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2 Inzerce

32 cm

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 hod. • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 30. 4. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

1300 W 51 cm

s elektrostartem

3,4 PS
2 v 1

2 v 1

EXTRA SILNÁ  
FÓLIE 180 g/ m25 % UV OCHRANA229,-

Průhonice – Čestlice
JIŽ 11 LET NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !

Elektrický vertikutátor a provzdušňovač, 2 v 1
HVLA 1300-32, šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových proře-
závacích nožů/ 18 pružin, nastavení hloubky řezu, 5 stupňů

Prořezávací pila a nůžky
BAS 3020, benzinový motor 30 cm3, 
1 kW/ 1,4 PS, délka čepele 20 cm, 
síla střihu 18 cm, dosah až  
4 m, hmotnost 6,9 kg

Benzinová sekačka s pojezdem
HB 51 R HW E, šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kW/ 3,4 PS,  
pohon zadních kol, elektrostart, centrální nastavení 
výšky střihu 6 poloh, do vyprodání zásob

Univerzální hnojivo
10 kg,   
pro venkovní  
rostliny, pole,  
trávníky

Trávníkové 
hnojivo  
s odpuzujícím 
účinkem proti 
krtkům 2,5 kg
vhodné pro všechny 
typy trávníků, 
potlačuje výskyt 
mechů

Fóliovník  
Premium
180 x 240 cm,  
max. výška 197 cm,  
stabilní kovový rám, 
extra pevná  
průsvitná fólie,  
3 rolovací okna  
a velké dveře,  
jednoduchá montáž, 
uvedené foto je 
pouze ilustrační

2.390,-

Zahradnický 
substrát
balení 50 l

63,-

VČETNĚ PODLAHY3 x 3 m

STĚNA 28 mm

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene střechy 
250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál severský smrk, včetně kompletní-
ho spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité dveře s kovovým prahem, 
dveřní křídla a okna předmontovány, zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými 
mřížkami, skladem k okamžitému odběru8.990,- 5.890,-

3.990,-

29.990,-

169,-

Nízkoenergetický dům
+ Pozemek ............950 m2 
+ Auto.............Škoda Citigo

WWW.KONHEFR.CZ
Tel.: 608 418 507

STRUHAŘOVSKÉ 
VÝSLUNÍ

Škoda Citigo



3Úvodem

Otázky pro starostu 
Dalibora Mlejnského

Blíží se konec volebního období. 
Končí stavba bazénu, školy a školky 
jsou opravené. Je něco, co byste 
chtěli udělat v tom dalším? 

Nápadů, jak dál zlepšovat život 

na Jižním Městě, máme ještě spoustu. 

Například bychom rádi opravili 

mateřskou školu v Janouchově 

ulici. Havarijní stav nám nedovoluje 

užívat dva ze z celkem pěti pavilonů 

zařízení pro předškolní děti. Přestože 

jsme vytvořili za posledních šest let 

tisícovku nových míst v mateřských 

školách, přicházejí další děti a my 

potřebujeme další místa. Janouchova 

je jedním ze způsobů, jak počet míst 

v mateřských školách opět navýšit. 

Nedávno jsem vás viděla běhat. 
Sportujete rád?
Musím přiznat, že sportuji velmi rád. 

Dokonce se snažím o pravidelnost, 

například v tom běhání. Člověk si 

fyzickou námahou odpočine, nabije 

se pozitivní energií a příjemně se 

nastartuje do nového dne. A také 

potká spoustu lidí. Je velmi potěšující, 

kolik obyvatel Jižního Města využívá 

parky a lesy k procházkám, v jak 

velkém počtu se potkávají na ulicích. 

Zejména nyní, s prvními příjemnými 

jarními dny. 

Městská část koupila Sandru, v Klíči 
se psalo o tom, že tam budou byty. 
Když by můj syn takový byt chtěl, jak 
má postupovat? 
Nájemníci bytů se budou vybírat ze 

seznamu zájemců, který už několik 

měsíců městská část vytváří. Nyní 

hledáme způsob, jak při výběru 

postupovat, aby byl nezpochybnitelný,  

spravedlivý a transparentní. 

Jak pokračují práce na Jedenáctce 
VS, stihnou se dokončit včas? 
Stavební práce probíhají podle 

harmonogramu, do konce dubna 

budou ukončeny a během května 

začne několikaměsíční zkušební 

provoz. Nejpozději v září bychom 

chtěli v halách pro dětské plavání 

a bazénové hale přivítat veřejnost.    

 

Dalibor Mlejnský
starosta městské 

části Praha 11

Otázky pro starostu

Zelené Jižní Město čekají novinky

Příměstské tábory 
přilákaly stovky dětí

Novinky pro cyklisty – 
mapa, stojany atd.

Seriál  S průvodcem 
po Jedenáctce VS

Jižní Město stojí 
za fotografování 

koncert skupiny 
Laura a její tygři

Jaro je tu, hurá na kola, 
ale bezpečně

4

26 2724

14 2110

Obsah

Zajímavosti z Jedenáctky ........................................................................................................ 6
Vítání Velikonoc na Jižním Městě .........................................................................................  8
Praha 11 podpořila mladé sportovce  .................................................................................11
Běh Jižním Městem................................................................................................................ 15
Blokové čištění komunikací ...................................................................................................16
Kulturní přehled ...................................................................................................................... 20
Praha 11 vybudovala na přání obyvatel další cesty .........................................................23

Měsíčník KLÍČ. Reg. č.: MK ČRE 13187. Vydavatel a redakce: Městská část Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 

Praha 415, IČO: 00231126 , tel. ústředna: 267 902 111, redakce tel.: 267 902 217, tel./fax: 267 902 493, 

e-mail: klic@praha11.cz. Odpovědný redaktor: Dana Foučková. Výroba časopisu: BRANDBAKERS, s. r. o. Dis-

tribuce: Česká pošta, s. p., pro občany Prahy 11 bezplatně. Produkce: BRANDBAKERS, s. r. o. Náklad: 41 000 

výtisků. Předáno do tisku: 24. března 2014. Nevyžádané rukopisy, fotografi e ap. se nevracejí. Za obsah inze-

rátu odpovídá výhradně inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povo-

len jen se svolením redakce. Inzerce: volejte 734 259 340, pište na inzerce@casopisklic.cz, informujte se na 

www.casopisklic.cz. VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. 

p. Pokud jste Klíč první týden v měsíci nedostali do schránek nebo byl pohozen na zemi, napište nám prosím na e-mail: 

Pribylova.Sarka@cpost.cz, Kadlecova.Katerina@cpost.cz a uveďte ulici a číslo popisné. Můžete volat i na bez-

platnou linku 800 104 300. Strana 22 je v souladu s ust. § 4a zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech 

při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), vyhrazena pro sdělení, kte-

rá vyjadřují názory členů zastupitelstva městské části Praha 11, týkající se městské části Praha 11. Uveřejněná 

sdělení nevyjadřují názor vydavatele, ale jednotlivých zastupitelů městské části Praha 11.



4

Úprava části Centrálního parku či vybudování komunitní 
zahrady v těsné blízkosti úřadu městské části – to jsou jen 
některé novinky, které čekají v letošním roce zeleň Jižního 
Města. Praha 11, plná parků i obklopená lesy, tak získá 
další příjemná místa pro své obyvatele. „Lidé na Jižním 
Městě mají do přírody tak blízko, že je často nesnadné 
uvěřit, že žijí v milionové Praze. 

Nemusejí do lesa vyjíždět, dojdou do něj 

už za několik minut; často mají první stro-

my na  dohled od  svého domu. Myslím, 

že to je jedna z velkých předností života 

v  této části hlavního města,“ uvedl sta-

rosta městské části Dalibor Mlejnský. 

Lidé z Jižního Města mohou na procház-

ku do  Milíčovského, Kunratického i  Hos-

tivařského lesa. Kromě přírodních ploch 

mají k  dispozici také parky. Na  nevyuží-

vaném pozemku vznikl v roce 2008 Park 

u  Chodovské tvrze. K  nejnavštěvovaněj-

ším místům patří i podstatně starší Cen-

trální park. Lidé se mezi stromy potkávají 

za slunných dnů při procházkách se psy 

i  bez nich; více než čtrnáctihektarovou 

plochu navštěvují se svými dětmi, na  la-

vičkách posedávají senioři. 

Ti všichni se mohou těšit na úpravy, kte-

ré spojí východní a západní část parku pá-

teřní komunikací. Práce na západním cípu 

Centrálního parku přijdou na šestnáct mi-

lionů korun. Uvolnilo je Hlavní město Pra-

ha. „Nejsme sice investor, ale k úpravám 

jsme se mohli vyjádřit. Obyvatelé měst-

ské části budou park užívat. A ve velkém, 

protože jde o park 3. kategorie, tedy s vý-

znamem pro celou lokalitu,“ uvedla mís-

tostarostka Eva Štampachová s  tím, 

že úpravy počítají nejen s  vybudováním 

další části páteřní komunikace, ale také 

s osvětlením, altánem a přešlapy. Zpev-

něné cesty spojí severní část parku s jižní. 

Počítá se s tím, že je budou využívat ze-

jména děti, které přecházejí park při ces-

tě do školy. 

Úpravy parku dodávají moderní rozměr – 

přibývají tu nové prvky, například hřiště, 

sportoviště apod. „Postupujeme po eta-

pách. Prvním důvodem je fi nanční nároč-

nost projektu. Tím druhým pak složitá 

jednání se soukromými vlastníky  pozem-

ků. A  také se snažíme, aby se park ne-

změnil na  dlouhou dobu ve  staveniště,“ 

dodala E. Štampachová. 

Někteří obyvatelé Jižního Města by však 

mohli chtít víc, než se procházet v upra-

vené zeleni nebo v lesích. Ti by se už brzy 

mohli aktivně zapojit do  změny vzhle-

du Prahy 11, přesněji jedné jeho části. 

Obecně prospěšná společnost Kokoza 

se chystá v těsné blízkosti úřadu ve Vidí-

mově ulici vybudovat městskou a komu-

nitní zahradu, velmi podobnou té, která 

už funguje při KC Zahrada. Kokoza 

se ve spolupráci s MČ Pra-

ha 11 snaží ukázat 

veřejnosti, že 

ovoce a ze-

lenina se 

dají 

pěs-

tovat 

i  v místech, 

kde by to nikdo nečekal 

– například u budovy úřadu mezi pa-

nelovými domy. „Letos bychom chtěli vy-

řešit závlahový systém, zelenou stěnou 

oddělit zahradu od  budovy úřadu, kvů-

li zachování soukromí klientů. Vyčistíme 

Zelené Jižní Město 

čekají novinky

Téma měsíce

U BUDOVY 

ÚŘADU BY MOHLA 

VZNIKNOUT 

ZAHRADA



5

plochu od nevhodných dřevin a začneme 

připravovat projekt komunitní zahrady, 

včetně kompostování zbytků z kuchyně,“ 

uvedla Lucie Lankašová z Kokozy. 

Úpravy dodávají parku 
moderní rozměr – 
přibývají tu nové 
prvky, například hřiště, 
sportoviště apod.

 

Se sdružením spolupracuje Praha 11 

ve  větším měřítku, než kterákoliv jiná 

městská část. Vzájemná spolupráce 

umožnila uplatnění lidem s  duševním 

onemocněním. „Vykonávají časově nená-

ročnou práci, čistí ploty kolem hřišť, herní 

prvky, a podobně. 

Pracuje tu pět lidí, dvě až čtyři hodiny 

denně, a  to jak na  pozemcích městské 

části, tak v komunitní zahradě,“ shodli se 

úředníci.

Duševně nemocní tvoří až dvě procenta 

populace hlavního města. Uplatnění hle-

dají nesnadno, stejně složitě se zapoju-

jí do  života společnosti. „Pak se z  nich 

stávají pasivní příjemci různých sociálních 

dávek a  invalidních důchodů. Pracovní 

uplatnění pro ně znamená kromě přivý-

dělku také jedinečnou možnost zapoje-

ní do  společenského života,“ upozornila 

L. Lankašová.  

Pokud se podaří vybudovat zahradu 

u úřadu ve Vidímově ulici, mohli by v ní 

obyvatelé z  Prahy 11 pěstovat ovo-

ce, zeleninu nebo bylinky. Ostatní by se 

mohli potěšit pohledem na praktické vy-

užití půdy v  trochu jiném rozměru, než 

je péče o kultivovanou zeleň, vysazova-

nou podle přesného plánu zahradního 

architekta. 

cis

Čisté Jižní Město
Plánujete velký úklid a nevíte si rady, kam s odpadem? Městská část Praha 11 má pro Vás bezplatné řešení.

Velká víkendová úklidová akce
12. a 13. dubna 2014
Máte doma věci, které vám překážejí? Nevíte, co s nimi? Pomůžeme Vám. Vyneste starý nábytek, porouchané spotřebiče
a další nepotřebné předměty v sobotu 12. dubna nebo v neděli 13. dubna dopoledne na ulici před hlavní vchod vašeho domu.
Městská část Praha 11 je prostřednictvím společností Jihoměstská majetková, a.s. a KOMWAG, a.s. naloží a odveze do sběrného dvora.
Pokud jste invalidní, slabí nebo nemocní, pomůžeme Vám věci na ulici vynést. Zavolejte včas na Linku čistoty.

Vaše podněty a připomínky nás zajímají. Zavolejte nám.

Linka čistoty 800 113 336
www.praha11.cz



6 Zajímavosti z Jedenáctky

Diamantová svatba manželů Boženy 

a Karla SANTARIUSOVÝCH se uskuteč-

nila 7. února v Chodovské tvrzi za účasti 

Bc. Jana Gabriela, zastupitele MČ Praha 

11. Své 90. narozeniny oslavil Ing. Karel 

Santarius 8. února a paní Boža Santariu-

sová 11. února svátek.

OSLAVY 120 LET Dobrovolného hasičského sboru v Praze 11-Chodově
U příležitosti 120. výročí založení Sboru připravujeme ukázku hasičské techniky 

a práce složek IZS pro veřejnost. Akce se uskuteční v neděli 27. dubna 2014 mezi 

13. a 17. hodinou na školním hřišti u Modré školy, v blízkosti stanice metra Háje. 

K vidění bude technika pražských dobrovolných, profesionálních a podnikových ha-

sičů, policie a záchranné služby. Dále budou k vidění ukázky hašení požárů, záchran-

ných prací a zásahů policie. Naše akce je připravována ve spolupráci s městskou 

částí Praha 11 a panem starostou Daliborem Mlejnským. Srdečně zveme obyvatele 

a návštěvníky Jižního Města na naše oslavy.

Jiří Košárek, velitel Sboru dobrovolných hasičů Praha 11-Chodov 

Opustil nás Zdeněk Hajný

Odešel do světelného ticha krajin jen tušených. Těmito slovy, od-

vozenými z jeho dlouholetého kréda, se s malířem a grafi kem 

PhDr. Ing. Zdeňkem Hajným loučí jeho Galerie Cesty ke světlu. Ze-

mřel 1. března, na prahu nového meteorologického jara. Vsetínský 

rodák, student v Brně i na Univerzitě Karlově v Praze, vstřebával vě-

domosti i publikoval. Štětce a barvy jej však doprovázely neustále. Hlubiny vesmí-

ru, jaké nám za časů jeho mládí jen částečně přibližovaly málo kvalitní fotografi e, 

vystupovaly na plátnech a grafi kách Z. Hajného snově, a přesto zcela uchopitelně. 

Dnešní vesmírné teleskopy potvrzují, že umělec a psycholog už tehdy vnímal, co 

technika ještě nenabízela. V jeho dílech ale nacházíme něco víc, než mohou prozra-

dit sebelépe vybroušené čočky. Vnímavé bytosti u nás i v zahraničí vždy inspirova-

la, jiné utěšovala. Napomáhala jim hledat souzvuk s přírodou, s vesmírem. I s lidmi. 

Snáz nacházeli klid. A věřící pravili, že i víru. Ten minulý čas je ale pouze odrazem 

smutku nad nynějším odchodem Zdeňka Hajného. Stejné a další hodnoty budou 

jeho plátna a grafi ky vysílat k citlivým lidem nadále. Programová Galerie Cesty 

ke světlu Zdeňka Hajného a Emy Hajné – Krulíkové patří už po léta k vizitkám Pra-

hy 11. V roce 2001 malíř a grafi k PhDr. Ing. Zdeněk Hajný obdržel Cenu Prahy 11. 

Odešel nyní ve věku dvaasedmdesáti roků. Veřejnost se se zesnulým rozloučila 

7. března ve Velké síni ve Strašnicích. 

bar

Jihoměstští hasiči se stali prvními partnery 
projektu Tatra – nejlepší přítel hasiče
Výrobce auto-

mobilů TATRA 

TRUCKS zahájil 

podpisem memo-

randa o  spoluprá-

ci s hasičským sborem 

Jižního Města unikátní projekt Tatra – nej-

lepší přítel hasiče. Jihoměstští hasiči byli 

prvním sborem, který se ke  spolupráci 

zavázal.

Prvenství zajistila chodovskému sboru 

zajímavá historie jejich vozu Tatra 815. 

Právě příběhy jsou první fází projektu. 

Jejich zveřejňováním se nápad dostane 

mezi veřejnost. Pokud se ukáže, že je ži-

votaschopný, mohou hasiči získat napří-

klad odborné poradenství k provozu vo-

zidel, konzultace s konstruktéry a dalšími 

odborníky nebo soustředění na továrním 

zkušebním polygonu pro řidiče-strojníky 

vozidel. Ve hře je například také nabídka 

náhradních dílů za  sníženou cenu nebo 

v určité hodnotě zdarma.

Hasiči z  chodovské jednotky spolupráci 

vítají. „Činnost v  rámci jednotky vykoná-

váme ve svém volném čase jako koníček. 

Jediné, co nám umožňuje ji vykonávat 

i  nadále, je všestranná podpora našeho 

zřizovatele, tedy městské části Praha 

11. Její fi nanční možnosti jsou ale pocho-

pitelně omezené. Proto jakékoli uznání 

a podpora, ať už hmotná či jiná, je veli-

ce vítaná a my jsme za ni vděční,“ dodal 

Jiří Košárek. 

cis

PODPORA 

A UZNÁNÍ JSOU 

VÍTANÉ

Základní škola Donovalská 1684 

Praha 4, přijme od září 2014

UČITELKU pro I. stupeň

Strukturovaný životopis zasílejte na 

e-mail: dittrichp@seznam.cz
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Po trafostanicích vyzdobí Praha 11 podchody
Celkem jedenáct podchodů vyzdobí 

po loňských jedenácti trafosta-

nicích Praha 11. Akce se jme-

nuje Praha 11 Streetart. 

Začala vloni na  přelomu 

léta a podzimu, kdy uměl-

ci, vybraní  Pastou One-

rem,  pomalovali graffi  ti 

podle vlastních námětů be-

tonové trafostanice a  první 

podchody. Letos pokračuje podpora po-

uličního umění dalšími podchody, 

a to až do symbolického počtu. 

„Polovinu podchodů už jsme 

stihli udělat, další se připravu-

jí. Graffi  ti se objeví například 

v  Türkově ulici, u  kruhového 

objezdu Litochleby, na Opatov-

ské u  kruhového objezdu k  ulici 

u  Modré školy a Novomského či v  ulici 

Mírového hnutí,“ upřesnil ředitel společ-

nosti KJM Zbyněk Holan s  tím, že šest 

zbývajících podchodů přijde Prahu 11 

na necelých 300 tisíc korun bez DPH. 

Graffi  ti je hnutí maleb v  ulicích, které 

vzniklo v 70. letech ve Spojených státech 

a rozšířilo se po světě. 

cis

Městská část obnovila přenosy 
ze zastupitelstva

Městská část 

Praha 11 obno-

vila přímé pře-

nosy z  jednání 

zastupitelstva. 

Lidé tak mo-

hou sledovat prů-

běh jednání, aniž by 

opustili své domovy. Pře-

nosy se vysílají na webových stránkách 

městské části, vždy v  čase jednání. Zá-

jemci tak mohou být virtuálně přítomní 

rozhodování o  důležitých záležitostech 

Jižního Města. První takové jednání se 

uskutečnilo na začátku března.  

Přenosy umožňují občanům Prahy 11, 

aby si udělali vlastní názor na  rozhodo-

vání nejdůležitějšího orgánu samosprávy. 

Záznam se pak uloží do archivu, takže se 

k němu budou moci vracet. Přenosy sto-

jí maximálně kolem dvaceti tisíc za každé 

jednání, v závislosti na délce trvání.  

cis

PODCHODY 

DOSTANOU 

BAREVNOU 

TVÁŘ

JEDNÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA 

Z POHODLÍ 

DOMOVA

Jízdní policie na Jižním Městě má posilu: bernardýna
Jízdní policie na Jižním Městě získala po-

silu: zachráněného bernardýna. „Máme 

nový přírůstek, bernardýna Baryka,“ uve-

dl ředitel jihoměstského obvodního ředi-

telství MP Praha Petr Schejbal s tím, že 

bernardýnův příběh lidé znají z  televiz-

ních obrazovek. „Je to jeden z  pěti psů 

z  Prahy 5, jejichž majitel čelil exekuci. 

Bernardýna jsme za symbolickou korunu 

zakoupili a našli pro něj uplatnění; stráží 

nám areál,“ doplnil P. Schejbal.

Jízdní oddíl jihoměstského ředitelství 

sídlí v areálu u Milíčovského lesa v Pra-

ze 11. Hlídka na koních v lokalitách Milí-

čovský a Michelsko-Kunratický les a také 

v Centrálním parku a v okolí Hostivařské 

přehrady dohlíží zejména na veřejný po-

řádek a  přispívá k  prevenci kriminality. 

V letošním roce by se oddíl i jeho působ-

nost měly rozšířit, a to na jedenáct spe-

cializovaných strážníků a osm koní. Jejich 

působení by mělo zahrnout jihovýchod 

Prahy. Stanoviště potenciálně rozšíře-

ného specializovaného oddílu má logic-

ké opodstatnění: jihoměstské ředitelství 

MP mělo první jízdní skupinu strážníků 

v celé metropoli.  

Jízdní policii vnímá 

veřejnost vesměs 

příznivě. Smysl 

hlídek na koních 

vidí lidé zejmé-

na v prostorech 

parků, kam se 

vozidla dostanou 

jen stěží nebo 

za  cenu poškoze-

ní zeleně. Jízdní oddíly 

slouží také k popularizaci práce městské 

policie.

cis 

Rozdělovaly se granty pro kulturu i sport
Zastupitelstvo městské části Praha 11 

rozdělovalo prostředky z grantových pro-

gramů, a to na kulturu, sport i vzdělávání. 

Samotné vyhlašování grantů se v  minu-

lých letech měnilo, poslední úpravy za-

znamenala pravidla letos, a to rozšířením 

programu pro oblast sportu a tělovýcho-

vy o Provozní náklady a havarijní situace 

objektů. Další novinkou je možnost podá-

vat žádosti o grant i mimo uzávěrky, a to 

na mimořádné akce. Pro sport a  tělový-

chovu uvolnili zastupitelé 2,6 milionu ko-

run. Celkem posuzovala sportovní komise 

261 žádostí pro pět okruhů v  celkovém 

objemu přes čtrnáct milionů korun. 

O prostředky z grantového programu pro 

oblast kultury na  letošní rok posuzova-

la komise 96 žádostí o  fi nanční podpo-

ru v celkovém objemu 1,9 milionu korun. 

Nejvíc žadatelů chtělo podporu na jedno-

rázové akce, osmnáct usilovalo o příspě-

vek na celoroční 

činnost. Celkem 

zastupitelé roz-

dělili 763 tisíc. 

Z grantového programu 

pro oblast školství poputuje vybraným 

projektům 128 tisíc. Praha 11 podporu-

je zejména projekty zaměřené na nápra-

vu vad řeči u nejmenších dětí. 

cis

CELKEM 

SE POSUZOVALO 

261 ŽÁDOSTÍ

Praha 11 pomohla po požáru

Požár osmipodlažního domu 

v Jarníkově ulici poničil v únoru byt 

manželů Moravcových. Spolu s ročním 

synkem Josí$ em a tříletou Aničkou 

se manželé ocitli v nezáviděníhodné 

situaci, kdy po dobu oprav bytu 

v osmipodlažním domě neměli kde 

bydlet. Praha 11 jim zajistila bydlením 

zapůjčením bytu. „Moc děkuji 

za pomoc,“ ocenil přístup Prahy 11 

Josef Moravec. 
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Kdy: 16. dubna 2014 od 9.30 do 12.00 hodin 

 a od 14.00 do 17.30 hodin pro děti i dospělé

Kde: pěší zóna před Komunitním centrem Matky Terezy 

 (metro Háje) 

Program:
•  od rána vás bude svými písničkami bavit Vlastimil 

Korec

•  čekají vás soutěže, ve kterých můžete vyhrát te-

levizor, fotoaparáty, MP3, varné konvice, plyšové 

hračky, malířské potřeby, sladkosti; soutěžemi vás 

provedou moderátoři Miloš Skácel a David Petřík

•  bude vyhodnocena soutěž O nejkrásnější velikonoč-

ní kraslici

A co vás čeká dál?
•  různé závody a soutěže pro děti a dospělé, např. zá-

vody ve skákání v pytlích, malování 

na obličej, pletení pomlázky a další

•  vystoupení aerobikové skupiny ze sdružení SANG

•  představí se taneční kapela ZUŠ Jižní Město

•  program bude ukončen hledáním velikonočního 

zajíčka

Starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský Vás zve na:

Vítání Velikonoc 
na Jižním Městě

Školení pro bytová družstva o novém soukromém právu
Český právní řád prodělal v průběhu roku 2013 zásadní a revoluční změny, kte-
ré mají důležité dopady v oblasti bydlení, ať již má charakter nájemní, vlastnický 
nebo družstevní. 

Defi nitivně došlo ke zrušení starého ob-

čanského zákoníku a  obchodního zá-

koníku, které byly nahrazeny novým 

občanským zákoníkem a zákonem o ob-

chodních korporacích. Bytových družstev 

a společenství vlastníků se týká také zá-

kon o  veřejných rejstřících právnických 

a  fyzických osob, související s  fungová-

ním obchodního rejstříku. Mimo to zača-

ly být nově regulovány otázky doposud 

zákonem neupravené při poskytování 

plnění spojených s  užíváním bytu (tzv. 

služby). V důsledku rekodifi kace soukro-

mého práva jsou zřejmě v  nejpalčivější 

situaci právě bytová družstva, protože 

musí do začátku druhého pololetí letoš-

ního roku upravit ty pasáže svých sta-

nov, které jsou v rozporu s donucujícími 

ustanoveními zákona o obchodních kor-

poracích. Vzhledem ke  struktuře vlast-

nictví bytového fondu a počtu bytových 

družstev na Jižním Městě podává měst-

ská část Praha 11 v rámci programu Již-

ní Město – město pro život ve spolupráci 

s Jihoměstskou majetkovou, a. s., a Jiho-

městskou sociální, a. s., pomocnou ruku 

těmto družstvům a připravila pro ně se-

tkání, na nichž se seznámí s novou právní 

úpravou. Předmětem jednání bude nová 

úprava právnických osob, postavení by-

tového družstva v zákoně o obchodních 

korporacích, stanovy družstva a  nájem 

družstevního bytu. Setkání s  bytovými 

družstvy se uskuteční ve  dnech 2. 4., 

9. 4., 16. 4. a 22. 4. vždy od 18.00 hod., 

v Klubu seniorů Jihoměstské sociální, a. 

s., (vstup možný také ze zahrady), Křejp-

ského 1502, 149 00  Praha 4. V přípa-

dě vašeho zájmu zúčastnit se, registruj-

te se, prosím, na e-mailové adrese bulir@

jihomestska.cz.

Jan Bulíř



MČ Praha-Újezd informuje

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 24. 2. 2014  

SCHVALUJE:
  plán činnosti fi nančního výboru na rok 

2014

  nákup pozemků parc. č. 602/3 a parc. 

č. 675/1 od vlastníka Selgen-Oseva 

Praha, státní podnik, v likvidaci

  prominutí pohledávky vzniklé nesplace-

ním části nájmu vyplývající ze Smlou-

vy o nájmu pozemků na vybudování 

sportoviště

  úhradu provozních nákladů ve výši 

12 000 Kč za školní rok 2014/2015 

za každé dítě s trvalým pobytem v MČ 

Praha-Újezd, které bude přijato do ma-

teřské školy, jejímž zřizovatelem je MČ 

Praha 11

  uzavření Smlouvy o budoucí smlou-

vě o zřízení služebnosti s fi rmou PRE 

distribuce, a. s., na parc. č. 626/21, 

617/1 a 385/3

  uspořádat v době od 1. 3. do 31. 3. 

2014 podpisovou akci, ve které budou 

zastupitelé a občané požadovat přije-

tí opatření pro snížení hluku z provozu 

dálnice D1

BERE NA VĚDOMÍ NÁVRH:
  rozpočtu v hlavní a vedlejší hospodář-

ské činnosti na rok 2014, rozpočtu 

MŠ Vodnická, statutu sociálního fon-

du a rozpočtového výhledu na období 

2014–2019.

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
Čtvrtek 3. 4., 18.00: 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
(na Velikonoční pondělí 21. 4. se necvičí)

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

Sbor Křesťanské Společenství Praha 
(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Neděle 10.00: Shromáždění 
(mimo 1. neděle v měsíci)  
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Čisté kopce 2014 
Neděle 13. 4. 2014 od 14.00 do 16.00 hodin. Nebuďme lhostejní k prostředí, 
ve kterém žijeme! 

MČ Praha-Újezd spolu s dobrovolníky po-

řádají veřejnou úklidovou akci týkající se 

očisty kopců u Milíčovského lesa a  jejich 

okolí. Srdečně zveme všechny, kteří se 

chtějí do této akce zapojit a svou pomo-

cí tak přispět k dobré věci. Místo setkání: 

u prvního kopce pod ulicí Proutěná. K dis-

pozici budou pytle na odpadky, ochranné 

rukavice, případně další pomůcky. Vzhle-

dem k  rázu zdejší krajiny doporučujeme 

obléci se do pracovního oděvu. Pro velké 

i malé účastníky připravujeme drobné ob-

čerstvení spolu s dárečkem na památku. 

Další informace: 

www.sweb.cz/cistekopce

e-mail: cistekopce@seznam.cz

Romana Jandourková, organizátorka

Pozvánka na kulturu a sport
Městská část jako každý rok připravila na první pololetí roku 2014 bohatý kulturní 
a sportovní program. Dovoluji si vás pozvat na plánované akce a těším se na vaši 
účast.

• VYNÁŠENÍ MORANY v průvodu z újezd-

ského náměstí k Botiči se koná v neděli 

6. dubna od 14.00 hodin.

• STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJ-

NIC se bude konat tradičně 30. dubna 

od  16.00 hodin na  újezdském náměstí 

a v 18.00 hodin bude „u skály“ zapálena 

hranice s čarodějnicí. 

• KÁCENÍ MÁJKY S MÁJOVOU VESELICÍ 

proběhne v sobotu 24. května od 13.00 

hodin na náměstí v Újezdu. Již 7. rokem 

pořádáme Májovou veselici spojenou 

s kácením a dražbou májky. Výtěžek bude 

věnován místnímu klubu seniorů. 

• PIVNÍ FESTIVAL – VOLEJBALOVÝ TUR-

NAJ ŽEN A FOTBALOVÝ TURNAJ MUŽŮ 

proběhne v  pátek 6. června a  v  sobotu 

7. června na fotbalovém hřišti v Újezdu. 

První ročník pivního festivalu spojené-

ho se sportovními utkáními bude zakon-

čen v sobotu koncertem skupiny Horváth 

band.

• DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – malí 

rybáři se sejdou v  sobotu 14. červ-

na v  10.00 hodin u  Návesního rybní-

ka v Újezdu. Městská část ve spolupráci 

s MČ Praha 11 a občanským sdružením 

Požerák pořádá již posedmé pro děti zá-

vody v lovu ryb na udici.

Podrobnější informace o pořádání kultur-

ních a sportovních akcí získáte na webo-

vých stránkách městské části www.pra-

ha-ujezd.cz . 

Václav Drahorád, starosta

Masopustní 
průvod

Víkend před Popeleční středou patřil 
na mnoha místech Prahy masopustní-
mu veselí.      

Také v Újezdu se v sobotu 2. března od-

poledne sešlo několik desítek maškar. 

O  zábavu se postarali členové divadel-

ního soubor Řešeto, kteří nejprve uvítali 

přítomné písničkami a  pak se ujali vede-

ní průvodu ulicemi Kateřinek. Při hudebně 

divadelním představení „Masopustní stra-

šidla“ principál souboru dětem postupně 

představil trpaslíka zahradního, babu jagu, 

vltavského vodníka, čarodějnici Saxanu, 

upíra z Okoře, hejkala a bílou paní. Známé 

písničky inspirovaly nejen jednotlivé po-

hádkové postavy, ale i ostatní k tanečním 

kreacím. Volné chvilky vyplňoval svou pro-

dukcí fl ašinetář. Občerstvení „Na rozkvet-

lé louce“ nabízeli Beruška, Ferda Mravenec 

a Brouk Pytlík z Mateřské školy Vodnická, 

která představila přítomným připravovaný 

projekt přestavby zahrady.

Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty



Příměstské tábory 
přilákaly stovky dětí
Bezmála tři stovky dětí z Prahy 11 navštívily letos během jarních prázdnin příměst-
ské tábory. Tradiční nabídka jednodenních pobytů získává na popularitě, počet dětí 
meziročně stoupl. Největší zájem byl o výjezdy na hory. 

„Změnili jsme místo celodenních výle-

tů. V minulých letech jsme s dětmi jezdili 

do lyžařského střediska Chotouň nedale-

ko Prahy, letos děti lyžovaly ve Ski are-

álu Severák v Jizerských horách,“ uvedla 

místostarostka Eva Štampachová s tím, 

že jde o  ojedinělý projekt v  celé Praze. 

„K  tomu neomezujeme počty dětí, a  to 

ani na výjezdy na hory. Vzali jsme každé, 

které přišlo,“ doplnila. 

Ve  ski areálu bylo k  dispozici osm sjez-

dových tratí; na  sjezdovkách leželo ko-

lem půl metru sněhu. Program připravili 

organizátoři i pro děti, které lyžovat neu-

mějí, nebo nechtěly. Mohly bobovat, jez-

dit na kluzkách, nebo vést sněhové bitvy. 

Na hory se jezdilo v úterý a čtvrtek, zbý-

vající dny prázdninového týdne vyplnily 

hry v přírodě, míčové hry nebo dobrodruž-

né soutěžení. 

Za celý den péče o děti, zábavu pro ně, 

ale také svačinu, oběd, vstupné i  vleky 

zaplatili rodiče 200 korun. Zbytek hradí 

z rozpočtu městská část. V letošním roce 

rozesílali organizátoři rodičům i fotografi e 

z  pobytu. „A  také začínáme připravovat 

letní příměstské tábory a Léto mezi stro-

my, tedy variantu pro předškolní děti,“ do-

dala E. Štampachová.  

cis

Tisícovka prvňáčků zasedne 
od září do školních lavic
Letošní zápisy do prvních tříd jsou úspěš-

ně za  dětmi, které od  září zasednou 

do  školních lavic poprvé. Také tentokrát 

byl počet budoucích prvňáčků o něco vyš-

ší než vloni. Z  letošního celkového po-

čtu přibližně 1200 zapsaných dětí faktic-

ky do lavic zasedne něco kolem tisícovky 

žáčků, zhruba sto třiceti předškoláčkům 

byl doporučen odklad školní docházky. 

Ten je nejčastěji doporučen kvůli vadám 

řeči, ale také podle zjištění školních in-

spektorů proto, že mají děti občas potíže 

se soustředěním. 

Předpokládaný počet prvních jihoměst-

ských tříd je pro školní rok 2014/2015 

čtyřicet. Některé školy měly letos více 

uchazečů, než mohly z kapacitních důvo-

dů přijmout. Jde o Základní školy Campa-

nus a Mendelova, které přijímaly do škol-

ních lavic díky velkému náporu pouze děti 

ze spádových oblastí. 

My přejeme všem dětem a  budoucím 

školákům hodně štěstí a ať si ten bezsta-

rostný půlrok do začátku nového školní-

ho roku užijí.

daf

10 Školství

Oslavte s námi, tentokrát již popat-
nácté Den Země, 24. dubna od 
15 hodin 

Přijďte se podívat, co se u nás za rok 

změnilo. Začíná se na zahradě Mateř-

ské školy Dubnova 806, Praha 4, po-

kračuje v hostivařském lesoparku a ná-

vrat je zpět na zahradu mateřské školy. 

Můžete se těšit na plnění různých úko-

lů a kvízů na stanovištích v lesoparku, 

uvidíte a nakrmíte živé netopýry, čeká 

na vás překvapení z lesa, povozíte se 

na ponících, seznámíte se s výcvikem 

psů, odnesete si zasazenou fazolku 

a  chybět nebudou ani drobné dárky 

a občerstvení. 

Akci pořádá Mateřská škola, Praha 4, 

Markušova 1556, a  detašované pra-

coviště Dubnova 806 ve  spolupráci 

se SRPŠ, MČ Praha 11, ekologickým 

střediskem Lesy Praha, základní orga-

nizací Českého svazu ochránců přírody 

Nyctalus a Kynologickým servisem.

Těšíme se na společně prožité 

odpoledne. 

www.msmarkusova.cz 

Příroda je 

vychovatelkou života
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Krhúti přežili
O víkendu 8. března u Černého jezírka 
nedaleko zříceniny Nového hradu moc-
ně zápolily šiky rytířů a zbrojnošů. 

Obojí ale byli Krhúti z Hájů, náležející k 93. 

junáckému středisku. „My jsme skau-

ti z Jižního Města,“ hlásili se zvědavému 

a dosud jimi nepoznanému kronikáři. 76. 

oddíl Krhúti pořádal akci pro členy i zájem-

ce. Jarní setkání bylo příjemné.  

Nábor do oddílu horských kol
Jezdí vaše dítě rádo na kole? Hledáte pro 
něj zajímavou náplň volného času? 

Cykloturistický oddíl UFO přijímá kluky 

i  holky z  2. a  3. třídy ZŠ a  novými čle-

ny mohou být i  zájemci z 6. až 8. třídy 

ZŠ. Program oddílu je celoroční, schá-

zíme se na  pravidelné středeční vyjížď-

ky, pořádáme víkendové akce a  letní tá-

bory. Přihlásit se je možné na náborové 

schůzce ve  dnech 16. a  23. 4. 2014 

v 16.30 u Gymnasia Jižní Město v Tere-

rově ulici 2135/17. Více o náboru najde-

te na www.oddilufo.cz. daf

Nábory do oddílu Atletika Jižní Město
V návaznosti na úspěšný projekt Dětská atletika do škol vzniknul na Jižním Městě 
oddíl atletiky.

Cílem atletického projektu je co nejširší 

zapojení dětí a mládeže všestranným pří-

stupem do atletické přípravy a následně 

do závodění za Jižní Město.

V  současné době, rok po  založení od-

dílu, má ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO více 

než 100 členů a  sklízí i  závodní úspě-

chy. Provádíme nábor dětí ve věku 7–12 

let (1.– 5. třída ZŠ), vítáni i starší do 15 

let z  Jižního Města a  okolí v  termínech 

31. 3., 2. 4., 7. 4., 9. 4. a dále každé pon-

dělí a  středu do  konce dubna vždy od 

15 do 18 hodin.

Přijďte s  dětmi do  sportovního areálu 

ZŠ K  Milíčovu, K  Milíčovu 674. Zde do-

stanete od  trenérů podrobné informace 

a vaše děti se můžou zapojit hravou for-

mou do přípravy ve skupinách podle věku, 

pod vedením zkušených trenérů mláde-

že. Nad tímto atletickým projektem pře-

bral záštitu 1. zástupce starosty městské 

části Praha 11 PaedDr. Mgr. Ladislav Kár-

ský, dlouholetý reprezentant, trenér a či-

novník v atletice.

Info na: www.atletikajm.cz

Pište na e-mail: atletikajm@seznam.cz

Kontakt: PaedDr. Jana Kolčiterová, 

mobil: 775 675 910.

Na  setkání s  vámi se těší Atletika Jižní 

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

Praha 11 podpořila mladé sportovce
Desítkami tisíc podpořilo Jižní Město provoz dalších sportovních zařízení. 

Mimo pravidelně podporovaných klubů 

a spolků v Praze 11 mimořádně uvolnila 

městská část také prostředky pro taneční 

klub Domino a tenisový klub v Blažimské 

ulici. „Jsme hrozně rádi, peníze použijeme 

pro novou choreografi i, kterou připravu-

jeme, tedy pro kulisy a rekvizity,“ uvedla 

trenérka AT Studia Domino Iva Bičišťová 

s tím, že nových choreografi í je celkem tři-

náct, čtyři ve stylu disco dance, zbývající 

street dance a discoshow. 

Taneční klub patří k nejvýraznějším spor-

tovním zařízením na Jižním Městě, které 

vychovává mladé sportovce. Mezi dětmi 

jsou mistři světa, držitelé řady medailí, 

většinou nejcennějších.  

Praha 11 věnuje sportu a zejména spor-

tovním klubům, vychovávajícím děti 

a  mladé sportovce, značnou pozornost. 

Projekty Atletika do  škol a  Gymnastika 

do škol se pokouší přivést ke zdravému 

životnímu stylu stále více dětí. Podporu-

je sport všech kategorií i úrovní, a to jak 

příspěvky na provoz, tak podporou inves-

tic. Před zahájením jsou například práce 

na  opravě venkovního hřiště TJ Háje – 

Jižní Město, Handballclub v  ulici K  Jeze-

ru. Loňským rozhodnutím zastupitelstva 

získali sportovci od městské části 700ti-

sícový příspěvek na  nový polyuretanový 

povrch z  EPDM granulátu. Ten pokryje 

celkovou plochu 1254 m2.

cis

Sportovní a volnočasové 
akce pořádané od 
1. do 30. dubna 2014

14. 4.–22. 12.
Farmářské trhy

Před Komunitním centrem Matky Terezy

MČ Praha 11

Pozn.: Farmářské trhy se budou konat 

každé pondělí od 13.00 do 18.00 hod.

16. 4. 
Velikonoční slavnost

Před Komunitním centrem Matky 

Terezy

MČ Praha 11

26. 4.
Florbalové turnaje 3 + 1 pro dětské 

kategorie

ZŠ Mendelova

101. SPS

27. 4.
Florbalové turnaje 3 + 1 pro dětské 

kategorie

ZŠ Mendelova

101. SPS

13. 4.
Jarní pohár v interkrosu pro žákovské 

kategorie a dorost v roce 2014

ZŠ Mendelova

Český svaz interkrosu

Kompletní přehled dubnových akcí 
najdete na webu Prahy 11 > kultu-
ra a sport > sport > přehled spor-
tovních akcí.

Sport a relax
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haje@CHIRS.cz www.CHIRS.cz

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

Byt v původní stavu se nachází ve 3. 

patře panelového domu po rekon-

strukci. Plastová okna směřují na JV. 

Možnost užívat lodžii na patře 
(7m2).
J. Karlová 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.
J. Karlová 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. Neprůchozí po-

koje. WC zvlášť. Cena je 13.000,-Kč 
+ popl.
P. Štěpánková Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 2+1, 44 m2, 
Praha 5 – Barrandov

Byt po rekonstrukci se nachází v 1. 

patře panelového domu. Koupelna 

se sprchovým koutem a WC. Plasto-

vá okna směřují na JZ. Klidná část 
Barrandova.
L. Janíčková Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 2+1/B, 
60 m2, Praha 5 – Smíchov
Byt se nachází ve 2. patře cihlové bu-

dovy. Z balkonu výhled na Košířské 

údolí. Parkování před domem. Výho-
dou nízké poplatky.

J. Karlová  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.

P. Štěpánková Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 2+kk, 
41 m2, Praha 4 - Michle

Byt po rekonstrukci se nachází v 5. 

patře panelového domu a nabízí se 

zařízený. Koupelna s vanou a WC. 

Komora na chodbě. Cena je 12.000,-
Kč vč. popl.
E. Kubošová Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 4+1/L, 
73 m2, Praha 9 – Střížkov
Byt se nachází ve 3. patře. Jádro 

původní, v dobrém stavu. Koupelna 

s vanou, WC zvlášť. Plastová okna 

směřují na JV a SZ. Zasklená lo-
džie.
J. Karlová Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 2+kk, 
47 m2, Praha 10 – Petrovice
Byt po celkové rekonstrukci se na-

chází ve 3.patře panelového domu. 

Koupelna s vanou, WC zvlášť. Pro-

najímá se bez zařízení. Cena je 
12.000,-Kč.
 Tel. 267 311 611

POBOČKA HÁJE
Najdete nás 

u metra Háje 
vedle pošty

PRODEJ bytu 1+1, 
38 m2, Praha 4 - Libuš

Byt po celkové rekonstrukci se na-

chází v 6.patře panelového domu 

po renovaci. Koupelna s vanou a WC. 

Plastová okna směřují na JZ. Dosta-
tek úložných prostor.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 2+kk/L, 
43 m2, Praha 4 - Lhotka

Byt po kompletní rekonstrukci se 

nachází v 1.NP panelového domu. 

Koupelna se sprchovým koutem 

a WC. Okna a zasklená lodžie směřu-

jí na JZ. Komora na chodbě.

 Tel. 267 311 611haje@chirs.cz Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 4+1/L, 
86 m2, Praha 11 – Háje

Byt po částečné rekonstrukci se na-

chází ve 3. patře panelového domu. 

Zděné jádro. Okna směřují na S a J. 

K bytu náleží 2 sklepy. Anuita spla-
cena.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 2+kk, 
2+1, Praha 4

- Lodžie výhodou

- Na stavu bytu nezáleží

- OV a dům po rekonstrukci

- ID poptávky: 17556

- Další poptávky na www.chirs.cz

haje@chirs.cz Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 2+kk, 43 m2,
Praha 15 – Horní Měcholupy
Byt se nachází v 11.patře panelového 

domu a je po částečné rekonstrukci 

(plovoucí podlahy a štuky), jádro 

v původním stavu. Plastová okna 

směřují na Z.

 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 3+kk/L, 
3+1/L, Plickova ul. a okolí 
- Lodžie podmínkou

- Ne přízemí a poslední patro

- OV – financování hypotékou

- ID poptávky: 17752

- Další poptávky na www.chirs.cz

haje@chirs.cz Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 1+kk/T/GS, 
36 m2, Praha 4 - Michle

Byt se nachází v 5.patře novostavby. 

Koupelna s vanou a WC. Okna a tera-

sa směřují na J. Použity nadstandard-

ní materiály. K bytu patří garážové 
stání.
 Tel. 267 311 611

NABÍZÍME PRÁCI
Hledáme aktivní 

a komunikativní ženy/
muže ve věku 35-ti let na 
novou pobočku na Hájích

 kariera@chirs.cz

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

Byt ve zcela původním, ale udržo-

vaném stavu, tudíž vhodný k re-

konstrukci. Plastová okna směřují 

na S a J. Anuita splacena. V blízkosti 
lesopark.
L. Janíčková  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.

J. Karlová Tel. 267 311 611
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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 objednávat na:
Tel.: +�?> QW� ?X= W�> – Lucie, +�?> QW� <<� >[[ – Jana

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 ?=Q mm a maxi-

mální hmotnost vkladu činí �> g. Vkladem mohou být 

pouze tiskoviny. Nelze vkládat reklamní předměty či 

vzorky výrobku.

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

</<

<[? x ?X? mm

�W X>> Kč 

bez DPH

</?

<[? x <?W mm

?X X>> Kč 

bez DPH

</�

<[? x \< mm

<� [>> Kč 

bez DPH

</�

[[ x <?W mm

<� [>> Kč 

bez DPH

</[

[[ x \< mm

[ =>> Kč 

bez DPH

</<\

[[ x W> mm

� Q>> Kč 

bez DPH

Termíny uzávěrek a vydání v roce ?><�

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

Uzávěrka <=. <?. ?<. <. ?>. ?. <=. W. ??. �. ?<. X. ?>. \. x <=. [. <=. =. ?<. <>. <=. <<.

Vydání ?. <. W. ?. W. W. W<. W. <. X. ?. \. <. Q. x <. =. <. <>. W. <<. <. <?.



14 Život na Jižním Městě

Jižním Městem je zde míněna celá Praha 11. Snažím se neustále zdůrazňovat, že 
naši městskou část tvoří vedle Jižního Města I a II, s jejich Opatovem, Horními Roz-
tyly, Háji a tak dál, také „staré“ Háje, Chodov a Chodovec. 

Že v zástavbě „předjihoměstské“, i v té ji-

homěstské, se nacházejí rodinné domky 

a  domy, vilky i  několik vil, stavěné jinou 

než panelovou technologií. A  že zástav-

bu městské části samozřejmě člení rodin-

né a bytové domy z doby nejnovější, také 

stavěné jinak. Druhý den ale zase někdo 

v médiích řekne nebo napíše „největší síd-

liště Jižní Město“ a myslí tím celou měst-

skou část. Jméno samo je v pořádku. Tak-

to, totiž Praha – Jižní Město, byla naše 

městská část po zřízení úředně nazvána.

Platilo to až do  přejmenování nejlidna-

tějších pražských městských částí s  vy-

užitím řadových číslovek. Pojem sídliště 

se ale v podvědomí rovná významu pa-

nelové domy. Rozsah panelové zástavby 

je v Jižním Městě značný a  jistě ji nikdo 

nemíní skrývat. Zejména nyní, když se již 

takový počet ulic z panelových domů do-

čkal vzhledového povznesení, tepelného 

zabezpečení i dalších úprav, a kdy zástav-

bu doplnilo tolik dalšího, čemu se tech-

nokraticky říká infrastruktura. Městská 

část jako celek by se však měla s ohle-

dem na reálný stav zástavby označovat 

buď jako Praha 11, nebo Jižní Město, ale 

bez dalších přívlastků. Snad se toho po-

chopení dočkáme.  

Vlastně ale měla být řeč o tom, že Praha 

11 stojí za fotografování. Reprodukova-

nou fotografi i zapůjčila Ing. Marie Vaňko-

vá. Vytvořila ji z  okna výškového domu 

proti stanici metra Háje, okouzlena tím, 

co viděla. Děkujeme jí, vybraný záběr jis-

tě zaujme. 

Digitální fotografování a  internet umož-

ňují snadné přesuny tvorby. Pokud i  vy 

máte chuť zapůjčit ukázku své fotogra-

fi e k volnému reprodukování v Klíči nebo 

v naší jiné tiskovině a k následné úscho-

vě u kronikáře, neváhejte. Jaro svádí dě-

lit se o  radost. Nabízí se vám e-mail: 

muzeum@praha11.cz. Jen neposílejte 

dílka o pouhých desítkách kilobajtů, nešla 

by dobře zreprodukovat. 

Jiří Bartoň

Už nestojí ve slunci
Vyhřívaly se na slunci, některé i po desítky let. Křoviny i stromy. Obyvatelé si je vy-
sazovali sami, za bezútěšných prvních let Jižního Města, kdy solidní byty v panelo-
vých domech byly málem jedinou vyšší hodnotou jejich okolí. 

Pojí se s  nimi často příběhy. Kdy a  od-

kud byly získány, někdy docela i  osudy 

lidí. Většinou šlo o  rychle rostoucí dřevi-

ny, nad kterými asi dendrologové nejása-

jí. Vyrůstaly také v těsné blízkosti domů 

a  brzy nepropouštěly slunce do  oken 

za nimi. Nyní tento „sídlištní“ prvek v ně-

kterých ulicích Jižního Města postupně 

mizí. Fotografi e zachycuje vnitřní stranu 

severní části opatovské ulice Křejpského. 

Došlo ale již také na  lícní stranu domů. 

Budou tam nyní vyrůstat sakury a dotvo-

ří důstojnou proměnu ulice. Podepsaný 

také přesně ví, odkud byly některé břízy 

a  smrčky před domy přemístěny a  kolik 

dětských let bylo těm, kdo je tu sázeli. Po-

těchu mu přinesla vzpomínka, že vzrostlé 

a plodné „japonské třešně“ – sakury kdysi 

lemovaly městskou ulici hodně vzdálenou 

od Jižního Města, v níž odrůstal dětským 

kraťasům a zděděným pumpkám. Mimo-

chodem, dnes jsou již také nahrazeny. 

A víte vůbec, že se kdysi nosily kalhoty 

zvané pumpky? 

Jiří Bartoň          

Foto: Jiří Bartoň

Foto: Ing. Marie Vaňková 

V úterý 8. dubna od 16 hodin v Cho-

dovské tvrzi vyrazí zájemci vsedě 

na druhou toulku za památkami Pra-

hy. Promítané fotografi e a komentář 

J. Bartoně se nyní zaměří na tři vybra-

né areály.

Jižní Město stojí za fotografování 
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Seniorská komise při RMČ Prahy 11 
sděluje

Seniorská komise se na svých 

zasedáních především zabývá 

všemi náměty, dotazy a návrhy, 

které dostáváme nejen od starších 

lidí seniorského věku, ale od všech 

věkových skupin.

Stejně jako v minulých letech, 

tak i letos projednává problémy 

s využíváním nebytových prostor, 

s parkováním, se zlepšením dopravní 

obslužnosti, se zlepšováním životního 

prostředí údržbou veřejné zeleně, 

úpravou chodníků a podobně. Zabývá 

se i různými nedostatky, na něž nás 

občané upozorňují.

Již mnohokrát v minulosti všichni 

členové seniorské komise prohlásili, že 

se snaží pracovat pro všechny občany 

„dříve narozené“, a to nejen pro 

organizované v seniorských klubech. 

Zjišťujeme názory, připomínky i návrhy 

na zlepšení života na Jižním Městě 

od všech seniorů. Snažíme se v rámci 

našich možností reagovat i na různé 

nešvary a zlořády, na něž občané 

upozorňují.

Seniorská komise proto žádá, 

aby se všichni senioři (a kdokoliv 

další) obraceli se svými dotazy 

a připomínkami osobně nebo písemně 

na tajemnici naší komise paní Evu 

Horejšovou – OSVZ, Nad Opatovem 

2140, 149 41  Praha 4, anebo 

telefonicky na číslo 267 902 109. 

Je možno také poslat, nebo osobně 

dodat připomínku nebo námět 

do podatelny Úřadu městské části 

Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41  

Praha 4.

Každý, kdo sleduje veškeré dění 

na Jižním Městě, musí uznat, že se 

život tady změnil k lepšímu. Není 

možné v této stručné informaci 

provést konkrétní přehled a rozbor 

těchto změn. Seniorská komise děkuje 

všem, kteří se na těchto změnách 

podíleli a podílejí, konkrétně pak všem 

pracovníkům Jihoměstské sociální, 

a. s., za zorganizování různých kurzů 

pro seniory. Ty probíhají již od podzimu 

minulého roku a jsou všemi 

dosavadními účastníky velmi dobře 

hodnoceny.

doc. PhDr. Jaroslav Kobr, CSc.

člen seniorské komise

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 A ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO PŘI SPORTOVNÍ JIŽNÍ MĚSTO, O. P. S., 

ZVOU DĚTI, RODIČE A AKTIVNÍ BĚŽCE NA

BĚH JIŽNÍM MĚSTEM

3. ROČNÍK
Závod se uskuteční pod záštitou 1. zástupce starosty městské části Praha 11

 PaedDr. Mgr. Ladislava Kárského. Součástí závodu je Pohár Pražských Běžeckých 

Nadějí 2014 pro kategorie přípravky, žactva a dorostu.

www.bezeckenadeje.cz

Kdy: Sobota 26. dubna 2014 od 9.30 

hodin

Kde: Závodní kancelář ve  sportovním  

areálu ZŠ Mikulova, Mikulova 1594/4, 

Praha 11, vstup ze strany od Centrální-

ho parku. Závod se uskuteční v Centrál-

ním parku na Jižním Městě. 

Vedoucí činovníci: 
Ředitel závodu: Adriana Dvořáková

Technický ředitel: Jan Hegedüs 

Povrch trati:
Smíšený – asfalt a tráva

Přihlášky:
Přihlášky on-line: do  čtvrtka 24. dubna 

do 20.00 hodin na www.bezeckenadeje.cz

Přihlášky na  místě v  den závodu: 

ve  sportovním areálu ZŠ Mikulova 

od 8.30 hodin, nejpozději 40 minut před 

startem kategorie

Prezence a startovné:
Přihlášení on-line 30 Kč, přihlášení 

na místě 50 Kč

Startovní číslo obdrží účastník při pre-

zenci po zaplacení startovného

Doprava:
Metro C, stanice Opatov nebo bus za-

stávka Opatov (cca 350 m), bus zastáv-

ka Bachova (cca 250 m)

Šatny, sprchy a občerstvení:
K  dispozici ve  sportovním areálu ZŠ 

Mikulova

Výsledky:
Průběžně budou vyvěšovány v prosto-

ru startu a cíle. Ofi ciální výsledky budou 

zveřejněny na: www.bezeckenadeje.cz, 

www.atletika.cz

Kategorie a časový pořad:
9.30

žákyně mladší 2001–2002 1200 m

9.40

žáci mladší 2001–2002 1200 m

9.50

žákyně 1999–2000 2300 m

10.00

žáci 1999–2000 2300 m

10.15   

1. vyhlašovací blok vítězů

10.15

broučci – dívky 2010 a mladší 100 m

10.25

broučci – kluci 2010 a mladší 100 m

10.35

přípravka žákyně I 2007–2009 300 m

10.45

přípravka žáci I 2007–2009 300 m

10.55

přípravka žákyně II 2005–2006 600 m

11.05

přípravka žáci II 2005–2006 600 m

11.15

přípravka žákyně III 2003–2004 600 m

11.25

přípravka žáci III 2003–2004 600 m

11.40

2. vyhlašovací blok vítězů

11.40

dorostenky 1997–1998 4600 m

juniorky 1995–1996 4600 m

ženy do 34 let 1980–1994 4600 m

ženy 35–44 let 1970–1979 4600 m

ženy nad 44 let 1969 a starší 4600 m

dorostenci 1997–1998 4600 m 

12.20

3. vyhlašovací blok vítězů

12.20

junioři 1995–1996 6900 m

muži do 39 let 1975–1994 6900 m

muži 40–49 let 1965–1974 6900 m

muži 50–59 let 1955–1964 6900 m

muži nad 59 let 1954 a starší 6900 m

13.10

4. vyhlašovací blok vítězů   

Vyhlášení vítězů a věcné ceny:
Vyhlášení výsledků bude provedeno 

v uvedených vyhlašovacích blocích

Závodníci na 1. –3. místě ve všech ka-

tegoriích obdrží věcné ceny, medaili 

a diplom

Doprovodný program pro děti ve spor-
tovním areálu: 
•  Hudební skupina pro děti Vanda 

a Standa od 9 hodin 

•  Dětská atletika

•  Prohlídka hasičské techniky a vozu zá-

chranné služby

• Autogramiáda atletických osobností 

Upozornění:
Závodí se dle platných pravidel České-

ho atletického svazu. Závodníci startují 

na vlastní nebezpečí, děti na zodpověd-

nost a za dozoru rodičů nebo zákonných 

zástupců. Pořadatel neručí za odložené 

věci.

Všem účastníkům příjemné zážitky z bě-

hání přeje

ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO  
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Termíny čištění komunikací ve správě MČ Praha 11 v roce 2014

Ulice (úsek) dne
7. května (úsek Skřivanova–Pod Vodojemem )

 23. 4., 9. 7., 9. 10.

7. května (úsek K Dubu–Skřivanova)

 16. 04., 2. 07., 2. 10.

Dobrovolského 30. 4., 16. 07., 16. 10.

Donovalská (úsek Brechtova–Ke Stáčírně) 30. 

04., 16. 07., 16. 10.

Dunovského 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Hejplíkova 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Hněvkovského – parkoviště

 14. 5., 30. 7., 30. 10.

Chodovecké náměstí 14. 5., 30. 7., 30. 10.

K Dubu 16. 4., 2. 7., 2. 10.

K Remízku 16. 4., 2. 7., 2. 10.

Kazimírova 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Ke Skále 30. 4., 16. 7., 16. 10.

Ke Sv. Izidoru  (první polovina)

 16. 4., 2. 7., 2. 10.

Ke Sv. Izidoru (druhá polovina)

 23. 4., 9. 7.,9. 10.

Klecandova 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Kolmistrova 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Kryštofova 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Lažanského 23. 4., 9. 7., 9. 10.

Malebná (úsek Ke Sv. Izidoru–slepý konec)

 23. 4., 9. 7., 9. 10.

Ulice (úsek) dne
Malebná (úsek K Remízku–Ke Sv. Izidoru)

 16. 4., 2. 7., 2. 10.

Medkova (úsek Ke Sv. Izidoru–Pod Vodojemem)

 23. 4., 9. 7., 9. 10.

Medkova (úsek K Remízku–Ke Sv. Izidoru)

  16. 4., 2. 7., 2. 10.

Mirošovská 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Mokrá 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Na Sádce 16. 4., 2. 7., 2. 10.

Nad Lomy 23. 4., 9. 7., 9. 10.

Nad Pahorkem 14. 5., 30. 7., 30. 10.

Nedbalova 30. 4., 16. 7., 16. 10.

Obrovského 14. 5., 30. 7., 30. 10.

Pacajevova 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Pištěkova 30. 4., 16. 7., 16. 10.

Pod Vodojemem 23. 4., 9. 7., 9. 10.

Rujanská 30. 4., 16. 7., 16. 10.

Saudkova 16. 4., 2. 7., 2. 10.

Skřivanova 16. 4., 2. 7., 2. 10.

Starobylá 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Stýblova 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Šperlova 30. 4., 16. 7., 16. 10.

Švabinského (úsek Ke Sv. Izidoru–Pod Vodojemem)

 23. 04., 9. 7., 9. 10.

Švabinského (úsek K Dubu–Ke Sv. Izidoru)

  16. 4., 2. 7., 2. 10.

Švecova 30. 4., 16. 7., 16. 10.

Ulice (úsek) dne
U Kolonie 23. 4., 9. 7., 9. 10.

U Nové dálnice 14. 5., 30. 7., 30. 10.

U Rybářství 7. 5., 23. 7., 23. 10.

U Stojanu 14. 5., 30. 7., 30. 10.

U Transformační stanice 7. 5., 23. 7., 23. 10.

V Benátkách 16. 4., 2. 7., 2. 10.

V Lomech 23. 4., 9. 7., 9. 10.

V Opatově 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Vápeníkova 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Verdiho 16. 4., 2. 7., 2. 10.

Vojtíškova – prostřední parkoviště

 16. 4., 2. 7., 2. 10.

Volkovova 30. 4., 16. 7., 16. 10.

Vycpálkova 30. 4., 16. 7., 16. 10.

Wagnerova 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Za Rybářstvím 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Zakouřilova (úsek Ke Sv. Izidoru–Pod Vodojemem)

 23. 4., 9. 7., 9. 10.

Zakouřilova (úsek K Remízku–Ke Sv. Izidoru) 

 16. 4., 2. 7., 2. 10.

Zastrčená 14. 5., 30. 7., 30. 10.

Zimákova 7. 5., 23. 7., 23. 10.

Čenětická 14. 5., 30. 7., 30. 10.

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

 14. 5., 30. 7., 30. 10.

Divišovská 14. 5., 30. 7., 30. 10.

Šternovská 14. 5., 30. 7., 30. 10.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ ve správě TSK 
hl. m. Prahy na území MČ PRAHA 11 v roce 2014
Technická správa komunikací hl. m. Pra-

hy (dále jen „TSK“) zahajuje dne 3. 4. 

2014 blokové čištění komunikací na úze-

mí městské části Praha 11,  MČ Praha-

-Újezd a Kateřinky, které jsou v její sprá-

vě. Jedná se o komplexní strojní i ruční 

úklid vozovek spojený s případným od-

tahem automobilů. Podrobné informa-

ce o blokovém čištění v dané lokalitě 

je možné také nalézt na internetových 

stránkách TSK na adrese http://www.

tsk-praha.cz/ přímo na hlavní stránce 

webu v odkazu „Čištění komunikací“. Pří-

mo v ulicích bude sedm dní před pláno-

vaným čištěním umístěna značka zákaz 

zastavení s příslušným datem a časo-

vým úsekem. Vyzýváme motoristy, aby 

bedlivě sledovali dopravní značení přímo 

na komunikacích a informace na webo-

vých stránkách. Majitele automobilů žá-

dáme o respektování dopravního znače-

ní, neboť svým odjezdem umožní úklid 

vozovky. 

Zahájení blokového čištění komunikací 

v jednotlivých termínech je v 8.00 hodin 

s dokončením prací v 15.00 hodin. 

Sportovní klub HC Háje JM Praha pořádá
pro všechny sportovně založené holky od 7 do 10 let

• Letní sportovní pobyt v přírodě 
KDE: rekreační středisko JIZBICE POD 

BLANÍKEM

KDY: 16. 8. 2014–23. 8. 2014

CENA: 2900 Kč (zahrnuje dopravu, ubyto-

vání ve čtyřlůžkových pokojích s vlastním 

soc. zařízením, strava 5x denně, pitný re-

žim, celodenní a večerní program)

• Letní týden plný sportu v Praze
KDE: nově zrekonstruovaný areál HC 

HÁJE JM PRAHA (nachází se v blízkosti 

Hostivařské přehrady)

KDY: 25. 8. 2014–29. 8. 2014

CENA: 800 Kč (zahrnuje celodenní pro-

gram, oběd, 2x svačina, pitný režim)

SPORTOVNÍ NÁPLŇ OBOU TÝDNŮ: po-

hybové hry a  soutěže, atletická a  gym-

nastická průprava, míčové hry pod vede-

ním kvalifi kovaných a  zkušených trenérů 

oddílu HC HÁJE JM PRAHA

V  případě zájmu je možné se zúčastnit 

obou akcí, cena za oba týdny 3500 Kč.

Bližší informace a  e-přihlášku naleznete 

na: http://www.hchaje.cz/

Foto z  našich akcí: http://hchajemini.raj-

ce.idnes.cz/

V případě jakýchkoliv dotazů nás 
kontaktujte: 
Jiří Klíma

tel.: 724 019 932

Mgr. Renata Slavíčková

tel.: 728 406 208

e-mail: hchaje.mini@seznam.cz
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ ve správě Technické správy 

komunikací hl. m. Prahy na území MČ PRAHA 11 v roce 2014

Ulice (úsek) dne
Anežky Malé + parkoviště (část NN 1581, 

1582, 1583) + spojka do ul. Kupeckého

 8. 4., 16. 9.

Anny Drabíkové 18. 4., 26. 9.

Arkalycká 8. 4., 16. 9.

Augustinova (úsek Gregorova–Ryšavého)

   29. 4., 6. 10.

Augustinova (mimo úsek Gregorova–Ryšavého)  

 3. 4., 11. 9.

Babákova 16. 4., 24. 9.

Bachova 10. 4., 18. 9.

Bajkonurská 17. 4., 25. 9.

Benkova  8. 4., 16. 9.

Blatenská 16. 4., 24. 9.

Boháčova + 2x parkoviště (NN 4435)

 9. 4., 17. 9.

Bohúňova 22. 4., 29. 9.

Borošova  14. 4., 22. 9.

Brandlova + parkoviště 23. 4., 30. 9.

Brehmova 16. 4., 24. 9.

Brechtova + 2x parkoviště (NN 3330, NN 4199)

 9. 4., 17. 9.

Brodského + parkoviště 25. 4., 2. 10.

Cyprichova 17. 4., 25. 9.

Černockého  4. 4., 12. 9.

Dědinova (úsek Filipova–Ryšavého)

 29. 4., 6. 10.

Dědinova (úsek Filipova–Hrabákova)

 3. 4., 11. 9.

Donovalská (úsek Benkova–Ke Stáčírně) + par-

koviště 25. 4., 2. 10.

Donovalská (úsek Benkova–slepý konec), včet-

ně park. zálivu 8. 4., 16. 9.

Doubravická 22. 4., 29. 9.

Dubnova + parkoviště NN 3329 9. 4., 17. 9.

Emílie Hyblerové 8. 4., 16. 9.

Filipova 29. 4., 6. 10.

Gregorova  29. 4., 6. 10.

Hekrova + 2x parkoviště 9. 4., 17. 9.

Hlavatého (úsek Štichova–K Milíčovu)

 14. 4., 22. 9.

Hlavatého (úsek Štichova–slepý konec)

 17. 4., 25. 9.

Hněvkovská 16. 4., 24. 9.

Hněvkovského  23. 4., 30. 9.

Holušická 29. 4., 6. 10.

Horčičkova 7. 4., 15. 9.

Hrabákova, včetně parkovacích zálivů

  3. 4., 11. 9.

Hráského 15. 4., 23. 9.

Hrdličkova 16. 4., 24. 9.

Hroncova 15. 4., 23. 9.

Hrudičkova 3. 4., 11. 9.

Hviezdoslavova (úsek Prašná–Výstavní)

 18. 4., 26. 9.

Hvožďanská (Kloknerova–slepý konec)

 29. 4., 6. 10.

Chalupkova 23. 4., 30. 9.

Chomutovická 24. 4., 1. 10.

Janouchova, včetně parkovišť 7. 4., 15. 9.

Jarešova 18. 4., 26. 9.

Ulice (úsek) dne
Jarníkova 15. 4., 23. 9.

Jašíkova 4. 4., 12. 9.

Jažlovická 22. 4., 29. 9.

Jeřábkova 4. 4., 12. 9.

K Jezeru 18. 4., 26. 9.

K Milíčovu (úsek Domov důchodců–slepý konec)

 14. 4., 22. 9.

Kahovská 8. 4., 16. 9.

Kaplanova (úsek Kloknerova–U Pojišťovny)

 29. 4., 6. 10.

Kaplanova (úsek Kloknerova–Hrdličkova)

  16. 4., 24. 9.

Ke Kateřinkám – (úsek Zdiměřická–Modletická) 

parkoviště + NN 3098 24. 4., 1. 10.

Ke škole 24. 4., 1. 10.

Klapálkova 29. 4., 6. 10.

Klírova 28. 4., 3. 10.

Klivarova 14. 4., 22. 9.

Kloboukova 16. 4., 24. 9.

Kloknerova 29. 4., 6. 10.

Komárkova 16. 4., 24. 9.

Konstantinova + parkoviště 4. 4., 12. 9.

Kosmická 7. 4., 15. 9.

Koštířova + NN 4248 29. 4., 6. 10.

Kropáčkova 7. 4., 15. 9.

Krejnická  29. 4., 6. 10.

Křejpského  + NN 1094, NN 1589, NN 1588, 

NN 1587 4. 4., 12. 9.

Křtinská  14. 4., 22. 9.

Kulhavého 17. 4., 25. 9.

Kunínova   8. 4., 16. 9.

Kupeckého + parkoviště  8. 4., 16. 9.

Květnového vítězství (úsek Türkova–Markušo-

va) + parkoviště 11. 4., 19. 9.

Láskova 15. 4., 23. 9.

Lečkova + NN 4307 4. 4., 12. 9.

Ledvinova + parkovací záliv  8. 4., 16. 9.

Leopoldova (úsek Brechtova–Ke Stáčírně)

 9. 4., 17. 9.

Leopoldova (úsek Ke Stáčírně–Mírového hnutí) 

+ parkoviště 25. 4., 2. 10.

Machkova 11. 4., 19. 9.

Majerského + parkoviště 25. 4., 2. 10.

Malenická 15. 4., 23. 9.

Mandova 18. 4., 26. 9.

Markušova 11. 4., 19. 9.

Matúškova + parkoviště NN 1096

 9. 4., 17. 9.

Mejstříkova 14. 4., 22. 9.

Mendelova  7. 4., 15. 9.

Metodějova + parkoviště 4. 4., 12. 9.

Michnova + parkoviště (NN 4446) 10. 4., 18. 9.

Mikulova + parkoviště (NN 3334) 10. 4., 18. 9.

Mnichovická 17. 4., 25. 9.

Modletická + parkoviště 24. 4., 1. 10.

Nad Opatovem 4. 4., 12. 9.

Nad Úpadem 18. 4., 26. 9.

nám. Kosmonautů 7. 4., 15. 9.

Nechvílova 15. 4., 23. 9.

Nešporova + NN 1621 7. 4., 15. 9.

Novomeského 17. 4., 25. 9.

Ulice (úsek) dne
NN 1607 (slepá z Mírového hnutí k ul. Hekrova)

 9. 4., 17. 9.

NN 3346 (k parkovišti Květnového vítězství)

 11. 4., 19. 9.

NN 1095 při Shulhoff ova 23. 4., 30. 9.

NN 1097 při Shulhoff ova 23. 4., 30. 9.

NN 1098 (Donovalská–Brodského)

 25. 4., 2. 10.

NN 4421 (Brodského–slepý úsek) 25. 4., 2. 10.

NN 4414 11. 4., 19. 9.

Ocelíkova 17. 4., 25. 9.

Otická 14. 4., 22. 9.

Petýrkova  3. 4., 11. 9.

Plickova (mimo úsek Plickova–NN 1621)

 7. 4., 15. 9.

Podjavorinské + parkoviště 10. 4., 18. 9.

Radimovická + parkoviště 22. 4., 29. 9.

Rašova, včetně slepých ulic 14. 4., 22. 9.

Samohelova 25. 4., 2. 10.

Schulhoff ova + přilehlá parkoviště

 23. 4., 30. 9.

Stachova 18. 4., 26. 9.

Staňkova 18. 4., 26. 9.

Steinerova 17. 4., 25. 9.

Stříbrského 17. 4., 25. 9.

Sulanského 17. 4., 25. 9.

Šalounova 4. 4., 12. 9.

Štichova (úsek Janouchova–Hlavatého) + par-

koviště + NN 1586, 3909 14. 4., 22. 9.

Štichova (úsek Janouchova–Opatovská)

  7. 4., 15. 9.

Šustova + parkoviště + slepý úsek

 28. 4., 3. 10.

Tatarkova  17. 4., 25. 9.

Tererova 22. 4., 29. 9.

U Chodovského hřbitova 4. 4., 12. 9.

U Pojišťovny  29. 4., 6. 10.

U Přehrady (úsek Výstavní–Nad Úpadem)

 18. 4., 26. 9.

V Hájích 18. 4., 26. 9.

V Jezírkách  4. 4., 12. 9.

V Průčelí + parkoviště (NN 2478) 11. 4., 19. 9.

Valentova  11. 4., 19. 9.

Vejvanovského + parkoviště 10. 4., 18. 9.

Vidimova 22. 4., 29. 9.

Vojtíškova 15. 4., 23. 9.

Zdiměřická 22. 4., 29. 9.

Zlešická 15. 4., 23. 9.

Krajanská 24. 4., 1. 10.

Na Křtině (Vodnická–Milíčovská) 24. 4., 1. 10.

Proutěná 24. 4., 1. 10.

Vodnická 24. 4., 1. 10.

U Pramene  24. 4., 1. 10.

Ženíškova 11. 4., 19. 9.

Jana Růžičky  28. 4., 3. 10

U Zeleného ptáka 28. 4., 3. 10.

Hornomlýnská (Urešova–U Kunratického lesa)

 28. 4., 3. 10.

K Václavce 28. 4., 3. 10.

Urešova (Hornomlýnská–U Kunratického lesa)

 28. 4., 3. 10.
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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

NABÍZÍ PRONÁJEM:
ANTUKOVÉ TENISOVÉ KURTY 130,- Kč/hod.
TENISOVÁ HALA I V LETNÍM OBDOBÍ 200,- Kč/hod.
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL 200,- Kč/hod.
KOPANÁ NA UMĚLÉ TRÁVĚ 250,- Kč/hod.

 TENISOVÉ TRÉNINKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
 TENISOVÁ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ

Tenis Centrum Donovalská
Sportovní areál při ZŠ Donovalská 1684 
Praha 4 - Jižní Město
Mgr. Jiří Smrčka 
mobil: 736 762 150 
telefon: 603 856 063

www.donovalska.tenisklub.cz

Bytová jádra / Modernizace bytů
 12 let na trhu   více než 1850 rekonstrukcí   studio na ploše 250 m2

Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových jader, 
nebytových prostorů, cihlových bytů, kompletní 
servis včetně projektu, stavební povolení.

Bydlete ZDARMA
Po dobu rekonstrukce Vás můžeme ubytovat 

v bytě 2+1. Více informací na www.panelreko.cz

Naši  práci Vám 
rádi ukážeme.

PANELREKO s.r.o.
Pobočka: Křejpského 1523, Praha 4

zelená linka: 800 112 278
praha@panelreko.cz, www.panelreko.cz

182x61.indd   1 20.11.13   14:11

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

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   9:23:50ZASKLÍV
Originální finský zasklívací systém, 

tvrzená skla bez svislých rámů se posouvají 

k boční stěně lodžie na kterou se přiklopí,

což umožní mytí skel i z venkovní strany.

Zvolíte si barvu konstrukce, doplňkové 

konstrukce - sušáky, vykrytí prostoru pod 

zábradlím apod. samozřejmostí.

Držitel Certikátu kvality ISO 9001:2009

Optimi spol. s.r.o., Dubečská 74/4 Praha 10

Tel.: 602 477 874, info@optimi.cz, www.optimi.cz
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Nad Opatovem 2140, Praha 11 www.monada.cz

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

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

35 % 
sleva
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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. Koncerty, 
pohádky, divadlo, široká nabídka výtvarných, 
pohybových, jazykových kurzů, workshopy a vý-
stavy. 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. 4.–29. 4.: Výstava fotografi í „Koloběh“: Sou-
bor „Koloběh“ je pohled autora vážně i nevážně 
na život kolem nás. Vstupné zdarma.
1. 4., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupi-
nové bubnování. Vstupné 100/50 Kč. Rodinné 
vstupné 200 Kč.
2. 4., 14.30–15.30: Divadlo Lokvar uvádí po-
hádku: Sněhurka. Vstupné 50 Kč.
5. 4., 10.00–12.00: Sobotní dílna paní Němco-
vé: Květinová dílnička. Vstupné 50 Kč.
5. 4., 15.00–16.00: Divadlo Tondy Novotného 
uvádí: Pohádky z pralesa. Vstupné 50 Kč. 
8. 4., 18.00–19.30: Klub Mám talent – klubový 
pořad Markéty Dočekalové. Vstupné 75 Kč.
9. 4., 10.00–11.00: Divadlo Kapsa uvádí: Veli-
konoční pohádka. Vstupné 50 Kč.
12. 4., 10.00–18.00: Zahrada písní – soutěžní 
přehlídka neprofesionálních dětských sborů. 
Více informací na www.zahradapisni.cz. Regist-
rační poplatek 40 Kč.
13. 4., 10.00–18.00: Zahrada písní – soutěžní 
přehlídka neprofesionálních dětských sborů. 
Info: www.zahradapisni.cz. Poplatek 40 Kč.
14. 4., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří: 
Pražský salonní orchestr – populární swingové 
melodie II. Vstupné 50 Kč.
15. 4., 18.00–19.00: „Jak psát pro noviny, 
časopisy a internet?“ Scenáristka, spisovatelka 
a majitelka literární agentury „Mám talent“ Mar-
kéta Dočekalová zve všechny amatérské autory 
k milému posezení. Vstupné 97 Kč.
16. 4., 14.30–15.30:  Liduščino divadlo uvádí 
pohádku: Veselé Velikonoce. Vstupné 50 Kč. 
23. 4., 14.30–15.30: Divadlo Andromeda uvá-
dí: Veselé taneční. Vstupné 50 Kč.  
24. 4., 20.00–21.30: Laura a její tygři – koncert 
funk-pop-rockové kapely. Vstupné 290/260 Kč.
26. 4., 15.00–16.00: Nezávislé divadlo uvádí 
pohádku: Císařovy nové šaty. Vstupné 50 Kč.

NABÍDKA KURZŮ V KC ZAHRADA 
2. POLOLETÍ 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,
pondělí 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
1. 4., 18.00–20.00: Vernisáž k výstavě v Malé 
galerii: Pavel Veselý – texty, Renáta Lucková 
– fotografi e. Vstupné zdarma. Výstava potrvá 
do 31. 5. 2014.
3. 4., 16.00–17.30: Autogramiáda Adolfa Bor-
na. Autogramiáda proběhne v rámci probíhající 
výstavy Adolfa Borna ve Velké galerii. Vstupné 
zdarma. 
3. 4., 19.00–20.30: Dáša Vokatá a Oldřich Kai-
ser uvádějí: „Čekání na Magora“ – undergroun-
dová legenda a komerční seladón v zábavně-po-
etickém a hudebně-literárním pořadu. Vstupné 
220/180 Kč.
6. 4., 15.00–16.00: Divadlo Lokvar uvádí 
pohádku: O zamilovaném rytíři Aucassinovi. 
Vstupné 50 Kč.
8. 4., 16.00–18.00: Za památkami Prahy 
vsedě II. – promítání fotografi í s komentářem 
PhDr. Jiřího Bartoně. Vstupné zdarma.
12. 4., 9.00–18.00: Jarní řemeslný jarmark 
na Chodovské tvrzi – ukázka tradičních řemesel 
a bohatý velikonoční program! Vstupné zdarma.
13. 4., 15.00–16.00: Divadlo Špílberg uvádí po-
hádku: Kocourek Modroočko. Vstupné 50 Kč.
27. 4., 15.00–16.00: Divadlo Inkognito uvádí 
pohádku: Perseova dobrodružství. Vstupné 
50 Kč.
28. 4., 19.00–20.30: Martina Kociánová & Trio 
Amadeus – skladby W. A. Mozarta v podání zají-
mavého obsazení. Vstupné 190/160 Kč. 
30. 4., 18.00–21.00: Čarodějnice na Chodov-
ské tvrzi. Pálení čarodějnic s programem bubení-
ka Václava Kořínka. Vstupné zdarma.

Probíhající výstavy na Chodovské tvrzi:
ve Velké galerii od 5. 3. 2014 do 31. 5. 2014 
Adolf Born: Obrazy, grafi ky. Vstupné 50/30 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 – nabízí 
rodičům na RD semináře, akutní hlídání dětí.
Seminář Plánuji a nešílím – sobota 26. 4. 
2014. V rámci projektu proběhne 4. modul 
z cyklu seminářů na podporu návratu rodičů 
po rodičovské dovolené na trh práce.
NOVINKA
FITBALLY S VERONIKOU – hodina na velkých 
míčích, která vás naladí, protáhne a posílí celé 
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 hod.

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 hod.
Tanečně pohybové studio pro holčičky 3–7  let, 
úterý 16.00 a 17.00 hod.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00 hod.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
čt 16.00 hod.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16.00–18 hod. 
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00, 
st 11.00 a čt 11.00 hod.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00 
hod.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00 hod.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – rela-
xace pro dobrou psychickou pohodu, út 18.00, 
čt 18.00 hod.
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská škola pro děti od 2 let. 
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

ddm jižní mXsto
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
5. 4., 9.30–13.00: Jarní burza. Oblečení pro 
děti i dospělé, hračky, sportovní vybavení. DDM 
JM, Šalounova.
12. 4., 9.00–14.00: Papírové jaro 2014. Sou-
těžní výstava a přehlídka papírových modelů. 
DDM JM, Šalounova.
13. 4., 9.30–12.00: Velikonoční zdobení. Ruko-
dělná dílna. DDM JM, Šalounova.
13. 4., 14.00–17.00: Čekání na zajíčka. Výtvar-
ná dílna pro děti a divadelní představení pro ce-
lou rodinu. DDM JM, Květnového vítězství.
26. 4., 9.00–11.00: Turnaj ve stolním tenise A. 
Soutěž jednotlivců: hráči 1.–5. tříd + 8.–9. tříd + 
starší. DDM JM, Šalounova.
26. 4., 11.00–13.00: Turnaj ve stolním tenise 
B. Soutěž jednotlivců: hráči 6. a 7. tříd. DDM JM, 
Šalounova.
26. 4., 10.00–13.30: Tvořivá dílna – Fimo. 
DDM JM, Šalounova. 
17. a 18. 4., denně 8.00–17.00: VELIKONOČNÍ 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. PRAHA A OKOLÍ. CENA 
170 KČ/ DEN.

Připravujeme: 
1. 5. Parním vlakem do Lhotky.
16.–18. 5. Keramicko-výtvarná výstava.
17. a 18. 5. Kurzy animace pro děti i rodiče.
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. 
Info: www.ddmjm.cz.

mc dome\ek ymca praha
Komunitní centrum Matky Terezy, 
U Modré školy 1, Praha 11, tel.: 773 993 985
e-mail: mcdomecek@seznam.cz 
www.mc-domecek.cz

kcmt
Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11-Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež
od 13 do 19 let
Brandlova 1639/6, 149 00  Praha 11

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

Stezky Ticha
V prostorách Artotéky bude vystavo-

vat studentka Akademie výtvarných 

umění v Praze Lenka Falušiová grafi c-

ké listy různých formátů, provedených 

v technice čárového leptu a suché 

jehly. 

31. 3.–26. 4. 2014

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 h.; So 9–15 h.

tel.: 272 918 759

Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, 148 00  Praha 4

vás zve na koncert skupiny 

Laura a její tygři
Na konci roku 1985 zakládá Karel Šůcha v Neprakta klubu 

v Mostě rockovou skupinu Laura a její tygři. Černé brýle, bílé 

košile, černé kravaty a černé kalhoty vytváří nezaměnitelnou 

image skupiny. Koncerty skupiny sálají vlnami živočišné roc-

kové energie, ve  které vycítíme náznaky dunivých černoš-

ských rytmů, latinu a bílý beat šedesátých let.

Laura a její tygři mají v současné době na svém kontě více 

než 1600 koncertů v  rockových klubech a  na  festivalech 

doma i v zahraničí, 12 vydaných alb a pět koncertních pro-

jektů. Karel Šůcha, jako neúnavný hledač talentů, v  Lauře 

a  jejích tygrech vychoval řadu významných osobností čes-

kého kulturního života – např. Ilonu Csákovou, Martina Poš-

tu, Miloše Vacka, Dana Nekonečného, Lenku Novou a mno-

ho dalších.   

Chodovská tvrz, 

Ledvinova 9, 149 00  Praha 4

vás zve na zábavně-poetický 

& hudebně-literární program dvojice interpretů

Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá pod názvem 
„ČEKÁNÍ NA MAGORA“
Pořad je koncipován nejen jako pocta významnému české-

mu básníku Ivanu M. Jirousovi. Oldřich Kaiser se tentokrát 

představí také v  trochu jiné poloze, než je publikum zvyk-

lé – kromě vtipných improvizací (imitace projevu G. Husáka, 

atd.) se předvede jako zpěvák a muzikant, hrající na kytaru 

a housle, i jako skvělý interpret Magorových veršů. V duetu 

s undergroundovou písničkářkou nezaměnitelného stylu Dá-

šou Vokatou zazpívají vedle Dášiných autorských písní napří-

klad i slavné hity 60. a 70. let.

LAURA 

A JEJÍ TYGŘI

24. DUBNA 2014 

20.00 HODIN  

ČEKÁNÍ 

NA MAGORA

3. DUBNA 2014 

19.00 HODIN  

Letu čarodějnic nad Jižákem budou i letos 

asistovat kluby YMKARIUM a Jižní pól

Také letos se již můžeme těšit na  tra-

diční Čarodějnice na  Jižáku, akci, kte-

rou již po několik let společně pořádají 

nízkoprahové kluby Jižní pól a  Ymkari-

um. (Tomu jsme se podrobně věnova-

li v Klíči č. 2/2014.)  Čarodějnická akce 

se bude konat 24. dubna v Centrálním 

parku v  blízkosti metra Opatov od  14 

do  18 hodin. Program bude věnován 

jak nejmenším návštěvníkům s  rodiči, 

tak i  mládeži. Na  své si přijdou právě 

nejmenší návštěvníci, pro které budou 

připraveny zábavné hry a soutěže, ma-

lování na obličej, výtvarná dílna a tram-

polína. Pro starší děti bude k dispozici 

fotbálek, žonglovací workshop a  slac-

kline. Celý program bude doprová-

zet hudební vystoupení kapel, raperů 

a  beatboxerů  z  řad návštěvníků klu-

bů i  známějších interpretů oblíbených 

mezi mládeží. Kdo bude mít chuť, bude 

si moci pod dohledem zkušené lektor-

ky vyrobit vlastní tričko metodou síto-

tisku a  vyzkoušet si žonglování. Akce 

je formou přímé participace mladých 

lidí na  tvorbě a  realizaci programu ať 

už jako interpret, nebo pomocník při or-

ganizaci. Příležitost aktivně se zapojit, 

vystoupit, předvést se před kamarády, 

rodiči, veřejností je příjemnou a nenásil-

nou formou, jak v mladých lidech posilo-

vat schopnosti pro aktivní trávení volné-

ho času a podporovat kontinuální zájem 

o své koníčky (hudba, tanec, rap, zpěv 

atp.). Rádi bychom touto akcí podpořili 

kulturní nabídku pro veřejnost na Jižním 

Městě a zaměřili se na mladší obyvate-

le lokality. Chceme aktivně zapojit děti 

a mládež do její samotné realizace. Ješ-

tě chci zmínit, že se celá akce uskuteční 

bez drog a alkoholu a bude pro všechny 

návštěvníky zdarma, říká Dáša Strnado-

vá, jedna ze spoluorganizátorek.

daf

„Den pro celou rodinu“
 V  sobotu 5. 4. 2014 pořádá Apoštol-

ská církev, sbor Církev bez hranic Praha, 

u sborového domu Jana Milíče z Kromě-

říže odpoledne pro rodiny s dětmi. Máme 

připravené hry pro celou rodinu, hry pro 

nejmenší (Tři zlaté vlasy děda Vševěda, 

O  Smolíčkovi, O  hloupém Honzovi, Sně-

hurka a sedm trpaslíků, O perníkové cha-

loupce, O červené Karkulce, Princ Bajaja), 

různé soutěže, odměny, skákací hrad. Za-

čínáme ve 14.00 hod., předpokládaný ko-

nec v 17.00 hod. V případě trvalého deš-

tě se celá akce ruší. 

Více info na www.jinacirkev.cz 
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Doprava v klidu není v klidu
Doprava v  klidu neboli parkování je vel-

kým a nezřídka i složitě řešitelným problé-

mem nejen Jižního Města, ale i ostatních 

„velkých“ městských částí Prahy, a samo-

zřejmě zasáhl i většinu větších měst Čes-

ké republiky. 

Projektanty Jižního Města na  začátku 

sedm desátých let, kdy se objevily výkresy 

prvních ulic a parkovišť, ani ve snu nena-

padlo, kolik v nich za nějakých čtyřicet let 

bude parkovat automobilů a  o  kolik bu-

dou větší než tehdejší Trabanti a Škody 

110. V té době se navíc počítal jeden au-

tomobil na deset obyvatel…! Ale co teď 

s  tím. Často se nabízejí na první pohled 

snadná a  levná řešení. Zpravidla však 

narážejí na překážky, jakými jsou v zemi 

uložené sítě (kabely, potrubí apod.), ale 

také vlastnické vztahy. Devadesát pro-

cent parkovišť a  komunikací je ve  vlast-

nictví hlavního města Prahy, pro které 

vykonává správu jeho organizace Tech-

nická správa komunikací (TSK). Naprostá 

většina našich kroků, směřujících k rozší-

ření stávajících nebo vybudování nových 

parkovacích míst, tak vede přes hlavní 

město Prahu, které má nejen rozhodova-

cí pravomoc, ale i fi nanční prostředky, sa-

mozřejmě rozpočtované, a tedy i omeze-

né. Navzdory tomu všemu se nám daří 

postupnými kroky počet parkovacích míst 

zvyšovat. Jde to pomaleji, než bychom si 

všichni přáli, a přesto, nebo právě proto 

se radujeme z každého nového parkova-

cího místa.

Jednoduchá a  levná řešení v této oblas-

ti neexistují. To ale neznamená, že na je-

jich hledání rezignujeme. Naopak, dopra-

va obecně patří mezi naše priority.

Jan Meixner, ODS

Radnice Prahy 11 zkouší, co si může dovolit
Na stránkách deníku Metro se uhnízdila 

novinářská kachna. U metra Háje vznik-

nou promenády, přibudou zelené plo-

chy a nové budovy – zatím se prý neví, 

k  čemu budou sloužit. Noviny citovaly 

vyjádření tiskové mluvčí Prahy 11: „Za-

čátkem září jsme měli veřejné projedná-

ní změny lokality s obyvateli a ti to ví-

tají.“ (O zveřejnění v Klíči usiluji od října 

2013.)

Realita? Radnice dezinformuje veřejnost. 

Ano, projednávání proběhlo. Dvakrát. Po-

řizovali jsme videozáznam, takže lze do-

ložit, že tisková mluvčí radnice Prahy 11 

jednoduše nemluví pravdu. Ostatně to 

ani nemá v popisu práce. Změna podoby 

Hájů se ve skutečnosti setkala s odmítnu-

tím obyvatel. Mezi slovy „vítat“ a „odmít-

nout“ vidím rozdíl. 

Akce směřuje k zahuštění výstavby na Již-

ním Městě. Projektanti se vyhýbali čemu-

koliv konkrétnímu a zásobovali přítomné 

zbytečnými údaji. Valná část prezenta-

ce spočívala v popisu současného stavu. 

Lidé reagovali slovy: „Lokalitu známe. Ži-

jeme tu. Přejděte k věci.“ Marně. Chybě-

la vizualizace nebo hmotové studie řeše-

ného prostoru. Celkem podstatný atribut 

obdobných studií.

Z textové části dokumentace se dalo vy-

číst, k čemu hra směřuje. Radnice prosa-

dí to, co si místní nepřejí.  „Studie revita-

lizace lokality Háje“ obsahuje požadavky 

na řešení veřejné infrastruktury. „Výpočet 

potřeby vody pro navrhovanou výstav-

bu – nárůst“ pracuje s těmito čísly: nová 

bytová výstavba (1400 osob), kancelá-

ře (5100 osob), obchod (280 osob). Již-

ní Město se rozroste o  cca  7000 lidí. 

Vítejte! Jak se věci mají? Radnice názory 

obyvatel ignoruje. V létě roku 2011 pro-

běhla v lokalitě Háje anketa. Místní odpo-

vídali na to, co zde chybí a co jim naopak 

vadí. Výsledky byly promítnuty do tabulek 

a grafů. Nikdo neuvedl, že touží po zahuš-

tění prostoru kancelářemi a novými byty. 

Veřejné projednání splnilo účel. Radni-

ce „jednala“ s občany. Názory lidí jsou jí 

ve skutečnosti naprosto ukradené. Upra-

ví je k obrazu svému a vyjádří uspokoje-

ní nad harmonickou spoluprací radnice 

a obyvatel. Podobné triky uplatnila v pří-

padě výškové administrativní budovy 

na Litochlebském náměstí nebo u zámě-

ru výstavby bytových domů v  lokalitách 

Prašná či Benkova.

Petr Lukeš, zastupitel za HPP11

Nezahušťujte nám Jižní Město! 
Text po cenzuře radnice.

V Klíči se radnice nechlubí, co nám plánu-

je postavit před okny. Tak vás na webu 

HPP11 informujeme o  zástavbě na  JM. 

HPP11 a  spolupracujícím občanským 

sdružením se daří připomínkami, odvolá-

ními a  žalobami bránit mnoha nesmysl-

ným záměrům, které radnice buď sama 

iniciovala, nebo jde developerům na ruku: 

1.    Mrakodrap na Litochlebském náměs-

tí – obecní pozemky prodány r. 2010 

pro stavbu mrakodrapu. Podali jsme 

žalobu na stavební povolení.

2.    Rozsáhlá zástavba kolem metra Opa-

tov – pozemky prodány r. 2010 pod 

cenou. Podáno trestní oznámení, plá-

nování zástavby ale pokračuje a MČ 

„překvapivě“ souhlasí s  navýšením 

kancelářských ploch až na  170  000 

m2 (cca 10 tis. zaměstnanců). 

3.    Bytový dům ul. Stříbrského – MČ 

P11 prodala pozemky v proluce mezi 

domy pro stavbu bytového domu. 

Občané podali žalobu a Městský soud 

r. 2013 územní rozhodnutí zrušil. 

4.    Bytové komplexy Milíčovský háj – Nej-

vyšší správní soud projednává naši 

stížnost z  důvodů ochrany kriticky 

a silně ohrožených živočichů, Skanska 

přesto téměř rok staví bez povolení.  

5.    Obytný soubor Výstavní „Tři věže“ 

– čtyři roky bráníme Háje před zahá-

jením stavby, Central Group je stále 

na počátku projednání.

6.    Háje – sportovní areál „Nad Přehra-

dou“ – záměr výstavby již podruhé 

našimi připomínkami stažen.

7.    Okolí metra Háje – místo rekonstruk-

ce předložila radnice v září 2013 ná-

vrh na zástavbu (15patrová kancelář-

ská budova + stovky bytů), bez řešení 

pochozí zóny. 

8.    Roztyly – zástavba kolem metra 

Roztyly – záměr MHMP r. 2012 za-

mítl. Čtyřleté úsilí zachování zeleně 

u Kunratického lesa má smysl. Aktu-

álně snaha o  zástavbu „třešňovky“ 

pod Kolibou.

9.    Obytný soubor Na  Výhledu – ze-

leň a  parkoviště ul. Blatenská/Hrd-

ličkova (u  MediCentra) na  Roztylech 

r. 2011 prodány pro výstavbu byto-

vých domů, obyvatelé chystají žalobu.

10.  Bytový park Roztyly – obecní pozem-

ky prodány r. 2008 za 2450 Kč/m2. 

Radnice umožnila navýšit počet 

domů, pater i  bytů. Masivně se kácí 

zeleň, podali jsme žalobu.

12.  Mrakodrapy „Prague Eye Towers“ 

Chodov – PPF Group protlačuje vý-

stavbu dvou třicetipodlažních mrako-

drapů (128 a 139 m) na Chodově. 

13.  Bytový dům Prašná – MČ chystá likvi-

daci parkoviště ul. Hněvkovského pro 

výstavbu byt. domu.

14.  ul. Benkova, Podjavorinské, Hviezdo-

slavova, Gregorova, Nešporova – vý-

stavby bytových nebo garážových 

domů. 

Více čtěte na  webu HPP11. Věnujeme 

stovky hodin svého volného času proti 

rozprodeji obecních pozemků, zástavbě 

parkovišť a zelených ploch v režii radnice 

Prahy 11.

RNDr. Kateřina Zelenková a zastupitelé 

za HPP11

Názory zastupitelů
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Parkoviště nebo novostavba?

V  roce 1977 

byly předány 

do  užívání domy 

v  Hněvkovské-

ho 1375 a  1376. 

K  těmto domům 

bylo za  nemalé pení-

ze vybudováno parkoviš-

tě. V  rámci 3. vlny privatizace jsme za-

ložili bytové družstvo. Pár let poté jsme 

oslovili radnici Prahy 11 s žádostí o pro-

nájem nebo odkup pozemku s parkoviš-

těm, abychom se o něj starali sami. Ob-

drželi jsme však informaci, že to není 

možné, protože slouží i pro další domy 

v  okolí. Jaké však bylo naše překvape-

ní, když jsme se v roce 2011 dozvěděli, 

že rada MČ schválila prodej tohoto po-

zemku, a to dle našich zjištění o tom již 

uvažovala v roce 2006. Obyvatelé této 

lokality vyjádřili nesouhlas s  prodejem 

peticemi. V roce 2012 se situace opako-

vala, tentokrát však byl záměr postavit 

zde startovací a ústupové bydlení a ne-

daleko, v ulici Brandlova, garážový dům. 

Proti tomu byly opět petice, neboť by 

v této lokalitě zmizela všechna parkoviš-

tě, došlo by k většímu zahuštění, a tedy 

i  ke  značnému zhoršení životních pod-

mínek. Proběhlo několik jednání se za-

stupiteli a  výsledkem byl příslib, že po-

kud obyvatelé zmíněné lokality nebudou 

chtít, nic se stavět nebude. Toto vyjád-

ření máme písemně jak od starosty, tak 

i  jeho zástupce. Při jednáních nám byla 

předložena drahá studie na bytový dům 

Prašná i garážový dům Brandlova. 

Radnici nezajímá a  nepřipouští, že se 

nám sníží kvalita bydlení a  že v daném 

případě nejde jen o  zrušení parkoviště, 

ale i  o  výhled z  domů, vzdušnost, do-

pravní obslužnost atd. Naopak p. Kárský 

na stránkách radnice slibuje nesplnitelné 

– možnost parkování pro obyvatele lo-

kality v případě nově postaveného byto-

vého domu. Dle studie má být v tomto 

domě 158 bytů, množství služeb, a par-

kovacích stání – ovšem jen 213. To sice 

odpovídá vyhlášce, ale kde jsou zrušená 

parkovací místa pro stávající domy? Ka-

ždému rozumnému člověku je jasné, že 

po zrušení parkoviště s cca 200 místy je 

tento příslib nereálný. 

Nereálné je i to, že by případné parková-

ní pod tímto domem mohlo být pro stá-

vající obyvatele zdarma. Nyní, po  doru-

čení měsíčníku „Klíč č. 10/2013“, je již 

jisté, že by to zdarma a ani levné neby-

lo. Zástupce starosty se ohání i  argu-

mentem, že chce omladit sídliště, např. 

do  našich domů se mladí stěhují, ale 

mají problém s umístěním dětí do škol-

ky. A dům Hněvkovského 1375 a 1376 

si vybírají z důvodu vzdušnosti, hezkého 

výhledu, blízké školy a  školky, ale i  do-

pravní obslužnost a  bezproblémového 

parkování.

Za Společenství Hněvkovského čp. 

1375 a 1376: JUDr. Václav Kuchař, 

předseda Společenství

Petra Bartušková, místopředsedkyně 

Společenství

Praha 11 vybudovala na přání obyvatel další cesty
Celkem 1,3 kilometru cest podle přá-

ní obyvatel vybudovala během loňského 

roku Praha 11.  Takzvané přešlapy staví 

už déle než tři roky v místech, která lidé 

zvolili jako přirozenou spojnici svého byd-

liště s autobusovou zastávkou, domem, 

obchodem apod. Změna vyšlapaných 

cest ve  zpevněné je součástí programu 

Jižní Město – město pro život, jímž se 

úřad snaží zapojit obyvatele do zlepšová-

ní prostředí v lokalitě.

„Program spojuje samosprávu a  obča-

ny v  jednom záměru se společným cí-

lem. Měníme a chceme i dál společně mě-

nit Jižní Město. Vycházíme z  představ 

těch, jichž se to týká nejvíc: lidí, kteří tu 

žijí,“ uvedl starosta MČ Praha 11 Dalibor 

Mlejnský. 

Při výstavbě Jižního Města se budova-

ly chodníky především do  pravých úhlů 

a  mnohdy vznikaly poněkud nelogic-

ky. Lidé si proto začali zkracovat ces-

tu ve  vnitroblocích k  zastávkám auto-

busu, k  parkovišti, k  obchodům. Chodili 

po travnatých plochách, které se za deš-

tě nebo v zimě měnily ve špatně schůdné. 

A městská část je začala nahrazovat pře-

šlapy, tedy zpevněnými cestami. V  prv-

ních třech letech jich vybudovala téměř ki-

lometr, vloni více než jednou tolik. 

Budují se zejména na  základě podnětů 

obyvatel a obvykle jsou používanější než 

původní chodníky. Vznikají na pozemcích, 

které jsou ve správě MČ Praha 11. V pří-

padě, že se budují na  pozemcích jiných 

vlastníků, musí MČ získat jejich souhlas.

 

Program Jižní Město – město pro život 

však není jen o zpevněných cestách. Lidé 

mohou prostřednictvím svých zástupců 

z  bytového družstva nebo společenství 

vlastníků rozhodovat o  odstranění ne-

používaných sušáků, klepadel či nebez-

pečných betonových prvků. Praha 11 jim 

nechá natřít zábradlí nebo opravit kontej-

nerové stání, umístit lavičku či odstranit 

graffi  ti z fasády. 

cis
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Novinky pro cyklisty – mapa, stojany atd.
Před časem jsme vás, kteří rádi jezdí na kole, prostřednictvím časopisu Klíč a webo-
vých stránek vyzývali, abyste na adresu cyklo@praha11.cz zasílali své náměty 
na místa, kde cyklostojany chybí, nebo jsou instalovány nevyhovující.

Děkujeme všem, kteří zaslali podně-

ty na  umístění stojanů na  kola, za  je-

jich aktivitu, všímavost a  ochotu připo-

jit se k myšlence Prahy 11 změnit jízdu 

na  kole z  víkendové aktivity na  rutinní. 

Protože každá jízda začíná a  končí par-

kováním, potřebují své kolo bezpečně 

„zaparkovat“ i  cyklisté. Nejlépe do  uza-

mykatelných, bezpečných stojanů. Ty je 

nezbytné nejen pořídit, ale zejména vy-

brat  nejvhodnější lokality pro jejich umís-

tění. Díky vašim námětům se nám poda-

řilo najít nejvhodnější místa pro bezmála 

šest desítek stojanových hnízd po celém 

Jižním Městě. Vaše náměty pro nás byly 

velmi cenné, a pokud to bylo jen trochu 

možné, vždy jsme se jimi řídili. 

Výsledkem společného díla s vámi, obča-

ny Jižního Města, cyklisty, jsou přehledné 

tabulky, které zahrnují jak místa, která ne-

byla realizována v  předchozích etapách, 

tak místa, kde jsou stávající stojany již 

nevyhovující. Samozřejmě nechybí i nové 

lokality a věříme, že se naše společné dílo 

podaří co nejdříve zrealizovat. Seznam 

nových stojanů je přehledně zpracovaný 

na webu www.praha11.cz v sekci rozvoj 

a  regenerace, Jižním Městem na  kole – 

Informace pro cyklisty – stojany na kola. 

Na březnovém zastupitelstvu byl schvá-

len vstup MČ Praha 11 do  velké Aso-

ciace měst pro cyklisty. Pokud vás za-

jímá, o  co se jedná, navštivte www. 

cyklomesta.cz. Členy Asociace jsou 

obce, města a svazky. Asociace se po-

dílí na přípravě a  tvorbě návrhů i opat-

ření týkajících se zejména cyklistické 

dopravy. Činnost Asociace je založena 

na  aktivitě starostů, primátorů a  členů 

zastupitelstev, kteří se věnují obecným 

problémům spojeným s cyklistickou do-

pravou, a vznikla v červenci 2013.

daf

Život na Jižním Městě

Jižní Město plánuje rekonstrukci další mateřinky
Městská část Praha 11 by chtěla opravit mateřskou školu v Janouchově ulici. Dvě 
z pěti budov mateřinky jsou kvůli nevyhovujícímu stavu prázdné. 

Jižní Město přitom potřebuje volná mís-

ta pro své nejmladší obyvatele. „Přestože 

jsme za  poslední roky vytvořili tisícovku 

nových míst v  mateřských školách, po-

řád se rodí další děti a my potřebujeme 

další místa. Rekonstrukcí MŠ Janoucho-

va chceme zvýšit kapacitu našich před-

školních zařízení,“ uvedl starosta Dalibor 

Mlejnský. Se záměrem souhlasili i zastu-

pitelé. MČ nyní může začít hledat dodava-

tele prací. I. etapa by měla trvat půl roku, 

druhá až deset měsíců. Ve  dvou pavilo-

nech mateřské školy jsou nyní čtyři tří-

dy. Využívá se také hospodářská budova 

v pavilonu „C“. Prázdné objekty A1 a B1 

jsou však ve špatném stavu: je narušená 

statika, náspy pod objekty se trhají a na-

rušují podlahy v patrech. Také obvodový 

plášť se musí opravit. Předpokládá se, že 

se půjde do deseti metrů podloží, jehož 

stav posoudí geolog a statik. 

Přestože využívané budovy jsou v provo-

zu, rekonstrukce je čeká také, jen méně 

zásadní. Počítá se s  výměnou kanaliza-

ce, opravami obvodového pláště, teras 

a schodišť a dalšími pracemi, včetně ram-

py pro bezbariérový přístup. 

cis

CVIČENÍ SENIORŮ 

POKRAČUJE 

A OTEVÍRÁ I NOVÉ 

KURZY

Zajímá vás, co se chystá?

•  Příprava nové koncepce cyklistické 

dopravy 

•  5. a 6. etapa stojany + cykloboxy 

Opatov

•  Cyklostezka podél Košíkovského po-

toka v rámci Jedenáctky VS

•  Úsek cyklotrasy A 41 ul. U Modré 

školy 

•  Studie propojení Prahy 11, Újezda, 

Křeslic a Průhonic

•  Značení trasy GW Praha–Vídeň přes 

území Prahy 11

•  Nová cyklomapa 2014

•  Účast na Cyklozvonění 2014

•  Propagační jízda do Dendrologické 

zahrady

Seniorské cvičení, které probíhá pod 

záštitou starosty MČ Praha 11 Dalibo-

ra Mlejnského a  ředitele Jihoměstské 

sociální, a. s., Jana Gabriela dále pro-

bíhá a vzhledem k velkému zájmu ote-

vírá i  nové kurzy. To vše z důvodů na-

plněnosti těch stávajících i  se snahou 

o  přiblížení místa kurzů k  bydlišti zá-

jemců o cvičení. Nadále se můžete ob-

racet přímo na  jednotlivá zařízení: Fit-

nes centrum Chrpa, Krejnická 2021, tel: 

272  927  332, Squashpoint, Květno-

vého vítězství 938, tel: 272 940 089, 

Fitnes Star, Vojtíškova 1783, tel: 

777 777 599 a Studio Jitka v KC Zahra-

da, tel: 737 141 507. red
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Pokud bydlíte na Jižním Městě a jste motoristé, máme pro vás 
na tento měsíc zajímavé okénko pro podnikatele. 

Představíme vám Autoservis Vránek, síd-

lící na starém Chodově v Zakouřilově uli-

ci, který tady úspěšně působí už od roku 

1998. Nabízí tu nám, motoristům, veške-

ré práce, které auto potřebuje. Ať už se 

jedná o  preventivní prohlídky, nebo ná-

ročnou opravu po  nehodě, která se ob-

čas přihodí. Povídala jsem si s  Milanem 

Vránkem, majitelem fi rmy, kterého jsem 

se snažila zeptat na všechny motoristic-

ké zajímavosti, a tady jsou zajímavé infor-

mace pro motoristy.

„S  klientem si domlouváme při převzetí 

auta do opravy smluvní cenu. Pokud se 

během opravy objeví něco, co je nutné vy-

měnit či opravit, vždy to se zákazníkem 

konzultujeme. Telefonicky, nebo u  draž-

ších výměn samozřejmě osobně. Snažíme 

se zákazníkům dávat výhodné bezkonku-

renční ceny za  opravu vozu, cena práce 

nepřekročí nikdy max. 60 % ceny práce 

značkového autoservisu.“

„Vaše havarované auto opravíme v  ma-

ximálně rychlém termínu, komunikujeme 

s pojišťovnami, takže u větších oprav ne-

platíte nic a  náš autoservis se postará 

o  veškerou komunikaci. Umíme najít ře-

šení při úhradě nákladů na amortizaci dílů 

vašeho staršího auta, kterou si velmi pod-

statně každá pojišťovna uplatňuje. Taktéž 

uhradíme za  vás vaši spoluúčast k  vaší 

pojistné události. Zákazníci mají možnost 

zapůjčení náhradního auta po celou dobu 

opravy.“ 

VY NÁM DÁTE AUTO HAVARO-
VANÉ A ZPĚT DOSTANETE AUTO 

OPRAVENÉ. 

ZÁKAZNÍK NEPOTŘEBUJE ŽÁDNÉ 
PENÍZE.

SPOLUÚČAST A JINÉ PROBLÉMY 
ZAJISTÍ ZA VÁS NÁŠ SERVIS. 

Autoservis nabízí:
•  Příprava auta na STK – zajištění STK

•  Mechanické a klempířské opravy, rovna-

cí rám

•  Doplnění a výměna provozních kapalin, 

fi ltry

•  Autoelektrika, diagnostika a tachometry

•  Autosklo

•  Lakovna dílů i celého vozu

•  Oprava havarovaného auta včetně od-

tahu, projednání s pojišťovnou

•  Oprava a servis klimatizace

•  Opravy a revize LPG

•  PNEUSERVIS – komplexní služby

•  Vyrovnání menších poškození plecho-

vých dílů metodou SMART FIX – bez 

poškození laku

•  Technická pomoc při nákupu ojetého 

auta a  při dovozu ze zahraničí, tech-

nická pomoc při jednání s pojišťovnou, 

resp. při uzavření pojistky na váš vůz

Autopůjčovna: Pro klienty po dobu opra-

vy jejich auta zdarma nebo cenově velmi 

výhodně.

Při velké havárii vašeho auta vám tady 

nabídnou odkoupení vozu za velmi výhod-

ných podmínek. 

Jako bonus nabízí servis prohlídku a dia-

gnostiku vašeho vozu zdarma.

Kontakt:
AUTO Vránek

Zakouřilova 2275, Chodov

milan.vranek@seznam.cz

tel.: 731 208 823

TIP pro vaše auto je – AUTO Vránek

OKÉNKO PRO 

PODNIKATELE

DUBEN
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Ze zápisníku 
Městské policie

VYHAZOVÁNÍM ODPADKŮ 
NA SEBE UPOZORNIL
Dopoledne 2. února spatřila hlíd-

ka strážníků v ulici Hviezdoslavova 

muže, který z kontejnerového stání 

vyhazoval odpadky ven. Následnou 

lustrací strážníci zjistili, že muž ne-

jenže znečišťoval veřejné prostran-

ství vyhazováním odpadků, ale bylo 

po jeho osobě vyhlášeno celostátní 

pátrání Policií ČR. Z tohoto důvodu 

nechali dotyčného celé okolí kontej-

nerů uklidit a následně ho předvedli 

na Policii ČR, kde ho předali k dalšímu 

šetření.

CHTĚL DO BYTU PŘES BALKON
Pozdě v noci 6. 2. bylo oznámeno 

na l. 156, že v ulici Michnova ne-

známý muž bouchá pěstí do skleně-

né výplně lodžie. Po příjezdu hlídky 

na místo hlídka zadržela muže, kte-

rý hlavou a pěstí rozbíjel skleněnou 

výplň a při tomto jednání se zranil. 

Z důvodu poškozování cizí věci a vět-

ší škodě, která přesahovala 5 000 Kč, 

byl dotyčný strážníky omezen 

na osobní svobodě, následně ošet-

řen a předán k dalšímu šetření na Po-

licii ČR.

STRÁŽNÍCI POMÁHALI
Dne 6. 2. v dopoledních hodinách 

byla hlídka strážníků požádána star-

ším mužem o pomoc z důvodu po-

hřešování své přítelkyně, která by se 

měla údajně nacházet ve svém bytě 

a na zvonění neotevírá. Po přícho-

du na místo strážníci s oznamovate-

lem zaslechli z bytu sténání a volání 

o pomoc. Z tohoto důvodu strážníci 

přistoupili k otevření bytu, kde v pro-

storách koupelny našli ležící ženu, 

které ihned poskytli první pomoc 

a následně přivolali rychlou záchran-

nou službu, která dotyčnou převezla 

k dalšímu ošetření do Fakultní nemoc-

nice v Krči.

PRAVIDELNÉ KONTROLY NA 
ZÁVADOVÉ OSOBY NEUSTÁVAJÍ
Dne 10., 13. a 21. 2. v odpoledních 

hodinách strážníci OŘ MP Praha 11 

provedli namátkovou kontrolu v are-

álu bývalých stavebnin v ulici Staro-

chodovská. Při těchto kontrolách zde 

nalezli a následně zadrželi tři celo-

státně hledané osoby Policií ČR, kte-

ré předvedli na Policii ČR a předali 

k dalšímu šetření.

ZeZe zzápápisis íníkuk  
Městské policie

Jaro je tu, hurá na kola, 
ale bezpečně
Tak jsme se dočkali, i když se letos zima moc nepředvedla, přece jen teploty nebyly 
úplně jarní, což se teď dozajista změní. 

A vy, občané Jižního Města, oprášíte jízd-

ní kola a budete chtít vyrazit do ulic nebo 

do přírody. V první řadě ale nezapomeň-

te zkontrolovat, zda je vaše kolo způso-

bilé k  provozu. Po  dlouhé odmlce bude 

třeba minimálně dohustit pneumatiky, 

pokud svoje kolo rovnou nesvěříte do ru-

kou odborníka k celkové revizi. A pak už 

hurá do sedel. Jižní Město má poměrně 

hustou síť cyklostezek, na čemž se podí-

lí nejen Magistrát hlavního města Prahy, 

ale především městská část Praha 11. 

Ta dokonce vydala mapu cyklostezek Již-

ního Města, takže si každý může vybrat 

svoji trasu pěkně doma „od stolu“. Co by-

chom si měli uvědomit, než tedy vyrazí-

me na kole ven? „Cyklista je účastníkem 

silničního provozu a řidičem podle zákona 

o  provozu na  pozemních komunikacích. 

Znamená to, že pro cyklisty platí stejná 

pravidla jako pro řidiče motorových vozi-

del. Mimo jiné i co se týče jízdy pod vli-

vem alkoholu nebo jiné návykové látky,“ 

říká ředitel Obvodního ředitelství měst-

ské policie Prahy 11 Bc.  Petr Schejbal, 

DiS. Cyklista musí jet při pravém okraji 

vozovky, po jednom za sebou, a pokud je 

zřízen pruh pro cyklisty nebo cyklostezka, 

přednostně užít ji. Naopak cyklista nesmí 

jet bez držení řídítek, držet se jiného vo-

zidla, vést za jízdy druhé kolo, psa, nebo 

vozit předměty, které by znesnadňovaly 

řízení jízdního kola, ani jet na jednomíst-

ném kole ve dvou. A pokud je mladší de-

seti let, nesmí sám na silnici, pouze pod 

dohledem osoby starší patnácti let. „Po-

užití cyklistické přilby je pro osoby mlad-

ší osmnácti let povinnou výbavou. Je ale 

důležité, aby byla přilba připevněna řád-

ně, protože jinak v  podstatě pozbývá 

smyslu. Dovoluji si však apelovat i na do-

spělé, aby cyklistickou přilbu užívali – 

zlomenou ruku nebo nohu opraví sádra, 

poškozenou hlavu však nikoli a  zdraví 

máme jen jedno,“ upozorňuje ředitel Bc. 

Schejbal. Samozřejmě i  výbava kola má 

své povinné prvky, které najdete v přílo-

ze č. 13 Vyhlášky Ministerstva dopravy 

č. 341/2002 Sb. Strážníci jsou oprávně-

ni řešit přestupky spojené s povinnou vý-

bavou, s jízdou na kole i s jeho vedením. 

Cyklista totiž na kole nesmí jet po chod-

níku a ani přes přechod pro chodce, kudy 

nevede cyklostezka. „Cyklista také nesmí 

ohrozit na  cyklostezkách ani odpočíva-

dlech ostatní cyklisty, chodce ani zvířata. 

Proto buďte ohleduplní k ostatním, abys-

te si výlet na kole neznepříjemnili nevrlý-

mi pohledy či slovy s jiným cyklistou nebo 

chodcem, nebo dokonce úrazem. Přeji 

vám mnoho kilometrů ve  zdraví ujetých 

po  jihoměstských cyklostezkách, které 

se k  vyjížďkám přímo nabízejí,“ uzavírá 

Bc. Schejbal.

Literární soutěž v oblasti 
prevence rizikového chování
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 ve spolupráci s protidrogo-
vou koordinátorkou úřadu MČ Praha 11 vyhlašuje literární soutěž v oblasti prevence 
rizikového chování.

Soutěž, určená žákům základních škol 6. 

a 7. tříd (I. kategorie) a 8. a 9. tříd (II. kate-

gorie), má formu dopisu fi ktivnímu kama-

rádovi, ohroženému rizikovým chováním, 

nebo formu popisu vlastní zkušenosti 

s účastí na preventivním programu reali-

zovaném pro školu (např. beseda, adap-

tační výjezd v 6. třídě, návštěva památní-

ku Lidice, exkurze do věznice). Maximální 

rozsah jsou 2 strany A4. Uzávěrka soutě-

že je k 30. květnu, ze zaslaných příspěvků 

vybere porota vítěze, kteří budou odmě-

něni věcnými cenami. 

Podepsané příspěvky s  označením tří-

dy a  školy zasílejte na  adresu: Pedago-

gicko-psychologická poradna pro Prahu 

11 a  12, obvodní metodička prevence 

Helena Holečková, Kupeckého 576/17, 

149 00  Praha 11.

Život na Jižním Městě



Voda – chemie, technika i alchymie

Pětadvacetimetrový bazén a  další čty-

ři dětské, tobogán, vířivka, chrliče a  dal-

ší vodní prvky bazénových hal Jedenáct-

ky VS si jistě umí představit každý. Kolik 

však v celém prostoru bude kolovat vody, 

jak dlouho potrvá, než se systém napustí, 

jak často se bude voda doplňovat nebo 

vyměňovat, kde se vezme a jak se bude 

ohřívat, to už jsou otázky, na které kaž-

dý neodpoví. Informace o vodě, jejím re-

žimu i nastavení techniky pro ideální pa-

rametry, poskytl projektový manažer Jiří 

Kozman. 

„Voda v  takhle velkém komplexu je na-

vzdory obrovskému počtu technicky 

dokonalých ovládacích prvků stále tak 

trochu alchymie. Hlídá se spousta para-

metrů, musí se počítat s řadou věcí. Na-

stavený režim musí například velmi rychle 

vyrovnávat změny,“ upozornil J. Kozman.

Prvky obou bazénových hal pojmou 1500 

m3 vody. Její teplota se bude pohybovat 

od  maximálně osmadvaceti stupňů Cel-

sia ve  velkém bazénu po  až dvaatřicet 

v  centru dětského a  kojeneckého plavá-

ní. Do Jedenáctky VS se napustí dvěma 

přípojkami na městský vodovod, na  jed-

nu z nich je připojena kompletní bazénová 

technologie. 

Voda z vodovodu je sice vhodná na pití 

a často má mnohem lepší parametry, než 

voda balená, ale k  napouštění bazénu 

pro veřejné koupání se bez úprav použít 

nedá. Aby byla voda vhodná na  veřejné 

koupání, musí se dezinfi kovat a chemicky 

upravovat. Například proto, aby se přes 

ni dalo dohlédnout až na dno, i  když se 

ohřeje. „K úpravě bazénové vody používá-

me recirkulační úpravny. Každá z nich čis-

tí, dezinfi kuje a regeneruje vodu pro jedno 

bazénové těleso,“ uvedl J. Kozman. 

Voda z přelivů se v případě většího množ-

ství návštěvníků zadržuje v  akumulační 

jímce, aby se mohla vracet do systému, 

například pro tobogán. Pokud by jí bylo 

málo, automaticky se dopustí z vodovo-

du. „Systém se skládá také z  čerpacích 

jednotek, které před ucpáním chrání lapa-

če vlasů. Samozřejmostí je fi ltrace, ohřev 

vody, hygienické zabezpečení a  úpra-

va chemických vlastností,“ vyjmenoval 

J. Kozman. 

K nezbytnému vybavené bazénů patří ze-

jména fi ltrační zařízení. Pracuje na  prin-

cipu pískových fi ltrů, ovládá se pěti 

pákovými ventily včetně automatických 

pneumatických pohonů. Voda se v  nich 

zbavuje zachytitelných nečistot. „Jde na-

příklad o důsledky drobných „nehod“  nej-

menších návštěvníků, které se v  centru 

pro kojenecké plavání dají předpokládat. 

Kdo má malé děti, umí si představit, že 

miminko bez plen může „porušit“ spole-

čenské normy,“ usmál se J. Kozman. 

Výkonné fi ltry nečistoty odstraní ve  vel-

mi krátkém čase; fi ltry se pak vyperou vo-

dou a vzduchem. Přefi ltrovaná voda pu-

tuje k ohřevu na tepelné výměníky. Pak ji 

čeká cesta k hygienické a chemické úpra-

vě. Do vody se pomocí dávkovacího čer-

padla přidává látka (polyaluminiumhyd-

roxidchlorid), s jejíž pomocí se vysráží 

velmi drobné nečistoty. Sleduje se také 

pH vody, aby bylo co nejblíže hodnotě 

7,0 (vyhláška povoluje pH vody 6,5–7,6).

Pro chloraci se používá plynný chlór z tla-

kových lahví, a to podle údajů automatic-

ké zařízení pro měření a  regulaci kvality 

vody pro každý okruh. UV lampa naopak 

vázaný chlór v bazénech odbourává, a to 

pomocí středotlakých plnoprůtokových 

UV lamp. 

Upravená voda se napouští tryskami 

do bazénů a pomocí odvodňovacích (pře-

padových) žlábků odvádí zpět do akumu-

lační jímky, nebo do  kanalizace. „Tak se 

zajistí cirkulace vody v bazénech. Každých 

patnáct minut se elektronicky sleduje 

kvalita. V časových cyklech, které nasta-

ví hygienická stanice v souladu s  legisla-

tivou, se zajistí vzorek vody. Ten putuje 

na rozbor kvality vody. O výsledku dostá-

vá informaci hygienická stanice,“ uzavřel 

J. Kozman.

Šárka Cicvárková

Seriál S průvodcem po Jedenáctce VS 27
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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

• 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

• 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

• 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 menší byt na Jižním Městě o ve-

likosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní nebo 

osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• 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 3 nebo 4po-
kojový byt v klidné lokalitě Prahy 11 s pěší 

dostupností na  metro. Případné dluhy 

a závazky nemusí být překážkou. Spěchá! 

Nechceme RK! Tel.: 774 358 831

• POPTÁVÁME KE  KOUPI menší byt 
na  Jižním Městě pro mladý pár. Ideálně 

původní stav, lze i po reko. Může být DV 

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

me, RK nevolejte! Tel.: 773 515 080

Mladý pár koupí byt 2 + kk, 2 + 1 v lokali-

tě Háje, Měcholupy, Petrovice. Ne přízemí 

a poslední patro. Financování zajištěno již 

předjednanou hypotékou. RK CHIRŠ, tel.: 

267 311 611, haje@chirs.cz

• Rodina koupí byt 3 + kk, 3 + 1, 4 + kk 

v  lokalitě Roztyly, Chodov, Opatov, Háje, 

Petrovice. Lodžie podmínkou. Platba 

v hotovosti do částky 2 500 000 Kč. RK 

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

• KOUPÍM BYT na JM nebo v okolí. Men-

ší 2 + kk (1) a  větší 3 až 4 + 1. Osobní 

i družstevní vlastnictví. Volejte nebo pište 

na tel.: 605 246 386

• Ihned nebo od 1. 5. hledám hezký byt 
pro sebe a partnerku, s dobrým spojením. 

Máme limit do  13 tisíc. Děkujeme! Tel.: 

605 845 088

• Nabízím na  dl. pronájem dva byty 

menší 1 + kk za  8500 Kč a  větší 2 + kk 

za 10 500 Kč. Tel.: 777 260 333

• Koupíme byt 3 až 4 + 1 v  Praze 11. 
Jsme přímí zájemci a  upřednostníme na-

bídku přímo od majitele. Máme vlastní ho-

tovost, můžeme koupit i  družstevní byt. 

Tel.: 603 306 423, zcapkova@email.cz

• Prodám/pronajmu 3 + 1 s  balkonem, 
celkem 85 m2, 1. NP, Jana Růžičky 1142, 

Praha 4, u Kunratického lesa, volný ihned. 

Jsem přímý majitel. Zájemci prosím volat 

nebo SMS na tel.: 777 205 245

FINANCE
• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-

NÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVI-

DENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ. 

VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSO-

NALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA  ÚŘA-

DECH. Tel.: 604 618 298, 222 364 018, 

www.admis.name

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA, Anny Drabíko-

vé 534, P4-Háje. Pojištění úraz, majetek, 

auta, cestovní, penze, úvěry, investi-

ce. Servis, platby kartou/hotově. Mobil: 

723 277 777

• 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.

• Hypotéky – nové i  refi nancované pro 

občany i OSVČ se sazbou od 1,99 %. Kva-

litní poradenství a osobní přístup na  tel.: 

601 350 607

• Kompletní realitní a právní servis. Hy-

potéky, spotř. úvěry a  úvěry pro drobné 

podnikatele. Kalkulace úvěru zdarma, vý-

běr banky, vyřízení žádosti o úvěr v bance. 

Jana Hrdinová, tel.: 739 500 594

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, ob-

klad, dlažby. Malířské a  bourací práce, 

odvoz suti. Rekonstrukce jader, dom-

ky, nebyt. prostor. Rozumné ceny. Tel.: 

603  538  738, e-mail: marti.dvorak@

centrum.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

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

– Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• 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

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
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• Matrace na  míru do  3 dnů. Čalounic-
tví. Obchod: molitany + drť, koženky, 

kůže, juta, 900 druhů potahových látek, 

popruhy, rouna, plátna, ozd. hřeby a  jiné. 

Praha 4-Pankrác. Tel.: 241  402  270, 

www.molitany.cz

• BYTOVÉ JÁDRO – REKONSTRUKCE 
– SPECIALISTÉ NA  PRAHU 11 – ZA-
JISTÍME VŠE. Již 22 let zkušeností s  re-

konstrukcemi. Cena již od  99  000 Kč 

za  komplet. Tel.: 602  244  255, 

www.bytovejadro.cz 

• !!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 – rekonstrukce bytů, 

obklady, 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

• INSTALATÉRSKÉ 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

• 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

• Oprava praček a  myček AEG, Aris-

ton, Crosley, Electrolux, Indesit, Philco, 

Whirlpool, Zanussi a  jiné. Podlipný, tel.: 

603 276 606

• 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.

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

vštěva zdarma. Info: 606 227 390

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

ky, instalatérské a  elektrikářské práce. 

Tomáš Doležal, tel.: 723 044 706, www.

koupelny-praha-rekonstrukce.cz, e-mail: 

dolmek@seznam.cz

• 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 žalu-

zií. 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

• Elektrikářské práce Erben. Opravy 

malé, velké i  rekonstrukce, světla, zá-

suvky, jističe, dotažení spojů, vedení 

k  novým kuchyním, zasekání i  v  lištách. 

www.elektrikarerben.cz, tel.: 604 516 344

• UKLIDÍM, VYŽEHLÍM, PŘÍP. NAKOU-
PÍM, POHLÍDÁM DĚTI. 100% SPOLEH-

LIVOST A  TRPĚLIVOST, DŮCHODKYNĚ 

VE  VÝBORNÉ KONDICI, NEJRADĚJI JM 

– NENÍ PODMÍNKOU. Tel.: 603 436 827, 

nebo 222 946 963

• 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

• ÚKLID FANTA, mytí oken a  rámů, ná-

bytku, dveří, čištění koberců a  čalounění, 

ostatní dle přání na tel.: 723 277 777

• 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 – 5900 Kč. Tel.: 777 207 227

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 

Tel.: 737 202 354

• 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

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC; Vinyl; 

Koberce; Plovoucí podlahy. Návštěva 

se vzorky, zaměření a  cenová kalkulace 

ZDARMA. Kontakt: mobil 604  623  052, 

www.blahapodlahy.cz

• 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, 

e-mail: michalptak@centrum.cz

• 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

• Instalatérské práce – voda, plyn, kana-

lizace, topení. Výměna plynových spotře-

bičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

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

• Čistíme koberce, sedačky, postele, 
židle ap. mokrou metodou profi  stroji 

Kärcher a Vax. Odstraňujeme prach, aler-

geny, roztoče a  skvrny různých původů, 

používáme vonný přípravek s  impregnací. 

Myjeme okna. Kvalitně, rychle a levně. Do-

prava Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818, 

www.cistimekoberce.cz

• Náhradní díly na  ŽALUZIE zakoupíte 

v  e-shopu pro kutily – www.kupujdily.cz. 

Dodáme sítě proti hmyzu, žaluzie, marký-

zy. Případná montáž je možná po dohodě. 

Tel.: 702 523 034

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

nictví, obkladačství, byt. jádra, štukování 

stěn, malování aj. práce. Kvalita, spoleh-

livost a  rozumná cena je samozřejmos-

tí. Tel.: 739  613  488, e-mail: jin60jir@

seznam.cz

• ELEKTRIKÁŘ PRO JIŽNÍ MĚSTO. Veš-

keré opravy, úpravy a  revize elektrické 

instalace v  bytech a  domech. Jiskří Vám 

zásuvka či vypínač? Volejte 737 323 598, 

pište na elektro-udrzba@seznam.cz

• Instalatér u Chodovské Tvrze V. Škapa. 

Mobil: 728 386 419

• 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, renonovotny

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

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

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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• Hájek – zednictví – malířství. Prová-

dím veškeré zednické, obkladačské, ma-

lířské a  bourací práce s  odvozem sutě. 

Rekonstrukce bytu, domku, kancelářských 

i sklepních prostoru. Mobil: 777 670 326

• WWW.DERATINSEKT.CZ - Trápí vás 
doma štěnice? Dokážeme je zlikvidovat. 

Nová provozovna na  JM. Osm let praxe. 

Tel.:737 129 777.

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 (i pro aktivní dů-

chodce). Kontaktujte nás: 725  960  492, 

rimrealit@rimrealit.cz

• Uvažujete o  novém povolání? Hledá-

me komunikativní a  aktivní ženy/muže 

ve věku 35 let. Přijďte pracovat k nám – 

CHIRŠ realitní kanceláře, pobočka Háje. 

Tel.: 267 311 611, haje@chirs.cz

• HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID zdrav. zaří-
zení 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

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

• ANGLICKO-ČESKÁ ŠKOLKA NA JIŽNÍM 
MĚSTĚ. Dvojjazyčná péče o  děti před-

školního věku za  nejnižší ceny v  Praze. 

Zkušení rodilí mluvčí s praxí v ČR. Kontakt: 

www.childtime.cz

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

• SALON DREAM nabízí prodlužování řas 

990 Kč, kosmetiku od  250 Kč, manikúru 

190 Kč, depilace od  80 Kč, masáže obli-

čeje od 100 Kč. Adresa: Mokrá 677/114, 

Praha 4, tel.: 774 182 037

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

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

www.kadernice-do-domu.cz

• !!JARNÍ AKCE!! Klasická manikú-

ra jen za  100 Kč, pedikúra 200 Kč. Tel.: 

773 217 771, Salon Julie: www.salonjulie.

euweb.cz. Přijmeme ihned kadeřnici.

• Do  našeho kadeřnictví Metodějova 
6/1467, Praha 11 – dámské, pánské, 

dětské – zveme nové zákazníky. Otevírací 

doba: po–pá 8–19 hod. Tel.: 604 111 676

OSTATNÍ
• 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

• 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

• 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

• Autodoprava – potřebujete něco při-

vézt, odvézt? Naše dodávka pro vás, 

kamkoli, kdykoli, za  rozumné ceny. Tel.: 

728 047 274

• 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

• 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

• Nabízíme pronájem nebytového pro-
storu 47,40 m2 v  přízemí domu (samo-

statný vchod). Vhodný jako obchod nebo 

kancelář, požadujeme bezhlučný provoz 

a  nekuřácké pracoviště. Vybavení: WC, 

sprcha. Zálohy na služby 2 tis. Kč měsíčně. 

Nabídněte cenu. Kontakt: 731 570 380

• TERAPIE A  KURZY SEBEUZDRAVENÍ 
– KLÍČ K ŽIVOTU, REIKI. Můžete se zba-

vit nemocí, bolestí, strachů, traumat, aler-

gií, zlepšit vztahy, sebedůvěru atd. eva.

smejkalova@volny.cz, tel.: 604 570 483

• LEVNÁ DOPRAVA z/na JM – LETIŠTĚ; 

480 Kč/AUTO pevná konečná cena bez 

poplatků za  čekání a  nástup, max. 4 pa-

sažéři, snadné objednávání, spolehlivost: 

www.mrtransfer.cz, tel.: 603  431  716, 

608 553 080

• Zdarma! Odvoz kovového odpadu zdar-
ma (odvoz kovů, baterií apod.) Platí pro 

Prahu a blízké okolí. Předem děkuji za na-

bídky. (Materiál mohu na  místě rozřezat 

na menší části – mám k dispozici autogen 

a elektrocentrálu).

• Optik do domu. Dioptrické brýle na míru, 

lze uplatnit slevu od pojišťovny na předpis 

od lékaře, výběr obrub v klidu domova. Še-

tříme váš čas i peníze. Ing. Martina Pleti-

chová, tel.: 777 042 505

• Nevíte si rady se svým počítačem? 

Volejte 730  18  18  18, IT SOS Servis 

počítačů, Tererova 1358/12, Praha 4, 

WWW.ITSOS.CZ

• Hledám seniora – zručného kutila ovlá-
dajícího i stavební práce, který má dosta-

tek času a byl by ochoten pomoci mně při 

úpravách v bytě (Háje), dohoda. Zavolejte, 

prosím: 722 809 711

• Lunapark Beck si vás dovoluje pozvat 
na  Pouťové atrakce pro děti a  mládež. 
Autodrom; Bobová dráha; Střelnice; Sklu-

zavky; Houpačky; Kolotoče a mnoho dal-

ších. Cukrová vata a jiné občerstvení. Opa-

tov (u kruhového objezdu) od 5. do 28. 4. 

Těší se na vás Lunapark Beck!
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NOVÉ MĚCHOLUPY VNON VÉ MĚCHOLUPY VHornoměcholupská
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NOVÉ MĚCHOLUPY IV
GARÁŽOVÝ DŮM

JJJJJaaan GGARÁÁÁŽŽŽOVÝ DŮM

BEZPE Í pro váš v z 

GARÁŽOVÝ D M
Horní Měcholupy – ul. Janovská

Uzavřené garáže za

299 tis. Kč!

tel.: 233 372 021
www.ekospol.cz

www.facebook.com/ekospol 
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