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PRODEJ bytu 3+1/L, 
76 m2, Praha 11 – Háje

Byt po velmi zdařilé rekonstrukci, 

kdy došlo i ke změně dispozic bytu. 

Vestavěné spotřebiče v kuchyňské 

lince stále v záruce. Okna směřují na 

S a J. Zasklená lodžie.
 Tel. 267 311 611

POBOČKA HÁJE
Najdete nás 

u metra Háje 
vedle pošty

PRONÁJEM bytu 2+kk, 
65 m2, Praha 11 – Háje

Byt po rekonstrukci z původního 

3+kk se nabízí kompletně zařízený. 

Určeno k dlouhodobému pronájmu. 

Cena je 12.500,-Kč vč.popl.

 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 3+1/L, 
73 m2, Praha 11 – Háje 

Byt ve zcela původním, ale udržo-

vaném stavu, tudíž vhodný k rekon-

strukci. Plastová okna směřují na 

S a J. Anuita splacena. V blízkosti 
lesopark.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 3+1/L, 
78 m2, Praha 11 – Háje

Byt po rekonstrukci se nachází v 5.

patře a pronajímá se zařízený pouze 

kuchyňskou linkou. WC zvlášť. Ne-

průchozí pokoje. Cena je 13.000,-Kč 
+ popl.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 2+kk, 
42 m2, Praha 11 – Háje

Zrekonstruovaný byt se nachází ve 

3.patře. V bytě je kuchyňská linka, 

jinak bez zařízení. WC oddělené. 

Cena je 9.000,-Kč + popl.

 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 3+kk/L, 
65 m2, Praha 11 – Háje

Byt po rekonstrukci se nachází v 1.

patře a nabízí se plně zařízený. Urče-

no k dlouhodobému pronájmu. Cena 
je 10.000,-Kč + popl.

 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM KO, 
94 m2, Praha 11 - Háje

Komerční objekt se nachází v 1.patře 

RD. Jedná se o 4 místnosti, sociální 

zařízení, 2x lodžie. K využití pro 

kanceláře. Cena včetně veškerých 
popl. je 25.000,-Kč.
 Tel. 267 311 611

Hledáme aktivní 
a komunikativní ženy/
muže ve věku 35-ti let 

na novou pobočku 
na Hájích

KOUPÍM byt 2+kk, 2+1
na Jižním Městě

- Lodžie výhodou

- Na stavu bytu nezáleží

- Hotovost do 2.100.000,-Kč

- ID poptávky: 16820

- Další poptávky na www.chirs.cz

 Tel. 267 311 611

 haje@chirs.cz

 kariera@chirs.cz
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Otázky pro starostu 
Dalibora Mlejnského

Hodně se mluví o bazénu, Jedenáctce 
VS. Co vlastně znamená ta zkratka? 
Jde o dvě témata, která se v názvu 

areálu spojují, a to je VODA a SPORT. 

Jedenáctka pak je signál patriotismu, 

žijeme v Praze 11, tak je symbolické, 

že se objevuje i v názvu největší akce 

za poslední roky. Chtěli bychom však 

vědět, co si o tom myslí občané Jižní-

ho Města, takže se jich zeptáme, zda 

by chtěli zůstat u původního názvu, 

nebo přijdou s vlastními náměty. Do-

tazů, souvisejících s dokončovaným 

areálem je hodně. Jsme rádi, že tomu 

tak je, protože to znamená, že se lidé 

o stavbu zajímají. O bazénu v této 

části Prahy se mluví už dlouhé roky, 

ale až nyní budou lidé moci areál 

s atrakcemi skutečně navštěvovat.

Připravuje se jarní úklidový den? 
Ano, velký úklid městské části při-

pravujeme na víkend 12.–13. dubna. 

K dispozici bude padesát velkoobje-

mových kontejnerů, které se během 

soboty a neděle po naplnění dvakrát 

vyvezou. Lidé tak budou moci zaplnit 

tolik prostoru, jako bychom přistavi-

li celkem 200 kontejnerů. Akce bude 

probíhat ve stejném režimu jako loni, 

jen s rozšířením služby. Letos nabídne-

me pomoc obyvatelům, kteří ze zdra-

votních důvodů nemohou s odpadem 

přijít až ke sběrné nádobě. Pokud včas 

zavolají na Linku čistoty 800 113 336, 

pomohou jim zaměstnanci Jihoměst-

ské majetkové.

Chtěli bychom opravit kontejnerové 
stání. Máme šanci získat od městské 
části nějaké peníze?  
Samozřejmě, pokud se vaše bytové 

družstvo nebo společenství vlastní-

ků přihlásí do programu Jižní Město 

– město pro život a váš požadavek 

odsouhlasí i ostatní členové, pak spo-

lupráci nic nebrání. Takto se do progra-

mu přihlásily už desítky BD a SVJ. Jen 

v loňském roce jsme jim pomohli s pra-

cemi za 4,7 mil. korun. Ve spolupráci 

s Jihoměstskou majetkovou se řešily 

stovky podnětů; opravovala se kontej-

nerová stání, odstraňovaly nefunkční 

nebo nadbytečné betonové prvky, 

vybudovalo se 1300 běžných metrů 

přešlapových chodníků.    

 

Dalibor Mlejnský
starosta městské 

části Praha 11

Otázky pro starostu
Dalibora Mlejnského

Pro Jižní Město je bezpečnost obyvatel prioritou

Atletika našla na Jižním 
Městě zázemí

Koncert skupiny Jablkoň Seriál  S průvodcem 
po Jedenáctce VS

Zářící lávka Bezpečné přechody jsou 
stále aktuální

EXPRESKA vás nastartu-
je a večer zrelaxuje
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Jižní Město je lokalitou s nejvyšším počtem obyvatel 
na kilometr čtvereční v Praze. Anonymita lokality 
s vysokou koncentrací lidí rozšiřuje prostor pro pachatele 
trestných činů. V loňském roce policisté na území MČ 
Praha 11 evidovali bezmála 4100 trestných činů, zejména 
majetkových. Jak se Jižní Město brání? Co může radnice 
udělat, aby se tu lidé cítili bezpečně? 

„Otázka bezpečnosti je pro nás velmi 

důležitá. Využíváme všechny možnosti, 

jak pocit bezpečí našich občanů posílit. 

Od  poskytování vybavení, přes podporu 

našich strážníků, po  preventivní opatře-

ní,“ uvedl starosta Jižního Města Dalibor 

Mlejnský. 

Záběr práce strážníků je široký, od zadr-

žení celostátně hledaných osob (jen v loň-

ském roce jich bylo sedmatřicet), přes 

řešení narušování nočního klidu, po  do-

provod dětí do škol. 

Jedním z  nejvýznamnějších problémů 

Jižního Města jsou krádeže automobi-

lů a věcí z nich. V  loňském roce stouply 

počty těchto krádeží o  desítky případů. 

Podle informací Policie ČR měla na  sta-

tistiku vliv i amnestie prezidenta republi-

ky. Z ulic Prahy 11 se za dvanáct měsíců 

roku 2013 ztratilo 310 aut. Jejich počet 

však mohl být vyšší; městské policii se 

podařilo díky vyhledávacímu zařízení ně-

která kradená auta najít. „Zařízení je jed-

ním z našich příspěvků ke zvýšení bezpeč-

nosti, stejně jako kamery, nová služebna, 

zázemí pro jízdní oddíl,“ upřesnil starosta.

Policejní statistiky zahrnují také doprav-

ní nehodovost, která se také díky škol-

ní dohledové službě dramaticky snížila. 

V  ulicích Jižního Města bylo meziročně 

o téměř polovinu méně těžce zraněných. 

Celkový počet dopravních nehod klesl 

o 115. „Strážníci dohlížejí na bezpečnou 

cestu dětí do  školy a  ze školy, zejména 

na  nejfrekventovanějších přechodech 

pro chodce. Měří rychlost vozů v blízkos-

ti škol,“ upozornil ředitel jihoměstské-

ho obvodního ředitelství MP Praha Petr 

Schejbal. 

Stejně důležitým úkolem strážníků je do-

hled nad veřejným pořádkem. Motori-

zované hlídky doplnili před několika lety 

strážníci – specialisté (okrskáři). Chodí 

pěšky, jezdí na kole i na koni. Jsou připra-

veni vyslyšet požadavky občanů, domlu-

vit provinilcům proti veřejnému pořádku 

i pokutovat ty, kteří se z domluvy nepo-

učili. Smysl vytvoření okrsků se potvrdil: 

lidé svého pochůzkáře znají a jsou méně 

ostýchaví a klidnější v kontaktu s unifor-

movaným strážníkem.

Mužům v terénu pomáhají i kolegové, kte-

ří mají k dispozici osmadvacet kamer do-

hlížecího systému nonstop dispečinku. 

Obsluha tísňové linky 156 přijala jen vloni 

5792 telefonátů. 

Týkaly se celé řady záležitostí: špatně 

zaparkovaných vozidel, nalezených věcí, 

krádeží v  obchodech, rušení nočního kli-

du, ale také podezření z  trestných činů. 

Strážníci chrání také zdraví obyvatel Již-

ního Města. V loňském roce sebrali v uli-

cích, na  hřištích i  v  zeleni 435 injekč-

ních jehel, stříkaček a  dalšího toxického 

materiálu.

Nehodovost se díky 
školní dohledové službě 
dramaticky snížila. 

Strážníci v  Praze 11 řešili v  roce 2013 

celkem patnáct tisíc přestupků v dopra-

vě a čtyři tisíce přestupků proti veřejné-

mu pořádku. Zázemí našla městská po-

licie na  Jižním Městě v Markušově ulici. 

Pro Jižní Město je bezpečnost 

obyvatel prioritou

Téma měsíce

STRÁŽNÍKŮM 

POMÁHÁ 

DOHLÍŽECÍ 

SYSTÉM
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„Do nových prostor jsme se přestěhovali 

díky městské části Praha 11 a hlavnímu 

městu Praze v  roce 2010. Získali jsme 

nesrovnatelně lepší zázemí pro výkon 

služby, ale také daleko přívětivější pro-

středí pro návštěvníky a obyvatele naše-

ho Jižního Města, kteří z nějakého důvo-

du potřebují městskou policii navštívit,“ 

doplnil Schejbal s tím, že až nová služba 

umožnila strážníkům bez omezení uplat-

ňovat i preventivní programy, tedy exkur-

ze a přednášky. 

Jihoměstské ředitelství MP se může chlu-

bit něčím, co zavedlo jako první v Praze, 

jízdní skupinou. Od května 2009 sídlí díky 

MČ v areálu u Milíčovského lesa. Skupina 

je pětičlenná a má k dispozici čtyři koně. 

Jízdní hlídka v  lokalitách Milíčovský les 

a Michelsko-Kunratický les dohlíží zejmé-

na na veřejný pořádek a přispívá k preven-

ci proti kriminalitě. Od letošního roku bude 

skupina větší, zvýší se i počet koní a také 

rozšíří hlídaná lokalita. Jízdní oddíl bude 

mít na starosti celý jihovýchod metropole.

Obyvatelé Jižního Města začínají práci 

strážníků vnímat jako službu. „Přál bych 

si, aby ji ještě více využívali, aby spolu-

pracovali. Přispějí tak k pořádku a bezpečí 

v naší části hlavního města, protože více 

očí a uší více slyší a vidí. Strážník nemůže 

být všude a pořád, ale při včasném ozná-

mení může být na  místě včas,“ usoudil 

Dalibor Mlejnský. 

Kromě rozšíření jízdní skupiny čeká letos 

strážníky na Jižním Městě částečná obno-

va vozového parku. 

cis

ZEPTALI JSME SE
Co si myslíte o bezpečnosti na Jižním 
Městě?

 Veronika Brabcová 

Bezpečnost vnímám jako dobrou a do-

stačující, obdivuji práci policistů, kte-

ří den co den vyhánějí bezdomovce 

od stanice metra Háje, kam se však oni 

stabilně vracejí. Jen je to skoro sysifof-

ská práce, jen co odejdou, bezdomovci 

se vrátí zpět. Takže budeme doufat, že 

se situace v budoucnu zlepší.

 Petra Harvišová  

Jako maminka a rodič jsem s bezpeč-

ností na Jižním Městě celkem spokoje-

ná. Bydlím v lokalitě Hořčičkovy ulice, 

tam bych jen uvítala v oblasti TESCA 

větší klid večer, schází se tu bezdo-

movci, bývá tu hluk a hlavně na neda-

lekém pískovišti bývá i rozbité sklo. 

Z mého pohledu by to chtělo pravidel-

né a častější policejní kontroly.  

 Karolína Galliková  

Bydlíme v ulici Starobylá, lokalita je 

skvělá, hodně zeleně a musím říci, že 

se tu cítím bezpečně. Hodně nás po-

těšilo nové dětské hříště, které je ne-

daleko. Jen mu zatím chybí oplocení 

a často tam vidíme pobíhat psy. Takže, 

když bude co nejdřív oplocené, bude 

to perfektní. 

 Vlaďka Martiníková   

Já jsem s bezpečností tady obecně 

spokojená. Z mého pohledu je super 

věc kamerový dohled u mateřských 

škol a také jízdní policie. Policisty 

na koních často vídáme procházet 

hlavně v okolí Centrálního parku. Tam 

je skvělá hlavní osvětlená cesta, která 

je ideální na procházku. Možná bych 

doosvětlila i ty boční cesty, které ve-

dou k dětskému hřišti. daf

ZEPTALI JSME SE
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Farmářské trhy se vrací. Zahájení letošních Farmářských trhů 

se uskuteční 14. dubna již tradičně u Komunitního centra 

Matky Terezy a poté vždy každé pondělí od 13.00 do 18.00 

hod. až do 22. prosince. Velikonoční slavnost na JM se bude 

konat 16. 4. 2014 také před KCMT.

Odešel Mgr. Jiří Polák 

Zůstane v paměti spojen se psaným slovem 

a s Jižním Městem. Mgr. Jiří Polák byl něko-

lik funkčních období členem zastupitelstva 

i neuvolněným členem rady městské části. 

Prováděl textové korektury zpravodaje Klíč, byl 

i předsedou jeho redakční rady. Pocházel z učitelské rodiny 

v Žirovnici, po maturitě absolvoval Fakultu žurnalistiky Uni-

verzity Karlovy. Pak trvale redigoval a lektoroval práce mla-

dých a začínajících autorů. Jiří Polák sám čas od času napsal 

povídku, ale příliš nedbal o jejich publikování. Působil v Díl-

ně Literárního měsíčníku, poté založil a do roku 2006 vedl 

vlastní literární agenturu LIMA. Spolupráce s mladými autory 

stále dominovala. Vykrystalizovala do Klubu autorů Jižní-

ho Města, KAJMAN. Členové klubu nadále tvoří a setkávají 

se, organizují i veřejná čtení. Mgr. Jiří Polák odešel 7. února 

ve věku nedožitých osmašedesáti let. bar

Vyhlášení Ceny Miloslava Švandrlíka
Obec spisovate-

lů a městská část 

Praha 11 vyhla-

šují Cenu Milosla-

va Švandrlíka pro 

nejlepší humoristic-

kou knihu českého autora 

v uplynulém kalendářním roce 2013.

Návrhy na udělení Ceny Miloslava Švan-

drlíka lze posílat do 15. 3. 2014.

Pravidla:

•  cena se udílí za nejlepší humoristickou 

knihu českého autora vydanou v  roce 

2013, podle vročení v tiráži,

•  cenu obdrží autor knihy,

•  návrhy na  udělení ceny mohou podá-

vat občané a subjekty v ČR s krátkým 

zdůvodněním nominace do 15. 3. 2014 

na Obec spisovatelů, Železná 18, Praha 

1, PSČ 110 00 nebo na Úřad městské 

části Praha 11, odbor školství a kultury, 

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

spolu s výtiskem navrhované publikace, 

který zůstane v majetku organizátora,

•  o  udělení ceny rozhoduje pětičlenná 

porota složená ze dvou zástupců MČ 

Praha 11, ze dvou zástupců Obce spi-

sovatelů a jednoho nezávislého odbor-

níka. Porota může k posuzování děl při-

zvat i další odborníky z oblasti literatury 

s hlasem poradním,

•  cena je spojena s  fi nančním, případ-

ně i věcným darem a diplomem, poro-

ta může navrhnout udělení čestného 

uznání i dalším autorům,

•  cenu uděluje představitel Obce spisova-

telů a představitel MČ Praha 11, před-

pokládá se udělení na veletrhu Svět kni-

hy v Praze 17. 5. 2014. 

HLEDÁ SE 

HUMORISTA 

ROKU

Podmínky soutěže:
1.  velikost normálního vajíčka 

zdobeného jakoukoliv technikou  

2.  maxi kraslice z libovolných materiálů 

nebo jakýkoliv velikonoční motiv 

3.  zpracování maxi velikonočního 

motivu z libovolných materiálů ( min. 

30 cm ) 

4.  kraslice a velikonoční motivy 

z keramiky

5. kraslice a velikonoční motivy z látky

6.  kraslice a velikonoční motivy 

z perníků

7.  soutěže se mohou zúčastnit jak 

jednotlivci, tak kolektivy

8.  jednotlivé kraslice označte jménem 

nebo názvem kolektivu tak, aby bylo 

patrné, zda soutěžíte v kategorii 

kolektivu nebo jednotlivce, věkem, 

kontaktní adresou, telefonním číslem 

Kraslice zasílejte nejpozději 

do 20. března 2014 na adresu:

Producentské centrum Profi l Mariánské 

Lázně, s. r. o., Plzeňská 181, P. O. Box 

153, 353 01 Mariánské Lázně

Ceny pro jednotlivce:
     1. cena – televizor

     2. cena – fotoaparát

     3. cena – fotoaparát

     4. cena – MP3 přehrávač

     5. cena – MP3 přehrávač

Cena pro kolektivy:
     1. cena – 10 000 Kč

     2. cena – 5000 Kč

     3. cena – 4000 Kč

     4. cena – 3000 Kč

     5. cena – 2000 Kč

Vítězné kolektivy a jednotlivci budou 

pozváni k předání cen u příležitosti 

hlavní expozice těchto prací.

Jihoměstské děti se mohou přihlásit 

do další soutěže. Po úspěšném umís-

tění dětských kolektivů z Jižního Města 

v předvánoční celostátní soutěži o nej-

krásnější vánoční ozdobu (na  snímku) 

mají před sebou další výzvu. Tentokrát 

jde o soutěž o nejkrásnější velikonoč-

ní kraslici. Přihlásit se mohou kolektivy 

dětí z dětských domovů, školáci i před-

školáci, kteří mají zručné ruce a fanta-

zii. Klání o  nejpůvabnější velikonoční 

kraslici, ozdobenou libovolnou techni-

kou, se koná už podevatenácté. Zú-

častnit se mohou děti, které splní pod-

mínky soutěže a  pošlou svou kraslici 

do 20. března. Nejhezčí práce pak popu-

tují jako výstavní exponáty po městech 

v  České republice. Další dotazy jsou 

k dipozici na telefonu 602 261 383, pří-

padně na e-mailové adrese 

profi l@profi lml.cz. Hlavním 

partnerem soutěže jsou 

Severočeské doly a.s. red

Jihoměstské děti mohou zase soutěžit, po vánoční ozdobě se vyrábějí kraslice 
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Městská část šetří miliony za energie
Přes 12,5 milionu korun ročně ušetří Pra-

ha 11 na  energiích za  vytápění budov 

mateřských a  základních škol 

na Jižním Městě. Energe-

tickou bilanci zlepšila 

modernizací budov. 

Vyměnila netěsnící 

okna, zateplila ob-

vodové pláště i stře-

chy staveb. Zásadně 

tak snížila energe-

tickou náročnost ob-

jektů. „Značná úspora 

ukazuje, že investice do ma-

teřských i základních škol byly nezbytné. 

Nejen že školy a školky jsou hezké a děti 

do nich chodí rády, ale také jsme dlouho-

době snížili náklady na jejich provoz,“ uve-

dl starosta MČ Dalibor Mlejnský. Základní 

i mateřské školy na území městské části 

Praha 11 spravuje Jihoměstská majetko-

vá, a. s.  

Základem změn byla evidence spotře-

by médií od  roku 1995 a  opatření, kte-

rá měla za  úkol zvýšit úspory. Už devět 

měsíců topné sezony 2007/2008 při-

neslo bezmála pětimilionové úspory tep-

la ve sledovaných objektech. V porovnání 

s rokem 1995, kdy proces snižování spo-

třeby začal, byly úspory dvojnásobné. Ná-

klady na vytápění přitom stále klesají, nyní 

šetří Praha 11 přes 12,5 milionu za rok. 

Základním nástrojem je kvalitní regula-

ce ústředního topení s  možností vzdá-

leného provádění změn topného režimu 

a monitoring havarijních stavů. Na snížení 

nákladů se podílela také regenerace ma-

teřských i základních škol. Většina z nich 

prošla alespoň částečnou opravou, za-

teplením pláště, střech, výměnou oken. 

Poslední roky tak zvrátily trend, který 

pro školy nebyl příznivý. V 90. letech se 

do oprav investovalo jen minimálně. Prá-

ce se omezily na nezbytné opravy a zá-

kladní údržbu. Školy chátraly, většinu 

peněz spolykalo vytápění budov s netěs-

nícími okny a bez zateplení. V posledních 

sedmi letech se však situace zásadně 

změnila. Regenerací postupně procháze-

jí školky i školy. 

cis

Vybírá se provozovatel Jedenáctky VS
Rada městské části Praha 11 vypsala 

veřejnou soutěž na  provozovatele čás-

ti budovaného rekreačně-sportovního 

areálu Jedenáctka VS v  ulici Mírového 

hnutí. Vítěz výběrového řízení by mohl 

provozovat dvě bazénové haly, včetně 

restauračních a dalších provozů, o spor-

tovní halu se bude starat Sportovní Jižní 

Město, o. p. s. 

„Rada záměr schválila, s  podmínka-

mi výběru se mohou zájemci seznámit 

na  úřední desce,“ uvedl místostarosta 

Jan Meixner. 

Záměrem pronájmu jsou obě bazénové 

haly, tedy část areálu s pětadvacetimet-

rovým bazénem, brouzdalištěm, tobogá-

nem, atrakcemi, restaurací a  zázemím, 

a  také hala pro dětské plavání se čtyř-

mi bazény, občerstvením a  záze-

mí. Usnesení počítá s  tím, že 

se smlouva uzavře na pět let, 

a  to se zájemcem, který po-

dobné zařízení provozuje mi-

nimálně tři roky.

Vítěz výběrového řízení musí 

v nabídce navrhnout provozní 

dobu i  cenu základního vstup-

ného. Pokud s  ním MČ uzavře 

smlouvu, bude jeho povinností na-

příklad zajištění odborného personálu. 

Od  okamžiku uzavření smlouvy do  ko-

laudace, pokud doba nebude delší než tři 

měsíce, bude platit náklady. 

Nenabídnou-li potenciální zájemci Praze 

11 dostatečně výhodné podmínky, 

není vyloučeno, že bude areál 

provozovat vlastními silami.  

Stavební práce by měly 

skončit do  dubna. Ote-

vření pro veřejnost bude 

předcházet několikamě-

síční zkušební provoz. Je-

denáctku VS tvoří tři haly. 

Budovy nabídnou prostory 

pro plavání, zážitky na vodních 

atrakcích, posezení v  restauraci, 

rehabilitaci i  důstojnou kulisu pro sport. 

Samozřejmostí je zázemí, včetně šaten 

a recepcí.  

cis

ÚSPORY JSOU

PŘES  12,5 MILIONU 

ROČNĚ

KDO BUDE 

PROVOZOVAT 

BAZÉNOVÉ 

HALY?

Praha 11 chystá další udělování cen za šíření 
dobrého jména městské části
Jižní Město po roční přestávce hledá dal-

ší občany, kteří si zaslouží zvláštní oce-

nění za rozvoj městské části, šíření jejího 

dobrého jména nebo za  činy, jež zvyšu-

jí kvalitu života společnosti. Udělovat se 

budou Čestná občanství i Ceny městské 

části. Vybraní laureáti se mohou zařadit 

po  bok spisovateli Miloslavu Švandrlí-

kovi, sopranistce a držitelce ceny 
 álie 

Aleně Míkové, zakladatelce tradice sbo-

rového zpěvu Zuzaně Drtinové a dalším 

významným osobnostem. „V žádné době 

by se nemělo zapomínat na lidi, kteří po-

souvají společnost k  vyšším hodnotám, 

ke  kultivovanosti a  porozumění. V  té 

dnešní je potřeba projevu zasloužené 

úcty možná ještě vyšší než jindy,“ usoudil 

starosta Dalibor Mlejnský. 

Ceny městské části se udělují za význam-

ná umělecká, vědecká a  jiná díla, která 

mají vztah k městské části. Laureátem se 

může stát také občan, jehož život, půso-

bení a dílo mají úzký vztah k Jižnímu Měs-

tu. Je také projevem úcty za mimořádné 

činy, které znamenaly záchranu života či 

morálních, historických a kulturních hod-

not, nebo úcty významným představi-

telům v  oblasti politiky, vědy, kultury 

a sportu.

Veřejnost může podávat své návrhy 

prostřednic-

tvím zastupite-

lů městské části 

Praha 11 v  ter-

mínu do 30. květ-

na 2014. Nomino-

vat osobnosti mohou 

také odbory a  komise 

Rady MČ či zastupitelé a  výbory ZMČ. 

Čestná občanství a  ceny MČ se udělují 

na základě písemného návrhu s podrob-

ným zdůvodněním zásluh navrhované-

ho. Ceny a občanství převezmou vybra-

né osobnosti 24. září 2014 v Brožíkově 

síni na Staroměstské radnici. 

cis

PROJEV 

ZASLOUŽENÉ 

ÚCTY JE 

DŮLEŽITÝ
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SOUTĚŽ – Regenerace 
Jižního Města 2014
V letošním roce se uskuteční již šestý ročník soutěže 
o nejlépe zregenerovaný panelový dům. Deset vlastníků 
oceněných bytových domů získá odměnu celkem milion 
korun. 

Formou darovací smlouvy obdrží byto-

vá družstva nebo společenství vlastní-

ků za 1. místo 350 000 Kč, za 2. místo 

200 000 Kč, za  3. místo 100 000 Kč 

a dalších sedm vlastníků získá dar v hod-

notě 50 000 Kč. Dary do Soutěže – Re-

generace Jižního Města jsou poskytová-

ny z Fondu podpory regenerace, který MČ 

Praha 11 zřídila v zájmu zlepšení úrovně 

bydlení a  životního prostředí v  souladu 

s  platnou koncepcí regenerace Jižního 

Města, pro urychlení oprav a regenerace 

domů postavených panelovou technolo-

gií. Soutěže se mohou zúčastnit vlast-

níci zregenerovaných domů z  Prahy 11, 

přičemž minimální podmínkou pro přihlá-

šení do  soutěže je rekonstrukce fasád 

objektu, která musí být dokončená a zko-

laudovaná nejpozději v termínu ukončení 

přijímání přihlášek. Soutěže se nemohou 

zúčastnit subjekty, které byly v jakémko-

liv z předchozích ročníků soutěže, počína-

je ročníkem 2009, oceněny fi nanční část-

kou v minimální výši 50 000 Kč.

Přihlášky do soutěže je možné podávat 
od 1. do 31. března 2014.

Podrobné informace a celé znění pravidel 

soutěže včetně formuláře pro přihláše-

ní naleznete na  internetových stránkách 

městské části www.praha11.cz a na od-

boru územního rozvoje v  Ocelíkově uli-

ci. Na  internetových stránkách Prahy 11 

v sekci Rozvoj a regenerace – Regenera-

ce Jižního Města – Soutěž – Regenerace 

JM je možné si prohlédnout, jak probíhaly 

předchozí ročníky soutěže, které subjek-

ty se zúčastnily a které objekty zvítězily.

Soutěž – Regenerace JM 2009
39 přihlášených subjektů

  Bytové družstvo Jarníkova 

1893–1895

  Bytové družstvo Novomeského 

690–692

  Bytové družstvo Kupeckého, 

družstvo (čp. 759–766)

–  Konstantinova 1481–1482, 

Hviezdoslavova 512–513, Bohúňova 

1342–1344, Donovalská 1756, 

Dubnova 807, Plickova 569–570, 

Kropáčkova 557

Soutěž – Regenerace JM 2010
36 přihlášených subjektů

  Společenství vlastníků pro dům 

Plickova čp. 551

  Bytové družstvo Sulanského 

(čp. 694–697)

  „Družstvo 1373“ (Hněvkovského 

čp. 1373)

–  Ke Škole 1397, Lečkova 1521, 

Matúškova 795–796, Brechtova 

828–829, Podjavorinské 1603–

1604, Cyprichova 710–711, Štichova 

577–579

Soutěž – Regenerace JM 2011
37 přihlášených subjektů

  Bytové družstvo Hrabákova 

1972–1973–1974

  SVJ Sulanského 698, 699, 700, 

Praha 11

  Bytové družstvo Tererova 1358/12

–  Matúškova 801–802, 

Steinerova 601–603, Podjavorinské 

1598, Janouchova 659–661, 

Jažlovická 1326–1329, Podjavorinské 

1608–1609, Zdiměřická 1447

Soutěž – Regenerace JM 2012
23 přihlášených subjektů

  Společenství vlastníků 

Konstantinova 1483, 1484

  Bytové družstvo V Průčelí 

(čp. 1648–1649)

  Společenství domu čp. 1450, 

ul. Zdiměřická, Praha 4

–  Mejstříkova 609–610, 

Mnichovická 715–717, Podjavorinské 

1605–1607, Hrabákova 1978–1980, 

Hrdličkova 2189–Kloboukova 2190–

2191, Hněvkovského 1374, Kosmická 

739–741

Soutěž – Regenerace JM 2013
34 přihlášených subjektů

  BD Hněvkovského 1372, bytové 

družstvo

  Společenství pro dům Hrabákova 

čp. 1975 a čp. 1976, Praha 4

   BYTOVÉ DRUŽSTVO LEČKOVA

–  Markušova 1630–1631, 

Mejstříkova 624, Nechvílova 1836–

1838, Konstantinova 1470–1471, 

Zdiměřická 1425–1427, Jažlovická 

1332–1333, Babákova 2156–2157

2009 – Jarníkova 1893–1895

2010 – Plickova čp. 551

2011 – Hrabákova 1972-1973-1974

2012 – Konstantinova 1483, 1484

2013 – Hněvkovského 1372



MČ Praha-Újezd informuje

Ohlašovací povinnost
Vážení držitelé psů, připomínáme vám, že podle vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. 
Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů, je každý držitel 
psa povinen ho přihlásit do 15 dnů od vzniku povinnosti platit tento poplatek, a to 
na úřadu v místě trvalého bydliště poplatníka. 

Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který 

je od poplatku osvobozen. Výše poplat-

ku v naší městské části je ročně 1 500 Kč 

za  jednoho psa, za psa chovaného v ro-

dinném domě je 300 Kč za  jednoho psa. 

Je-li držitel poživatel invalidního, starobní-

ho, vdovského nebo vdoveckého důcho-

du, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 

anebo poživatel sirotčího důchodu, je saz-

ba poplatku 200 Kč ročně za jednoho psa. 

Dále bychom chtěli touto cestou opět po-

žádat držitele psů, aby v maximální míře 

využívali košů na psí exkrementy, případ-

ně používali na likvidaci exkrementů jaký-

koliv kontejner na  komunální odpad. Věří-

me, že vaší ohleduplností ke svému okolí 

dojde ke snížení znečišťování naší měst-

ské části, a  tím ke  zlepšení prostředí, 

ve kterém všichni žijeme.

Martina Maříková, odbor občanskosprávní

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 20. 1. 2014    

SCHVALUJE:
  plán činnosti kontrolního výboru na rok 

2014

  nové členy povodňové komise

  vnitřní směrnici pro MŠ Vodnická „Limi-

ty pro výběrová řízení na dodávku slu-

žeb a stavebních prací“

  jako dodavatele prací „PD komunika-

ce a inženýrských sítí MŠ Újezd“ fi rmu 

Ing. Tomáš Hocke

  podání žádosti na MHMP o svěření po-

zemku parc. č. 265/399

  přehled plánovaných kulturních a spor-

tovních akcí s předpokládanými výdaji 

ve výši 304 750 Kč

  vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 

2014

SOUHLASÍ:
  se záměrem vybudování horkovod-

ní přípojky mezi kotelnami Bohúňova 

a Proutěná za předem stanovených 

podmínek

  s připojením provizorní komunikace 

na části pozemku parc. č. 676/6 na ko-

munikaci Ke Mlýnu za předem stanove-

ných podmínek

NESOUHLASÍ:
  s projektovou dokumentací stavebních 

úprav rodinného domu čp. 212

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva sál vodnická
Vodnická 531/44, Praha 4-Újezd

www.praha-ujezd.cz

program
Sobota 1. 3., 14.30: Masopustní průvod (sraz 

masek před vchodem)

Čtvrtek 6. 3., 17.00: Klub seniorů (dále vždy 

1. čtvrtek v měsíci)

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

nebo tel.: 603 222 589):

Pondělí 9.00: Pilates
Pondělí 16.50: Jóga pro děti (5–10 let)

Pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga
Pondělí 20.00: Zdravotní pilates
Úterý 17.45: Pilates 
Úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Středa 8.00 a 9.00: Power jóga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00 a čtvrtek 20.00: Pilates
Čtvrtek 9.00: Cvičení pro děti (maminky s dětmi 

2–3 roky)

Pátek 8.30: Power jóga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

Lenka Bayerová 

(přihlášky na tel.: 720 570 551):

Úterý 9.00 a čtvrtek 18.30: Břišní pekáč 
(fi tness program Hanky Kynychové)

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):

Středa 15.30 a 16.15: Pohybový kroužek
Pátek 21. 3., 8.00–18.00 a sobota 22. 3., 
8.00–16.00: Burza dětského oblečení (pořádá 

Fórum rodičů)

Sbor Křesťanské Společenství Praha 

(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):

Neděle 10.00: Shromáždění 
(mimo 1. neděle v měsíci)  

Slovo starosty 
městské části 
Praha-Újezd

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás stručně sezná-

mil s tím, jak MČ Praha-Újezd sestavu-

je svůj rozpočet, aby mohla vykonávat 

jednotlivé činnosti. V současné době, 

až do schválení rozpočtu na rok 2014, 

fi nancuje městská část své nákla-

dy na základě rozpočtového provizo-

ria. To znamená, že MČ může čerpat 

fi nanční prostředky pro svou činnost 

do maximální výše 1/12 schváleného 

rozpočtu roku 2013.    

   

Magistrát hl. m. Prahy schvaluje pro-

centuální rozdělení fi nančních pro-

středků pro městské části Praha 

23–57 (tzv. malé městské části) tak-

to:  40 % podle počtu obyvatel, 15 % 

podle rozlohy území, 20 % podle po-

čtu dětí v MŠ a ZŠ, 10 % podle plo-

chy zeleně, 10 % podle plochy vozovek 

a 5 % pro Sbor dobrovolných hasičů. 

Finanční prostředky přidělené z Magis-

trátu hl. m. Prahy ve výši 6825 tis. Kč 

jsou základem pro návrh rozpočtu naší 

městské části. Do konečného návrhu 

rozpočtu městská část zapojí mimo 

jiné své příjmové položky z hlavní čin-

nosti jako např. dotace na státní sprá-

vu, daň z nemovitosti, poplatky za psy, 

poplatky za zábor veřejného prostran-

ství, správní poplatky, bankovní úroky, 

sponzorské dary atd.  

MČ Praha-Újezd na svém březnovém 

zastupitelstvu bude projednávat návrh 

rozpočtu pro rok 2014 v celkové výši 

11 788 tis. Kč.  Finanční prostředky se 

vynakládají na školství, kulturu a sport, 

jarní a zimní údržbu, běžné opravy, 

sdělovací prostředky, výkon samo-

správy (zastupitelstvo) a státní správy 

(zaměstnanci úřadu) atd. V případě ja-

kéhokoliv dotazu ohledně sestavování 

návrhu rozpočtu mne neváhejte kon-

taktovat, rád s vámi fi nancování jed-

notlivých činností osobně proberu.    

Václav Drahorád, starosta
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Až ve druhé polovině ledna jsme mohli 

použít nový úklidový stroj. Díky menší-

mu přídělu sněhu došlo jen na smeták 

a  sypač, ale do  konce zimy snad vy-

zkoušíme i radlici.

Nová posila 
údržby



Spokojeně odcházím ze školní jídelny a ptám se paní kuchařky: „Jaká byla dneska 
polévka?“ Odpověď, že žemlová, mě pobavila, dosud jsem si polévku z housek nedo-
vedla představit. Pokračuji v otázce, abych zjistila, co se do ní dává. Žemle, tavený 
sýr, trocha zeleniny, vajíčko.

Zkusila jsem ji doma. Ač nejsem žádná vý-

tečná kuchařka, byla moc dobrá. Dokonce 

i děti ji ochutnaly. A v tom to je. Děti mají 

rády to, co se doma běžně vaří, a novo-

ty přijímají obtížně. Tzv. rodinná chuť dělá 

problémy někdy i dospělým. Když si v re-

stauraci objednáte pečenou kachnu a pak 

vám nechutná, je to často jenom proto, 

že ji připravoval jiný kuchař než maminka.

Školní jídelny už dávno nevaří univerzální 

hnědou omáčku. Je však pravdou, že jíd-

lo asi opravdu nejvíce chutná dospělým, 

kteří si váží toho, že za  ně někdo uvaří 

a uklidí nádobí. Je v tom pokora před prací 

druhých. Denně vidíme kolem sebe jedná-

ní ve smyslu „Když nechci, tak nemusím.“ 

V naší školní jídelně se stravují i děti z ma-

teřské školy. Je až dojemné, jak si sed-

nou, dají si polévku, pak druhé jídlo, kom-

pot nebo salát. A je opravdu mnoho dětí, 

které sní všechno, dobře se najedí a jsou 

spokojené.

Postupem času v 1. třídě si mohou děti 

vybrat, jestli si polévku vezmou nebo ne. 

Paní vychovatelka jim ji dokonce i  nalije 

na  talíř. A už slyšíme: „Tu nechci, tu ne-

jím.“ Jak situace pokračuje ve vyšších roč-

nících, už psát asi nemusím. Představa 

„to nejím, to je hnusné“, vede děti od  jí-

delního pultu rovnou do okénka, v němž 

se odkládá špinavé nádobí. Rodič na  in-

ternetu ověří, že dítě jídlo odebralo, ale 

jestli opravdu jedlo, se už nedozví. Stej-

ná situace se objevuje i např. ve školách 

v přírodě. První dva dny mohou vařit po-

loviční objem jídla. Děti mají v  taškách 

spoustu nesmyslů, kterými se nasytí, 

a o pořádné jídlo nestojí. Postupem času, 

když dojdou zásoby a kapesné, a i vlivem 

zvýšené fyzické námahy by tamní jídelnu 

vyjedly. Často slyším argument rodičů, 

že by ve  školní jídelně měli vařit jen to, 

co děti jedí. Mají rády špagety, omáčky, 

knedlíky, řízky … Nezdá se vám to příliš 

jednostranné? Školní jídelna musí naplnit 

spotřební koš, v němž je stanoveno, kolik 

jakých potravin mají děti za měsíc dostat. 

Stanovili ho lidé, kteří se stravováním za-

bývají, a  není důvod jim nevěřit. Ve  vý-

ročních zprávách škol bývá i plnění těch-

to zásad obsaženo. Vedoucí školní jídelny 

také inovují jídelníčky, zařazují nová nebo 

naopak stará již zapomenutá jídla. Děti 

resp. jejich rodiče platí pouze za spotře-

bované potraviny, což je cca jedna třetina 

ceny oběda. Výživa dětí je nesmírně důle-

žitou součástí péče o ně. Je základem pro 

jejich zdraví. Nevím, jak přimět puberťáka, 

aby se ve škole pořádně najedl, ale věřte, 

že jich zase není málo, kteří na obědy cho-

dí. Některé školní jídelny vaří i pro děti se 

speciálními nároky na výživu. Velmi častá 

je bezlepková dieta, problémem není ani 

dieta pro diabetiky.

Chvalme proto školní jídelny, diskutujme 

o možnostech jídelníčku, ptejme se dětí, 

jaký byl dneska oběd a proč. Co jiného je 

důležitější než zdravý vývoj našich dětí.

Martina 	 umsová

ředitelka ZŠ Mendelova 550

Potřebují naše děti prevenci?
Dnes všichni víme, jak důležitá je preven-

ce – ať už zubního kazu, děložního čípku, 

nebo tlustého střeva. Myslíme si totéž 

o prevenci rizikového chování dětí? Udě-

láme si dostatek času na povídání s dět-

mi, můžeme nebo jsme schopni kontrolo-

vat, co dělají ve svém volném čase, jaké 

hrají hry na svém PC, s kým rozmlouvají 

po sociálních sítích? Víme, že každá ško-

la objednává pro děti výchovné a preven-

tivní programy? Spolek Prak – prevence 

kriminality nabízí školám v  Praze 11 již 

11 let preventivní programy, ze kterých si 

mohou vybrat ty, které jejich děti potře-

bují. Metodici si mohou objednat z nabíd-

ky 24 preventivních bloků, které začínají 

již od 3. tříd. Naši lektoři pomáhají dětem 

hledat si svoji cestu, mluví s nimi o důle-

žitosti přátelství a dobrých vztazích s ka-

marády, rodiči i pedagogy. Upozorňujeme 

na nebezpečí, která přinášejí šikana a ne-

zvládnutá agresivita. Učíme je bránit se 

manipulacím, závislostem i napadení. Na-

bízíme programy zaměřené na etiku, vý-

chovu k  odpovědnému rodičovství, do-

týkáme se zneužívání, týrání, prostituce, 

atd. V 9. třídě se s námi mohou podívat 

do některé z věznic ČR, vyslechnout  tam 

výklad odborníků a po týdnu ve škole mají 

možnost promluvit si s  člověkem, který 

ve vězení byl. Proberou i téma bezdomo-

vectví. Naším cílem je, aby se děti nesta-

ly oběťmi ani pachateli. V současné době 

dlouhodobě spolupracujeme s  osmi zá-

kladními školami na Jižním Městě včetně 

GJM. Loni na programy přispěla MČ Pra-

ha 11, díky tomu se uskutečnilo 6 exkurzí 

s minimální účastí rodičů. MČ také přispě-

la na činnost sdružení a na Komponova-

ný program s vězněnými ženami v KC Za-

hrada, který má také u žáků i pedagogů 

velkou odezvu. Děkujeme MČ Praha 11 

za dosavadní podporu a těšíme se na dal-

ší spolupráci. 

Eva Carbolová, ředitelka

www.prak-prevence.cz

10 Školství

MŠ Blatenská
Dny otevřených dveří Blatenská        

12. 3. a 13. 3. 2014, 15–17 hod. 

na pracovištích Blatenská 2145, Ba-

bákova 2149, Pošepného nám. 2022

Integrace zdravotně postižených ano

Zápis

18. 3.–19. 3., 13–17 hod. 

výdej žádostí

8. 4.–9. 4., 13–17 hod. 

příjem žádostí

Cena celodenní stravy 32 Kč/36 Kč 

děti s OŠD

MŠ Janouchova
Dny otevřených dveří

11. 3. 14–16 hod. 

budova Janouchova 671

12. 3.  14–16 hod. 

budova Modletická 1401

13. 3.  10–12 hod. 

budova ZŠ K Milíčovu 674

upřesňující info o MŠ
(kompletní info v Klíči č. 2)

Tuhle polévku mě nenaučila maminka... 
aneb chvála školní jídelny
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Na Jižním Městě trénují atleti 
všech věkových kategorií 
Projekt Atletika do škol přivedl za královnou sportu stovku dětí z Jižního Města, 
a to už necelý rok od loňského zahájení programu. Kromě sportování dětí v základ-
ních školách vznikl také oddíl Atletika Jižní Město. 

„Nezbytností bylo zajistit kvalitní trené-

ry, kteří děti k  atletice nejen přivedou, 

ale také je u ní udrží. A to se nám poved-

lo. S atletickými nadějemi pracuje Tomáš 

Purman, Matúš Janeček a  další,“ uvedl 

místostarosta Ladislav Kárský. 

Atletický oddíl má v současné době přes 

stovku mladých členů od  sedmi do  pat-

nácti let. Trénují v pěkném prostředí spor-

tovního areálu Hrabákova v  blízkosti 

Kunratického lesa a v sousedství ZŠ Po-

šepného. „Snažíme se naučit děti a mlá-

dež z Jižního Města a okolí, jak smyslupl-

ně trávit volný čas, jak se naučit disciplíně 

a umění důstojně přijmout porážku a vel-

koryse vítězství, získat sebevědomí,“ do-

plnil Ladislav Kárský. 

Zájem rodičů o tento sport byl až překva-

pivý. Také děti královně sportu propad-

ly. Ještě před prázdninami, zejména však 

na podzim, se mladí atleti z Jižního Města 

zúčastnili řady závodů v přespolním běhu 

a  na  dráze. Na  konci roku závodili také 

v hale během klání vypsaných pro příprav-

ky a žactvo. Od září navštěvují děti z Pra-

hy 11 také dvě specializované první třídy 

v Základní škole ZŠ Pošepného.  

Ani v  zimě „přípravkáři“, mladší žákyně 

i žáci nezahálejí a sklízejí úspěchy na zim-

ních přespolácích i v halových závodech. 

Atletické mládežnické prostředí už zná 

jména jako Tereza Šínová, Alexandr Ši-

mek, Ondřej Horejš, Míša Rubešová, Ma-

rek Vandírek, Matěj Bednář, Honza Hurdá-

lek, Honza Schnajberk a další.

Mladá členská základna vznikla náborem, 

bez výběru tzv. „talentovaných dětí“. Vý-

sledky i přístup k tréninkům mladých at-

letů, ale především pokroky v  atletické 

všestranné průpravě ukazují, že mezi nimi 

nadějní atleti jsou. „To je, samozřejmě, za-

vazující. Musíme dát možnost dalším zá-

jemcům, abychom talenty podchytili,“ do-

plnil Ladislav Kárský. 

Mladý oddíl uspořádal dva velké běžecké 

závody s rekordní účastí; v dubnu 2. roč-

ník Běhu Jižním Městem, v říjnu 6. ročník 

Podzimního běhání. To dokonce zvítězilo 

v anketě o nejlepší závod Poháru Běžec-

kých Nadějí  roku 2013.

Skutečnost, že se mladé jihoměstské at-

letické prostředí zviditelnilo, potvrzuje 

i  příchod halového mistra Evropy na 60 

metrů překážek Petra Svobody. Ten se 

bude věnovat přípravě mladých atletů 

z  Jižního Města. V dubnu zahajuje oddíl 

další nábor zájemců o  atletiku. Zázemí 

s  kvalitním trenérským vedením najdou 

ve sportovním areálu ZŠ K Milíčovu. Dal-

ší informace jsou k dispozici na www.at-

letikajm.cz. 

cis

Sportovní a volnočasové 
akce pořádané od 
1. do 31. března 2014

1. 3. 
Rodinný turaj ve squashi na JM

Squashpoint

Squashpoint, a. s.

22. 3.
Florbalové turnaje 3 + 1 pro dětské 

kategorie

ZŠ Mendelova

101. Sportovní PS

13. 3., 16. 3., 29. 3.
Jarní pohár v interkrosu pro žákovské 

kategorie a dorost

ZŠ Mendelova

Český svaz interkrosu

22. 3. 
Dětský turnaj ve squashi na JM

Squashpoint

Squashpoint, a. s.

9. 3., 22. 3., 30. 3. 
Florbalové turnaje starších žáků 

a žákyň

SH TJ JM Chodov + SH JM

TJ JM Chodov, o. s.

8. 3.
Florbalové turnaje dorostenců 

a dorostenek

SH TJ JM Chodov + SH JM

TJ JM Chodov, o. s.

Sport a relax

Dobrý den,

chtěla bych poděkovat panu 

starostovi za návštěvu turnaje 

a za předání ocenění pro nejlepší 

hráče a týmy.

Jsem ráda, že pohár zůstal na Jižním 

Městě a že ocenění našich, 

jihoměstských hráčů, přišlo právě 

z jeho rukou.

Naše díky patří i správcům haly, 

kteří s námi mají velkou trpělivost, 

jsou vstřícní a je s nimi výborná 

spolupráce. 

Díky a těším se na další spolupráci, 

za SK Lacrosse Jižní Město

Michaela Zvarová, VV ČSML
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Plošná inzerce 

Řádková inzerce 
STANDARD: ��� Kč bez DPH • HIGHLIGHT: ��� Kč bez DPH

Maximální délka textu inzerátu činí ��� znaků včetně mezer a znamének interpunkce.

Text inzerátu STANDARD je vysázený černou barvou na bílém podkladu.

Text inzerátu HIGHLIGHT je vysázený černou barvou a je barevně zvýrazněný.

Garantujeme, že v jednom vydání časopisu nepřevýší počet inzerátů HIGHLIGHT počet inzerátů STANDARD.

CENÍK INZERCE

Inzerci v časopisu Klíč můžete nově objednávat na:
Tel.: ��� ��� ���

E-mail: inzerce@casopisklic.cz

www.casopisklic.cz

Vkládaná inzerce 
Cena za vklad: �� ��� Kč bez DPH
K ceně za vklad je účtována navíc cena za gramáž 

vkladu, a to následovně:

 � – � g:  �,�� Kč/ks bez DPH
 � – �� g:  �,�� Kč/ks bez DPH
 �� – �� g:  �,�� Kč/ks bez DPH
 �� – �� g:  �,�� Kč/ks bez DPH

Vkládanou inzerci je možné umístit pouze do celého 

nákladu časopisu, který činí �� ��� ks výtisků. Maxi-

mální možný formát vkladu je ��� x ��� mm a maxi-

mální hmotnost vkladu činí �� g. Vkladem mohou být 

pouze tiskoviny. Nelze vkládat reklamní předměty či 

vzorky výrobku.

�. strana obálky: + �� % • �. strana obálky: + �� % • �. strana obálky: + �� %

�/�

��� x ��� mm

�� ��� Kč 

bez DPH

�/�

��� x ��� mm

�� ��� Kč 

bez DPH

�/�

��� x �� mm

�� ��� Kč 

bez DPH

�/�

�� x ��� mm

�� ��� Kč 

bez DPH

�/�

�� x �� mm

� ��� Kč 

bez DPH

�/��

�� x �� mm

� ��� Kč 

bez DPH

Termíny uzávěrek a vydání v roce ����

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Uzávěrka ��. ��. ��. �. ��. �. ��. �. ��. �. ��. �. ��. �. x ��. �. ��. �. ��. ��. ��. ��.

Vydání �. �. �. �. �. �. ��. �. �. �. �. �. �. �. x �. �. �. ��. �. ��. �. ��.
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HLEDÁTE ZUBAŘE?
Soukromá zubní ordinace 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

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

Chraňte své ledviny, 

pomůžete i svému srdci 

SVĚTOVÝ DEN LEDVIN    13. 3. 2014

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

od 8 do 12 hod.

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

www.nefrologie-praha.cz

V tento den si můžete nechat v ambulanci NEFROLOGIE zdarma 
vyšetřit krevní tlak, moč. Vaše problémy, týkající se ledvin, můžete 
konzultovat s odbornými lékaři. S sebou si přineste vzorek ranní 
moče. Těšíme se na Vaši návštěvu.   

PRODÁVATE BYT? PRONAJÍMÁTE BYT? 
Pomůžeme Vám s prodejem i pronájmem 

Neplatíte provizi 

Zajistíme perfektní prezentaci nemovitosti, 

včetně širokoúhlých fotografií a 3D půdorysu 

Inzerujeme na předních realitních serverech 

Zajistíme kompletní právní servis, včetně jednání s bankou, 

družstvem, katastrálním úřadem 

Vyřídíme převod energií, předání nemovitosti a daňové přiznání 

Tel.: 739 406 126, 603 872 485 · blanik@blanikreality.cz · www.blanikreality.cz
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XARPA

www.koupelnyza3dny.cz tel.: 274 810 848

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení
jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 27 tis. Kč.

LINEA spol. s r.o.
V Olšinách 61
P-10 (“M” Strašnická)

pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.

ZUBNÍ ORDINACE
• přijímáme nové pacienty

• máme smlouvy s pojišťovnami

• dentální hygiena, bělění zubů

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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Zářící lávka 
Předpokládat stav klimatu na konci února, až vyjde tento 
Klíč, je obtížné. Příroda se zpravidla ještě nedokáže 
rozhodnout, čemu má dát v nejbližších týdnech přednost. 

Rezerv má dost, v  lednu jsme někdy za-

žívali málem jarní dny. Ani my se dlouho 

nedokážeme rozhodnout pro dobré nebo 

aspoň rozumné a necháme je často na-

konec i uniknout. Umíme si všimnout po-

zitivních proměn kolem nás a  ocenit je? 

Na  pražském Jižním Městě se proměny 

a  nápravy uskutečňují vlastně od  jeho 

zrodu. Napravovat je tu co. Zdejší počát-

ky byly v  tehdejších médiích šálivě vábné, 

ale skutečnost? Ke zlepšením dochází ne-

přetržitě a dnes stále důrazněji.

Kdysi muselo stačit i málo. Třeba Hnědá 

lávka nad ulicí Opatovskou, tehdy Šmid-

keho. Hnědá není její úřední název, ale 

barva ji docela příhodně charakterizuje. 

Vývoj lávky v 80. letech minulého stole-

tí již podruhé přibližují fotografi e našeho 

souseda Vladimíra Volfa, digitálně ulože-

né v depozitáři Muzea Prahy 11. Po sa-

moobsluze Záře vpředu vpravo, kterou 

jsme si připomněli v  září minulého roku, 

zůstala jen dodnes neotevřená láhev stej-

nojmenného piva, také uložená ve  sbír-

kách. Dnešní přestavěný supermarket 

nese jiné jméno a souvisí s ním ještě další 

prodejna. Autorovi se nechce platit poku-

ty, a tak jméno prodejny neřekne a neřek-

ne. Nemůže ani prozradit, že kostka ob-

jektu za lávkou severním směrem již není 

součástí technického zázemí Jižního Měs-

ta. Dnes je zde podnik s – no, s nejedlými, 

ale přesto pro mnohé z nás potřebnými 

praktickými produkty. 

Stavba lávky, V. Volfem zachycená, měla 

ryze dobový průběh. Lze si povšimnout 

tehdejších sousedů, jak se s ním vyrovná-

vají při čekání na autobus. Lávka ale nako-

nec ve své štíhlé eleganci, včetně sever-

ního sestupu po oblouku, stála. Jenomže 

vyrůstala už v době, kdy nedodržení pů-

vodního rytmu okolní výstavby a  odpor 

obyvatel k dodatečným snahám způsobi-

ly, že jižní konec lávky zůstává jen pou-

hým zdlouhavým sestupem na  úroveň 

chodníku. Jinak není, kam se z  ní přímo 

přesunout. Třeba to jednou vtipně vyřeší 

architekti nápadem, který přijmou i oby-

vatelé sousedních domů. Nebo aspoň 

v  letních dnech nad jižním koncem lávky 

zazáří slunečníky nějaké poklidné cukrár-

ny. (Aktuální vzkaz pro obyvatele blízkých 

domů: Žádná restaurace se v uvolněném 

suterénu supermarketu otvírat nebude!) 

Posedět nahoře v sousedství pulzující ko-

munikace a  s  hezkým výhledem mnoha 

směry může být příjemné. Zato původ-

ní účel lávky jaksi pominul. Naše součas-

nost vyřešila přechod přes rušnou Opa-

tovskou ulici přímo na  úrovni vozovky, 

bez odrazujících zacházek. Světelnou sig-

nalizací a další nákladnou a účelně řeše-

nou úpravou. 

Jiří Bartoň 

Z počátků stavby. Fota: Vladimír Volf

Dobově zářící lávka po dokončení.  

Přivítejte jaro 

V sobotu 22. března v 10 hod. půjdou 

od Chodovské hrušky (u parkoviš-

tě mezi OC Chodov a lesem) zájem-

ci o Vítání jara a pozdrav vodě 2014 

procházkovým tempem a pohodlným 

terénem letošním jarem v Kunratic-

kém lese. Vede J. Bartoň. 
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Do nového barevného a také teplého kabátu zabalila 
Praha 11 dům s pečovatelskou službou v Šalounově 
ulici. Šeď panelové budovy nahradily svěží barvy, od žluté 
a oranžové, po zelenou. 

Změna vzhledu však nebyla tím nejdů-

ležitějším, co městská část rekonstrukcí 

sledovala; hlavním důvodem bylo snížení 

energetické náročnosti budovy a zvýšení 

komfortu života jejích obyvatel. 

„Dělalo se celkové zateplení obvodového 

pláště, měnili jsme střešní krytinu a opra-

vovali lodžie. Rekonstrukce budovy v Ša-

lounově ulici je jednou z  mnoha akcí, 

kterou děláme už téměř osm let z původ-

ního sídlištního komplexu na okraji Prahy 

příjemné město, se vším, co k tomu poj-

mu patří,“ uvedl starosta Prahy 11 Dali-

bor Mlejnský. 

Oprava Šalounovy začala vloni v  čer-

venci, o pět měsíc později stavební prá-

ce skončily. Přišly na 25,5 milionu korun, 

včetně DPH. Souběžně vybudovala Pra-

ha 11 v zařízení pro seniory nový výtah, 

a to za necelého 3,5 milionu korun, včet-

ně daně. Domov senorů v Šalounově je 

jedním ze zařízení, o jejichž provoz se sta-

rá Jihoměstská sociální, a. s. 

V bytech žijí jednotlivci i manželské páry. 

Podle ředitele společnosti Jana Gabriela 

však nepotřebují jen uklizenou místnost, 

teplý oběd a televizi, ale zejména pocit, že 

jsou ještě užiteční, že s  nimi společnost 

počítá. Proto se pro ně pořádají kulturní 

akce, za  klienty dochází ergoterapeutka, 

ale také masér. Babičky a dědové se také 

pravidelně scházejí v kavárničce v přízemí, 

kde nejčastěji slaví životní jubilea. 

cis 

Bezpečné přechody jsou stále aktuální
Více jak 460. To je číslo, které souvisí s Prahou 11. Právě 
tolik je na Jižním Městě funkčních přechodů. 

Od  roku 2008, kdy odstartoval projekt 

Bezpečné přechody, se podařilo zrea-

lizovat 10 nových přechodů převážně 

v  lokalitě nové zástavby Milíčov, 
 e 

Park, ale také u základní školy K Milíčo-

vu nebo v ulici Bohúňova. Byly zmapo-

vány a  popsány všechny přechody pro 

chodce na  území městské části a  díky 

projektu se také podařila vytipovat pro-

blematická a nebezpečná místa. Na Již-

ním Městě II byly zřízeny obytné zóny 

v  urbanistickém obvodu 119 vymeze-

ném ulicemi Roztylská a  U  Kunratické-

ho lesa a 612 vymezeném hranicí lesa 

a ulicí Ryšavého. Otevření těchto obyt-

ných zón proběhlo 8. září 2008. Zříze-

ní obytných zón, které jsou vstřícnější 

k  chodcům, vedlo ke  zklidnění dopravy 

a  také k  zajištění průjezdnosti komuni-

kací pro složky Integrovaného záchran-

ného systému. V roce 2009 bylo zreali-

zováno přisvícení na 11 přechodech pro 

chodce. Na území Prahy 11 bylo umís-

těno 15 informativních radarů. Vyměni-

lo se 41 kusů dopravního značení IP 6 

(„Přechod pro chodce“) za  nové s  fl uo-

rescenčním okrajem. 

V současné době se připravuje ve spolu-

práci s  TSK vybudování nových přecho-

dů a míst pro přecházení včetně bezba-

riérových úprav v oblasti ulic Leopoldova 

a Majerského a také v okolí metra Háje 

(ulice Arkalycká, Anny Drabíkové, Bran-

dlova, U Modré školy). Městská část se 

snaží o  zvyšování bezpečnosti na  pře-

chodech, mimo jiné také vybudováním 

bezbariérových úprav na stávajících pře-

chodech. Praha 11 se aktivně zapojila 

do  projektu Chodci sobě, který v  únoru 

2012 spustila občanská sdružení Praž-

ské matky a Oživení. Portál Chodci sobě 

nabízí obyvatelům a návštěvníkům Prahy 

jednoduchý způsob, jak upozornit na pro-

blémy, se kterými se setkávají jako chod-

ci na svých cestách městem.  Pro chod-

ce je to příležitost, jak přispět ke zlepšení 

podmínek pro pěší dopravu, ale i  život-

ního prostředí v  Praze. Prostřednictvím 

webového portálu Chodci sobě jsou pod-

něty občanů (fotografi e či videa z problé-

mových míst a  jejich popis) evidovány, 

zobrazovány na mapě a  zasílány samo-

správám příslušných městských částí. 

Samosprávy jej mohou využít k  získání 

uceleného přehledu o problémech chod-

ců ve své lokalitě a k informování občanů 

o dalším postupu při jejich řešení.

Pokud máte i  vy podnět či nápad týka-

jící se této tematiky, je stále k dispozici 

e-mail: bezpecneprechody@praha11.cz.

daf

Dům pro seniory dostal 
nový kabát

Zajímavý projekt: 

Bezpečné cesty do školy
ZŠ Pošepného náměstí se zapojila do 

5. ročníku projektu Bezpečné cesty do ško-

ly, který je koordinovaný sdružením Pražské 

matky a podporovaný hlavním městem. 

Žáci vytipovali na své cestě do školy mís-

ta, která považují za riziková, a zároveň 

vyplnili dotazníky týkající se preferovaných 

způsobů dopravy. Výsledky mapování a do-

pravního průzkumu žáci předali projektan-

tovi k vytvoření dopravní studie s návr-

hy na úpravy rizikových lokalit. Pracovní 

skupina (složená z projektanta, zástupců 

školy, městské části, policie, pražského ma-

gistrátu a koordinátora programu) předala 

fi nální podobu studie zástupcům městské 

části, magistrátu a Policie ČR k realizaci 

navržených řešení. Projekt je nyní předán 

na Technické správě komunikací hl. m. Pra-

hy k realizaci. 
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Petr Guzi
723 639 882

Pavel Babiš
720 525 430

Okrsek č. 1: Brněnská, Chilská, Na Jelenách, U Kunratického 

lesa, Pod Chodovem

Pavel Jordán
722 498 354

Radek Douda
723 708 742

Okrsek č. 9: Výstavní, Opatovská, Novomeského, 

hranice mezi MČ Prahy 11 a 15, hranice mezi MČ Prahy 11 

a MČ Praha-Újezd

Miloslav Nosek
720 102 017

Okrsek č. 4: Ke stáčírně, Litochlebské nám., Türkova, Mírového 

hnutí

David Čížek
723 647 277

Okrsek č. 3: Chilská, Brněnská, Pod Chodovem, Türkova, 

Litochlebské nám.

Josef Škoda
723 645 295

Okrsek č. 2: Doupovská, K Horkám, Mírového hnutí, 

Pod Chodovem, Brněnská, Jihovýchodní VIII. a IX., 

Lešanská, Obrovského

Bc. Petr Musílek
723 647 152

Bc. Dominik Ticháček
722 041 348

Okrsek č. 5: Mírového hnutí, Květnového vítězství, Ke Stáčírně

Jaromír Kuda
728 413 270

Okrsek č. 6: Severní hranice Centrálního parku Opatov, 

U Modré školy, Prašná, Květnového vítězství, Ke Stáčírně, 

Litochlebské nám., Chilská

Jiří Mazur
722 249 951

Milan Jirků
723 645 299

Okrsek č. 7: U Modré školy, Centrální park Opatov (včetně), 

Chilská, Opatovská

Přemysl Bartoš
723 708 716

Milan Kubíček
720 102 015

Okrsek č. 8: Výstavní, Opatovská, U Modré školy, 

Prašná, Květnového vítězství,  U Přehrady, hranice mezi 

MČ Prahy 11 a 15

Vážení spoluobčané,

před několika lety jsem vám, obyvatelům Jižního Města, 

představoval strážníky – okrskáře. Během té doby se ně-

které tváře v ulicích naší městské části vyměnily. Co se 

však nezměnilo, je fi losofi e práce okrskářů. Znají svůj okr-

sek i jeho obyvatele. Praxe ukázala, jak je důležitý jejich 

kontakt s veřejností. Protože stále platí, že jsou tu pro vás. 

Pro vaše bezpečí.

Dalibor Mlejnský, starosta městské části Praha 11.  
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Tomáš Kule
777 670 864

Rudolf Masnica
728 401 794

Okrsek č. 11: hranice MČ Praha-Újezd

Milan Hofman
721 894 694

Tomáš Žukovský
721 894 698

Okrsek č. 11: hranice MČ Praha-Újezd

Vladislav Janák
720 102 018

Milan Crhák
722 041 354

Okrsek č. 10: 5. května, Brněnská, Pod Chodovem, 

U Kunratického lesa, Na Ovčíně, hranice mezi MČ Prahy 11 

a MČ Praha-Kunratice

Martin Stibůrek
722 241 888

Martin Korda
720 402 159

Okrsek č. 13: Novomeského, Opatovská, Chilská, Brněnská, 

hranice mezi MČ Prahy 11 a MČ Praha-Újezd.

Michal Pokorný
728 523 069

Pavel Hýsek
722 041 353

Centrální park OPATOV

Bc. Petr Floss
723 662 151

Antonín Štastný
722 805 223

Okrsek č. 12: hranice MČ Praha-Šeberov a Hrnčíře

Jan Černý
606 540 871

Zdeněk Majer 
606 593 382

Okrsek č. 12: hranice MČ Praha-Šeberov a Hrnčíře

Obvodní ředitelství 
Městské policie Praha 11
Markušova 1555/18

Operační středisko – NONSTOP

tel.: 222 025 674, 222 025 675

Jízdní skupina: Parky, lesoparky a lesy: Centrální park OPATOV, Miličovský les, 

Kunratický les, Lesopark Hostivař

Blanka Gebhartová

Luboš � ím

Jana Tupá

Zdeňka Podlesná

POZNEJTE 

SVÉHO 

STRÁŽNÍKA
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KRÁSNÉ ČESKÉ SKLO
            ZA KRÁSNÉ CENY!

Zažívejte sváteční 
chvíle každý den. 
Kvalitní sklo nemusí být otázkou luxusu. 
Přinášíme vám kolekci designových sklenic, 
karaf a decanterů za bezkonkurenční ceny. 

Všechny naše výrobky vytvořily ruce 
českých sklářů ve Světlé nad Sázavou.

Více informací na: www.gastroglass-stober.cz
Objednávat můžete na: +420 724 359 560, lucie@stober.cz



19Inzerce

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT
BEZPEČNÝ DOMOV ZAČÍNÁ DVEŘMI!

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

MONTÁŽ ZDARMA
Akce platí do 31. 3. 2014 při objednání spolu s dveřmi.

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy

• bržděné přívěsy 1t

• bržděné přívěsy 2t

• přepravníky aut

• přívěsy na motorku

• přívěsy na lodě

• obytné přívěsy

• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar

• převody a přihlašování vozidel

• zajištění STK vozidel a emisních zkoušek

•  prověření původu vozidla, provádění  

VINTESTU firmy Cebia

• odhady motorových vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Tel./fax: 284 686 364 

mobil: 602 330 888, 602 303 788

e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz

www.hakoautobazar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
á
te

c
k
á

HAKO
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kc zahrada
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s.
Malenická 1784
148 00  Praha 11
tel.: 271 910 246 
www.kczahrada.cz

Spojení: metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-
va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 
122, 177 – zast. U Kunratického lesa, pak 
5 minut chůze od OC Chodov. Koncerty, pohád-
ky, divadlo, široká nabídka výtvarných, pohybo-
vých, jazykových kurzů, workshopy a výstavy. 
Na pohádky je jednotné vstupné 50 Kč. V našich 
prostorech působí již 4 roky Rodinné centrum 
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

Komunitní zahrada vyhlíží nové zahradníky
Chcete si uprostřed města vypěstovat vlastní 
bylinky, rajčata nebo salát? V projektu Kokoza, 
o. p. s., realizovaném v prostorách KC Zahrada, 
můžete poznat podobně naladěné lidi všech 
generací. Naše zahrada je momentálně v zimním 
spánku, ale už teď je ideální doba rezervovat 
si svůj záhonek nebo bedýnku na pěstování. 
Otevírat budeme v dubnu 2014, napište nám 
na kczahrada@kokoza.cz a my vás budeme in-
formovat o všem, co se chystá.

program
1. 3., 10.00–12.00: Sobotní dílna paní Němco-
vé: Jarní batikovaný ubrousek s dotiskem. 
Vstupné 50 Kč.
1. 3., 14.00–18.00: Vernisáž výstavy „Barevný 
svět aneb Renata maluje.“ Vstupné zdarma. 
Výstava potrvá do 31. 3. 2014. 
1. 3., 15.00–16.00: Luduščino divadlo uvádí: 
Pohádky z uzlíku kouzelné babičky. Vstupné 
50 Kč. 
3. 3., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří: Jitka 
Vrbová a Standa Chmelík. Vstupné 50 Kč. 
4. 3., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupi-
nové bubnování. Vstupné 100/50 Kč. Rodinné 
vstupné 200 Kč.
5. 3., 14.30–15.30: Liduščino divadlo uvádí: 
Střapaté pohádky z kouzelné zahrádky. Vstup-
né 50 Kč.
7. 3., 19.00–24.00: Kapela Knokaut a Country 
bál – trampský a country večer v Zahradě v po-
dání pražského hudebního uskupení Knokaut. 
Vstupné 100 Kč.  
8. 3., 9.00–18.00: Setkání fotografů pořádá 
FotoInstitut.cz. Vstupné 350 Kč.
11. 3., 18.00–19.30: Klub Mám talent uvádí: 
„Mám skutečně šanci, stát se spisovatelem/ 
spisovatelkou?“ Scenáristka, spisovatelka Mar-
kéta Dočekalová zve všechny amatérské autory 
k milému posezení. Vstupné 75 Kč.
12. 3., 14.30–15.30:  Liduščino divadlo uvádí 
pohádku: O princezně Leontýnce a dračím mlá-
děti. Vstupné 50 Kč. 
15. 3., 15.00–16.00: Divadlo Kapsa uvádí po-
hádku: Zvířátka a loupežníci. Vstupné 50 Kč.
17. 3., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří: 
Pražský salonní orchestr – populární swingové 
melodie I. Vstupné 50 Kč.
18. 3., 18.00–20.30: Jak napsat silný a neza-
pomenutelný příběh – klubový pořad Markéty 
Dočekalové. Vstupné 120 Kč.
19. 3., 14.30–15.30: Divadlo Formela uvádí 
pohádku: Cesta kolem světa. Vstupné 50 Kč.
20. 3., 20.00–22.00: Jablkoň – koncert le-
gendy naší alternativní hudby a folku. Vstupné 
210/180 Kč.
22. 3., 10.00–12.00: Sobotní dílna paní Něm-
cové: Velikonoční dílnička. Vstupné 50 Kč.
22. 3., 15.00–17.00: Divadlo Máj uvádí autor-
ský muzikál pro děti: Mňau! Vstupné 50 Kč.
26. 3., 14.30–15.30: Divadlo Špílberg uvádí 
pohádku: Kůzlátka a vlk. Vstupné 50 Kč.
29. 3., 15.00–16.00: Divadlo Andromeda uvá-

dí pohádku: Jak princezna Máňa zachraňovala 
Martina z pekla. Vstupné 50 Kč.
30. 3., 16.00–17.00: Dětská diskotéka – ta-
neční rej plný zábavy a soutěžení. Pořádá RC 
Babočka. Vstupné 1 dítě + 1 dospělý 90 Kč, kaž-
dý další dospělý 20 Kč.
31. 3., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří: Ri-
chard Tesařík. Vstupné 50 Kč.

NABÍDKA KURZŮ V KC ZAHRADA 
OD ÚNORA 2014:
• Dětská jóga – pro děti 5–9 let s rodiči 
(děti 8–9 let mohou již cvičit samy), úterý 
16.30–17.30 hod.
• Jemná jóga pro dospělé – začátečníci
pondělí 19.00–20.00 hod.
• Keramika – rodiče s dětmi/děti starší mohou 
i samy, středa 17.30–18.30 hod.
• Bodystyling – aerobik, úterý 19.00–20.00 hod.
• Muzikálová školička
pondělí 15.30–17.00 hod.
• Streetdance, čtvrtek 17.30–19.00 hod.
• Výtvarná výchova pro předškoláky
úterý 15.00–16.30 hod.
• Výtvarná výchova pro školáky, pondě-
lí 15.00–16.30, 16.30–18.00 hod., čtvrtek 
14.00–15.30, 15.30–17.00, 17.00–18.30 hod.
• Oděvní návrhářství, úterý 16.30–18.00 hod.
• Cvičení pro děti do 10 let
úterý 9.00–11.30, 14.30–17.30 hod.
• Skupinové bubnování
každé 1. úterý v měsíci 17.30–19.30 hod.

chodovská tvrz
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s.
Ledvinova 9, Praha 4
tel.: 267 914 831, 267 915 444  
www.chodovskatvrz.cz

Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 13.00 
–19.00 h. Vstupné 50/30 Kč. Spojení: autobu-
sem č. 125, 136, 213, 293 – zastávka Chodov-
ská tvrz Metrem C – Chodov, pak 10 minut chů-
ze. Restaurace, po–ne: 11.00–23.00 h.

program
2. 3., 15.00–16.00: Divadlo Lokvar uvádí po-
hádku: Český Honza. Vstupné 50 Kč.
3. 3., 18.00–20.00: Vernisáž k výstavě Petra 
Ptáčka v Malé galerii. Vstupné zdarma. Výstava 
potrvá do 29. 3. 2014.
4. 3., 18.00–20.00: Vernisáž k výstavě Adolfa 
Borna ve Velké galerii. Vstupné zdarma. Výsta-
va potrvá do 31. 5. 2014.
6. 3., 18.00–20.00: Šansony na tvrzi. Vstupné 
130/100 Kč.
9. 3., 15.00–16.00: Pohádkové divadlo Praha 
uvádí pohádku: Brekeke. Vstupné 50 Kč.
19. 3., 18.00–20.00: O sexu převážně nevážně 
– dr. Radim Uzel a Pepa Štross – nový, úspěšný 
pořad s doktorem Radimem Uzlem a písničká-
řem Pepou Štrossem. Vstupné 190/160 Kč.
20. 3., 19.00–20.30: Literárně hudební večer: 
Bible čtená. Vstupné 100/50 Kč.
23. 3., 15.00–16.00: Divadlo Andromeda uvá-
dí: Nezbedné pohádky. Vstupné 50 Kč.
25. 3., 19.00–20.30: Klavírní festival: Klavírní 
ozvěny – V. ročník. Vstup volný.
27. 3., 19.00–21.30: Prague-Vienna-Conne-
ction – jedinečný koncert kvarteta zkušených 
českých jazzových hudebníků a rakouských ja-
zzových interpretek. Vstupné 190/160 Kč.
30. 3., 15.00–16.00: Liduščino divadlo uvádí: 
Houbařská pohádka. Vstupné 50 Kč.

benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11
tel.: 272 912 124, mob.: 603 468 151
informační hodiny: pondělí 10.00–12.00

program
Projekt Benjaminek – žijeme v souladu – nabí-
zí rodičům na RD semináře, akutní hlídání dětí 

v době vzdělávání, hledání zaměstnání.
Paragrafi áda – 1. 3., 9.00–17.00: Seminář pro 
rodiče vracející se do zaměstnání.
Nebát se a neutéct – 29. 3., 9.00–17.00: Sebe-
prezentace, co vše sem (ne)patří.
Využití balančních pomůcek jako prevence vad-
ného držení těla u dětí – akreditovaný seminář 
pro učitele ZŠ, MŠ, rodiče a lektory, cvičení pro 
děti – 14. 3.–15. 3. 
Hrajeme si s texturami – Fimo kurz pro začáteč-
níky, 2. 3., 13.00–16.00 a 29. 3., 10.00–13.00.
Novinka
FITBALLY S VERONIKOU – hodina na velkých mí-
čích, která vás naladí a posílí tělo, pá 11.00 hod.
Tvořivé dílny pro děti od 7 let – výroba dárků 
a šperků z Fimo hmoty, korálků, fi lce, st, čt 
16.30–18.30.

Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců 
do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.15, 16.00
Tanečně pohybové studio pro holčičky 3–7 let, 
úterý 16.00 a 17.00
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
čt 16.00
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16.00–18.00 
BALANTES a PILATES pro maminky s hlídáním 
dětí, út 10.00, st 11.00 a čt 11.00
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, 
út 18.00, čt 18.00

BENJAMINEK
Celodenní mateřská škola pro děti od 2 let. 
Vzdělávání dětí s prvky Montessori pedagogiky. 
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

ddm jižní m@sto
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
2. 3., 15.00–17.00: Masopustní rej. Tradiční 
odpoledne v duchu lidových oslav. 
8. 3., 9.00–12.30: Keramická dílna I – Veliko-
noční. DDM JM, Šalounova.
8. 3., 13.30–17.00: Keramická dílna II – Veliko-
noční. DDM JM, Šalounova.
9. 3., 10.00–13.00: Tvořivá dílna – Plstění. 
Vytvoříme si šperk z ovčího rouna. DDM JM, 
Šalounova. 
15. 3., 9.00–11.00: Turnaj ve stolním tenise. 
Soutěž jednotlivců: hráči 1. –5. tříd + 8. –9. tříd 
+ starší. DDM JM, Šalounova.
15. 3., 11.00–13.00: Turnaj ve stolním tenise. 
Soutěž jednotlivců: hráči 6. a 7. tříd. DDM JM, 
Šalounova.
15. 3., 10.00–16.00: Kurz animace. Tvorba 
krátkého animovaného fi lmu.
22. 3., 10.00–13.00: Tvořivá dílna – Pletení 
z papíru. Utkejte si třeba fotorámeček. 
29. 3., 8.00–18.00: Jarní pohár Děti v akci. 
Soutěžní přehlídka tanečních a sportovních skla-
deb. TJ JM Chodov.
30. 3., 8.00–18.00: Jarní pohár Děti v akci. 
Soutěžní přehlídka tanečních a sportovních skla-
deb. TJ JM Chodov.
Připravujeme: 5. 4. Jarní burza, 12. 4. Papírové 
jaro, 13. 4. Čekání na zajíčka

Volnočasový klub Rybník: PO, ÚT, ČT: 14.30–
17.30 hodin. Pro děti 6–16 let. Vstup zdarma.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu. 
Podrobné informace naleznete na 
www.ddmjm.cz.

Kulturní přehled březen 2014
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

Obrazové 
novinky 
v Artotéce
Ve foyeru opatovské knihovny budou 

vystaveny nové přírůstky obrazové-

ho fondu Artotéky. Fond byl oboha-

cen jak o reprodukce světových mistrů, 

tak o grafi ky současných českých 

výtvarníků.

3. 3. –29. 3. 2014

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 h.; So 9–15 h.

tel.: 272 918 759

JABLKOŇ

20. BŘEZNA 2014 

20.00 HODIN  

20. března 2014 – 20.00 hodin  

Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, Praha 4 

vás zve na koncert skupiny      

Jablkoň
Skupina Jablkoň vydala na podzim roku 2013 nové album 

Sentimentální Němec. Je už šestnáctým albem Jablkoně, 

předcházel mu hudebně-divadelní projekt Království. Sku-

pina Jablkoň má několik tváří, od převážně instrumentální, 

spadající k akustické alternativní hudbě s prvky jazzu i kla-

siky, přes experimenty s orchestrálními tělesy a hráči z pro-

středí vážné hudby, až po osobité, ale posluchačsky velmi 

vstřícné folkrockové písničky. Vstupné 210 Kč.

Pozvánka na Jarní ples ZŠ a MŠ Chodov 

Zveme všechny rodiče žáků současných i bývalých, přátele školy, své absolventy 

i všechny obyvatele Jižního Města na tradiční Jarní ples Základní školy a Mateřské 

školy Chodov. Ples se uskuteční 28. března 2014 od 19.30 hodin v sále Komunitní-

ho centra Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, Praha-Háje. 

Jan Hovorka, ředitel školy

Radek Šimon, předseda SRPDŠ

Program: 
• Předtančení • K tanci hraje Color Club Praha od 19.30 do 0.30 hodin • Bohatá 

tombola v přestávkách mezi hudebními bloky • Diskotéka od 0.30 do 3.00 hodin

Vstupenku s místenkou za 200 Kč lze zakoupit přímo v kanceláři školy v pracovní 

dny od 8 do 15 hodin, objednávky vyřizujeme na čísle 222 365 075, nebo je může-

te zaslat e-mailem na adresu hanakovaj@zskv.cz 

KC ZAHRADA vás zve na

Večer plný country a trampských písní v podání kapely 

KNOKAUT (http://knokaut.webnode.cz/)

pátek 7. 3. 2014 od 19.00
Kulturní centrum Zahrada, KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s., Malenická 1784, Praha 4. 

Vstupenky a rezervace na tel. 271 910 246, zahrada@kczahrada.cz, 

www.kczahrada.cz, www.webticket.cz. Vstupné 100 Kč

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNOU ZÁBAVU!

country bÁl
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Proč vlastně městská část nakoupila byty? Bude na nových nájemnících 

vydělávat, nebo bude pomáhat potřebným?
Každá obec by měla mít své vlastní byty, 

které pronajímá obyvatelům, jež nemají 

možnost dosáhnout sami na byt na vol-

ném trhu. Česká privatizační politika, 

v  rámci níž se některé obce zbavily vět-

šiny bytového fondu, je v  evropském 

prostoru přijímána s  údivem. Není totiž 

jasné, kdo sociálně slabým a nízkopříjmo-

vým obyvatelům pomůže. 

Stávající jihoměstská koalice nejprve roz-

hodla o prodeji zbývajících obecních bytů, 

aby za  utržené prostředky bleskově na-

koupila byty nové. Lhostejno, že mnohem 

dráž a za velmi problematických okolnos-

tí. Za  téměř jednu miliardu tak byly na-

koupeny byty v tzv. veřejném zájmu. Jsou 

tedy určeny pro řešení sociálních problé-

mů jako byty nájemní a městská část by 

je neměla pronajímat v  tržním režimu. 

Pro koho však jsou byty určeny, není vů-

bec jasné. Ještě nepostavené byty z pro-

jektu „Zahrady Opatov“ jsou totiž z části 

nadrozměrné (100 m2 a více) a jejich vyu-

žití pro seniory či nízkopříjmové vícečet-

né rodiny je málo pravděpodobné. Co se 

bytů v devatenáctipatrovém objektu San-

dra na Opatově týká, je jejich využití pro 

sociální bydlení velmi riskantní. Soustře-

dit sociální klientelu do  jednoho objektu 

totiž může vést ke vzniku nového ghetta. 

Naproti tomu na  Jižním Městě přibývá 

volných bytů a jejich výkup pro účely ná-

jemního obecního bydlení se přímo nabízí.  

Městská část by mohla vlastnit nájemní 

bytový fond rozptýlený v běžné zástavbě 

a sociální klientela by s pomocí obce moh-

la žít mezi běžnými občany a sdílet s nimi 

pravidla soužití. Pokud chce městská část 

svým obyvatelům pomáhat a ne na nich 

vydělávat, je potřeba mít propracovaný 

nejen systém výběru sociálních nájemní-

ků, ale také systém práce s nimi. Do řeše-

ní je potřeba zapojit neziskové organiza-

ce, které při své práci získaly zkušenosti 

s  nízkopříjmovými či problémovými sku-

pinami osob. Soustředění problémových 

osob do jednoho místa s sebou totiž při-

náší „kulturu chudoby“ či jiné problémy 

pod jednu střechu. Sociální kontrola, kte-

rá běžně funguje v  domech obydlených 

rozmanitými nájemníky, v domech se so-

ciálními byty ale nefunguje. Městská část 

má tedy dvě možnosti: buď bude prona-

jímat byty běžným nájemníkům a  bude 

na nich vydělávat, aby se jí investice vrá-

tila, nebo si do  jednoho místa soustředí 

problémové jedince a vytvoří ghetto. Obě 

varianty jsou špatné. Obec totiž nemá 

profi tovat na svých obyvatelích. Naopak 

má těm, kteří to potřebují, pomáhat. Má 

ale pomáhat chytře. 

Radka Soukupová, zastupitelka

Glosa: Proč ODS v Praze 11 „sponzoruje“ KSČM?
V  Praze 11 panuje již poměrně dlouhé 

a  pevné souznění tradičních politických 

stran (rozuměj KSČM, ODS a ČSSD). Ote-

vřeně se však o  spojení zejména ODS 

a KSČM ani na jedné straně příliš nemlu-

ví. Důvod je zřejmý. Oba tábory by v pří-

padě veřejně deklarovaného spojenectví 

byly pod značným tlakem svých nejvyš-

ších stranických orgánů a to včetně sank-

ce zrušení místních organizací. Ovšem 

v  Praze 11 si už nějakou dobu i  vrab-

ci na  střeše štěbetají o  tom, že místní 

KSČM, respektive KSČ jak se někdy do-

dnes někteří jejich zastupitelé předsta-

vují, je dalším koaličním partnerem zdej-

ší velké koalice ODS a ČSSD. Podpis pod 

koaliční smlouvou sice chybí, ale minimál-

ně o  tichém společenství či podpoře lze 

mluvit na jisto. Tato podpora je zjevná ze-

jména v situacích, kdy buď koalici chybí je-

den či dva zastupitelé nebo když mají jiný 

názor a  nechtějí hlasovat v  souladu se 

současnou koaliční většinou. Tito kveru-

lanti či nepřítomní jsou pak při hlasování 

ochotně nahrazeni zástupci KSČM.

Z  výše uvedeného stavu tedy lze dle 

mého názoru dovodit, že uvolněná funkce 

předsedy kontrolního výboru, rozuměj 

placená z obecních peněz, a to více než 

štědře: 44 572 Kč/m pro pana soudruha 

Hoff mana, je spíše sponzoring od  míst-

ní ODS Praha 11 pro místní KSČM než 

cokoliv jiného. Navíc za  situace, kdy je 

panu předsedovi KV dán k dispozici z ve-

řejných zdrojů ještě i pan asistent RSDr. 

Ka� a (pro mladší ročníky pro RSDr se vži-

lo lidové označení: „rozhodnutím strany 

doktor“), který pobírá také odměnu a to 

ve  výši 20 000 Kč/m! Roční zatím zná-

mé „sponzorování“ KSČM tak občany 

Městské části Praha 11 vyjde na více než 

750 000 Kč, což bude souhrnně za čtyř-

leté volební období činit více než 3 milio-

ny korun českých!!! Opravdu tyto fi nanční 

prostředky nelze využít smysluplněji?

Jan Stárek

předseda klubu zastupitelů TOP 09

Informace o Sandře a Zahradách Opatov
Opozice může mít různý charakter, 

od konstruktivní, kritizující špatná rozhod-

nutí, ale podporující správná, až po nená-

vistnou, protestující proti všemu. KSČM 

patří ke konstruktivní opozici, sledující zá-

jem občanů a jejich oprávněné potřeby. 

To byla také motivace podpory zastupite-

lů za KSČM pro nákup Sandry. Byty ve ve-

řejném zájmu Praha 11 potřebuje. Kritici 

tohoto kroku obhajují svůj postoj zavádě-

jícími a často i nepravdivými informacemi. 

Dovolím si opravit některé „nepřesnosti“.

1. Není pravda, že probíhá spor o vlast-

nictví Sandry. Vlastník je nezpochybnitel-

ný. Spor probíhá jen mezi městem Praha 

a  státem. Týká se pochybení správky-

ně konkursní podstaty, která neoprávně-

ně vyplatila 150 milionů. Praha 11 s ním 

nemá nic společného, její práva to ne-

ohrožuje. Diskuze se točí i  kolem ceny. 

Odpůrci tvrdí, jak Praha 11 vlastníka pře-

platila, odvolávají se na letitý odhad. Pro 

každý prodej je však nutný aktuální od-

had. Ten cenu nemovitosti stanovil, Pra-

ha 11 Sandru koupila za nižší částku! 

Kritici se ohánějí hlasem z  magistrátu. 

Radní hl. města sice opozici za  pravdu 

dal, ale to není celá pravda. Jeho stano-

visko bylo totiž v rozporu se stanoviskem 

legislativního odboru, který v nákupu ne-

shledal nic nezákonného.

Mohl bych nyní poukázat na řadu podiv-

ných rozhodnutí magistrátu: nesmysl-

ně zbouraný stadion Štvanice, likvidace 

stánků na Václavském náměstí, pronájem 

nebytových prostor těm, kteří čistí pení-

ze. Není to však nutné, protože dostateč-

nou vizitkou péče magistrátu o  svěřený 

majetek je bývalý hotel Opatov. Nájem-

ce beztrestně utekl s dluhem 10 milionů. 

Nemovitost je opuštěná. Prasklé ústřední 

topení s nevypuštěnou vodou devastaci 

dokončilo. Praha chce nyní do tohoto ob-

jektu investovat téměř 300 milionů bez 

jasného záměru, k čemu bude sloužit. Je 

to ukázka koncepčního myšlení a dobré-

ho hospodaření? Pokud ne, pak se nabí-

zí úvaha: nesnaží se někdo kritikou náku-

pu Sandry odvést pozornost od  svých 

rozhodnutí? 

K  Zahradám Opatov: pracujme s  prav-

divými údaji. Cena za  m2, kterou získali 

někteří kolegové v  zastupitelstvu děle-

ním částky za budovu metry obytné plo-

chy, není přesná. Zapomněli totiž odečíst 

cenu za  parkovací stání, která k  bytům 

patří. Pak se dostanou na  jiné číslo, cca 

38 tisíc za m2 obytné plochy. Měli by ji 

porovnat s  informacemi tisku, podle 

nichž stojí metr nového bytu v Praze ko-

lem 58 tisíc. 

JUDr. František Hoff man, KSČM

Názory zastupitelů
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Prosíme radní, aby dodržovali své sliby!

Po  přečtení ka-

ždého časopisu 

Klíč by si nezna-

lý člověk mohl 

říct, že „rozho-

dující“ zastupitelé 

(ODS + ČSSD + KSČ + 

PP) jsou naprosto úžas-

ní a  dělají pro spravovanou oblast ma-

ximum. Obyvatel MČ Praha 11, který 

sleduje činnost radnice, však zjistí, že 

opravdu dělají, co mohou, ale pro nás 

to rozhodně není.  Jinak by nemohli od-

hlasovat zastavování oblastí, které jsou 

stabilizované, nemohli by znepříjemňo-

vat život obyvatelům, kteří si byty kou-

pili, protože jim lokalita vyhovovala se 

vším všudy! Nemohli by jeden rok slíbit, 

že pokud obyvatelé nebudou chtít stav-

bu parkovacího domu nebo novostavby 

ve  své blízkosti a  druhý roku už tento 

slib nebrat v potaz.  

V  našich domech Hněvkovského 1375 

a 1376 bydlí velká část mladých obyva-

tel, kteří také nedostali od rodičů „milio-

ny“, ale své byty si koupili na hypotéky, 

které budou celý život splácet. Proč mají 

přijít o  hezký výhled, vzdušnost bytu 

i dobrou dopravní dostupnost? Proč mají 

v neposlední řadě ještě ze svého napnu-

tého rozpočtu hradit nějaké parková-

ní? Proč chcete trestat pracovitost? To 

lehce odporuje i  předvolebním slibům 

z  r. 2010, strany ODS. Další obyvate-

lé středního i  staršího věku dostali nej-

prve byt přidělen proto, že byli dobrými 

pracovníky a něco pro tento stát udělali, 

a později si „ve 3. vlně privatizace“ byt 

zaplatili. Chcete i těmto lidem znepříjem-

ňovat život? Proč nám slibujete něco, co 

později zrušíte? 

Zveřejněním záměru radních v  Klíči č. 

10/2013 dle našeho názoru není slibo-

vaná důkladná diskuze s občany. Při dis-

kuzích v roce 2012 jsme zasílali na rad-

nici několik peticí proti tomuto záměru, 

ve kterých jsme jasně vyjádřili nesouhlas 

obyvatel této lokality se zrušením parko-

viště „Prašná“. K  čemu jsou pak voleb-

ní programy, když jsou pouhým cárem 

papíru?  

Za Společenství Hněvkovského čp. 

1375 a 1376 :

JUDr. Václav Kuchař, předseda 

Společenství

Petra Bartušková, místopředseda 

Společenství

Za OV Pohodové bydlení:

Marek Heřman, předseda OV

Strážníci dočasně opustí chodovskou 
služebnu
Strážníci Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství 
Praha 11, na přelomu února a března dočasně opustí 
služebnu v Obchodním centru Chodov. 

Důvodem jsou stavební úpravy objektu, 

k nimž patří zesílení stropní a nosné kon-

strukce. Stavební práce by narušily pro-

voz služebny, a tak ji městská policie do-

časně uzavře. 

„Obyvatelé lokality se v souvislosti s uza-

vřením nemusejí bát snížení bezpečnosti. 

Strážníci budou pracovat ve stejném re-

žimu jako dosud,“ uvedl ředitel jihoměst-

ského ředitelství Petr Schejbal. 

Služebna bude uzavřená pravděpodob-

ně od čtyř do šesti měsíců. Centrum Cho-

dov, kde dosud strážníci sídlili, stojí sedm 

let. Nyní se dočká změn, které pocítí i ná-

vštěvníci největšího obchodního komple-

xu v regionu. 

Podle informací investora bude ve dvou 

etapách uzavřen povrchový vstup do ob-

chodního centra v této části objektu. Zá-

kazníci jím neprojdou od  poloviny února 

do poloviny března a potom od začátku 

května do konce roku 2014.  

Nejzápadnější vstup do  vestibulu metra 

ze směru od dálnice a starého Chodova 

bude uzavřen od poloviny března do po-

loviny června 2014. Provoz stanice metra 

Chodov zůstane po celou dobu výstavby 

nepřerušen, i  když bude výstavba probí-

hat přímo nad ním.

U  Centra Chodov vyroste nová budova, 

zásadně menší než původní objekt. In-

vestor omezil objem stavby. Místo plá-

novaných deseti pater vyrostou jen čtyři. 

Přízemí bude obchodní a místo zde hlav-

ně najdou s  největší pravděpodobnos-

tí pobočky velkých českých bank. Další 

dvě patra budou kancelářská a poslední 

technické. 

Důvodem pro omezení výstavby není po-

dle investora malý zájem o  kancelářské 

plochy v této lokalitě, ale zaměření na ob-

chodní a  zábavní nabídku. Budova bude 

mít celkem čtyři tisíce m2 podlahové plo-

chy. Podlaží, navazující na vestibul metra, 

se nezmění. 

cis
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FOD Klokánek, zázemí 
a rodinná alternativa
V barevném dvoupatrovém objektu nedaleko Kunratického 
lesa v Láskově ulici sídlí jihoměstský Klokánek. 

Je jedním z 23 útočišť, která zřídil Fond 

ohrožených dětí a fungují po celé republi-

ce. Nabízí dětem namísto ústavní výcho-

vy přechodnou rodinnou péči na  dobu, 

dokud se nemohou vrátit zpět do své ro-

diny, nebo dokud pro ně není nalezena tr-

valá náhradní rodinná péče. Jeho půso-

bení na Jižním Městě se datuje už k roku 

2003, kdy se rekonstrukcí mateřské ško-

ly podařilo získat 13 malometrážních 

bytů, které pojmou 43 dětí. V Klokánku 

je zajištěn nepřetržitý provoz, proto zde 

mohou kdykoliv přijmout i novorozence, 

jehož maminka tají těhotenství a porodí 

mimo zdravotnické zařízení. Krizová linka 

pro anonymní porody 776 833 333. Po-

kud vás zajímá, jak to v Klokánku fungu-

je, je to podobné jako v  rodinách. O  tři 

děti (4 byty jsou větší, kde je kapacita 

4 děti) se starají střídavě po  týdnu dvě 

tety. Vaří, nakupují, pečují o domácnost, 

s  dětmi si hrají, mazlí se s  nimi, chodí 

s nimi na vycházky a jezdí na výlety. Jsou 

s nimi ve dne i v noci a svou přítomností 

jim dodávají pocit jistoty a bezpečí. Klo-

kánek přijímá děti bez ohledu na věk, pro-

to sourozence není třeba rozdělovat. Při 

návštěvě cizích osob se děti v  Klokán-

ku chovají stejně jako děti v  rodině. Vi-

díte na nich, že jsou nedůvěřivé a potře-

bují blízkost tety. Průměrná doba pobytu 

dítěte v Klokánku je šest měsíců. Kolem 

šedesáti procent dětí se vrací k rodičům, 

asi třicet procent přechází do  trvalé ná-

hradní rodinné péče. Snažíme se, aby se 

děti mohly po vyřešení nebo zlepšení si-

tuace vrátit co nejdříve domů. Pokud to 

není možné, spolu s  dalšími institucemi 

pracujeme na  tom, aby mohly být svě-

řeny do péče třetí osoby (svěření dítěte 

k příbuzným) či do náhradní rodinné péče 

zprostředkované státem. Sdělila sociál-

ní pracovnice Kateřina Rychnovská, která 

působí v jihoměstském Klokánku již čtvr-

tým rokem. 

daf

Praha 11 připravuje další velký úklid 
Praha 11 letos uspořádá další velký úklid 

Jižního Města, a to v polovině dubna. 

O víkendu 12. – 13. 4. rozmístí po měst-

ské části 50 velkých kontejnerů, které 

se dvakrát denně vyvezou. Lidé tak bu-

dou mít pro odklizení velkoobjemové-

ho a dalšího odpadu prostor, odpovída-

jící objemu dvou set nádob. „Letos jsme 

službu rozšířili, a  to o  pomoc obyvate-

lům, kteří ze zdravotních důvodů nemo-

hou s odpadem přijít až ke sběrné nádo-

bě. Pokud včas zavolají na Linku čistoty 

800 113 336, pomohou jim zaměstnan-

ci Jihoměstské majetkové,“ uvedla mís-

tostarostka Eva Štampachová. Podrob-

nosti k  velkému jarnímu úklidu, včetně 

informačních letáků, přinese další vydá-

ní časopisu Klíč a  také webové stránky 

Prahy 11. 

cis
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Práce na Jedenáctce VS pomalu končí
Vybavení nábytkem, poslední stavební práce, úprava prostranství před halami – 
budování multifunkčního sportovně rekreačního areálu Jedenáctka VS na Jižním 
Městě pomalu končí. 

Nejpozději koncem jara bude mít měst-

ská část Praha 11 své bazény s  atrak-

cemi a  novou sportovní halu připraveny 

ke  zkušebnímu provozu. Stavba, která 

začala v  roce 2005 geologickým a  hyd-

rogeologickým průzkumem, přijde na ne-

celých 500 milionů korun. K 31. prosinci 

loňského roku, kdy končila většina sta-

vebních prací, dosáhly náklady částky 

478 milionů korun. Dalších deset milionů 

bude stát vybavení hal nábytkem. Největ-

ší část prostředků se investovala v  loň-

ském roce. Převážně stavební práce při-

šly na necelých 320 milionů. O rok dřív se 

utratilo 88 milionů. V letech předchozích 

se náklady na přípravné práce, studie, in-

ženýrské sítě, geometrické plány a  po-

dobně pohybovaly od půl do čtyřiadvace-

ti milionů korun. Rozpočet bude zajisté 

dodržen, investor se chová jako dobrý 

hospodář. Práce na  Jedenáctce VS by 

měly skončit do dubna. Otevření pro ve-

řejnost bude předcházet několikaměsíční 

zkušební provoz. Jedenáctku VS tvoří tři 

haly. Budovy nabídnou prostory pro pla-

vání, zážitky na vodních atrakcích, pose-

zení v restauraci, rehabilitaci i důstojnou 

kulisu pro sport. Samozřejmostí je záze-

mí, včetně šaten a recepcí. Z jižní strany 

vymezuje areál na  ploše 76 tisíc metrů 

čtverečních ulice Mírového hnutí, ze se-

veru a západu Košíkovský potok a z vý-

chodu hotel Chodov s přilehlou sportov-

ní halou TJ Jižní Město. Prostor vyplňuje 

multifunkční sportovní hala, prostory pro 

plavání nejmenších dětí a seniorů a bazé-

nová hala. Jejím stěžejním prvkem bude 

pětadvacetimetrový plavecký bazén se 

startovacími bloky a pěti plaveckými dra-

hami o celkové šířce 10,5 metru a maxi-

mální hloubce 1,8 m. Její součástí je také 

zábavní sektor s dvaačtyřicetimetrovým 

tobogánem s převýšením 4,5 metru. Zá-

bavu nabídne vířivka, 1,2 metru hlubo-

ký bazének s  hydraulickým zvedákem 

pro handicapované, proudovým kanálem 

a dětským brouzdalištěm. 

cis



25

Stačí jet po Opatovské ulici směrem do Kateřinek a správně 
odbočit. V prostorném areálu s možností parkování v Chomu-
tovické ulici najdete moderní fi tness studio EXPRESKA

Zajímavé je oproti ostatním tím, že si 

v  něm můžete zacvičit při mimořádně 

účinném kruhovém cvičení. A co to vlast-

ně kruhové cvičení je? Na to jsem se ze-

ptala Soni Kaločík, která EXPRESKU 

na Jižním Městě provozuje už 3 roky.

„Jde o  zajímavý cvičební postup, nebo 

chcete-li účinnou formu kruhového tré-

ninku pro ženy. V  dnešní době si ženy 

často stěžují, že nemají čas cvičit. Práce, 

starost o děti, vaření rodina a další po-

vinnosti jsou častými důvody, proč cvi-

čení odkládají. Třicetiminutový kruhový 

trénink, který tady u  nás nabízíme, při-

náší příjemné řešení. Nenáročné na  čas 

a hlavně bez složitého plánování, kdy do-

razit, což je velkou výhodou. Můžete přijít 

kdykoliv a bez objednání. 

Cvičení začíná ve  chvíli, kdy dorazíte 

do  našeho centra. Nastoupíte na  jaké-

koliv volné stanoviště a  přesouváte se 

v  kruhu stejným směrem jako ostatní. 

Takže tempo si nastavíte sama.  Kruho-

vý trénink je cvičební program, který zahr-

nuje prvky kardiovaskulárního i  silového 

cvičení zároveň. Posiluje svaly, zpevňu-

je tělo, zrychluje metabolismus, spaluje 

tuky a  pomáhá ztratit váhu. Novinkou, 

kterou nabízíme, je nutriční poradenství 

a možnost konzultace. 

Samotný 30minutový spalovací trénink 

je mimořádně účinný. Dochází ke  spalo-

vání a posilování najednou. Během 30 mi-

nut kompletně procvičíte všechny svalo-

vé skupiny na těle. Po celou dobu vašeho 

cvičení je k  dispozici trenérka. Zpevníte 

a vytvarujete vaši postavu, dostanete se 

do kondice a vybudujete si pevné a dlou-

hodobé zdraví. Trend kruhového tréninku 

k nám přišel z USA. 

V  klubu EXPRESKA probíhá trénink 

na osmi hydraulických strojích a osmi ae-

robních mezistanicích, které jsou logicky 

uspořádané do kruhu podle toho, zda se 

procvičuje spodní nebo horní partie těla. 

Během pouhých třiceti minut rovnoměrně 

procvičíte všechny svalové skupiny. Půl-

hodina je navíc čas, který si i velmi zane-

prázdněná žena může dovolit třikrát týd-

ně investovat do svého zdraví a krásy.

Podle odborníků kruhový trénink přináší 

lepší pleť, radostnější náladu, příliv ener-

gie, nerušený spánek, větší kreativitu, 

úlevu při menopauze, nižší krevní tlak, 

větší produktivitu a  bystřejší mysl. Pro-

spívá zádům, očím, srdci i kloubům. Sni-

žuje riziko rakoviny vaječníků a  diabe-

tes, naopak zvyšuje imunitu i schopnost 

otěhotnět. 

Pokud se rozhodnete stát členkou EX-

PRESKY, mimochodem, jde výhradně 

o holčičí cvičení, muži sem prostě nemo-

hou…, získáte možnost cvičit, jak dlouho 

chcete a kolikrát chcete kdykoliv během 

otevírací doby jakéhokoliv klubu EX-

PRESKA. A po Praze je jich hned několik, 

stačí navštívit web a vybrat si. Do cent-

ra si můžete přijít zacvičit zkušebně a vy-

zkoušet si, zda vám cvičení bude vyhovo-

vat, a nebo vyzkoušíte nějaký jiný způsob 

cvičení, které tady nabízí. Mají tady akci 

PRVNÍ ZKUŠEBNÍ TRÉNINK ZDARMA!

daf

Kontakt
EXPRESKA – Háje

Chomutovická 1444/2

Provozovatel Soňa Kaločík

tel.: 725 547 557 

praha-haje@expreska.cz

EXPRESKA vás nastartuje 
a večer zrelaxuje

OKÉNKO PRO 

PODNIKATELE

BŘEZEN

SOUTĚŽ O VSTUP ZDARMA!

Pošlete nám na adresu redakce počet 

EXPRESEK v Čechách. Pět nejrychlejších správných

odpovědi odměníme voucherem na týdení vstup ZDARMA
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Ze zápisníku 
Městské policie

STRÁŽNÍCI STÁLE MONITORUJÍ
Z důvodu většího výskytu nepřizpů-

sobivých osob okolo rozvodny vyso-

kého napětí v ulici Kunratická, která je 

významným rozvodným místem pro 

dodávku elektřiny obyvatelům Jižní-

ho Města a dalších městských částí, 

strážníci pravidelně provádějí kontro-

lu jejího okolí se zaměřením na mož-

né krádeže v tomto areálu. Dne 16. 

1. dopoledne strážníci při těchto kon-

trolách zadrželi muže, u kterého ná-

slednou lustrací bylo zjištěno, že je 

v celostátním pátrání Policie ČR. Z to-

hoto důvodu strážníci muže předali 

k dalšímu šetření.

JÍZDOU POTMĚ NA SEBE 
UPOZORNIL
Dne 18. 1. v časných ranních hodi-

nách si hlídka strážníků povšimla 

u Litochlebského náměstí jedoucí-

ho osobního vozidla, které nemělo 

zapnutá světla. Z důvodu ohrožení 

bezpečnosti dalších účastníků silnič-

ního provozu se pokusili strážníci řidi-

če na nerozsvícená světla upozornit, 

na což řidič nereagoval a snažil se 

hlídce strážníků ujet. Po krátké honič-

ce byl podezřelý řidič zastaven v ulici 

Chilská, kde bylo strážníky zjištěno, 

že je pod vlivem alkoholu. Na základě 

těchto skutečností strážníci na místo 

přivolali Policii ČR.

VŠÍMAVOST SE VYPLATILA
Dne 24. 1. v noci si strážníci při běž-

né hlídkové činnosti povšimli v uli-

ci Pod Chodovem jedoucího vozidla, 

které mělo silně poškozený předek. 

Další obhlídkou okolí strážníci zjisti-

li, že o padesát metrů níže ve jmeno-

vané ulici jsou do vozovky vychýleny 

ochranné betonové bloky, do kterých 

v protisměru jedoucí vozidlo prav-

děpodobně nabouralo. Strážníci za-

bezpečili viditelně celé místo havárie 

a upozornili další hlídky na možné-

ho ujíždějícího pachatele. Po krátkém 

prohledávání okolí další motorizovaná 

hlídka strážníků spatřila vozidlo od-

povídající popisu, jak najíždí na dálnici 

D1 a snaží se hlídce ujet. Strážníci při-

stoupili k zastavení vozidla a násled-

ně bylo zjištěno, že dotyčný nejenže 

ujel z místa dopravní nehody, ale řídil 

své motorové vozidlo i pod vlivem al-

koholu. Opilého řidiče převzala Policie 

ČR k dalšímu šetření.

Ze zápisníku 

Nepouštějte do domu 
neznámé osoby
Jak už to bývá každoročním trendem, jakmile venku klesne teplota k magické hod-
notě nula, veškeré osoby bez přístřeší, které jste vídali na různých místech na veřej-
ných prostranstvích, se najednou mohou objevit v jihoměstských objektech. 

Nejsou to však jen sklepy panelových 

domů, kde se s  nimi můžete setkat – 

velmi často se jedná o mezipatra nebo 

dokonce nejvyšší patra, až téměř vstu-

py na  jihoměstské střechy. Přemýšlíte, 

jak se do domu nezvaní návštěvníci do-

stali, když nejsou poškozené dveře, ani 

zámky ani okna od sklepů. „Odpověď je 

jednoduchá – anonymita mezi obyvate-

li domu. Mnohdy se mezi sebou nezna-

jí ani sousedé na  patře, natož v  celém 

domě,“ říká ředitel Obvodního ředitelství 

Městské policie Prahy 11 Petr Schej-

bal a dodává: „Doporučuji do domu ne-

pouštět nikoho cizího. Pokud někdo za-

zvoní od vstupních dveří a odvolává se 

na  návštěvu známých, odkažte jej se 

zvoněním přímo na  ně a  dům při vstu-

pu a nebo odchodu zavírejte a zamykej-

te. Je třeba tato doporučení dodržovat 

důsledně. Když už se stane, že se přece 

jen osoby bez domova dostanou do va-

šeho obydlí, sami je nevykazujte. Raději 

na místo přivolejte pomocí tísňové linky 

156 nebo přímo přes operační středisko 

Obvodního ředitelství Městské policie 

Prahy 11, telefon 222  025  674–675 

strážníky, kteří si s nezvanou návštěvou 

poradí bez problémů, jsou pro tyto situ-

ace odborně vyškoleni a vycvičeni.“ Vy-

kázáním osob bez přístřeší z domu sa-

motná práce strážníků nekončí. Snaží se 

osobám zprostředkovat, v případě jejich 

zájmu, kontakt se státními i nestátními 

organizacemi, které jim mohou pomoci 

začlenit se zpět do  společnosti. Stejný 

postup nastává i v  létě, kdy osoby bez 

přístřeší přebývají spíše na  veřejných 

prostranstvích, lavičkách a v zeleni. Jiho-

městští strážníci se vždy snaží najít al-

ternativu a těmto sociálně slabým zajis-

tit odbornou pomoc a nejenom působit 

represivně.

MP hl. m. Prahy

Život na Jižním Městě

SPOLEČNĚ 

PRO METROPOLI 

BEZPEČNĚJŠÍ



Už jen měsíce dělí obyvatele Jižního Města od první 
návštěvy sportovně relaxačního areálu Jedenáctka VS. 

Dobu před slavnostním otevřením vy-

užijeme k  představení zajímavostí stav-

by. Na stránkách Klíče nabídneme detai-

ly prací i nahlédneme do zázemí, které by 

jinak návštěvníkům zůstalo skryté. Před-

stavíme nezbytné technologie i složitost 

jejich vyvážení do ideální pozice. Průvod-

cem po areálu bude čtenářům Klíče pro-

jektový manažer Jiří Kozman. 

Bazénové komplexy jsou podle něj slo-

žitým organismem. Jedenáctka VS není 

výjimkou. Musí se ideálně nastavit pa-

rametry vytápění, teploty vody, ale také 

větrání, aby si návštěvníci užívali co nej-

vyššího pocitu pohody. Aniž by jednotlivé 

vstupní veličiny kolísaly. „Všechno souvi-

sí se vším; musí se nastavit takové pod-

mínky, aby lidem nebylo horko na  nohy 

a  zároveň chladno na  hlavu, aby teplo-

ta vody nebyla ani vysoká ani nízká, aby 

nikudy nefoukalo, ale zároveň hala ne-

byla plná páry,“ uvedl Kozman s  tím, že 

to je úkolem složitého systému techno-

logií. Trubky, hadice, šroubení, šoupata, 

topné systémy a další nezbytnosti  jsou 

skryté v zázemí. Lidé mohou vnímat jen 

příjemné podlahové vytápění v  rekre-

ačním provoze, čistou vodu v  atrakcích 

a další. Technologie nejsou to jediné, co 

není vidět. Například pro vany pod jed-

notlivými vodními prvky se použil kvalitní 

materiál, takzvané bílé vany, s vyšší odol-

ností. Samotná stavba patří k energetic-

ky nejúspornějším modelům, jaké se dnes 

používají. 

K  zajímavostem patří také dřevěné vaz-

níky ve střešní části. Jsou z českého dře-

va, v netradiční délce. Měří třiasedmdesát 

metrů. „Není snadné najít zpracovatele se 

zařízením na takový rozměr. Museli jsme 

využít služeb rakouské společnosti,“ uve-

dl Kozman. Po zpracování vezlo nezvykle 

dlouhé vazníky na stavbu deset kamionů.

To, co návštěvníci naopak vidět mohou, 

jsou například obklady. Sami mohou hod-

notit řemeslnou úroveň pokládky šedých, 

modrých a  červených dlaždic nebo mo-

zaiky. Každá z  dlaždiček, od  podlahové 

dlažby po drobné mozaiky nebo speciál-

ní okrajové lišty, je umístěna s maximál-

ní přesností. „Kompletní spádořez je za-

měřený laserem. To znamená, že jsme 

pomocí digitální technologie zaměřili ka-

ždou spáru mezi dlaždicemi vodorovně 

i  výškově, že žádná nevyčnívá a  každá 

spára vede s naprostou přesností celou 

plochou,“ doplnil Kozman s tím, že nebylo 

snadné najít řemeslníky, kteří by přísným 

požadavkům na kvalitu provedené práce 

odpovídali. „Každý obkladač má svůj ru-

kopis. My jsme hledali ty nejlepší, s nej-

vyšší řemeslnou dovedností,“ informoval 

Jiří Kozman. Zručných obkladačů se ne-

hledalo málo; ve velké bazénové hale jich 

bylo třiadvacet, v areálu pro dětské a ko-

jenecké plavání se pohybovala parta je-

denácti obkladačů. Obě skupiny umístily 

celkem devět tisíc čtverečních metrů ob-

kladů a dlažby. 

V příštím čísle prozradíme čtenářům něco 

o vodě v Jedenáctce VS, jejím množství, 

teplotě i napouštění, čištění a výkonnosti 

fi trů, které si poradí i s očekávanými „ne-

hodami“ v  centru kojeneckého plavání. 

Odstartujeme také soutěž o volné vstu-

penky do bazénu. 

Šárka Cicvárková  

Seriál S průvodcem po Jedenáctce VS

Pokládka dlažby u dětského nerezového bazénu objektu C.

Ovládací armatury bazénové fi ltrace.
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3 

mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Milíčov-

ského nebo Krčského lesa, i  před privati-

zací. Platba v hotovosti, dluhy a exekuce 

nevadí. Tel.: 777 211 671

• MÁM ZÁJEM O  KOUPI DOMU, PO-
ZEMKU nebo VĚTŠÍHO BYTU. Kdekoliv 

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

Opatov, tel.: 272 927 497, 732 237 741, 

www.hlousekreality.cz

• STARÁME SE O  JIŽNÍ MĚSTO. Pro-

deje, pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORA-

DENSTVÍ ZDARMA. RIM Realit kontakt: 

725 00 11 88, 271 00 11 88, rimrealit@

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

me byty – platba v  hotovosti. Vyřešíme 

i dluhy a exekuce.

• RODINA S  DĚTMI HLEDÁ větší byt 
v klidné lokalitě, v pěší dostupností na me-

tro. Případné dluhy a závazky nemusí být 

překážkou. Nejsme RK! Peníze máme při-

pravené. Tel.: 774 358 831

• HLEDÁME MENŠÍ BYT na Jižním Měs-
tě. Preferujeme původní stav, ale nebrá-

níme se i  rekonstrukci. Platíme hotově 

(do 2,3 mil. Kč). Jen seriózní jednání! Jsme 

přímí zájemci. Tel. 773 515 080.

• Hledám ke  koupi byt 3 + kk a  větší 
v Praze 11. Družstevní nebo OV. Původ-

ní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.: 

721 606 214

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 

o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• Starší manželé koupí byt v OV 2 + kk, 

2 + 1 v lokalitě Jižní město, nejlépe okolí 

ul. Starobylá. Lodžie výhodou. RK CHIRŠ, 

tel.: 267 311 611, haje@chirs.cz

• Rodina koupí byt v OV 3 + kk, 3 + 1 v lo-

kalitě Prahy 11 - Háje, Petrovice, Horní Mě-

cholupy. Financování zajištěno hypotékou. 

RK CHIRŠ, tel.: 267 311 611, haje@chirs.cz

• Přímý zájemce koupí jednotlivě dva 
byty v Praze. Menší byt pro dceru 1-2 + 1 

a větší byt pro sebe 3-4 + 1. Na vystěho-

vání nespěchám, platba hotově, vyplatím 

dluhy či exekuce, lze i byt před privatizací. 

Tel.: 608 661 664

• KOUPÍM BYT na JM nebo v okolí. Men-

ší 2 + kk (1) a větší 3–4 + 1. Osobní i druž-

stevní vlastnictví. Volejte nebo pište, tel.: 

605 246 386

• HLEDÁME PRONÁJEM bytu o velikos-

ti GARS. AŽ 2 + 1 DO 12 000 Kč VČET-

NĚ POPLATKŮ NEBO 3 + KK AŽ 4 + 1 

DO 15 000 Kč VČETNĚ POPLATKŮ. Kde-

koli v Praze a okolí. Volejte nebo pište pro-

sím na tel.: 603 257 202

• Hledám dlouh. pronájem pro 2 osoby 

ihned nebo může být od nového měsíce, 

max. do  ceny 15  000 Kč. Předem děkuji 

za nabídky. Tel.: 774 514 241

• Nabízím na  pronájem 2 byty, 1 + kk 

za 8500 Kč a 2 + kk za 10 500 Kč. Volejte 

kdykoliv. Tel.: 777 615 730

FINANCE
• ADMIS – Vedení daňové evidence a účet-

nictví, daňová přiznání. Tel.: 604 618 298

• ÚČETNICTVÍ - DANĚ - MZDY! Rozumné 

ceny (možnost individuální dohody). Kan-

celář: Praha-Chodov. Tel.: 608  610  630, 

e-mail: info@mirapax.cz

• SMART půjčku poskytneme všem za-

městnaným, OSVČ, ženám na  MD, dů-

chodcům. Spousty spokojenými klienty 

ověřená nebankovní půjčka 5-50 tisíc Kč, 

do 13 měsíců splacená. Tel.: 724 150 792, 

i SMS, nebo prozvonit.

ZDRAVÍ A KRÁSA
• STOMATOLOGIE Ridet, s. r. o. PŘIJÍ-

MÁ NOVÉ PACIENTY. U METRA CHODOV 

na adrese Holušická 2253/1, Praha 4-Cho-

dov. Objednání na tel.: 211 222 211 nebo 

www.ridet.cz

• Přijmeme nové pacienty do  zubní or-
dinace v Praze 4–Spořilově. Registrovat 

se můžete na tel.: 778 140 761. Adresa: 

Poliklinika Spořilov, Božkovská 2967/4, 

Praha 4, www.stomatologiesporilov.cz

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 
práci... Profesionální služby za  rozumné 

ceny. Pí Jenšíková, tel.: 777  285  669, 

www.kadernice-do-domu.cz

• Salon Julie - v  Kadeřnictví pro dámy: 

Po  až Pá od  8 do  14 hod. Sleva 20 %. 

Nabízíme: pedikúru, manikúru, kosmetiku 

a masáže. Tel.: 773 217 771, www.salon-

julie.euweb.cz

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• Instalatérské práce, topení, zednické 
práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek 

- Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• !!UPOZORNĚNÍ!! Vyklízení bytů, skle-

pů, pozůstalostí – odvoz starého nábytku 

k likvidaci. Stěhování všeho druhu –odvoz 

nepotřebných věcí k  likvidaci. Doprava 

po Praze zdarma. Tel.: 773 484 056

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 

dlažby. Malířské a  bourací práce, odvoz 

suti. Rekonstrukce jader, domky, nebyt. 

prostor. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738, 

e-mail: marti.dvorak@centrum.cz

• BYTOVÉ JÁDRO - REKONSTRUKCE - 
SPECIALISTÉ NA PRAHU 11 - ZAJISTÍME 
VŠE. Již 22 let zkušeností s rekonstrukce-

mi. Cena již od 99 000 Kč za komplet. Tel: 

602 244 255, www.bytovejadro.cz

• Plovoucí podlahy, tapetování, malířské 
práce, stropní kazety, dekorace, bytová já-
dra, rekonstrukce bytů. Zaměření zdarma. 

Levně, rychle, kvalitně. Tel.: 603 494 330, 

e-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a  lakýrnické práce 

a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rych-

lý. Tel.: 604 517 565, www.stukmalba.cz, 

e-mail: mirekrychly@seznam.cz

• INSTALATÉRKSKÉ PRÁCE, voda, odpa-

dy, plyn, topení, výměny zařizovacích před-

mětů, připojování kuchyní apod. Výměny 

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

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

• MALOVÁNÍ - ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. 
Kompletní malířské práce, štukování stěn 

a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. 

www.123malovani.cz, tel.: 603 475 667, 

e-mail: infomal@volny.cz

• Oprava praček a  myček AEG, Aris-

ton, Crosley, Electrolux, Indesit, Philco, 

Whirlpool, Zanussi a  jiné. Podlipný, tel.: 

603 276 606

• Čistota je půl zdraví! Zkuste od Saifrta 
malování. Štuky, stěrky, laky, malba + ná-

vštěva zdarma. Info: 606 227 390

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

12 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

732 237 741       272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz
NAJDETE NÁS VE VESTIBULU STANICE METRA “C“ OPATOV

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL.indd   1 14.02.14   13:58

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
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• OPRAVY ELEKTRONIKY - TV, VIDEO, 

DVD, HI-FI věže, historická elektronika, 

LCD monitory a počítače. Rozumné ceny. 

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

602 390 630

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 

v  bytech i  SO + NE. Tel.: 602  719  678, 

261 261 792 v 7-22 hod. Prodej nových 

a odvoz starých chladniček.

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

instalatérské a elektrikářské práce. Tomáš 

Doležal, tel.: 723  044  706, www.kou-

pelny-praha-rekonstrukce.cz, e-mail: dol-

mek@seznam.cz

• Zednické práce - rekonstrukce bytů, ob-
klady, drobné opravy, malování, odvoz suti 
a  hrubý úklid. Cenová nabídka zdarma. 
Mám řadu stálých a spokojených zákazní-
ků. Tel.: 608 709 716, www.rakovec.cz

• Elektrikářské práce Erben. Opravy 

malé, velké i  rekonstrukce, světla, zásuv-

ky, jističe, dotažení spojů, vedení k novým 

kuchyním, zasekání i v lištách. www.elekt-

rikarerben.cz, tel.: 604 516 344

• MALOVÁNÍ – NOVOTNÝ, tel.: 

606  556  547. Malování, lakování, štu-

kování, fasády, zaměření zdarma, práce 

i o víkendu. www.malovani-novotny.cz, e-

-mail: malovani.novotny@seznam.cz

• Servis plastových oken. Okna je nutno 

jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 

jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-

nému poškození. Oprava a prodej žaluzií. 

Sítě proti hmyzu. 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

• Matrace na míru do 3 dnů. Čalounictví. 
Obchod: molitany + drť, koženky, kůže, 

juta, 900 druhů potahových látek, popru-

hy, rouna, plátna, ozd. hřeby a jiné. Praha 

4-Pankrác. Tel.: 241 402 270, www.mo-

litany.cz

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 

Sami odvezeme a  přivezeme ZDARMA. 

Tel.: 606 312 174, www.cistirnaperi.cz

• SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON - spouště-

cí garnýže. Žaluzie všech typů - montáže, 

opravy! Tel.: 602 371 996; 222 351 996

• Instalatérské práce - voda, plyn, kana-

lizace, topení. Výměna plynových spotře-

bičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

Horyna. Tel.: 603 554 550, 271 912 323

• ÚKLID FANTA, mytí oken a  rámů, ná-

bytku, dveří čištění koberců a  čalounění, 

ostatní dle přání na tel.: 723 277 777

• NÁBYTEK – Montáž, demontáž, výro-
ba: kuchyní, vestavěných skříní i  nábytku 

koupeného atd. Provedu kvalitně. Opra-

vím, dodělám i  po  špatných řemeslnících 

dle vašeho požadavku. Tel.: 604 873 185, 

www.nabytek-jurka.webnode.cz

• Levně odvoz nábytku, el. spotřebičů 
apod. do sběrného dvora. Výhradně čeští 

pracovníci! Ceny od 100 Kč. Bourání a ře-

zání beton. příček. Likvidace byt. jádra 

s odvozem – 5 900 Kč. Tel.: 777 207 227

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 

Tel.: 737 202 354

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA - výroba 

nábytku, tel.: 608 208 003, www.truhlar-

stvi-ryba.cz, e-mail: maryba@volny.cz

• Mytí oken (plast. okna v  3 + 1 cca 

380 Kč) a žaluzií, čištění koberců a čalou-

nění. Doprava po Praze 4 zdarma. Fa Šilha, 

tel.: 606 148 453, 222 955 295, e-mail: 

silha.j@seznam.cz

• Čistíme koberce, sedačky, postele, žid-
le apod. mokrou metodou profi  stroji Kär-

cher a Vax. Odstraňujeme prach, alergeny, 

roztoče a  skvrny různých původů, použí-

váme vonný přípravek s impregnací. Myje-

me okna. Kvalitně, rychle a levně. Doprava 

Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818, www.

cistimekoberce.cz

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC; Vinyl; 

Koberce; Plovoucí podlahy. Návštěva 

se vzorky, zaměření a  cenová kalkulace 

ZDARMA. Kontakt: mobil 604  623  052, 

www.blahapodlahy.cz 

• Čištění koberců, sedaček (i kožených), 
židlí a  dalšího čalouněného nábytku, 
osvědčenou extrakční metodou. Rozum-

né ceny. Pracujeme také o víkendech. Tel.: 

211 144 181, 737 566 189

• Prořezávání a  kácení stromů z  lana. 
Opravy, nátěry střech, štítů, okapů, fasád, 

vysokotlaké a  ruční mytí a  jiné výškové 

práce. Michal Pták, tel.: 603 712 174, mi-

chalptak@centrum.cz

• Nabízíme zdarma odvoz starých či 
nefunkčních elektrospotřebičů. Tel.: 

733 253 253

• Provádím rekonstrukce bytových i ne-
bytov. prostor vč. menších zakázek. Zed-

nictví, obkladačství, byt. jádra aj. práce. 

Kvalita, spolehlivost a  rozumná cena je 

samozřejmostí. Tel.: 739 613 488, e-mail: 

jin60jir@seznam.cz

• Instalatér u Chodovské Tvrze V. Škapa. 

Mobil: 728 386 419

• OPRAVY PRAČEK, PRODEJ ELEKTRO-
SPOTŘEBIČŮ včetně poradenské služby, 

dopravy, zapojení. PRODEJ ELEKTRO-

KOL. Tel.: 272 934 024, 605 258 010 – 

Jeřábek. www.elvis-jerabek.cz, www.elek-

trokolo-praha.cz

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE 
BYTŮ. Firma s  tradicí. ZÁRUKA 5 let! 

SLEVA 12 % NA  STAV. PRÁCE. JÁD-

RO OD  86  000 Kč. RENO Novotný, tel.: 

602 292 812, 272 912 326, renonovot-

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

VZDĚLÁNÍ
• SŠ Podnikatelská akademie a základní 
škola, s. r. o., Praha 4, K Milíčovu, otvírá 6. 

roč. ZŠ s rozšířenou angličtinou a s mož-

ností návazného studia v  SŠPA. Tel.: 

608 426 706, www.podnikakademie.cz

KARIÉRA
• HLEDÁME NOVÉ KOLEGY do  týmu 

realitních poradců kanceláře RIM REALIT 

starající se o  Jižní Město. Nabízíme nad-

standardní možnost výdělku. Vhodné pro 

jakoukoli věkovou skupinu. Kontaktujte 

nás: 725 960 492, rimrealit@rimrealit.cz.   

• Uvažujete o novém povolání? Hledáme 

komunikativní a  aktivní ženy nad 35 let. 

Přijďte pracovat k nám - CHIRŠ realitní kan-

celáře, pobočka Háje. Tel.: 267 311 611, 

haje@chirs.cz

• Společnost se zkušenostmi v oboru in-
ternetového obchodu hledá spolupracov-
níky pro práci z domova na počítači. Bližší 

info na tel.: 734 428 448

• Jihoměstská sociální, a. s., přijme 

do  hlavního pracovního poměru, na  20 

hod. týdně, dietní sestru. Pracovní mís-

to je vhodné i  pro ženu v  důchodu. Bliž-

ší informace na  tel.: 724  603  314 nebo 

724 603 309

• Příjmu kadeřnici na ŽL za 5000 Kč/měsíc. 
Pracovní doba neomezená, příjemné pro-

středí v ulici Metodějova. Tel.: 774 723 015 

Pomůžeme Vám s privatizací, dluhy i exekucemi.

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

PRODEJ PRONÁJEM VÝMĚNA
T 725 00 11 88, 271 00 11 88 E rimrealit@rimrealit.cz W www.rimrealit.cz
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• HLEDÁM PANÍ NA  ÚKLID zdrav. za-
řízení v  blízkosti metra C Chodov, DPP 

- nadstandardní mzda (po-pá; odpol. 1-2 

hod., večer 2,5-3,5 hod.; sob. 15-18:30). 

Očkování proti žloutence typu B. Kontakt: 

606 823 920

SLUŽBY
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ - zakázkové šití, 
opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová - Za-
kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597

• Advokátka JUDr.  Svatava Grivalská 
(sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhá-
ní pohledávek, smlouvy, nemovitosti, 
právo rodinné, občanské, obchodní, pra-
covní. Právní služby pro bytová družstva 
a SVJ včetně převodů bytů do os. vlast-
nictví, likvidace, insolvenční řízení, osobní 
bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.: 
603 823 260, e-mail: offi  ce@grivalska.cz, 
www.grivalska.cz

• Prohlášení vlastníka, převody bytů 
do vlastnictví, smlouvy o převodu, zaklá-
dání SVJ, zaměření jednotek (pasportiza-
ce), právní servis, úpravy dle nového OZ, 
info ZDARMA na tel.: 724 304 603

• Nabízím vitariánský catering - připravím 
sladké i slané syrové veganské občerstve-
ní (např. dorty či jiné dezerty, pomazánky, 
tyčinky...). Více info na: lucie.zacharova@
post.cz nebo tel.: 732 267 736

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRO-

DEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, instalace 
WiFi, internetu, notebooků, výuka s  trpě-
livým učitelem. Doprava zdarma. Mobil: 
604  806  516 (i  SMS), daro@daro.cz, 
www.daro.cz

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA, Anny Drabíkové 
534, P4-Háje. Pojištění úraz, majetek, auta, 
cestovní, penze, úvěry, investice. Servis, 
platby kartou/hotově. Mobil: 723 277 777

• Právní, realitní a účetní kancelář - práv-
ní služby, reality a oceňování, PENB (štít-
ky) budov. Zpracování daní a  účetnictví. 
Kontakt: PRAREPO, s. r. o., Josefa Bíbrd-
líka 91, tel.: 234 139 861, 603 236 311, 
www.aaapravo.cz

• Advokátní kancelář u  metra Háje, 
Praha 4 – zastupování u  soudu, rozvo-
dy, výživné, smlouvy, byty, převody bytů 
do  OV, pohledávky, dědictví, insolv. Tel.: 
606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz

OSTATNÍ
• Yoga pro začátečníky i pokročilé v pro-
storách MŠ Sulánského. Středa 18:00hod, 
cena 110,-kč. Bližší info a  rezervace 
na  portelka@centrum.cz nebo na  tel. 
608982211.

• Koupím jakýkoli byt a  dům kdekoli 
v Praze a v Mladé Boleslavi. Původní stav 
i po rekonstrukci. Osobní vlastnictví i druž-
stevní vlastnictví. Platba hotově. Volejte, 
SMS na tel.: 722 509 947

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

Vhodný jako obchod, sklad nebo kancelář. 

Vybavení: alarm, WC, umyvadlo. Adresa: 

Praha 4-Chodov, Ke  škole 1398/1. Cena 

vč. poplatků 5000 Kč. Podmínka: 3 měsíč-

ní nájmy předem! Tel.: 603 454 094

• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE 
- DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH 

VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALAR-

MY – AUTORÁDIA - DENNÍ LED SVĚTLA, 

ALTERNÁTORY - STARTÉRY, STAHOVAČ-

KY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.: 

777 832 938, Praha 4-Šeberov. 

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFI-
KY i  celé knižní pozůstalosti. Pohledni-

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

603 247 819, e-mail: centrums.t@post.cz

• Koupím garáž v Praze 11, ulici Chalup-
kova nebo Mikulova. Rychlé jednání. Zn. 

mob.: 603 207 327

• ŠKOLKA – ÚJEZD: soukromá mateřská 

školka poskytující péči dětem od  2 do  6 

let zahajuje příjem dětí. Jsme ideálním 

řešením pro děti, které bydlí v  Praze 11 

i  blízkém okolí. Kontakt: 234  139  871, 

603 414 489, www.skolka-ujezd.cz

• Hlídání dětí - mladá, zkušená učitelka 

pohlídá Vaše dítě od  3 let u  sebe doma 

- Kunínova ul. I prázdniny, víkendy, možné 

stravování. Pravid. hl. 70 Kč/h, občasné 

120 Kč/h. Tel.: 731 189 414

Nad Opatovem 2140, Praha 11 www.monada.cz

www.detske-centrum-slunecnice.cz, tel.:737 560 582

Dětská herna s kavárnou

Otevřeno každý den od 9:00  do 19:00 
Najdete nás v obchodním centru Slunečnice, 
Vojtíškova 1783, Praha 4 Chodov, (v prvním patře nad prodejnou Lidl).

Přijdťe k nám oslavit narozeniny, 
zaručeně nejlevněji.

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
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PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy

• bržděné přívěsy 1t

• bržděné přívěsy 2t

• přepravníky aut

• přívěsy na motorku

• přívěsy na lodě

• obytné přívěsy

• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar

•  převody a přihlašování 

vozidel

•  zajištění STK vozidel  

a emisních zkoušek

•  prověření původu  

vozidla, provádění  

VINTESTU firmy Cebia

•  odhady motorových 

vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Tel./fax: 284 686 364

mobil: 602 330 888, 602 303 788

e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz

www.hakoautobazar.cz

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

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
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HAKO
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