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Pětatřicítku oslavila 

škola za hřmění bubnů 

i na divadelních prknech
Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov 

slaví úctyhodné jubileum

Praha 11 vydala novou cyklomapu



2 Inzerce

haje@CHIRS.cz www.CHIRS.cz

POBOČKA HÁJE
Najdete nás 

u metra Háje 
vedle pošty

haje@chirs.cz 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 Pra-
hu. K bytu patří samostatná zděná garáž.  
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 1+kk, 68m2

Praha 10 – Křeslice
Byt se nachází v suterénu rodinného domu 
a nabízí se plně zařízený. Samostatný vstup. 
Cena je 11.000,-Kč vč. energií a internetu.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 2+kk, 2+1
Praha 4

Paní se synem hledá byt ke koupi. Na stavu 
nezáleží. Nejlépe Háje, Měcholupy. Finan-
cování hotovostí do 2,2 mil Kč. Spěchá!
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 1+kk, 1+1
Praha 

Pán koupí na investici malý byt kdekoli v 
Praze. Na stavu ani patře nezáleží. Finan-
cování zajištěno hypotékou do 1,5 mil Kč.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 1+1, 30m2

Praha 11 – Háje
Byt je v původním, udržovaném stavu. Kou-
pelna a WC zvlášť. Plastová okna směřují na 
JZ. Nulová anuita, možnost převodu do OV.  
 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, 76m2

Praha 11 – Petrovice
Byt se nachází ve 2.patře panelového domu 
a nabízí se zařízený. Původní stav. Ložnice 
jsou neprůchozí. Cena je 10.000,-Kč + popl.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 3+1/L, 4+1/L
Praha 11 – Háje

Rodina s malým dítětem hledá ke koupi 
větší byt s lodžií. Podle stavu bytu 3+1 do 
2,7 mil Kč, 4+1 do 3,5 mil Kč. Hypotéka.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 3+kk/L, 3+1/L
Praha 4

Mladí manželé koupí byt u metra, ideálně 
okolí ul. Kloboukova. Lodžie podmínkou. Fi-
nancování zajištěno hypotékou do 2,7 mil 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, oblo-
žené. Plastová okna směřují na V a J.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 2+1/L, 65m2

Praha 10 – Hostivař
Byt se nachází v 11.patře panelového domu. 
Je po celkové rekonstrukci. Kuchyňská lin-
ka se spotřebiči. Plastová okna směřují na Z.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM KO, 25m2

Praha 11 – Háje
Zavedená prodejna s drogistickým zbožím, 
vzadu se zázemím. Neobvykle nízký nájem. 
Přenechává se za velmi rozumné odstupné.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 1+1, 2+kk
Praha 4

Mladý pán koupí malý byt 1+kk, 1+1, 2+kk 
na Praze 4, nejlépe Háje, Chodov nebo Zá-
běhlice. Financování hotovostí do 1,5 mil Kč.
 Tel. 267 311 611

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

Paní s dospívajícím synem hledá pronájem 
částečně zařízeného bytu blízko zeleně. 
Ideálně v Petrovicích. Do 11 tis Kč vč. popl.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 3+1/L, 75m2

Praha 11 – Háje
Byt, který se nachází v přízemí panelového 
domu, je po částečné rekonstrukci. Koupel-
na s vanou, WC zvlášť. Zasklená lodžie.
 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

PRONÁJEM bytu 3+1/L, 59m2

Praha 4 – Lhotka
Byt se nachází ve 2.patře panelového domu 
a je po kompletní rekonstrukci. Pronajímá se 
částečně zařízený. Cena 9.000,-Kč + popl.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 2+1, 3+kk
Praha 11 – Háje, Chodov

Mladý pár s miminkem hledá ke koupi byt. 
Na stavu bytu ani patře nezáleží. Rádi by 
balkon. Financování hotovostí do 2 mil Kč.
 Tel. 267 311 611

PRONAJMU SI byt 3+1, 4+kk
Praha 4

Manželé se dvěma dětmi hledají pronájem 
většího bytu se zařízenou kuchyní a pračkou, 
rádi by balkon. Do 15 tis Kč vč. poplatků.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 2+kk, 42m2

Praha 11 – Háje
Byt ve zcela původním stavu, vhodný k re-
konstrukci. Plastová okna směřují na JV. 
Možnost užívat lodžii na patře (7m2).
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 3+1, 56m2

Praha 4 – Krč
Byt se nachází ve 2.patře a je v původním 
udržovaném stavu. Plastová okna směřují na 
J a S. K bytu paří komora. Anuita splacena.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM KO, 94m2

Praha 11 – Háje
Komerční prostor v 1.patře RD. K využití 
pro kanceláře. 4 pokoje, sociální zařízení, 
2x lodžie. Cena včetně popl. je 25.000,-Kč.
 Tel. 267 311 611

PRONAJMU SI byt 1+kk, 1+1
Praha 11

Mladý pán hledá pronájem malého bytu, kte-
rý bude k nastěhování od srpna. Pračka a led-
nice nutností. Včetně poplatků do 10 tis Kč.
 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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3Úvodem

Otázky pro starostu 
Dalibora Mlejnského

Všimla jsem si, že Praha 11 udržuje 
tradice připomínání významných 
historických událostí. Souhlasíte se 
mnou, že je to nutné? 
Myslíte asi připomínku 100. výročí

vypuknutí 1. světové války 

v Parku u Chodovské tvrze. Jsem 

přesvědčený, že bychom si podobné 

věci připomínat měli. Světová válka 

stála životy deseti milionů lidí. Neměli 

bychom zapomenout, proč válečné 

konfl ikty vznikaly a jak hrozné byly 

jejich důsledky. 

Kdo bude letos hlavním hostem 
v programu Dnů Prahy 11?
Slavnosti se snažíme, jako 

každoročně, něčím ozvláštnit. Letos 

jsme v programu udělali několik změn: 

celé oslavy narozenin Jižního Města 

jsme zintenzivnili a soustředili do dnů, 

které po sobě následují. Začneme 

ve čtvrtek a vrcholem oslav bude 

neděle. A také jméno hlavního hosta 

je jiné. Jižnímu Městu letos přijde 

popřát k osmatřicátým narozeninám 

Josef Laufer. 

Praha 11 uděluje ocenění občanům. 
Nemáte problémy najít v dnešní době 
vhodné adepty?
Nominovaných máme dost. 

Navzdory komplikované době jsou 

mezi námi lidé, kteří dělají pro své 

okolí víc než ostatní. Lidé, pro které 

je povolání posláním nebo pro něž je 

práce pro jiné či společnost důležitější 

než vlastní prospěch. Osobně jsem 

velmi rád, že jim mohu jménem 

městské části předat ocenění za jejich 

přístup k životu.   

Dalibor Mlejnský
starosta městské 

části Praha 11

Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov slaví úctyhodné jubileum

Škola oslavila 
pětatřicítku 
za hřmění bubnů

Dny Prahy 11 Seriál  S průvodcem 
po Jedenáctce VS

Příjemný den strávený 
moderní gymnastikou

Jižní Město je magnetem 
fotografů

Hurá na prázdniny, 
ale bezpečně
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Úctyhodné jubileum, 120 let od svého založení, si 
v letošním roce připomíná Sbor dobrovolných hasičů 
Praha 11 – Chodov. Za třímístným údajem se však skrývá 
mnohem víc, než pouhý výsek v časové přímce. Jsou to 
tisíce zásahů, pot i okamžiky bolesti z neúspěchu, ale také 
radosti ze zachráněných životů či majetku, slova díků i slzy 
dojetí. Sbor v červnu právem obdržel nejvyšší vyznamenání 
dobrovolných hasičů – Čestný prapor Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska.

Dlouhá historie boje hasičů se živly i  je-

jich obětavá pomoc postiženým si jis-

tě zaslouží krátkou exkurzi tímto časem. 

Pomůže nám docenit stodvacetiletý, ale 

programem mladý a činorodý sbor. 

K založení Sboru dobrovolných hasičů do-

šlo 8. července 1894. Byla k  tomu svo-

lána veřejná schůze všeho obyvatelstva. 

Zvolen byl přípravný výbor a  ustavení 

sboru bylo oznámeno na  okresní hejt-

manství na Královských Vinohradech. Čle-

nů měl sbor v  době ustavení padesát 

tři. Z toho dvacet osm činných a dvacet 

pět přispívajících. Prvním starostou sbo-

ru byl zvolen Jan Řehák, prvním velite-

Téma měsíce

Fota z archivu SDH a autora.

Sbor dobrovolných hasičů 

Praha 11 – Chodov slaví 

úctyhodné jubileum

Rok 1893 přinesl do Chodova mimo-

řádný vzruch. Za jediný rok třikrát use-

dl červený kohout na střechy místních 

usedlostí. U Josefa Nováka v tehdej-

ším litochlebském čísle 14, u Jana Ple-

tichy v chodovském čísle popisném 8 

a u Františka Řeřichy v chodovském 

čísle 39. Není divu, že hned v následu-

jícím roce se stal chodovský starosta 

Jan Řehák iniciátorem založení zdejší-

ho Sboru dobrovolných hasičů. 
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lem Antonín Javůrek, zástupcem velitele 

Josef Budil, jednatelem Antonín Vokůr-

ka, pokladníkem Josef Hrášek a  stroj-

mistrem Antonín Fric. Připomeňme si 

alespoň další jména členů prvního vý-

boru a  jeho náhradníků: Josef Smolík, 

Josef Hrášek ml., Josef Černý, Antonín 

Rettych, Josef Tax, Jindřich Potůček, 

Antonín Kozel, Alois Friš, Josef Brych, 

František Matějovský, Antonín Ptáč-

ník. Pomocníkem byl Matěj Zíma. To 

byli lidé, kteří stáli u zrodu. Samozřejmě 

spolu s nimi všichni ostatní „činní“ hasi-

či. Činnost pak naplňovali i jejich nástup-

ci v dalších generacích.

Sbor v červnu 
právem obdržel 
nejvyšší vyznamenání 
dobrovolných hasičů – 
Čestný prapor Sdružení 
hasičů Čech, Moravy 
a Slezska

Sbor tehdy náležel do hasičské župy Žiž-

ka. Do  její působnosti připadaly tehdej-

ší okresy Vinohrady a Žižkov. Sbor patřil 

mezi první chodovské spolky. Zcela prv-

ním byl od roku 1887 vlastenecko-dobro-

činný spolek Chodovec. 

Třetím byla od roku 1908 Tělocvičná jed-

nota Sokol. Místem scházení sboru byla 

restaurace Na sále, čp. 28, tehdy Josefa 

Černého, kterou známe dodnes. 

Jiří Bartoň

Činnost místního sboru se již po roce 

1910 netýkala pouze hašení požárů. 

Zasahoval také v zatopených sklepích 

a bytech při náhlém jarním tání sněhu 

nebo při velkých deštích. Přesto sbor 

samozřejmě usiloval o získání vlastní 

stříkačky. Nejprve ale bylo nutné prolo-

mit nedůvěru k novince. Nakonec bylo 

dosaženo, že přispěvateli se stali všich-

ni držitelé popisných čísel v obci a také 

kunratický velkostatek, vlastník chodov-

ského dvora. Do konce roku 1894 bylo 

získáno prvních 77 zlatých a 70 krejca-

rů. Zakoupená stříkačka byla umístěna 

v kůlně J. Hráška a v pokladně zůsta-

lo 18 zlatých. Nebylo však jednoduché 

ke stříkačce zajistit koňskou přípřež. 

Až obec schválila, že za každou přípřež 

z obecní kasy zaplatí 5 zlatých, vznikla 

tabulka pohotovosti. Zavěšovala se po-

dle určeného pořadí na vrata příslušné 

usedlosti a potom se stěhovala dál. 

Na první přespolní návštěvu, a to na III. 

župní sjezd v Dolních Břežanech, se šlo 

pěšky. Po pár letech klidu přišla roku 

1898 účast hned při šesti požárech. 

Došlo k nim v Hájích, v Michli dvakrát, 

v Kunraticích, Hostivaři a v Chodově, 

zde přímo v čísle 28. Hasiči, místní i ze 

sousedství, se doma ukázali zvlášť dob-

ře, stodoly i chlévy zachránili.    

Při pětiletém trvání se konalo první ve-

řejné cvičení a přišli nováčci.

Následovala léta práce a zásahů, ale 

také  společenských aktivit, jak už to 

u hasičských sborů bývá. Také účast 

mužů v 1. válce, kde padli čtyři členové 

výboru, a v Květnovém povstání roku 

1945, kdy byly další oběti. Sbor byl při-

pojen k říčanské župě, založil samari-

tánské družstvo, konala se oceňování 

mužstva. Zakoupena byla první moto-

rová stříkačka značky Ebert a získávána 

byla další technika. Konaly se návštěvy 

u sousedních a spřátelených sborů, pře-

vedení do Prahy, úpravy požární zbroj-

nice v čp. 59 a pak převzetí a úpravy té 

současné, stavebně zdravé a prostor-

nější. Sbor zajišťoval preventivní pro-

hlídky, vykonával veřejně prospěšnou 

činnost, pevnou součástí se stala práce 

s mládeží, výcvik, účast na soutěžích 

a celostátních hrách, připomínka jubileí, 

výstava, Dny otevřených dveří, účast 

na veřejných akcích a tak dál. 



6 Zajímavosti z Jedenáctky

Den dětí. Červnový svátek dětí slavili kluci a holčičky ze všech  

jihoměstských mateřinek. S přáním přišel navštívit mrňous-

ky v Mateřské škole Mírového hnutí starosta Dalibor Mlejnský 

a popřál jim k Mezinárodnímu dni dětí.

Nové malé posily do FK Dukla. Na hřišti Základní školy 

Schulhoff ova se uskutečnil nábor žáčků do FK Dukla Jižní 

Město, která ke sportu vede stovky jihoměstských dětí. Ná-

boru se také zúčastnili áčkoví hráči FK Dukla Matěj Hanou-

sek, Jan Juroška a Michal Jeřábek, kteří dětem podepsali 

plakáty.

Konference k Jedenáctce VS. Sportovně-relaxační areál Je-

denáctka VS hostil v červnu konferenci, kterou pořádala Aso-

ciace bazénů a saun České republiky. Členy asociace přivítali 

místopředseda představenstva asociace Jiří Kouba a staros-

ta Dalibor Mlejnský, který shrnul historii výstavby a realizace 

areálu Jedenáctka VS. Součástí byla prohlídka celého areálu, 

včetně technologického zázemí, kterou vedl projektový ma-

nažer areálu Jiří Kozman. 

Mateřina CUP 2014. Fotbalový klub FC Háje společně s Ma-

teřskou školou Sulanského organizovaly již 12. ročník turna-

je pro 16 mateřských škol z Jižního Města. Celkem si fotbal 

zahrálo 240 kluků a holčiček. Během hry si děti vyzkoušely 

dávat góly do branky, ale také první náznaky kliček a malých 

soubojů o míč. 

Senioři pošestnácté. Ve Stravovacím centru Křejpského se ko-

naly již 16. sportovní hry seniorů. Více než 200 seniorů nejen 

z Jižního Města soutěžilo ve veslování, driblování míčem, střel-

bě lukem, loupání jablečné slupky a jiných. Zazpívat přišel Vlasta 

Korec, který je již tradičním hostem. Odpoledne probíhalo pře-

dávání cen vítězům jednotlivých disciplín. 

Babička, dědeček a já. V Domě s pečovatelskou službou v Ša-

lounově ulici proběhla 17. června  vernisáž výstavy dětských 

kreseb s tématem „Babička, dědeček a já“. Vernisáže se účast-

nili děti mateřských škol a senioři, kterým se výstava velmi líbi-

la. Obrázky budou zdobit jejich kavárnu až do konce července. 

Výstava je otevřena i veřejnosti. Výstavu společně zahájili sta-

rosta Dalibor Mlejnský a ředitel Jihoměstské sociální, a. s., Jan 

Gabriel.
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Ve Fantasy Dance Studiu

tančí na 250 tanečníků
Začátečníci i  pokročilí, děti od  čtyř let 

nebo dospěláci – každý může přijít do ta-

nečního studia v Praze 11, aby se připojil 

k více než 250 tanečníkům Fantasy Dan-

ce Studia. Výuka je  zaměřená na Stre-

et Dance a  Hiphop. Hlavní středisko je 

v zrcadlovém sále v ulici Brandlova 1639.

„Jsme moderní taneční studio pro kaž-

dého. U  nás se tancuje jak pro radost, 

tak na soutěžích v úspěšném závodním 

týmu. A  že naše skupiny letos opravdu 

zazářily! Získali jsme titul mistrů České 

republiky v  nejprestižnější taneční sou-

těži u nás – Taneční Skupina roku, a  to 

hned v  několika kategoriích,“ uvedla za-

kladatelka studia Annie Nováčková. Ta-

nečníky připravují pro soutěže kvalitní 

trenéři. A pracují nejen s pohybem. „Sna-

žíme se vytvořit v  každém týmu dobrý 

kolektiv, aby se k  nám děti rády vrace-

ly,“ vysvětlila A. Nováčková. Studio půso-

bí v Praze 11 už symbolických jedenáct 

let. „Neuvěřitelně jsme se rozrostli, a to  

tak, že sháníme nový prostor pro další 

zázemí,“ připustila A. Nováčková. Kromě 

tanečních kurzů Fantasy Dance Studio 

pořádá také různé akce pro děti, od  ta-

nečních soustředění, vystoupení na  růz-

ných akcích, setkávání v  průběhu roku, 

po speciální taneční workshopy. „Od září 

nabíráme nové členy. Informace nalezne-

te na našich stránkách www.fantasydan-

ce.cz. Nemusíte však čekat na září, stačí 

vyplnit přihlášku již dnes a mít své mís-

to jisté,“ dodala vedoucí studia s tím, že 

první zkušební lekce jsou zdarma.  cis

Jižní Město připravuje další mapu graffi  ti
Po  loňském prvním vydání mapy jede-

nácti trafostanic s díly uznávaných graffi  -

ti umělců připravuje Praha 11 další edici. 

Druhé vydání bude kromě již zakreslených 

11 trafostanic nově obsahovat 11 graffi  ti 

podchodů a 11 legálních ploch. Podchodů 

bude symbolických jedenáct, stejně jako 

vloni bylo jedenáct trafostanic. V  sou-

časné době jich většina prošla postup-

nou proměnou, zbývá poslední podchod. 

Tvůrci dostali volnou ruku, jediným ome-

zením byla volba tématu: nesmí pohoršo-

vat veřejnost. „Když jsme loni akci zaháji-

li, očekávali jsme, že díla známých umělců 

ochrání plochy před vandaly. Byli jsme pře-

svědčení, že autoři jsou mezi tvůrci graffi  ti 

natolik známí, že jejich díla budou respek-

tována a nikdo je neponičí. A ukázalo se, 

že to byla správná úvaha,“ uvedl starosta 

MČ Dalibor Mlejnský. Aby i začínající auto-

ři měli kde vylepšovat techniku a předvá-

dět svá díla, vyčlenila pro ně městská část 

11 legálních ploch. Jejich využívání však 

má svá pravidla: malovat se smí v někte-

rých případech jen na vnější straně, u dět-

ských hřišť jen v době, kdy na něm nejsou 

děti, a musí se dodržovat pořádek. Také 

tyto plochy se objeví ve  druhém vydání 

mapy Praha 11 Streetart. Graffi  ti, tedy 

hnutí maleb v ulicích, vzniklo v 70. letech 

ve Spojených státech a postupně se roz-

šířilo prakticky po celém světě.

cis

Praha 11 chce u metra 
vybudovat Bike tower
Bike tower, moderní zařízení pro bezpeč-

né odstavení jízdního kola, by chtěla vy-

budovat Praha 11 u stanice metra Háje. 

Blízkost podzemní dráhy má svou logiku: 

Jižní Město se budováním cyklotras a cy-

klostezek snaží přesvědčit své obyvate-

le, že kolo není jen sportovní záležitostí, 

ale také dopravním prostředkem. A  po-

kud chtějí používat bicykl k  jízdě do prá-

ce, mohou ho nechat zamčené, pod stře-

chou, u stanice metra a jet dál do centra. 

„Bike Tower je unikátní, patentově chrá-

něný, plně automatický systém pro par-

kování jízdních 

kol. Zajišťuje au-

tomatický příjem, 

evidenci, skladová-

ní, monitorování a ná-

sledný výdej jízdních kol. Protože cyk-

listiku podporujeme, nápad nás zaujal,“ 

připustil místostarosta Jan Meixner. Sou-

částí Bike toweru je manipulační zaříze-

ní, kdy majitel uloží kolo na automaticky 

ovládanou plošinu a ta ho vyveze a bez-

pečně uskladní ve speciální kleci na  libo-

volně dlouhou dobu.  cis

Dvě základní školy budou mít nové prostory pro sport
Fakultní škola Pedagogické fakulty Uni-

verzity Karlovy v  Praze, ZŠ Campanus 

na Jírovcově náměstí, a také ZŠ Květno-

vého vítězství budou mít nové prostory 

pro sportovní vyžití svých žáků. Městská 

část Praha 11 uvolnila na projektovou pří-

pravu přístavby sportovní haly Campanus 

a na nová hřiště v ZŠ Květnového vítěz-

ství přes jedenáct milionů korun. Ško-

la Květnového vítězství získá například 

nové hřiště se dvěma kurty pro volejbal 

a nohejbal na místě dnešního asfaltové-

ho hřiště. „Nevyhovující povrch se během 

akce nahradí povrchem novým, moderním 

a bezpečným,“ vysvětlil starosta městské 

části Dalibor Mlejnský. 

Pro Campanus se zatím připravuje pro-

jektová dokumentace pro přístavbu spor-

tovní haly. Škola se pyšní titulem Nejlepší 

česká škola. Získala ho před dvěma lety 

vítězstvím v  16. ročníku soutěže, a  to 

za  kvalitu výuky i  přátelskou atmosféru, 

která ve vzdělávacím zařízení panuje. 

cis

Charita vynesla 
přes sto tisíc 
korun

Více než sto tisíc korun přinesla rodině 

vážně nemocné holčičky charitativní akce 

Základní a mateřské školy Chodov na Již-

ním Městě. 

Více než 43 tisíce korun získala škola pro 

Andělku, bojující s  rakovinou, divadelním 

představením, další 62 tisíce vynesla 

dražba plastiky z dílny Olbrama Zoubka.  

cis

KOLO 

JE IDEÁLNÍ 

DOPRAVNÍ 

PROSTŘEDEK



8 Život na Jižním MěstěMČ 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



MČ Praha-Újezd informuje

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 21. 5. 2014    
SCHVALUJE:
  účetní závěrku sestavenou k rozvaho-

vému dni 31. prosince 2013

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 26. 5. 2014     
SCHVALUJE:
  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení služebnosti s fi rmou PREdis-

tribuce, a. s., na parc. č. 74/2

  koncepční rozvahu o území městské 

části Praha-Újezd

  partnerství a převzetí záštity v projektu 

Rungo při pravidelných běžeckých tré-

nincích v Milíčovském lese

NESOUHLASÍ:
  s posudkem EIA záměru „V415 Čechy 

Střed – Chodov – zdvojení stávajícího 

vedení 400 kV“

POŽADUJE:
  doplnit dopravní studii lokality Újezd 

u Průhonic, která popisuje dopravní zá-

těž vyvolanou výstavbou společnosti 

Tempus Investment, a. s.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva
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7. ročník Májové veselice
V sobotu 24. května se uskutečnila tradičně na újezdském náměstí Májová veselice. 

Po  krátkém zahájení a  úvodním slovu 

moderátora J. Votavy děti dobývaly hrad 

postavený z  papírových krabic. Vtipnou 

loutkovou pohádkou O  statečném vo-

jáčkovi a  malé tanečnici pobavil herec 

Aleš Bílek nejen děti, ale také přihlížejí-

cí dospělé diváky. Děti se mohly zúčast-

nit pěvecké soutěže a od starosty Václa-

va Drahoráda pak obdržely malý dárek. 

V průběhu odpoledne předváděl kouzel-

ník karetní kouzla a  z  nafouknutých ba-

lonků tvaroval různá zvířátka. Kašpárek 

Aleš maloval dětem i odvážným rodičům 

na obličeje různé obrázky. Během odpo-

ledního programu se děti mohly povozit 

na ponících. Kolem šestnácté hodiny za-

hrála hudební skupina Akapela. Následo-

valo vystoupení skupiny Jaksesejdem, se 

kterou si zazpívali a zahráli starosta Vác-

lav Drahorád (zpěv) a zástupce starosty 

Daniel Hakl (kytara). Májku letos vydražil 

za 6000 Kč pan Jiří Pátek a prostředky 

budou použity na  výlet seniorů. Ve  ve-

černích hodinách hrála osvědčená sku-

pina Horváth Band. Všechny přítomné 

mile překvapili náhodně procházející hol-

ky a  kluci z  Opavy, kteří na  Májové ve-

selici skupinově zatancovali. Děkujeme 

všem sponzorům za  poskytnutí fi nanč-

ních příspěvků: Zavos, s. r. o., Eurospek-

trum group, a. s., Ing. Ivan Fiala – projek-

ty, Petr Děkanovský, JMH Development, 

a. s., – pan Havrda, pan Miloschewsky.

Václav Drahorád, starosta

Tenisové kurty v Újezdu
MČ Praha-Újezd dlouhodobě pronajala nevyužívané pozemky.

A to v ulici Nad Statkem fotbalovému od-

dílu SK Újezd Praha 4 za účelem realizace 

třech tenisových kurtů se zázemím a dět-

ským hřištěm. I. etapa, výstavba kurtů, je 

dokončena a v současné době jsou již kur-

ty v provozu. Ve II. etapě bude postaveno 

zázemí a dětské hřiště. SK Újezd Praha 4 

nyní žádá stavební úřad o potřebná povo-

lení k realizaci. Předpokládáme, že záměr 

II. etapy se fotbalovému klubu povede do-

končit do konce letošního roku. Více infor-

mací o provozu tenisových kurtů se dozví-

te na www.sk-ujezdp4.cz.

Václav Drahorád, starosta

RunGo trénink
Běháte poměrně dlouhou dobu a začínáte pociťovat, že se již nikam výkonnostně 
neposouváte? Láká vás okusit kouzlo opravdové atletické běžecké přípravy? 

Rungo.cz ve  spolupráci s  MČ Praha-

-Újezd pro vás od  června 2014 připra-

vilo v  Milíčovském lese sérii společných 

tréninků. Pod vedením zkušeného trené-

ra Dušana Erbse si tak vyzkoušíte různé 

typy běžeckých tréninků, které pak může-

te zahrnout do vlastní přípravy. Sledujte 

facebook RunGo a městské části Praha – 

Újezd. První trénink proběhl již 2. června 

a přilákal na padesát běžců. 

Trenér: Dušan Erbs

Kdy: 2. června a pak každé další pondělí

V kolik: 17:30

Kde: Praha, louka u dětského hřiště u Mi-

líčovského lesa - sídliště Kateřinky, ul. 

Na Křtině a Milíčovská, Praha – Újezd

Daniel Hakl, zástupce starosty

Památky na území Újezdu 
a Kateřinek a jejich opravy 
Koncem 19. století byl na rohu dnešní Milíčovské ulice a ulice Formanské vybudo-
ván křížek. 

Dle písemných vzpomínek místních ob-

čanů byl tento křížek postaven jako pa-

mátka na  zrušení nevolnictví. Spíše se 

ale jednalo o  dlouhotrvající spory, které 

místní vyhráli a které se zrušením nevol-

nictví a  poddanství souvisely. V  květnu 

letošního roku byla dokončena kompletní 

oprava křížku odbornou restaurátorskou 

fi rmou. V prostoru kolem křížku byl vysá-

zen barevný letničkový záhon a na úpra-

vách okolí se ještě bude pracovat. 

V  Újezdu na  náměstí byl v  roce 1945 

postaven památník obětem 1. světové 

války. I  na  této památce nacházející se 

na území naší městské části proběhly re-

staurátorské práce a dokonce bylo místo 

na vrcholu památníku osazeno dobovým 

bronzovým znakem z období první repub-

liky. Poslední památkou na  našem úze-

mí je zvonička při ulici Formanská, těsně 

pod náměstím v  Újezdu. I  tento objekt 

se snad dočká opravy. Vrchol zvoničky, 

původně kamenný, byl zřejmě v  období 

1. světové války strhnut včetně zvonu 

a ve třicátých letech nahrazen výrobkem 

z umělého kamene a zvonem novým. MČ 

plánuje zadat výrobu kopie vrcholu zvo-

ničky z kamene dle historické fotografi e 

a provést její kompletní rekonstrukci. 

Daniel Hakl, zástupce starosty
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Pětatřicítku oslavila škola za hřmění 
bubnů i na divadelních prknech 
Základní škola Ke Kateřinkám slavila letos jubileum: 
pětatřicet let od svého založení. Škola, stejně jako její 
původní žáci, je tak už dávno v dospělém věku. 

A  stejně jako děti se vyvíjela: jako do-

spělá úzkostlivě dbá na svou pověst, vy-

mýšlí, zakládá a udržuje tradice. K  těm 

nejdůležitějším patří setkávání žáků, uči-

telů i  rodičů a  vytváření vazeb, z  nichž 

mají užitek všichni zúčastnění. Proto jak 

na žácích, tak dospělých kolem nich, je 

vidět radost a hrdost. 

Škola žije zdravým vnitřním životem, 

o čemž se může přesvědčit každý, kdo 

do  ní zajde, třeba u  příležitosti histo-

rického jarmarku! Pětatřicetiny slavi-

la škola čtyři dny. Oslavovala sportem 

dětí s  rodiči, divadlem, kdy školní sou-

bor nastudoval Shakespearovu diva-

delní hru Zkrocení zlé ženy, výstavou 

fotografi í, zábavným programem, kar-

nevalovým průvodem ulicemi, zahrad-

ní slavností s  dobrůtkami a  ohňostro-

jem. K významnému výročí přišel škole, 

jejím žáků i  učitelům popřát i  starosta 

Dalibor Mlejnský. Ředitelce Blance Ja-

nečkové předal pro školu dar ve  výši 

35 tisíc korun. Za  ně škola nakoupí 

nové lavice pro své žáky. 

Úžasný průvod, který byl součástí oslav, 

patřil k  nejimpozantnějším okamžikům. 

Obyvatelé Jižního Města nemohli prů-

vod ani přehlédnout ani přeslechnout. 

A jen málokdo z těch, kteří se s nadše-

nými mladými lidmi setkal, se ubránil 

úsměvu. Škola Ke Kateřinkám tak rozdá-

vala v  ulicích Prahy 11 dobrou náladu. 

Dynamiku akci nadělili skvěle secvičení 

tamboři ze známého souboru. Stovky 

žáků od  těch nejmenších a  desítky pe-

dagogů za nimi šly vesele i trošku pyšně 

napříč Jižním Městem. A měly proč. 

red
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Příjemný den strávený moderní gymnastikou
Velké gymnastické klání se na konci května uskutečnilo v hale TJ Jižní Město Cho-
dov. Závodu v moderní gymnastice se zúčastnily závodnice z 10 zemí, z 22 klubů 
z celé Evropy.

Závod s již tradičně velmi vysokou spor-

tovní a organizační úrovní probíhal podle 

přesného scénáře. V  pátek po  celý den 

probíhaly tréninky všech zahraničních 

účastnic a v sobotu se konal samotný zá-

vod. V  dopolední části závodily dvě ka-

tegorie malých talentovaných děvčátek, 

tzv. naděje mladší a starší. V odpolední 

části potom proběhl „závod hvězd“ – ka-

tegorie juniorské a seniorské. Celý závod 

probíhal v  nádherné atmosféře, kterou 

završilo fi nále dvou posledních kategorií.

Ozdobou celého závodu byla exhibič-

ní vystoupení Anet Antošové & dance 

crew, Karate free style – Protrick a Do-

miniky Červinkové – taneční číslo z muzi-

kálu Lucie. Závod byl velkou zkušeností 

pro závodnice mladších kategorií a umě-

leckým zážitkem pro všechny přítomné. 

V  juniorské kategorii měl oddíl moderní 

gymnastiky Ideastav při TJ JM Chodov 

zastoupení juniorskými reprezentantka-

mi ČR Belindou Königovou a Annou Tom-

kovou. Obě závodnice skončily na prvním 

a druhém místě a chystají se na mistrov-

ství Evropy do  Ázerbájdžánu. Společně 

s nimi se ME zúčastní ještě 3 další seni-

orské reprezentantky ČR z gymnastické-

ho oddílu – Lenka Široká, Tereza Lohyn-

ská a  Anna Rájecká. Velikým úspěchem 

pro klub je účast všech pěti reprezen-

tantek na  ME z  deseti nominovaných 

závodnic. 

V seniorské kategorii reprezentovaly klub 

závodnice Andrea Kheilová a Aneta Ježo-

vá. Letošní mezinárodní závod Chodov 

Cup 2014 byl překrásný, všem organizá-

torům a manažerům patří velké poděko-

vání, protože ve  svém volném čase vy-

naložili své úsilí k  tomu, aby závod byl 

výjimečný.  

red

Víkend ve znamení volejbalového mistrovství
Během prvního červnového víkendu se v Praze 11 odehrálo volejbalové mistrovství 
republiky mladších žákyň. 

Účast týmů byla veliká a  oba hrací dny 

se povedly. Finále proběhlo v hale TJ Jižní 

Město Chodov. Do fi nálových bojů se pro-

bojovaly i hráčky z SKŠ ZŠ Mikulova, kte-

ré nakonec skončily čtvrté, za což jim patří 

velká gratulace. Starosta Dalibor Mlejnský 

všem týmům předal upomínkový pohárek 

a diplom. Pohár a medaile vítězným druž-

stvům předal společně se zastupitelem 

Janem Gabrielem, který byl předsedou or-

ganizačního výboru celého turnaje. 

Mistrem republiky se stal tým PVK 

Olymp Praha B. Všem zúčastněným tý-

mům gratulujeme. 

red

Ryby ve vodě porazily na kolech Draky
Jarní cyklokros v Centrálním parku pořádal jako každoročně pro děti cykloturistický 
oddíl UFO. Sešlo se pěkných 28 závodníků v různých kategoriích. 

Ti změřili síly na cca 800 m dlouhém okru-

hu, který těm nejmenším stačil jednou, 

větší ho objeli i  sedmkrát. Nejpočetnější 

z  kategorií byli Žáci III, kde v poli 8 závod-

níků zvítězil Martin Kovář před Alexem 

Iblem a Vítkem Ždimerou. Kromě těchto 

kategorií se pak jela i nejnovější a speci-

ální prestižní Rodinná štafeta, kde moh-

li v boji o dárkové balíčky změřit své síly 

přítomní dospělí po  boku svých či „půj-

čených“ dětí. Uspěly Ryby ve vodě, kte-

ré porazily těsně Draky a o něco větším 

rozdílem i  Veverky. Akce pořádaná pod 

záštitou starosty D. Mlejnského a  pod-

pory Prahy 11, Magistrátu hl. m. Prahy 

a cyklosportu Kern se opět vydařila. Více: 

www.oddilufo.cz

red

Sport a relax
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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

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

Restaurace Pražanka 
Od 10.7.  nový jídelní lístek 

(vlastní těstoviny, pečivo a koláče z naší pekárny)
Od 13.7.  jako jediní na Jižním Městě budeme prodávat Višňák z lednice

(částečně zkvašený nektar z višní)
Od 15.8. Burčák
Od 10.7.  Nový vinní lístek 

(sklep bude naplněn až 6.000 lahvemi 
nachlazeného vína – to nejlepší z Moravy)

Restaurace Pražanka Jažlovická 38, Praha 4 – Háje
www.restauraceprazanka.cz tel. rezervace: 739 571 656

Plavání dětí všech věkových 
kategogií 

Sportovní, výtvarné, hudební 
a jazykové kroužky pro děti 

Prázdninové školky a  sportovní 
soustředění

   
Pohybové aktivity pro dospělé 

a program pro těhotné

Tel.: 774 275 761   |   email: bazen@rc-ctyrlistek.cz   |   WWW.RC-CTYRLISTEK.CZ  
Milánská 471, Praha 10 - Petrovice 

Plavte s námi!

Zápisy do podzimních kurzů probíhají celé léto!     Ve středu 3.9. 2014 od 10.00 do 17.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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Jižní Město je magnetem fotografů
Má dnes vlastně štěstí to Jižní Město. V minulých časech, v nichž naprosto převláda-
ly černobílé fotografi e a také černobílé náměty, přitahovalo jinak. 

Bílými, tehdy, plochami panelů a cemen-

tových válců potrubí, v kontrastu s černý-

mi zastíněnými místy. Přetížení stavbaři 

a možná i nějaké problémy v organizaci, 

nabízeli náměty až příliš členité, zaplněné 

střídáním světlých a  odvrácených ploch. 

Některé z  těch dokumentů s  odstupem 

času patriota ani moc netěší.

Už dlouho ale Jižní Město v  naprosté 

převaze umožňuje výhledy, jež domá-

cí, a  snad i  návštěvníky, hřejí, nebo as-

poň uklidňují. A k  tomu se nyní fotogra-

fuje nejčastěji barevně a spousta z nás to 

ráda zkouší. Znalci samozřejmě dosahují 

vyšších kvalit. Michal Roškanin jako dal-

ší nabídnul čtenářům Klíče svoji fotogra-

fi i. Spolu s autorem se můžeme potěšit 

výhledem z Brodského ulice za pozdního 

večera přibližně severním směrem. Ná-

mět není třeba příliš vysvětlovat, areál Je-

denáctky Vodního světa zajímá kdekoho. 

Podívejte, jak se vyjímá ve sladěných bar-

vách. A díky autorovi za vstřícnost.

Jiří Bartoň  

Retro autobus, symbol 80. let
Vracíme se k půvabným záběrům „staré“ techniky od našeho souseda Zdeňka Kače-
ny. Tentokrát jde o autobus typu ŠM 11 na křižovatce dnešních ulic U Modré školy 
a Opatovská. 

Autobus evidenčního čísla 7074 na lince 

267 jede od zastávky Modrá škola k za-

stávce Háje. Samozřejmě, pro někoho 

je to technika skutečně stará, retro, pro 

jiné ale součást běžné paměti. Vždyť jde 

o snímek podle všeho právě slavící „pou-

hých“ 31 roků. Podle registrace snímku 

samotným fotografem byl záběr pořízen 

4. července 1983. Vzpomínám občas, jak 

jsem ještě ve vzdálenějším desetiletí ne-

dočkavě přespával v  jihoměstském bytě 

ještě před zapojením elektroměrů, a pro-

to při svíčce. Podle autora byla posled-

ní vozidla zobrazeného typu vyřazena 

z provozu na konci osmdesátých let mi-

nulého století. Každý, kdo zná místo, si 

jistě povšimne, že chybí kruhový objezd. 

Při tehdejším menším provozu na komu-

nikacích to ještě nebylo pociťováno jako 

nutnost. Děkujeme autorovi za  poskyt-

nutí snímku a informací. 

Jiří Bartoň  

Foto: Michal Roškanin.

Foto: Zdeněk Kačena
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Přijďte si zacvičit, věk není překážkou
Cvičení pro seniory pod vedením zkušených fyzioterapeutek pomáhá udržovat dob-
rou kondici a veselou mysl. Městská část Praha 11 pořádá pro své seniory pod zášti-
tou starosty MČ Praha 11 Dalibora Mlejnského a ředitele Jihoměstské sociální, a. s., 
Jana Gabriela cvičení ve Fitness Star pro seniory, kteří si chtějí udržovat dobrou 
kondici. 

Odborné vedení hodin zajišťují zkušené 

fyzioterapeutky, které při cvičení respek-

tují možnosti a  schopnosti jednotlivých 

cvičenců a cvičenek. Jedná se o rehabili-

tační a lehké kondiční cviky, kterými si cvi-

čenci udržují pohyblivost, což se samo-

zřejmě odráží na celkové pohodě. Mimo 

jiné je tímto cvičením také možné před-

cházet různým bolestem zad a snižovat 

bolest kloubů. Ale hlavním přínosem je 

prožití příjemné hodinky v  kolektivu lidí 

s podobnými zájmy. Na cvičení si přines-

te cvičební úbor, sportovní obuv a ručník. 

K dispozici jsou veškeré cvičební pomůc-

ky a samozřejmě také šatny. Cena jedné 

hodiny je 50 Kč a  je možný výběr z šes-

ti nebo desetihodinových cyklů. Kapacita 

sálu je 20 cvičenců, hodiny jsou pro vás 

připraveny každé úterý a čtvrtek od 10. 

00 do 11.00 hod. 

Cvičení si můžete zamluvit na  tel.: 

777  777  599, 724  365  555, 

777 054 685 nebo pomocí rezervačního 

systému na www.fi tnessstar.cz. Fitness 

Star se nachází v  ulici Vojtíškova 1783 

v  prvním poschodí nad prodejnou LIDL 

na Chodově (objekt Slunečnice).

red

Veteráni změřili své síly 
Soutěživá atmosféra vládla v sobotu 31. května ve Sportovní hale Jižního Města, 
kde pořádal oddíl TTC Elizza Praha ve spolupráci s Českomoravským klubem veterá-
nů turnaj hráčů starších 40 let. 

Na dvou desítkách stolech se představi-

lo od 8 hodin  ráno do 20 hodin dvanáct 

kategorií ČMKV, kdy nejstarší kategorii 

mužů nad 85 let ovládl Lumír Ruzha, ak-

tuálně vicemistr ze světového šampio-

nátu veteránů této kategorie, který se 

v květnu konal na Novém Zélandu. 

Díky podpoře městské části Praha 11 

obdrželi účastníci pamětní knihu o Pra-

ze 11 a  vítězové jednotlivých katego-

rií dárkové předměty. Turnaj byl výbor-

ně zorganizován, probíhal bez jediného 

zádrhelu a  všichni účastníci byli s  prů-

během spokojeni. Soutěživá atmosfé-

ra na stolech se určitě neprojevila mimo 

stoly a i správce haly po skončení turna-

je prohlásil, že tak vzorně uklizené šatny 

po turnaji ještě nezažil – turnaje se zú-

častnilo 208 hráčů a hráček z celé České 

republiky, navíc jako hosti se představili 

2 hráči ze Slovenské republiky a 1 hráč 

německé národnosti.

red

Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společ-

ností Měření dodávek plynu, a. s., a ÚMČ Praha 11 nabízí 

odběratelům zemního plynu novou službu – tzv. mobilní ob-

chodní kancelář. Jejím prostřednictvím si stávající i potenciál-

ní zákazníci Pražské plynárenské, a. s., mohou vyřídit zále-

žitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy 

kontaktních míst v Praze 2 a 4. Mobilní kancelář bude umís-

těna v automobilu Fiat Ducato, označeném logem Pražské 

plynárenské, a. s., zaparkovaném  na veřejném parkovišti uli-

ce Černockého, (u Komunitního centra Matky Terezy). 

Termíny přistavení:
25. 07., 29. 08., 3. 10., 7. 11., 12. 12. 

vždy od 8.00 do 12.00 hod.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

• zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu • změ-

ny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména 

atd.) • převzetí reklamace • výměna, kontrola a zaplombová-

ní plynoměru • informace k otázkám, souvisejícím s dodávka-

mi zemního plynu • tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých 

obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tel. číslech 

267 175 174 a 267 175 202, www.ppas.cz

Mobilní kancelář 

Pražské plynárenské, a. s.

MISTROVSTVÍ PRAHY
V TRIATLONU 2014

Neděle 24. 8. 2014
Hostivařská přehrada - Pláž

start hlavního závodu v 11:00 hod
doprovodný program

více informací a registrace na
www.praguetriathlon.com

 /praguetriathlon
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Za údržbu soukromých pozemků bude městská část 
vymáhat náklady u soudu 
Nesčetné stížností obyvatel přiměly Prahu 11 hledat řešení neutěšené situace, kte-
rou sice nezavinila, ale jejíž důsledky dopadají na občany městské části. 

Problémem je neposekaná tráva na  po-

zemcích soukromých vlastníků na  území 

Jižního Města. „Veřejně jsme vyzvali ma-

jitele, aby urychleně reagovali na kalamit-

ní stav zeleně na svých pozemcích a vy-

sokou trávu neprodleně posekali. Pokud 

tak neučinili, postarali jsme se o nápravu 

sami. Náklady na odstranění kalamitní si-

tuace ovšem budeme po  majitelích po-

zemků vymáhat soudní cestou,“ upozor-

nil starosta Dalibor Mlejnský. 

Neošetřená zeleň totiž způsobuje řadu 

komplikací, například zaplevelování ošet-

řených ploch ve vlastnictví městské části, 

a přináší zdravotní rizika pro občany Již-

ního Města v  podobě zvýšeného výsky-

tu nebezpečných klíšťat nebo vysoké pro-

dukce alergenů.

Posekat trávu na cizích pozemcích přitom 

městská část nemůže, protože by risko-

vala obvinění z nehospodárného nakládá-

ní s veřejnými prostředky. Informace vy-

plynula už v loňském roce ze stanoviska 

společnosti Transparenci International. 

Městská část proto rozhodla, že od  1. 

ledna 2014 udržovat desítky hektarů 

soukromých ploch nebude. S vlastníky se 

pak snažila najít cestu, jak situaci řešit. 

Na dohodu přistoupili zatím jen majitelé 

necelé pětiny pozemků. 

Fyzické osoby vlastní na  Jižním Městě 

celkem 16,3 hektaru ploch, právnické 3,9 

hektaru, tedy celkem 20,2 ha. Městská 

část i  s  jejich pozemky udržovala dosud 

222,1 ha veřejné zeleně. 

Pozemky s  veřejnou zelení spravova-

la do  roku 1991 na celém území hlavní-

ho města Správa veřejné zeleně. Po jejím 

zániku přešla práva i povinnost starat se 

o investice do veřejné zeleně před rokem 

1989 na městské části, včetně Prahy 11. 

Ta převzala majetek v celcích, bez rozliše-

ného vlastnictví nemovitého majetku. 

cis 

Praha 11 vydala novou cyklomapu
Městská část Praha 11 vydala novou mapu cyklistických stezek a tras na Jižním 
Městě.

Publikace vyšla v  nákladu 40 tisíc kusů 

jako třetí v pořadí. „Cyklisté potřebují ak-

tuální informace, chtějí jezdit podle mapy, 

která co nejpřesněji zachycuje aktuál-

ní stav. A  protože cykloturistiku i  cyklo-

dopravu na  Jižním Městě podporujeme, 

rozhodli jsme se jim vyjít vstříc,“ vysvět-

lil starosta Dalibor Mlejnský. Zatímco prv-

ní dvě cyklomapy vyšly v měřítku 1:9000, 

nová v  měřítku 1:10000. „Chtěli jsme, 

aby se nám na stejný formát vešlo vět-

ší území, tedy nejen Praha 11, ale i část 

jejího okolí,“ uvedl Mlejnský. Také barev-

nost se změnila, nová cyklomapa respek-

tuje moderní trendy. Obsahuje nejen tra-

sy, stezky a  doporučené cesty, ale také 

cíle, stojany, kritická místa a stoupání, za-

jímavosti, vyhlídky či rekreační plochy. Vy-

dání 40 tisíc kusů cyklomapy stálo 160 ti-

síc, včetně DPH. 

Mapový průvodce po  stezkách na  Již-

ním Městě není jediným příspěvkem úřa-

du k rozvoji cyklistiky. Připravuje se napří-

klad další etapa umisťování moderních, 

bezpečných stojanů v  ulicích této části 

hlavního města. Zatím se jich před úřa-

dy, školami a  dalšími veřejnými budova-

mi i na jiných místech objevilo na šest de-

sítek. O  jejich umístění rozhodovali sami 

obyvatelé Jižního Města, a  to v  anketě. 

Městská část připravuje také novou kon-

cepci cyklistické dopravy, vybudování cy-

klostezky podél Košíkovského potoka 

u  nového sportovně rekreačního areálu 

Jedenáctka VS, zpracovává studii  propo-

jení Prahy 11, Újezdu, Křeslic a Průhonic 

či červnovou propagační jízdu do Dendro-

logické zahrady. Rozhodnutím zastupi-

telstva se letos v březnu stala Praha 11  

součástí Asociace měst pro cyklisty. Je-

jími členy jsou obce, města a svazky, je-

jichž zástupci se věnují problémům spoje-

ným s cyklistickou dopravou.

cis 



17Život na Jižním Městě

PRAHA 11
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ŘECKÁ TAVERNA U JORGOSE MĚNÍ PŮSOBIŠTĚ

ŘECKÁ TAVERNA U JORGOSE MĚNÍ PŮSOBIŠTĚ

NOVĚ OTVÍRÁME 
NOVĚ OTVÍRÁME ŘECKÁ TAVERNA KRÉTA

ŘECKÁ TAVERNA KRÉTAV prostorách bývalé řecké restaurace DELPHI

V prostorách bývalé řecké restaurace DELPHI

LETNÍ TERASA S VÝHLEDEM NA VLTAVU PRO 50 OSOB

 SOUČÁSTÍ TAVERNY JE VNITŘNÍ POSEZENÍ PRO 40 OSOB

  PARKOVIŠTĚ PŘÍMO U RESTAURACE

   ZIMNÍ ZAHRADA PRO 40 OSOB

    PŘÍJEMNÝ SALÓNEK AŽ PRO 20 OSOB

PODOLSKÉ NÁBŘEŽÍ 1
PRAHA 4 – PODOLÍ
OTEVŘENÍ PŘIPRAVUJEME 
ZAČÁTKEM ČERVENCE 2014 

Jorgos Ilios
Tel.: 721 512 303

SLEVA 10% 

při útratě nad 

1 000,-Kč

Platnost slevy do 30.9.2014

Těší se se na vás Jorgos Ilios &CO

Obcerstveni_Kocanda_Klic_88x123mm.indd   1 18.6.2014   17:55:18
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Proč k nám? 

•  Anglický jazyk učíme přirozeně - kombinovaná výuka v angličtině, metoda 
CLIL (Content and Language Integrated 

•  Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení) 

•  Rozšířená výuka cizích jazyků (Aj, Frj, Nj, Rj, Špj)

•  Zaručujeme maximálně 16 dětí ve třídě

•  K výuce využíváme také moderní technologie (PC, tablety, Samsung učebna)

•  Zahraniční stáže po celé Evropě, partnerská škola v Kanadě 

„Kvalitní základní 

škola umí nahradit 

i víceleté 

gymnázium“

ZŠ EDUCAnet nabízí: 

Na česko-anglické soukromé škole 
od šestky do devítky zdarma!

http://zs.educanet.cz

EDUCAnet 
základní škola, gymnázium a SOŠ Praha s.r.o.
Jírovcovo nám. 1782, 148 00 Praha 4 — Chodov
tel.: 776 276 456, e-mail: vanda.mullerova@educanet.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
PŘEDSTAVUJEME VÁM NABÍDKU 
KURZŮ V KC ZAHRADA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
OD ZÁŘÍ 2014:
Jemná jóga pro dospělé – začátečníci
pondělí 19.00–20.00 hod.
středa 19.00–20.00 hod. – posilování zádového 
svalstva
Dětská jóga pro děti 5–9 let
úterý 16.30–17.30 hod.
Keramika – rodiče s dětmi (starší děti mohou 
již samy)
středa  17.30–18.30 hod.
Muzikálová školička
pondělí 15.30–17.00 hod.
Streetdance
čtvrtek 17.30–19.00 hod.
Moderní yoyování
čtvrtek 17.30–19.00 hod.
Výtvarný ateliér pro předškoláky
úterý 15.00–16.30 hod.
Výtvarný ateliér 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.
Cheer Academy pro děti 3,5–6 let
pondělí 16.30–17.30 hod.
Cheer Academy pro děti 7–11 let
pondělí 17.00–18.30 hod.
Tai-Chi-Chuan
středa 9.30–11.00 hod. začátečníci
pátek 9.30–11.00 hod. pokročilí
PILATES Matwork a Towelwork
středa 18.00–19.00 hod.
Aerobic studio JITKA – cvičení vhodné pro 
všechny
pondělí 19.00–20.00 hod.
čtvrtek 18.00–19.00 hod.
Aerobic studio JITKA – kondiční cvičení pro 
všechny
čtvrtek 17.00–18.00 hod.
Skupinové bubnování
každé 1. úterý v měsíci 17.30–19.30 hod.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 2014:
24. 9., 20.00–22.00: Pavel Dobeš – legen-
dární královéhradecký písničkář s ostravskými 
kořeny na koncertě v Zahradě, kde vystoupí se 
svým parťákem Tomášem Kotrbou. Vstupné 
190/160 Kč.

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
1. 7., 17.00–22.00: Vernisáž k výstavě Petry 
Buzkové v Malé galerii. Vstup volný.
1. 7., 18.00–22.00: Vernisáž k výstavě Zdeňka 
Koška ve Velké galerii. Vstup volný.
21.–24. 7.: TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE: 
11. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU.
21. 7., 20.00–22.00: Slavnostní galavečer: 
Jaroslav Svěcený a Cigánski diabli (SK). Známý 
česko-slovenský koncertní projekt, jehož auto-
rem je J. Svěcený, pokračuje a představí díky 
kreativní etnicko-klasické hudbě obrovskou 
dávku emocí a virtuozity. Vstupné 440/410 Kč.
22. 7., 20.00–22.00: Letní hudební slavnosti: 
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, 
Vladimír Rejlek – trubka, Zbyňka Šolcová – 
harfa, Josef Polelka – varhany. Podmanivou 
letní atmosféru Chodovské tvrze ještě více roze-
zní originální nástrojové kombinace staré i nové 
hudby. Vstupné 390/360 Kč.
23. 7., 20.00–22.00: Slavné fi lmové melo-
die: Jaroslav Svěcený – housle a průvodní 
slovo, Pavel Větrovec – klavír, Camilo Caller 
– perkuse, František Raba – kontrabas. Film 
je fenomén, který oslovuje všechny generace, 
a hudba je jeho nedílnou součástí. Na tomto ve-
čeru se prostřednictvím světoznámých melodií 
ponoříme do působivého světa celuloidového 
pásku i nejmodernější digitální techniky. Vstupné 
390/360 Kč.
24. 7., 20.00–22.00: Závěrečný orchestrální 
koncert ve znamení houslí – Jaroslav Svěcený 
a Julie Svěcená – housle, Virtuosi Pragenses – 
komorní orchestr. Vstupné 390/360 Kč.
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 2014: 
11. 9., 17.30–19.00: Koncert Josefa Mazana 
– koncert klasické kytary jednoho z nejvýrazněj-
ších virtuosů Josefa Mazana, který je v součas-
né době doktorandem u prof. Štěpána Raka 
na pražské AMU. Vstupné 140/120 Kč.
25. 9., 19.00–20.30: Jitka Zelenková – koncert 
známé české zpěvačky se sametovým hlasem. 
Vstupné 190/160 Kč.
Výstavy na Chodovské tvrzi:
Ve Velké galerii od 2. 7. 2014 do 31. 7. 2014: 
Zdeněk Košek: Brut Art. Vstupné 50/30 Kč.
V Malé galerii od 2. 7. 2014 do 31. 7. 2014: 
Petra Buzková: Malby. Vstup volný.

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

program
Zápisy do podzimních kurzů se budou konat 
28. 8. a 1. 9. 2014  9.00–12.00 a 15.00–
18.00 hod. Podzimní kurzy začínají v úterý 
2. 9. 2014. 
Novinka
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2 do 7 
let. Info: msbenjaminek.webnode.cz. 

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 hod. 
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00 
a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé, 
út 18.00, čt 18.00 
Více: benjaminklub.webnode.cz

ddm jižní m%sto
Šalounova 2024, Praha 4
 tel.: 272 929 545, 272 917 077
 sal@ddmjm.cz
 pobočka: 
 Květnového vítězství 2126, Praha 4
 tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

program
2.–6. 7., denně 9.00–17.00: Letní keramická 
dílna pro děti i dospělé. Cena: 200–300 Kč/
den, přihlášky: urbancova@ddmjm.cz, DDM JM, 
Šalounova.
30.–31. 8., 10.00–18.00: Veletrh volného 
času. Pražské domy dětí a mládeže představují 
svou činnost. Karlovo náměstí, Praha 2.
4. 9., 15.00–18.00: Začínáme... za školou 
s DDM JM. Odpoledne plné zábavy pro celou 
rodinu, možnost zápisu do kroužků. Centrální 
park, Háje.
5. 9., 15.00–18.00: Začínáme... za školou 
s DDM JM. Odpoledne plné zábavy pro celou ro-
dinu, možnost zápisu do kroužků. OC Chodov.
Zápisy do kroužků na nový školní rok začínají 
1. 9. 2014 od 8.00 hodin.
Změna programu vyhrazena.
www.ddmjm.cz

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

program
Během prázdnin bude otevřeno každé úterý 
a čtvrtek od 9.30 do 13.00 hodin (do 15. 8.).
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOŘÍK sovičky BUBU
KDY: 18.–22. srpna a 25.–29. srpna 2014 vždy 
v 7.30–13.00 hodin.
KDE: MC Domeček YMCA Praha, U Modré školy 
1, Praha 11.
CENA: 300 Kč dítě/den, 500 Kč 2 sourozenci/
den, 1400 Kč dítě/celý týden, 2300 Kč 
2 sourozenci/týden.
URČENO PRO: děti 3–6 let (možná individuální 
domluva s lektorkou).
Maximální počet dětí na den: 10 
Přihlásit se je možné na vybrané dny, na týden 
či na 14 dnů. Více: mcdomecek@seznam.cz. 
Více informací na 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

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

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

Pocta pro Jindřicha 

Štyrského

Ve foyer opatovské knihovny o prázd-

ninách představí své koláže výtvarník 

Milan Viktor Česal.

30. 6. –29. 8. 2014

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 h.; So 9–15 h.

tel.: 272 918 759

Folklorní festival Jižní Město hraje, zpívá, tancuje

Diváci se mohou těšit na výkony tanečníků a muzikantů nejenom do-

mácích, ale i zahraničních souborů. Představí se soubor Mateník 

(soubor působící na Jižním Městě), dětský a mládežnický soubor 

Lučinka, Malá česká muzika Jiřího Pospíšila a samozřejmě do-

mácí Hájíček. Ze zahraničních přijedou přátelé z Bosny a Her-

cegoviny – Kud Rudar a profesionální rumunský soubor 

Ansamblul folcloric Crisana Oradea, ověnčen mnoha cenami 

z mezinárodních festivalů a soutěží.

Těšíme se na viděnou na Opatově 
20. 9. 2014 od 14.00 hod. 

Vstup volný.

20. 9. 2014 se v rámci Dnů Prahy 11 uskuteční již 

17. ročník jihoměstského folklorního festivalu.

Folklorní festival Jižní Město hraje, zpívá, tancuje

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 
jednodenní 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 zájemce 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

yyyy

Léto MEZI STROMY 2014
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Pravda o Sandře

Od  nákupu budovy Sandra už uplynulo 

bezmála půl roku, ale živá diskuze o  ní 

neutichá. Protřásá se, zda měla městská 

část Praha 11 objekt koupit, jestli za něj 

nedala víc, než bylo nutné, a  jak změní 

malometrážní startovací byty atmosféru 

v lokalitě. 

Odpovědi na  některé otázky už zazně-

ly. Městská část budovu koupila zejmé-

na pro generaci, s níž přijdou děti, tedy 

generaci mladých lidí. A  také pro seni-

ory, kteří žijí ve  zbytečně velkých by-

tech s  vysokým nájemným, jež by rádi 

uvolnili mladším, pokud by se měli kam 

přestěhovat. 

Dá se předpokládat, že z tohoto úhlu po-

hledu ohodnotí občané transakci jako pří-

nosnou. Neprovází ji totiž tolik diskuto-

vané zahušťování Jižního Města, které se 

obvykle s novými příležitostmi k bydlení 

pojí. Navíc vybudováním bytů pro mladé 

rodiny vyřeší Praha 11 i další problémy: 

postupnou slamizaci Sandry, zločinnost, 

spojenou zejména se zahraničními ná-

jemníky ubytovny, sebevraždy i vraždy.   

Názor na  nákup Sandry si jistě udělá 

každý sám. Jen málokdo však zná ne-

šťastnou historii mnohapodlažní budo-

vy. Už v devadesátých letech se Sandra 

stala předmětem spekulace. Městská 

část tehdy možná z pohodlnosti, mož-

ná z nekompetentnosti nebo snad do-

konce z  úmyslu tehdejší politické re-

prezentace Jižního Města, o  objekt 

přišla. Osobně se přikláním k tomu, že 

nic není náhoda a předstíraná hloupost 

a  nekompetentnost mohla být zástěr-

kou pro úmyslné zašantročení objektu. 

V  podstatě to vyplývá z  právního roz-

boru, který má k dispozici Kontrolní vý-

bor ZMČ Praha 11 (případní zájemci se 

s ním mohou seznámit). Promlčecí lhů-

ty však už uplynuly. 

O  dražbě se rozhodovalo ve  chvíli, kdy 

objekt spadl do konkursu. Konala se 24. 

prosince ve  23:00 hod v  jedné zapadlé 

obci za Prahou. Prodalo se levně. Možná 

proto, že ve vánočním čase přijel za Pra-

hu jen jeden zájemce. Vrcholem všeho 

bylo, že vydraženou částku zhruba 151 

milionů vydal soud vydražiteli, přestože 

to udělat neměl.  

Operovat tedy s  cenou 151 milionů při 

znalosti okolností prodeje, je v  dnešní 

době poněkud nekorektní. MČ Praha 11 

koupila objekt na základě znaleckého po-

sudku za cenu 320 milionů. To odpovídá 

ceně na současném trhu realit. A možná 

i ceně doby, kdy se pokoutně prodávala 

ve vsi za Prahou. 

František Hoff man, zastupitel za KSČM

Nejvyšší správní soud: Naděje pro Litochlebský park?

Dnes již notoricky známé praktiky de-

veloperů, kdy po  koupi stavebního po-

zemku zcela účelově navyšují koefi cienty 

zastavění, což se ostatně stalo i  v kau-

ze Litochlebského náměstí, by mohly 

být hudbou minulosti, respektive Nej-

vyšší správní soud dal těmto develope-

rům a  radnicím jdoucím jim na  ruku jas-

ný signál, že takový postup je v rozporu 

se zákonem! Občané v  dotčených loka-

litách tak dostávají naopak do rukou sil-

ný nástroj, kterým se mohou bránit jak 

ziskuchtivým developerům, tak případně 

i  vlastní radnici, která jde developerovi 

na ruku. Nejvyšší správní soud jasně sta-

novil, že index podlažní plochy je obec-

ným regulativem prostorového uspořá-

dání území, tj. limitem jeho využití, jehož 

vymezení je závazné. Má-li být v platném 

územním plánu nově zaveden limit vyu-

žití území mj. indexem podlažní plochy 

či změněny hodnoty již existující regula-

ce, je nutno přijmout takovou změnu for-

mou opatření obecné povahy, které lze 

následně napadnout návrhem na zrušení 

opatření obecné povahy u správního sou-

du, a  to do tří let od jeho účinnosti.

Osobně tak vidím naději ve skutečnosti, 

že ve  věci Litochlebského náměstí byla 

podána správní žaloba, která je navíc 

vedena zkušeným advokátem, a  lze tak 

dnes vidět určitou šanci i pro Litochleb-

ský park, která spočívá v  dnes již ustá-

lené judikatuře Nejvyššího správního 

soudu ve věci zneužívání navyšování ko-

efi cientu zastavitelnosti území pro dosa-

žení co možná největšího zisku pro de-

velopera na úkor kvality života v daném 

území. Proto tedy pevně věřím, že se 

nakonec vše v  dobré obrátí a  kauza Li-

tochlebského náměstí  (k vlastnímu pro-

deji pozemků blíže na  našem webu či 

Facebooku) bude mít příznivý konec pro 

místní obyvatele, alespoň v  tom smys-

lu, že se podaří zabránit extrémnímu ná-

růstu koefi cientu zastavitelnosti a  tím 

i  omezení celkové výšky plánovaného 

mrakodrapu. A  zůstane tak zde pouze 

pachuť netransparentnosti postupu ve-

dení radnice při nakládání s obecnými po-

zemky, která bude varovným příkladem 

do  budoucnosti pro všechny reprezen-

tanty občanů, jak se nemá vykonávat ve-

řejná správa, neb správa věcí veřejných 

by měla být službou občanům, nikoliv 

zhoršováním jejich životních podmínek, 

tak jak se to dle mého názoru dělo v kau-

ze Litochlebského náměstí.  

Jan Stárek, zastupitel za TOP 09

Z obecního rozpočtu se nehospodárně utrácí milion korun denně

Na Jižním Městě se buduje ráj na zemi, 

zejména pro děti a seniory. O tom se nás 

snaží přesvědčit starosta D. Mlejnský už 

mnoho let. Pravda je ovšem někde jin-

de. Na  JM se již roky bezuzdně utrácí 

a po stovkách hodin strávených nad fak-

turami a  rozpočtem MČ si dovolím kon-

statovat, že v  letech 2010–2014 bylo 

z obecního rozpočtu nehospodárně vyna-

loženo několik set milionů korun, za kaž-

dý pracovní den MILION KORUN. 

O tyto stovky milionů byli občané Jižního 

Města ochuzeni, resp. za ně mohlo vznik-

nout mnoho smysluplného (dostavba ZŠ 

Chodov, venkovní bazén, opravy silnic, 

chodníků, kulturní a  sportovní vybavení 

JM…). Snahy zastupitelů Hnutí pro Pra-

hu 11 o zastavení plýtvání pokaždé na-

razí na  hlasy koalice ODS-ČSSD podpo-

rované KSČM. Budeme nadále usilovat 

o zrušení nesmyslných zakázek a smluv 

a vyvození odpovědnosti současných čle-

nů Rady MČ.

Ladislav Kos, 

zastupitel za Hnutí pro Prahu 11 

Názory zastupitelů

Přehled neúčelně vynaložených prostředků koalice ODS-ČSSD-PP-KSČM ve vo-
lebním období 2010–2014, aneb kolik se dalo ušetřit v jednotlivých oblastech:
Nesmyslné studie „do šuplíku“, nepoužitelné audity  50 000 000 Kč

pro kontrolní výbor MČ

Zbytečné a předražené externí právní služby 5 000 000 Kč

Nevýhodné pronájmy 20 000 000 Kč

Realizace nevýhodných stavebních zakázek a zakázek na služby 150 000 000 Kč

Možnost úspory při nákupu bytů Zahrady Opatov  300 000 000 Kč

a ubytovny Sandra

Bazén Jedenáctka VS v porovnání s cenou výstavby 300 000 000 Kč

podobných areálů v ČR

Celkem  825 000 000 Kč
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Jižní Město I
A. Malé–Hviezdoslavova

 6. 8. (14–18), 19. 9. (14–18), 20. 10. (16–20), 29. 12. (16–20)

Bachova 1593 3. 9. (16–20), 20. 11. (14–18)

Bachova–Mikulova

 7. 7. (14–18), 13. 10. (14–18), 5. 11. (14–18), 4. 12. (16–20)

Benkova 1691 (parkoviště) 30. 9. (14–18), 19. 11. (14–18)

Blažimská–Klapálkova 24. 9. (14–18), 25. 11. (16–20)

Brandlova 1641 (za Startem) 29. 7. (14–18), 8. 9. (16–20), 

 14. 10. (14–18), 13. 11. (14–18), 16. 12. (16–20)

Brodského 1671 28. 8. (16–20), 31. 10. (16–20), 1. 12. (14–18)

Černockého (parkoviště) 8. 10. (14–18), 26. 11. (16–20)

Divišovská–Šternovská 18. 9. (14–18), 4. 11. (16–20)

Doubravická–Bohúňova 3. 7. (16–20), 2. 9. (14–18), 3. 10. (14–18), 

 15. 10. (16–20), 4. 11. (14–18), 3. 12. (16–20)

Hekrova 853 (parkoviště) 21. 7. (14–18), 10. 9. (14–18), 

 6. 10. (16–20), 11. 12. (16–20)

Hlavatého–Mejstříkova 31. 7. (14–18), 16. 9. (14–18), 7. 10. (16–20), 

 31. 10. (14–18), 14. 11. (16–20), 17. 12. (14–18)

Hněvkovského 1374 12. 8. (14–18), 22. 9. (14–18), 10. 10. (16–20), 

 3. 11. (14–18), 21. 11. (16–20), 30. 12. (14–18)

Chomutovická 4. 8. (16–20), 17. 9. (14–18), 16. 10. (14–18), 

 18. 11. (16–20), 18. 12. (14–18)

Janouchova 671 (u MŠ) 25. 9. (14–18), 27. 11. (16–20)

Klapálkova–Čenětická 18. 8. (14–18), 23. 10. (14–18)

Konstantinova–Metodějova 15. 7. (16–20), 15. 9. (14–18), 

 7. 11. (14–18), 9. 12. (16–20)

Kosmická–Anny Drabíkové 26. 8. (14–18), 30. 9. (16–20), 

 30. 10. (14–18), 28. 11. (16–20)

Kryštofova–Kazimírova 21. 8. (14–18), 29. 9. (14–18), 

 29. 10. (16–20), 27. 11. (14–18)

Křejpského 1514 1. 7. (14–18), 4. 8. (14–18), 1. 9. (16–20), 

 2. 10. (14–18), 16. 10. (16–20), 3. 11. (16–20), 

 18. 11. (14–18), 2. 12. (14–18), 18. 12. (16–20)

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 14. 8. (14–18), 23. 9. (14–18), 24. 11. (16–20)

Majerského–Samohelova 9. 7. (16–20), 4. 9. (14–18), 11. 11. (14–18)

Matúškova 831 (u Blankytu) 5. 8. (16–20), 18. 9. (14–18), 

 17. 10. (14–18), 19. 11. (16–20), 22. 12. (14–18)

Metodějova (parkoviště) 22. 10. (14–18)

Michnova–Podjavorinské 23. 7. (16–20), 11. 9. (14–18), 1. 10. (16–20), 

 21. 10. (14–18), 12. 11. (16–20), 15. 12. (14–18)

Mnichovická–Tatarkova 12. 8. (16–20), 22. 9. (14–18), 21. 10. (16–20), 

 21. 11. (14–18), 30. 12. (16–20)

Mokrá–Zimákova 20. 8. (16–20), 24. 10. (14–18), 8. 12. (16–20)

Novomeského 690 (parkoviště) 17. 7. (16–20), 9. 9. (14–18), 

 9. 10. (14–18), 10. 11. (16–20), 10. 12. (14–18)

Plickova 880 1. 7. (16–20), 1. 9. (14–18), 1. 10. (14–18), 

 3. 11. (14–18), 2. 12. (16–20)

Radimovická 1424 (parkoviště) 18. 8. (16–20), 24. 9. (14–18), 

 23. 10. (16–20), 25. 11. (14–18), 29. 12. (14–18)

Rujanská–Donovalská (u TS) 11. 9. (14–18), 6. 11. (16–20)

Schulhoff ova 794 2. 10. (16–20), 28. 11. (14–18)

Stachova–V Hájích 26. 8. (16–20), 11. 11. (14–18)

Štichova 640 (parkoviště) 17. 7. (14–18), 9. 9. (14–18), 

 9. 10. (16–20), 10. 11. (14–18), 10. 12. (16–20)

Tererova (u ZŠ) 21. 7. (16–20), 10. 9. (14–18), 10. 10. (14–18), 

 11. 11. (16–20), 11. 12. (14–18)

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 3. 7. (14–18), 2. 9. (16–20), 

 3. 10. (16–20), 3. 12. (14–18)

Ženíškova–Květnového vítězství 14. 8. (16–20), 23. 9. (14–18), 

 22. 10. (16–20), 24. 11. (14–18)

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 23. 7. (14–18), 13. 10. (16–20), 12. 11. (14–18), 

 15. 12. (16–20)

Gregorova–Hrudičkova 29. 7. (16–20), 15. 9. (14–18), 14. 10. (14–18), 

 13. 11. (16–20), 16. 12. (14–18)

Hráského–Jarníkova 7. 7. (16–20), 3. 9. (14–18), 6. 10. (14–18), 

 5. 11. (16–20), 4. 12. (14–18)

Hrdličkova–Blatenská 31. 7. (16–20), 16. 9. (14–18), 30. 10. (16–20), 

 14. 11. (14–18), 17. 12. (16–20)

K Dubu 15. 7. (14–18), 8. 10. (16–20), 9. 12. (14–18)

Kloboukova 2230 (parkoviště) 28. 8. (14–18), 15. 10. (14–18), 

 1. 12. (16–20)

Krejnická 2021 (za Chrpou) 20. 8. (14–18), 25. 9. (14–18), 

 24. 10. (16–20), 26. 11. (14–18)

Láskova–Malenická 9. 7. (14–18), 4. 9. (16–20), 6. 11. (14–18), 

 8. 12. (14–18)

Lažanského 8. 9. (14–18), 7. 11. (16–20)

Nechvílova 1826–29 5. 8. (14–18), 17. 10. (16–20), 

 19. 11. (14–18), 22. 12. (16–20)

Petýrkova 1953 21. 8. (16–20), 29. 9. (16–20), 

 29. 10. (14–18), 27. 11. (14–18)

Pod Vodojemem 17. 9. (14–18)

U Nové dálnice 7. 10. (14–18)

Vojtíškova 1783 6. 8. (16–20), 19. 9. (14–18), 20. 10. (14–18), 

 20. 11. (16–20)

Velkoobjemové kontejnery – 2. pololetí 2014
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 

11 oznamuje, že velkoobjemové kon-

tejnery na objemný odpad (VOK) budou 

ve  2. pololetí 2014 přistaveny na  Již-

ním Městě v níže uvedených termínech. 

Službu VOK organizuje a  hradí ze své-

ho rozpočtu hl. m. Praha, VOK přistavu-

je svozová společnost Pražské služby, 

a. s., na  základě smlouvy s  hl. m. Pra-

hou. OŽP upozorňuje, že VOK jsou urče-

ny pouze pro objemný odpad z domác-

ností (nábytek, sportovní náčiní, koberce 

a  podlahové PVC, umyvadla a  zácho-

dové mísy apod.), který nelze ukládat 

do  běžných kontejnerů, nikoliv pro od-

pad vznikající při podnikatelské činnos-

ti. Do VOK nelze odkládat stavební suť, 

nebezpečné složky komunálního odpa-

du (baterie a akumulátory, barvy, chemi-

kálie, zářivky apod.), vyřazená elektrická 

zařízení (chladničky, pračky, televize, mo-

nitory, počítače apod.), biologicky rozlo-

žitelný odpad ze zahrad nebo pneuma-

tiky. Uvedené druhy odpadu lze odložit 

ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ul. Bar-

tůňkova u  stanice metra Opatov. VOK 

jsou přistaveny ve stanovený den pou-

ze po  dobu 4 hodin, konkrétní čas při-

stavení (buď od 14.00 do 18.00  nebo 

od 16.00 do 20.00 hod.) je uveden u ka-

ždého termínu. Na základě četných žá-

dostí občanů byl čas přistavení posunut 

na pozdější hodiny alespoň u části termí-

nů, jednotné posunutí však nebylo mož-

né z důvodu omezené kapacity svozové 

společnosti. Po  celou dobu přistavení 

VOK je přítomna obsluha, která koordi-

nuje ukládání odpadů. Bližší informace 

získáte na  odboru životního prostředí 

ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 

11, tel.: 267  902  367, 267  902  320 

nebo 267 902 514.
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www.chodovskatvrz.cz

Návštěvníci koncertů 
mohou navštívit výstavy: 
Velká galerie: Zdeněk Košek - BRUT ART  
Malá galerie: Petra Buzková - MALBY

TÓNY CHODOVSKÉ T VRZE 2014  
11. ročník letního hudebního festivalu 

21.-24. 7. 2014
20:00 hod., nádvoří Chodovské tvrze  

21. 7. SLAVNOS TNÍ  G ALAVEČER: 
 JAROSLAV S VĚCENÝ A  CIGÁNSKI  DIABLI  (SK)
 
 Známý česko-s lovenský  koncer tní  projekt,  jehož  aut orem 
 je  J .  Svěcený,  pokr aču je  a  předs t aví  d íky  kreat ivní  e tnicko-
 -k las ické  hudbě obrov skou dávku emocí  a  v i r tuozit y. 

22. 7. LETNÍ  HUDEBNÍ SLAVNOS TI 

23. 7. SLAVNÉ FILMOVÉ MELODIE  

24. 7. ZÁVĚREČNÝ ORCHES TRÁLNÍ  KONCER T 
 VE  ZNAMENÍ HOUSLÍ 

J A R O S L A V  S V Ě C E N Ý - h o u s l e  a  p r ů v o d n í  s l o v o 
V L A D I M Í R  R E J L E K - t r u b k a 
Z B Y Ň K A  Š O L C O V Á - h a r f a 
J O S E F  P O P E L K A - v a r h a n y
Podmanivou le tní  atmosf ér u  Chodov ské  tvr ze  ješ tě  v íce  rozezní 
or ig inální  nás trojové  kombinace  s t aré  i  nové  hudby.  
 

J A R O S L A V  S V Ě C E N Ý - h o u s l e  a  p r ů v o d n í  s l o v o 
P A V E L  V Ě T R O V E C - k l a v í r 
C A M I L O  C A L L E R - p e r k u s e 
F R A N T I Š E K  R A B A - k o n t r a b a s
Fi lm je  f enomén,  kter ý  os lovu je  všechny  gener ace  a  hudba je  jeho 
nedí lnou součás t í .  Na  t omt o večer u  se  pros třednictv ím svět oznámých 
melodi í  ponoř íme do působivého svět a  celuloidového pásku 
i  ne jmoder nějš í  d igitá lní  techniky.
 

J A R O S L A V  S V Ě C E N Ý  A  J U L I E  S V Ě C E N Á - h o u s l e 
V I R T U O S I  P R A G E N S E S - k o m o r n í  o r c h e s t r
Působivé  ins tr umentální  koncer t y  sk ladatelů  t ř í  s t ole t í 
navodí  s lavnos tní  le tní  atmosf ér u,  kterou ješ tě  umocní 
čarovný  zvuk  unikátních  housl í  s t ar ých mis tr ů.
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Mateřské centrum Domeček YMCA Praha je místem 
setkávání, útočištěm před samotou, každodenním 
stereotypem nebo jen momentální nepřízní počasí. 

Domeček je fajn prostor při navazová-

ní nových kontaktů a sbírání i  předává-

ní zkušeností. Na Jižním Městě funguje 

téměř 17 let, to už je nějaká doba. Ma-

teřské centrum vzniklo na podzim roku 

1997 pod ochrannými křídly organiza-

ce YMCA Praha, a stalo se tak důležitou 

a vyhledávanou součástí její programo-

vé nabídky.

O tom, jak to v Domečku funguje a co 
nabízí, jsem si povídala s koordinátor-
kou centra Andreou Pešlovou. 
Naše centrum nabízí prostor k setkává-

ní rodičů i prarodičů s nejmenšími dětmi, 

dozvíte se zde užitečné informace či se 

můžete zapojit do  aktivit, které nabízí-

me. Snažíme se předcházet izolovanosti 

maminek a tatínků na rodičovské dovo-

lené a podporujeme vytváření osobních 

a  přátelských vztahů v  anonymitě síd-

lištní zástavby.

Kromě pestré nabídky programů pro ty 

úplně nejmenší nabízíme rodičům s dět-

mi ve  věku 0 až 5 let možnost využít 

každé všední dopoledne od 9 do 12 ho-

din volnou hernu. Odpoledne probíha-

jí kurzy pro děti i dospělé – Montesso-

ri pracovny, Malý muzikant či angličtina. 

Součástí naší nabídky jsou odborné po-

radny – Laktační poradenství, Poradna 

přirozeného plánování rodičovství a Po-

radna efektivního rodičovství. Domeček 

organizuje večerní a  víkendové vzdělá-

vací akce pro rodiče a jednorázové akce 

pro celé rodiny. 

Jak je to se samotným chodem centra?
O ten se starají maminky převážně z Již-

ního Města a jeho okolí, které se bez ja-

kékoliv fi nanční odměny podílejí na jeho 

fungování, vedou dopolední programy 

pro děti či plánují společně akce pro ro-

diče s dětmi. Moc mě těší, že v Domeč-

ku za roky jeho působení na Jižním Měs-

tě vzniklo společenství lidí, kteří nemyslí 

pouze na  sebe. Tato komunita se kaž-

dý rok rozrůstá o nové dobré duše z řad 

čerstvých maminek. Z bývalých aktivních 

maminek se stávají přítelkyně a známé, 

které se vzájemně podporují i mnoho let 

po ukončení rodičovské dovolené, a vy-

tváří tak vztahy významné pro vlastní 

sociální síť. 

Andreo, chcete vzkázat něco našim 
čtenářům?
Určitě, pokud máte malé děti a  hledá-

te pro sebe i pro ně útočiště, neváhejte 

a přijďte! Těšíme se na Vás! 

Díky za příjemné povídání

Dana Foučková

Kontakt:
Andrea Pešlová

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

mobil: 773 993 985

www.mc-domecek.cz

Přijďte do Domečku 
za zábavou i novými přáteli 

OKÉNKO PRO 

PODNIKATELE

ČERVENEC
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Hurá na prázdniny, 
ale bezpečně
Období letních prázdnin mají děti spojené s výlety, dobrodružstvím, letními tábory či 
pobyty na dovolených a bývají velmi lehkomyslné. Proto bychom je my dospělí měli 
připravit na to, že i o prázdninách na ně může číhat potenciální nebezpečí, a poradit 
jim, co v takové situaci dělat a kam se případně obrátit. 

„Každý občánek našeho Jižního Města by 

měl vědět tři základní věci – jak se jme-

nuje, kde bydlí a spojení na své nejbližší. 

Nesmí to však sdělovat cizím lidem, tyto 

informace jsou důležité pro strážníka, po-

licistu, hasiče a ostatní, kteří dětem v pří-

padě nouze pomohou,“ říká ředitel Ob-

vodního ředitelství Městské policie Praha 

11 Petr Schejbal a dodává: „Pokud jsou 

v době prázdnin děti přes den doma sa-

motné, je důležité zajistit, aby byly v bez-

pečí nejen ony samy, ale nebyl jejich ne-

opatrností ohrožen dům či byt. Děti by 

měly být poučeny o tom, že po zazvonění 

na domovní zvonek nesmí otevírat cizím 

lidem, pouze po věrohodném přesvědče-

ní se například „kukátkem“ nebo při zata-

ženém řetízku, že jde o očekávanou ná-

vštěvu.“ Naše děti mohou být ohroženy 

i při hrách, pobytu venku na jízdním kole, 

koloběžce či jiném sportovním náčiní. Pla-

tí pravidlo, že děti by své věci měly mít 

neustále na očích, nepůjčovat je cizím li-

dem a v případě potřeby je zajistit zám-

kem. Jako rodiče bychom měli dbát na to, 

aby děti byly při sportovních aktivitách 

vybaveny patřičnými ochrannými pomůc-

kami a prvky. Jak má být kolo vybaveno? 

To je upraveno v příloze č. 13 vyhlášky Mi-

nisterstva dopravy a spojů č. 341/2002 

Sb. Podle této vyhlášky by děti měly 

mít na  hlavě odpovídající a  správně při-

pevněnou přilbu (povinné pro děti mlad-

ší 18 let) a  na  samotném kole by měly 

mít – dvě na sobě nezávislé brzdy, zad-

ní červenou a přední bílou odrazku nebo 

refl exní plochy s podobnými vlastnostmi 

(mohou být i na oblečení). Oranžové od-

razky na obou stranách pedálů, mohou se 

nahradit jinými refl exními plochami na bo-

tách nebo v jejich blízkosti, oranžová od-

razka v paprscích předního nebo zadního 

kola po  obou stranách. Odrazky se mo-

hou nahradit refl exními plochami na kon-

cích blatníků, na bocích kola nebo bocích 

rá= ů. Při snížené viditelnosti je nezbytné 

také mít – přední bílé světlo nebo blikač-

ku a zadní červené, které musí vydržet ne-

přetržitě svítit alespoň hodinu a půl. Dále 

je třeba děti poučit o  základních pravi-

dlech silničního provozu, kde je možnost 

přejít komunikaci a pokud není v blízkos-

ti chodník, tak chodit vlevo (maximálně 

dvě osoby), na  kole jezdit vpravo (pou-

ze za sebou, nikoliv dvě kola vedle sebe), 

na bruslích, skateboardu a koloběžce se 

pohybovat jako chodec. 

Strážníci Městské policie Praha 11 budou 

i  přes léto dohlížet na  veřejný pořádek 

všude, kde jste zvyklí, a budou se snažit 

rizika hrozící našim dětem o prázdninách 

snížit na minimum tak, aby si letní prázd-

niny co možná nejvíce užily.

„Červenec a  srpen by měl být pro děti 

časem radosti, smíchu a  dětských her, 

a proto doufám, že se i díky těmto radám 

a opatřením ze strany našich strážníků co 

nejvíce vydaří. Jménem svým i  jihoměst-

ských strážníků tedy přeji hlavně dětem 

krásné a  nekonečně dlouhé prázdniny,“ 

dodává na závěr ředitel P. Schejbal.

Milena Bližňáková 
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Bezpečné plavání pro radost i potěšení

Sportovní areál Jedenáctka VS je ote-

vřený. Dovolte mi, abych vám za provo-

zovatele bazénové haly a centra dětské-

ho plavání odpověděla na  otázky, které 

s právě zahájeným zkušebním provozem 

souvisejí. 

Provozovateli obou hal jsou společnosti 

Aqua Sport Club, s. r. o., a Studio Skoká-

nek. Společně chceme vytvořit atraktiv-

ní a příjemné místo pro obyvatele a ná-

vštěvníky Prahy 11. Uděláme vše pro to, 

abychom z  Jedenáctky VS vytvořili pro-

stor pro setkávání příslušníků všech vě-

kových kategorií i  rekreační a  relaxační 

vyžití.

Jsme připraveni poskytovat služby ve-

řejnosti v co nejvyšší kvalitě, s důrazem 

na osobní přístup jednotlivých členů na-

šeho týmu. Příjemná atmosféra musí 

oslovit naše klienty už v  okamžiku, kdy 

do hal vstupují. 

Centrum dětského plavání je určené pro 

kojence, batolata a  děti předškolního 

věku. V dopoledních hodinách se ve dvou 

ze čtyř bazénů budou učit plavat pod do-

hledem instruktorek děti z  mateřských 

škol. Instruktorky budou ve vodě pomá-

hat či opravovat chyby při nácviku základ-

ních plaveckých dovedností. Každá lekce 

skončí řáděním dětí, aby se nejen nauči-

ly plavat, ale také získaly lásku k  vodě. 

Coby členové Aliance dětského plavá-

ní respektujeme kodex člena. Spokojené 

děti jsou nejdůležitějším úkolem našeho 

snažení. 

Ve  zbývajících bazénech budou souběž-

ně probíhat kurzy plavání rodičů s dětmi. 

Odpolední hodiny jsou vyhrazené plavání 

pokročilých dětských plavců, kteří se při-

pravují k přechodu do velkého bazénu. 

V  centru dětského plavání jsme připra-

veni poskytovat i další služby, například 

zorganizovat dětskou oslavu. Vodní ra-

dovánky si mohou děti užít s rodiči nebo 

zažít pod vedením našich zkušených in-

struktorek oslavu plnou her a  soutěží. 

Během víkendu je možné pronajmout si 

bazény také pro rodinné plavání. Rodiny 

si mohou zaplavat a  zadovádět v  sou-

kromí malé skupiny. Ve  večerních hodi-

nách budeme pořádat v  malých bazé-

nech lekce aquaerobiku – vodního cvičení 

pro úzkou skupinku klientů. Nabídneme 

jim komfort většího soukromí při cvičení 

ve vodě, než nabízí velký bazén.

Bazénová hala je určená široké veřejnos-

ti. V době od 6:30 do 8:00 se pětadva-

cetimetrový bazén rozděluje na jednotli-

vé dráhy pro kondiční plavání, je možné 

využít i  služby trenéra. Část dopoledne 

a  odpoledne je část bazénu vyhrazena 

pro kurzy plavání dětí ze základních škol. 

Další hodiny jsou určené pouze pro ve-

řejnost. Ta má k dispozici kromě bazénu 

také vířivku, divokou řeku, tobogán a dal-

ší vodní atrakce. Pro nejnáročnější kli-

enty jsme připravili welnes – část areá-

lu se saunami s párou, fi nskou a aroma 

saunou. 

V  rámci letního provozu nabízíme rodi-

čům plavecké kempy, kde děti absolvují 

deset lekcí plavání, spojených se spous-

tou her a zábavy v okolí. Stravování dětí 

a pitný režim je nedílnou součástí kempu.

V rámci gastro provozů nabízíme občers-

tvení jak klientům v bazénové hale – tzv. 

mokrý bar, tak klientům, kteří bazén ne-

navštíví – suchý bar. Protože zastáváme 

zdravý životní styl, snažíme se mu při-

způsobit i nabídku obou gastroprovozů.

Otevírací doba: 

Po – Pá  6:30 – 21:00

So – Ne  8:00 – 21:00 

Aktivity na prázdniny 2014 
pro děti od 4 let
• Letní plavecký kemp

termíny: 4.–6. 8., 11.–15. 8., 18.–22. 8., 

25.–29. 8. 2014 (kapacita míst omezena)

Zápisy do  kurzů plavání od  září 2014 

již probíhají. Více informací najdete 

na  webových stránkách Jedenáctky VS 

nebo vám na dotazy odpovím na e-mai-

lové adrese klapova@aquasportclub.cz. 

Rádi vás přivítáme v areálu Jedenáctka VS. 

Za provozovatele Klára Klápová

Seriál S průvodcem po Jedenáctce VS
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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

• 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. Tel.: 725 00 11 88, 271 00 11 88, 

e-mail: rimrealit@rimrealit.cz, web: 

www.rimrealit.cz. Těšíme se na Vás v jed-

né 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 

hotově, 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. Pů-

vodní 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 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 piště pro-

sím na tel.: 603 257 202

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

• 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

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 

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

261 261 792 v 7–22 hod. Prodej nových 

a odvoz starých chladniček.

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

• 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

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA – výro-

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

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

• 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

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

třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

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

• 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

• 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

• 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

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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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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• 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

• 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

• Hubení štěnic, hlodavců, švábů, mra-
venců a  dalších škůdců. Profesionální 

deratizace a dezinsekce. Jsme specialisté 

na  štěnice. Hubení Škůdců Kordovský – 

www.hubeniskudcu.cz, tel.: 731 573 893

• Instalatér: oprava voda, odpad, plyn, 

montáž. Tel.: 603 771 808

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

vštěva zdarma. Info: 606 227 390

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE ERBEN. 
Opravy malé, velké i  rekonstrukce, svět-

la, zásuvky, jističe, dotažení spojů, vede-

ní k novým kuchyním, zasekání i v lištách. 

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

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

– Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• 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

Nabízím úklid společných prostor panelo-
vých domů ve vlastnictví BD a SVJ. Mohu 

poskytnout reference, cena dohodou. Tel.: 

721 196 557

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTR. BYTŮ. 
ZÁRUKA 5 let! SLEVA 8 % NA STAV. PR. 

DO 8/2014 + TABLET/MOBIL Samsung. 

JÁDRO OD  86  000 Kč. RENO Novotný, 

tel.: 602 292 812, 272 912 326, renono-

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

• ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, mytí oken, úklid 

domácností i kanceláří, péče o prádlo - 

osobní i rovné, žehlení košil, atd. Doprava 

v Praze 4 zdarma.T:777613984, info@

domacnostvpohode.cz

ZDRAVÍ 
A KRÁSA

• STOMATOLOGIE Ridet, s. r. o. PŘIJÍ-
MÁ NOVÉ PACIENTY. U METRA CHODOV 

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

dov. Objednání na tel.: 211 222 211 nebo 

www.ridet.cz

• CVIČENÍ na  stolech SLENDER 
LIFE. Studio FIT STYLE, Sedlčanská 

1044, P-4 (metro Kačerov 150 m), tel.: 

775 261 906, www.fi t-style.cz. Zkušební 

hodina ZDARMA.

• MASÁŽE V POHODLÍ VAŠEHO DOMO-
VA. Zbavíme Vás pocitu napětí, stresu, 

únavy a  bolesti a  po  masáži místo ces-

tování můžete doma nerušeně relaxovat. 

Tel.: 774  124  882, www.masazedoma.

simplesite.cz

• MASÁŽE: Rehabilitační – Sportovní 

– Rekondiční – Relaxační – Medová – Ki-

neziotaping 1 i  2 – Breussova masáž – 

Dornova metoda atd. 20leté zkušenosti. 

Mezinárodní akreditace pro celou EU. Mož-

nost docházky i  k  zákazníkovi. Pavel No-

votný, e–mail: Pavel109117@seznam.cz, 

tel.: 602 716 056

• NOVĚ OTEVŘENO: Medicinální pedikú-

ra, gel. modeláž nohou, refl exologie, ma-

nikúra vč. gelové modeláže. Těší se na vás 

Salon Ještěrka, Zlešická 1852/13, Praha 

4, tel.: 605 460 495 (Vachtlová P.)

• SALON SLUNEČNICE rozšiřuje své služ-
by – nabízíme MEDICINÁLNÍ – MOKROU 

– KOMBINOVANOU pedikúru, korekce 

a estetická úprava nehtů, tamponáž, tej-

ping, korektory, nehtové špony, SPA péče, 

gel. modeláž nohou – tel.: 602 318 612. 

Při procedurách Vás čeká posezení v  lu-

xusním LCN Whale Spa křesle s  vířivkou 

a masáží zad. Ostatní služby – Manikúra, 

gel. modeláž nehtů, zábaly, masky, pee-

ling, parafín – Kosmetika + Prodlužování 

řas – AKCE 890 Kč nové řasy. Těšíme se 

na Vás v ul. Brodského 1677/5, Praha 4, 

tel: 777 023 026

KOUPÍM
• 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

• 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

• 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, e-mail: zcapkova@

email.cz

• Koupím garáž na  Hájích. Tel.: 

777 296 617

• Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. 
Menší pro dceru 1–2 + 1 a větší pro sebe 

3–4 + 1 (lze i  jednotlivě). Na vystěhování 

nespěchám, vyplatím dluhy či exekuce, lze 

i před privatizací. Tel.: 608 661 664

PRODÁM
• 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

• Prodáme 1 + kk v  panelovém domě, 

33 m2, DV se splacenou anuitou v klidné 

části nedaleko starého Chodova. 6. pa-

tro z  osmi, hezký zrenovovaný dům, byt 

po  rekonstrukci včetně nového nábytku, 

ihned k nastěhování. Přímí zájemci volejte 

nebo pište na tel.: 737 035 093

• V  chráněné přírodní oblasti 60 km 
od  Prahy prodám patrovou chatu. 2 + 

kuchyň. kout, koupelna, splachovací WC, 

umývárna se sprchovým koutem (kach-

líky, dlažba). Zahrada 460 m vlastní po-

zemek. Studna vodárna. Cena k  jednání 

490 000 Kč. Tel.: 223 000 560

OSTATNÍ
• 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

CESTOVNÍ AGENTURA
       

www.nubis.cz

 
Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 
Po–Ne 9.00–20.00              

777 755 714
222 365 747

               

Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří do celého světa.
Akční ceny, last minute a včasný nákup, garance nejnižší ceny. 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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• 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

• 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

• 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

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

místě. Tel.: 603 936 311

• 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

• 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

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRO-
DEJ a VÝUKA přímo u zákazníka, instalace 

WiFi, internetu, notebooků, výuka s  trpě-

livým učitelem. Doprava zdarma. Mob.: 

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

www.daro.cz

• ANGLIČTINA. Zkušená lektorka (stu-

dium v USA, v Anglii – certif. CAE) nabízí 

letní indiv. výuku pro studenty ZŠ a  SŠ. 

Cena 250 Kč/60 min. Kontakt: summeren-

glish@centrum.cz.

• BD pronajme od 8/2014 nebytový pro-
stor v ul. Tatarkova 724 o velikosti 26,3 m2 

se samostatným WC a umyvadlem a ma-

lým skládkem, vhodné např. jako kancelář. 

Zájemce prosím o  kontakt na  e-mail: bd-

golem@email.cz, popř. tel.: 725 076 778 

(NE od 5. 7. do 13. 7.), 9–19 hod.

• UBYTOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH. Přijď-

te pobejt do rodinného hotelu Krakonoš 

v Rokytnici nad Jizerou a poznejte naše 

nejvyšší hory. Více informací na www.

hotelkrakonos.cz nebo tel.: 603 155 874

• 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

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

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

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

Sportovní areál: WAKE&FUN Třeboutice

vodní lyžování, wakeboarding, 
wakesurfi ng, paddle boarding... 

PORADÍME, NAUČÍME, ZAPŮJČÍME!!! 
PORADÍME, NAUČÍME, ZAPŮJČÍME!!! 

Tel.: 777 875 284 Web: wake-fun.cz



31Inzerce

www.jiznimestonasdomov.cz
 Jižní Město náš domov

Když jsem stál před rozhodnutím, zda 
vstoupit do politiky, neváhal jsem. Stát 
se komunálním politikem je prostě být 
tím, kdo má šanci udělat něco pro své 
okolí, pro lidi, se kterými se denně potkává 
a kteří si právem zaslouží, aby se jim žilo 
dobře ve městě, kde mají své rodiny, přá-
tele a známé. Velmi mi záleží na našem 
městě a hlavně na tom, aby se lidem i mně 
samému splnila přání, která máme. Nejde 
o žádné velkolepé plány, jde o běžný život, 
který si vzájemně můžeme usnadnit tak, 
aby byl příjemný a abychom se všichni 
rádi vraceli tam, kde žijeme.  

PETR SÝKORA
předseda strany Jižní Město – náš domov

•  Radnice pracující pro lidi.
•  Otevřenost a transparentnost veřejné správy.
•  Dostatek míst v mateřských a základních školách.
•  Grantové systémy pro školství, sociální oblast, sport a kulturu.
•  Rozvoj dopravní infrastruktury.
•  Podpora ekologickým projektům na území Prahy 11.
•  Dostupné bydlení pro mladé lidi, rodiny s dětmi i seniory.
• Investice do zeleně.
•  Výstavba sportovních a kulturních zařízení.
•  Regenerace mateřských a základních škol. 
•  Bezpečnost a veřejný pořádek ve městě.
•  Volnočasové aktivity pro mladé i seniory.
•  Důraz na možnost čerpání fi nančních zdrojů z EU.

Osud mě spojil s Jižním Městem. Těžko 
bych si dnes vybral lepší místo pro život 
svůj i své rodiny. Rád cestuji, ale vždy se 
těším na návrat domů, do města, které 
pro jeho zvláštní krásu a dynamickou 
atmosféru považuji za své. Žiji tady už 
třicet let. 

Naše priority
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Dolní BřežanyDolní Břežany

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    

DOBRÉ PARKOVÁNÍ    

BEZ ČEKÁNÍ

Více informací a objednávání na telefonech:

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
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