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• poradenství  
• návrhy • realizace

Zajistíme hladký  
průběh všech prací:
• sanitární a instalatérské práce 
• topenářské práce  
• obkladačské práce 
• elektro-instalační práce 
• truhlářské, stolařské práce
• suchá výstavba, sádrokartony
• malířské a natěračské prácekoupelny

nejen
Stavíme

www.svetkoupelen.info 
www.bauhaus.cz

Poradenství Plánování v počítači – 3D plán Demolice Výstavba a předání

Kupón na 2 luxusní župany v hodnotě 2.000,- Kč  
ke každé zrealizované koupelně od 1. 6. do 31. 8. 2014!

Platí pouze pro centrum BAUHAUS - Praha Čestlice.









6 Zajímavosti z Jedenáctky

Turnaj ve stolním tenise. Ve Sportovní hale Jižního Města se 

uskutečnil prestižní turnaj TOP12 hráčů stolního tenisu v kate-

gorii dorostu a dorostenek, který na požádání České asociace 

stolního tenisu pořádalo Sportovní Jižní Město, o. p. s.

Další přírůstky jihoměšťánků. Dalších sedm občánků Prahy 

11 uvítal do života v důstojném prostředí Chodovské tvrze 

Jan Gabriel. Mrňata dostala plyšové hračky a další dárky, ma-

minky kytičku.

Pietní akt. Na Chodovském hřbitově v Praze 11 uctili 

zástupci Úřadu městské části Praha 11, společně se svazy 

a spolky bojovníků za svobodu, pietním aktem konec 

2. světové války. 

Domov mládeže Studentská uspořádal pro babičky a dě-

dečky z Domova pro seniory v Donovalské ulici hezkou akci. 

Předvedli jim pestrý repertoár písniček, který obsáhl celá 

desetiletí, a každý z posluchačů v něm našel tu svou oblíbe-

nou. Byla to akce, která krásnou nenásilnou formou předved-

la úctu mladé generace k té starší. Velký dík patří studentům 

pražských uměleckých škol.

Den matek. Druhou květnovou neděli popřál již tradičně staros-

ta Prahy 11 Dalibor Mlejnský v ulicích Jižního Města maminkám 

ke Dni matek.

Orientační běh O pohár starosty. Orientační běh O pohár sta-

rosty se v květnu konal na Jižním Městě. Starosta Dalibor 

Mlejnský přišel sportovcům, včetně hendikepovaných, popřát 

hodně úspěchů a povzbudit je ve sportovním klání.
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Jihoměstští dobrovolní hasiči 
slaví 120. výročí
Sto dvacet let od založení si zaslouží pořádné oslavy. Tu 
první z nich přichystali dobrovolní hasiči u Modré školy, 
kde na návštěvníky čekal zábavný program se spoustou 
zajímavostí. 

Příchozí mohli vidět ukázky práce hasičů, 

zeptat se na zajímavé podrobnosti z prá-

ce dobrovolníků a vyzkoušet si na vlast-

ní kůži hasičskou techniku jednotek dob-

rovolných a podnikových hasičů. Se svou 

technikou se na Jižní Město přijela před-

stavit i  jednotka hasičů Hlavního města 

Prahy. Kromě hasičské techniky se ná-

vštěvníkům představila také jednotka 

nestátní zdravotnické služby Meditrans, 

Městská policie z Jižního Města a Policie 

ČR. Technika záchranných složek se také 

ukázala v akci a to ve dvou ukázkách. 

První bylo zadržení dvou pachatelů zása-

hovou jednotkou a ve druhé ukázce byly 

představeny všechny složky při záchra-

ně zraněných při dopravní nehodě včet-

ně jejich vyprošťování. Na  závěr oslav 

dobrovolní hasiči připravili pro děti oblí-

benou atrakci, kterou je hasičská pěna. 

To děti náležitě využily a v bílých závějích 

si to báječně užily. Na akci nechyběl stá-

nek první pomoci, kde si děti vyzkoušely 

třeba masáž srdce či zastavení krvácení. 

Kdo chtěl, mohl si nechat vymodelovat 

na  svém těle zranění. Součástí progra-

mu bylo  vystoupení tanečních skupin AT 

Studio Domino a B-Star Dance Company. 

daf

Život na Jižním Městě



MČ Praha-Újezd informuje

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 28. 4. 2014    
SCHVALUJE:
  darovací smlouvu mezi stranami JMH 

Development, a. s., (dárce) a městskou 

částí o darování parc. č. 318/9

  poskytnutí fi nančního daru ve výši 

10 000 Kč pro Dendrologickou zahradu 

Průhonice

  fi nanční příspěvek ve výši 5000 Kč pro 

Základní školu, Ke Kateřinkám 1400

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 5. 6., 18.00: Klub seniorů

Klub Vodnická, o. s. (klubvodnicka.webnode.cz 
nebo tel.: 603 222 589):
Pondělí 9.00: Pilates
Pondělí 16.50: Jóga pro děti (5–10 let)
Pondělí 18.00 a 19.00: Power jóga
Pondělí 20.00: Zdravotní pilates
Úterý 17.45: Pilates 
Úterý 19.00 a 20.00: Power jóga
Středa 8.00 a 9.00: Power jóga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00 a čtvrtek 20.00: Pilates
Čtvrtek 9.00: Cvičení pro děti (maminky s dětmi 
2–3 roky)
Pátek 8.30: Power jóga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

Lenka Bayerová 
(přihlášky na tel.: 720 570 551):
Úterý 9.00 a čtvrtek 18.30: Břišní pekáč 
(fi tness program Hanky Kynychové)

Sbor Křesťanské Společenství Praha 
(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Neděle 10.00: Shromáždění 
(mimo 1. neděle v měsíci)   
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Pivní slavnosti

MČ Praha-Újezd pořádá ve  spolupráci 
s  pivovarem Lobkowicz ve  dnech 6.–7. 
června Pivní slavnosti, které se usku-
teční na  fotbalovém hřišti SK Újezd 
Praha 4, Nad Statkem 118. V průběhu 
slavností je připraven bohatý sportovní 
a kulturní program pro děti i dospělé.
Více na www.praha-ujezd.cz.

Dětské rybářské závody

Městská část Praha 11 a městská část 
Praha-Újezd ve spolupráci s občanským 
sdružením Požerák každoročně připra-
vují zajímavou akci pro děti „Dětské ry-
bářské závody v lovu ryb na udici“, která 
se letos uskuteční 14. června od 10.00 
hod. na  Návesním rybníku v  Újezdu. 
Podrobnější informace o  závodech 
na www.praha-ujezd.cz.

Revitalizace milíčovských kopců
MČ Praha-Újezd  žádá o grant na revitalizaci milíčovských kopců v rámci Operačního 
programu Praha konkurenceschopnost, Prioritní osa 2 – Životní prostředí, Oblast 
podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. 

Revitalizace bude spočívat v  proře-

zu stromových a  keřových skupin, zalo-

žení květnaté louky, výsadbě ovocných 

stromů, umístění laviček a odpadkových 

košů. Podrobnější informace získáte na 

www.praha-ujezd.cz.

Za Újezd nastoupili: 
vrchní řada zleva doprava – Lukáš Matějovský, Roman Hartman, Václav Drahorád, 

Zdeněk Banset, Zdeněk Kroužek, Jiří Vlach, Břetislav Moťka, František Daňo a Roman 

Kodl 

Spodní řada zleva doprava: Petr Kroupa, Petr Novák, Rosťa Pudil, David Svoboda, Jiří 

Vlach ml. a Vlach nejml. Branky: Lukáš Matějovský 3x

Za Šeberov nastoupili: 
Václav Kruška, Václav Fanta, Radek Dvorák, Pavel Nykl, Pavel Veselý, Petr Hrubý, Ja-

roslav Nykl, Jan Sedlák, Miloš Bambas a Mirek Trmal. Branky: neuvedeno

Čisté kopce již posedmé!
Rád bych poděkoval paní Jandourkové a místním obyvatelům ze sídelní části Kate-
řinky, kteří ve spolupráci s MČ Praha-Újezd uspořádali v neděli 13. dubna v pořadí 
již sedmou úklidovou akci milíčovských kopců. Za připomenutí stojí, že první úklid se 
uskutečnil v roce 2008.

Městská část zajistila ochranné pomůc-

ky, pytle a  svoz nasbíraných odpadků 

do  dvou připravených velkoobjemových 

kontejnerů. Letos byly oba kontejnery 

zcela naplněny, což představuje cca 16 

m3 odpadků. Pro nejmenší účastníky vy-

robili rodiče s dětmi drobný upomínkový 

předmět. Pro všechny zúčastněné bylo 

připraveno malé občerstvení. Jsem velmi 

rád, že přišlo asi 50 dobrovolníků, mnozí 

se svými dětmi. Všem děkuji. V ulici Prou-

těná u  propojovacího chodníku na  Jižní 

Město jsou umístěny květníky. V  průbě-

hu akce byly zbaveny plevelu a následující 

den do nich paní Aronová zasadila jedno-

leté květiny. Městská část jí děkuje.

Václav Drahorád, starosta

9. ročník hokejového utkání 
Přátelské hokejové utkání mezi MČ Praha-Újezd a MČ Praha-Šeberov se odehrálo 
v sobotu 5. dubna 2014 na zimním stadionu Velké Popovice.  

A  opravdu se hrálo v  přátelském duchu 

s vyrovnanými výkony na obou stranách. 

Útočící hráči zakládali krásné akce, ale 

koncovka jim moc nevycházela. Obranné 

řady si střežily své posty a splnily svoje 

úkoly – nepouštět útočníky k častému za-

končení. Obě mužstva odcházela z  ledo-

vé plochy za nerozhodného stavu 3:3.

Václav Drahorád, starosta



Zajímá Vás projekt Zahrada Gymnázia 
Jižního Města?  
Projekt Zahrada vznikl jako společná akce studentů a učitelů Gymnasia Jižní Město 
a Katedry zahradní a krajinné architektury ČZU.

Cílem projektu je celková revitalizace škol-

ní zahrady kolem Gymnasia Jižní Město. 

Spolupráce na  projektu začala již v  září 

loňského roku a nyní studentské skupiny 

prezentují svoje prvotní návrhy, které ško-

la plánuje postupně realizovat. 

Jednotlivé návrhy jsou vystaveny v  pro-

storách školy, kde si je může prohlédnout 

i  široká veřejnost. Současně jsou k  dis-

pozici i  na  webových stránkách školy – 

www.gjm.cz

Zahrada bude zčásti přístupná také ve-

řejnosti, v  projektu je myšleno i  na  nej-

menší občany Jižního Města, jejich rodiče, 

i na občany dříve narozené. Zahrada bude 

rozdělena na několik zón. 

Každá zóna bude zaměřena na  jiný 

způsob vyžití (sportovní, relaxační, vý-

ukový). V  zahradě budou nainstalová-

ny herní prvky k  zábavě i  vodní prvky 

k  osvěžení. Zahradu oživí nová zeleň 

a plánovaný geopark. Všem příznivcům 

a podporovatelům tohoto projektu dě-

kujeme a  těšíme se, že se vám bude 

nová zahrada líbit. Možná už zanedlou-

ho bude letecký snímek vypadat zase 

o trochu lépe. red

Jižní Město pomáhalo nemocné dívce
Desítky tisíc korun se podařilo shro-
máždit organizátorům charitativní akce 
v  Komunitním centru Matky Terezy na 
Jižním Městě na podporu čtyřleté hol-
čičky, bojující polovinu svého života se 
zákeřnou nemocí. 

Program pro holčičku i bazar výrobků při-

pravily děti ze Základní a Mateřské ško-

ly Chodov ve spolupráci s dalšími školami 

a školkami Jižního Města, městskou čás-

tí, ATS Domino i herci Divadla v Dlouhé. 

Další peníze přinesla dražba plastiky, kte-

rou na podporu holčičky věnoval výtvarník 

Olbram Zoubek.

Výtěžek by měl zmírnit dopady závažné 

choroby na život holčičky i její rodiny.  

 cis

Tábor s angličtinou promění 
školku ve vesmírnou loď
Tak trochu jiný tábor proběhne o letních prázdninách v MŠ Blatenská. Jedná se 
o oblíbený dětský tábor s angličtinou společnosti Wattsenglish. 

Budova školky v  Praze 4 se změní 

na  vesmírnou loď, ze které budou děti 

společně s  kvalifi kovanými lektory vyrá-

žet objevovat planety, hvězdy a komety. 

Příměstský tábor se koná ve třech termí-

nech: od 21. do 25. července, od 28. čer-

vence do 1. srpna a od 4. do 8. srpna. Tá-

bor je pro všechny děti od pěti do deseti 

let a zúčastnit se mohou jak pokročilí, tak 

naprostí začátečníci, kteří s  angličtinou 

nemají zkušenosti.

Rodiče se nemusí bát, že jejich děti bu-

dou o prázdninách sedět v lavicích a opa-

kovat si slovíčka. Čeká je pět dní plných 

zážitků. Vydají se za  dobrodružným po-

znáváním planet, ve  vlastnoručně vy-

robeném skafandru prozkoumají život 

na Zemi okem kosmonauta. „Možná ně-

kde narazíme i  na  mimozemšťany. Bu-

dou rozumět anglicky? Vyzkoušíme je! 

U nás čeká děti spousta her, dobrodruž-

ství a soutěží,“ poodhaluje náplň tábora 

ředitelka školky Jana Vaníčková.

Podle ní děti na  táboře ani nepoznají, 

že se učí. „Angličtina je do  táborového 

dění zakomponována naprosto přirozeně 

a spontánně, je součástí táborových her, 

výletů, sportovních i výtvarných aktivit.“

Příměstský tábor v MŠ Blatenská je urče-

ný pro děti od 5 do 10 let a trvá pět dní 

a rodičům nabízí smysluplně strávený čas 

jejich dětí o letních prázdninách. 

Více informací:

Jana Vaníčková, ředitelka školky

tel.: 420 724 251 550

e-mail: info@ms-blatenska.cz

Info a on-line přihlášky na: 

www.wattsenglish.cz 

red
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www.ptas.cz

Odstávky teplé vody

Pražská teplárenská musí postupně přerušovat dodávku 
teplé vody. Během těchto odstávek probíhá řada důležitých 
revizí a� oprav teplárenských zařízení, které nelze provádět 
za plného provozu a� které jsou nezbytné pro celoroční 

bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.

Věříme, že tato nezbytná opatření přijmete s pochopením
a�omlouváme se Vám za dočasné snížení komfortu.

* pravidelně aktualizované termíny získáte na www.ptas.cz, 
na lince 266 751 111 či na e-mailu ptas@ptas.cz

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. VÁŠ DODAVATEL TEPLA

Předběžné termíny odstávek v dodávkách
tepelné energie v roce 2014*

Lokality Termíny od – do

Košík bez odstávky

oblast ulic Tererova, Bohúňova, Jažlovická 11. - 12. 8.

oblast ulic Zdiměřická, Radimovická, Chomutovická 11. - 13. 8.

oblast ulic Kloknerova, Blatenská, 
Hrdličkova, Kloboukova, Babáková 11. - 15. 8.

celé Jižní Město 11. 8.

Kulatý Chodovec 11. - 15. 8.

Osobní a diskrétní přístup 
ke každému klientovi

MUDr. Jana Horká, Tererova 1355 
Praha 4 - Háje, tel.: 272 917 388

www.koznipraha4.cz

• ODSTRANĚNÍ VRÁSEK – BOTOX, VISTABEL
• DERMÁLNÍ VÝPLNĚ KYSELINA HYALURONOVÁ
• LIFTING BEZ SKALPELU – DERMÁL NÍ MEZONITĚ 
• OMLAZENÍ VLASTNÍ KRVÍ – PLASMATHERAPIE 
• LÉČBA AKNÉ – HLUBOKÝ CHEMICKÝ PEELING

KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
dermacentrum



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

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
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Připomínka události 
před sto lety
Máme svobodu za samozřejmost, v každém případě můžeme cestovat, kam na to 
máme a kam se v tom případě odvážíme. Máme svou republiku a její osobité rysy 
usilujeme ctít i v Evropské unii. 

Je to stát Čechů a několika malých a drob-

ných menšin. Jejich příslušníci se zde mo-

hou cítit, až na ojedinělé trapné výjimky 

našich excesů, opravdu doma. A od nich 

žádáme, aby zachovávali ke společnému 

soužití v  tomto domově stejný přístup. 

Máme svůj národ, již třetí století do něho 

vědomě vplývají i lidé, kteří podle geneti-

ků mají jiné dávné kořeny. Oblíbili si však 

naše prostředí, jazyk a kulturu a tvoříme 

jeden lid.

To vše před sto jedna lety z většiny nebylo 

skutečností, nebo nebylo tak zřejmé a jis-

té. Tenkrát se ještě v sousedství dnešní-

ho Jižního Města, v Milíčovském lese, ob-

čas objevoval výjimečný host. Střílel tam 

po desítkách bažanty. Vědělo se, že jed-

nou má být naším králem i císařem, říkali 

mu následník trůnu. Právě před sto lety 

28. června si ho ale v balkánském Saraje-

vu našly kulky z pistole. Zemřel, uražená 

císařská Vídeň zahájila jako odvetu válku 

a do ní jakoby náhodou rychle vstupoval 

jeden stát za druhým. Vznikla válka svě-

tová, dnes označovaná jako první. Stála 

životy milionů lidí a  změnila mapu, a  to 

nejenom Evropy. Císařství, carství, krá-

lovství, arcivévodství, markrabství a další 

a další útvary se rozpadaly. Vznikaly nové 

a spíše menší státy.

Z některých těch území vznikla Republika 

československá. Sčítaly se oběti a stavě-

ly jim pomníky, ale o tom až příště. Mezi-

tím však republika a její obyvatelé vykroči-

li spolu s okolním světem na cestu, která 

vůbec nebyla a dodnes není jednoduchá. 

Kráčejí po ní ale jako svébytný činitel, byť 

nebyl vždy natolik samostatný, jak by si 

to mnozí přáli. Tenhle rys naší svobody, 

národní a  státní svébytnost, připomíná 

Památník svobody v parku u Chodovské 

tvrze. Zlomový okamžik, který nechtě od-

startoval tuhle naši pouť moderní historií, 

nastal právě před sto roky.

Jiří Bartoň

Stará hruška nově oceněná
O věkovité, již trochu sehnuté hrušce za Obchodním centrem Chodov jsme se zmiňo-
vali vícekrát. V květnovém čísle Klíče před čtyřmi roky byl osamělému stromu věno-
ván samostatný článek. A vždy na jaře od ní s přáteli regionu vycházíme vítat jaro 
a zdravit po zimě vodu. 

Přesto na  ní dosud neulpělo „úřední 

uznání“, až letos. Městská část ji navrhla 

na prestižní ocenění Strom roku. Kronikář 

k  tomu směl také přispět. Docela mož-

ná naše hruška mezi velikány a stromo-

vými skvosty Prahy neuspěje. Zachovejte 

ji však v úctě. Zaslouží si to, jak uznali již 

urbanisté a architekti, když jim stálo za to 

hrušku při výstavbě OC Chodov zachovat.

Když už je řeč o vycházkách přátel regio-
nu a celé Prahy: 
• Kdo přijde v sobotu 14. 6. ve 13 hodin 

k Milíčovskému dvoru v Hájích, toho čeká 

příjemná procházka Milíčovským lesem, 

přivítání a odemknutí léta.

• Ve  středu 25. 6., zřejmě v  10 hodin, 

si v  novém parku za  Chodovskou tvr-

zí připomeneme sto let od sarajevského 

atentátu. 

• A v sobotu 5. 7. v 10 hodin se sejdou 

u  Staroměstské mostecké věže ti, kteří 

chtějí složit tradiční hold půvabům Pra-

hy i velikánům naší historie na procházce 

částí mostu a Prahy.

Jiří Bartoň

Památník svobody. Foto: Jiří Bartoň

Následník trůnu při hlášení o výsledku honu. 

Stará ilustrace. 
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Kroužky seniorů fi nišují
Třem stovkám seniorů z Prahy 11 pomalu končí školní rok. Kroužky, které pro ně 
pořádala Jihoměstská sociální, a. s., společně s OPS Zdravé stárnutí, fi nišují. 

Jednalo se o kurzy výuky na PC, Huma-

nitní seminář, výuku anglického jazyka, 

Orientální a výrazový tanec, Šikovné ruce 

– výtvarný kroužek. Velký dík patří všem, 

kteří se na organizaci a uskutečnění po-

díleli. Senioři si učitele jednotlivých kurzů 

ze základních škol Ke Kateřinkám a Do-

novalská moc chválí, a dokonce již máme 

předběžně příslíbenou i  spolupráci pro 

další školní rok. 

Ukázalo se, že senioři na  Jižním Měs-

tě mají chuť se stále učit a  objevovat 

nové. Takže všem přeji hezký závěr 

školního roku a od října budeme pokra-

čovat dále. 

Lasery a světla z kolejních pokojů 
vytvořily unikátní světelnou show
Stejně jako vloni se i letos uskutečnila v lokalitě vysokoškolských kolejí na Jižním 
Městě unikátní světelná show. Ta letošní s názvem Excelent Kolej roku Light show. 

Okna pokojů sloužila díky speciálním LED 

diodám k promítání animací za doprovo-

du nejznámějších současných tanečních 

hitů i  starších písní. Druhý ročník Light 

Show v Praze, která trvala celou hodinu, 

zhlédlo více než 5 tisíc diváků. Světelná 

podívaná byla postavena na  kombina-

ci efektů světel a melodií známých skla-

deb. Speciální různobarevné lampy byly 

instalovány přímo do  jednotlivých poko-

jů. Zajímavostí je, že se během hodino-

vého programu na  budovách neobjevilo 

ani jedno neosvícené okno. Speciální no-

vinkou letošního ročníku Light show bylo 

propojení klasické vnitřní animace v  ok-

nech pokojů s laserovou projekcí na vnější 

straně budovy v animaci Excelentu. Light 

show tak na celé tři minuty dostala plas-

tický rozměr. Do hlasování v hlavní kate-

gorii soutěže Excelent Kolej roku 2014 se 

zapojily tisíce lidí. Přibližně 25 tisíc hlasů 

nasbíralo 129 různých kolejí z celé České 

republiky a super zprávou je, že se kolej-

ní kampus Jižní Město umístil na skvělém 

druhém místě. Letošní pražský ročník se 

podle všeho opět vydařil!

daf



16MČ 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

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

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
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Po roce opět zněly fanfáry 
lesníků v Milíčovském lese
Do lesa s lesníkem byl název květnového již 6. ročníku ekologické akce, kterou pořá-
daly v Milíčovském lese městská část Praha 11 ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. 

Po  roční pauze zahájily 13. a  14. květ-

na slavnostní fanfáry trubačů již 6. ročník 

akce o lese a lesnictví v rámci celorepub-

likového Týdne lesů. Letos se místem se-

tkání pražských lesníků a žáků základních 

škol stal Milíčovský les, který se proměnil 

v naučnou stezku, na níž se během dopo-

ledne společně prošli kluci a holky ze zá-

kladek staletým životem stromu – od se-

mínka po  židli. Skupinky dětí si v  lese 

vyzkoušely sázení a  měření, naučily se 

hledat v  lesnických mapách a  prohlédly 

si zblízka vybavení dřevorubce. U jednot-

livých stanovišť se děti naučily, jak poznat 

jednotlivé obyvatele lesa. Viděly ukázky 

těžby, lesní stroje i  práci s  koněm a ne-

chyběl interaktivní program. 

Akci podpořila městská část Praha 11, 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesa 

a  Výzkumný ústav lesního hospodářství 

a myslivosti. daf

Letošním místem akce byl Milíčovský les, kde děti putovaly podle ukazatelů mezi 

jednotlivými naučnými stanovišti. 

Vyzkoušet si dančí parohy se hned tak nepo-

štěstí, a právě to si mohli kromě jiného kluci 

a holky vyzkoušet. Ti odvážnější si s nimi za-

běhli slalom mezi stromy a zahráli si na chvil-

ku na lesní zvíře. 

Skupinky žáků ze základních 

škol putovaly Milíčovským lesem 

na jednotlivá stanoviště pod vedením 

zkušených lesníků.

Život na Jižním Městě
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z s

 Fyzioterapie, masáže a rehabilitace 
 Neurologie a dětská neurologie
 Kardiologie a vnitřní lékařství
 Pneumologie a dětská pneumologie
 Psychologie a psychiatrie
 Ultrazvukové pracoviště

 Praktický lékař
 Gynekologie
 Urologie
 Oční
 Ortopedie
 ORL, foniatrie

NABÍZÍ TYTO SPECIALIZACE:

KRÁTKÉ OBJEDNACÍ LHŮTY I DOBRÉ PARKOVÁNÍ I BEZ ČEKÁNÍ

                  245 006 450
POLIKLINIKA DOLNÍ BŘEŽANY, Dělnická 120, Dolní Břežany

www.poliklinikabrezany.cz   

Pod jednou střechou najdete
špičkové odborníky a také:

PoliklinikaPoliklinika
Dolní Dolní 

BřežanyBřežany

Více informací a objednávání 
na telefonu:

182x123 poliklinika klic.indd   1 22.05.14   16:43
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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/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+kk/L, 65m2

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

bízí se plně zařízen. Určeno k dlouhodobému 

pronájmu. Cena je 10.000,-Kč + popl.
 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

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

PRODEJ bytu 4+1/2xL, 110m2

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

je v původním, udržovaném stavu. Výhled na 

Prahu. K bytu patří samostatná zděná garáž. 

 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

PRONÁJEM bytu 3+1/L, 76m2

Praha 11 – Petrovice
Byt je určen k dlouhodobému pronájmu a 

nabízí se zařízený (možno vyklidit). Ložnice 

jsou neprůchozí. Cena je 10.000,-Kč + popl.
 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

PRONAJMU SI byt 2+1, 3+kk, 3+1
Praha 10, Praha 11

Paní se synem hledá pronájem zařízeného 

bytu. Byt by měl mít jádro po rekonstrukci, 

nechce umakart. Cena do 12.000,-Kč vč. popl.

 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

PRONÁJEM bytu 3+1/L, 78m2

Praha 11 – Háje
Byt se nabízí částečně zařízený. Kuchyňská 

linka se spotřebiči. Koupelna od WC oddě-

lená příčkou. Cena je 10.000,-Kč + popl.
 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

KOUPÍM byt 3+1, 4+kk, 4+1
Praha 11 – Háje

Rodina koupí byt 3+1, 4+1. Lodžie výhodou. 

Nechtějí přízemí, na stavu bytu nezáleží. Fi-

nancování hypotékou do 3.500.000,-Kč.

 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, obložené. 

Plastová okna směřují na V a J.

 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 2+kk/L, 48m2

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

zařízený. Koupelna se sprchovým koutem. 

Cena je 9.000,-Kč + 2.000,-Kč popl.
 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 3+kk/L, 3+1/L
Praha 11 – Háje

Paní koupí byt 3+kk, 3+1. Lodžie pod-

mínkou. Od 2.patra výš. Dům by měl být 

po rekonstrukci. Do 2.500.000,-Kč

 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 1+kk, 2+kk
Praha

Mladý pán koupí malý byt 1+kk, 2+kk 

kdekoli v Praze. Byt by měl být v OV. 

Financování hypotékou do 1.500.000,-Kč.

 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, 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

PRONÁJEM bytu 2+kk, 45m2

Praha 10 – Hostivař
Byt se nachází ve 2.patře, je po kompletní 

rekonstrukci a nabízí se částečně zaříze-

ný. Cena je 12.500,-Kč + elekřina.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 1+kk, 24m2

Praha 10 – Malešice
Byt se nachází ve 13.patře panelového domu. 

Kuchyňská linka na míru. Koupelna se spr-

chovým koutem, WC zvlášť. Výhled na Z.

 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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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 ge-
nerací. Zahrádkářská sezona je u nás opět v pl-
ném proudu. Rezervujte si svůj záhonek nebo 
bedýnku 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 seni-
orům městská část Praha 11 a Jihoměstská so-
ciální, a. s., ve spolupráci s AEROBIC STUDIEM 
JITKA. Cvičení probíhá pod vedením zkušené cvi-
čitelky s rehabilitační praxí ve čtvrtek od 17 hod. 
Vstupné je částečně hrazeno z prostředků MČ 
Praha 11. Pro bližší informace, rezervaci, volejte 
dr. Štěpánkovou, tel.: 737 141 507, 
www.cviceniprovsechny.cz

program
2. 6.–30. 6.: Řeka maluje – výstava fotografi í 
Jiřího Pergla. Vstup volný.
2. 6., 19.00–21.00: Vystoupení žáků ze ZUŠ 
Jižní Město – společné představení všech sou-
borů  Liter. dramatického odd. ZUŠ Jižní Město. 
Představí se soubory „Prtě“, “Pískle“, “Eláhop“ 
a „Jednabáseň“. Vstup volný.
3. 6., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupi-
nové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 
200 Kč.
3. 6., 19.00–20.30: Joseph Kesselring: Jezinky 
a bezinky – hororová komedie pro milovníky do-
mácích bylinných vín v podání členů amatérské-
ho divadelního souboru Campanus. Vstup volný.
12. 6., 20.00–22.00: Vladimír Mišík & ETC. – 
jméno českého rockového písničkáře Vladimíra 
Mišíka je zárukou kvality. Přijďte si do Zahra-
dy poslechnout živé verze jeho písní! Vstupné 
290/260 Kč. 
13. 6., 18.30–20.00: Aulodie na divokém zápa-
dě – ZUŠ Jižní Město vás zve na koncert soubo-
rů zobcových fl éten. Vstup volný.
14. 6., 10.00–12.00: Sobotní výtvarná dílna 
– batikování a tisk přes šablonky na textil. 
Vstupné 50 Kč.
16. 6., 9.00–22.00: Multikulturní festival OTE-
VŘENO – přijďte poznat kultury z celého světa 
a ochutnat exotické pokrmy! Akci pořádá OPU, 
o. s. Program: 9.00–13.00 pro školy, 13.00–
17.00 pro veřejnost, 19.30–22.00 koncert. 
Vstup volný.
25. 6., 18.00–19.30: Workshopping – pololet-
ní přehlídka všech kurzů v KC Zahrada. Vstup 
volný.

NABÍDKA KURZŮ V KC ZAHRADA – 
2. POLOLETÍ 2014:
Dětská jóga – pro děti 5–9 let s rodiči /děti 
8–9 let mohou již cvičit samy/
úterý 16.30–17.30 hod.
Jemná jóga pro dospělé – začátečníci
pondělí 19.00–20.00 hod.
Keramika – rodiče s dětmi/děti starší mohou 
i samy

středa  17.30–18.30 hod.
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
3. 6., 17.00–20.00: Vernisáž k výstavě Filipa 
Pavlíka v Malé galerii. Vstup volný.
3. 6., 18.00–20.00: Vernisáž k výstavě ve Vel-
ké galerii: Petr Brodecký, Miroslav Pavlík, Eva 
Hubatová. Vstup volný.
12. 6., 19.00–20.30: Loutnová hudba v rene-
sanční Evropě – anglické, francouzské, italské 
a německé kompozice v podání loutnisty Jindři-
cha Macka. Vstupné 130/100 Kč.
19. 6., 19.00–21.00: Pellant TRIO – koncert 
smyčcového tria, které neobvyklým nástrojovým 
složením dokáže vykouzlit neopakovatelný zvuk 
české i světové klasiky. Vstupné 170/140 Kč.
23. 6., 17.00–20.00: Vernisáž k výstavě 
Orange factory ve Velké galerii – soukro-
má VOŠ umění a reklamy Orange Factory 
představuje absolventské práce školního roku 
2013/2014. Vstup volný.

Výstavy na Chodovské tvrzi:
Ve Velké galerii od 4. 6. do 21. 6.: Petr Bro-
decký, Miroslav Pavlík, Eva Hubatová: Výstava 
fotografi í. Vstupné 50/30 Kč.
V Malé galerii od 4. 6. do 28. 6.: Filip Pavlík: 
Obrazy. Vstup volný.
Ve Velké galerii od 22. 6. do 28. 6.: Orange 
Factory: absolventské práce. Vstup volný.

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

program
Novinka
MŠ BENJAMINEK
Zápisy na školní rok 2014/2015 proběhnou 
12. 6. 2014.
Celodenní mateřská škola pro děti od 2 let. Na-
jdete u nás zdravou školku podporující pohybové 
aktivity, pobyt venku na velké zahradě a přiroze-
né vzdělávání dětí s prvky Montessori pedagogi-
ky. Spolufi nancováno z OPPA a ESF.

Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců 
do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.15, 16.00.
Tanečně pohybové studio pro holčičky 3–7 let, 
úterý 16.00 a 17.00.

Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00.

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

Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16.00–18.00. 

BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 

i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00, 

st 11.00 a čt 11.00.

Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.

Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.

Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – 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

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
7. 6., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenise. 
Soutěž jednotlivců. DDM JM, Šalounova.

13. 6., 16.00–20.00: Závěrečný koncert pro 
rodiče. DDM JM, Květnového vítězství.

14. 6., 10.00–16.00: Hurá, prázdniny! Zahradní 

slavnost na závěr školního roku. DDM JM, Ša-

lounova – zahrada.

18. 6., 17.00–18.00: Vernisáž výstavy „Kama-
rád z vesmíru“. Oceněná díla výtvarné soutěže. 

DDM JM, Květnového vítězství.

22. 6., 18.00–21.00: Jolaniny hvězdy pode-
sáté. Pěvecké a hudební vystoupení. Divadlo 

Dobeška, Praha 4.

Volnočasový klub Rybník: 
po, út, čt: 14.30–17.30 hodin.

Pro děti 6–16 let. Vstup zdarma.

Provoz pravidelné činnosti a klubu v tomto škol-

ním roce končí 13. 6. 2014.

CPD Skřítek v provozu do 27. 6. 2014.

Zbývají poslední volná místa na letních táborech, 

tak neváhejte s přihlašováním. 

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

program
8. 6., 14.00: Balonková oslava dne dětí – pro-

gram pro malé i velké. Divadélko pro děti. Vstup-

né děti 20 Kč, dospělí 30 Kč.

15. 6. Koncert KAKOFON v kostele sv. Františ-
ka. Čas bude upřesněn. Vstupné dobrovolné. 

17. 6., 17.00: MINIARTFEST – prezentace 

amatérských uměleckých souborů.  

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 červen 2014









24 Život na Jižním Městě

Přijďte první letní den na Chodov 

pobavit se a slavit

Vážení přátelé nejen chodovského fotbalu,

     dovolujeme si Vás pozvat na 

oslavy 90 let fotbalu na Chodově, 
které se budou konat dne 21. 6. 2014 (sobota) 

   na travnatém hřišti v Praze 11, Volkovova 3

Program:

10.00 – 17.00 
pestrý a moderovaný program 

pro děti jakéhokoli věku, soutě-

že, hry, skákací hrad, opravdo-

vé zápasy na opravdové bran-

ky pod vedením našich trenérů

18.00 – 20.00
exhibiční zápas chodovských 

hvězd proti vybranému týmu 

a poté beseda s hvězdami

Teplé i studené občerstvení 

pro všechny zajištěno; všichni 

si přijdou na své

Akce je pořádána pod patronátem 

starosty městské části Praha 11, 

Dalibora Mlejnského
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v  Praze 4, do 
3 mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Milí-
čovského nebo Krčského lesa, i před priva-
tizací. 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

• RIM REALIT – realitní kanceláře. PRO-
DEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY. Řešíme 
i  privatizace, dluhy, a  exekuce. Vykupuje-
me byty – platba ihned v hotovosti. Kon-
zultace s námi je ZDARMA a je zcela nezá-
vazná. T: 725 00 11 88, 271 00 11 88, E: 
rimrealit@rimrealit.cz, W: www.rimrealit.
cz. Těšíme se na Vás v  jedné z našich 3 
kanceláří na Jižním Městě.

• Mladá rodina s dětmi hledá 3 nebo 4po-
kojový byt v hezkém a klidném prostředí. 
Balkon není podmínkou, velmi to spěchá. 
Cena dohodou. Prosíme nabídněte. Tel.: 
606 100 144

• Hledáme menší byt na  Jižním Městě 
ke koupi. Může být OV i DV – platíme ho-
tově, dluhy nemusí být překážkou. Cena 
do  2,5 mil Kč. RK prosím 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

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 
o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 
nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 
na tel.: 723 410 514

• 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

• 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

• 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

• 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

• Mladý lékař nekuřák hledá pronájem 

bytu v Praze. Tel.: 777 749 085

• V  oblasti Petýrkova hledáme gars.,1 
+ kk, balk., výtah. Osob., družstev. vlast. 

Cenu i byt nabídněte na tel.: 777 725 556 

nebo e-mail: la.nac@seznam.cz

• Pronajmu byt o velikosti 2 + kk, částeč-

ně zařízený, Praha 11, u Metra Háje. Pane-

lový dům, osmé patro z dvanácti, komora, 

okna na jih. Cena včetně energií 10 000 Kč 

měsíčně. Kontaktní tel.: 737 041 895

• Vyměním obecní byt na  Jižním Městě 

0 + 1 za 3 + kk nebo 3 + 1 na Jižním Měs-

tě. Tel.: 739 996 793

• Vyměním obecní slunný byt po  celk. 

rekonstr. s  doplatkem 1 + kk, 32 m2, 

za  obecní byt podobné velikosti, výměry 

a  stavu. Strašnice v  dostupnosti metra 

Opatov a Háje. Os. prohlídka možná kdy-

koli. Vážní zájemci volejte každý všední 

den na tel.: 777 113 349. RK nevolat!

• PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4 + 1 
v  Petrovicích, Lebeděvova ul., 137 m2, 

pozemek 533 m2. Dům z  roku 1938 

po  rekonstrukci v  roce 2000. Více infor-

mací na  www.rimrealit.cz nebo na  tel.: 

725 00 11 88

• PRODEJ NOVOSTAVBY 5 + KK/2B 

z  roku 2010 na  Chodově, ul. Ke  Skále, 

223 m2, pozemek 670 m2. Více infor-

mací na  www.rimrealit.cz nebo na  tel.: 

725 00 11 88

• Hledáme byt pro pár, nekuřáci, bez zví-

řat, u MHD, zaříz. i nezaříz, pouze dlouh., 

gars. až 2 + 1, max. 12 000 vč. Za nabídky 

děkuji. Tel.: 605 845 088

• Pronajmu dlouhodobě 1 + kk na Jižním 

Městě, Háje (zateplená budova, nová okna 

na  jih, samostatný kuchyňský kout s  ok-

nem). Tel.: 271 733 401, volat večer

• HLEDÁME PRONÁJEM bytu o velikosti 

GARS. AŽ 2+1 DO 12.000,- VČETNĚ PO-

PLATKŮ NEBO 3+kk AŽ 4+1 DO 13.000,- 

VČETNĚ POPLATKŮ. Kdekoli v Praze a 

okolí. Volejte nebo piště prosím na tel. č. 

603 257 202

KARIÉRA
• HLEDÁME NOVÉ KOLEGY do  týmu 

realitních poradců kanceláře RIM REALIT 

starající se o  Jižní Město. Nabízíme nad-

standardní možnost výdělku. Vhodné pro 

jakoukoli věkovou skupinu. Kontaktujte 

nás: 725 960 492, rimrealit@rimrealit.cz

• Nabízíme přivýdělek z  domova šikov-
ným švadlenkám se zkušeností s  over-

lockem a  úplety. Dovednost s  šitím pro 

děti výhodou. Množství práce si určíte 

sama. Schůzku přizpůsobíme Vám. Tel.: 

224 236 265

• 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

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• BYTOVÉ JÁDRO – REKONSTRUKCE – 
SPECIALISTÉ NA PRAHU 11 – ZAJISTÍME 

VŠE. Již 22 let zkušeností s rekonstrukce-

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

602 244 255, www.bytovejadro.cz 

• !!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

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

12 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL.indd   1 14.02.14   13:58

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
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• 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, Ariston, Cro-
sley, Electrolux, Indesit, Philco, Whirlpool, 
Zanussi a jiné. Podlipný, tel.: 603 276 606

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 
v  bytech i  SO + NE. Tel.: 602  719  678, 
261 261 792 v 7–22 hod. Prodej nových 
a odvoz starých chladniček.

• Čistota je půl zdraví! Zkuste od Saifrta 
malování. Štuky, stěrky, laky, malba + ná-
vštěva zdarma. Info: 606 227 390

• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JA-
DER A  BYTŮ NA  KLÍČ. Obklady, dlažby, 
štuky, instalatérské a  elektrikářské prá-
ce. 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

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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

• Snadná výměna záclon, spouštěcí gar-
nýže. Žaluzie všech typů, prodej, montáže, 

opravy. Tel.: 222 351 996, 602 371 996

• 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

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

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

E-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• 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 neby-
tov. prostor vč. menších zakázek. Zednic-

tví, obkladačství, byt. jádra, štukování stěn, 

malování aj. práce. Kvalita, spolehlivost 

a  rozumná cena je samozřejmostí. Tel.: 

739 613 488, e-mail: jin60jir@seznam.cz

• Instalatér: oprava voda, odpad, plyn, 
montáž. Tel.: 603 771 808

• 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, e-mail: 
renonovotny@atlas.cz, www.reno.wbs.cz.

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

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

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

• 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

• Autodoprava – potřebujete něco při-
vézt, odvézt? Naše dodávka pro vás, 
kamkoli, kdykoli, za  rozumné ceny. Tel.: 
728 047 274

• 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

• 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

• 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

Amonit Klic 88x30 1_2014 v2.indd   1 16.4.14   13:59

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



www.propostudio.cz 
Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4, tel./fax: 272 913 518, 

GSM: 602 224 745, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 900–1400

PROPO podlahové studio – Josef NYKL
Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu 
těchto materiálů pro byty i objekty: plovoucí podlahy, vinylové 
podlahy, PVC, koberce, linoleum, vlysy (i renovace), čistící zóny

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

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

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově

sy
sté
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PTIM

I
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
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