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2 Inzerce

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR 
ZA NEJLEPŠÍ CENY

Zahradní nábytek Jasmín

provedení: kombinace eukalyptové dřevo a kov

křeslo, stohovatelné  1.990,-                stůl, 159 x 97 cm  5.990,-             polohovací křeslo  3.190,-

125 l

Stavební míchačka

objem bubnu 125 l, motor 230 V, 

550 W, hmotnost 47 kg

Výsuvná markýza

rozměr: 3 x 2 m, klikový výsuv s tyčí vlevo, včetně adaptéru pro stropní nebo nástěnnou montáž, šedo/ bílá

ŠIROKÝ VÝBĚR DALŠÍCH 

MARKÝZ PŘÍMO V NAŠEM 

CENTRU

4.490,-

Vegetační dlažba
šedá barva
450 x 300 x 80 mm

600 x 400 x 80 mm

od

33,-

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

od

21,-
Přídlažba trávníková
220 x 120 x 45 mm, šedá

220 x 120 x 45 mm, červená

www.bauhaus.cz

/bauhauscz

Přesné příčkovky a tvárnice
hladké

625 x 250 x 50 - 150 mm

500 x 250 x 200 - 365 mm

Tato nabídka platí od 1.5. do 31.5.2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Značkové suché maltové směsi

zdící malta, univerzální omítka a zdící malta, jednovrstvá omítka, 

vápenný štuk, betonový potěr, zdící malta na porobeton

25 kg od

50,-

od

1.990,-1.990,-

od

12,-

PRAHA

k. z. Průhonice – Čestlice 00 00 00 00 hod.
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Otázky pro starostu 
Dalibora Mlejnského

Četl jsem o třech požárech na Jižním 
Městě v rozmezí dnů. Chystáte 
opatření, aby se to neopakovalo? 
Protipožární prevenci rozhodně 

nepodceňujeme. Ve spolupráci s hasiči 

například pravidelně projíždíme 

ulicemi města, abychom zjistili, 

zda jsou průjezdné, zejména pro 

zdravotnická nebo hasičská auta. 

Jsou-li na místě včas, je větší naděje, 

že nedojde k velkým materiálním 

škodám nebo dokonce ke ztrátám 

na životech. Rád bych na tomto místě 

apeloval na řidiče, aby při parkování 

vždy mysleli na to, že ulicí musí 

projet sanitka nebo hasičský vůz. 

Bezohledným parkováním ohrožují 

nejen ostatní, ale také sebe a své 

blízké. Význam hasičského sboru si 

plně uvědomujeme; zasahuje nejen 

u požárů, ale také u dopravních nehod 

nebo při likvidaci následků povodní. 

Hasiče podporujeme, snažíme se pro 

ně najít fi nanční prostředky v rozpočtu. 

Například v letošním roce uvolníme 

desítky tisíc na nezbytnou kontrolu 

dýchacích přístrojů, které jsme našim 

dobrovolným hasičům zakoupili. Vloni 

jsme jim přispěli na rekonstrukci části 

zázemí zbrojnice. 

Na 1. května se v Praze 11 připravuje 
velký orientační závod O pohár 
starosty. Zúčastníte se ho? 
Určitě, rád ocením jak nasazení 

pořadatelů, tak závodníků. V prvním 

případě jde o velmi složitý úkol, 

protože závodí na tisíc lidí, což je 

organizačně velmi náročná práce. 

A ve druhém bych chtěl vyjádřit 

předáváním cen svůj osobní obdiv 

lidem, kteří si i v dnešní době najdou 

čas na sport. Orientační běh je 

náročná disciplína. Pro všechny 

závodníky, zejména však pro čtyři 

skupiny vozíčkářů, které se soutěže 

také účastní. 

Budou se zase pořádat letní 
příměstské tábory? 
Samozřejmě, mají velký úspěch. 

Podmínky jsou stejné jako v loňském 

roce. Podrobnosti a přihlášku najdou 

rodiče na stránkách Klíče. 

Dalibor Mlejnský
starosta městské 

části Praha 11

Otázky pro starostu
Dalibora Mlejnského

Jižní Město žije sportem 

Autorské čtení 
malých spisovatelů z 3. A

Děti za fotbalem 
na Julisce

Seriál  S průvodcem 
po Jedenáctce VS

Na slovíčko se starostou 
Vladimírem Klížem

Praha 11 uklidila 
a vyvezla 1800 kubíků 
odpadu

Bára z Jižáku, která 
fotila olympiádu v SOČI
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Rozsah podpory sportovních aktivit je zřejmý z dlouhého 
seznamu hřišť a sportovišť na Jižním Městě. Rozsáhlý je 
také grantový program městské části, v němž se od roku 
2007 rozdělilo na 20 milionů korun na podporu sportovních 
oddílů a klubů. „Sport je nenahraditelný coby prevence 
negativních společenských jevů, od násilí přes drogy nebo 
jiné závislosti, zejména u dospívajících,“ uvedl zástupce 
starosty Ladislav Kárský. 

Praha 11 se také snaží dostat školáky 

od počítačů do tělocvičen v programech 

zaměřených na školou povinné děti. Širo-

ká základna pak přináší úspěchy sportov-

ců Jižního Města v nejvyšších soutěžích. 

„Velmi dobře si uvědomujeme, že těles-

ná výchova ve školách je základ. Do ma-

teřských a  základních škol jsme zavedli 

Dětskou atletiku. Vede k  všestrannému 

pohybovému rozvoji, zlepšení pohybo-

vé gramotnosti a vytvoření předpokladů 

pro zvolený sport,“ uvedl L. Kárský s tím, 

že podobný cíl má program Dětská gym-

nastika. Nedostatek pohybu však není je-

diným problémem mnoha školáků. Mají 

také špatné držení těla, které jim v  do-

spělosti může přinést zdravotní problé-

my. Praha 11 proto zvažuje zavedení pro-

jektu Rovná záda do škol.

Kam za sportem
Praha 11 sloučila svá sportovní zařízení 

pod jednu správu, a to obecně prospěš-

nou společnost Sportovní Jižní Město. 

Provozuje například Sportovní halu Již-

ní Město, areál Hrabákova, horolezeckou 

halu s  nejvyšší umělou stěnou v  Praze. 

Starat se bude také o  novou víceúčelo-

vou halu, která je součástí právě dokon-

čovaného areálu Jedenáctka VS.

Praha 11 se může chlubit řadou úspě-

chů. Výbornou sportovní vizitkou jsou 

například fl orbalistky Herbadent SJM, 

o. p. s., úspěšné na republikové i mezi-

národní úrovni. „Bez velké nadsázky se 

dá říci, že jsme baštou českého fl orba-

lu. Úspěchy mají také fl orbalistky a fl or-

balisté Chodova, pohybují se na nejvyš-

ších pozicích republikových soutěží,“ 

uvedl starosta Dalibor Mlejnský s  tím, 

že do  výčtu sportovních příležitostí 

na Jižním Městě patří také unikátní cu-

rlingová hala, jakou se jiné části Prahy 

pochlubit nemůžou. „V provozování vol-

nočasových aktivit se mají čile k  světu 

také naše oddíly atletiky a stolního teni-

su. Pod hlavičkou SJM, o. p. s., se pořá-

dá množství akcí pro mládež i dospělé,“ 

doplnil L. Kárský.

V  tělovýchovných oddílech jsou tisíce 
sportovců
Největší tělovýchovnou organizací na Již-

ním Městě je TJ JM Chodov. V sedmi od-

dílech sdružuje téměř 2000 členů všech 

věkových kategorií, včetně handicapova-

ných sportovců.

Významná pozice mezi sporty v Praze 11 

patří fotbalu na  celostátní úrovni, úspě-

chy zaznamenávají také další oddíly, např. 

moderní gymnastika. Pilotním republiko-

vým programem je oddíl Kinballu.

Bez nadsázky se dá 
říci, že jsme baštou 
českého fl orbalu 

Svoji tradici na  městské části má i  fot-

bal žákovský a dorostenecký. Vedle fot-

balového klubu na  Hájích a  Chodově se 

o  děti a  mládež stará Dukla Jižní Měs-

to. Ve výčtu oddílů nemohou chybět ani 

mladí basketbalisté Jižní Supi či volejbal 

v ZŠ Mikulova.

Jižní Město žije sportem 

Téma měsíce

TĚLOVÝCHOVNÉ 

ODDÍLY MAJÍ TISÍCE 

SPORTOVCŮ
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Novinky ve sportu
Házenkářské hřiště klubu TJ Háje – Jižní 

Město, Handballclub dostalo nový poly-

uretanový povrch z EPDM granulátu. Ten 

postupně pokryl celkovou plochu 1254 m2. 

Příspěvek městské části ve výši 700 tisíc 

korun na hřiště schválili na konci loňského 

roku zastupitelé.   

„Původní hřiště bylo skoro třicet let staré, 

na hranici životnosti. Celou akci však ne-

platíme, klub si na obnovu povrchu ven-

kovního hřiště sehnal další peníze,“ upo-

zornil D. Mlejnský. 

Podařilo se vyřešit také problémy s  fot-

balovým hřištěm. Fotbalisté z  FC Háje 

mohou nyní hrát na  celé ploše, protože 

městská část pronajala dosud nevyuží-

vanou část hřiště za  symbolické nájem-

né od soukromé společnosti a nabídla ho 

k užívání sportovcům z fotbalového klubu. 

cis

Vážení rodiče, milí sportovci,
dovolte mi, abych vás informoval 

o rozhodnutí městské části Praha 11, 

které se snaží o podporu fotbalových 

nadějí klubu FC Háje. 

Jak určitě víte, dosud nebylo možné, 

aby děti hrály a trénovaly na dosta-

tečně velké ploše fotbalového hřiště. 

Jistě každý z vás zaslechl mnoho „za-

ručených“ informací o tom, kdo za to 

může a jaké „zájmy“ má a podobně. 

Nemám v úmyslu tyto účelové zprávy 

vyvracet. Jen bych vás chtěl ujistit, že 

záměrem městské části nebylo nikdy 

nic jiného, než najít řešení, z nějž bu-

dou mít malí sportovci užitek. A to se 

nyní našlo. 

Dosud fotbalové hřiště rozdělovaly 

vlastnické vztahy. Malí fotbalisté tré-

novali a hráli jen na pozemku TJ Háje. 

Druhá část zarůstala vysokou trávou. 

Děti tam fotbal nehrály, protože fotba-

lový klub nebyl ochotný přistoupit ani 

na symbolické nájemné, které po něm 

chtěl soukromý vlastník pozemku. 

Do patové situace, na kterou doplá-

cely zejména děti, vstoupila v jejich 

zájmu městská část. Za symbolickou 

částku pronajala plochu od soukromé-

ho vlastníka pozemku. Bude ji pravi-

delně udržovat a nabídne ji zdarma 

k užívání fotbalovému klubu. Záleží jen 

na FC Háje, zda ji bude využívat. Měst-

ská část udělala vše, co bylo v jejích si-

lách, aby měli fotbalisté dost prostoru 

pro trénink i zápasy. 

Jsem moc rád, že jsem vám tuto zprá-

vu mohl jako starosta městské čás-

ti sdělit. Protože je to zpráva dobrá 

a těch není nikdy dost. 

S přáním mnoha úspěchů, 

starosta Dalibor Mlejnský

Hřiště FC Háje po revitalizaci.

Fotbalové hřiště FC Háje před tím, 

než Praha 11 zajistila péči.



6 Zajímavosti z Jedenáctky

Oslava zlatého jubilea manželů Milady 

a Jiřího Zajícových se uskutečnila

5. dubna na Chodovské tvrzi 

za účasti starosty Dalibora 

Mlejnského. 

Zlatá svatba manželů Jaroslavy a Vlasti-

mila Olšanových se uskutečnila 4. dubna 

na Chodovské tvrzi. Popřát hodně štěs-

tí do dalších let jim přišel místostarosta 

PaedDr. Ladislav Kárský. 

Jubileum. 28. března oslavili na Chodov-

ské tvrzi zlatou svatbu manželé Marta 

a Josef Chudomelovi.

Za redakci časopisu jim přejeme hodně 

štěstí a dalších společných let.

S FITMAMI® budete i s dětmi v kondici. Máte doma malé 

miminko a máte pocit, že je načase provést něco s poporod-

ními kilogramy nebo celkovou kondicí? Ráda byste cvičila, ale 

nemáte žádnou babičku nebo chůvu na hlídání? Nevadí, cvičit 

se dá i s miminkem. Navíc venku, na čerstvém vzduchu bě-

hem „obyčejné“ procházky. Vyzkoušejte program fi tMAMI®. 

Více informací o programu fi tMAMI® najdete na www.fi tma-

mi.cz, lokality, kde se program cvičí v ČR i SR, najdete na: 

www.fi tmami.cz/cviceni

Chcete být FIT? Navštivte fi tness MAX Mikulova. V Základ-

ní škole Mikulova najdete od letošního roku nově otevřenou 

učebnu tělesné výchovy a relaxace, která odpoledne funguje 

zároveň jako fi tness. Otevřeno je denně od 14 hodin a cvičit 

tady může na ploše 130 metrů až pětadvacet klientů sou-

časně. Fitcentrum je otevřeno každému od 15 let a pravidel-

ní návštěvníci se mohou těšit na zajímavé balíčky. 

Kontakt: fi tnessmax@email.cz, tel.: 778 422 687

Magic Box. V Mateřské škole Markušova, detašovaném praco-

višti Dubnova 806, se uskutečnila prezentace Magic Boxu, vý-

robku české fi rmy Projektmedia.  Hlavními aktéry byly děti, pro 

které je tento výrobek určen. Magic Box bude už brzy pomá-

hat klukům a holčičkám z Mateřské školy Markušova a Dubno-

va objevovat svět moderních informačních technologií. MAGIC 

BOX promění jako mávnutím kouzelného proutku podlahu škol-

ky ve strhující interaktivní svět pro malé předškoláky s pracovní 

plochou o velikosti 200 x 125 cm. 

Praha 11 přivítala první letošní občánky. Dva občánky Jižního 

Města, kteří se narodili jako první po Novém roce 2014, přivítal 

do života starosta městské části Dalibor Mlejnský. „K mým nej-

milejším povinnostem patří právě vítání občánků. Mám radost, 

že se v Praze 11 rodí děti a čím více jich na světě přivítáme, tím 

lépe,“ uvedl starosta Dalibor Mlejnský. Mikuláš Diviš a Tom Bed-

nář se narodili ve stejný den, 2. ledna letošního roku.  



7Zajímavosti z Jedenáctky

Opět jsou tu
Farmářské trhy
14. dubna ofi ciálně odstartovala letoš-

ní jihoměstská sezóna farmářských trhů. 

Přijďte navštívit trhy a  ochutnat každé 

pondělí od 13 do 18 hodin u Komunitního 

centra Matky Terezy. Čeká na vás kvalit-

ní zelenina, uzeniny, koření, ryby, květiny, 

pečivo, sýry, ruční výroba hraček, ozdob, 

pleteného zboží a  spousta dalších far-

mářských lahůdek

Charitativní představení pořádané
pro nemocnou holčičku

Charitativní akce, jejíž výtěžek by 

měl alespoň trochu změkčit 

dopad nesmlouvavého osu-

du na rakovinou nemocnou 

holčičku z  Jihlavy, proběh-

ne 19. května v  Komunit-

ním centru Matky Terezy 

na Jižním Městě. Organizu-

jí ji lidé, jímž není osud malé 

Andělky lhostejný. 

Na  začátku stála obyvatelka Pra-

hy 11 Zuzana Jehličková. „Andělce jsou 

čtyři roky a polovinu svého života bojuje 

se zákeřnou nemocí. Sama jsem máma, 

mám holčičku a chlapce a od jejich naro-

zení doufám, že nikdy nebudu muset čelit 

něčemu tak hroznému, jako je vážná ne-

moc kohokoliv z nich. Proto mě to 

nenechalo lhostejnou, musela 

jsem něco udělat,“ vysvětli-

la aktivitu jihoměstská mat-

ka. Oslovila Starochodov-

skou školu i úřad městské 

části. V  obou případech 

se dojemný příběh čtyřleté 

Andělky setkal s  pochope-

ním a touhou pomoci. Kromě 

uspořádání dětského předsta-

vení s  herci Divadla v  Dlouhé se 

na podporu holčičky uskuteční také bazar 

výrobků dětí z  jihoměstských základních 

škol a další akce. Záštitu nad charitativ-

ním počinem převzal také starosta měst-

ské části Dalibor Mlejnský. 

cis

CYKLISTÉ 

POTŘEBUJÍ 

AKTUÁLNÍ 

INFORMACE

OSUD 

ANDĚLKY 

NÁM NENÍ 

LHOSTEJNÝ

Praha 11 vydává novou cyklomapu
Městská část Praha 11 

vydává novou mapu 

cyklistických stezek 

a  tras na  Jižním Měs-

tě. Publikace vyjde 

v  květnu v  nákladu 

40 tisíc kusů a  je třetí 

v  pořadí. „Cyklisté po-

třebují aktuální informace, 

chtějí jezdit podle mapy, kte-

rá co nejpřesněji zachycuje aktuální stav. 

A  protože cykloturistiku i  cyklodopravu 

na  Jižním Městě podporujeme, rozhodli 

jsme se jim vyjít vstříc,“ vysvětlil starosta 

Dalibor Mlejnský. Zatímco první dvě cyk-

lomapy vyšly v  měřítku 1 : 9000, nová 

bude o  trochu méně podrobná, v měřít-

ku 1 : 10 000. „Chtěli jsme, aby se nám 

na stejný formát vešlo větší území, tedy 

nejen Praha 11, ale i  část jejího okolí,“ 

uvedl Mlejnský. 

cis

Praha 11 
vrátila kalouse 
do volné přírody

V Milíčovském lese na Již-

ním Městě žije další 

mladý kalous uša-

tý. Přestože druh 

patří k  nejčastě-

ji se vyskytujícím 

sovám v  českých 

lesích, tento kus 

rozhodně obyčej-

ný není. Jeho pří-

běh je zajímavější 

než osudy většiny z  až 

sedmi tisíc párů kalousů ušatých na čes-

kém území. Od nejútlejšího mládí totiž žil 

v  blízkosti člověka, a  přesto se dokázal 

vrátit do svobodného života. 

Mládě se z Prahy 11 do Záchranné sta-

nice Lesů hl. m. Prahy dostalo 25. květ-

na loňského roku, když vypadlo z  hníz-

da. Prochladlou a  vyhladovělou sovičku 

zachránili ošetřovatelé. Do volné přírody 

Prahy 11 se v dubnu vrátili také přezimu-

jící ježci. 

cis

Nenechte si ujít NOC KOSTELŮ 
23. května
Stejně jako v  uply-

nulých letech, i  le-

tos se v České re-

publice koná NOC 

KOSTELŮ. Jedná 

se o  mezinárodní 

projekt, do  kterého se 

v  ČR loni zapojilo přes 

1300 chrámů. Do  akce jsou zapojeny 

i sakrální stavby, které najdete na Chodo-

vě a na Hájích. Kostel sv. Františka z As-

sisi v ulici Na Sádce a Komunitní centrum  

Matky Terezy otevřou své dveře také. 

U  sv. Františka začne program v 17.30 

hod. zvoněním zvonů, následovat bude 

modlitba růžence, mše svatá, povídání 

o  historii kostela, koncertní vystoupení 

dětského souboru MENDY. Po skončení 

koncertu bude možnost spočinout v  ti-

chu kostela do 21 hodin. V Komunitním 

centru Matky Terezy se můžete od  18 

hodin zaposlouchat do  tónů G. B. Per-

golesiho a J. Franka v provedení komor-

ního orchestru ARTE MUZICI. Bude také 

příležitost využít komentované prohlídky 

KCMT a zaposlouchat se do čtení evan-

gelia podle Jana.Program bude ukončen 

ve 23 hodin. Nad letošním ročníkem pře-

vzal na Praze 11 záštitu starosta Dalibor 

Mlejnský. Všichni jste srdečně zváni. Info: 

www.kcmt.cz nebo www.nockostelu.cz.

daf

PROCHLADLÁ 

A VYHLADOVĚLÁ 

SOVA JE 

ZACHRÁNĚNA



8MČ Praha 11 připravila pro jihoměstské děti

Na které období (dny):

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Škola:

Ulice:

Město:

E-mail:

Telefon:

Částka obsahuje počet dní krát 200 Kč, kterou zašlete na účet.

Příklad:
Počet dní je 3, tj. 3 × 200 Kč, částka k úhradě je tedy 600 Kč. Přihlašovaný se narodil 3. 5. 1998, variabilní 

symbol bude tedy 03051998, konstantní symbol 333, zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte

Závazné přihlášení dítěte na Příměstský tábor Prahy 11:

Nabídka pro děti ve věku od 3 do 15 let

Cena jednoho dne je 200 Kč, zbytek doplácí MČ Praha 11 a v něm je zahrnuta: 

svačina, oběd, doprava a program. Uzávěrka přihlášek a platby 2 pracovní dny předem. 

Přihlášky: na www.primestske-tabory-praha11.cz nebo tento letáček osobně doručte 

na podatelnu MČ P11, Ocelíkova 672/1, Praha 4, nebo zašlete tento letáček na adresu: 

Příměstský tábor, podatelna MČ P11, Ocelíkova 672/1, 140 41, Praha 4.

Platba na účet 0104440369/0800, variabilní symbol je datum narození dítěte ve formátu 

ddmmyyyy (den, měsíc, rok), konstantní symbol – 333, zpráva pro příjemce – jméno a příjmení dítěte

Termín: od 30. 6. do 29. 8. 2014 od pondělí do pátku vždy od 7:00 do 18:00 hod., ZŠ K Milíčovu

Místo srazu: ZŠ Mikulova od 7:00 do 8:30 hod., Modrá škola (Kupeckého)

Místo vyzvednutí: ZŠ Mikulova od 17:00 do 18:00 hod., Modrá škola (Kupeckého)

Program:

Pondělí: sportovní týmové hry  

Úterý:  celodenní výlet (návštěva kulturních památek, 

přírodních rezervací atd.)

Středa:  lanové překážky, šplh, překonání pavučiny, 

obratnostní aktivity, týmové sporty

Čtvrtek:  testování smyslů prostřednictvím smyslových 

her, individuální pohybové aktivity 

Pátek:  turnaj v týmových sportech, sportovní 

odpoledne formou soutěží

Letní jednodenní
příměstské tábory

Více informací na stránkách a tel. čísle:
www.primestske-tabory-praha11.cz

e-mail: tabory@sang.cz

tel.: 602 245 755 

Garant táborů:
Ing. Eva Štampachová – MČ Praha 11



MČ Praha-Újezd informuje

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 24. 3. 2014   
SCHVALUJE:
  rozpočet v hlavní a vedlejší hospodář-

ské činnosti na rok 2014 

  rozpočet MŠ Vodnická

  statut sociálního fondu a rozpočtový 

výhled na období 2014–2019

  opravu radarové hlavice informačního 

panelu rychlosti

  poskytnutí fi nančního daru ve výši 

12 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů 

Praha 11

  změnu ÚP SÚ HMP na části pozemků 

parc. č. 626/21 a 619/3

  zadat opravu křížku a památníku obě-

tem války

SOUHLASÍ:
  s předložením projektové žádosti 

Územní terénní útvar Milíčov „Revita-

lizace poškozených a nevhodně využí-

vaných zelených ploch“ v rámci vyhlá-

šené výzvy k předkládání projektových 

žádostí v Operačním programu Praha 

– Konkurenceschopnost

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 15. 5., 18.00: Klub seniorů (dále vždy 
1. čtvrtek v měsíci)
Úterý 20. 5., 15.00: Vítání občánků

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, kromě 8. 5.)
Pátek 8.30: Power jóga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory
(1. 5. a 2. 5. 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 
(jen 7. 5. a 21. 5.)

Sbor Křesťanské Společenství Praha 
(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Neděle 10.00: Shromáždění 
(mimo 11. 5.)  
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Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu

V  souladu s  § 16 písm. f) zákona č. 

62/2003 Sb., o  volbách do  Evropského 

parlamentu a o změně některých zákonů, 

ve  znění pozdějších předpisů, starosta 

MČ Praha-Újezd oznamuje, že pro volby 

do Evropského parlamentu, které se ko-

nají ve dnech 23. a 24. května 2014, jsou 

zřízeny tři volební okrsky:

volební okrsek č. 53001 – sídlo Nad 

Statkem 118, Praha 4 (areál SK Újezd),

volební okrsek č. 53002 – sídlo Kateřin-

ské nám. 465/1, Praha 4 (budova úřadu),

volební okrsek č. 53003 – sídlo Vod-

nická 531/44, Praha 4 (společenský sál 

v domě služeb).

Výstavba altánu
Městská část Praha-Újezd uzavřela 
s Výzkumným ústavem Silva Taroucy 
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. 
i., nájemní vztah na část pozemku parc. 
č. 307/1 v prostoru „U Skály“ v Újezdu. 

Na této ploše nyní stavíme s pomocí fi r-

my Lesy hl. m. Praha dřevěný altán. Veš-

keré práce na altánu a jeho okolí plánuje-

me dokončit během měsíce dubna 2014, 

tak aby bylo vše připravené na  letošní 

„pálení čarodějnic“.

Pavel Staněk, odbor investiční

RUNGO.CZ – běháme srdcem
Městská část Praha-Újezd v sobotu 15. března 2014 spoluorganizovala historicky 
první běžecké závody pro dospělé na našem katastrálním území. 

Do  závodu bylo přihlášeno 201 závod-

níků z  celé republiky. Běžci odstartova-

li v deštivém počasí na  trať o délce cca 

5 km z louky pod vysokým napětím blízko 

Milíčovského lesa. Trať dále vedla téměř 

po  celém obvodu lesa od  severní části 

k jižní a dále na východ k ul. Josefa Bíbr-

dlíka, tam zahnula prudce doleva a zamí-

řila k  Milíčovskému rybníku. Na  závěr si 

běžci vyzkoušeli naše tři Milíčovské kopce 

a ze severní části posledního z nich se již 

blížili do cílové rovinky. Závod byl rozdě-

len do několika věkových kategorií. Z naší 

městské části se zúčastnili tito závodní-

ci: A. Vyskočilová (2. místo), H. Štěpánová 

(5. místo), D. Duchoň (1. místo) , J. Bezpa-

lec (16. místo) a D. Hakl (4. místo). Záze-

mí pro účastníky poskytlo Gymnázium Již-

ní Město. Závodníci přispěli naší městské 

části na uspořádání dětských běžeckých 

závodů, vybralo se 1062 Kč.

Václav Drahorád, starosta

Očkování psů proti vzteklině 
V letošním roce proběhne v naší městské části očkování psů proti vzteklině v úterý 
13. května. 

V Újezdu u Návesního rybníka u autobu-

sové zastávky od  16.00 hod. do  17.30 

hod. V  Kateřinkách na  křižovatce ulic 

Na Křtině a Vodnická „u vrby“ od 18.00 

hod. do 18.30 hod. MVDr. Chvátal bude 

očkovat psy proti vzteklině i proti dalším 

infekčním chorobám (kombinovaná vakcí-

na). Po dohodě bude možné provést i tr-

valé označení psa mikročipem.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty



Děti z 3. A ZŠ a MŠ Chodov rády a hodně čtou dětské 
knížky. Často si o nich povídají a půjčují si je mezi sebou. 
Někteří již teď prohlašují, že se z nich určitě stanou 
spisovatelé, a začínají zkoušet psát svá první dílka. 

Na počátku letošního školního roku vzni-

kl nápad, že na  jaře uspořádají své prv-

ní autorské čtení pro rodiče, prarodiče 

a nejmilejší přátele. Hned se všichni pus-

tili s  chutí do  díla. Začaly vznikat 

vtipné limeriky, básničky ze života třídy 

a krátké povídky.  Stanovený termín 18. 

března v  18 hodin se rychle blížil. Děti 

namalovaly a rozdaly pozvánky, den pře-

dem samy upekly zákusky a  vyzdobily 

podkrovní aulu. Hostů se sešlo asi sedm-

desát. Místnost byla osvětlena pouze 

svíčkami, které dodávaly celému veče-

ru zvláštní atmosféru. Nervozita malých 

spisovatelů byla obrovská. 

Ale zbytečně. Každý příspěvek byl odmě-

něn dlouhým potleskem. Mezi jednotlivý-

mi tématy zazněly ukázky vážné hudby, 

které zahrály tyto děti na  klavír, housle, 

fl étny a kytaru. Je obdivuhodné, jak jsou 

mnohé děti všestranné. Na závěr večera 

mohli diváci pohovořit s  malými umělci 

v přilehlé knihovně, k tomu si pochutna-

li na moučníku s čajem či kávou. Všichni 

účastníci odcházeli s  nezapomenutelný-

mi dojmy a zážitky.

Projekt Comenius na ZŠ s RVJ K Milíčovu
Naše škola se zapojila do dvouletého projektu Comenius „Ve zdravém těle zdravý 
duch“ pěti evropských škol z Maďarska, Německa, Polska a Slovinska. 

Projekt je fi nancován 

z  Programu Celoživot-

ního učení Evropské ko-

mise a účastní se ho jak 

učitelé, tak žáci. Dochá-

zí v  něm ke  vzájemným 

návštěvám v jednotlivých zemích, při kte-

rých si pedagogové vyměňují zkušenos-

ti a děti poznávají život a výuku v  jiných 

zemí Evropy.

„V prvním roce se zaměřujeme na zdra-

vou výživu, děti si vedly jeden týden 

dvojjazyčný stravovací deník, umělec-

ky ztvárnily své představy o EAT ARTU, 

vytvořily stravovací semafor a  během 

projektového dne si připraví zdravou 

snídani,“ popisuje projektové aktivity 

paní učitelka Podoláková ze ZŠ K  Mi-

líčovu. Ve  druhém roce se žáci mo-

hou těšit na pohybové aktivity, připra-

vuje se řada sportovních akcí včetně 

olympiády.

První setkání učitelů proběhlo na  naší 

škole loni v říjnu, nedávno se uskutečnilo 

další setkání pedagogů v  Bielym Koste-

lu v Polsku. Zde se připravoval společný 

květnový projektový týden v Norimberku 

pro celkem 80 žáků. Z naší školy se ho 

zúčastní spolu s  učiteli i  12 nejaktivněj-

ších žáků.   

Ing. Hana Závodská, 

Mgr. Miroslava Podoláková

10 Školství

d

s

r
Adriana F. – Strom

To bylo takhle jednou na jaře, kdy 

mi přirostla taková divná větev. Lidi 

si na ni pořád sedali. Působila totiž 

trochu jako lavička. Jednou ke mně 

přišla malá copatá holčička. Nepo-

sadila se mi na moji větev, ale sed-

la si ke mně a opřela se mi o kořeny. 

Bylo to příjemné. Možná jediná chá-

pala, že strom má taky život. Možná 

jediná chápala, že strom má velikou 

cenu jako člověk. Možná taky ne. To 

já nevím. Ale rozhodně měla velký cit 

k přírodě.

Matěj M. – Klíč 

Byl ukryt ve vrbě. Vzal jsem si ho 

domů. Klíč jsem dal pod polštář 

a usnul jsem. Zdál se mi tento příběh. 

Viděl jsem vodníka na kraji rybníka. 

Na krku měl pověšený klíč. Z nedale-

ké vsi se ztrácely děti. Vodník je chy-

tal, jejich duše dával do hrníčků a ty 

pak do truhly. Truhla byla schovaná 

v kamení nedaleko rybníka. Vodník klí-

čem truhlu odemykal a zamykal. Ráno 

jsem se probudil a šel jsem zkontrolo-

vat okolí rybníka. Našel jsem kameny 

i truhlu. Vyzkoušel jsem klíč a do zám-

ku pasoval. Truhla se otevřela. Byly 

v ní hrnečky. Otevřel jsem víčka a na-

jednou bylo všude spousta dětí. Celá 

3. A. Anička, Adam, Štěpán, Magda, 

Routa s Hoškem, prostě všichni, do-

konce i paní učitelka.

Magda U.  – Jedlík
Byl jeden žák třetí třídy,

ten velmi rád pojídal křídy.

Za týden mu špatně bylo,

v obličeji měl jen bílo.

Ten hladový žák třetí třídy.

Adélka P. – Peklo
Bylo jedno peklo,

při dešti tam teklo.

Čerti se v něm ženili,

v tom dešti se umyli.

Potom jim to seklo.

A zde jsou některé ukázky:

Autorské čtení 

malých spisovatelů z 3. A



11

Přidej se k baskeťákům 
z Jižního Města!

Jižní Supi, jediný basketbalový klub na Jižním Městě, přijmou mezi sebe šikovné klu-
ky ročníku narození 2002 a mladší. 

Přijďte se kdykoliv ukázat na  naše tré-

ninky, které jsou dobře dostupné pro 

děcka z  celé Prahy 11 a  přilehlých obcí 

(Újezd, Hrnčíře, Šeberov, Uhříněves, Je-

senice či Říčany). Podrobnosti zjistíte 

na webu www.jiznisupi.cz či na telefonu 

604  983  100. Do  konce školního roku 

nabízíme všem zájemcům tréninky zcela 

zdarma!

Letos se nám opět daří, od  začát-

ku roku do  března 2014 jsme vyhráli 

17 zápasů v  řadě, zajistili si medaile 

v Praze a na přelomu dubna a května 

vyrazíme bojovat o medaile na národ-

ní festivaly minibasketbalu. Kluci mají 

mezi sebou výbornou partu a  věříme, 

že si připíšeme další úspěch. Držte 

nám palce!

Nábor chlapců na fotbal
FC Háje pořádá ve dnech 24. 4., 14. 5., 
21. 5. 2014 od 17.30 hod. nábor chlap-
ců a děvčat do fotbalového klubu FC 
Háje Jižní Město.

Nábor se uskuteční na hřišti v areálu ulice 

K Jezeru a  je určen dětem ročník naroze-

ní 2009, 2008.

Tel. kontakt pí Klíčová 603 154 352.

Těšíme se na vás.

Iai-do, prastaré japonské bojové 
umění s mečem – katanou 
V Modré škole se konalo netradiční soutěžní setkání studentů japonského bojového 
umění iai-do.  

Studium vznešeného bojového umění 

rozvíjí skrze ovládání meče především du-

cha. Čím déle se člověk tomuto bojové-

mu umění věnuje, tím lépe a  dokonaleji 

ovládá svůj meč, ale také poznává a mění 

sama sebe. To je princip. 

Závody jako takové měly dvě části – část 

individuální a část týmovou. V individuál-

ní části spolu soupeří vždy dva závodní-

ci, kteří předvádí své nejlepší umění pro-

střednictvím vybraných sestav. Rozhodčí 

pak vybírají jako vítěze toho technicky do-

konalejšího, jehož technika by ve skuteč-

ném boji fungovala. V  týmové části se 

proti sobě staví dva týmy závodníků. Zde 

hraje kromě techniky a  dokonalosti vel-

kou roli strategie, s  jakou jde celý tým 

do utkání.

Info o závodech a o  iai-do a  jeho studiu 

www.shinbukan.cz. Místní dojo, kde je 

možné iai studovat, je v tělocvičně školy 

Shulhoff ova. 

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

7. 5.
Den Země

Travnatá plocha u metra Opatov

MČ Praha 11

10. 5.
Opatovská desítka v chůzi – 5. ročník

Centrální park MČ Praha 11

Zdeněk Simon

14. 5.
Jarní cyklokros

Centrální park u metra Opatov

213 PS UFO

17. 5.
Florbalové turnaje 3 + 1 pro dětské 

kategorie

ZŠ Mendelova

101. Sportovní PS

18. 5.
Jarní pohár v interkrosu pro žákovské 

kategorie a dorost

ZŠ Mendelova

Český svaz interkrosu

27. 5.
Den dětí

Centrální park u Komunitního centra 

Matky Terezy

MČ Praha 11

30. 5.
Dětský den

Benjamin klub, zahrada objektu 

Vejvanovského 1610

FUTURUM, o. s.

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

POBOČKA HÁJE
Najdete nás 

u metra Háje 
vedle pošty

haje@chirs.cz Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 2+1, 55m2

Praha 10 – Malešice
Kuchyňská linka a jádro v původním, udr-

žovaném stavu. Plovoucí podlahy. Plasto-

vá okna směřují na J. Anuita splacena. 
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 2+kk, 42m2

Praha 11 – Háje
Byt ve zcela původním stavu, vhodný k 

rekonstrukci. Plastová okna směřují na JV. 

Možnost užívat lodžii na patře (7m2).
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt  4+kk/L, 4+1/L
Praha 11 – Háje

Rodina se dvěma dětmi koupí byt 4+1. 

Financování mají zajištěno hypotékou do 

výše 3.000.000,-Kč

 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 4+1/L, 86m2

Praha 11 – Háje
Byt je po částečné rekonstrukci, má zdě-

né jádro. Okna směřují na S a J. K bytu 

náleží 2 sklepy. Anuita splacena.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 3+1/L, 67m2

Praha 11 – Háje
Byt je po částečné rekonstrukci. Kuchyň-

ská linka na míru. Jádro původní, oblože-

né. Plastová okna směřují na V a J.

 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 3+kk, 56m2

Praha 9 – Střížkov
Byt prošel dispozičními úpravami. Koupel-

na s rohovou vanou a WC. Okna směřují 

na SZ a JV. Možno užívat lodžii na patře.

 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 3+1/L, 64m2

Praha 11 – Háje
Byt je v původním, zachovalém stavu. 

Orientace na J do vnitrobloku se zelení. 

Dům je po kompletní rekonstrukci.

 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 1+1, 2+kk
Praha 11 – Háje

Starší pán koupí malý byt v blízkosti metra. 

Raději vyšší patro, ale ne poslední. Hoto-

vost do 1.700.000,-Kč

 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 2+kk, 43m2

Praha 15 – Horní Měcholupy
Byt po částečné rekonstrukci (plovoucí 

podlahy) se nachází v 11.patře. Jádro je 

původní. Plastová okna směřují na Z.

 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 3+1/L, 73m2

Praha 11 – Háje
Byt ve zcela původním, ale udržovaném 

stavu. Plastová okna směřují na S a J. 

Anuita splacena. V blízkosti lesopark.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM KO, 94m2

Praha 11 – Háje
K využití pro kanceláře. 4 místnosti, so-

ciální zařízení, 2x lodžie. Cena včetně 
veškerých poplatků je 25.000,-Kč.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 1+kk/T/GS, 36m2

Praha 4 – Michle
Byt se nachází v 5.patře novostavby. Kou-

pelna s vanou a WC. Okna a terasa směřují 

na J. K bytu patří garážové stání.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 2+kk, 2+1
Praha 11 – Háje

Paní koupí byt 2+kk, 2+1. Ne poslední 

patro ani přízemí. Na stavu bytu nezáleží. 

Financování hypotékou do 1.800.000,-Kč

 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 3+kk/L, 65m2

Praha 11 – Háje
Byt po rekonstrukci se nachází v 1.patře a 

nabízí se plně zařízen. Určeno k dlouhodo-

bému pronájmu. Cena 10.000,-Kč + popl.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ byt 4+kk/L, 82m2

Praha 11 – Háje
Byt po zdařilé rekonstrukci. Téměř veškerý 

nábytek na míru. Prostorná koupelna. Okna 

směřují na V. Výhodou nízké poplatky.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 2+kk/B, 72m2

Praha 4 – Kateřinky
Byt se nabízí zařízený. Kuchyňská linka 

se spotřebiči. Koupelna s vanou, pračkou 

a WC. Cena 10.500,-Kč + poplatky.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 3+1/L, 82m2

Praha 12 – Kamýk
Byt v původním, velmi zachovalém sta-

vu. Koupelna se sprchovým koutem, WC 

zvlášť. Plastová okna směřují na Z a V.

 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 3+kk/L, 3+1/L
Praha 11 – Háje

Paní koupí byt 3+kk, 3+1. Lodžie pod-

mínkou. Od 2.patra výš. Dům po rekon-

strukci. Do 2.500.000,-Kč

 Tel. 267 311 611

PRODEJ RD, 521m2

Praha 4 – Kunratice
Dvougenerační dům z roku 2013 je rozdě-

lený na dvě bytové jednotky 3+1. Plocha 

zahrady 885m2, zastavěná plocha 256m2.

 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 2+1/B, 60m2

Praha 5 – Smíchov
Byt se nachází ve 2.patře cihlové budovy. 

Výhled na Košířské údolí. Parkování před 

domem. Výhodou nízké poplatky.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 3+1/L, 78m2

Praha 11 – Háje
Zrekonstruovaný byt se nabízí zařízený pouze 

kuchyňskou linkou. Neprůchozí pokoje. Cena je 
13.000,-Kč + poplatky.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 2+kk/L, 48m2

Praha 11 – Háje
Byt se nachází ve 4.patře a nabízí se neza-

řízený. Koupelna se sprchovým koutem. 

Cena je 9.000,-Kč + 2.000,-Kč popl.
 Tel. 267 311 611

PRONAJMU SI byt 2+kk/L, 2+1/L
Praha 11 – Háje

Mladá rodina hledá pronájem bytu, ideál-

ně okolí ul. Lečkova, kvůli ZŠ syna. Do 

částky 14.000,-Kč vč. popl.

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

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

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50
Veterinární ordinace PRŮČELÍ
Rodinná péče pro Vaše zvířata
MVDr. Václav Čížek, MVDr. Monika Čížková

V Průčelí 1652/6, Praha 4 - Chodov, Tel.: 702 050 856                           www.veterinapruceli.cz
Po-Čt: 900-1200    1400 - 1900      Pá: 900-1200    1400 - 1600

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

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT
BEZPEČNÝ DOMOV ZAČÍNÁ DVEŘMI!

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

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

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

Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •

Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou • PNEUSERVIS •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO
mobil: 731 208 823, tel.: 272 937 482 
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově
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Na slovíčko se starostou 
Vladimírem Klížem
Soustředěně vzpomíná. V čele našeho sboru dobrovolných hasičů stojí Vladimír Klíž 
jako starosta již řadu roků. 

Vstoupil do  sboru v  polovině sedmde-

sátých let. Chodovská zbrojnice ještě 

byla v ulici Květnového vítězství 1076, 

v sousedství veterinární stanice a dám-

ského i pánského kadeřníka. Dnes je tam 

nový obytný dům. Veterináři 

sídlí naproti. Hasičským 

sborům většina čle-

nů dává svoje srdce, ale jen někteří také 

všechen svůj čas. V  tehdejší zbrojnici 

garážoval starý německý Robur, rumun-

ské ARO M 461, česká Škoda 706 RT 

H Trambus a byla tam tři čerpadla. „Os-

mička“ se uchovává v nové prostornější 

zbrojnici v Blažimské ulici jako muzeální 

kus. Málo skladná „šestnáctka“ na pod-

vozku už změnila majitele, později zís-

kaná „dvanáctka“ pořád slouží na  sou-

těžích. Světem Vladimíra Klíže se ale 

stala práce s mládeží. Možná si tak vy-

rovnával působení poslance v komisi ve-

řejného pořádku a  dopravy tehdejšího 

národního výboru.  V roce 1981 dali do-

hromady s Milanem Kotrbatým, tehdej-

ším starostou „požárníků“, s Antonínem 

Hyskou i  s  mnoha dalšími první tábor 

sboru pro mládež ve Velké Chyšce u Pa-

cova. V. Klíž stával v  čele oddílu a pak 

celého tábora až do poloviny devadesá-

tých let. Mezitím byl již zvolen staros-

tou našeho Sboru dobrovolných hasičů 

Praha 11 – Chodov. Výstavou v Chodov-

ské tvrzi si sbor připomněl století své 

existence a podepsaný kronikář vzpomí-

ná, jak mu ke 105. výročí v  roce 1999 

sestavil publikaci o jeho historii. Jak ten 

čas běží! Vladimír Klíž obdržel již téměř 

před desetiletím medaili Za  věrnost, je 

nositelem medaile Za  příkladnou prá-

ci a Medaile svatého Floriána. Dnes má 

práci s mládeží na starost Ondřej Šedi-

vý, tábor Jiří Hasman. 

Velitelem přibližně sedmdesátičlenné-

ho sboru s  třiadvaceti členy zásaho-

vé jednotky je Jiří Košárek. Starosta 

s  uznáním konstatuje, že SDH Praha 

11 – Chodov má v  jihoměstské radnici 

a  ve  starostovi městské části Daliboru 

Mlejnském trvalou oporu. Radnice dopo-

mohla sboru k vozu CAS 32 Tatra 815, 

přispěla třeba k  výměně kovových vrat 

zbrojnice, napomáhá vybavenosti a  za-

jišťování potřeb sboru, cení si jeho pů-

sobení. Je to oboustranné. Zásahová 

jednotka obětavě a účelně působí při vý-

jezdech u požárů a havárií, při povodních 

a všem dalším i mimo hranice městské 

části. Účastí na  jihoměstských akcích 

pro veřejnost přispívá k  informovanosti 

občanů a k prevenci. Sbor o sobě infor-

muje na  vlastních webových stránkách 

kvalitními texty a poutavými fotografi e-

mi. Nedávno uzavřel spolupráci se spo-

lečností TATRA TRUCKS, a.s.   Začátkem  

února konal již 119. (!) výroční schůzi 

a 27. dubna připomněl sobě a veřejnosti 

120 let existence v areálu u Modré ško-

ly. Všichni zaslouží poděkování. Přejeme 

jim, od starosty Vladimíra Klíže po nej-

mladšího člena sboru, další léta úspěš-

né činnosti.

Jiří Bartoň      

Jezdily tady 
Ozval se pan Zdeněk Kačena, vstřícný soused, fotograf a znalec veřejných doprav-
ních prostředků. 

Zapůjčil kronikáři sérii svých fotografi í 

s právem volného zveřejnění v Klíči. Tak-

to okomentoval přiložený snímek: „Posí-

lám obrázek autobusu linky 213, jedoucí 

od konečné Jižní Město k zastávce Háje, 

tehdy Kosmonautů, po  polovině dnešní 

Opatovské ulice. Druhá polovina ulice je 

zabrána pro stavební stroje. Staví se zde 

série obchodů, zařízení a občanské vyba-

venosti, kterému jsme říkali ,Patříčko´. 

Záběr byl pořízen dne 3. 4. 1983. Zna-

mená to, že stanice metra včetně obrato-

vých kolejí a technického zázemí již byla 

v provozu. Občanské vybavení se stavě-

lo částečně na střeše provozních prostor 

metra. Autobus je typ Ikarus 280 maďar-

ské výroby. Jeho evidenční číslo 4001 

značí, že byl druhý svého typu dodaný 

do  DP Praha. První měl evidenční číslo 

4000. Jak jsem zjistil z pozdějších zábě-

rů, po  polovině Opatovské ulice se zde 

jezdilo ještě v roce 1987, kdy již stavba 

byla ukončena.“

Děkujeme a těšíme se na další. J. Bartoň

Starosta SDH 

Vladimír Klíž. 

Při zahájení výjezdu. Obě fota: Jiří Bartoň
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Jižní Město I
ve čtvrtek 15. května, 9–12 a 13–17 hod.

Vidimova ul. 1324 

(budova ÚMČ Praha 11)

Jižní Město II
ve čtvrtek 22. května, 9–12 a 13–17 hod.

objekt Hráského ul. 1902 (garáž ve dvoře 

u jednopatrové budovy č. p. 1902, napro-

ti panelovým domům č. p. 1908 a 1909)

Po  dohodě je možné provést i  trvalé 

označení psa mikročipem, který odpovídá 

ISO standardu vydanému Evropskou unií. 

Trvalé označení psa staršího šesti měsí-

ců, chovaného na území hlavního města 

Prahy, je povinné dle ustanovení obecně 

závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP, 

o  místním poplatku ze psů. Čipování je 

hrazeno chovatelem v  plné výši. Chova-

tel má nárok na úlevu od poplatku vždy 

ve dvou následujících letech po očipová-

ní (vždy 350 Kč/rok), poživatelé invalidní-

ho či starobního důchodu neplatí v uvede-

ných letech poplatek žádný. 

Další možností, jak trvale označit psa, 

je tetování odborně způsobilou osobou, 

které však v  rámci hromadného očková-

ní prováděno nebude. V případě označení 

tetováním není přiznáván nárok na úlevu 

od poplatku.

Letošní deratizace na území MČ Praha 11 
Tak jako v minulých letech, i v letošním roce proběhne na pozemcích ve vlastnictví 
a správě hl. m. Prahy cyklická deratizace, a to podle podrobného časového a územ-
ního harmonogramu. 

Harmonogram připravuje Hygienická 

stanice hl. m. Prahy ve spolupráci s  jed-

notlivými městskými částmi, odborem 

zdravotní péče Magistrátu hl. m. Prahy 

a  příslušnými deratizačními fi rmami. De-

ratizace bude prováděna jak na povrchu, 

tak i v kanalizační síti, aby se podařilo co 

nejúčinněji zredukovat výskyt myšovitých 

hlodavců.

Územní a  časový harmonogram derati-
zace pro Prahu 11: 
20. 5.–9. 6. 
Chodov, Roztyly, Milínská, Lešanská + 

okolní zel. plochy, metro Chodov, Po-

liklinika – okolí, Jírovcovo nám + okolí, 

U Kunratického lesa, V Benátkách, metro 

Roztyly, sídliště Roztyly, Komárkova, Hrd-

ličkova, Hněvkovského + okolí, zel. plochy 

okolo ulice 5. května, Augustinova, Dědi-

nova, Gregorova + okolí

9. 9.–30. 9.
Háje, Opatov, metro Háje, okolí Galaxie, 

Kosmická, U Modré školy, okolí Hviezdo-

slavova, metro Opatov – zel. plochy, Li-

tochlebské nám., Ke Stáčírně, sídliště Li-

tochleby, Květnového vítězství, okolí 

Donovalská

1. 10.–31. 10.
Toto období bude využíváno na ošetření 

problémových míst, kde musí být derati-

zační zásah několikrát opakován.

Jihoměstská sociální, a. s.

připravuje

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIŽNÍHO MĚSTA

16. ročník se uskuteční 5. června 2014 od 10 hodin na zahradě klubů seniorů 
Křejpského 1502, Praha 11

• Soutěžit se bude v následujících disci-

plínách: střelba foukačkou na terč, drib-

lování s míčem na čas,  ruské kuželky – 

pouze pro tříčlenná družstva, veslování, 

slalom vozíčkářů, hod míčem na cíl, hod 

na koš, střelba na branku,  lukostřelba, 

nejdelší okrájená jablečná slupka, šipky. 

• Většina disciplín je připravena nejen 

pro seniory, ale i pro vozíčkáře.

• Každý účastník, s  výjimkou vozíčká-

řů, se může přihlásit maximálně ke třem 

disciplínám + do soutěže družstev v rus-

kých kuželkách.

• Na nejlepší čekají zajímavé ceny.

• Záštitu převzal: 

senátor PhDr. Milan Pešák, starosta MČ 

Praha 11 Dalibor Mlejnský 

• K  příjemné náladě přispějí zajímaví 

hosté, dobrá hudba a kulturní program.

• Pro soutěžící i  diváky je připraveno 

občerstvení.

• Podrobné informace, včetně přihlášek, 

obdržíte u: E. Meixnerové, Šalounova 

2025, tel.: 267 990 164, 724 603 302.

• Uzávěrka přihlášek je 14. května 2014. 

• Přijďte sportovat, fandit, nebo se jen 

bavit, budete vítáni.

SOCIÁLNÍ

Očkování proti vzteklině
Upozornění:

•  Ochranné očkování proti vzteklině je 

v ČR povinné pro psy starší tří měsí-

ců dle zák. č. 166/1999 Sb. Provádí 

se 1x ročně a je hrazeno chovatelem.

•  Možnost očkování proti dalším in-

fekčním chorobám (kombinovaná 

vakcína).

•  Pokud majitel psa nevyužije této 

hromadné akce, má možnost nechat 

si naočkovat zvíře u kteréhokoliv ve-

terinárního lékaře.

•  Při očkování budou vydávány ekolo-

gické sáčky na psí exkrementy.

•  Info OŽP  tel. č.: 267 902 357.
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Centrální park čeká další etapa modernizace

Jedno z  nejnavštěvo-

vanějších míst Jižního 

Města, Centrální park, 

čeká letos další eta-

pa rekonstrukce. Úpravy 

za  šestnáct milionů korun spojí východ-

ní a  západní část parku páteřní komuni-

kací. Peníze uvolnilo Hlavní město Praha. 

Modernizace počítá nejen s vybudováním 

další části páteřní komunikace, ale také 

s osvětlením, altánem a přešlapy. Zpev-

něné cesty spojí severní část parku s jižní. 

Využívat by je měly zejména děti, které 

přecházejí park při cestě do školy. 

cis

Vyklizením stovek kubíků odpadu snížila Praha 11 riziko požárů. Nebezpečí jejich vzniku zvyšují staré gauče, skříně i další hořlavé odpady, usklad-

něné například ve sklepních prostorách. 

Na 1800 kubíků objemného odpadu se 

posbíralo o víkendu v ulicích městské části 

Praha 11. Druhý velký úklid Jižního Města byl 

ještě úspěšnější než loňský. 

Staré gauče, skříně a další velký odpad vy-

váželi zaměstnanci Jihoměstské majetkové 

a společnosti Komwag. Lidé se zdravotními 

omezeními mohli zavolat na Linku čistoty. 

S rozměrným odpadem jim lidé z Jihoměst-

ské majetkové pomáhali. Volalo jednačtyři-

cet lidí. 

V roce 2013 vyházeli obyvatelé Jižního měs-

ta do kontejnerů 1350 kubíků odpadu, letos 

zaplnili 180 desetikubíkových kontejnerů. 

Život na Jižním Městě

PÁTEŘNÍ 

KOMUNIKACE 

PROPOJÍ CENTRÁLNÍ 

PARK

Praha 11 uklidila a vyvezla 

1800 kubíků odpadu
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Děti za fotbalem na Julisce
Školáky ze základních škol Jižního Měs-

ta vyvezla městská část na  Julisku, kde 

se školáci podívali na čtvrtfi nálový zápas 

Poháru České pošty mezi Duklou Praha 

a Spartou Praha. Kromě toho měli unikát-

ní příležitost nahlédnout do  zázemí klu-

bu. A to všechno zadarmo, v režii měst-

ské části. „Zakládáme si na tom, že naše 

městská část zdůrazňuje význam sportu 

v životě člověka, a to od jeho nejútlejšího 

dětství. Sport podporujeme, včetně dět-

ského a mládežnického. A informace jsou 

často tím prvním impulzem začít nějaký 

sport provozovat. Tak dětem informace 

nabízíme, třeba při návštěvě významné-

ho sportovního klubu,“ uvedl starosta Da-

libor Mlejnský. 

cis

Občanské sdružení MEZI STROMY ve spolupráci s MČ Praha 11 a ekologickým 
střediskem Lesů hl. m. Prahy připravilo pro jihoměstské děti od 3 do 6 let jedno-

denní zážitkový program (obdoba jednodenních příměstských táborů). 
Termíny: 30. 6.–18. 7. a 11. 8.–29. 8. 2014 (v pracovní dny) • Cena: 200 Kč/den 

pro děti s pobytem na území MČ Prahy 11, zbytek doplácí MČ Praha 11. • Na zá-

jemce s pobytem mimo území MČ Praha 11 se příspěvek nevztahuje. • Podrobné 

informace včetně přihlášky najdete na www.mezi-stromy.cz.

Kontakt: lmk@mezi-stromy.cz • Tel.: 604 570 080, 737 130 955 

Garant akce: Ing. Eva Štampachová

kkkk lll iiii kkkk

Léto MEZI STROMY 2014

ooo

SŠ Waldorfské lyceum Křejpského 

1501/12 ve  spolupráci s Ekumenic-

kou akademií Praha a sociálním druž-

stvem Fair&Bio pořádá  v  rámci pro-

gramu Světová škola (ADRA) v  úterý 

13. května 15–20 hodin akci 

FÉROVÝ KAFE 

odpoledne o  vskutku výborné kávě 

a o tom, jak můžeme jako spotřebitelé 

pomáhat producentům v  rozvojových 

zemích

• přednáška • beseda • promítání 

• ochutnávka kávy • umělecký program

Přijďte kdykoliv během odpoledne, 

podívat se a ochutnat
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Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

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

ZASKLÍV
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

Sbohem bříško!
Až o 8 cm menší obvod za pouhé 4 týdny 
s patentovanou metodou Airpressure Bodyforming.

Zdravě, přirozeně a rychle!

Jemná střídavá masáž pásu Slim Belly stimuluje prokrvení a zlepšuje odbourávání tuků 
na břiše. Paralelní kondiční trénink v kombinaci s prověřenými pravidly stravování se postarají 
o viditelný úspěch. Navíc bude Vaše pokožka opět pevná a pružná!
A to již po několika málo aplikacích.

Úspěšný program:
•  lehký trénink, 2-3krát týdně à 30-40 minut 

na moderních kardio přístrojích
•  aplikace metody Airpressure Bodyforming s pá-

sem Slim Belly pro cílené prokrvení oblasti břicha
•  prověřená pravidla stravování
Pouze 490 Kč/týden
Minimální doba programu 4 týdny

Expreska Háje
Chomutovická 1444/2, 149 00  Praha 4
tel.: 725 547 557
e-mail: praha-haje@expreska.cz
www.expreska.cz

přihlásit se můžetedo 25. května
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31.08

31.11

31.07

31.12

31.09

Krb
31.04

31.01

31.10

31.03

31.02

31.05

31.13

31.06

31.10

31.03

31.02

31.05

31.13

31.06

 č. NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA (m²)

1. NP 31.01 předsíň 5,4

 .02 šatna 2,2

 .03 wc 2,9

 .04 obývací pokoj + kuchyň 35,9 

 .05 sklad 1,6 

 .06 garáž 16,8 

 plocha domu v podlaží/celkem 64,8 

2. NP 31.07 chodba + schodiště 8,5 

 .08 ložnice 10,9 

 .09 ložnice 9,9 

 .10 koupelna  4,4 

 .11 ložnice 12,0 

 .12 ložnice  12,5 

 .13 terasa  5,3

 plocha domu v podlaží/celkem 58,2

CELKEM PLOCHA DOMU 123,0 5,3

RODINNÉ DOMY 
SE ZAHRADAMI 
NA PRAZE 4 

Řadový dům, 5+kk s garáží a zahradou
123 m2 + terasa 5,3 m2 + využitelný prostor v podkroví
Cena od 6 084 700 Kč vč. DPH

info@rezidencevrtilka.cz
� 727 814 933 www.rezidencevrtilka.cz

Vzorový dům od května otevřen pravidelně každé úterý 
od 16 do 19 hodin, nebo po telefonické domluvě.
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kc zahrada
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s.
Malenická 1784
148 00  Praha 11
Tel.: 271 910 246 
www.kczahrada.cz

Spojení: metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-
va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 122, 
177 – zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut 
chůze. Od Centra Chodov 10 minut chůze.
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 na Jižním Městě 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 po mírném zimním 
spánku opět připravena na další zahrádkářskou 
sezonu. Rezervujte si svůj záhonek nebo be-
dýnku na pěstování i vy. Pro více informací nám 
napište na kczahrada@kokoza.cz.
SENIORSKÉ CVIČENÍ – desetihodinový kurz 
v KC Zahrada nabízí od dubna 2014 svým se-
niorům městská část Praha 11 a Jihoměstská 
sociální, a. s., ve spolupráci s AEROBIC 
STUDIEM JITKA. Cvičení bude probíhat pod 
vedením zkušené cvičitelky s rehabilitační praxí 
ve čtvrtek od 17 hod. Vstupné bude částečně 
hrazeno z prostředků MČ Praha 11. Pro bližší in-
formace, rezervaci volejte Dr. Štěpánkovou, tel.: 
737 141 507, www.cviceniprovsechny.cz.

program
1. 5.–31. 5.: Výstava ručních prací z kurzu Cen-
tra celoživotního vzdělávání. Vstupné zdarma.
5. 5., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří: Miluš-
ka Voborníková. Vstupné 50 Kč.
6. 5., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupi-
nové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 
200 Kč.
6. 5., 18.00–19.30: Klub Mám talent – Klu-
bový pořad scenáristky Markéty Dočekalové. 
Pravidelné setkávání se zajímavými osobnost-
mi z oblasti kultury. O svůj umělecký talent se 
s vámi podělí spisovatelé, básníci, hudební skla-
datelé, novináři, malíři, ilustrátoři a mnozí další. 
Vstupné 75 Kč. 
10. 5., 10.00–12.00: Sobotní výtvarná dílna: 
Májová větvička s ptáčky. Vstupné 50 Kč. 
13. 5., 19.00–23.00: Koncert rockových skupin 
ze ZUŠ Jižní Město – vystoupení mladých au-
torských rockových kapel oddělení elektronické 
hudby při ZUŠ Jižní Město. Představí se kapely 
Nolem, Karbanová, We Are Echoes, Lastminute. 
Vstup volný.
15. 5., 20.00–22.00: František Nedvěd & 
Tiebreak – jedna z nejvýznamnějších osobností 
českého country a folku na koncertě v Zahra-
dě! Přijďte se přesvědčit, že legendární poetika 
v jeho písních neztratila nic ze svého kouz-
la, a dokonce mnohdy nabyla na aktuálnosti! 
Vstupné 290/260 Kč.
17. 5., 10.00–17.00: 1. MÁJOVKA – Umisťova-
cí výstava koček. Pořádá společnost Srdcem pro 
kočky, z. s. Vstupné 35 Kč.
24. 5., 14.00–20.00: 2. pražský FOTOMARA-
TON. Více informací na www.fotomaratony.cz.
26. 5., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří: 
Pražský salonní orchestr – Romantické světové 
melodie. Vstupné 50 Kč.
28. 5., 14.30–15.30: Divadlo Formela uvádí 
pohádku: Lili, dívka z hvězd. Interaktivní pohád-
ka pro děti i dospělé. Vstupné 50 Kč.

NABÍDKA KURZŮ V KC ZAHRADA – 
2. POLOLETÍ 2014:
Dětská jóga – pro děti od 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.
Muzikálová školička
pondělí 15.30–17.00 hod.
Streetdance
čtvrtek 17.30–19.00 hod.
Výtvarka pro předškoláky
úterý 15.00–16.30 hod.
Výtvarka 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.
Praha 4, Ledvinova 9
tel.: 267  914  831, 267  915 444  
www.chodovskatvrz.cz

Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 13.00–
19.00 hod. Vstupné 50/30 Kč.
Spojení: autobusem č. 125, 136, 213, 293 – za-
stávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty chůze. 
Metrem C – stanice Chodov, pak 10 minut chůze 
podle šipek.
Restaurace – Otevřena od pondělí do neděle – 
11.00–23.00 hod.

program
6. 5., 19.00–20.30: Literárně-hudební večer: 
Bible čtená. Vstupné 100/50 Kč.
7. 5., 18.00–20.00: Šansony na tvrzi. Vstupné 
130/100 Kč.
12. 5., 18.30–20.00: Absolventský koncert 
žáků ZUŠ Jižní Město. Vstup zdarma.
14. 5., 18.30–20.00: Absolventský koncert 
žáků ZUŠ Jižní Město. Vstup zdarma.
29. 5., 19.00–21.00: Jiří Los: klavír a Adam 
Příhoda: housle – koncert je uspořádán ve pro-
spěch hospice Čerčany. Vstupné dobrovolné.
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.
V Malé galerii od 1. 4. 2014 do 31. 5. 2014 Pa-
vel Veselý: Texty a Renáta Lucková: Fotografi e. 
Vstup zdarma.

benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11
tel.: 272 912 124, mob.: 603 468 151

program
Projekt Benjaminek – žijeme v souladu – na-
bízí rodičům na RD semináře, akutní hlídání dětí 
v době vzdělávání, hledání zaměstnání, pohovo-
rů ap. Spolufi nancováno z OPPA a ESF.
Seminář Já, kdo jsem – sobota 24. 5. 2014. 
V rámci projektu proběhne 5. modul z cyklu se-
minářů  na podporu návratu rodičů po rodičov-
ské dovolené na trh práce, zaměřený na porozu-
mění sama sobě, svým schopnostem, jak lépe 
porozumět lidem kolem sebe.
Dětský den v Benjaminku 30. 5. od 10.00 
do 17.00 hod. – soutěže, hry, skákací hrad. Vý-
tvarná soutěž – „Sportujeme – malujeme.“
Novinka
FITBALLY S VERONIKOU – hodina na velkých 
míčích, která vás naladí, protáhne a posílí celé 
tělo, vhodné jako prevence bolestí zad a kloubů, 
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 16.00–18.00 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 – zdra-

votní cvičení podporující protažení a posílení nej-

více zatěžovaných svalových skupin, prevence 

bolestí zad a relaxace pro dobrou psychickou 

pohodu, út 18.00, čt 18.00 hod.

MŠ BENJAMINEK
Zápisy na školní rok 2014/2015 proběhnou 
28. a 29. 5. 2014.
Celodenní mateřská škola pro děti od 2 let. Na-

jdete u nás zdravou školku podporující pohybové 

aktivity, pobyt venku na velké zahradě i přiroze-

né vzdělávání dětí s prvky Montessori pedagogi-

ky. Spolufi nancováno z OPPA a ESF.

Info na http://msbenjaminek.webnode.cz. 

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

ddm jižní m#sto
Šalounova 2024, Praha 4

 tel.: 272 929 545, 272 917 077

 sal@ddmjm.cz

 pobočka: 

 Květnového vítězství 2126, Praha 4

 tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

program
16.–18. 5., 10.00–18.00: Keramicko-výtvarná 
výstava dětí i dospělých z kroužků na téma: 
Kde bydlí štěstí. Toulcův dvůr, Praha 4.

Výstava poté pokračuje v DDM JM, Šalounova – 

klub: 19.–23. 5.

17. 5., 8.00–16.00: Parním vlakem do Lhotky 
aneb Cesta na Olymp. Zábavný den pro celou 

rodinu. Lhotka u Mělníka.

17. i 18. 5., 10.00–16.00: Kurzy animace pro 
děti i rodiče. DDM JM, Šalounova.

24. 5., 9.00–14.00: Turnaj ve stolním tenise. 
Soutěž rodinných dvojic. DDM JM, Šalounova.

24. 5., 8.00–20.00: Chodovské berušky 2014. 
Soutěž aerobiku a tance. TJ JM Chodov, Praha 4.

31. 5., 14.00–18.00: Pokusme se společně. Di-

vadelní festival amatérských souborů. Žižkovské 

divadlo Járy Cimrmana, Praha 3.

Připravujeme: 
7. 6. Turnaj ve stolním tenise
14. 6. Hurá, prázdniny!
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.

kcmt
Komunitní centrum Matky Terezy,

U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11-Háje

kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.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

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež

od 13 do 19 let

Brandlova 1639/6, 149 00  Praha 11

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

Cesta 
Labyrintem
Ve foyer opatovské knihovny v květnu 

představí své kvaše a sochy akademic-

ký sochař Petr Císařovský. Vernisáž se 

koná v pondělí 28. 4. od 19 hodin.

28. 4.–31. 5. 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, Praha 4 

Vás zve na koncert     

Františka Nedvěda 
se skupinou Tie Break 
František Nedvěd patří mezi nejvý-

znamnější osobnosti české country, 

folku a  trampské písně. Vystupoval 

ve  skupinách Brontosauři (která se 

původně nazývala Toronto) a Spiritu-

ál kvintet. Potom se vydal na  sólo-

vou dráhu jako jeho bratr Jan Ned-

věd, který je také hudebník.

Nyní vystupuje se svou skupinou Tie 

Break, v níž hrají Petr Kocman – kyta-

rista a zpěvák, jeho syn Vojtěch Ned-

věd, který hraje na dvanáctistrunnou 

kytaru, baskytarista Milan Plechatý 

a bubeník Jaroslav Petrásek.

FRANTIŠEK

NEDVĚD

15. KVĚTNA 2014

20.00 HODIN   

Soutěž O nejkrásnější 
velikonoční kraslici má vítěze
V Centrálním parku u Komunitního cen-

tra Matky Terezy se 16. dubna po celý 

den vítaly Velikonoce. Od rána si děti do-

slova užívaly soutěže a zpívání s Vlas-

tou Korcem. Během dopoledne byla 

vyhodnocena soutěž O nejkrásnější ve-

likonoční kraslici. Na 6. místě v katego-

rii kolektivů se umístila práce dětí z MŠ 

Blatenská/Babákova s perníkovým zají-

cem. Škola získala 2 tis. Kč a sladkosti. 

Cenu starosty Prahy 11 Dalibora Mlejn-

ského získala MŠ Mírového hnutí s veli-

konočním kohoutkem. Školka obdržela 

4 tis. Kč a dětská práce, krásný kohout, 

bude zdobit kancelář starosty. Odpole-

dne proběhla hlavní soutěž celého pro-

gramu o  barevný televizor. Děti i  do-

spělí si zasoutěžili v  pletení pomlázek. 

Vystoupila taneční skupina SANG a ta-

neční kapela Jižní spojka ze ZUŠ Jižní 

Město. Více jak 1500 dětí tak strávilo 

krásný den.

Kulturní centrum Zahrada, Malenická 

1784, Praha 4 

Vás zve na koncert 

Vladimíra Mišíka & ETC
Vladimír Mišík je jednou z  nejvýraz-

nějších osobností české populární 

hudby již od  60. let 20. stole-

tí. Svou tvorbou ovlivnil celou 

řadu umělců ať už z hudební-

ho, výtvarného či literárního 

prostředí. Mnohé Mišíkovy 

písně, často na  texty zná-

mých českých básníků (Václav 

Hrabě, Josef Kainar, Jiří Děde-

ček ad.), doslova zlidověly.

VLADIMÍR 

MIŠÍK & ETC

12. 6. 2014

20.00 HODIN    
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Na Jižním Městě se plavat nebude
Slavnostní okamžik otevření bazénu 

v Praze 11 se blíží. Lidé jsou v očekává-

ní. Mají proč? V roce 2006 nám bylo sli-

bováno otevření „vodního světa“ v roce 

2009. Nic. V  roce 2010 raději zazně-

ly termíny dva, a  to 2012 a 2013. Le-

tos, tj. v roce 2014, bychom se ale na-

konec měli dočkat. Ale čeho? Praha 11 

má kolem 80 tis. obyvatel, takže zá-

jem o koupání či přesněji plavání je jistě 

značný. Plavci nechť si však nechají zajít 

chuť. Ve  výsledku jde totiž spíše o  zá-

bavní centrum, které by svou velikostí 

a funkčností mohlo docela dobře fungo-

vat v  menším okresním městě. Jeden 

otevřený tobogán, brouzdaliště, rekre-

ační bazén s atrakcemi a menší vířivka. 

A  jeden bazén o délce 25 m a pěti drá-

hách. Jelikož je nutno očekávat, že v ba-

zénu budou probíhat ve velké míře pla-

vecké kurzy, plavání chtivý občan bude 

nejspíše zklamán. Půjde spíše o  bazén 

určený rodičům s dětmi. Ostatně pro ty 

přece v Praze 11 odkupujeme a stavíme 

luxusní a  předražené projekty. Velkým 

pozitivem areálu jsou alespoň 4 oddě-

lené malé bazénky o různých rozměrech 

a  hloubkách, které mohou být využity 

pro plavání kojenců s maminkami, popř. 

cvičení seniorů. 

Pak je tu ale ještě otázka provozu. MČ 

plánuje rozdělit starost o vodní část are-

álu, tj. objekty B a C, mezi dva subjekty. 

Technologický provoz bude mít na  sta-

rosti Jihoměstská majetková, a. s., která 

pravděpodobně bude i správcem areálu, 

a  na  uživatelský provoz je hledán pro-

vozovatel externí. Toto se mi zdá nelo-

gické. Dva kohouti na  jednom smetišti. 

Ze zkušenosti provozu vodních areálů 

je zřejmé, že nejvhodnější je, pokud má 

celý komplex na starosti subjekt jeden, 

jehož zájmem budou co nejvyšší výnosy 

a co nejnižší náklady. Ve vodním areálu 

je například nutná velice úzká spoluprá-

ce mezi plavčíky a obsluhou chemických 

technologií. Jak to bude fungovat, když 

půjde o dva různé subjekty? Může bez-

problémově, ale také nemusí. Jednodu-

še řečeno, obávám se, že tolik očekáva-

ný bazén bude v konečném důsledku pro 

obyvatele Jižního Města spíše zklamá-

ním a  lidé si začnou říkat: „Tak na toto 

jsme tolik let čekali a  toto stálo těch 

530 milionů?“

Jan Mareš, TOP 09

Třetí věk na bicyklu 

Říká se, že Třetí věk je jen další etapa ži-

vota a  tu lze prožít různě. Cyklistika je 

jednou z  mnoha, ale velmi příjemných 

možností. Spojuje sportovní, kulturní 

a společenské zážitky v intenzitě, kterou 

lze přizpůsobit téměř jakémukoli věku 

a jakékoli výkonnosti. Odborníci říkají, že 

cyklistika pomáhá odbourávat celou řadu 

rizikových faktorů, které vedou u tělesně 

nečinných lidí, kteří se pasivně oddávají 

biologickému procesu stárnutí, k takzva-

ným nemocem stáří.

Ale to spousta cyklistů v  seniorském 

věku ví a jim jsou určené následující řád-

ky. Akciová společnost Jihoměstská so-

ciální, která poskytuje na  Jižním Měs-

tě nejen sociální, kulturní a společenské 

služby, připravuje projekt vytvoření sku-

piny cyklistů seniorského věku, se který-

mi bychom podnikali jednorázové cyklo-

výlety v blízkém i vzdáleném okolí Jižního 

Města. Na směřování jednotlivých výletů 

se budou podílet samotní účastníci. Jed-

nou z možností je i cyklovíkend nebo tý-

denní cyklorekreace. Nechceme vás sva-

zovat podmínkami a  návrhy, na  kterých 

se sami nebudete podílet. Nabízíme ko-

ordinaci a navigační a technickou podpo-

ru. Záštitu nad tímto projektem převzal 

ředitel akciové společnosti Jihoměstská 

sociální Bc. Jan Gabriel.

Pokud si někdo po přečtení tohoto textu 

chce koupit kolo a začít s námi jezdit, je 

vítán. Na setkání a výlety s vámi se těší:

Jan Meixner, koordinátor projektu, ODS

K plánované výstavbě bytového souboru „Rezidence Nodom“

Bydlíte v území, které je v územním plánu 

zaneseno jako tzv. stabilizované? Pokud 

ano, pak se možná stejně jako obyvatelé 

ulic Klapálkova a Milínská domníváte, že 

se v okolí vašich domů nesmí nic posta-

vit. Bohužel, opak je pravdou.  

Podle ofi ciálních stanovisek není ve sta-

bilizovaném území stanovena míra vyu-

žití území z  hlediska limitů rozvoje a  je 

možné pouze tzv. „zachování, dotvoření 

a rehabilitace stávající urbanistické struk-

tury bez možnosti další rozsáhlé sta-

vební činnosti“. Dle stanoviska staveb-

ního odboru výstavby ÚMČ Praha 11 je 

však i ve stabilizovaném území výstavba 

možná. 

Investor bytového souboru „Rezidence 

Nodom“ tak má k projednávání svého zá-

měru dveře otevřeny. V současné době je 

v  tomto území 214 bytových a nebyto-

vých prostor, budoucí investor však plá-

nuje dostavět dalších 320! Nejedná se 

ale jen o  samostatné nové domy. Čtyři 

třináctipatrové objekty mají přiléhat těs-

ně ke štítovým stěnám domů stávajících.

Stávající obyvatelé se již několik let sna-

ží výstavbu odvrátit. Záměr se opakova-

ně projednával v orgánech městské části 

Praha 11, které se k němu vyjádřily odmí-

tavě. Pozice obce je ale v územním řízení 

„slabá“, je totiž v pozici pouhého účastní-

ka řízení a její postoj (byť negativní) není 

pro rozhodnutí rozhodující. 

Bohužel, obyvatelé jsou ve  velmi ne-

výhodném postavení: investor skoupil 

všechny pozemky v  lokalitě (a  to i  po-

zemky pod některými stávajícími panelo-

vými domy) a hrozí, že zpoplatní stávají-

cím obyvatelům 3 roky zpětně bezprávní 

užívání pozemků. Obyvatelé naopak ar-

gumentují tím, že již 13 let tyto pozemky 

udržují, neboť vlastníci se o ně dlouhodo-

bě nestarají, ačkoliv je to ze zákona jejich 

povinnost. 

Investor na jednání, které zprostředkova-

li členové výboru pro územní rozvoj, při-

šel s  nabídkou: za  souhlas s  výstavbou 

bezplatně daruje obyvatelům ze SVJ  po-

zemky pod jejich domy a zároveň parko-

vací místa. Městské části je pak ochoten 

věnovat stávající „veřejné“ komunikace: 

chodníky, ulici. Zástupce investorů Boro-

din Muzaev konstatoval, že pro stávající 

obyvatele je lepší takovýto „špatný mír“ 

než „dobrá válka“.

Místní SVJ tak mají dvě možnosti: buď 

na nabídku přistoupí, nebo se pokusí pře-

svědčit kompetentní orgány, že výstavba 

není v souladu s českými zákony. Škoda, 

že legislativa neposkytuje stabilizované-

mu území vyšší ochranu. A  že je vůbec 

možné projednávat výstavbu nových 

domů, které budou „nalepeny“ na  štíto-

vé stěny stávajících objektů. Navíc o 4 až 

7 pater vyšších. Zdravý rozum to nějak 

nebere.

Radka Soukupová, zastupitelka

Názory zastupitelů



Život na Jižním Městě 23

Příjemná, usměvavá a nenápadná mladá žena. Možná 
byste ji tipovali na studentku. Fotogra; a, která umí skvěle 
zachytit pohyb. To všechno je Bára Reichová.

Z  posledního většího focení se vrátila 

po  letošní olympiádě v  Soči a  já ji stih-

la aktuálně vyzpovídat pro čtenáře Klíče. 

Jak jste se, Báro, dostala k fotografi i?
Už jako malou mě fotografování z něja-

kého důvodu strašně fascinovalo. Hned 

po základní škole jsem šla fotografi i stu-

dovat a od té doby mě mým životem pro-

vází fotografi e v různých formách.

Co vás baví fotit?
Vlastně úplně všechno. Od kytiček a brouč-

ků až po architekturu. Nejvíc mě ale baví 

fotit to, co fotím nejčastěji, a  to, co mě 

také živí. Tím je sportovní fotografi e.

Čím vás zaujala olympiáda v Soči?
Olympiáda pro mě byla obrovským zá-

žitkem a  skvělou profesní zkušeností. 

Atmosféra, která panuje na  sportoviš-

tích a na olympiádě konkrétně, se nedá 

popsat.

Čemu se věnujete ve volném čase kro-
mě focení?

Fotografi e a  vše s  ní spojené mi zabírá 

hodně času. Krom toho je ale mým nej-

větším koníčkem sport v jakékoliv podo-

bě. Nejvíce se ale věnuji fl orbalu, který 

hraji za extraligový tým TJ Sokol Králov-

ské Vinohrady.

S  kým zajímavým jste se při práci 
setkala?
Při své práci se setkávám s  řadou zají-

mavých, úspěšných a  inspirativních lidí. 

Samozřejmě, že mezi nejvýraznější zážit-

ky patří spolupráce s Jaromírem Jágrem, 

kterého jsem fotila jak při působení v rus-

kém Omsku, tak v NHL. 

Napínavým zážitkem bylo turecké derby 

mezi Fenerbahce a Galatasaray Istanbul, 

kdy po skončení utkání vtrhlo na plochu 

několik tisíc fanoušků. Policie je rozháně-

la slzným plynem a fotografové seděli ně-

kolik hodin schovaní v útrobách stadionu, 

než se všechno uklidnilo. (http://www.

youtube.com/watch?v=SvC1mS9-gds)

Díky za rozhovor a přeji spoustu skvělých 

fotografi ckých úlovků.

daf

Městská část Praha 11 zve na pietní akt u pomníku na Chodovském hřbitově

12. května od 9 hodin
Uctíme společně památku účastníků Pražského povstání a příslušníků Rudé armády, kteří padli v bojích 

s německými nacistickými vojsky v květnu roku 1945.

Bára z Jižáku, která fotila 
olympiádu v SOČI

u příležitosti 69. výročí vítězného ukončení 

druhé světové války v Evropě
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Praha 11 vybrala provozovatele Jedenáctky VS

Provozovatele části multifunkčního are-

álu Jedenáctka VS v ulici Mírového hnu-

tí vybrali ve středu na doporučení komise 

na svém jednání radní městské části Pra-

ha 11. O provoz dvou ze tří hal se bude 

starat společnost Aqua Sport Club, s. r. 

o., a Studio Skokánek, s. r. o. Pachtovní 

smlouva jim umožní spravovat obě ba-

zénové haly, tedy velkou halu s bazénem 

a vodními atrakcemi a centrum dětského 

plavání. 

Společnosti předložily společný záměr. 

Praze 11 nabídly za  pětiletý pronájem 

patnáct milionů korun. Komise vybírala 

z  pěti nabídek. Jedenáctku VS severně 

od ulice Mírového hnutí tvoří tři haly. Bu-

dovy nabídnou prostory pro plavání, zá-

žitky na vodních atrakcích, posezení v re-

stauraci, rehabilitaci i důstojnou kulisu pro 

sport. Samozřejmostí je zázemí, včetně 

šaten a recepcí.   

cis  

Připravujeme se na volby do Evropského parlamentu 

Prezident České republiky vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil 
dny jejich konání na pátek 23. května 2014 a sobotu 24. května 2014.

O  době a  místě konání voleb budete 

informováni Oznámením starosty naší 

městské části. Čísla jednotlivých okrs-

ků, adresy volebních místností a  vy-

mezení jednotlivých volebních okrs-

ků bude uvedeno v  příloze Oznámení 

(www.praha11.cz). Ke  změně dochází 

u  číslování volebních okrsků a  u  sídla 

volebních okrsků na Gymnáziu Opatov, 

Konstantinova 1500, které se přesou-

vají do ZŠ a SŠW Křejpského. Ostatní 

sídla volebních místností jsou totožná 

s adresami volebních místností z minu-

lých voleb. 

Informaci o době konání voleb s kon-

krétní adresou volební místnosti a čís-

lo svého volebního okrsku obdrží vo-

lič společně s hlasovacími lístky, které 

mu budou dodány nejpozději 3 dny 

před konáním voleb, tj. 20. 5. 2014. 

V této souvislosti se obracíme na vo-

liče se žádostí o řádné označení poš-

tovních schránek, abychom předešli 

problémům s  doručováním hlasova-

cích lístků.

Upozornění:
Volič, který se ze závažných, zejména 

zdravotních důvodů nemůže dostavit 

do místnosti pro hlasování, může po-

žádat náš úřad (telefon 267 902 391) 

nebo ve dnech voleb přímo svoji okrs-

kovou volební komisi, aby mohl hlaso-

vat mimo volební místnost. V takovém 

případě okrsková volební komise vyšle 

k občanovi dva své členy s přenosnou 

volební schránkou (vždy však pouze 

na území svého okrsku).

Život na Jižním Městě

Ocenění učitelů a pracovníků škol

V rámci akce Den školství, která proběh-

la 27. 3. 2014 v  KC Zahrada, ocenila 

městská část Praha 11 vybrané pracov-

níky mateřských a základních škol.

Při této malé slavnosti poděkoval uči-

telům, ale i  ostatním pracovníkům 

škol za  jejich náročnou práci zástup-

ce starosty PaedDr.  Mgr.  Ladislav 

Kárský společně s  předsedou komise 

pro výchovu a vzdělávání panem Jiřím 

Fauskem. Oceněným učitelům byl pře-

dán pamětní list spojený s čestným ti-

tulem Pedagog Prahy 11, ostatní za-

městnanci obdrželi Děkovný dopis 

Prahy 11 a  jako upomínku na  slav-

nostní chvíli drobné dárkové předmě-

ty. Květinou poděkovaly děti z mateř-

ských a  základních škol.  Své učitele 

i ostatní pracovníky přišli podpořit ře-

ditelé škol a  žáci. Přehlídkou doved-

ností dětí a žáků škol Prahy 11 se po-

dařilo navodit v sále KC Zahrada velmi 

příjemnou atmosféru. 

Poděkování za  náročnou práci ve  škol-

ství patří nejen odměněným pracovní-

kům školství, ale i všem ostatním, kteří 

v našich školách vytrvale a obětavě pra-

cují a předávají dětem a žákům své zna-

losti, zkušenosti, nebo se jinak podílejí 

na  zajištění jejich spokojeného pobytu 

v jednotlivých školách.

Ivana Guthová

odbor školství a kultury ÚMČ 

Seznam vyznamenaných pracovníků školství:
Mateřské školy
MŠ Hrabákova 2000 – N. Načeradská

MŠ Hroncova 1882 – P. Bezkočková, P. Syřínková

MŠ Janouchova 671 – M. Vitáková, A. Svátková

MŠ Jažlovická 2119 – S. Goldmannová, I. Mikšátková

MŠ Konstantinova 1480 – J. Smejkalová, R. Petrů

MŠ Křejpského 1503 – H. Fořtová

MŠ Markušova 1556 – M. Moráňová, J. Sloupová

MŠ Madolinka, Modletická 1402 – P. Šajdáková, O. Pelantová

MŠ Stachova 518 – J. Balounová, M. Pečenková

MŠ V Benátkách 1751 – R. Petrová, L. Bitnarová

Základní školy
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782 – V. Plačková

ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vít. 57 – J. Cimová, R. Hrubá, D. Stehlíková, J. Tůmová

ZŠ Donovalská 1684 – S. Adamírová

ZŠ K Milíčovu 674 – H. Závodská

ZŠ Květnového vít. 1554 – T. Trčková, V. Narganová

ZŠ Mendelova 550 – V. Fuchsová, M. Nešporová, I. Mudrová, 

J. Průšová, V. Šimková, I. Šperlová

ZŠ Mikulova 1594 – Š. Pospíšilová

llllllejejejejejeejeejí í íí ííí ododododododbbbbbb

ů školství:
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Aktuální květnové okénko pro podnikatele věnujeme 
relaxu, konkrétně masážím. Pokud patříte k hodně 
zaneprázdněným lidem a nemáte na sebe čas, je právě 
masáž ideální způsob, jak si vyhradit chvilku jenom pro 
sebe. 

Odpočinek v  příjemném masážním stu-

diu vám udělá dobře a nabije vás novou 

energií.  Stejně jako majitelka Lenka Ba-

yerová, se kterou jsme si o  blahodár-

ných účincích masáží povídali. Takže 

k čemu je vlastně masáž ideální?

Masáže dokážou ulevit od vleklých zdra-

votních problémů, častých bolestí zad 

nebo hlavy. Klienti se po  masáži cítí 

mnohem lépe, a  jak mi často říkají, vy-

pnou prostě mozek a organismus se tak 

mnohem lépe uvolní a během chvilky od-

straní stres a  napětí. Masáže, při kte-

rých se používají éterické oleje, jsou ide-

ální v zimním období. Prohřejí vaše tělo 

a dodají vám elán. Teď na jaře je naopak 

příjemná rozmazlující a hluboce relaxační 

olejová masáž nebo masáž namožených 

svalů, tu u  mě ve  studiu absolvují pře-

devším aktivní sportovci. Před plavko-

vou sezonou je výborná anticelulitidová 

liftingová masáž s ozonovým zábalem.

Hodně klientů má problém ztuhlých zad 

i šíje, pro ně je vhodné věnovat se této 

partii nebo rovnou masáži celého těla. 

Ta uvolňuje a navozuje pocit dobré ná-

lady a spokojenosti, působí k odstranění 

depresí a stresu, podporuje tvorbu hor-

monů radosti, zejména endorfi nů a  se-

rotoninu, uvolňuje nahromaděné napětí 

a významně přispívá k celkové harmonii. 

Slyšela jsem, že nabízíte také speciál-

ní masáže hlavy. Ano, jedná se o  indic-

kou antistresovou masáž hlavy a obliče-

je. Je to starověká ajurvedská  technika, 

která harmonizuje tělo i duši a předsta-

vuje spojení starověké kulturní tradice 

s požadavky moderního způsobu života.  

Jedná se o speciální hmaty a  techniku, 

jak příjemně uvolnit oblast šíje, ramen, 

hlavy a  obličeje. Indická antistreso-

vá masáž hlavy účinně zbavuje stresu, 

napětí a  odstraňuje migrény. Okysliču-

je mozek, zlepšuje koncentraci, pomá-

há proti depresím a úzkostným stavům. 

Výrazně vylepšuje stav pokožky hlavy, 

vlasy jsou po pravidelné masáži hustší, 

lesklejší a celkově kvalitnější. Jak často 

je vhodné si masáž a celkový relax do-

přát? Podle mého je důležité a správné 

umět si dopřát prožitek, nechat si vyrov-

nat a doplnit energii, dostat se do světa 

harmonie, uvolnění, zklidnění a  naplně-

ní. Vašemu tělu i duši může ulevit a pro-

spět i  jediná masáž, ale po  těch pravi-

delných jednou za  týden až tři neděle 

zpozorujete trvalé zlepšení nálady a fy-

zické kondice, příliv energie a chuti do ži-

vota. Říkám svým klientům: „Udělejte si 

čas na sebe, postavte do středu vašeho 

zájmu vlastní zdraví.“ 

Studio Relax Paradise nabízí: masáž 

zad a  šíje, masáž unavených nohou 

a  chodidel, rukou nebo rovnou celého 

těla, indickou antistresovou masáž hla-

vy, anticelulitidovou liftingovou masáž 

s ozonovým zábalem, masáž těhotných, 

uvolňující liftingovou masáž obličeje.

daf

Kontakt:
Lenka Bayerová

Relax Paradise, FITNESS GALAXIE 

v Praze na Hájích

tel.: 720 570 551

www.relax-paradise-masaze.cz

relaxparadise@seznam.cz

STUDIO RELAX PARADISE

OKÉNKO PRO 

PODNIKATELE

KVĚTEN
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JÍZDNÍ SKUPINA MĚSTSKÉ POLICIE 
PRAHA 11 aneb Hlídka z koňského hřbetu

Strážníci jízdní skupiny Obvodního ředitelství Městské policie Praha 

11 přicházejí do služebních stájí před půl sedmou ráno, u brány je vítá 

bernardýn Baryk a koně ze stájí o sobě dávají také vědět. Nejdříve ze 

všeho strážníci musí koně nakrmit a vymístovat jim boxy.

Mezi devátou a de-

sátou se strážníci 

dovybaví do hlídky, 

osedlají a připraví 

koně, tentokrát vy-

jíždějí na hlídku do 

Milíčovského lesa 

a Centrálního parku.

Během hlídkové činnosti v Centrálním parku 

nacházejí injekční stříkačku, volají si auto-

hlídku, která disponuje vybavením pro sběr 

infekčního materiálu. O několik okamžiků 

později je již stříkačka uložena v nádobě mezi 

dalším infekčním materiálem, společně bude 

toto kvalifi kovaně zlikvidováno.

Po  skončení hlídky strážníci koně umístí zpět 

do boxů, kde mají nachystáno krmení a mo-

hou si odpočinout. 

Odpoledne strážníci 

koupou jednoho 

z koní, je na první 

pohled patrné, že je 

na koupání zvyklý 

a je mu to příjemné.  

Během pár desítek 

minut kůň opět září 

bělotou.

Na všechnu činnost 

ve služebních stájí 

dohlíží Baryk. Je to 

mediálně známý 

pes, společně s dal-

šími čtyřmi týranými 

bernardýny se stal 

majetkem státu 

a Městská policie 

hl. m. Prahy jej pro 

obvodní ředitelství 

Praha 11 za symbo-

lickou korunu koupi-

la na ostrahu areálu 

služebních stájí.

Strážníci s koňmi trénují na různé mimořád-

né situace a předváděcí akce pro veřejnost. 

Tentokrát to byly skoky přes překážky a pře-

konání schodů a nakloněné roviny. Jindy se 

provádí výcvik například s pyrotechnikou.

Koně Obvodního ředitelství Městské policie 

Praha 11 jsou šťastní, že mohou pomáhat 

strážníkům našeho Jižního Města při hlídkové 

činnosti.



Vzduchotechnika v jedenáctce VS – pro pohodlí 
návštěvníků přitopí i ochladí 

Stejně důležitá, jako fi ltrační systémy pro 

vodu v bazénech, je pro všechny tři haly 

nového areálu Jedenáctka VS vzducho-

technika. Jen málo lidí si umí představit, 

kolik potrubí, fi ltrů, tepelných výměníků 

a  dalších nezbytných „nástrojů“ je za-

potřebí, aby vzduch byl přiměřeně teplý, 

nezapáchal, nedržel nadměrnou vlhkost 

nebo v něm nechyběl kyslík. 

„Když je doma ´nedýchatelno´, vzduch je 

těžký a teplý, otevřeme okno a vyvětrá-

me. To v  bazénových halách nejde. Ná-

vštěvníci s  mokrými vlasy u  otevřených 

oken by asi neměli velkou radost z příli-

vu sice čerstvého, ale studeného vzdu-

chu. Proto se musí systém nastavit tak, 

aby se sice vzduch obměňoval, ale tep-

lota a  další parametry v  halách zůstaly 

stále stejné,“ uvedl projektový manažer 

Jiří Kozman. 

Nejsložitější je nastavení systému právě 

pro bazénové haly. Ze vzduchu se musí 

nepřetržitě odvádět vlhkost, která vzni-

ká provozem vodního světa. „Musí se 

na co nejnižší míru omezit srážení vlhkos-

ti na  stavebních konstrukcích, snížit te-

pelné ztráty a zajistit příjemné prostředí 

v objektu. Přitom se musí zohlednit eko-

nomická náročnost systému,“ upozornil 

J. Kozman.

Při sestavování plně funkční vzducho-

techniky se musely do projektu začlenit 

i  zdánlivě nepodstatné detaily, protože 

odvádění vzduchu k  jeho vysušení a na-

opak přivádění po ohřevu má svá pravi-

dla. Například odvádění vlhkého vzduchu 

je efektivnější z míst, kde se voda odpa-

řuje intenzivněji, ohřátý, suchý vzduch se 

naopak vrací do systému v místech, kde 

se pohybují lidé. 

Pokud v  odvětrávaných místnostech 

vzniká zápach, musí se pachy odvádět 

podtlakově, aby se zabránilo jejich šíře-

ní po  budovách. Jedná se nejen o  soci-

ální zařízení, ale také občerstvení či pro-

vozní prostory, kde se skladují chemikálie 

nebo se s  nimi pracuje. Neopomenutel-

ným úkolem vzduchotechniky je také pro-

vozní a havarijní odvětrávání technologic-

kého zázemí. 

Do části areálu pro wellness a konferenč-

ní místnosti u vstupu se přivádí čerstvý 

venkovní vzduch. „Současně do  prostor 

vedeme topnou a chladicí vodu, aby byla 

teplota stejná, ať už venku sněží, nebo je 

velké horko,“ vysvětlil J. Kozman. 

Aby se otevřenými dveřmi vstupů do hal 

nedostával dovnitř nežádoucí vzduch, 

musí se výměna řídit pomocí tlakových 

poměrů (rozdíl množství mezi přivádě-

ným a  odváděným vzduchem). Nezbyt-

ností je také fi ltrace přiváděného vzdu-

chu. V  objektech musí být nejen teplo, 

ale také čisto.  

V  multifunkční sportovní hale jsou pod-

mínky trochu jiné. Objekt spadá do kate-

gorie  tělocvičny pro míčové hry s hledi-

štěm pro 315 diváků. Maximální počet 

osob v prostoru by neměl překročil 400.

 

Úkolem vzduchotechniky a  klimatizace 

v  této části je zajištění odpovídajících 

mikroklimatických podmínek v  průběhu 

roku. Hlavní část sezóny počítá s využi-

tím haly zejména v chladnějších částech 

roku, vzduch se tedy bude častěji ohří-

vat, než chladit. V šatnách se předpoklá-

dá větší tlak na častou a efektivní výmě-

nu vzduchu, pomocí tlakových poměrů se 

musí zabránit šíření pachů.

cis
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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

• STARÁME SE O  JIŽNÍ MĚSTO. Pro-

deje, pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORA-

DENSTVÍ ZDARMA. RIM Realit kontakt: 

725  00  11  88, 271  00  11  88, e-mail: 

rimrealit@rimrealit.cz, www.rimrealit.cz. 

Vykupujeme byty – platba v hotovosti. Vy-

řešíme 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

• 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

• 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

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 

o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• Mladý pár koupí byt 2 + kk, 2 + 1 v loka-

litě Háje, Měcholupy, Petrovice. Ne přízemí 

a poslední patro. Financování zajištěno již 

předjednanou hypotékou. 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

• 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

• 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

• Hledáme hezký byt na pronájem nejlé-

pe u metra a po částečné renovaci nebo 

v  čistém stavu. Může být do  12 tis. Kč 

i s poplatky. Děkujeme. Tel.: 774 514 241

• Mladý lékař nekuřák hledá pronájem 

bytu v Praze. Tel.: 777 749 085

• HLEDÁME PRONÁJEM bytu o velikos-

ti GARS. AŽ 2 + 1 DO 12 000 Kč VČET-

NĚ POPLATKŮ NEBO 3 + KK AŽ 4 + 1 

DO 13 000 Kč VČETNĚ POPLATKŮ. Kde-

koli v Praze a okolí. Volejte nebo pište pro-

sím na tel.: 603 257 202

• Nabízím na pronájem 2 hezké byty – 1 

+ kk za 8500 Kč a 2 + kk za 10 500 Kč se 

všemi poplatky. Volejte 777 260 333  

• Prodej zrekonstruovaného 3kk/L 69 m2, 
družstevní, převod možný koncem roku 

2014. V bytě 6 m kuchyň na míru vč. znač. 

spotřebičů. Metro Háje 5 min. Škola, školka, 

obchody v blízkosti. Cena 2 790 000 Kč, RK 

nevolat. Tel.: 720 705 191

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• BYTOVÉ JÁDRO – REKONSTRUKCE – 
SPECIALISTÉ NA  PRAHU 11 – ZAJISTÍ-
ME VŠE. Již 22 let zkušeností s rekonstruk-

cemi. 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

• 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

• 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

• 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

• 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

• TV SERVIS – KŮS – opravy televizorů 

a ostatní elektroniky u vás doma. Prodej, 

dovoz a instalace nových TV, odvoz a likvi-

dace starých přístrojů. Rozumné ceny. Tel.: 

602 832 751, www.TELEMOBIL.cz

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

dopravy, zapojení. PRODEJ ELEKTROKOL 

tel. 272 934 024, 605 258 010 Jeřábek 

www.elvis-jerabek.cz, www.elektrokolo-

-praha.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

• Snadná výměna záclon, spouštěcí gar-

nýže. Žaluzie všech typů, prodej, montáže, 

opravy. Tel: 222351996; 602371996

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

• 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

• Hájek – zednictví – malířství. Prová-

dím veškeré zednické, obkladačské, ma-

lířské a  bourací práce s  odvozem sutě. 

Rekonstrukce bytu, domku, kancelářských 

i sklepních prostoru. Mob.: 777 670 326

• Provádím instalatérské práce voda, od-

pad, plyn. Tel.: 603 771 808

• 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

• Instalatérské práce – voda, plyn, ka-
nalizace, topení. Výměna plynových spo-

třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

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

• 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

• 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- 

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 

Tel.: 737 202 354

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC; Vinyl; 

Koberce; Plovoucí podlahy. Návštěva 

se vzorky, zaměření a  cenová kalkulace 

ZDARMA. Kontakt: mobil 604  623  052, 

www.blahapodlahy.cz

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

Nová provozovna na  JM. Osm let praxe. 

Tel.: 737 129 777

• Čistíme koberce, sedačky, postele, žid-
le ap. mokrou metodou profi  stroji Kärcher 

a Vax. Ručně čistíme kožený nábytek. My-

jeme okna. Kvalitně, rychle a levně. Dopra-

va 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

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

SLEVA 12 % NA  STAV. PRÁCE. JÁD-

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

602 292 812, 272 912 326, renonovot-

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

• Myji okna, čistím koberce, sedačky. 
Vyčistím též interiér vašeho vozu u  vás 

doma či ve fi rmě. Stačí jen přístup k 220 

V a místo na otevření dveří. Praxe, čistota, 

preciznost. Tel.: 603 440 480

• 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

• 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

• Provádíme rekonstrukce bytů a domů 
a médií v Praze a okolí a drobné opravy 

a  stavební úpravy, vč. malování. Zavede-

ná a spolehlivá fi rma. David Mizera, www.

dmconstruction.cz, tel.: 777 154 500

• ÚKLID FANTA, mytí oken a  rámů, ná-

bytku, dveří, čištění koberců a  čalounění, 

ostatní dle přání na tel.: 723 277 777

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA – výro-

ba nábytku, tel.:608 208 003, www.truh-

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

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

• Oddlužení dle insolvenčního zákona, 
nově i  OSVČ. Výplata exekucí na  nemo-

vitostech, hypotéky. Osobní přístup. Tel.: 

777 229 270, SMS nebo prozvonit.

ZDRAVÍ A KRÁSA
• 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

• 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.

• 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

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

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 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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• 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

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.

• Autodoprava – potřebujete něco při-

vézt, odvézt? Naše dodávka pro vás, 

kamkoli, kdykoli, za  rozumné ceny. Tel.: 

728 047 274

• 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

• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řešení 

webu s  internetovým marketingem. M: 

733 731 892, E: david.simko@centrum.cz

• 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

• ANGLIČTINA. GYMNAZ. PROF.  v  pen-

zi, 3 roky soukr. praxe, může přijmout asi 

2 žáky: přípr. na SŠ, k matur., doplňková 

výuka, dospělí studenti. Výuka i  o prázd-

ninách. 60 MIN./250 Kč – nejsolidnější 

cena. P11-Háje, ul. Za  rybářstvím. Tel.: 

774 299 549, tomek.kv@gmail.com

• 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

• Domovní družstvo Kolského Zdiměřic-
ká 1437, 149  00 Praha 11, pronajme 
nebytové prostory se sociálním zázemím 

a přímým vchodem do domu. Vhodné pro 

podnikání – obchod apod. Měsíční ná-

jemné 6000 Kč. E-mailový kontakt: krejci.

zdenda@centrum.cz

• Prodám zahrádku 300 m² v os. vlast-

nictví s patrovou chatkou, podsklepenou, 

sezónní voda, elektřina, parkování na po-

zemku. 15 min. od  st. bus Na  Beránku. 

Cena 595 000 Kč. Tel.: 739 035 536

• 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

• 41letá VŠE s  AJ, praxí v  auditu, jako 
sam. i hl. účetní, hledá práci na část. i plný 
úvazek. PC: Word, Excel, Scala, Money 

S3, 6 K, SAP, Pohoda. Tel.: 606 180 151

• Hledáme pronájem obchodního prosto-
ru v Praze 11, nejlépe na frekventovaném 

místě. Tel.: 603 936 311

Střední škola Podnikatelská akademie a základní škola, s. r. o., 

K Milíčovu 674, Praha 4, tel.: 272 940 932, 608 426 706

Nebyli jste přijati na osmileté gymnázium?
Hledejte řešení u nás!  

Jedinečné spojení základní a střední školy
Informace na www.podnikakademie.cz

NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIC
• Nastřelujeme náušničky kojencům

• Používáme antialergické náušnice Blomdahl 

• Cena za nastřelení a jeden pár náušnic 500 – 600 Kč dle typu 

Prosíme objednat se předem v ordinačních hodinách

Po - Čt: 8.00–18.00, Pá: 8.00-12.00

Ordinace PLDD 
(budova polikliniky Medifi n)

MUDr Andrea Horáková

Opatovská 1763/11, Praha 4

tel.: 720 342 842 nebo 272 919 010
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