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MČ Praha 11 připravila pro jihoměstské děti

Na které období (dny):

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Škola:

Ulice:

Město:

E-mail:

Telefon:

Částka obsahuje počet dní krát 200 Kč,

kterou zašlete na účet.

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

částka k úhradě je tedy 600 Kč

Přihlašovaný se narodil 3. 5. 1998

variabilní symbol bude tedy 03051998

konstantní symbol 333

zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte

Závazné přihlášení dítěte na Příměstský tábor Prahy 11:

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

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

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

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

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

Termín:

Místo srazu:

Místo vyzvednutí:

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

ggg
Pondělí:

Úterý:

Středa:
Čtvrtek:

Pátek:

MČ Praha 11 pppřřřiiipppppppravila ppro jihoměstské děti

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

LETNÍ JEDNODENNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

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

Garant táborů:
Ing. Eva Štampachová - MČ Praha 11
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distr ibuci zpravo-
daje Klíč na  území Prahy 11 má na  sta-
rost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 
3. července nedostali do schránek nebo byl 
pohozen na zemi, napište nám prosím na 
e-mail: Pribylova.Sarka@cpost.cz, Houza-
rova.Petra@cpost.cz a uveďte ulici a  číslo 
popisné. Můžete volat i na bezplatnou linku 
800 104 300.

DNY PRAHY 11
37. narozeniny Jižního Města 

KC Zahrada
14 hod vernisáž výstavy

Jihoměstská sociální a.s. pořádá SPOLEČNOU VÝSTAVU 
DĚTÍ A SENIORŮ Z PRAHY 11. 
Svou prací se bude prezentovat ergoterapeutický kroužek 
kreativního tvoření z Domova seniorů Janouchova, DPS 
Blatenská a DPS Šalounova. Jedná se převážně o dekorativní 
výrobky do bytu, drobné dárky, obrázky a sošky s využitím 
nejrůznějších technik a materiálů. Dětské práce vytvořili žáci 
našich základních škol, kteří pracovali s tématem „STÁŘÍ 
OČIMA DĚTÍ“. Dětské práce odhalí náhled našich nejmenších 
spoluobčanů a jejich rodin na téma stáří. Výstava bude 
doplněna fotografiemi z nejrůznějších akcí našich seniorů  
a rozcestníkem aktivit  chystaných v příštím školním roce ve 
spolupráci se základními školami naší městské části. Vážíme 
si našich seniorů a chceme přispět k celospolečenské změně 
v pohledu na starší generaci, chceme zdůraznit, že vyšší věk 
a stáří je plnohodnotné období života a nevyhne se nikomu  
z nás. Potřebujeme se na proces stárnutí podívat zpříma  
a bez předsudků. 

Chceme aby se Praha 11 stala první městskou částí, která 
se přihlásí k heslu - město přívětivé k seniorům a školní rok 
2013/2014 toto heslo naplňoval v každodenním životě nás 
všech. Výstava potvrvá do 30. 9.

Pondělí 9. 9. DEN DĚTÍ A SENIORŮ

stanice metra na Jižním Městě od 7.30 hod 

starosta Mgr. Dalibor Mlejnský pozve pomocí květin  
a letáků spolu se studenty všechny obyvatele na oslavy  
37. narozenin Jižního Města.

Stravovací centrum Křejpského 1502
AUTOGRAMIÁDA SPISOVATELKY A PUBLICISTKY  
MARIE FORMÁČKOVÉ

Čtvrtek 12. 9. DEN KVĚTIN

Curlingová hala Roztyly

od 10 hod bude probíhat POHÁR ČESKÉHO SVAZU 
CURLINGU JUNIORŮ A ŽÁKŮ,.

Dále proběhne OSLAVA 10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ HALY, při 
které bude možnost vyzkoušet si curling pro všechny příchozí.

Neděle 15. 9. DEN S CURLINGEM

7. ročník oblíbené akce PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ 
Centrální park u metra Opatov

9.30 hod Start pelotonu; 
10.30 hod Začátek zábavního programu

Akci pořádají společně MČ Praha 4, 5, 11, 12, 13, Kunratice, 
Šeberov, Velká Chuchle, Dolní Břežany, Praha – Újezd,  Libuš, 
Slivenec a Řeporyje ve spolupráci s Nadací Partnerství a MHMP. 
Cílem akce je podpora a propagace bezpečné cyklistické 
dopravy jako způsobu dopravy do zaměstnání i formy městské 
rekreace. Městské části se střídají v organizaci akce.

V letošním roce je hlavním organizátorem celé akce 
MČ Praha 11.  Více informací na www.cyklozvoneni.cz

Sobota 14. 9. DEN PRAŽSKÉHO
 CYKLOZVONĚNÍ 

DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Centrální park u Komunitního centra Matky Terezy

od 10 do 11.30 hod program pro děti 

Čtvrtek 19. 9. DEN ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ A SLAVNOSTI SENIORŮ 06

37. narozeniny 
Jižního Města

Městská část Újezd
informuje

09



Aby šlo použít jakýkoliv vlastní doprav-

ní prostředek, musí ho mít uživatel v cíli 

cesty kde odložit. Nejlépe bezpečně, 

aby nepřekážel jinému provozu a aby ho 

uživatel posléze i  na  odloženém místě 

opět našel. Jízda na  kole po  jedenácté 

městské části by měla být opět o něco 

příjemnější, a  to s  postupnou instalací 

a  osazováním stojanů pro krátkodobé 

parkování. Jižní Město je v podstatě ro-

vinaté, takže pro přiblížení k cíli není tře-

ba složitých převodů ani nijak zvlášť dra-

hého vybavení. Již dnes si lze všimnout 

starých jízdních kol například u  stanice 

metra Opatov. Někde však již místa pro 

uzamykání nevyhovují svou kapacitou 

či kvalitou, někde není vhodné odkládat 

kola do  cesty chodcům, anebo zkrátka 

není ani kolo k čemu uzamknout. 

 Letošní rok pokračuje ve  spolupráci 

s  pražským magistrátem realizace dal-

ších dvou etap rozmístění stojanů pro 

jízdní kola na  území Jižního Města. Již 

KAŽDÁ JÍZDA VLASTNÍM DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM ZAČÍNÁ A KONČÍ 

PARKOVÁNÍM. STEJNĚ TAK JÍZDA NA KOLE. PARKOVÁNÍ PRO AUTOMO-

BILY JE NAPROSTO BĚŽNOU ZÁLEŽITOSTÍ, ALE POKUD SE ČLOVĚK PO-

HYBUJE NA JÍZDNÍM KOLE, JE MNOHDY NUCEN IMPROVIZOVAT A KOLO 

UZAMKNOUT K  DOPRAVNÍ ZNAČCE, LAVIČCE ČI SLOUPU VEŘEJNÉHO 

OSVĚTLENÍ. CHYBÍ-LI NA VAŠICH OBVYKLÝCH ZASTÁVKÁCH BEZPEČNÉ 

ZAŘÍZENÍ K ZAPARKOVÁNÍ KOLA, NAPIŠTE NÁM. 

Potřebujete stojany na kola? 
Stačí se ozvat 

TÉMA

Nové stojany u úřadu v Ocelíkově ulici

Nevhodné stojany



ské tábory i řadu akcí. 

 Jednodenní tábory zajistí rodičům 

po  celou dobu prázdnin jistotu, že se 

jejich děti bezcílně netoulají po  ulicích 

a jsou v bezpečí. Jejich potomkům pak 

nabídnou poučení i  zábavu. Školáci se 

mohou naučit zdolávat horolezeckou 

stěnu, seznámit s odkazem předků při 

návštěvě památek, zahrát si míčové hry 

či zazávodit na bobcaru či koloběžkách. 

Další možností, jak strávit prázdniny, 

je obdoba příměstských táborů Léto 

mezi stromy, kde děti zjistí, jak se dá 

venku zabavit za každého počasí a  jak 

nedílnou součástí přírodních cyklů jsou 

i naše vlastní životy. Pokud rodiče oče-

kávají, že se jejich děti něco nového 

naučí i  v  době školního volna, mohou 

školáky přihlásit na  příměstské tábory 

s angličtinou.  

 Z  prázdninové nabídky pro dospělé 

bych si dovolil vybrat nejvýznamnější 

akci, jubilejní Tóny chodovské tvrze. Ty 

naplní mezi 16. a 24. červencem nádvoří 

Chodovské tvrze nebo střechu Obchod-

ního centra Chodov. Klasická díla před-

staví v desátém ročníku hudebního festi-

valu houslový virtuoz Jaroslav Svěcený, 

sopranistka Barbora Perná, Symfonický 

orchestr Českého rozhlasu a  řada dal-

ších umělců. 

 Budu moc rád, když se na letních ak-

cích setkáme, protože i  v  létě jsme tu 

pro vás. A  navzdory horkým dnům ne-

zahálíme, protože po létě přijde podzim 

a spolu s ním i velké oslavy 37. naroze-

nin Jižního Města. Slavit se bude od 9. 

do  22. září. Věřím, že z  bohatého pro-

gramu dnů, věnovaných dětem, senio-

rům, sportu i kultuře si vybere každý. Že 

lidé z naší části Prahy přivítají už sedmý 

ročník Dne Pražského cyklozvonění se 

stejným nadšením jako já. Nebo se spo-

lu potkáme na Vlachovce, na Folklórních 

slavnostech či Slavnostech piva.  

 Přeji vám krásné letní měsíce a  dě-

tem příjemné prázdniny. 

Dalibor Mlejnský

starosta městské části 

Praha 11

Slovo 

starosty

MILÍ SPOLUOBČANÉ.  

Léto. Slovo, které v  každém z  nás vy-

volá přinejmenším podobné představy: 

tetelící se vzduch v  parném dnu, vůně 

opalovacího krému na  plovárně, košíky 

plné hub, toužebně očekávaná dovolená 

a školní prázdniny. Je však také dobou, 

kdy se města vylidňují, protože jejich 

obyvatelé spěchají na  chalupy, odjíždějí 

k moři nebo se vydávají za poznáváním 

krás naší země.

 Jen málokdo z nás však má dovole-

nou po celé prázdniny, a tak rodiče ško-

lou povinných dětí čeká také každoroční 

vymýšlení prázdninového programu pro 

školáky. Abychom obyvatelům Jižního 

Města situaci alespoň trochu zjednodu-

šili, připravili jsme pro jejich děti příměst-

5KLÍČ 7-8/2013

TÉMA

brzy budete moci používat celkem 57 

tzv. stojanových hnízd. Každé z  těchto 

míst je vybaveno vždy alespoň třemi 

až čtyřmi stojany obráceného tvaru U. 

Stojan tvoří nerezová ohnutá kulatina 

pevně ukotvená pod povrch. K jednomu 

stojanu lze bezpečně uzamknout dvě 

jízdní kola (z  každé strany jedno), a  to 

vždy za  rám. Dnes se setkáte zpravi-

dla s  historickými stojany tzv. „lamači 

výpletů“, do kterých sice kolo vložit lze, 

ale není ho za co bezpečně uzamknout. 

Uzamknout lze jen přední kolo, ale to je 

také to jediné, co po kole ve stojanu zů-

stane. Nejen z tohoto důvodu přistoupil 

Magistrát hl. m. Prahy (po  vzoru sou-

sedních zemí) k jednotnému řešení. Kaž-

dým rokem nabízí magistrát jednotlivým 

městským částem spolupráci ve smyslu 

„řekněte, kde požadujete stojany, a  my 

vám je dodáme“. Úřad MČ pak nechá 

zpracovat projekt a předá ho magistrátu 

ke zrealizování.

 Městská část Praha 11 chce pá-

tou etapu osazení stojanů zrealizovat 

ve  spolupráci s  občany. Přichází tedy 

s  následující výzvou: pokud byste vě-

děli o  místě, kde stojany chybí, nebo 

jsou některé nevyhovující, pošlete po-

žadavek na adresu cyklo@praha11.cz.

 Naším cílem je, aby lidé na  Jižním 

Městě využívali jízdní kolo nejen k  re-

kreačním vyjížďkám, ale také k dopravě 

do zaměstnání, do škol a na nákupy. 

 Těšíme se na spolupráci a na vaše 
podněty.

Odbor územního rozvoje

Cyklotrasa spojuje Jižní Město s Vltavou
Nová cyklotrasa A21 z Jižního Města do Modřan byla v sobotu 18. května slav-

nostně otevřena komentovanou jízdou.

 „Cyklotrasa vede z Jižního Města od Komunitního centra Matky Terezy přes 
městské části Újezd, Šeberov, Kunratice, Libuš, poté prochází Modřanskou rok-
lí a v ulici U Kina v Modřanech se napojuje na cyklostezku vedoucí podél Vltavy,“ 

řekla zástupkyně starosty Ing. Eva Štampachová, která se jízdy zúčastnila.

 Účastníci si vyslechli stručný komentář k jednotlivým uzlovým bodům na trase 

i místopisným zajímavostem. Děti soutěžily v cyklistických dovednostech a spolu 

s rodiči zvládly i závěrečný kvíz.

 „Akce se vydařila i  přes velice nepříznivé ranní počasí a  myslím, že všichni 

si jízdu užili. Obyvatelé Jižního Města tak mají možnost na  nenáročné, téměř 

13 kilometrů dlouhé trase poznat další zajímavá místa v hlavním městě,“ dodala 

Eva Štampachová.



DNY PRAHY 11
37. narozeniny Jižního Města 

KC Zahrada
14 hod vernisáž výstavy

Jihoměstská sociální a.s. pořádá SPOLEČNOU VÝSTAVU 
DĚTÍ A SENIORŮ Z PRAHY 11. 
Svou prací se bude prezentovat ergoterapeutický kroužek 
kreativního tvoření z Domova seniorů Janouchova, DPS 
Blatenská a DPS Šalounova. Jedná se převážně o dekorativní 
výrobky do bytu, drobné dárky, obrázky a sošky s využitím 
nejrůznějších technik a materiálů. Dětské práce vytvořili žáci 
našich základních škol, kteří pracovali s tématem „STÁŘÍ 
OČIMA DĚTÍ“. Dětské práce odhalí náhled našich nejmenších 
spoluobčanů a jejich rodin na téma stáří. Výstava bude 
doplněna fotografiemi z nejrůznějších akcí našich seniorů  
a rozcestníkem aktivit  chystaných v příštím školním roce ve 
spolupráci se základními školami naší městské části. Vážíme 
si našich seniorů a chceme přispět k celospolečenské změně 
v pohledu na starší generaci, chceme zdůraznit, že vyšší věk 
a stáří je plnohodnotné období života a nevyhne se nikomu  
z nás. Potřebujeme se na proces stárnutí podívat zpříma  
a bez předsudků. 

Chceme aby se Praha 11 stala první městskou částí, která 
se přihlásí k heslu - město přívětivé k seniorům a školní rok 
2013/2014 toto heslo naplňoval v každodenním životě nás 
všech. Výstava potvrvá do 30. 9.

Pondělí 9. 9. DEN DĚTÍ A SENIORŮ

stanice metra na Jižním Městě od 7.30 hod 

starosta Mgr. Dalibor Mlejnský pozve pomocí květin  
a letáků spolu se studenty všechny obyvatele na oslavy  
37. narozenin Jižního Města.

Stravovací centrum Křejpského 1502
AUTOGRAMIÁDA SPISOVATELKY A PUBLICISTKY  
MARIE FORMÁČKOVÉ

od 14 hod. Spisovatelka a publicistka MARIE FORMÁČKOVÁ 
bude podepisovat a rozdávat své knihy. Pan starosta bude 
rozdávat KVĚTINY. Dále se bude podávat grilované selátko. 
Dle počasí proběhne akce venku či uvnitř.

Čtvrtek 12. 9. DEN KVĚTIN

BENEFIČNÍ KONCERT
Komunitní centrum Matky Terezy v Praze 11 od 17.30 hod 

od 17.30 hod proběhne benefiční koncert k 10. výročí 

založení Klubu Hornomlýnská na podporu rodin s dětmi 

se zdravotním postižením s názvem „VIDÍME TO JINAK – 

ŠŤASTNÝ PÁTEK 13.!“ 

Účast mimo jiné přislíbili: Ester Janečková (moderátorka), 

kapela The Tap Tap, spisovatelka Ivona Březinová, hudební 

divadlo Hnedlevedle.

Pátek 13. 9. DEN BENEFICE

Curlingová hala Roztyly

od 10 hod bude probíhat POHÁR ČESKÉHO SVAZU 
CURLINGU JUNIORŮ A ŽÁKŮ.

Dále proběhne OSLAVA 10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ HALY, při 
které bude možnost vyzkoušet si curling pro všechny příchozí.

Neděle 15. 9. DEN S CURLINGEM

7. ročník oblíbené akce PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ 
Centrální park u metra Opatov

9.30 hod Start pelotonu 
10.30 hod Začátek zábavního programu

Akci pořádají společně MČ Praha 4, 5, 11, 12, 13, Kunratice, 
Šeberov, Velká Chuchle, Dolní Břežany, Praha – Újezd,  Libuš, 
Slivenec a Řeporyje ve spolupráci s Nadací Partnerství a MHMP. 
Cílem akce je podpora a propagace bezpečné cyklistické 
dopravy jako způsobu dopravy do zaměstnání i formy městské 
rekreace. Městské části se střídají v organizaci akce.

V letošním roce je hlavním organizátorem celé akce 
MČ Praha 11.  Více informací na www.cyklozvoneni.cz

Sobota 14. 9. DEN PRAŽSKÉHO
 CYKLOZVONĚNÍ 

DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Centrální park u Komunitního centra Matky Terezy

od 10 do 11.30 hod program pro děti 
trampolína, skákací hrady, ekologické hry, moderátoři Miloš 
Skácel, David Petřík, zazpívá Vlastimil Korec v programu 
„Příroda a ekologie očima dětí“.

od 14 do 18 hod program pro veřejnost
ukázky výcviku asistenčních psů a jak pomáhají lidem, ukázky 
cvičení psů, ekologicko-přírodovědné soutěže pro děti, 
vědomostní soutěže, sportovní soutěže, dětský koutek pro 
nejmenší, skákací hrad, vazba květin, sbírka starého oblečení 
– darování organizaci starající se o sociálně slabé občany, 
mykologická poradna, ornitologická poradna, projížďky na 
ponících, informační stánek Botanické zahrady, informace  
o odvozu a třídění odpadu a další.

ODPOLEDNE SE STAROSTOU NA VLACHOVCE
Restaurace Na Vlachovce, od 14 do 18 hod 

Odpoledne se starostou Mgr. Daliborem Mlejnským Na 
Vlachovce. Autobusy a celou akci zajišťuje Jihoměstská 
sociální a.s., včetně odvozu zájemců a následně dovozu. 
Účast přislíbil JOSEF ZÍMA. Občerstvení na místě. Maximální 
počet účastníků je 200.

Čtvrtek 19. 9. DEN ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ A SLAVNOSTI SENIORŮ 



ATLETIKA PRO DĚTI A ATLETICKÝ  
ČTYŘBOJ DRUŽSTEV
Sportoviště při ZŠ Donovalská, od 9 do 13 hod  

Akce v rámci programu „Atletika pro děti“, do kterého jsou 
zapojené děti všech mateřských a základních škol naší 
městské části. Určeno pro žáky ZŠ.

Disciplíny:
1. Štafetový běh – sprint na cca 40 m s předáním št. kolíku
2. Hod raketkou do dálky
3. Běh přes překážky
4. Skok z místa

Vyhlášení vítězů za účasti starosty MČ Praha 11 Mgr. Dalibora 
Mlejnského cca 12 – 12.30 hod. 
Ceny: diplom pro všechny účastníky, medaile pro první tři 
družstva v každé kategorii, pohár pro vítěze.
Doprovodný program: Vanda a Standa, prezentace souprav 
pro výuku atletiky. Občerstvení: pitný režim a bagety zajištěny.

PIVNÍ SLAVNOSTI 
Centrální park u stanice metra Opatov

14 – 22 hod, od 19 hod vystoupí Heidi Janků.
Ochutnávky piv a dobrého jídla. Reprodukovaná hudba  
a  jihoměstské kapely.
Doprovodný program pro děti. Skákací hrady a dětský koutek.

EXHIBICE FLORBALISTEK HERBADENT SJM PRAHA 11
Centrální park u stanice metra Opatov, od 15 do 17 hod

Exhibice mistryň republiky ve florbalu, ukázky freestyle a další.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE NA MIKULCE PRO VEŘEJNOST
ZŠ Mikulova od 15.3 do 19 hod

15.30 zahájení odpoledne fotbalovým zápasem přípravky 
Dukly cca 2x10 minut
15.30 – 19 hod beach pro veřejnost zdarma
16 – 18 hod FOTBALOVÝ MINUTURNAJ složek IZS, učitelé, 
osobnosti a zástupci městské části  „O pohár Starosty“ za 
přítomnosti zástupců Dukly. Miniturnaj poté zakončen  
a předány ceny v Centrálním parku u stanice metra Opatov  
s autogramiádou Dukly. 

UDĚLEJTE NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ 
u polikliniky Jižní Město

celý den měření tlaku odborníky zdarma.

Pátek 20. 9. DEN SPORTU A ZDRAVÍ

PREZENTACE PROJEKTU ATLETIKA PRO DĚTI 
A PROGRAMU DĚTSKÁ GYMNASTIKA
Centrální park u stanice metra Opatov od 10 do 14 hod

Atletický čtyřboj, ukázky gymnastického nářadí pro školy  
a cvičení  (akrobatické dráhy rozměr 6 x 1,5m, trampolíny pr. 
4m a tenisové zdi 6 x 2m). Slavnostní předání šeku na nákup 
gymnastického nářadí všem ředitelům základních škol za 
účasti starosty Mgr. Dalibora Mlejnského ve 14 hod.

PIVNÍ SLAVNOSTI
Centrální park u stanice metra Opatov, od 14 do 22 hod

Na plno vypuknou v 16 hod příjezdem pivovarských koní za 
doprovodu mažoretek. Slavnostní naražení sudu starostou 
a posvěcení panem farářem. Čepovat se bude samozřejmě 
jedenácti stupňové pivo Jihoměšťan, ale mnoho dalších 
speciálů a piv připravených přímo na tuto příležitost. Těšit se 
můžete například na bezinkový, lipový či kávový speciál.

FOLKLORNÍ FESTIVAL JIŽNÍ MĚSTO HRAJE,  
ZPÍVÁ, TANCUJE
Centrální park u stanice metra Opatov, od 14 do 22 hod 

Vystoupí folklorní soubory z Čech, Slovenska, 
Chorvatska a Maďarska. Večer bude lidová veselice, vystoupí 
kapely různých žánrů. Doprovodné akce pro děti. Skákací 
hrady a dětský koutek.

Sobota 21. 9. FOLKLORNÍ FESTIVAL 

 A PIVNÍ SLAVNOSTI 

PREZENTACE PROJEKTU ATLETIKA PRO DĚTI 
A PROGRAMU DĚTSKÁ GYMNASTIKA
Centrální park u stanice metra Opatov od 10 do 18 hod

V 16 hod vystoupí PETR KOLÁŘ, zazpívá a popřeje Jižnímu 
Městu k 37. narozeninám!

Součástí dne pro celou rodinu bude také doprovodný program 
pro děti, skákací hrady a další doprovodné akce jako například 
představení KC Zahrada a jejích kurzů pro děti a teenagery. 

Jako doprovodný program je také připraven program 
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU – ukázky 
hasičů, policistů, strážníků, vojáků apod. Občerstvení zajistí 
Jihoměstský pivovar.

Neděle 22. 9. ZÁVĚR OSLAV  

37. NAROZENIN JIŽNÍHO MĚSTA 

– DEN PRO CELOU RODINU

9. – 22. 9. 2013

Přijďte s námi oslavit narozeniny Jižního Města.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Dalibor Mlejnský,

starosta MČ Praha 11



Kulturní přehled ČERVENEC a SRPEN 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 ČERVENEC A SRPEN 2013:
4. 7., 18.00–20.00: AFARASTAFA – koncert 

ragea mistra na zahájení výstavy DESTREET ART. 

Vstupné zdarma.

4. 7.–6. 7., 18.00–20.00: DESTREET ART – výsta-

va, jejímž autorem je umělec z ugandské Kampaly. 

Cílem tohoto Evropského „turné” je jednak ukázat 

světu umění ugandské mládeže, představit způsob, 

jakým Destreet vede děti ke vzdělávaní a kreativitě 

a zároveň také přispět jeho nadaci na podporu dal-

ších workshopů, které Destreet v rodné Kampale 

pořádá pro děti a mládež zcela zdarma. Výstava 

potrvá do 6. 7. 2013 vždy od 8.00 do 16.00 hodin. 

Vstupné zdarma.

27. 7., 10.00–20.00: Advík Burza – Jedná se 

o ochutnávku programu letošního Advíku. Vybrané 

přednášky o anime, manze, Japonsku, hrách 

a promítání anime. Každý návštěvník, který bude 

chtít, dostane stůl, na kterém může prodávat ko-

miksy, počítačové hry, herní konzole, karetní a jiné 

společenské hry, knížky, akční fi gurky, fi lmy, anime, 

mangu, geek oblečení, cosplaye a další. Všichni, 

kteří budou mít v době Advík Burzy zakoupenou 

vstupenku na letošní Advík, mají vstupné zdarma. 

Pro všechny ostatní je vstupné 50 Kč za celý den. 

Volnočasové  aktivity pro všechny věkové 
a sociální skupiny – od září 2013 se opět otevřou 

pravidelné umělecké a pohybové kurzy v Kulturním 

centru Zahrada.

Nabídka pro rok 2013/2014 je široká:
•  Umělecké kurzy pod vedením paní Ilony Němco-

vé: návrhářství, předškolní umělecká výchova

• Filmová dílna

• Skupinové bubnování

• Rap  

• Street dance

• Moderní yoyování

• Bodystyling

• Kondiční cvičení pro seniory

• Breakdance

Ukázka a nabídka nových kurzů proběhne dne 12. 

9. 2013 od 17 hodin. Přijďte se podívat a případně 

si vybrat z široké nabídky našich kurzů.

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 ČERVENEC A SRPEN 2013:
1. 7., 13.00–19.00: Výstava obrazů OTY JA-
NEČKA a fotografi í TOMÁŠE JANEČKA. Výstava 

potrvá do 31. 7. 2013. Vstupné 50 Kč.

16. 7., 20.00–21.30: TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 
2013 – ZAHAJOVACÍ KONCERT VE ZNAMENÍ 
LETNÍHO TANGA ANEB SETKÁNÍ S PIAZZOLLOU.
JAROSLAV SVĚCENÝ – housle a průvodní slovo 

BARBORA PERNÁ – soprán 

LADISLAV HORÁK – akordeon a bandoneon 

Nejen emotivní jihoamerické rytmy dnes již legen-

dárního argentinského zakladatele stylu ,,tango 

nuevo“ Astora Piazzolly, ale také nádherná Ave 

Maria tohoto autora či hudba jeho předchůdce i po-

kračovatele zazní na úvodním koncertě jubilejního 

10. ročníku Tónů Chodovské tvrze. Vstupné 350 

Kč/320 Kč (studenti, senioři, přátelé CHT) – první 

řada 590 Kč.

17. 7., 20.00–21.30: TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 
2013 – GALAKONCERT POD HVĚZDAMI ANEB 
KLASIKA NA STŘEŠE. 
SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU 

(Collegium) 

ONDŘEJ KUKAL – dirigent 

JULIE SVĚCENÁ – housle 

JAROSLAV SVĚCENÝ – housle 

KAREL UNTERMÜLLER – viola 

Světově proslulou hudbu W. A. Mozarta, 

A. Vivaldiho, J. S. Bacha, která zazní v originálním 

prostředí střechy Centra Chodov, ještě umocní 

pražská premiéra Koncertu pro dvoje housle 

a orchestr renomovaného skladatele a ředitele 

Pražské konzervatoře Pavla Trojana. Vstupné 490 

Kč/450 Kč (studenti, senioři, přátelé CHT) – první 

řada 690/650 Kč, 2. až 4. 590 Kč/550 Kč, poslední 

4 řady 330 Kč. Místo koncertu: střecha Centra 

Chodov.

18. 7., 20.00–21.30: TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 
2013 – VIVALDIANNO 2013 ANEB TÓNY PRO 
VŠECHNY GENERACE. 
Skladatel a klavírista Michal Dvořák (člen skupiny 

Lucie) představuje spolu s Jaroslavem Svěceným 

pokračování multiplatinovou deskou ověnčeného 

projektu Vivaldianno, který kromě CD nedávno vy-

šel také na DVD. Vstupné 490 Kč/450 Kč (studenti, 

senioři, přátelé CHT) – první řada 690/650 Kč, 2. až 

4. 590 Kč/550 Kč, poslední 4 řady 330 Kč. Místo 

koncertu: střecha Centra Chodov.

22. 7., 20.00–21.30: TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 
2013 – LETNÍ SETKÁNÍ ŽÁNRŮ ANEB 
OD OPERY K SMS*. 
JIŘÍ ŠKORPÍK (duchovní otec skupiny 4tet) – zpěv, 

perkuse, klarinet 

MARKÉTA MÁTLOVÁ – soprán 

JAROSLAV SVĚCENÝ – housle 

SMS*trio (kytara, perkuse, violoncello) 

Pod zbrusu novým typem pestrobarevného koncer-

tu je autorsky podepsán jeden z nejlepších českých 

aranžérů a skladatelů současnosti Jiří Škorpík. 

Vstupné 350 Kč/320 Kč (studenti, senioři, přátelé 

CHT) – první řada 590 Kč.

23. 7., 20.00–21.30:  TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 
2013 – JAROSLAV SVĚCENÝ a CIGÁNSKI DIABLI 
(SK) ANEB OSLAVA TEMPERAMENTU A EMOCÍ. 
Orchestr Cigánski diabli patří k nejlepším svého 

druhu na světě a představí se ve společném, 

česko-slovenském projektu s J. Svěceným. Vstupné 

350 Kč/320 Kč (studenti, senioři, přátelé CHT) – 

první řada 590 Kč.

24. 7., 20.00–21.30:  TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 
2013 – ZÁVĚREČNÝ FESTIVALOVÝ KONCERT. 
GALAVEČER ITALSKÝCH, FRANCOUZSKÝCH 

A ČESKÝCH HOUSLÍ ANEB TÓNY LETNÍCH 

STRUN.

JAROSLAV SVĚCENÝ – housle 

JITKA NAVRÁTILOVÁ – cembalo 

MILOSLAV KLAUS – kytara 

Historické italské housle z Milána až po Nea-

pol, francouzské z Paříže a české z Prahy zazní 

ve skladbách A. Vivaldiho, A. Corelliho, G. Tartiniho, 

N. Paganiniho, J. Williamse a dalších autorů. Vstup-

né 350 Kč/320 Kč (studenti, senioři, přátelé CHT) 

– první řada 590 Kč.

2. 8., 17.00–20.00: Vernisáž a výstava obrazů 
a grafi k JOACHYMA BERUSCHKY. Výstava potrvá 

do 28. 9. 2013. Vstupné 50 Kč.

2. 8., 18.00–20.00: Vernisáž a výstava obrazů 
FLORIANA SCHUSTER BOCKLERA a BARBARY 
HUSAR. Výstava potrvá do 31. 8. 2013. Vstupné 

50 Kč.

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 ČERVENEC A SRPEN 2013:
Během prázdnin bude MC Domeček otevřen každé 

úterý a čtvrtek od 9.30 do 12.30 hodin (do 22. 8.).

Dále nabízíme:

HLÍDACÍ STŘEDY pro děti 3–6 let
Každou středu v červenci a srpnu (do 21. 8.). 

S sebou si přinesou děti náhradní oblečení, 

svačinku nebo oběd, podepsané pití v batůžku 

nebo tašce. Cena: 200 Kč. Nutné přihlášení na tel.: 

773 993 985 nebo na e-mail: mcdomecek@

seznam.cz nejpozději do 16 hodin předchozího 

dne. Dítě může vyzvedávat pouze dospělá osoba 

uvedená předem jako „vyzvedávající” osoba.

TVOŘIVÉ ÚTERKY PRO DOSPĚLÉ
23. 7., 10.00–12.30: TRIČKO nejen NA LÉTO. 
Batika, výroba šablon, stříkané obrázky

s dozdobením konturou. Na vyrábění jsou vhodná 

trika světlých barev. Trika si můžete přinést svá, 

nebo můžete využít možnosti hromadné objed-

návky u www.davona.cz. Vhodné pro dospělé, 

případně děti od 10 let. Mladší děti pouze s pomocí 

doprovázejícího dospělého. Cena 130 Kč. Přihlášky 

do 25. 6. Platba nevratné zálohy 50 % + cena 

za objednané tričko při přihlášení.

6. 8., 10.00–12.30: VLNĚNÉ HRÁTKY. Dozvíte se 

něco o ovčím rounu a jeho vlastnostech, vyzkoušíte 

si uplstit kuličku a vyrobit náušnice či náhrdelník aj. 

Potřebný materiál zajistíme. Vhodně pro dospělé 

a děti starší 10 let. Přihlášky do 26. 7. Cena 70 Kč. 

Platba při přihlášení.

20. 8., 10.00–12.30: ZÁKLADY PLETENÍ a HÁČ-
KOVÁNÍ. Na místě bude k dispozici vše potřebné, 

ale můžete si s sebou vzít i vlastní pomůcky 

(jehlice, háčky, příze). Vhodné pro dospělé a děti 

od 10 let. Cena 60 Kč plus případný nákup příze či 

jehlic (nutno nahlásit předem). Přihlášky do 9. 8. 

Platba při přihlášení. Na všechna tvoření je třeba se 

přihlásit předem do uvedeného data na e-mail: mc-

domecek@seznam.cz nebo přímo v MC Domeček.

26.–30. 8., PŘÍMĚSTSTKÝ TÁBOŘÍČEK aneb 
Letní školička sovičky BUBU.
Pondělí: Den barev

Úterý: Den zvířátek

Středa: Den pohybu, sportu a tance

Čtvrtek: Den pohádek

Pátek: Den tvarů

Pro děti 3–6 let, maximální počet dětí na den 10. 

Cena: 300 Kč dítě/den, 500 Kč 2 sourozenci/den, 

1400 Kč dítě/týden, 2300 Kč 2 sourozenci/týden.

Přihlásit se je možné do 26. 7. 2013 na vámi vybra-

né dny nebo na celý týden. Bližší informace a při-

hlášku získáte na e-mail: mcdomecek@seznam.cz.

Více na www.mc-domecek.cz

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

do 19 let

Brandlova 6139/6, 149 00  Praha 11

Otevírací doba: po 14.00–17.00: individuální kon-

zultace a půjčovna sportovního vybavení; 

út, st, čt 14.00–20.00: klub 

PROGRAM ČERVENEC A SRPEN 2013:   
Téma měsíce: hooligans a fanouškovství
3. 7., 16.00: fotbal/volejbal
10. 7., 16.00: tématické odpoledne – fi lm s ná-

slednou diskuzí

17. 7., 16.00: workshop – fi mo šperky

31. 7., 16.00: jdeme na koupák – Hostivařská 
přehrada
Změna programu vyhrazena.

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

www.cb.cz/jizni.mesto

PROGRAM ČERVENEC A SRPEN 2013:
Neděle 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba 
pro všechny generace. 
Legoprojekt pro děti 6–12 let: 29. 7.–2. 8. od 9 

do 16 hod. Pro podrobnosti sledujte www.cb.cz/

jizni.mesto/

5.8. – 9.8. Legoprojekt v KCMT
Přijďte do KCMT postavit město ze stavebnice 

LEGO. Zdarma pro všechny děti i jejich rodiče. 

Více na www.kcmt.cz.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto
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Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
13. 5. 2013         
SCHVALUJE:

 nákup pozemku parc. č. 247/8 o vý-

měře 149 m2

 aby hlavní město Praha přijalo obec-

ně závaznou vyhlášku „O  stanovení 

pravidel pro pohyb psů na  veřejném 

prostranství na  území hlavního města 

Prahy“

 fi nanční dar ve  výši 1000 Kč školce 

EDUCAnet Outdoor Team, spol. s r. o.

 fi nanční dar ve výši 10 000 Kč Sboru 

dobrovolných hasičů Praha 11

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

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení zastupitelstva

Rekonstrukce 
komunikací

Májová veselice

Po úspěšně dokončené rekonstrukci ulic 

U Pramene a části Vodnické se blíží do-

končení prvních dvou etap rekonstruova-

ných komunikací v Újezdě. 

 V  červenci 2013 bude zprůjezdněn 

rekonstruovaný úsek ulice Josefa Bí-

brdlíka a  křižovatka Josefa Bíbrdlíka x 

Formanská. Přes Újezd bude opět jezdit 

autobus 363 po  změněné trase metro 

Háje–Křeslice–Újezd. Autobusová lin-

ka 227 na  Opatov zůstane zachována 

až do  doby, kdy se autobus 363 vrátí 

na svou trasu.

Pavel Staněk, odbor investiční

Již 6. ročník Májové veselice se tradičně 

uskutečnil poslední květnovou sobotu, 

tedy 25. května 2013. Při ranních přípra-

vách to vypadalo, že se špatná předpo-

věď počasí nevyplní. Opak byl pravdou. 

Od  půl druhé začalo pršet. Déšť ustal 

krátce po druhé hodině.  

 Začátek akce se nepatrně zdržel 

a po krátkém zahájení děti zhlédly lout-

kovou pohádku. Následovala dětská pě-

vecká soutěž. Děti, které se zúčastnily 

soutěže, obdržely od  starosty dáreček 

a  sladkost. V  průběhu akce vystoupil 

i  kouzelník. Zvídavým dětem jednotlivě 

předváděl karetní kouzla a učil je z balon-

ků tvarovat zvířátka a  různé předměty.  

Menší děti mohly využít k odpolední zá-

bavě nafukovací skákací hrad se skluzav-

kou. Dále byl pro děti k dispozici kašpá-

rek Aleš, který jim na  obličeje maloval 

různé motivy. 

 Kolem šestnácté hodiny vystoupilo 

16členné hudební těleso BJ Band ZUŠ 

Jižní Město. Starosta krátkým úvodem 

ofi ciálně zahájil 6. ročník Májové vese-

lice. Následovalo vystoupení skupiny 

Orchestr posledního dne. Odpoledne 

rychle utíkalo a  chvilkové pěkné poča-

sí střídal déšť a  naopak. Po  osmnácté 

hodině se počasí konečně umoudřilo 

a mohlo nastat kácení a dražba májky. 

Starosta se ujal podříznutí májky. Násle-

dovala dražba, kterou uváděl Daniel Hakl 

a starosta. Májku po velkém úsilí vydra-

žil za 7400 Kč Filip Ranoš, zástupce sta-

rosty. Tato částka bude použita na  vý-

stavbu nové mateřské školy v  Újezdě. 

Pracovník údržby Tomáš Váňa májku 

nařezal na stejně dlouhé kusy, které se 

příští rok použijí jako základ hranice pro 

pálení čarodějnic. 

 Skupina Horváth band v  podvečer 

zahájila poslední vystoupení veseli-

ce. V průběhu celého večera se všichni 

přítomní velice dobře bavili a  také tan-

covali. Atmosféru večerního vystou-

pení se pokusil ještě více oživit Daniel 

Hakl a  starosta. Společně se skupinou 

Horvát band zahráli a zazpívali dvě pís-

ničky. Akce byla ve 23.00 hod. úspěšně 

ukončena. Rád bych poděkoval všem 

sponzorům (Eurovia CS, a. s., Rodok – 

Lomnice nad Popelkou, Storm – Dalibor 

Kubík, Eurospektrum group, a. s., Zavos, 

s. r. o., Ing.  Ivan Fiala – projekty, Petr 

Děkanovský) za  poskytnutí fi nančních 

příspěvků a všem účinkujícím a organizá-

torům za skvěle odvedenou práci. Těším 

se na další, již 7. ročník Májové veselice 

v roce 2014.           

Václav Drahorád, starosta

I  když je Botič za  normálních okolnos-

tí velmi klidnou říčkou, spíše potokem, 

dokázal se během červnových povodní 

změnit v nebezpečný živel. Městská část 

Praha-Újezd je na rozhraní horního a dol-

ního toku Botiče, tedy přibližně v  jeho 

polovině, a  již zde Botič nabíral slušně 

na síle, což částečně dokládají i dvě srov-

návací fotografi e. V době kulminace bylo 

zábradlí na obrázku pod vodou a poříze-

ní fotodokumentace bylo nemožné. 

 Průměrný průtok Botiče činí přibližně 

0,5 m3/s. Při povodních v roce 2002 byl 

průtok mezi 50–60 m3/s a podle prvních 

odhadů letos Botičem protékalo cca 

90 m3/s.

Pavel Staněk, odbor investiční

Povodně 2013 – Botič

FOTA: PAVEL STANĚK

FOTA: PAVEL STANĚK
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Slovo 

zástupce 

starosty

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

dovolte prosím, abych vám popřál krás-

né a pohodové léto, pokud možno bez 

závislosti na  množství měřitelného slu-

nečního svitu. Při vědomí důležitosti 

slunce nad námi jsem přesvědčen, že 

stejný význam má slunce v  našich srd-

cích a myslích.

Slunečné prázdniny vám přeje 

Jan Meixner

Pár tipů, jak bezpečně na prázdniny

 „Strážníci v  naší městské části sa-

mozřejmě budou pravidelně dohlížet 

na  všech místech, kde se předpokládá 

výskyt dětí, ať se jedná o  parky, leso-

parky nebo hřiště a pískoviště. Bohužel 

však nemůžeme být na  všech místech 

současně, a proto vás žádáme, abyste 

své děti dostatečně poučili o  nejmož-

nějších úskalích, která na samotné děti 

číhají,“ říká ředitel Obvodního ředitelství 

MP Praha 11 Petr Schejbal.

 V prvé řadě je důležité znát základní 

údaje o svém jméně, bydlišti a  telefon-

ním čísle aspoň jednoho z  rodičů. To 

ale samozřejmě nesmí dítě použít při 

rozhovoru s  cizím člověkem, ale jen se 

strážníkem nebo třeba policistou. „Dítě 

musí vědět, že my jsme ti, kteří mu chtě-

jí pomoci pokud se ztratí, zraní, nebo 

pros tě potřebuje pomocnou ruku. To má 

většina dětí zakořeněno díky dohledům 

strážníků na  přechodech pro chodce 

a při dohledu na odchodu ze školy přes 

školní rok,“ dodává ředitel jihoměstských 

strážníků.

 Druhá věc, kterou dítě musí bezpod-

mínečně vědět, je to, že se nesmí bavit 

s  cizími lidmi, nesmí se ani přibližovat 

k cizím autům, když by jej náhodou oslo-

vil někdo z řidičů a za žádných okolností 

do vozidel nenasedat.

 Pokud má dítě mobil, neměl by to být 

ten nejnovější model, aby zbytečně nelá-

kal zloděje a jiné děti, které by ho mohly 

okrást. Stejně jako by u sebe nikdy vaše 

dítě nemělo mít větší fi nanční hotovost. 

Pokud se cítí v nebezpečí, mělo by vědět 

kam se obrátit, koho zavolat. Samozřej-

mě je důležité, aby zvážilo oprávněnost 

volání na  linky tísňového volání. „Určitě 

je důležité, aby děti volaly naše strážníky 

v případě, že někde najdou injekční stří-

kačku nebo jiný toxický materiál po dro-

gově závislých osobách. Strážníci jsou 

vybaveni pro odstraňování těchto věcí 

speciálním nářadím a  předávají materi-

ál ke kvalifi kované likvidaci,“ upozorňuje 

Petr Schejbal.

 Také je důležité zabezpečit, aby dítě, 

které jde ven s jízdním kolem, mělo hel-

mu, která je povinná pro děti do  osm-

nácti let věku, a dále veškeré náležitosti, 

které jsou upraveny přílohou č. 13 obec-

ně závazné vyhlášky č. 341/2002 Sb. 

Další důležitou informací pro děti je to, 

že samy nesmějí k vodě, pouze v dopro-

vodu jiných osob, nejlépe rodičů kama-

rádů, kteří všechny svěřené děti ohlídají. 

Děti musí znát aspoň základy silničního 

provozu, to, že přes vozovku se cho-

dí na zelenou atd. Samozřejmě by děti 

měly své rodiče informovat o tom, kam 

jdou, s  kým, kdy se vrátí a  o  změnách 

dávat včas vědět, kdyby se cokoli stalo, 

aby bylo možné je lokalizovat a včas jim 

pomoct.

 My, vaši jihoměstští strážníci, doufá-

me, že vaše děti si budou i  díky dobře 

mířeným radám celé prázdniny užívat 

sluníčka, pohody a zaslouženého odpo-

činku po školním roce.

Jana Přikrylová MP hl. m. Prahy

OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN MAJÍ DĚTI SPOJENÉ S  VÝLETY, DOBRO-

DRUŽSTVÍM, LETNÍMI TÁBORY ČI POBYTY NA  DOVOLENÝCH A  BÝVAJÍ 

VELMI LEHKOMYSLNÉ, PROTO JE DŮLEŽITÉ JE JEŠTĚ PŘED JEJICH ZA-

ČÁTKEM POUČIT O TOM, JAK SE MAJÍ CHOVAT, KDYŽ JSOU BEZ DOZORU 

RODIČŮ.

STRÁŽNÍCI RYCHLE ZASÁHLI. Dne 

21. 4. 2013 ve  večerních hodinách 

bylo oznámeno na l. 156, 

že před kinem Gala-

xie se nachází ag-

resivní muž, který 

napadá kolemjdou-

cí obyvatele Jižního 

Města. Po  příjezdu 

na  místo byli strážní-

ci mužem ihned bezdůvodně fyzicky 

napadeni. Z  tohoto důvodu strážníci 

použili donucovací prostředky a muže, 

který byl pod vlivem návykové látky, 

předvedli v  poutech na  místní oddě-

lení Policie ČR, kde byla zjištěna jeho 

totožnost a  následně byl převezen 

na  záchytnou protialkoholní stanici, 

kde měl čas do rána přemýšlet o svém 

nevhodném chování. 

STRÁŽNÍCI KROTILI HADA. Dne 

30. 4. 2013 v  dopoledních hodinách 

bylo oznámeno obyvatelkou domu 

v Remízkově ulici, že se jí po bytě po-

hybuje neznámý had. Po příjezdu hlídky 

na místo bylo zjištěno, že oznámení se 

opravdu zakládá na  pravdě. Z  tohoto 

důvodu byla ihned vyrozuměna odchy-

tová služba Městské policie hl. m. Prahy, 

která po příjezdu na místo neznámého 

hada, který byl následně identifi kován 

jako hroznýš královský, o  délce dvou 

metrů odchytla a  odvezla do  Útulku 

pro opuštěná zvířata hl. m. Prahy.

VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ POMÁHA-
LO. Dne 1. 5. 2013 v ranních hodinách 

v ulici Bartůňkova bylo strážníky za po-

moci vyhledávacího zařízení na  odci-

zená vozidla zakoupeného městskou 

částí Praha 11 nalezeno odcizené vozi-

dlo Škoda Favorit. Z důvodu podezření 

ze spáchání trestného činu strážníci 

místo zajistili a celou věc předali k dal-

šímu šetření Policii ČR. 

PORUŠOVAL DOPRAVNÍ PŘEDPI-
SY I  POD VLIVEM ALKOHOLU. Dne 

1. 5. 2013 v  pozdních nočních hodi-

nách si strážníci OŘ MP Praha 11 po-

všimli osobního vozidla, které kličkova-

lo na komunikaci pro motorová vozidla 

ze strany na stranu. Po spatření stráž-

níků se řidič rozjel a  snažil se ujet. 

Po  krátkém pronásledování se stráž-

níkům podařilo osobní vozidlo zastavit 

v  ulici V  Benátkách. Následnou kont-

rolou bylo zjištěno, že nejenomže do-

tyčný porušoval dopravní předpisy, ale 

řídil své vozidlo pod vlivem alkoholu 

1 ‰. Z tohoto důvodu byl muž ome-

zen na osobní svobodě a předán k dal-

šímu šetření Policii ČR. 

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU



Akce Smajlík – místo pokuty dětský obrázek
Teď před začátkem letních prázdnin 

od  10. do  14. června se uskutečnila 

v  Praze 11 preventivně dopravní akce 

ve  spolupráci s  Policií ČR, která určitě 

přispěje k větší bezpečnosti dětí na ko-

munikacích. Žáci z  vybraných jihoměst-

ských škol a  dopravní policisté kontrolo-

vali řidiče ve vybraných lokalitách Prahy 

11. Zaměřili se hlavně na  dodržování 

rychlosti, denní svícení a používání bez-

pečnostních pásů. Řidiči, kteří dodrželi 

veškerá pravidla silničního provozu, do-

stali od  dětí jako ocenění usměvavého 

smajlíka a naopak ti, kteří je porušili, do-

stali zamračeného. Řidiče určitě potěši-

lo, že místo pokuty, dostali jen obrázek 

mračouna a  domluvu od  školáků s  žá-

dostí, aby se příště chovali podle pravi-

del a hlavně ohleduplněji.

 „Bezpečnost a  prevence jsou důle-

žité celoročně a hlavně teď před letními 

prázdninami se taková akce dětem bude 

hodit. Zábavnou a interaktivní formou si 

totiž procvičily chování v dopravě. Všich-

ni víme, že právě děti jsou nejohroženější 

skupinou účastníků silničního provozu,“ 

řekl po akci starosta Dalibor Mlejnský. 

 Vyvrcholením čtyřdenní akce byly 

ukázky integrovaného záchranného sys-

tému a práce policie na venkovním spor-

tovišti u Modré školy a samozřejmě oce-

nění žáků za jejich „dopravní“ snažení.

Dana Foučková

 Součástí bezpečnostního dopoledne 

byla ukázka práce policejního psovoda. 

 Nechybělo ani pronásledování a za-

držení nebezpečného pachatele, samo-

zřejmě jako…

 Perfektní podívanou přichystala jízdní 

policie při ukázce překonávání překážek.

 Starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský 

spolu se zástupcem Policie ČR, dětem pře-

dal nejen odměny, ale i  Igráčka v podobě 

policisty, aby i nadále pamatovaly na  to, 

že bezpečnost je v silničním provozu ma-

ximálně nutná.   

 Lákavou podívanou pro děti byla jízd-

ní policie. Tu měla Městská část Prahy 11 

jako vůbec první v naší metropoli. 

 Téměř dvě stovky jihoměstských dětí 

se zájmem poslouchaly vyprávění měst-

ských strážnic. A z koňského sedla to pro 

ně znělo ještě zajímavěji.

FOTO: TINO KRATOCHVIL

FOTA 2 – 6: DANA FOUČKOVÁ
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Právní poradna pro občany 
městské části Praha 11 – ZDARMA
Městská část Praha 11 nabízí zdarma právní poradenství v  Informačním centru 

Prahy 11 v budově Finančního úřadu v Opatovské ulici u stanice metra Háje. 

Iuridicum Remedium, o. s.
tel.: 272 661 122, 267 902 488

Schůzku si mohou občané domluvit buď na uvedených telefonních číslech nebo 

přes rezervační on-line formulář na webu městské části – www.praha11.cz. Klienti 

mohou také přijít přímo do poradny, která je otevřena každé úterý od deseti hodin 

dopoledne do půl čtvrté odpoledne. Čas vymezený na klienta je max. 30 minut.  

 Můžete zde řešit: konzultace a  rady v  oblasti nájemních práv 

k bytu, pracovního práva a výkonu rozhodnutí (exekucí) v oblasti 

jejich práv a  povinností k  orgánům veřejné správy. Každý mě-

síc dostáváme zprávy o poskytnutých službách a díky tomu má 

městská část zpětnou vazbu o tom, jaká témata občané nejčas-

těji řeší.

Nábory do oddílu pokračují

V návaznosti na úspěšný pro-

jekt Dětská atletika do  škol, 

vznikl na  Jižním Městě nový 

oddíl atletiky.

 Cílem atletického projektu je co nej-

širší zapojení dětí a  mládeže všestran-

ným přístupem do  atletické přípravy 

a následně do závodění za Jižní Město. 

 Pokračujeme v  náboru dětí ve  věku 

7–12 let (1.–5. třída ZŠ), vítáni i  starší, 

z Jižního Města a okolí, tréninky úspěšně 

probíhají. 

 Přijďte se s  dětmi přihlásit a  ty se 

zapojí ihned do  přípravy už od  začát-

ku září v pondělí, středu a čtvrtek vždy 

od 16.00 do 17.30 hodin.

 Uvidíme se ve  sportovním areálu 

Hrabákova 2001/21 (vedle ZŠ Pošep-

ného). Tréninky probíhají pod vedením 

zkušených trenérů. Nad tímto atletickým 

projektem přebírá záštitu 1. zástupce 

starosty městské části Praha 11 Paed-

Dr.  Mgr.  Ladislav Kárský, dlouholetý re-

prezentant, trenér a činovník v atletice.

Bližší info a kontakty: www.atletikajm.cz

Pište na e-mail: atletikajm@seznam.cz

Na setkání s vámi se těší 

Atletika Jižní Město

Sportovní Jižní Město, o. p. s.

•  Atletika Jižní Město

Úprava metropolitní 
sítě ovlivnila 
i Jižní Město

Dopravní opatření, která vyplynula 

z  vyhodnocení metropolitní sítě au-

tobusových linek, ovlivnila i  dopravu 

na  Jižním Městě. Městská část  Pra-

ha 11 s návrhem dopravního podniku 

souhlasila s tím, že úpravy řeší hlavní 

nedostatky systému. Ty upřesnili oby-

vatelé městské části, a to v připomín-

kách i celé řadě podnětů. 

 Nebyli například spokojení s obslu-

hou lokalit Háje a Chodov linkou 293, 

důležitou pro efektivní propojení zdra-

votnických zařízení v Praze 11 a Praze 

4 a  pro přímé spojení do  nemocnice 

v  Krči. Za  nedostatečnou považovali 

také obsluhu Obytného souboru Mi-

líčov či propojení Jižního Města I  a  II 

linkou 197. Navrhovali, zda by nebylo 

vhodné nasadit kloubové vozy s  vyš-

ší přepravní kapacitou na  linku 135 

a zlepšit obsluhu území severně od Vý-

stavní ulice.  

 Nové jízdní řády začaly platit v so-

botu 29. června. Jedná se o avizované 

doladění systému metropolitních linek, 

který začal v Praze fungovat loni v září. 

Realizované změny odsouhlasily nebo 

vzaly na vědomí všechny městské čás-

ti, kterých se týkají, většina změn je 

připravena přímo podle jejich požadav-

ků. Podrobnosti mohou cestující získat 

na stránkách www.ropid.cz. 

cis 

Výpadek uvěznil ženu ve výtahu
Na  dlouhé desítky minut uvěznil ve  vý-

tahové šachtě devětašedesátiletou oby-

vatelku dvanáctipodlažního objektu noč-

ní výpadek dodávky elektrické energie 

na Jižním Městě po havárii trafostanice 

v  rozvodně Chodov. Ženu, postiženou 

astmatem, osvobodili z  nedýchatelně 

horkého vzduchu ve výtahové kleci muži 

v uniformách. „Byla jsem vyděšená. Bylo 

strašné horko, pes, kterého jsem jela 

vyvenčit, začal kolabovat. A  ti policisté 

nebo strážníci, vlastně ani nevím, v roz-

rušení jsem se pořádně nepodívala, se 

ke mně chovali moc hezky. V podstatě 

mě z toho výtahu vynesli. I mou deseti-

letou fenku Dorinu. Ani nevím, jestli jsem 

jim stihla poděkovat, a tak bych to ráda 

udělala alespoň dodatečně,“ navštívila 

redakci Klíče paní Jana. Výpadek proudu 

ji zastihl ve  výtahu mezi 6. a  7. podla-

žím. „Neměla jsem s sebou telefon, ale 

to už se nestane. Už se bez něj nehnu,“ 

usoudila.

 Její příběh je jedním z mnoha, které 

prožili obyvatelé Jižního Města za horké 

červnové noci. Někteří seděli v  tramva-

jích, jiní nevyjeli z  podzemních garáží, 

nemohli se dozvonit na  příbuzné nebo 

zůstali ve výtahu. A řada z nich nevěděla, 

jak se zachovat.  

 Výpadek naštěstí nebyl extrémně 

dlouhý, trval půldruhé hodiny. Ukázal 

však, že podobné situace mohou nastat. 

A  příště mohou trvat déle nebo přijít 

ve  frekventované části dne. Pak by ná-

sledky mohly být mnohem citelnější. 

 Úřad městské části Praha 11 se 

proto rozhodl hledat cestu, jak lidem 

v  nouzové situaci připomenout nejdůle-

žitější telefonní čísla. Řada z nich si sice 

s  chladnou hlavou na kontakty na hasi-

če, policii nebo tísňovou linku vzpomene, 

v rozrušení to však může být jiné. Úřad 

se chystá vydat samolepky s  nejdůleži-

tějšími kontakty, tedy na tísňovou linku 

112, hasiče 150 a další. 

Šárka Cicvárková

 FOTO: BLACKBEE
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Oběti kruté pomstychtivosti 
Odvážní českoslovenští parašutisté 27. května 1942 uskuteč-

nili atentát na  Reinharda Heydricha, „zastupujícího říšského 

protektora“ u nás. Byl to vůbec nejvýznamnější nacista, jehož 

kdy v  okupovaných evropských zemích dostihla odplata. Na-

víc v době, kdy se Hitlerova říše ještě zdála nepřemožitelnou. 

„Vůdce“ a  jemu oddaní malomocně zuřili a  – krutě se mstili. 

Nejen v  Lidicích a  Ležákách. Na popravištích byli popravová-

ni představitelé, věznění jako „rukojmí“ za  vynucované ticho 

Čechů v tzv. protektorátu, i ti, kdo s úspěšným atentátem do-

datečně naznačili souhlas. Dnes je neuvěřitelné, že noviny teh-

dy denně přinášely seznamy popravených, málem jako běžné 

statistické přehledy. Reprodukovaný úryvek je z  textu, který 

svědčí, že 19. června bylo zastřeleno sedmdesát pět osob. 

V zaniklé kobyliské vojenské střelnici dnes na mrtvé upomíná 

prostý památníček. Dne 1. července v 19. 30 hodin tam pad-

li i manželé Anežka a zahradník František Hejplík z Chodova 

č. 532. Ona pocházela z Mertlova, on ze Sušice. Bydleli v uli-

ci, kterou po nich později pojmenovali, byť nepřesně: chybí jí 

množné číslo. A v seznamech ulic se tradovalo, že František 

Hejplík zahynul v koncentračním táboře.

 Nedávno osud sousedů opět zaujal Miloše Frice, za války 

malého chlapce, který stále bydlí v sousední ulici V Opatově. 

Vyptával se pamětníků v  Hejplíkově ulici, informace získal 

i v archivu. Doklady se dochovaly, ale v běžném povědomí ko-

lovaly omyly. Nyní tak díky Miloši Fricovi můžeme znát tehdejší 

realitu všichni. Útržek z dob tak těžkých, že se na ně chce ně-

kdy zapomenout, se stal správně čitelným. Nedopusťme jeho 

zapomnění. Už kvůli statečnosti a obětem, které byly tehdy 

vynaloženy.

Jiří Bartoň

Srovnávání fotografi í trochu „na riziko“
Jaroslav Švásta se přihlásil na  setkání 

kronikářů obcí v Liberci hned, jak padla 

zmínka o pražském Jižním Městě. Praž-

ský rodák Jaroslav František Švásta, jak 

se podepisuje, je kronikářem v Maršovi-

cích u Jablonce nad Nisou a nadšeným 

fotografem. Fotokroniku v místě svého 

působení vytváří nejraději. Rád vyprávěl, 

že zajíždí také na Jižní Město, kde bydlí 

rodina jeho bratra Petra v Litochlebech 

v  Chalupkově ulici. Pochlubil se sadou 

záběrů od  nás a  v  digitální podobě je 

později věnoval našemu jihoměstské-

mu muzeu. Uvádíme dva, zachycující 

stejný prostor v  rozmezí pětatřiceti 

roků. 

 Stará, černobílá fotografi e je dato-

vána 28. 4. 1978. Jde o prostor v sou-

sedství Chalupkovy a  Brandlovy ulice, 

v  zázemí objektů v ulicích Květnového 

vítězství a  Markušovy. Popis autora 

sděluje: „Chalupkova ul., západní po-

hled na  park, vlevo budou podzemní 

garáže“. Pevná víra, že zobrazený pro-

stor stavebního dvora je – bude jednou 

– parkem, působí až dojemně. Další ko-

mentáře snad nejsou zapotřebí.

 Z nedávné současnosti se v darova-

ném souboru nabízely tři barevné zábě-

ry. Jarní pozdní odpoledne, pak západ 

slunce, vybrána ale byla zima z 27. října 

2012, signovaná Petr Švásta. V letních 

vedrech, až Klíč vyjde, nám zimní téma-

tika třeba příjemně připomene, že také 

konec roku může být zajímavý. Po  le-

tošních nepředvídatelných peripetiích 

počasí, směřujících kamsi do  globální-

ho ochlazení, je to samozřejmě téměř 

„na  riziko“, že fotografi e může připomí-

nat i  „letní“ skutečnost… Obsah zá-

běru charakterizoval J. F. Švásta slo-

vy: „Chalupkova ulice – západní pohled 

– park se sportovní halou. Vlevo vjezd 

do podzemních garáží“. Víra v podzem-

ní garáže i v park se průkazně proměnila 

v  realitu. A  ještě přibyla známá Spor-

tovní hala Jižní Město.

Jiří Bartoň

Noviny z 21. 6. 1942

SOUKROMÁ SBÍRKA.

FOTO: J. F. ŠVÁSTA FOTO: PETR ŠVÁSTA28. 4. 1978 27. 10. 1912 
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• 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.

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNI-
ČEK v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 

678, 261 261 792 v době 7–22 hod. 

Prodej nových a odvoz starých chladni-

ček.

• !!STĚHOVÁNÍ!! Stěhování všeho dru-

hu, nejen po Praze ale i celé ČR, odvoz 

nepotřebných věcí k likvidaci. Doprava 

po Praze zdarma. Vyklízení, autodopra-

va. Telefon: 777 227 840.

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-
NÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  
EVIDENCE, rekonstrukce účetnictví. 

Všechny daně, mzdy, DPH, personalis-

tika. Zastupování na úřadech. Tel.: 604 

618 298, 222 364 018.

• 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.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETO-
VÁNÍ, malířské práce, stropní kazety, 

levně, rychle, včetně víkendů. Zaměře-

ní zdarma. Tel.: 603 494 330, e-mail: 

ivan.lafek@email.cz.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, 

úpravy, opravy. J. Majerová – Chodov, 

Zakouřilova 94, tel.: 272 929 597.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK 

– Kompletní malířské práce, štukování 

panelů, stěhování, zakrývání. Kvalitní 

práce za rozumné ceny. www.123ma-

lovani.cz, tel.: 603 475 667, e-mail: 

infomal@volny.cz.

• ELEKTRIKÁŘ PRO JIŽNÍ MĚSTO. 
Veškeré opravy, úpravy a revize elektroin-

stalace v bytech a domech. Jiskří Vám zá-

suvka či vypínač? Volejte 737 323 598, 

pište na elektro-udrzba@seznam.cz.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra 

Háje, Praha 4 – komplexní právní služby 

–zastoupení u soudu, bytové záležitosti, 

pohledávky, smlouvy, rozvody, výživné, 

dědictví, exekuce, atd. Tel.: 606 125 

069, e-mail: causa@cmail.cz.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VI-

DEO, DVD, HI-FI věže, podpora digitální 

TV, LCD monitory a počítače. Rozumné 

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

mobil: 602 390 630.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU, nábytku, el. 

spotřebičů, odpadu do sběrného dvora. 

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

jader i s odvozem – 4.900 Kč. Jiné práce 

dle dohody. Tel.: 777 207 227.

• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, 

ARISTON, CROSLEY, ELECTROLUX, IN-

DESIT, PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI 

a jiné. P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malíř-

ské práce. Bytová jádra a rekonstrukce 

bytů. KVALITA a ROZUMNÉ CENY. Ra-

kovec 267 913 922, 18.00–21.00, 608 

709 716 přes den, www.rakovec.cz.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, od-

pady, plyn, topení, výměny zařizovacích 

předmětů, připojování kuchyní a podob-

ně. Výměny rozvodů vody a odpadů, ply-

nu a topení. Tel.: 603 344 485, e-mail: 

jirka.vlasak@volny.cz.

• BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE 
– specialisté na Prahu 11. Nyní stan-

dardní rekonstrukce za 99.000 Kč vč. 

DPH a veškerého materiálu – vše na klíč. 

www.bytovejadro.cz,  telefon: 602 244 

255.

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA – ve-

stavěné skříně, kuchyně, atypický zakáz-

kový  nábytek – výroba, doprava, mon-

táž. Tel.: 608 208 003, e-mail: maryba@

volny.cz,  www.webpark.cz/maryba.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, 

veškeré zednické a obkladačské práce, 

malování, štukování, plovoucí podlahy. 

Kvalita a rozumná cena. Tel.: 720 391 

187, e-mail: skutchan@seznam.cz.

• REKONSTRUKCE BYTŮ A BYTOVÉ-
HO JÁDRA – bourání, vyklízení, sádro-

karton, zednické práce. Tel.: 608 934 

466, 608 701 821.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specia-

listé na stěhování bytů, čeští pra-

covníci, SO+NE stejné ceny, km po 

Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 

www.stehovanibytu.cz.

• !!UPOZORNĚNÍ!! Odvoz starého ná-

bytku k likvidaci. Vyklízení sklepů, bytů, 

pozůstalostí atd. Likvidace veškerého 

odpadu z domácností. Vše v pohodlí 

vašeho domova a za dobrou cenu. Tel.: 

777 227 840.

• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4, 11 a 12. 

Tel.: 602 441 762, 272 765 431.

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která 

zhotovuje péřové deky a polštáře z naší 

sypkoviny. 100% bavlna. Zhotovujeme 

do 24 hod. Sami odvezeme a přivezeme 

ZDARMA. Tel.: 606 312 174, www.cis-

tirnaperi.cz.

• NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A LAKÝRNIC-
KÉ PRÁCE + štukování, stěrkování. Tel.: 

606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, 
PRODEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, 

instalace sítí, WiFi, internetu, tiskáren, 

notebooků, chytrých telefonů, výuka s 

trpělivým učitelem. Doprava zdarma, m: 

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

www.aro.cz

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Prová-

dím veškeré zednické, obkladačské, ma-

lířské a bourací práce s odvozem sutě. 

Rekonstrukce bytů, kanceláří, domků a 

sklepních prostorů. Mob.: 777 670 326.    

• SERVIS PLASTOVÝCH OKEN. Okna je 

nutno jednou za dva roky seřídit a pro-

mazat, jinak neplní svou funkci a dochá-

zí k vážnému poškození. Tel.: 601 236 

957, email: jirasek.servis@seznam.cz.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, 

kanalizace, topení. Výměna plynových 

spotřebičů. Rekonstrukce bytového já-

dra. Jan Horyna, tel. 603 554 550, 271 

912 323.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TA-
PET, štukování, malířské a lakýrnické 

práce a jiné úpravy bytů provede Miro-

slav Rychlý. Telefon: 222 982 922, 604 

517 565.

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 

547 – malování, lakování, štukování, fa-

sády, zaměření zdarma, práce i o víken-

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

malovani.novotny@seznam.cz.

• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JA-
DER A BYTŮ NA KLÍČ. Obklady, dlaž-

by, štuky, sádrokartony, plovoucí 

podlahy, instalatérské a elektrikářské 

práce. Tomáš Doležal, 723 044 706, 

www.koupelny-praha-rekonstrukce.cz, 

e-mail: dolmek@seznam.cz.

• ADVOKÁTKA JUDr. SVATAVA GRI-
VALSKÁ (sídlem u metra Háje). Spory, 

vymáhání pohledávek, smlouvy, nemovi-

tosti, byty, rozvody, právo rodinné, ob-

čanské, obchodní, pracovní. Kompletní 

právní služby pro bytová družstva vč. 

převodů bytů do osobního vlastnictví a 

zakládání společenství vlastníků, likvida-

ce fi rem a družstev, osobní bankroty a 

insolvenční řízení. Kontakt: Horčičkova 

548, tel. 603 823 260, offi  ce@grival-

ska.cz, www.grivalska.cz.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TA-
PET, štukování, malířské a lakýrnické 

práce a jiné úpravy bytů provede Miro-

slav Rychlý. Telefon: 222 982 922, 604 

517 565.

Služby
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Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, 
KOUPĚ, výměn bytů. HLOUŠEK REALI-

TY REALITNÍ CENTRUM JIŽNÍ MĚSTO, 

člen Asociace realitních kanceláří ČR. Ing. 

Zbyněk Hloušek-certifi kovaný makléř-11 

let specializace na Prahu 11, 4 a 10. Da-

tabáze zájemců, kompletní a kvalitní rea-

litní servis. Poradenství zdarma. Využijte 

našich zkušeností. Najdete nás ve ves-

tibulu stanice metra C Opatov nebo na 

tel.: 272 927 497, 607 636 784, 732 

237 741, www.hlousekreality.cz

• STARÁME SE O JIŽNÍ MĚSTO. Pro-

deje, pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORA-

DENSTVÍ ZDARMA. RIM Realit kontakt: 

725 001 188, 271 001 188, rimrealit@

rimrealit.cz, www.rimrealit.cz. Vykupuje-

me byty – platba v hotovosti. Vyřešíme 

i dluhy a exekuce.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 

3 mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Mi-

líčovského nebo Krčského lesa, i před 

privatizací. Platba v hotovosti, dluhy a 

exekuce nevadí. Tel.: 777 211 671.

• KOUPÍM BYT A DŮM kdekoli v Pra-

ze. 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1, až 

8+1. Panel, cihla, novostavba. DR a OV. 

Možno i s dluhy nebo s exekucí. Platba 

hotově! Stačí zaslat SMS! 722 509 947.

• KOUPÍM BYT NEBO ROD. DŮM, vilu, 

pozemek kdekoliv v Praze, i ve špatném 

stavu, na velikosti ani vlastnictví nezá-

leží, může být i za odstupné - nájemní, 

družstevní, LBD, i nečlena družstva, 

služební, podnikový apod. Nechám čas 

na vystěhování, uhradím za Vás případ-

né dluhy na nájmu, exekuce, privatizace 

atd., vyřídím i právně velmi kompliko-

vané případy, podílová spoluvlastnictví, 

stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Kou-

pím i nemovitost neoprávněně obsaze-

nou, s nežádoucím nájemníkem, příp. 

dám náhradní byt či domeček mimo Pra-

hu a doplatek apod. Platím v hotovosti, 

záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 

nebo 603 420 013.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním 

Městě o velikosti  3+kk/L až 4+1/L.  

Družstevní, OV nebo v privatizaci. Nej-

lépe v blízkosti zeleně a v dobré dostup-

nosti. Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• KOUPÍME BYT 2+KK (1+KK, 1+1) v 

Praze 11. Družstevní vlastnictví ani pů-

vodní stav nevadí. Platba bez úvěru. Tel.: 

723 410 514.

• POPTÁVÁME KE KOUPI menší byt na 

Jižním Městě pro mladý pár. Ideálně pů-

vodní stav, lze i po reko.  Může být DV i 

OV, platíme hotově (do 2,5 mil. Kč). Pro-

síme, RK nevolejte! 773 515 080.

• RODINA S DĚTMI HLEDÁ 3 nebo 

4pokojový byt v klidné lokalitě Prahy 11 

s pěší dostupností na metro. Případné 

dluhy a závazky nemusí být překážkou. 

Spěchá! Nechceme RK! 774 358 831.

• HLEDÁME PRONÁJEM bytu o veli-

kosti GARS. AŽ 2+1 DO 12.000,- VČET-

NĚ POPLATKŮ NEBO 3+kk AŽ 4+1 DO 

15.000,- VČETNĚ POPLATKŮ nebo pří-

padně pokoje do 4.000,- vč. pop. kdekoli 

v Praze a okolí. Volejte nebo pište pro-

sím na tel.: 603 257 202. 

 Ostatní
• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a 

bojíte se exekuce? Pak je pro Vás možná 

nejlepším řešením soudní oddlužení, kde 

stačí uhradit 30 % dluhů! Přijďte se pora-

dit do naší insolvenční poradny, Ke Kate-

řinkám 8, Praha 4, 603 195 336.

• ČESKA POJIŠŤOVNA NA HÁJÍCH 

Anny Drabíkové 534, P4 Háje. Otevřeno:  

po– pá 9–18 Pojištění, penzijní spoření, 

fi nance, hlášení úrazů, platby a další. Tel.: 

723 277 777. 

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRA-
FIKY i celé knižní pozůstalosti. Pohled-

nice pouze do roku 1950. Nabídněte. 

Telefon: 603 247 819, e-mail: 

centrums.t@post.cz.

• VYPLÁTÍM ZÁLOHU AŽ 750.000 Kč 

na Vaši kupní cenu. Odkoupím Vaši nemo-

vitost. Rychle vyplatím Vaše dluhy, exe-

kuce, zástavní práva apod. Volejte – pište 

605 246 386.



Mrelax – Relaxační a kosmetické studio  podnikatel měsíce června
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„Budeme rádi, když se u  nás budete 
cítit jako doma a my Vám odvedeme 
více jak 100% práci.”
 To je krédo příjemného studia, 

o kterém píšeme tentokrát jako o pod-

nikateli měsíce června. Představíme 

vám usměvavou majitelku studia Šárku 

Matějovou, která má na  Jižním Měs-

tě otevřené relaxační a  kosmetické 

studio. Studio Mrelax nabízí širokou 

škálu zkrášlujících a relaxačních služeb 

od  manikúry, modeláže nehtů a  nově 

i  moderního permanentního lakování, 

také přístrojovou pedikúru, kosmetiku, 

permanentní prodlužování řas, ale i  fy-

zioterapii, masáže, parafínové zábaly, 

ultrazvuk, lymfoven a opalování v solá-

riu. 

 Najdete tady zkušený tým odbor-

níků, který se o  vás v  příjemném pro-

středí moderního studia postará nejlé-

pe, jak je to jen možné. Z nabízených 

procedur musíme zmínit zcela hygi-

enickou a  bezbolestnou přístrojovou 

pedikúru, díky níž se navždy zbavíte 

prasklin, otlaků i kuřích ok, permanent-

ní lak, který nezničí vaše nehty a udrží 

je krásné až 3 týdny, kosmetiku, při níž 

probíhá ošetření i  hloubkové čištění 

pleti pomocí ultrazvukové špachtle a je 

tedy pro citlivé lidi i aknózní pleť bezbo-

lestné, aplikaci řas, která rozzáří vaše 

oči a  fyzioterapii, kde vás ošetří zku-

šený odborník. Zároveň se zde pracu-

je s produkty předních profesionálních 

kosmetických značek jako jsou: O. P. I., 

ORLY, Alessandro, Gehwol, Allpresan, 

Allisa Beauté, Perskindol atd. I přesto 

ceny nejsou vysoké, káva, čaj i voda je 

pro klienty vždy během procedury při-

pravená zdarma. Více o Mrelax studiu 

na stránkách: www.mrelax.cz.

Kontakt
Mrelax studio

Ke Kateřinkám 1392

149 00 Praha 4

Šárka Matějová (manikérka, pedikérka)

Mobil: 724 311 261

Šárka Ročková (manikérka)

Mobil: 731 158 644

Ivana Melicharová 

(kosmetička, zdravotní sestra)

Mobil: 723 078 926

Mgr. Vlastimil Ježek 

(fyzioterapeut, masér)

Mobil: 606 947 157

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

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

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50

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

PRODEJ PRONÁJEM VÝMĚNA

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.

www.praha11.cz16

INZERCE

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Kdo chce dobré maso míti, ke Křečkovi musí jíti.
Uzenina chlouba naše, náš cíl spokojenost Vaše.

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 ČERVENEC – SPPEN
Drůbeží jemné párky 46,90 41,90 Kč

Brusinková paštika 99,90 79,90 Kč

Krůtí šunka 140,90 119,90 Kč

Anglická slanina 141,90 119,90 Kč

Dunajská klobása 195,90 149,90 Kč

Hov. zadní předkýtí ml. býk 221,90 209,90 Kč

Vepřová plec s. k. 99,90 89,90 Kč

Kuřecí stehna 61,90 49,90 Kč

TRVALE SNÍŽENA CENA Drůbeží jemný salám 50,90 Kč Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.


