, kytaru i klavír. V roce 2004 obdržela hned 

3 ocenění „Anděl” Akademie populární hudby v kategorii Zpěvačka 

roku, Objev roku a žánrové kategorii Folk.

 Radůza má výhodu, že všechno obsáhne svým hlasem, který duje 

jako živel, nebo se nese v  křehkých tónech. Vlastně je to přírodní 

úkaz a Radůza přesně ví a cítí, jak s ním zacházet. Výsledkem jsou 

písně, ve kterých žánry mají podobu barev. Hlas, který je obrazem 

duše, zůstává dominantní i přesto, že ji doprovází kapela.

 Koncert se koná 12. 6. 2013 od 20 hod. v KC Zahrada a vstupen-

ky jsou již v předprodeji v ceně 300 Kč, v den koncertu 350 Kč.

Jedná se o jednu z nejstarších rockových skupin v Praze. 
Produkuje převážně vlastní skladby pod vedením rockové 

legendy Jindřicha Pavlišty. Orient hraje k poslechu i tanci. 

Jako host zahraje spřízněná skupina Rawell. 

Koncert proběhne 

v KC Zahrada 31. 5. 2013 od 20 h., 
kde i příští rok skupina oslaví 50 let své činnosti na české 

hudební scéně.
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RADŮZA

V Zahradě vystoupí 

RADÚZA již 12. června 

ve 20 hodin.

Česká krajina v obrazech 
Vladimír Mencl

9. 5.–13. 6. 2013 

Vladimír Mencl (hudebník a malíř, klavírní virtuos, docent 

na pražské Akademii múzických umění, člen Asociace 

hudebních umělců a vědců, člen Unie výtvarných umělců 

v Praze) přináší působivost hudebního výrazu do ba-

revnosti obrazů. Toto vzájemné ovlivňování je typickou 

hodnotou jeho tvorby. V jeho obrazech najdeme řadu citli-

vých momentů, vypovídajících o jeho lásce k české krajině, 

především k rodným jižním Čechám. 
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Neuvěřitelné číslo 5 milionů... ano, právě tolik potkanů žije 

v  pražském podzemí. Dokážou se prohrabat čímkoli... do-

konce i  betonovou zdí. Domovní odpady jsou pro ně lehkou 

překážkou na cestě za potravou. Narušují domovní přípojky, 

stokovou síť, kontaminují uskladněné věci ve sklepech obyt-

ných domů... A právě teď v dubnu skončí potkanům klidné 

zimní časy.

 Tak jako v  minulých letech, i  v  letošním roce proběhne 

na  pozemcích ve  vlastnictví a  správě hl. m. Prahy cyklická 

deratizace, a to podle podrobného časového a územního har-

monogramu, který připravuje Hygienická stanice hl. m. Pra-

hy ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi, odborem 

zdravotní péče Magistrátu hl. m. Prahy a příslušnými derati-

začními fi rmami. Deratizace bude prováděna jak na povrchu, 

tak i v kanalizační síti, aby se podařilo co nejúčinněji zreduko-

vat výskyt myšovitých hlodavců.

Územní a časový harmonogram deratizace pro Prahu 11
• 29. 4.–10. 5. 2013
Háje, Opatov, metro Háje, okolí Galaxie, Kosmická, U Modré 

školy, okolí Hviezdoslavova, metro Opatov – zel. plochy, Li-

tochlebské nám., Ke Stáčírně, sídliště Litochleby, Květnové-

ho vítězství, okolí Donovalské

• 13. 5.–31. 5. 2013
Chodov, Roztyly, Milínská, Lešanská + okolí zel. plochy, metro 

Chodov, Poliklinika – okolí, Jírovcovo nám. + okolí, U Kunratic-

kého lesa, V Benátkách, metro Roztyly, sídliště Roztyly, Ko-

márkova, Hrdličkova, Hněvkovského + okolí, zel. plochy okolo 

ulice 5. května, Augustinova, Dědinova, Gregorova + okolí

• 21. 10.–31.10. 2013
Toto období bude využíváno na ošetření problémových míst, 

kde musí být deratizační zásah několikrát opakován.

red

Na každého Pražana připadá 
pět potkanů. Deratizace začíná • Jižní Město I

ve čtvrtek 16. května, 9–12 a 13–17 hod.

Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ Praha 11

• Jižní Město II
ve čtvrtek 23. května, 9–12 a 13–17 hod.

objekt Hráského ul. 1902 (garáž ve  dvoře 

u jednopatrové budovy č. p. 1902, naproti řadě 

panelových domů č. p. 1908 a 1909)

Po dohodě je možné provést i trvalé označení psa mikročipem, 

který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií. Tr-

valé označení psa staršího šesti měsíců, chovaného na území 

hlavního města Prahy, je povinné dle ustanovení obecně zá-

vazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplatku ze 

psů. Čipování je hrazeno chovatelem v plné výši.  Chovatel má 

nárok na úlevu od poplatku vždy ve dvou následujících letech 

po očipování (vždy 350 Kč/rok), poživatelé invalidního či sta-

robního důchodu neplatí v uvedených letech poplatek žádný. 

 Další možností, jak trvale označit psa, je tetování odborně 

způsobilou osobou, které však v rámci hromadného očkování 

prováděno nebude. V případě označení tetováním není přizná-

ván nárok na úlevu od poplatku.

Upozornění:
• Ochranné očkování proti vzteklině je na území ČR povinné 

pro psy starší tří měsíců dle ustanovení zák. č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči, v platném znění. Provádí se 1x ročně a je 

hrazeno chovatelem.

• Možnost očkování i proti dalším infekčním chorobám (kom-

binovaná vakcína).

• Pokud majitel psa nevyužije této hromadné akce, má mož-

nost nechat si naočkovat zvíře u  kteréhokoliv veterinárního 

lékaře.

• Při očkování budou vydávány ekologické sáčky na psí exkre-

menty.

• Bližší informace podá OŽP na tel.: 267 902 357.

Očkování proti vzteklině

i  dalších číslech Klíče na ně budete po-

stupně tak, jak budou přicházet, nalézat 

odpovědi.

Je registrace žádostí o nájemní byt zá-
roveň pořadníkem?
Není. Jedním z důležitých ukazatelů to-

hoto projektu je od  samého začátku 

transparentnost v  přidělování nových 

bytů. Zkušenosti minulých let jednoznač-

ně ukazují, že při nabídce kvalitativně 

stejných bytů je losování tím nejideálněj-

ším způsobem jejich přidělení. Slabinou 

pořadníku je, že do něho v čase vstupuje 

množství proměnných, jejichž váha bývá 

diskutabilní.

Kde všude je možné odevzdat žádost?
Jediným možným místem pro odevzdání 

žádosti je informační kancelář Úřadu MČ 

Praha 11, Ocelíkova 672/1. Vyplněný 

formulář musí každý žadatel odevzdat 

osobně a je nezbytné, aby měl s sebou 

platný občanský průkaz. 

Jakým způsobem bude probíhat loso-
vání?
Teď jsme v čase trochu skočili, ale tato 

otázka skutečně patří k velmi frekvento-

vaným, tak tedy prosím vězte, že loso-

vání budou probíhat vždy veřejně. Vždy 

za  přítomnosti notáře, právníka a  bu-

dou-li o  to mít zájem, i  za  přítomnosti 

všech, jejichž kód bude v  osudí. O  ter-

mínu a  místě losování budou všichni 

zúčastnění včas informováni. Je to další 

krok k proklamované transparentnosti. 

Tak a to je pro tentokrát vše. Další odpo-

vědi naleznete v příštím čísle Klíče.

Jan Meixner

Slovo 

zástupce 

starosty

REGISTRACE ŽÁDOSTÍ O BYTY 
V ODPOVĚDÍCH 1.

Zahájení výstavby nových nájemních 

bytů patří k nejsledovanějším a nejoče-

kávanějším bodům Programového pro-

hlášení Rady městské části Praha 11. 

Zájem o  bydlení na  Jižním Městě trvá, 

a zatímco se poptávka stabilně pohybu-

je v řádu stovek, nabídky zřídka překročí 

řád desítek. Spuštění registrace žádostí 

o  nové byty vyvolalo vedle očekávané 

vlny zájmu i mnoho dotazů. V tomto, ale 
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Ulice (úsek) dne dne dne dne 

7. května (úsek Skřivanova – Pod Vodojemem)

  15. 5. 3. 7. 4. 9. 23. 10.

7. května (úsek Skřivanova – K Dubu)

  14. 5. 2. 7. 3. 9. 22. 10.

Dobrovolského 7. 5. 25. 6. 27. 8. 15. 10.

Donovalská (úsek Brechtova – Ke Stáčírně) 

  7. 5. 25. 6. 27. 8. 15. 10.

Dunovského 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Hejplíkova 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Chodovecké náměstí 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Hněvkovského – parkoviště

  7. 5. 25. 6. 27. 8. 15. 10.

K Dubu 14. 5. 2. 7. 3. 9. 22. 10.

K Remízku 14. 5. 2. 7. 3. 9. 22. 10.

Kazimírova 9. 5. 26. 6. 28. 8. 16. 10.

Ke Skále 7. 5. 25. 6. 27. 8. 15. 10.

Ke Sv. Izidoru (první polovina)

  14. 5. 2. 7. 3. 9. 22. 10.

Ke Sv. Izidoru (druhá polovina)

  15. 5. 3. 7. 4. 9. 23. 10.

Klecandova 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Kolmistrova 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Kryštofova 9. 5. 26. 6. 28. 8. 16. 10.

Lažanského 15. 5. 3. 7. 4. 9. 23. 10.

Malebná (úsek Ke Sv. Izidoru – slepý konec) 

  15. 5. 3. 7. 4. 9. 23. 10.

Malebná (úsek Ke Sv. Izidoru – K Remízku)

  14. 5. 2. 7. 3. 9. 22. 10.

Medkova (úsek Ke Sv. Izidoru – Pod Vodojemem)

  15. 5. 3. 7. 4. 9. 23. 10.

Medkova (úsek Ke Sv. Izidoru – K Remízku)

  14. 5. 2. 7. 3. 9. 22. 10.

Mirošovská 9. 5. 26. 6. 28. 8. 16. 10.

Mokrá 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Na Sádce 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Nad Lomy 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Nad Pahorkem 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Nedbalova 7. 5. 25. 6. 27. 8. 15. 10.

Obrovského 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Pacajevova 9. 5. 26. 6. 28. 8. 16. 10.

Ulice (úsek) dne dne dne dne 

Pištěkova 7. 5. 25. 6. 27. 8. 15. 10.

Pod Vodojemem 15. 5. 3. 7. 4. 9. 23. 10.

Rujanská 7. 5. 25. 6. 27. 8. 15. 10.

Saudkova 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Skřivanova 14. 5. 2. 7. 3. 9. 22. 10.

Starobylá 9. 5. 26. 6. 28. 8. 16. 10.

Stýblova 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Šperlova 7. 5. 25. 6. 27. 8. 15. 10.

Švabinského (úsek Ke Sv. Izidoru – Pod Vodojemem) 

  15. 5. 3. 7. 4. 9. 23. 10.

Švabinského (úsek Ke Sv. Izidoru – K Dubu)

   14. 5. 2. 7. 3. 9. 22. 10.

Švecova 7. 5. 25. 6. 27. 8. 15. 10.

U Kolonie 15. 5. 3. 7. 4. 9. 23. 10.

U Nové dálnice 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

U Rybářství 9. 5. 26. 6. 28. 8. 16. 10.

U Stojanu 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

U Transformační stanice 9. 5. 26. 6. 28. 8. 16. 10.

V Benátkách 14. 5. 2. 7. 3. 9. 22. 10.

V Lomech 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

V Opatově 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Vápeníkova 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Verdiho 14. 5. 2. 7. 3. 9. 22.10.

Vojtíškova – prostřední parkoviště

  9. 5. 26. 6. 28. 8. 16. 10.

Volkovova 7. 5. 25. 6. 27. 8. 15. 10.

Vycpálkova 7. 5. 25. 6. 27. 8. 15. 10.

Wagnerova 9. 5. 26. 6. 28. 8. 16. 10.

Za Rybářstvím 9. 5. 26. 6. 28. 8. 16. 10.

Zakouřilova (úsek Ke Sv. Izidoru – Pod Vodojemem) 

  15. 5. 3. 7. 4. 9. 23. 10.

Zakouřilova (úsek K Remízku – Ke Sv. Izidoru)

  14. 5. 2. 7. 3. 9. 22. 10.

Zastrčená 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Zimákova 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Čenětická 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Blažimská (úsek od kruh. objezdu po ul. Divišovskou)

  16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Divišovská 16. 5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Šternovská 16.5. 4. 7. 5. 9. 24. 10.

Termíny čištění komunikací ve správě 
MČ Praha 11 v roce 2013
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• Charakteristika: Hasičská stanice S4 

v rámci celé Prahy patří spíše k „nižšímu 

průměru“ co se počtu výjezdů týče, i tak 

počet stále se pohybující v rozmezí šes-

ti a sedmi set není rozhodně zanedba-

telný. 

• Co se podařilo zrealizovat: Na  sta-

nici bylo v  rámci zajištění bezpečnosti 

občanů drobně rozšířeno vybavení pro 

efektivnější provádění zásahů, a  to jak 

hasebních, tak hlavně technických. Jako 

malý příklad lze uvést speciální náčiní 

pro méně invazivní otevírání zámků pro 

případ vniknutí do  objektu za  účelem 

provedení zásahu a několikero dalšího.

• Zajímavá novinka: Tou je obměna 

vozového parku v  rámci výjezdové 

techniky. V garážích chodovské stanice 

nyní již nenalezneme starší výjezdovou 

cisternovou automobilovou stříkačku 

na podvozku Iveco. Tato byla k  radosti 

všem hasičům na  Chodově sloužících 

nahrazena zcela novým vozem Volvo 

s nástavbou od fi rmy ISS Wawrzaszek. 

Ve  výbavě vozu se nachází mnoho no-

vých a  moderních věcných prostředků, 

které mají za úkol napomoci hasičům při 

jejich práci. Jako příklad lze uvést málo 

obvyklé hydraulické vyprošťovací zaří-

zení s  elektrohydraulickým čerpadlem 

od fi rmy Weber-Hydraulik. Doufejme, že 

vozidlo bude jaksepatří sloužit k zajiště-

ní bezpečnosti občanů Jižního Města. 

• Na čem se pracuje: Kromě vozidel se 

dále pracu-

je na  celkové obnově objektu hasičské 

stanice, po  loňské rozsáhlé rekonstruk-

ci vnějšího opláštění budovy je dále 

na  programu celková renovace původ-

ních, 30 let starých, interiérů stanice 

a zároveň rekultivace pozemku v  rámci 

objektu, a to jak s obnovou zeleně, tak 

s  logičtějším upořádáním například par-

kovacích míst v rámci stanice. To vše má 

napomoci příjemnějšímu trávení času 

na stanici, kdy hasiči „čekají na výjezd“.

• Případ z praxe: Jak vidno, trendy po-

slední doby stále vyplňují celkový počet 

výjezdů spíše technickými zásahy, ale 

o  požáry rovněž není nouze. Naštěstí 

se jen málokdy jedná o požáry obytných 

prostor s fatálními následky (vzpomene-

me-li kupříkladu na  zásah v Křejpského 

ulici). I  tak se ale hasiči občas setkají 

s případem, kdy na první pohled banální 

zásah může s sebou nést následné kom-

plikace, které mohou znamenat velké 

nebezpečí byť i jen pro zasahující hasiče. 

Zářným příkladem může být zásah při 

požáru kontejneru na sklo, při jehož likvi-

daci byla nalezena laboratorní lahvička 

s neznámou chemikálií označena symbo-

ly dle metodiky značení nebezpečných 

látek. Tak došlo k  relativně ojedinělé 

záležitosti, že na  požár kontejneru mu-

sela vyrazit i speciální jednotka chemiků. 

O  možných příčinách požáru skla a  dů-

vodu, proč se mezi „odpadky“ nacházela 

nádoba s  případnou nebezpečnou lát-

kou, lze nyní zatím jen spekulovat. I tak 

to ale nic nemění na skutečnosti, že ha-

siči se s  riziky ohrožujícími jejich životy 

setkávají dnes a denně, a to i u zdánlivě 

a na první pohled jednoduchých situací.

• Přání pro čtenáře a  obyvatele 
Prahy 11: Nezbývá, než popřát, aby 

obyvatelé Jižního Města hasiče nepotře-

bovali, ale zároveň věděli, že tu pro ně 

jsou, připraveni okamžitě přijet pomoci – 

24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní 

v roce. red

JELIKOŽ JSME SE V TOMTO VYDÁNÍ ČASOPISU TEMATICKY ZAMĚŘILI VÍCE NA BEZPEČNOST A BEZPEČNOSTNÍ 

NOVINKY, OSLOVILI JSME VELITELE HASIČSKÉ STANICE S4 MGR. TOMÁŠE HORSKÉHO A ŘEDITELE MĚSTSKÉ 

POLICIE V PRAZE 11 MGR. PETRA SCHEJBALA A ZEPTALI SE JICH CO JE NOVÉHO, CO SE POVEDLO A NA ZAJÍ-

MAVOSTI, KTERÉ SE TÝKAJÍ JEJICH PRÁCE.

Mgr. Tomáš Horský – velitel stanice HS 4–Chodov

• Statistika: Konkrétně v loňském roce hasiči 

z HS4 vyrazili celkem k 614 zásahům. Jen v Pra-

ze 11 se celkově zasahovalo u 371 případů (z toho 104 

požárů, 19 dopravních nehod, 33krát došlo k úniku nebez-

pečné chemické látky, odehrálo se 161 technických havárií 

a zbývajících 54 výjezdů bylo v kategorii „ostatní“, tedy pří-

padné radiační havárie či nehody a další nekategorizované mimo-

řádné události či plané poplachy).

ZAJÍMAVÉ
HASIČSKÉ

STATISTIKY

Dispečink je 

v provozu 24 hodin denně, 

7 dní v týdnu a 365 dní v roce. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Bc. Petr Schejbal, DIS. – ředitel OŘ MP Praha 11

• Charakteristika: V roce 2010 jsme se 

díky městské části Praha 11 a hlavnímu 

městu Praze přestěhovali do  nových 

prostor Obvodního ředitelství městské 

policie Praha 11 v Markušově ulici, kte-

ré nejenom nabídlo nesrovnatelně lepší 

zázemí pro výkon služby strážníkům, ale 

i  daleko přívětivější prostředí pro ná-

vštěvníky a  obyvatele našeho Jižního 

Města, kteří z nějakého důvodu potře-

bují městskou policii navštívit. Až tyto 

prostory nám umožnily začít v  plném 

rozsahu provádět i  preventivní progra-

my v podobě exkurzí a přednášek, které 

jsou zaměřeny na  širokou škálu obyva-

tel od předškoláků, školáků až po seni-

ory. K této činnosti využíváme nejenom 

našich zkušených pracovníků, ale i  spe-

cializované skupiny kolegů preventistů 

Městské policie hlavního města Prahy. 

Tento rok máme již za sebou exkurzi dětí 

z  mateřských škol, čeká nás návštěva 

seniorů a dětí ze základních škol na Již-

ním Městě.

• Práce strážníků: Rozsah jejich práce je 

velice široký a různorodý. Každý všední 

den po celý rok se strážníci v ranních ho-

dinách zaměřují na bezpečnou cestu na-

šich školáků do základních škol, a proto 

dohlížejí na vybraných nejvíce frekvento-

vaných a nebezpečných přechodech pro 

chodce, ale tímto jejich činnost v  tom-

to směru vůbec nekončí, ba naopak. 

V poledních hodinách se poté zaměřují 

na bezpečný odchod dětí ze škol, a  to 

zejména prvního stupně, kdy dohlížejí 

přímo před budovami těchto zařízení. 

Další hlídky mezi tím provádějí preven-

tivní činnost v dopravě, kdy na vytipova-

ných místech poblíž základních škol pro-

vádějí měření zaměřené na  překročení 

nejvyšší povolené rychlosti. Co se týče 

další činnosti, je práce strážníků zamě-

řena především na dohled nad veřejným 

pořádkem na  celém Jižním Městě, kdy 

tyto úkoly plní nejenom motorizované 

hlídky, ale i  strážníci specialisté okrská-

ři využívající služební kola a  koně, kteří 

mají na  starosti vybrané úseky jako je 

Centrální park, park u Chodovské tvrze, 

okolí výstupních stanic metra, obchod-

ní centra a další úseky v podobě parků, 

lesoparků a  lesů, kde návštěvníci nebo 

obyvatelé našeho Jižního Města tráví 

svůj odpočinek, volný čas, nebo si zaři-

zují své potřebné věci. 

 Čím více se blíží večer s nocí, je čin-

nost zaměřena na  bezpečnost, aby se 

obyvatelé a  návštěvníci cítili co možná 

nejvíce bezpečně při návratu domů. Pro-

to strážníci pravidelně každý den dohlíže-

jí a provádějí takzvanou uzavírku metra, 

kdy v  okolí, ale i  přímo na  peronu do-

hlížejí při posledních vlacích na odchod 

obyvatel domů. Poté celou noc hlídkují 

po  celém Již-

ním Městě, 

kdy se zaměřují na závadové osoby, vy-

krádání vozidel, obydlí, ničení městského 

mobiliáře, dodržování zákonů a vyhlášek, 

ale i  na  ostatní činnosti jako je soupis 

nefunkčního veřejného osvětlení, hláše-

ní prasklých vodovodních řádů nebo ho-

řících předmětů. Mezi tím přijímají celých 

24 hodin po  celý rok stovky oznámení 

na  tísňovou linku 156 a zabezpečují je-

jich prověření s následnými úkony a zá-

kroky k odvrácení hrozícího nebezpečí. 

 K těmto činnostem se ještě strážníci 

účastní různých bezpečnostních opatře-

ní zaměřených na dopravu a veřejný po-

řádek jak celoměstského charakteru, tak 

zejména lokálního, za  úzké spolupráce 

s Policií ČR. Dále prodělávají pravidelný 

výcvik jak v  sebeobraně, tak v  odbor-

ných znalostech jako je řízení služebních 

motorových vozidel, v poskytování první 

pomoci a  dalších činnostech, které po-

třebují pro svoji každodenní práci. Zú-

častňují se také různých cvičení složek 

Integrovaného záchranného systému 

jako jsou evakuace, invakuace a protite-

roristická cvičení.

 Jsem rád, že v povědomí občanů za-

číná práce strážníků být vnímána jako 

služba a  pomoc a  ne jenom represe. 

Proto bych si přál, aby se našich služeb 

obyvatelé nebáli a více je využívali. Sami 

tím přispějí k většímu pořádku a bezpe-

čí na našem Jižním Městě, více očí a uší 

více vidí a slyší. Tyto poznatky nám bez 

ostychu předávejte pro naše další využi-

tí a přijímání opatření, protože strážník 

nemůže být všude, na  každém místě, 

ale může být při včasném oznámení 

na místě včas. 

• Letošní výhled: Tento rok, pokud se 

vše podaří, dojde k částečnému doplně-

ní a  obměně vozového parku, aby veš-

keré činnosti a úkoly strážníků na Jižním 

Městě byly bezproblémově zajištěny. 

Nemohu opomenout ani poskytování 

darů od  městské části Praha 11 v  po-

době nadstandardního vybavení jako byl 

vyhledávač na odcizená vozidla, služební 

koně nebo dary na dovybavení strážníků 

fotoaparáty a kamerami potřebnými pro 

jejich každodenní činnost.

• Přání pro čtenáře a  obyvatele 
Prahy 11: Na  závěr bych chtěl všem 

občanům a  návštěvníkům našeho Již-

ního Města popřát, aby práci strážníků 

co nejmíň potřebovali a svého strážníka 

v  případě potřeby rádi vyhledali, proto-

že 93 se jich po celý rok střídá ve dne 

v noci ve službě a rádi pomohou. red

25KLÍČ 5/2013

Za loňský rok strážníci z Jižního Města zadrželi 

na 50 celostátně hledaných osob Policií ČR, nalezli 

díky vyhledávacímu zařízení na  odcizená vozidla zakou-

peného městskou částí Praha 11 10 odcizených vozidel 

a 4 hledané registrační značky. Dále zajišťovali v 67 přípa-

dech místo trestného činu, sebrali na 674 injekčních jehel, 

stříkaček a  dalšího toxického materiálu. Ve  156 případech řešili 

rušení nočního klidu a v 591 případech pachatele drobných krádeží 

v obchodech. Ve 57 případech předvedli osobu na Policii ČR a v 39 

případech zadrželi pachatele trestného činu. Dále řešili na 16 755 

přestupků v dopravě a 4023 přestupků ve veřejném pořádku.

ZAJÍMAVÉ
POLICEJNÍ
STATISTIKY
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V  minulém roce jsme se opět zaměřili 

na  větší bezpečnost a  pořádek na  Již-

ním městě. Na jaro jsme pro vás vyčistili 

dětská hřiště a jejich okolí od injekčních 

stříkaček a  dalšího toxického materiálu 

po  drogově závislých jedincích v  rámci 

akce Jehla. Ke kvalifi kované likvidaci jsme 

jich v roce 2012 předali do centra ESET 

v ulici Hekrova celkem 674. Od zahájení 

velmi oblíbených Farmářských trhů před 

komunitním centrem Matky Terezy jsme 

dohlíželi na to, aby při jejich konání nedo-

cházelo k narušování zejména veřejného 

pořádku a vše probíhalo ke spokojenosti 

občanů Jižního města i stánkařů. V létě 

jsme řešili větší počet rušení nočního 

klidu, které vás obtěžovalo, a volali jste 

nás, abychom uklidnili sousedy, mládež 

na hřištích i bezdomovce v blízkosti va-

šich domovů. V  souvislosti s  koncem 

školního roku jsme navýšili dohledy nad 

přechody pro chodce, abychom ochránili 

vaše nejmenší na cestě do školy. A na ty 

největší z nejmenších, kteří končí základ-

ní školu nebo studují střední školy, jsme 

se zaměřili v  rámci kontrol restaurací 

a  barů na  nalévání alkoholu mladist-

vým. Díky zvýšenému dohledu a častým 

kontrolám drogově závislých závado-

vých osob v okolí OC Chodov se našim 

strážníkům podařilo ve spolupráci s Po-

licií ČR velkou většinu z  Jižního Města 

vymístit. Když přišel podzim, opět jsme 

se ve zvýšené míře zaměřili na přechody 

pro chodce – o prázdninách si spousta 

řidičů odvykla na  takové množství dětí 

přecházejících přes přechody pro chod-

ce. Také jsme se věnovali problematice 

pytláctví a  neoprávněnému výlovu ryb 

převážně v jihoměstských retenčních ná-

držích. Před Vánoci jsme zvýšili dohled 

v obchodním centru Chodov a okolí, pů-

sobili jsme jako prevence před krádeže-

mi a  v  případě, že se přece jen nějaký 

zloděj nezalekl, řešili jsme s  ním jeho 

protiprávní jednání ve  většině případů 

oznámením na správní orgán. Na veřej-

ný pořádek jsme dohlíželi také na vánoč-

ních trzích pořádaných na rampě metra 

Háje. Před úplným koncem roku jsme 

kontrolovali oprávněnost prodeje zá-

bavní pyrotechniky a její kvalitu. 

Čtvrtina šest-
náctiletých studentů den-
ně kouří, 8 % vykouří víc 

než 11 cigaret denně, třeti-
na kuřáků začala kouřit před 
dovršením 14 let, přes 20 % 
mladých pravidelně konzu-

muje nadměrné dávky alkoholu 
(to znamená víc než 5 sklenic alkoholu 
při jedné příležitosti), minimálně jednu 
zkušenost s nelegální drogou má 43 % 
mladých (nejčastěji s konopnou látkou 

– marihuana, hašiš), opakovanou zku-
šenost 18 %. V  posledním roce užilo 
konopné látky téměř 30 % šestnácti-
letých (extázi necelá 2 %, těkavé látky 
4 % a pervitin 1 %). Zatímco zkušenost 
s  konopnými látkami má 35 % šest-
náctiletých studentů gymnázií, stu-
dentů středních škol s maturitou 44 % 
a  středních odborných učilišť 55 %. 
Užití jiné drogy než konopné uvádí 
6 % gymnazistů, přes 10 % studentů 
středních škol a téměř 17 % studentů 
středních odborných učilišť. Studen-

ti nejčastěji dostali nebo koupili drogu 

od  kamaráda, pětina uvádí, že se dro-

ga brala ve  skupině přátel. Na  základě 

výzkumu reprezentativního vzorku lze 

odhadnout, že v ČR mělo v  roce 2011 

alespoň jednorázovou zkušenost s  uži-

tím nelegální drogy 250 tisíc mladých, 

a to nejčastěji s marihuanou. U 13 tisíc 

se pak jednalo o opakovanou zkušenost 

s jinou než konopnou drogou.

 To jsou čísla z roku 2011 vyplývající 

z Evropské školní studie o alkoholu a  ji-

ných drogách zaměřené na  zjištění roz-

sahu užívání návykových látek u  šest-

náctiletých studentů v  evropských 

zemích. Za  suchými statistickými údaji 

se ale skrývají osudy mladých lidí a jejich 

rodin, které může tragicky poznamenat 

i jedno náhodné setkání s drogou.

 V  rámci grantového řízení v sociální 

oblasti si školy žádají o fi nanční podporu 

svých preventivních programů. Aktivity 

jsou zaměřeny na  podporu zdravého 

životního stylu, předcházení negativním 

projevům chování jako je agresivita, ši-

kana, vandalismus a užívání návykových 

látek včetně alkoholu a  tabáku. Školy 

nejčastěji spolupracují s  občanskými 

sdruženími Institut Filia, Život bez zá-

vislostí, Prak, prevence kriminality, Pro-

Zaměřeno na bezpečnost 
očima strážníků městské policie

Protidrogová prevence je nezbytná

OČIMA 
STRÁŽNÍKŮ

„Minulý rok jsme toho zvládli 

mnoho a budeme v tom pokra-

čovat. Odměnou nám je spo-

kojenost obyvatel a  návštěv-

níků Jižního Města.” 

Vaši strážnící.

V souladu s preventivními stra-

tegiemi hl. m. Prahy podporuje 

MČ Praha 11 prevenci rizikové-

ho chování dětí a mládeže.

Ve  srovnání s  předchozími 

roky se díky realizaci protidro-

gových aktivit výrazně snížil 

počet mladých lidí, kteří mini-

málně jednou užili nelegální 

drogu z 325 tis. v  roce 2003 

na současných cca 253 tis. 

Strážníci pravidelně kontrolují farmářské trhy.

Loňská policejní bezpečnostní 

akce Jehla.

PROTIDROGOVÁ 
PREVENCE

www.praha11.cz26



U příležitosti započaté výstavby bazénu Jedenáctka VS
vyhlašuje Městská část Praha 11 

výtvarnou soutěž pro děti základních a mateřských škol 
i jednotlivé děti 

 o nejvtipnějšího maskota bazénu
Podmínky soutěže:

1.  Maskot může být zpracován jakoukoliv výtvarnou technikou (např. kresba, malba,  zpracovaný z látky, přírodních materiálů). 

2. Maskot musí být zpracován v minimální velikosti 50 cm či namalován na výkresu na výšku – velikost A2.

3. Soutěže se mohou zúčastnit jak jednotlivci ( do 18 let ), tak kolektivy základních a mateřských škol.

4.  Jednotlivé maskoty označte svým jménem nebo názvem kolektivu, věkem, kontaktní adresou a telefonním číslem. 

Návrhy zasílejte nejpozději do 15. června 2013 na adresu redakce časopisu Klíč, Ocelíkova 672, Praha 4

Ceny pro jednotlivce:
 

 1. cena – fotoaparát + plyšová hračka

 2. cena – MP3 + plyšová hračka

 3. cena – malířské potřeby + plyšová hračka

 4. cena – sladkosti + plyšová hračka

 5. cena – plyšová hračka

Cena pro kolektivy:

 1. cena – fotoaparát + malířské potřeby 

 2. cena – malířské potřeby + sladkosti

 3. cena – malířské potřeby

 4. cena – sladkosti

 5. cena – sladkosti 

xima sociale, ProPrev nebo Jules a Jim. 

Metodickou podporu školám poskytuje 

obvodní metodik prevence v pedagogic-

ko-psychologické poradně.

 Jaké přístupy je potřeba v prevenci 
uplatňovat? Efektivní program preven-

ce musí být dlouhodobý, komplexní, in-

teraktivní, určený pro menší počet žáků 

s podporou jejich aktivní účasti. 

 Jaké jsou ohrožené skupiny? Mezi 

ohrožené patří děti z  rodin neúplných, 

s nízkým příjmem, nestabilní, děti nema-

jící možnost navštěvovat organizované 

volnočasové aktivity.

 V  MČ Praha 11 fungují dva nízko-
prahové kluby pro děti a mládež – Již-
ní pól (o. s. Proxima sociale, Brandlo-
va 1639/6, www.proximasociale.cz) 
a  Ymkárium (o. s. YMCA Praha, Křejp-
ského 1531, www.praha.ymca.cz). 
 Ochranu veřejného zdraví (především 

před šířením infekčních onemocnění jako 

je hepatitida typu C a HIV) zajišťuje spe-

ciálně zaměřený terénní program pro 

osoby ohrožené sociálním vyloučením, 

zejména uživatele návykových látek ob-

čanského sdružení Eset help. Pracovníci 

zajišťují sběr injekčního materiálu a  ak-

tivně vyhledávají uživatele návykových 

látek s cílem motivace závislých ke změ-

ně životního stylu, léčbě a  abstinenci. 

Sběr injekčního materiálu zajišťuje také 

městská policie.

• o. s. Eset help: 721 240 191 
(e-mail: teren.drogy@esethelp.cz)
Vyžaduje-li situace okamžitou likvida-

ci (stříkačka je na  exponovaném místě, 

kde se pohybují děti), užijte gumovou 

rukavici (popř. kapesník), uchopte stří-

kačku za  střed plastového pístu (nikoli 

za jehlu či špičku) a vložte ji hrotem dolů 

do  plechovky od  nápoje a  tu sešlápně-

te. Následně vhoďte do  popelnice se 

směsným odpadem. Vždy raději volte 

možnost zavolat odborníky, jsou vyba-

veni přenosnými kontejnery na  infekční 

odpad, hygienickými rukavicemi a dezin-

fi kačními přípravky, navíc naplněné kon-

tejnery odvážejí do  spalovny pro jejich 

bezpečnou likvidaci.

Pomoc v případě problémů s užíváním 
návykových látek u dětí poskytuje:
• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
ÚMČ Praha 11, odd. sociální prevence 

(tel.: 267 902 109, protidrogová koordi-

nátorka linka 137, Nad Opatovem 2140)

Pedagogicko psychologická poradna pro 

Prahu 11 a 12 (tel.: 272 918 682, Ku-

peckého 576)

• Středisko výchovné péče (tel.: 

251 555 500, Kupeckého 576)

• Poradna pro rodiče Café � erapy, 
SANANIM, o. s. (tel.: 284  824  234 

a 739 268 527, Školská 30, Praha 1)

• Konzultační centrum pro závislé 
ESET-HELP, o. s. (tel.: 721 240 191, te-

ren.drogy@esethelp.cz, Starodubečská 

6/99, Praha 15)

• Poradna pro rodiče Progressive 

(tel.: pro objednání 257  217  871, 

605 319 926 od 11.00 do 18.00, Ma-

henova 4, Praha 5)

• Anima, občanské sdružení pro péči 

o  rodiny závislých (tel.: pro objednání 

777  113  387, 224  968  239, Apolinář-

ská 4a, Praha 2)

Mgr. Dagmar Žďárská, protidrogová 

koordinátorka ÚMČ Praha 11

Najdete-li injekční stříkač-

ky, volejte městskou policii: 

222 025 674 / 222 025 675
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• 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.

• PROVÁDÍM ZÁMEČNICKÉ PRÁCE údržbář-

ské, zabezpečení, svářečské práce menšího 

charakteru, výroba mříží, zábradlí, plotů, mon-

táž žaluzií, těsnění. Baláž, tel.: 602 319 526, 

e-mail: balazmiloslav@seznam.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.

• STŘÍHÁNÍ – ÚPRAVA PEJSKŮ. Tele-

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

1653/8, Praha 4 – Chodov JM.

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

sádrokartony, plovoucí podlahy, instalatér-

ské a elektrikářské práce. Tomáš Doležal, tel.: 

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

• DROBNÉ A  VĚTŠÍ OPRAVY a  řeme-

slné práce v  domácnosti. Precizně. Tel.: 

775 507 600, www.hodinovymanzeljano.cz.

• RODINNÁ ÚČETNÍ FIRMA se sídlem v Praze 

4 nabízí vedení účetnictví a daňové evidence. 

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

tel.: 737 670 707.

• OPRAVY AUT. PRAČEK Whirlpool, Ignis 

a  Tatramat. Opravy provádíme v  bytě zá-

kazníka se zárukou. 30 let praxe. Telefon: 

272 761 234, 602 366 328.

• 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.

• 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.

• 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.

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

602 441 762, 272 765 431.

• 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.

• !!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.

• NAPÍNANÉ STROPNÍ PODHLEDY – úžas-

ně efektní alternativa těžkého sádrokartonu. 

Záruka 12 let. Tel: 737 272 779.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, ka-

nalizace, topení. Výměna plynových spotřebi-

čů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan Horyna, 

tel. 603 554 550, 271 912 323.

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, 
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, 

rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel. 604 618 298, 222 364 018.

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Nabízím veškeré 

kadeřnické služby u vás doma. Kvalitní služby 

za příjemné ceny. Tel. 777 285 669.

• ADVOKÁTKA JUDr.  SVATAVA GRIVAL-
SKÁ (sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhá-

ní pohledávek, smlouvy, nemovitosti, byty, 

rozvody, právo rodinné, občanské, obchodní, 

pracovní. Kompletní právní služby pro byto-

vá družstva vč. převodů bytů do  osobního 

vlastnictví a zakládání společenství vlastníků, 

likvidace fi rem a  družstev, osobní bankro-

ty a  insolvenční řízení. Kontakt: Horčičkova 

548, tel. 603 823 260, offi  ce@grivalska.cz, 

www.grivalska.cz.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 

veškeré zednické, obkladačské, malířské 

a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-

ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-

rů. Mob. 777 670 326.    

• 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.

• 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.

• 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.

• NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ a daňové 

evidence včetně zpracování mezd, DPH a dal-

ších daní. Možnost osobního předání dokladů 

na Praze 4, 5 a 11. Tel.: 739 577 820, e-mail: 

vedeniucet@seznam.cz.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u  metra Háje, 

Praha 4 – komplexní právní služby – rozvody, 

výživné, zastup. soudu, pohledávky, bytové 

záležitosti, dědictví, exekuce, smlouvy. Tel.: 

606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz. 

• OPRAVY 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, fasá-

dy, zaměření zdarma, práce i  o  víkendu. 

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

novotny@seznam.cz.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpra-

vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 

94, tel: 272 929 597.

• ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY! Rozumné 

ceny (možnost individuální dohody). Kance-

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

info@mirapax.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.

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI. Opravujeme 

veškerou obuv, brašny, kabelky, deštníky, 

kožené bundy, ortopedickou obuv, prodej 

krémů a  leštidel, péče o  obuv, gravírová-

ní. OC Opatov, vestibul metra Opatov P-4, 

www.opravyobuvi.cz.

• UKLIDÍM, VYŽEHLÍM, případně nakou-

pím a  uvařím, pohlídám děti. 100% spoleh-

livost. Důchodkyně ve  výborné kondici. Nej-

raději Jižní Město – není podmínkou. Tel.: 

603 436 827.

• 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.

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA – vesta-

věné skříně, kuchyně, atypický zakázkový  

nábytek – výroba, doprava, montáž. Tel: 

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

www.webpark.cz/maryba.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 

štukování, malířské a  lakýrnické práce a  jiné 

úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-

fon: 222 982 922, 604 517 565.

• VÝROBA KLÍČŮ. Patentní, bezpečnostní, 

tvarové, dozické, chráněné profi ly, schránko-

vé, široký prodej vis. zámků, vložek, kování, 

zadl. zámků. OC Opatov, vestibul metra Opa-

tov P-4, www.opravyobuvi.cz.

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

jsaifrt@seznam.cz.

• POVĚSIT ZÁCLONY BEZ ŠTAFLÍ? Gar-

nýže se systémem spouštěcích kolejniček. 

Rychle, levně a  spolehlivě. Ceny od  360 

Kč/bm. Tel. 603  442  626, 605  284  288 

www.garnyze-spousteci.cz.

• MYTÍ OKEN (plast. okna v  3+1 – cca 

380 Kč), čištění koberců a  čalounění. Tel: 

606  148  453 nebo 222  955  295, email: 

silha.j@seznam.cz – Fa Šilha.

• 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

Služby
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• BROUŠENÍ NOŽŮ. Pily, řetězové a okruž-

ní pily, nástroje pro pedikúru a  manikúru, 

sekery, kleště, domácí strojky, strojky na stří-

hání, nářezáky, lékařské a  kadeřnické nůž-

ky. OC Opatov, vestibul metra Opatov P-4, 

www.opravyobuvi.cz.

• 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. 

• 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.

• 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.

• 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.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ, 

výměn bytů. HLOUŠEK REALITY REALITNÍ 

CENTRUM JIŽNÍ MĚSTO, člen Asociace re-

alitních kanceláří ČR. Ing.  Zbyněk Hloušek-

-certifi kovaný makléř-11 let specializace 

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

pletní a  kvalitní realitní servis. Poradenství 

zdarma. Využijte našich zkušeností. Najde-

te nás ve vestibulu stanice metra C Opatov 

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

732 237 741, www.hlousekreality.cz.

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

Nejlépe v  blízkosti Lesoparku, Milíčovského 

nebo Krčského lesa, i  před privatizací. Plat-

ba v hotovosti, dluhy a exekuce nevadí. Tel.: 

777 211 671.

• STARÁME SE O  JIŽNÍ MĚSTO. Prodeje, 

pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

ZDARMA. RIM Realit kontakt: 725 00 11 88, 

271 00 11 88, e-mail: rimrealit@rimrealit.cz, 

www.rimrealit.cz. Vykupujeme byty – platba 

v hotovosti. Vyřešíme i dluhy a exekuce.

• HLEDÁME PRONÁJEM bytu o  velikosti 

gars. až 2+kk do  11  000,- včetně poplatků 

nebo 2+1 až 4+1 do 13 000,- včetně poplat-

ků nebo případně pokoje do 4500,- vč. pop. 

Kdekoli v  Praze a  okolí. Volejte nebo pište 

prosím na tel. č.: 603 257 202.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Měs-

tě o  velikosti 3+kk/L až 4+1/L. Družstevní, 

OV nebo v  privatizaci. Nejlépe v  blízkosti 

zeleně a  v  dobré dostupnosti. Spěchá. Tel.: 

721 606 214.

• 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.

• HLEDÁM BYT pro 2 osoby v Praze, přede-

vším u dobré MHD do 12 000 Kč i s poplatky. 

Za nabídky děkuji. T.: 774 514 241.

• 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.

• PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTO-
RU 22 m2 v  přízemí domu – naproti škole. 

Vhodný jako obchod nebo sklad. Vybavení: 

alarm, WC, umyvadlo. Adresa: Praha 4 – Cho-

dov, Ke škole 1398/1. Cena včetně poplatků 

5000 Kč. Tel. 603 454 094.

• ZAJISTÍME PRODEJ/PRONÁJEM VA-
ŠEHO BYTU NEBO RD! Konzultace zdar-

ma, kompletní realitní a  právní servis, cer-

tifi kovaná RK. Tel: 739  486  474 e-mail: 

ivana.foxova@realitymagic.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.

• 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.

• 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
• NABÍZÍME K  PRONÁJMU NEBYTOVÝ 
PROSTOR o velikosti 27,4 m2 situovaný v pří-

zemí bytového domu Ke  Kateřinkám 1409. 

Volné ihned. Kontakt: tel. 731 113 417 nebo 

e-mail: bdkekaterinkam1408@gmail.com. 

• PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 

v suterénu domu Michnova 1626 v Praze 4, 

150 metrů od  metra Háje, za  smluvní cenu 

po dohodě, tel.: 736 682 800.

• 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.

• BEZPLATNÁ PORADNA EXEKUCE Vám 

pomůže vyřešit Vaše dluhy, exekuce, zástavní 

práva zatěžující Váš byt či dům. Rady a dopo-

ručení naleznete na www.poradna-exekuce.cz, 

tel.: 605 246 386, stačí SMS.

• DŮCHODY PO REFORMĚ – zdarma vysvět-

lím i zařídím vstup do tří systémů. Neváhejte 

a pište SMS na tel. č. 777 265 090.

• 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.

• 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.

• 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. Od května na nové adrese: 

Holušická 2253/1, Praha 4 – Chodov, U MET-

RA CHODOV. Objednání na čísle 211 222 211, 

www.ridet.cz.

• NABÍZÍM HLÍDÁNÍ pro vaše dítě (věk neroz-

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

šenosti a  praxi mám. Možnost celodenního 

hlídání, po domluvě i  víkendy. 604 136 007, 

Fürstová.

• NÁPRAVA DYSLEXIE, DYSKALKULIE (potí-

že v matematice), doučování. Vlasáková, tel.: 

604 466 892, www.problemdite.cz.

• ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE, Hviezdosla-

vova 1600, Poliklinika Litochleby, Praha 4 (11) 

přijímá pacienty. Tel.: 777 238 910.

• PŘIJMEME PRODAVAČKU (důchodkyni) 

pultového prodeje potravin na Opatově. Prac. 

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

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

hodin cca 7000 Kč měsíčně čistého. Tel. č. 

774 944 209.

• 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.

• NABÍZÍM K PRONÁJMU zařízený nebytový 

prostor, ihned volný. INFO 739 184 233, Pra-

ha 4 – Chodov.
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INZERCE

REGENERACE
JIŽNÍHO MĚSTA
začíná ve Vaší koupelně s programem 

Kompletní realizace
a poradenství

+ kvalitní materiál

+ atraktivní ceny

+  výhodné fi nancování
bez navýšení

www.proceram.cz/spektrumplus
230 234 685, info@spektrumplus.cz

FINANČNÍ  PARTNER :

Nové jádro

s novou

koupelnou

od 890 Kč

měsíčně

Napište nám, kalkulaci za opravu Vám sdělíme obratem: 
servis@autopruhonice.com

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

telefon:  +420 296 787 333

Volvo V70 modelový rok 2005 – oprava brzd:

přední kotouče
přední destičky
zadní kotouče
zadní destičky

ověřená cena
neautorizova-
ného servisu

5 602,00 Kč
2 848,00 Kč
4 164,00 Kč
1 766,00 Kč

4 686,00 Kč
2 244,00 Kč
3 989,25 Kč
1 629,75 Kč

cena
autorizovaného

servisu

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

například:



CENÍK INZERCE – PLATNÝ OD 1. 11. 2010

Řádková inzerce STANDARD

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

Řádková inzerce ZVÝRAZNĚNÁ

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

Vkládaná inzerce

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

0 – 6 g 0,25 Kč/ks bez DPH

7 – 14 g 0,32 Kč/ks bez DPH

15 – 25 g 0,47 Kč/ks bez DPH

26 – 40 g 0,65 Kč/ks bez DPH

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

Cena za vklad 25 500,- Kč bez DPH

Plošná inzerce

182 x 61 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 61 mm

6.000,- Kč
bez DPH

1/8

182 x 252 mm

29.000,- Kč
bez DPH

1/1

88 x 30 mm

3.200,- Kč
bez DPH

1/16

182 x 123 mm

17.000,- Kč
bez DPH

1/2

88 x 123 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

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

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

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

Příplatky

Po dni uzávěrky: 100 %

1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

Storno poplatky
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INZERCE

PROCESS  
K DOKONALOSTI

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

od návrhu architekta až po výrobu  
a montáž. 

www.process.cz


