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2 Volby do Zastupitelstva MČ Praha 11

Dalibor
Mlejnský
kandidát na starostu 
městské části praha 11

DĚKUJEME ZA VAŠE HLASY 
v komunálních volbách ve 
dnech 10. a 11. října 2014.

Volby 
do Zastupitelstva 

městské části 

Praha 11 

a Zastupitelstva 

hlavního města 

Prahy ve dnech 

10. a 11. října 2014
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Otázky pro starostu 
Dalibora Mlejnského

Na stránkách Prahy 11 jsem četl 
o parkovací věži pro kola. Nebylo 
by lepší místo ní vybudovat další 
cyklostezky? 
Parkovací věž Praha 11 zatím 

nestaví, jde o záměr, kdy 

hodnotíme, nakolik o ni občané 

Jižního Města stojí a nakolik by ji 

využívali. K otázce cyklostezek: 

Praha 11 dlouhodobě podporuje 

cyklistiku, ale stavět cyklostezky 

a cyklotrasy není jednoduché. V řadě 

případů se musíme vypořádávat 

s komplikovanými nebo nedořešenými 

vlastnickými vztahy k pozemkům, 

kudy mají vést. Je to náročné, 

zejména časově. Pro milovníky 

cyklistiky však mám dobrou zprávu: 

v nejbližší době budou mít k dispozici 

cyklostezku podél Košíkovského 

potoka u nového sportovně 

rekreačního areálu Jedenáctka VS.

Všimla jsem si, že u parkoviště 
u Jedenáctky VS pracuje technika. Co 
tam bude? 

V ulici Mírového hnutí se připravuje 

nový park s piknikovým prostorem, 

hotový by měl být do konce 

října. Začíná také oprava školy 

Ke Kateřinkám, zateplení druhé 

poloviny MŠ Vejvanovského, budování 

haly pro stolní tenis v bývalé kotelně 

v Brandlově ulici atd. Na Jižním 

Městě se pracuje po celý rok, 

včetně prázdnin. Nakonec, co se 

udělalo za poslední roky, kolik máme 

opravených škol a školek, nových hřišť 

a sportovišť, je zřejmé z publikace 

Proměny, kterou občané Jižního 

Města již znají.

Kdy bude dokončen zoopark?
Nyní jednáme se společností, která 

má areál ve výpůjčce. Navrhla, že by 

budování dokončila na vlastní náklady, 

což považujeme za velmi vstřícné 

gesto, a jednáme o podmínkách další 

výpůjčky plochy.    

Dalibor Mlejnský
starosta městské 

části Praha 11

Otázky pro starostu
Dalibora Mlejnského

Začátek září: strážníci u škol, nábor do atletického oddílu

V Praze 11 je druhá 
komunitní zahrada

Senioři i děti budou 
v jihoměstském bazénu 
díky radnici plavat levněji

Vždy v pohotovosti

Jižní Město hostilo 
největší fl orbalový turnaj 
v Evropě, Czech open

Na konečné autobusů 
před 31 lety 

U Košíkovského potoka 
roste nový park
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Začátek září: strážníci u škol, 
nábor do atletického oddílu
Prázdniny skončily, školáky čekají pravidelné povinnosti. 
Aby jejich cesty do školy i domů byly co nejbezpečnější, 
dohlédnou na ně strážníci. První týdny školního roku patří 
k nejrizikovějším obdobím, protože děti si po prázdninách 
teprve zvykají na ruch města, do nějž se vrátil pulsující 
život. 

Také jihoměstští strážníci mají v  souvis-

losti se začátkem školního roku řadu po-

vinností. „Od prvního září se opět každý 

všední den ráno setkáte na  vybraných 

přechodech pro chodce nedaleko škol-

ských zařízení se strážníky našeho Jižního 

Města v refl exních oděvech, kteří na bez-

pečnou cestu dětí do  lavic budou jako 

každý rok dohlížet,“ popsal jedno z opat-

ření ředitel Obvodního ředitelství Měst-

ské policie Praha 11 Petr Schejbal. 

Nejzranitelnějšími účastníky silničního 

provozu jsou ti nejmenší. Na děti z prv-

ního stupně základních škol proto budou 

strážníci dohlížet co nejbedlivěji, a to ze-

jména u přechodů pro chodce u školních 

budov. 

Také letos se uplatní projekt „Školní poli-

cie“, který rozšířil dohled strážníků u škol 

z  ranního dozoru i  na  odpolední hodiny, 

kdy končí vyučování děti z  prvních tříd. 

„Jihoměstští strážníci se budou snažit 

o  to, aby školou povinné děti byly s  je-

jich přispěním co nejvíce v bezpečí, ale to 

samo o sobě nestačí. Hlavní úlohu v tom-

to musí splnit rodiče, kteří by měli hlavně 

první týden nového školního roku upozor-

nit na  to, že je už třeba se myšlenkami 

vrátit z prázdnin a dávat na sebe pozor,“ 

upozornil P. Schejbal.

Projekt Školní policie 
rozšíří dohled 
strážníků u škol

Aby se kolem škol jezdilo přiměřenou 

rychlostí, bude městská policie dohlížet 

na její dodržování. „V blízkosti škol stráž-

níci budou také za  pomoci radaru více 

kontrolovat dodržování nejvyšší povolené 

rychlosti, aby se eliminovala možná zra-

nění způsobená rychle jedoucími vozidly,“ 

dodal Schejbal. U škol městská policie do-

hlédne na děti, ale také se bude věnovat 

kontrolám dodržování veřejného pořádku 

Téma měsíce
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a vyhlášek metropole. V září nezačíná jen 

škola, ale také kroužky a činnost sportov-

ních oddílů. Nábory nových sportovců při-

pravuje také oddíl Atletika Jižní Město.

„Cílem atletického projektu je co nejširší 

zapojení dětí a mládeže všestranným pří-

stupem do  volnočasové mimoškolní at-

letické přípravy a  následně do  závodění 

za Jižní Město.

Jsme dynamicky se rozvíjející oddíl, kte-

rý má po prvním roce činnosti již téměř 

200 mladých členů,“ uvedl místostarosta 

a předseda oddílu Ladislav Kárský.

Atletika Jižní Město má za  sebou první 

výrazné  úspěchy na pražské mládežnické 

úrovni, mezi členy oddílu je také mistryně 

České republiky. „Každé dítě, které přijde, 

může být stejně talentované jako ona 

a  dosáhnout minimálně stejného úspě-

chu,“ dodal L. Kárský. 

Oddíl zve na  nábor děti ve  věku od 

7 do 13 let (tedy žáky 1.–7. tříd základ-

ních škol) z Jižního Města a blízkého oko-

lí. Nábory proběhnou v obou tréninkových 

lokalitách, tj. ve sportovním areálu Hrabá-

kova (vedle ZŠ Pošepného) a ve školním 

areálu ZŠ K  Milíčovu (červená škola) od 

1. září do 24. září, vždy v pondělí a ve stře-

du od 16.00 do 17.30 hodin.

Na prvním tréninku dostanou děti i rodiče 

od  trenérů podrobné informace. Děti se 

mohou zapojit zábavnou formou do pří-

pravy pod vedením zkušených trenérů 

a atletických osobností.

Dotazy k  náborům je možné zasílat 

na  email: atletikajm@seznam.cz, případ-

ně telefonovat na  číslo  603  506  004, 

další informace jsou k dispozici na www.

atletikajm.cz. 

cis
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Garant akce za Prahu 11: Ing. Eva Štampachová
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Chodov o pobočku České pošty nepřijde, 
čeká ji stěhování a rozšíření otevírací doby
Pobočka České pošty v  Hráského ulici 

v  Praze 11 se s  největší pravděpodob-

ností bude stěhovat. Státní podnik do-

stal po  mnoha letech výpověď z  nájmu, 

a tak hledá nové prostory. Už na podzim 

by měla pošta otevřít nový provoz v hy-

permarketu Albert. „Pro naše zákazníky to 

sice znamená změnu místa, kam byli zvyk-

lí po dvě desetiletí chodit, ale zároveň stě-

hování přinese rozšíření otevírací doby po-

bočky,“ upozornila manažerka společnosti 

Hana Tmejová s tím, že ke změně místa 

by mělo dojít v posledním čtvrtletí letoš-

ního roku. 

Na  novém místě se klienti dočkají nové 

provozovny se sedmi univerzálními pře-

pážkami a  jednou specializovanou s  dis-

krétní zónou. Počítá se také s  vyvoláva-

cím systémem, který umožní zákazníkovi 

dobu na  odbavení strávit vsedě. Na  vy-

zvání podle pořadového čísla budou klien-

ti čekat u stolečků.

Otevírací doba by se měla ve všední dny 

prodloužit, zavírat se bude až ve  20.00 

hod. místo současných 19.00. A otevře-

no bude také v  sobotu a  v  neděli, vždy 

od 9.00 do 17.00 hod. „Obraceli se na nás 

obyvatelé Chodo-

va s  obavami, že 

o poštu přijdou a bu-

dou muset za  službami 

dojíždět. Rádi bychom je uklidnili, Česká 

pošta nás ujistila, že se chodovská poboč-

ka pošty bez náhrady rušit nebude,“ uvedl 

starosta městské části Dalibor Mlejnský. 

Podle H. Tmejové nebylo hledání nového 

místa jednoduché, vyhovujících prostor je 

v  lokalitě málo. „Museli jsme hledat do-

stupné místo, zejména s ohledem na zne-

výhodněné klienty a starší lidi,“ dodala. 

cis

Praha 11 ocení občanstvím i medailemi
Tři kandidáty na  čestné občanství, jede-

náct na  Cenu městské části Praha 11, 

dva z  řad pedagogů a  osm jmen hasičů 

a  strážníků dostanou k  posouzení jiho-

městští zastupitelé na  svém zářijovém 

jednání. K  udělování prestižních ocenění 

se vrátili po třech letech. Občanství a cenu 

obdrží vybraní kandidáti za to, že šířili dob-

ré jméno Prahy 11, nebo jsou za nimi činy, 

které zvyšují kvalitu života společnosti. 

Strážníci a hasiči jsou navrženi na oceně-

ní za záchranu života a majetku. „Vybírali 

jsme pečlivě a uvážlivě a jsme přesvědče-

ni, že nominovaní ve všech ohledech spl-

ňují podmínky pro udělení ocenění,“ uvedl 

starosta Dalibor Mlejnský. Mezi navržený-

mi na čestné občanství je například dlou-

holetý starosta jihoměstských dobrovol-

ných hasičů Vladimír Klíž. Čestní občané 

se mohou zařadit po bok spisovateli Mi-

loslavu Švandrlíkovi, sopranistce a držitel-

ce ceny # álie Aleně Míkové, zakladatelce 

tradice sborového zpěvu Zuzaně Drtinové 

a dalším významným osobnostem. Ceny 

městské části se udělují za  významná 

umělecká, vědecká a  jiná díla, která mají 

vztah k  městské části. Letos je převez-

mou vybrané osobnosti 24. září v Broží-

kově síni na Staroměstské radnici.

cis 

Pavilon školky se dočká nového kabátu
Praha 11 získala dotaci na zateplení pa-

vilonu A1 objektu ve  Vejvanovského uli-

ci, kde sídlí např. mateřská škola. Lepší 

izolační vlastnosti získá nejen plášť bu-

dovy, ale také plochá střecha. Po  zaizo-

lování se objekt dočká nové fasády v cih-

lovo-oranžovém provedení, sokl se obloží 

marmolitem. 

cis

Strážníci se vrátili do chodovské 
služebny
Strážníci Městské policie hl. m. Prahy, 

Obvodní ředitelství Praha 11, se v  srp-

nu vrátili do služebny v Obchodním cent-

ru Chodov, kterou kvůli rekonstrukci pro-

stor opustili na přelomu února a března. 

Okrskovou služebnu uzavřelo rozšiřování 

nákupního centra. Služebna je už ve stej-

ném stavu jako před rozšiřováním OC 

Chodov. Přibylo však 3D logo u  vstup-

ního portálu, které koupila městská 

část Praha 11, a  také vzduchotechnika. 

Na  okrskové služebně se budou střídat 

strážníci specialisté, tedy okrskáři. „Pro-

zatím jich bude pět, v rámci hlídkové služ-

by dohlížejí na veřejný pořádek – zejména 

drobné krádeže ze strany občanů v  OC 

Chodov a krádeže páchané na návštěvní-

cích, jejich majetku v OC Chodov a okolí,“ 

uvedl ředitel jihoměstského obvodního 

oddělení MP hl. m. Prahy Petr Schejbal. 

Úřední hodiny budou v pondělí, ve středu 

a v pátek od 15.00 hodin do 18.00 ho-

din, pro radu nebo s otázkou se na stráž-

níka mohou lidé obracet kdykoliv, pokud 

bude na služebně.

cis

Školení pro SVJ o novém soukromém právu
Již více než půl roku je účinný nový občan-

ský zákoník a na něj navazující právní před-

pisy. Společenství vlastníků se musí nejen 

na  tuto novou právní úpravu adaptovat, 

ale také musí pomýšlet na přijetí nových 

stanov. 

Právě seznámení se s novou právní úpra-

vou, s možnostmi změn stanov a se za-

mýšlenými změnami v  oblasti bytového 

spoluvlastnictví bude předmětem škole-

ní pro SVJ, které se uskuteční dne 16. 9. 

od 18.00 hod. v zasedací místnosti Jiho-

městské majetkové, a. s., (vchod z ulice), 

Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4-Cho-

dov. V případě vašeho zájmu o účast se, 

prosím, registrujte na  e-mailové adrese 

bulir@jihomestska.cz.

Jan Bulíř

Ordinace PLDD, 

Opatovská 1763, Praha 11 

MUDr. Andrea Horáková 

MUDr. Naděje Tošovská

Oznamujeme, že od 1. 9. 2014  
rozšiřujeme tým našich dětských 

lékařek o MUDr. Kateřinu 
Konopáskovou
ordinační hodiny 

Po–Čt 8.00–12.00 13.00–18.00 

Pá 8.00–12.00

konzultace pediatra 24 hodin 

denně/7dnů v týdnu, 

mobil 725 075 996

ČESKÁ POŠTA 

ROZŠÍŘÍ OTVÍRACÍ 

DOBY
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MČ Praha-Újezd informuje

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 23. 6. 2014     
SCHVALUJE:
  jmenování petičního výboru zastupi-

telstva městské části, který se bude 

zabývat peticí týkající se zajištění 

vhodného managementu a personální 

stabilizace pedagogického personálu 

v MŠ Vodnická, nápravy v řízení cho-

du MŠ Vodnická a prošetření netrans-

parentního hospodaření subjektu MŠ 

Vodnická

  závěrečný účet městské části za rok 

2013

  úpravy rozpočtu k červnu 2014

STANOVÍ:
  počet členů Zastupitelstva městské 

části Praha-Újezd na volební období 

2014–2018 na 9 členů

SOUHLASÍ:
  s umístěním stavby „Praha 11 – Újezd, 

Křeslice, Petrovice, ul. Štychova, For-

manská – Rozšíření kVN, kNN, opto-

trubka, rušení v.v.“ s podmínkou uve-

dení nově opravených komunikací 

do původního stavu

POŽADUJE:
  v generelu dopravního řešení lokality 

Újezd u Průhonic doplnit předem sta-

nované požadavky.

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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Protihluková stěna v Újezdu
Již v roce 2005 městská část iniciovala ve spodní části Újezdu měření hluku z provo-
zu dálnice D1. 

Na  základě překročení hygienických limi-

tů hluku nařídila Hygienická stanice hl. m. 

Prahy provozovateli dálnice (ŘSD) reali-

zovat protihluková opatření. Po devíti le-

tech, po mnoha urgencích, byla městské 

části v průběhu července konečně předlo-

žena k vyjádření dokumentace pro územ-

ní řízení na  stavbu protihlukové stěny 

v Újezdu. Protihlukové opatření bude vy-

budované v úseku 4,904 km až 5,348 km 

směr Praha (od  přemostění Botiče smě-

rem k přemostění na Průhonice) o délce 

444 m a výšce 9 m. Dokumentaci stavby 

zpracovala společnost APRIS 3MP na zá-

kladě akustické studie fi rmy Ekola group 

z roku 2011. Stěna bude ochraňovat stá-

vající rodinné domy do vzdálenosti 100 m 

až 370 m od dálnice D1. Realizace stavby 

se předpokládá v roce 2015. 

Václav Drahorád, starosta

S údržbou pomáhají 

brigádníci
S údržbou městské části Praha-Újezd 
každoročně vypomáhají studenti 
– brigádníci. 

V  době letních dovolených tak zastoupí 

některé stálé zaměstnance naší údržby, 

nebo vypomohou s pracemi, na které ne-

zbývá čas v jiném období roku. 

Pavel Staněk, odbor investiční

Dopravní omezení 
v Kateřinkách
Dopravní omezení se týká části ulice 
Na Křtině a je způsobeno plánovanou vý-
stavbou bytových domů. 

Od 18. srpna zde probíhají stavební práce 

na  inženýrských sítích. Průjezd ulicí bude 

obnoven 15. září 2014.   

Václav Drahorád, starosta

Pražské cyklozvonění 
V sobotu 13. září se koná již osmý ročník Pražského cyklozvonění. 

Z  patnácti míst po  Praze i  okolí bu-

dou cyklistické pelotony letos směřo-

vat do Centrálního parku Prahy 13. Sraz 

účastníků z  naší městské části je již 

od 8.00 na újezdském náměstí u panelu 

Greenways Praha-Vídeň, kde každý účast-

ník obdrží tričko a zvonek. Pojedeme přes 

Milíčovský les, Opatov, Michelský les, Ba-

rrandovský most a nakonec Prokopským 

údolím. V cíli u vodní nádrže bude připra-

ven pestrý odpolední program pro děti 

i  dospělé. Každý účastník obdrží tričko 

a zvonek. Více na www.cyklozvoneni.cz.

Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty

sál vodnická
Vodnická 531/44, Praha 4-Újezd
www.praha-ujezd.cz

program
Klub Vodnická, o. s. (klubvodnicka.webnode.cz 
nebo tel.: 603 222 589):
Pondělí 8.30: Pilates
Pondělí 9.45: Cvičení rodičů s dětmi (2–3 roky)
Pondělí 11.00: Zdravotní cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (4–10 let)
Pondělí 18.00 a 19.00: Power joga (současně 
19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00: Zdravotní pilates
Úterý 17.45: Pilates 
Úterý 19.00 a 20.00: Power joga
Středa 8.00 a 9.00: Power joga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00: Pilates
Středa 20.00: Advanced pilates
Čtvrtek 8.00: Power joga
Čtvrtek 9.00: Cvičení rodičů s dětmi (2–3 roky)
Čtvrtek 20.00: Pilates
Pátek 8.30: Power joga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory
(zápis do kursů 1. 9., 3. 9. a 8. 9. 18.30–20.00, 
zahájení od 1. 9.)

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45: Pohybový kroužek 
(zahájení 22. 9.)

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



Děti ve víru společenského tance

Pokud se vaše dítě rádo pohybu-

je na  hudbu a  chtěli byste, aby pozna-

lo krásu standardních a  latinsko-ame-

rických tanců, stačí zajít do  Tanečního 

klubu SPARTA Praha. Tady se otevírá 

od  září nový kroužek taneční přípravky 

pro děti ve věku 5–8 let, který se bude 

konat vždy v pondělí v 16 hodin. Výuka 

probíhá pod vedením zkušených trenérů, 

9násobných mistrů České republiky a fi -

nalistů mistrovství Evropy. Na tanečních 

hodinách si děti osvojí zábavnou formou 

základní kroky jednotlivých tanců, naučí 

se správnému držení těla a rozvinou si cit 

pro hudbu. Hodiny jsou obohaceny o vý-

uku základních anglických slovíček a frá-

zí. Dvakrát ročně pořádá klub vystoupení 

pro rodiče a v  létě taneční soustředění. 

Cílem je rozvíjet v  dětech lásku k  tanci 

a pohybu a dovést je až k účasti na ta-

nečních soutěžích. Tanec je vyučován 

tak, aby zaujal chlapce i  děvčata. Přijď-

te se o tom přesvědčit v pondělí 8. září 

v 16 hodin do malé tělocvičny Gymnázia 

Opatov, kde bude pro zájemce připrave-

na ukázková hodina zdarma. 

Kontakt:

Mgr. Lenka Gebertová

tel.: 602 173 088

www.tksparta.cz

e-mail: lenka.gebertova@seznam.cz

10 Relax

Malou zahradní slavností otevřela obecně prospěšná společnost KOKOZA ve spolu-
práci s městskou částí Praha 11 další komunitní zahradu. Pro společný prostor, kde 
si mohou zájemci vypěstovat vlastní zeleninu, se našlo místo přímo v areálu úřadu 
ve Vidimově ulici.  

Se sdružením spolupracuje Praha 11 

ve  větším měřítku než kterákoliv jiná 

městská část. Vzájemná spolupráce 

umožnila kromě společného pěstování 

zeleniny či bylinek také uplatnění lidem 

s  duševním onemocněním. Vykonávají 

časově nenáročnou práci, čistí ploty ko-

lem hřišť, herní prvky a podobně.  

Jižní Město už zkušenosti s  komunitní 

zahradou má, a  to u  KC Zahrada, další 

vznikla ve Vidimově ulici. Ve sdílených za-

hradách platí podobná pravidla: respek-

tovat společný cíl a  těšit se z  vlastních 

výpěstků. Za  to mají členové obvykle 

k dispozici společné nářadí, vodu na za-

lévání, a pokud mají zájem, také společné 

zkušenosti. A  kompost, protože společ-

né kompostování, zužitkování biologic-

ky rozložitelných zbytků z kuchyní je také 

jedním z  cílů zakladatelů komunitních 

zahrad.   

cis

V Praze 11 je druhá 
komunitní zahrada
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Skautský oddíl Krhúti zve
Vodáctví, cyklistika, lyžování, tábornické dovednosti, bitvy s dřevěnými meči – dře-
várny na motivy fantasy příběhů, každý týden družinové schůzky v naší klubovně, je-
denkrát za čtrnáct dní výpravy, letní tábor v indiánských týpí – tohle nabízíme v na-
šem skautském oddílu všem klukům, kteří chtějí něco prožít. 

Na Jižním Městě fungujeme už přes dva-

cet let. Je ti deset až jedenáct let? Mů-

žeš si vybrat družinu, a tím pádem i den 

v  týdnu, kdy budeš chodit na  schůzky. 

Je ti sedm, osm, devět nebo třeba i víc, 

ale necítíš se zatím na program velkého 

oddílu? Nabízíme ti odlehčený program 

v družině vlčat.

Více na www.krhuti.cz 

a www.facebook.com/krhuti. 

Rádi tě mezi sebou uvítáme.

KONTAKT:

RNDr. Milan Kvíz

tel.: 723 181 880

e-mail: jana.kvizova@quick.cz

Házená HC Háje přijímá posily
Oddíl házené HC Háje přijímá do  svého 

družstva sportovní přípravky dívky naro-

zené v  letech 2004 až 2008. Pro dopl-

nění ostatních družstev přijímáme i dívky 

starší.

Nábor probíhá ve dnech:

úterý 2. 9., středa 3. 9., pátek 5. 9., úterý 

9. 9., středa 10. 9., pátek 12. 9.

Během prvních dvou zářijových týdnů 

na házenkářském hřišti v areálu TJ Háje, 

ulice K  Jezeru, vedle fotbalového hřiště 

vždy od 17 do 18 hodin. S sebou spor-

tovní obuv a oblečení, pití. 

Kontakt: 
Jiří Klíma

e-mail: hchaje.mini@seznam.cz

telefon: 777 721 373. Na těchto kontak-

tech je možno získat i více informací.

Hrálo se v šestnácti pražských halách, 

dorazily týmy ze Švédska, Švýcarska, 

Norska, Španělska a  dalších zemí. 

Ve  Sportovní hale Jižní Město a  Je-

denáctka VS se hrály zápasy základní 

skupiny i semifi nále a čtvrtfi nále. Více 

informací na www.czechopen.cz.

Sport a relax

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

18.–21. 9.
Kolibris Cup

Curlingová hala, Komárkova ul., 

Praha 4

Kolibris, o. s.

21. 9.
Podzimní pohár v interkrosu pro žá-

kovské kategorie a dorost

ZŠ Mendelova

Český svaz interkrosu

27. 9.
Spinning maraton 2014

Squashpoint, 

Květnového vítězství 938/79

SANG, o. s.

21. 7.–30. 9.
fi tMAMI

Centrální park MČ Praha 11 

a Park u Chodovské tvrze

Pavla Maříková

13. 9. 
Pražské cyklozvonění

Sraz v 8.30 hod. na travnaté ploše 

u metra Opatov, odjezd v 9.00 hod. 

směr P 13

více na www.cyklozvoneni.cz

MČ Praha 11

Jižní Město hostilo v polovině srpna největší 
fl orbalový turnaj v Evropě, Czech open 
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Hledáme pracovníky se zájmem o poctivou práci do výroby a do kon-
strukce do trvalého pracovního poměru v oboru výroby nerezového 
nábytku. Předcházející zkušenosti ze stejného (zámečník, chlaďař) 
nebo příbuzného (např. truhlář, elektrikář) oboru nejsou podmínkou. 
Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově dostupné linkou MHD 
č. 326, 332, 335, 337, 339.

Odměna dle výkonu a dovedností, 
po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy.

Nástup ihned nebo dle dohody.

Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz 
 tel. +420 602 653 157
 www.nerez-skorpa.cz

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

Neplatíte provizi 

Zajistíme perfektní prezentaci nemovitosti, 

včetně širokoúhlých fotografií a 3D půdorysu 

Inzerujeme na předních realitních serverech 

Zajistíme kompletní právní servis, včetně jednání s bankou, 

družstvem, katastrálním úřadem 

Vyřídíme převod energií, předání nemovitosti a daňové přiznání 

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

haje@CHIRS.cz www.CHIRS.cz

PRODEJ RD 5+kk/2xB, 
176m2, Husinec

Dvoupodlažní rodinný dům z roku 
2007 se zahradou o rozloze 332m2. 
Terasa o velikosti 24m2. Ideální pro 
rodinné bydlení nebo jako sídlo fir-
my. Cca 20km severně od Prahy.
 Tel. 267 311 611

POBOČKA HÁJE
Najdete nás 

u metra Háje 
vedle pošty

PRODEJ bytu 3+1/L, 
75m2, Praha 11 – Háje

Byt je po částečné rekonstrukci. 
Nová kuchyňská linka. Jádro původ-
ní, obložené. Ložnice neprůchozí. 
Plastová okna směřují na S a J. Za-
sklená lodžie.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 2+kk, 
43m2, Praha 10 – Petrovice 

Byt je po kompletní rekonstrukci 
a je určen k dlouhodobému proná-
jmu. Nabízí se kompletně zařízený. 
Koupelna se sprchovým koutem, WC 
zvlášť. Cena je 9.000,-Kč + popl.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM KO, 
3350m2, Praha 4 – Michle
Komerční objekt je rozdělen do 3 
podlaží a lze pronajmout po částech 
nebo vyřešit následným podnájmem. 
Vhodné pro sklad, provozovnu, díl-
nu, výrobnu, vzorkovnu apod. 
 Tel. 267 311 611

PRODEJ RD 4+kk/2xL, 
134m2, Kunice

Dvoupodlažní rodinný dům z roku 
2008 s pozemkem o velikosti 249m2. 
Terasa o rozloze 16m2. Příjemné by-
dlení s výhledem do volné krajiny. 
Cca 30km JV od Prahy. 
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 2+kk/T, 
50m2, Praha 5 – Barrandov
Byt se nachází v novostavbě Kas-
kády III. Kuchyňská linka na míru. 
Vestavěné skříně. Koupelna s vanou 
a WC. K bytu patří terasa o velikos-
ti 23m2 a garážové stání.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 1+kk, 
27m2, Praha 9 – Prosek

Byt je po kompletní rekonstrukci 
a nachází se v 7.patře panelového 
domu. Kuchyně má okno. Koupelna 
se sprchovým koutem a WC. K bytu 
patří velká lodžie na patře.
 Tel. 267 311 611

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

na novou pobočku 
na Hájích

PRODEJ pozemku, 
3199m2, Tišice

Rovinatý pozemek leží v zástavbě ro-
dinných domů a je vhodný k výstav-
bě RD. Sítě jsou na hranici pozemku. 
Cca 30km severně od Prahy. Cena 
k jednání je 1.200,-Kč/m2.
 Tel. 267 311 611

 haje@chirs.cz

 kariera@chirs.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
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Veterinární ordinace PRŮČELÍ
Rodinná péče pro Vaše zvířata
MVDr. Václav Čížek, MVDr. Monika Čížková

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

sy
sté

m O
PTIM

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

Osobní a diskrétní přístup 
ke každému klientovi

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

www.koznipraha4.cz

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

KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
dermacentrum

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

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

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově

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

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

    

    

    

    

    

    

    



14 Život na Jižním Městě

Svoboda se zrodila z krve
V současné době nás v televizi, v rozhlase i dalšími způsoby často doprovázejí vzpo-
mínky a reminiscence na 1. světovou válku. 

V  červnu jsme si u  Památníku svobody 

v  Parku u  Chodovské tvrze připomenuli 

bezprostřední impuls, sarajevský atentát, 

který vedl k  jejímu propuknutí. Tehdejší 

události nás budou různými formami jis-

tě doprovázet několik roků. Až do podzi-

mu 2018, do stého výročí ukončení bojů 

a počátků proměny tehdejšího světa, ze-

jména Evropy, včetně vzniku našeho sa-

mostatného moderního státu. Dobový 

ohlas války v  našem regionu připomíná 

publikace Sen stal se skutkem, která je 

dispozici v informačních střediscích měst-

ské části.

Průvodním rysem 1. světové války bylo 

velké množství lidských obětí. Tehdy plat-

ná všeobecná branná povinnost mužů při-

vedla na bojiště i české muže. Počet pad-

lých, navždy pohřešovaných, zraněných 

a  jinak postižených přesáhl všechny do-

savadní staleté válečné zkušenosti. Ješ-

tě před ukončením války vznikaly první 

pomníky jejích obětí. Další byly postupně 

zřízeny v letech první Československé re-

publiky ve  většině tehdejších obcí. Cho-

dovští pomník odhalili před devadesáti 

třemi roky, 4. září 1921, na původním Li-

tochlebském náměstí. Při výstavbě spá-

dových komunikací od Hostivaře a Spoři-

lova k dálnicí D1 se v 70. letech minulého 

století prostředí zásadně proměnilo. Již-

ní Město již léta hledá řešení, jak spojnici 

těchto komunikací v podobě současného 

Litochlebského náměstí organicky začle-

nit do zástavby městské části. 

Pomník se tam nachází ve stínu okolních 

lip. Jména místních obětí jsou uvedena 

jinde. Na levé stěně vstupní chodby ško-

ly v ulici Květnového vítězství 57, na des-

ce z roku 1924, pod záhlavím Z krve vaší 

zrodila se svoboda. Oběma místům kaž-

doročně věnují vzpomínku představite-

lé radnice městské části Praha 11 i další 

zdejší občané.

Jiří Bartoň  

Na konečné autobusů před 31 lety 
Na obrázku vidíme obratiště autobusů u konečné metra Háje. Tak to napsal náš při-
spěvatel Zdeněk Kačena, autor fotografi e. Pokračoval sdělením, že snímek byl poří-
zen 17. května 1983. Slušných jednatřicet let! 

Co všechno se za  tu dobu změnilo. Sta-

nice se tehdy jmenovala Kosmonautů. 

Z  hlediska autobusového provozu zau-

jme, jaké linky končily v Hájích, a samozřej-

mě typy autobusů, které byly tehdy v pro-

vozu. Z. Kačena připomíná, že na snímku 

jsou tři autobusy typu ŠM 11 různých in-

ventárních čísel a informuje, že vpravo, již 

mimo snímek, stál ještě Ikarus 280. 

Autobusové obratiště se v podstatě ne-

změnilo. Zásadně se však proměnily typy 

autobusů a  rozšířil se i  rejstřík těch prá-

vě přítomných a také dopravců. Plocha je 

také členěna, aby se vešlo více vozidel. 

Autor upozorňuje, že za Opatovskou uli-

cí jsou vidět stavební buňky a  takzvané 

Tesko baráky, vlevo na snímku je schodiš-

tě na starou dřevěnou lávku na východní 

vestibul stanice metra. Té moc vidět není, 

ale třeba si ji jindy přiblížíme víc. 

Jiří Bartoň

Neztratil někdo peněženku? 

Ne, nehlaste se, kdo jste o  svou peně-

ženku někdy přišli a bylo to naposled, co 

jste ji viděli. Zvolání, obsažené v nadpise, 

zaznělo, až trochu s ostychem, 11. srp-

na  před polednem. Ve vchodu do nejme-

novaného jihoměstského supermarketu, 

zářivě pomalovaného revoluční barvou. 

Vzápětí bylo opodál slyšet váhavý ohlas 

manželské dvojice důchodců, kteří zara-

ženě stáli nad vozíkem vráceným do svá-

zané řady. Peněženku začali popisovat, 

zjevně správně. Paní, která se předtím 

ptala, jim ji donesla a prostě dodala: „Le-

žela támhle mezi dveřmi“. 

A bylo to. Samozřejmě, ještě se děkova-

lo. A den byl zářivější. 

Jiří Bartoň  

Pomník na Litochlebském náměstí. 

Foto: Jiří Bartoň  
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Kroužky seniorů pokračují
Do druhého ročníku vstupují v září letošního roku kroužky pro seniory, které vloni 
na podzim zahájila Jihoměstská sociální. Protože se setkaly se značným ohlasem, 
rozšíří se seznam základních škol, s nimiž Jihoměstská sociální při pořádání kroužků 
spolupracuje. 

Prvním krokem pro vstup do kroužku je 

zápis. Ten proběhne ve  středu 1. října 

a ve čtvrtek 2. října, vždy od 9.00 hod. 

ve stravovacím centru Křejpského 1502. 

Senioři se mohou přihlásit do  následu-

jících kroužků: práce s  PC – budou ote-

vřeny tři úrovně, anglický jazyk – také tři 

úrovně, kroužek dějepisu – tady procház-

ka historií, kroužek taneční a i kroužek vý-

tvarných prací – Šikovné ručky.  Výuka PC 

by měla probíhat v  ZŠ Ke  Kateřinkám, 

ZŠ Donovalská, ZŠ Mikulova. Anglický 

jazyk bude otevřen v ZŠ Ke Kateřinkám, 

ZŠ Campanus a  ZŠ Mikulova. Dějepis 

a  tance v  ZŠ Ke  Kateřinkám, výtvarný 

kroužek dle počtu zájemců v prostorách 

společnosti Jihoměstská sociální. Pro 

vyšší úrovně u  výuky na  PC a  anglické-

ho jazyka budou mít přednost absolven-

ti předchozích kurzů, aby byla zachována 

návaznost. „Velký dík patří nejen předsta-

vitelům jednotlivých škol za jejich pomoc, 

ale i  vyučujícím, které si senioři pochva-

lují. Bez jejich znalostí, empatie a schop-

ností bychom se neobešli,“ uvedl ředitel 

Jihoměstské sociální Jan Gabriel s tím, že 

organizátoři zápisu prosí zájemce o kurzy 

o trpělivost. „Moc se těšíme na pravidel-

né setkávání s našimi frekventanty, kteří 

si vyberou z letošní nabídky kroužků,“ do-

dal J. Gabriel. 

Pro cvičení seniorů pod záštitou starosty 

MČ Praha 11 Dalibora Mlejnského a ředi-

tele Jihoměstské sociální Jana Gabriela 

se otvírají další kurzy.

Od  září pokračuje i  cvičení seniorů. Zá-

jem předčil očekávání a senioři ze cvičení 

odcházejí spokojeni. Díky kvalifi kovaným 

cvičitelům a  fyzioterapeutům získávají 

nové návyky, které jim pomáhají udržovat  

fyzickou kondici a přispívají k celkové po-

hodě. V průběhu roku došlo i k rozšíření 

počtu míst, kde jihoměstští senioři cvičí. 

Sportovní nabídka 
pod jednou střechou

Od září 2014 se znovu otevřou brány plné 

novinek v oblasti fi ttnes, zdravého život-

ního stylu a pro zdraví prospěšných cviče-

ní, v neposlední řadě nové sportovní akti-

vity pro vaše ratolesti. To vše pod jednou 

střechou na adrese Squashpoint, Květno-

vého vítězství 79 na Jižním Městě. Těšit 

se můžete na cvičení pro maminky s dět-

mi a pro samotné děti od 1 roku, senior-

ské cvičení, celoroční kurzy pod taktovkou 

Aerobic & Dance Teamu SANG pro holky 

a  kluky zaměřené na  sportovní aerobik, 

pohybovou průpravu dětí a  taneční kurz 

breakdance, Dance & Zumba. Také vás 

uvítají noví lektoři s jejich nevšedními lek-

cemi afro-fi ttnes, circle training, body jam, 

body combat, známější zumba, fi tbox, pi-

lates, bosu, fl owin, power yoga a mnoho 

dalšího. Široký výběr cvičení prospěšného 

pro zdraví a volný čas pro nejmenší až pro 

největší nadšence.

Více o  připravovaných novinkách nalez-

nete na www.squashpoint.cz

Kontakty na jednotlivá fi ttnes 
centra: 
Fittnes centrum Chrpa
Krejnická 2021, tel.: 272 927 332, 

mob.: 603 527 104, 

Squashpoint
Květnového vítězství 938, tel.: 

272 940 089, mob.: 728 481 157, 

Fittnes Star
Vojtíškova 1783, tel.: 777 777 599, 

Aerobic Monika, Opatovská 1753/12 

(www.aerobic-monika.cz), mob.: 

608 027 653, 608 337 277

KC Zahrada Aerobic studio Jitka
Krejnická, mob.: 737 141 507.

Cvičení pro maminky, zábava pro děti
Máte doma malé miminko a  chcete 

shodit poporodní kilogramy? Ráda bys-

te cvičila, ale nemáte hlídání a samot-

nou doma vás cvičit nebaví? Nechcete 

svoje děťátko opouštět ani na chvilku? 

Přidejte se k ostatním maminkám a vy-

zkoušejte program fi tMAMI®, který se 

na Praze 11 cvičí hned v několika loka-

litách – v in-line parku u Chodovské tvr-

ze, v Centralním parku mezi Opatovem 

a Hájemi a  také na  kraji Milíčovského 

a Kunratického lesa. Pokud máte trvalé 

bydliště na Praze 11, můžete nyní vy-

užít slevy 40% na permanentku na 10 

lekcí. Info www.fi tmami.cz
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Senioři i děti budou v jihoměstském 
bazénu díky radnici plavat levněji
Školáci a předškoláci z Jižního Města, ale také senioři z této městské části budou 
od září navštěvovat bazénovou halu v novém sportovním komplexu Jedenáctka VS 
za zvýhodněné vstupné.  

„Nabídka bazénových částí areálu Je-

denáctky VS je od  začátku zaměřená 

zejména na  obyvatele Jižního Města. 

Neměli jsme ambice soutěžit s  jinými 

pražskými aquaparky a  přetahovat se 

s nimi o návštěvníky. Chtěli jsme bazén 

pro občany Prahy 11. Nyní, když se to 

konečně podařilo, bychom si přáli, aby 

jej navštěvovalo co nejvíc lidí, včetně 

malých dětí a  seniorů,“ uvedl staros-

ta Dalibor Mlejnský. Zájem o  návštěvu 

jihoměstského bazénu je velký, v  prv-

ních dvou měsících provozu se průměr-

ná denní návštěvnost pohybovala kolem 

600 lidí.  

Děti z mateřinek v centru dětského pla-
vání za 60 korun
Hodinové vstupné pro kurzy plavání, ur-

čené dětem z  mateřských škol Jižního 

Města činí 90 korun. Pokud budou mít 

rodiče zájem, zaplatí po  1. září 60 ko-

run za dítě a  lekci, zbytek uhradí měst-

ská část. „Je to možnost, kterou ředitel-

ky MŠ předloží rodičům. Budou-li rodiče 

chtít, jejich dítě se v maximálně dvaná-

ctičlenné skupině bude učit plavat pod 

dohledem dvou odborných lektorek, 

v  soukromí a  bezpečí centra dětského 

plavání, odděleného od  bazénové haly 

pro veřejnost,“ upřesnil Mlejnský s  tím, 

že Praha 11 zajistí i  dopravu do  kurzů 

na  území městské části za  symbolický 

poplatek. 

Školáci v domácím bazénu bez drahého 
jízdného
V  „domácím“ prostředí by se měly učit 

plavat také děti ze základních škol. Rad-

ní vzali na vědomí nabídku provozovate-

lů bazénu na  zvýhodněný tarif pro ško-

láky z Jižního Města. Plavání pro žáky 2. 

a  3. ročníků základních škol je povinné 

a rodiče za něj neplatí. Hradí však nákla-

dy na dopravu za výukou plavání. V oka-

mžiku, kdy děti ze škol Prahy 11 přesta-

nou dojíždět do  vzdálenějších bazénů, 

sníží se náklady na dopravu na symbolic-

kou částku. Na dopravu za plavání bude 

na území městské části Praha 11 přispí-

vat. V bazénové hale Jedenáctka VS bu-

dou mít navíc děti k dispozici během lekcí 

i atrakce zábavního centra, což jinde není 

pravidlem.

Senioři do  Jedenáctky VS za symbolic-
kých jedenáct korun
Symbolických jedenáct korun zaplatí 

od září senioři Jižního Města za návště-

vu bazénové haly v areálu Jedenáctka VS 

za předpokladu, že se zapojí do projektu 

Aktivní stáří. Ve  spolupráci s  Jihoměst-

skou sociální ho prosazuje Praha 11 jako 

způsob, jak udržet seniory aktivní, zdra-

vé a spokojené. „V podstatě to znamená, 

že lidé s trvalým pobytem na území Jižní-

ho Města, kteří už oslavili 65. narozeniny, 

přijdou na  kontaktní místo a  vyplní jed-

noduchý formulář s kolonkami na jméno, 

adresu a věk. Na jeho základě pak za je-

denáct korun získají jednorázovou vstu-

penku do  bazénu v  areálu Jedenáctka 

VS na hodinu plavání,“ vysvětlil starosta. 

V první vlně připraví MČ emisi 300 „vstu-

penek 65+“ pro aktivní seniory. „Samo-

zřejmě, že pokud vstupenky dojdou, při-

pravíme další,“ dodal Mlejnský. 

Pro nejstarší obyvatele Jižního Města 

připravuje Praha 11 ještě další novinku. 

Během podzimu zmapuje zájem seniorů 

o rehabilitační plavání. „Pokud se ukáže, 

že o ně senioři stojí, pak by jim mělo být 

k  dispozici pravděpodobně ještě do Vá-

noc,“ uzavřel starosta.  

cis 
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Základní škola bude mít nové 
prostory pro sport

ZŠ Květnového vítězství 1554 bude mít 

nové prostory pro sportovní vyžití svých 

žáků. Za bezmála osm milionů, které uvol-

nila městská část z rozpočtu, získá nové 

hřiště se dvěma kurty pro volejbal a no-

hejbal na místě dnešního asfaltového hři-

ště. „Nevyhovující povrch se během akce 

nahradí povrchem novým, moderním 

a  bezpečným,“ vysvětlil starosta měst-

ské části Dalibor Mlejnský.

Budova ve Filipově ulici dostala nový kabát

Pohledná zvenku, příjemná zevnitř je 

po  šestimilionové rekonstrukci budova 

ve Filipově ulici 2013/3. Stavba, kde síd-

lí mateřská škola, má nový střešní a ob-

vodový plášť s  tepelnou izolací i  fasádu 

s  grafi ckou aplikací. Osazovaly se para-

petní plechy, kolem celého objektu je nový 

okapový chodníček z  betonových desek. 

U vstupů do objektu se měnila dlažba.

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 11 
a Zastupitelstva hlavního města Prahy 
Po květnových volbách do Evropského parlamentu nás čekají ve dnech 10. a 11. 
října 2014 volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky. 

Senátora v  našem volebním obvodu 

jsme na  období šesti let volili v  roce 

2010, a proto se nás tyto volby netý-

kají. Obyvatelé naší městské části bu-

dou na podzim rozhodovat, kdo je bude 

po příští čtyři roky zastupovat v Zastu-

pitelstvu městské části Praha 11 a Za-

stupitelstvu hlavního města Prahy.

Do Zastupitelstva městské části Praha 

11 budeme volit 45 členů a ve volbách 

do Zastupitelstva hlavního města Prahy 

budeme vybírat 65 zastupitelů.

Právo volit do Zastupitelstva městské 

části Praha 11 a Zastupitelstva hlav-

ního města Prahy má občan ČR, kte-

rý alespoň druhý den voleb dosáhl 

věku 18 let a má trvalý pobyt na úze-

mí naší městské části. Voličem může 

být i občan členského státu Evropské 

unie, který v  den voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let, je v den voleb v měst-

ské části Praha 11 přihlášen k trvalé-

mu pobytu, a to v případě, že požádal 

o  zápis do  dodatku stálého seznamu 

voličů. Ve  volbách do  zastupitelstev 

obcí může volič volit pouze ve  svém 

volebním okrsku. Voličský průkaz se 

pro tyto volby nevydává.

Voliči mají možnost do  8. října 2014 

do 16.00 hodin zkontrolovat, zda jsou 

zapsáni ve  stálém seznamu voličů 

na oddělení evidence obyvatel a osob-

ních dokladů odboru vnitřních věcí ÚMČ 

Praha 11 v ulici Vidimova 1324, v úřed-

ních hodinách:

pondělí a středa od 8.00 do 17.30 hodin

úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin

Termín pro podání kandidátních listin byl 

5. srpen 2014 do  16.00 hodin. Kandi-

dátní listiny pro volby do Zastupitelstva 

městské části Praha 11 podalo celkem 

15 volebních stran:

ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
DOMOV
Hnutí pro Prahu 11
Iniciativa občanů
Jižní Město - náš domov
Komunistická strana Čech a Moravy
Naše Praha 11 - s podporou pejskařů 
a občanů Prahy 11
Občanská demokratická strana
Občanská konzervativní strana
Pro Prahu
STAN Praha 11
Strana svobodných občanů
Strana zelených
TOP 09

Před... Po...
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CENOVĚ VÝHODNÉ  
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY
V případě větších odběrů – např. po paletách – nabízíme  

cenově výhodnější nabídku. Ptejte se našich poradců prodeje.

Okrasné tvárnice
v nabídce celkem 6 typů v 11 barevných 
provedeních, šedá barva skladem

Zahradní obrubník
šedý, 100 x 20 x 5 cm,  
systém pero-drážka

od

39,-
Zámková dlažba Parketa
20 x 10 x 6 cm, šedá, vibrolisovaná, vysoká pevnost 
a otěruvzdornost, odolná proti rozmrazovacím 
látkám, dobrý protiskluz, 50 ks/ m2

135,-/ m2

Izolace šikmých  
střech Domo
vhodné pro jakékoliv tepelné, 
zvukové, nezatížené izolace, λ

D
 ≤ 

0,039 Wm-1K-1, šíře role 120 cm,  
tl. 8 – 20 cm, d 900 – 350 cm

KE KAŽDÉMU BALENÍ 
PIVO ZDRAMA

SOUČINITEL TEPELNÉ  
VODIVOSTI 0,039 Wm-1K-1

Fasádní pěnový  
polystyren EPS F
formát: 1000 x 500 mm,  
v tloušťkách od 10 do 140 mm

31,- !

ks

2,70 !

m2 od 

50,50 !

ks od

8,- !

Průhonice – Čestlice

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

k. z. Průhonice – Čestlice, U Makra 130 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 hod. • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 30. 9. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

www.proprahu.cz

Co chcete vy? Napište mi: 
michal@proprahu.cz 

Michal Anděl

OBECNÍ DOMY PRAHA 11, o.s. 
společně s  PRO PRAHU
Spojili jsme se s politickým hnutím Pro Prahu, které chce 
stejně jako my poctivě spravované hlavní město. Město 
s vizí, kde bude radost žít.

Společně chceme město s vedením, které myslí na své 
obyvatele, a radnici, která bude spolehlivě pracovat pro 
lidi z Jižního města. 

inzerce_klic_182x123_02.indd   2 13.8.2014   16:35:32
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Vaše dárcovství chrání život.

Dárcovské centrum Chodov – „první pětiletka“ 

V září uplyne pět let, kdy v Obchodním centru Chodov zahájilo svou úspěš-
nou činnost Dárcovské centrum krevní plasmy Chodov (DCCH).  

Mezinárodní skupina EUROPLASMA v roce 2009 otevřela po pečlivých přípravách své zatím první české plasmaferetické centrum na pražském Cho-
dově. Vzniklo zde jedno z nejmodernějších dárcovských center plasmy pro výrobu léků a z hlediska množství dodávané plasmy i jedno z největších 
v Evropě. K tomu ale vedla několikaletá  náročná práce  celého pracovního týmu DCCH. Vybrat správné místo, postavit a moderně vybavit pracoviště, 
je sice velmi důležitým předpokladem,  k dosažení úspěchu to ale zdaleka nestačí.  Úspěšnost  každého podniku a každého pracoviště mohou zajistit 
pouze lidé a v případě dárcovských center to platí doslova a dvojnásob – personál a dárci.  
Začátky byly opravdu náročné  a řízený rozběh  postupný. Budoval se a školil pracovní tým, tvořila se náročná výrobní dokumentace, popisovaly tech-
nologické postupy. To vše v režimu nekompromisních pravidel  řízení kvality. Každé dárcovské centrum plasmy se stává součástí národní transfuzní 
služby a musí proto splňovat kritéria nejen zdravotnického zařízení, ale i přísné požadavky kladené Státním ústavem pro výrobu léčiv na farmaceutické 
výrobce. Po získání všech potřebných oprávnění a absolvování odborných auditů mohlo DCCH v září 2009 zahájit příjem svých dárců a odběry plasmy. 
Již po prvém roce svého působení, do konce roku 2010, bylo do evidence přihlášeno přes 8 tisíc dárců a bylo provedeno přes 50 tisíc odběrů.
Dárcovské centrum Chodov se prioritně zaměřilo na vytvoření maximálně přátelského prostředí pro své dárce. Vysoká odbornost lékařů a sester, jejich 
profesionální chování, stejně jako úsměv, patří do standardu. Doplněno je komfortním prostředím, pestrou nabídkou nápojů a drobných dárečků a pod-
pořeno inteligentním nevtíravým marketingem. Úspěšnost tohoto přístupu oceňují dárci svou návštěvností DCCH navzdory tomu, že se v minulých 
letech ne zcela příznivě měnila česká legislativa v oblasti povolené frekvence darování a finančních náhrad dárcům. Každým rokem se daří počet dárců 
i odběrů postupně navyšovat. Ke konci roku 2013 je v registru evidováno téměř 10 tisíc aktivních dárců a za minulý rok bylo provedeno přes 80 tisíc 
odběrů.  
I když se získávání zájemců a nových dárců úspěšně daří, neméně důležité je jejich motivování k dlouhodobé spolupráci. Významným faktorem pro 
kontrolu zdraví dárců, a tím i pro bezpečnou plasmu, je totiž pravidelné darování! Opakovaná darování jsou pro zdravého dárce zcela bezpečná. Všechny 
látky se v plasmě doplní nejpozději do 48 hodin a nečíní to pro organismus žádný problém. Naopak někteří dárci plasmy mají pocit, že po odběrech se 
cítí vyloženě lépe a dožadují se proto odběru s tím „že už to potřebují“. Fyziologicky tyto pocity nelze vysvětlit, stejně jako informace dárců, že se jím 
lépe daří redukovat tělesnou váhu, nebo že se jim snížil cholesterol či upravil krevní tlak.
 Praxí potvrzenou skutečností ale je, že kvalitu zvyšují jednak přísná vstupní kritéria, ale hlavně opakovaná darování respektive vyšetření. Pokud mají 
lékaři k dispozici ucelenou řadu výsledků krevního obrazu, tělesných hodnot a protilátek proti infekcím,  mohou po jejich pečlivém vyhodnocení ne-
prodleně  zajistit buď doplňující speciální vyšetření či přímo kvalitní léčení. To je pro dárce důležité  zvláště v případě ohrožení infekčními nemocemi. 
Všestranná péče o dárce je prioritou DCCH, která vede k bezpečné plasmě a léčivům z ní vyrobených.
Dosažené úspěchy a výsledky stály mnoho úsilí, ale polevit nelze. DCCH připravuje další zlepšování spolupráce s dárci, upravuje prostorové podmínky 
a modernizuje pracovní a technologické postupy. V letošním roce dárci kladně ohodnotili vstup DCCH na Facebook a také již byly zahájeny některé 
stavební úpravy vnitřních prostor. V první fázi proběhlo budování nové vyšetřovny a následovat budou úpravy administrativních prostor. Ve druhé  fázi, 
snad ještě v tomto roce, bude provedena rozsáhlejší přístavba dárcovského centra, bude rozšířen odběrový sál, ale hlavně se zvětší zpracovatelské, 
skladové a sociální zázemí.  Aktuálně se dokončuje projekt instalace nových kapacitně výkonnějších a spolehlivějších zmrazovačů plasmy a současně 
bude zvětšen i komorový mrazicí box na uskladnění plasmy.  
Tímto nejsou plány DCCH a skupiny EUROPLASMA v České republice zdaleka vyčerpány, ale nechme se všichni překvapit, co dalšího budoucnost 
přinese. 

 MUDr. Pavel Valoušek MBA
 Lékařský ředitel EUROPLASMA s.r.o.                                

DCCH 

Obchodní centrum Chodov – střecha 

Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4

Tel.: +420 27 207 5555, e-mail: dcch@dcch.cz  

Po-Pá: 7:00 – 19:00, So: 8:00 – 13:30
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Petra Venturová
PŘEDSEDKYNĚ HNUTÍ www.proprahu.cz

Co chcete vy? Napište mi: 
petra@proprahu.cz 

Pro lepší život na Jižním Městě
Spokojený život v Praze je pro nás na prvním místě. Chceme podporu 
aktivního života rodin s dětmi i seniorů. Chceme kvalitní program 
sociální pomoci a promyšlenou bytovou politiku. Lidé žijící v moderní 
metropoli si zaslouží odpovídající služby, důstojné zacházení, 
dostupnou zdravotní péči a pomoc ve všech životních situacích.

Inzerce_Klic_88x123_02.indd   1 14.8.2014   22:03:39

www.volimdomov.cz     www.nejsmeklauni.cz

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 11
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Andrej
Babiš

drej
abiš Petr

Jirava

 Lepší spolupráce 
občanů s radnicí? 

Prostě ji umožníme

www.anopraha11.cz | www.facebook.com/anobudelip

Praha 11

10. - 11. 
října

2014

KOMUNÁLNÍ
VOLBY

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 11
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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 5 let Rodinné 
centrum BABOČKA, které poskytuje rozmanité 

kurzy pro děti od 6 měsíců do 8 let a školičku 

pro děti od 2 do 5 let. Zápisy možné průběžně! 

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 pro-

storách KC Zahrada, můžete poznat podobně 

naladěné lidi všech generací. Zahrádkářská se-

zona je u nás stále v plném 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 se-

niorům městská část Praha 11 a Jihoměstská 

sociální, a. s., ve spolupráci s AEROBIC STUDI-
EM JITKA. Cvičení bude probíhat pod vedením 

zkušené cvičitelky s rehabilitační praxí ve čtvrtek 

od 17 hod. Vstupné bude částečně hrazeno 

z prostředků MČ Praha 11. Pro bližší infor-

mace, rezervaci volejte Dr. Štěpánkovou, tel.: 

737 141 507, www.cviceniprovsechny.cz

program
1. 9.–30. 9.: Řeka maluje – výstava fotografi í 

Jiřího Pergla. Vstup volný.

2. 9., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupi-
nové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 

200 Kč.

8. 9., 17.00–18.00: Prezentace kurzů v KC 
Zahrada pro školní rok 2014/2015 – Muzikálo-

vá školička pod vedením Charlotty Doubravové, 

Streetdance pod vedením Olgy Boyko, Moderní 

yoyování pod vedením Jana Paprštejna, Cheer 

Academy pod vedením Zuzany Paulíkové a Po-

hybové studio DaFi pod vedením Dagmar Fis-

cherové. Vstup volný. 

20. 9., 10.00–12.00: Sobotní výtvarná dílna – 
korálkování. Vstupné 50 Kč.

23. 9., 18.00–19.30: Jak se píše televizní se-
riál?  Přednáška Mgr. Markéty Dočekalové je 

určena všem zájemcům, kteří by se chtěli něco 

dozvědět o tom, jak se připravuje a vymýšlí tele-

vizní seriál. Vstupné 75 Kč.

24. 9., 20.00–22.00: Pavel Dobeš – legen-

dární královehradecký písničkář s ostravskými 

kořeny na koncertě v Zahradě, kde vystoupí se 

svým parťákem Tomášem Kotrbou. Vstupné 

190/160 Kč.

27. 9., 10.00–19.00: Svatováclavská umisťo-
vací výstava koček bez domova – charitativní 

akce pro opuštěná zvířata. Pořádá společnost 

Srdcem pro kočku, z. s. Vstupné 35 Kč.

29. 9., 20.00–22.00: HRADIŠŤAN – HRA-

DIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je 

ojedinělým hudebním tělesem s vysokou umě-

leckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým 

žánrovým záběrem a netradičním repertoárem. 

Vstupné 290/260 Kč.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2014:
16. 10., 19.30–21.30: Devítka & Knezaplace-
ní – společný koncert těchto folkových skupin, 

na kterém zazní mnoho melodických písniček, 

nad jejichž texty se dá (ale nemusí) přemýšlet. 

Vstupné 180/140 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
2. 9., 17.00–20.00: Vernisáž k výstavě Táňi 
Macholdové v Malé galerii. Vstup volný.
2. 9., 18.00–20.00:  Vernisáž k výstavě ve Vel-
ké galerii: 40 let UBOKU ve spolupráci s UPM. 
Vstup volný.
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.
20. 9., 19.00–21.00: Lukáš Taverna: „Šňůra 
LOVE IT ROCK“ – Rock and rollový a boogie 
woogie český pianista, který vám zahraje hity 
z 50. a 60. let od zpěváků Jerry Lee Lewise 
nebo Elvise Presleyho. Vstupné 150/130 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 3. 9. 2014 do 1. 11. 2014: 
40 let UBOKU ve spolupráci s UPM: Téma ptá-
ci. Vstupné 50/30 Kč.
V Malé galerii od 3. 9. 2014 do 1. 11. 2014: 
Táňa Macholdová: Obrazy. 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 škola pro děti od 2 do 7 let. 
Najdete u nás zdravou školku usnadňující dětem 
vstup do dětského kolektivu díky vyššímu počtu 
pedagogů. Děti čekají rozšířené hodiny pohy-
bových aktivit, výtvarné a dramatické výchovy 
a přirozené vzdělávání s prvky Montessori peda-
gogiky zaměřené na praktické poznávání přírody 
a světa kolem nás. Více informací na http://
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 hod.
Tanečně pohybové studio pro holčičky 3–7 let, 
úterý 16.00 a 17.00 hod.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00 hod.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
čt 16.00 hod.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16.00–18.00 hod. 
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00 
a st, čt, pá v 11.00 hod.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00 
hod.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00 hod.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – zdra-
votní cvičení podporující protažení a posílení nej-

více zatěžovaných svalových skupin, prevence 

bolestí zad a relaxace pro dobrou psychickou 

pohodu, út 18.00, čt 18.00 hod.

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
4. 9.; 15.00–18.00: Za školou s DDM JM. Den 

plný zábavy pro celou rodinu, možnost zápisu 

do zájmové činnosti. Metro Háje u KCMT.

13. 9.; 8.00–18.30: Janebův tajný závod. Den-

ní šifrovací hra po Praze, určená široké veřejnos-

ti, která prověří vaše logické myšlení a orientaci 

v terénu. Praha.

www.ddmjm.cz

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež

od 13 do 19 let

Brandlova 1639/6, 149 00  Praha 11

Otevírací doba: po 14.00–17.00: individuální 

konzultace a půjčovna sportovního vybavení; 

út, st, čt 14.00–20.00: klub, 14.00–15.00 klu-

bový terén

program
Téma měsíce: vztahy a šikana
Každé ÚTERÝ od 17.00 – FILMOVÝ KLUB
4. 9., 17.00: Soutěž o nejlepší zážitek a fotku 
z prázdnin.
11. 9., 17.00: Beseda na téma vztahy ve škole 
a v partě.
18. 9., 15.00–20.00: DOBYTÍ JIŽNÍHO PÓLU, 
STREET BEATZ STAGE – hudba, graffi  ti a žong-

lovací workshop, beatbox battle atd.

25. 9., 14.00: Den otevřených dveří. 
Změna programu vyhrazena.

kcmt
Komunitní centrum Matky Terezy,

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

kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

program
4. 9., 18.00: Výročí posvěcení kostela sv. Fran-
tiška (76 let) – mše svatá. 

5. 9., 18.00: Svátek bl. Matky Terezy – mše sv. 

v Komunitním centru. 

5. 9., 19.30: Divadelní inscenace ETTY. Před-

stavení inspirované ženským svědectvím o ho-

locaustu, vydané knižně pod názvem „Přervaný 

život“. Vstupné dobrovolné.

27. 9., 20 let farních táborů „KAMÍNEK“ 
a „KSK“ – setkání malých i velkých pamětníků – 

bližší info na webu. 

28. 9., 14.00–17.00: Narozeninová oslava MC 
Domeček – program pro rodiny s dětmi. Bližší 

info www.mc-domecek.cz 

KURZY:
Výuka náboženství od nejmenších po náctileté. 
Od 18. 9. v prostorách KCMT. Dny výuky úterý, 

středa a čtvrtek. Přesný rozvrh najdete na webu 

včetně přihlášky. 

KERAMIKA – Vždy ve čtvrtek Kurzy pro děti 

od 6 do 11 let, 16.00–17.30 hod., pro starší 

děti a dospělé od 18.00–19.30 hod. Začínáme 

ukázkovou hodinou 11. 9. Přihlášky a bližší info 

e-mail: janadomsova@gmail.com. 

Od října připravujeme: 
Kurzy trénování paměti a manželské večery. 

Kulturní přehled září 2014
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NABÍDKA KURZŮ V KC ZAHRADA OD ZÁŘÍ 2014:

Laktační liga ČR pod záštitou starosty 

MČ Praha 11 Mgr. Dalibora Mlejnské-

ho v rámci oslav Světového a Českého 

týdne kojení pořádá Den kojení na Již-

ním Městě. Akce se koná ve  čtvrtek 

18. září od 15 do 18 hodin v areálu KC 

Zahrada na Chodově. Informační stan 

zdarma nabídne odborné poradenství 

v  oblasti kojení a  výživy malých dětí, 

setkání s lékařem neonatologem a lak-

tačními zdravotními sestrami. Součástí 

odpoledne je i program a hry pro děti. 

Akce na podporu kojení si klade za cíl 

nenásilnou formou poukázat na výho-

dy kojení a  ukázat dostupnost péče 

v  této oblasti pro těhotné i maminky 

po porodu.  

Dvacetiny domova pro seniory
Domov pro seniory Háje, ležící nedaleko 

Milíčovského lesa, oslavil letos 20. výročí 

svého otevření. Poskytuje komplex soci-

álních služeb seniorům nad 65 let, kteří si 

vzhledem ke svému věku a zdravotnímu 

stavu nemohou dlouhodobě zajišťovat 

své životní potřeby ve vlastním domácím 

prostředí. Od  roku 2011 domov provo-

zuje denní stacionář. Ten nabízí možnost 

aktivního trávení volného času seniorům, 

kteří chtějí být v kontaktu s jinými lidmi či 

si udržet a rozvíjet své schopnosti a do-

vednosti. To vše v  rodinném a  podnět-

ném prostředí s odbornou péčí, která je 

poskytována na základě osobního přístu-

pu. V denním stacionáři může senior strá-

vit celý den, nebo si jen vybrat z nabíze-

ných služeb – cvičení na židlích, tréninky 

paměti, kulturní vystoupení apod. Den-

ní stacionář je otevřen od 8 do 16 hod., 

na základě individuální dohody lze službu 

poskytnout od 7 do 19 hod. 

V případě zájmu nabízí domov možnost 

zdarma absolvovat zkušební den, během 

něhož se seznámíte s  programem i  za-

městnanci. Můžete přijít s doprovodem. 

Info: www.dshaje.cz.  

Jemná jóga pro dospělé – začátečníci
pondělí 19.00–20.00 hod., středa 

19.00–20.00 hod. – posilování zádové-

ho 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., 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 17.00–18.00 hod., 

čtvrtek 18.00–19.00 hod.

Skupinové bubnování
každé 1. úterý v  měsíci 17.30–19.30 

hod.
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www.odspraha11.cz www.facebook.com/odspraha11

Chceme, aby Jižní Město bylo
plnohodnotným, svébytným a hrdým
městem. Jsme rádi, že zde žijeme,

a proto za plnění priorit našeho
volebního programu budeme nést

osobní odpovědnost.

Vaše

JJSSMMEE  ČČIISSTTŠŠÍÍ
NEŽ VELKÉ STRANY

JJSSMMEE  SSTTAABBIILLNNĚĚJJŠŠÍÍ
NEŽ VELKÉ KOALICE

JJSSMMEE  TTRRAANNSSPPAARREENNTTNNĚĚJJŠŠÍÍ
NEŽ NOVĚ VZNIKLÁ SDRUUŽŽEENNÍÍ

JJSSMMEE  ZZEELLEENNÍÍ
DDVVAACCEETT  PPĚĚTT  LLEETT  NNAA  PPOOLLIITTIICCKKÉÉ  SSCCÉÉNNĚĚ,,
DDVVAACCEETT  PPĚĚTT  LLEETT  BBEEZZ  KKOORRUUPPCCEE

www.praha11.zeleni.cz facebook: Zelená pro Prahu 11

www.nasepraha11.cz , www.facebook.com/nasepraha11
starosta@nasepraha11.cz , tel. 777 797 999

+ zelenější parky
+ WIFI v parcích
+ psí hřiště
+ parkovací místa
+ svoz odpadu zdarma

- nedovolíme zástavbu parků
- nedovolíme nové paneláky
- nedovolíme zákaz pohybu psů
- nedovolíme modré zóny
- nechceme ghetto nepřizpůsobivých

Bc. Robert Vašíček (35 let)
lídr za pejskaře, předseda Spolku pejskařů

Mgr. Jan Neuman (48 let)
lídr za občany, místopředseda Patriotů

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 11
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U Košíkovského potoka vedle sportovně rekreačního areálu Jedenáctka VS v uli-
ci Mírového hnutí na Jižním Městě roste nový park. Trávníky mezi stromy a lavičky 
na ploše mezi Jedenáctkou VS a objektem TJ Chodov budou moci obyvatelé Prahy 
11 užívat ještě v letošním roce.

 „Park bude celoročně veřejně přístupný, 

projekt nepočítá s  žádným oplocením, 

které by omezovalo vstup,“ upozornil 

starosta městské části Dalibor Mlejnský. 

Projekt vymezil sadové úpravy, zpevnění 

ploch a  umístění mobiliáře, tedy laviček 

a  odpadkových košů. Plocha bude slou-

žit jako pobytová, kdo bude chtít, může 

se posadit, nebo se natáhnout na  tráv-

ník. Pod vegetační plochy se nově zpracu-

je terén. Výsledkem bude zvlnění do ko-

pečků, vybíhajících do frekventované ulice 

Mírového hnutí, aby se park odhlučnil. 

Park by měl působit přirozeným dojmem, 

rozlehlá louka se bude střídat se seče-

ným pobytovým trávníkem. Stromy pro-

jektant sdružil do malých jednodruhových 

skupin dubů (Quercus robur) či vrb (Salix 

alba), nebo je umístil do volného prostoru 

jako solitérní prvky, například javor (Acer 

platanoides).

Práce za necelých šest milionů korun bez 

DPH by měly skončit do 31. října. 

cis 

Praha 11 vyřešila dlouholeté problémy 
s fotbalovým hřištěm 
Od 1. září mohou fotbalisté jihoměstské-

ho klubu FC Háje hrát fotbal na celé plo-

še tamního hřiště. MČ Praha 11 vyřešila 

dlouholetý problém, který jim bránil hřiště 

užívat. Aby mohli hrát a trénovat na celé 

ploše, pronajala si část hřiště od soukro-

mé společnosti, která jej vlastní, nechala 

plochu upravit, osít trávou a nabídla spor-

tovcům. „Nyní ho mají bezplatně k dispo-

zici a záleží jen na nich, zda budou plochu 

využívat. Praha 11 udělala, co mohla, aby 

vyhověla zejména rodičům malých fot-

balistů, kteří si přáli, aby jejich děti měly 

kde trénovat,“ uvedl starosta Dalibor 

Mlejnský.

U Košíkovského potoka 
roste nový park

Před... Po...

Na Jižním Městě roste další sportovní hala 

Až objekt v Brandlově č. p. 1386. opraví 

a dostaví, vznikne v něm herna stolního 

tenisu. Práce za devět milionů změní zde-

vastovaný objekt k nepoznání, a to do říj-

na. V budově budou nové toalety, sprchy, 

šatny a prostory pro stolní tenis. Techno-

logie výměníkové stanice bude v  samo-

statné části objektu. 
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Letos v létě si příměstské jednodenní tábory užily 
děti z Jižního Města již poosmé
Příměstské tábory pro děti z městské části Praha 11 mají už osmiletou tradici, která 
od roku 2007 nabírá na popularitě. 

Všechny dny příměstských táborů byly 

zaměřeny na  jiný typ aktivit. Tematicky 

se letošní program střídal v  týdenních 

cyklech. Letos to byla Filmová a hudební 

škola, Superhrdina, dalším tématem byl 

environmentální týden, v jehož průběhu 

děti poznávaly přírodu, a  posledním té-

matem bylo Zpátky v  čase, kdy se děti 

každý den ocitly v jiném historickém ob-

dobí. Tak jako tak zůstávají příměstské 

tábory především sportovní prázdnino-

vou aktivitou, se soutěžením, oblíbenými 

lanovými aktivitami a  třeba zajímavým 

bungeerunningem. 

Návštěvnost letošních příměstských tá-

borů se pohybovala kolem šedesáti dětí 

denně. Letos děti navštívily muzeum hra-

ček, technické muzeum a podívaly se do  

zahrad Pražského hradu a  zrcadlového 

bludiště na  Petříně. A  jelikož je začátek 

roku a prázdniny jsou za námi, podívejte 

se s námi, jak se letošní léto na příměst-

ských táborech vydařilo. 

daf

Život na Jižním Městě
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V zářijovém čísle vám chceme představit trochu exotiky. 
Okénko podnikatele jsme tentokrát připravili v indickém 
stylu. Curry Masala je název příjemné útulné rodinné 
restaurace, kterou najdete na rohu Brechtovy a Volkovovy 
ulice na Jižním Městě. 

S nápadem ji v téhle lokalitě otevřít přišel 

Salem Ahmed Chovdhury, který zakotvil 

v Čechách před osmnácti lety a zrealizo-

val tady své podnikatelské záměry. Teď 

v prostorách příjemné rodinné vilky spo-

lu se svou ženou provozují nekuřáckou 

indicko-bangladéšskou restauraci s  na-

bídkou pokrmů tradiční indické kuchyně. 

Jaké pochoutky tady připravují, na co se 

tady vlastně můžete těšit, jsem se ze-

ptala přímo Ahmeda, který ve své restau-

raci působí zároveň jako šéW uchař.  

Naše restaurace Curry Masala nabízí tra-

diční indicko-bangladéšskou kuchyni při-

pravovanou z originálních indických ingre-

diencí.  Nabízíme velké množství pokrmů 

jak masitých, tak vegetariánských, od os-

trých pokrmů až po  jemná jídla vhod-

ná pro děti. Naše kuchyně je plná chutí 

a rozmanitého koření, pro Středoevropa-

na určitě i  mnohdy nezvyklého. Ze zku-

šenosti vím, že mnohé hosty kombinace 

chutí a  vůní někdy překvapí, ale vždyc-

ky příjemně. Jsme také moc rádi, že se 

k nám hosté vracejí a někdy i z velké dál-

ky. Pro hosty připravujeme také polední 

menu, které pravidelně obměňujeme a ze 

kterého si vyberou milovníci ostrých jídel 

i  vegetariáni. Curry Masala  nabízí alko-

holické i  nealkoholické nápoje a  speciál-

ní indické čaje. Zajišťujeme také rozvoz 

jídel do fi rem, a pokud si to zákazník pře-

je, i přímo domů. 

Chystáte ve vaší rodinné restauraci ně-
jaké novinky? 
Určitě, do konce roku chceme rozšířit ka-

pacitu restaurace a pro hosty zvýšit kom-

fort a možnost pořádat u nás také větší 

fi remní a  rodinné akce. Chceme vybudo-

vat letní zahrádku v horní části restaura-

ce. Také se chystáme na dozdobení vnitř-

ních interiérů v pravém tradičním indickém 

stylu. Hosté se tedy mají na co těšit. Pro 

své hosty máme také víkendovou nabídku 

3+1 zdarma, což znamená, že při zakou-

pení čtyř jídel máte to nejlevnější zdarma. 

Takže pokud máte rádi exotiku, v  téhle 

příjemné nekuřácké restauraci můžete 

ochutnat originální indickou kuchyni, zajít 

si na romantickou večeři, nebo si pochut-

nat na  poledním menu… Nebo prostě 

jen tak posedět na letní zahrádce. 

Dana Foučková

Kontakt:
Volkovova 633/28

149 00 Praha, Chodov

tel.:  776 092 070, 775 513 838

www.currymasala.cz

Indická restaurace má otevřeno pro hos-

ty každý den, kromě pondělka, od 11.30 

do 22.00 hodin.

Indická restaurace Curry Masala

OKÉNKO PRO 

PODNIKATELE

ZÁŘÍ
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Vždy v pohotovosti

8. Mnohdy je noční služba rušnější než denní. Všechno záleží z velké části na vás, obyvatelích našeho Jižního Města, kteří nás voláte, žádáte 
nápravu, radu či pomoc. Díky vaší všímavosti a tím, že nejste lhostejní, pomáháte strážníkům s mnohdy nelehkou prací na našem Jižním Městě, 
kde mají „na starost“ osmdesát pět tisíc obyvatel ve více než dvou stovkách ulic a nemohou být vždy všude. Proto i nadále, pokud budete svěd-
ky protiprávního jednání, neváhejte se obrátit na linku tísňového volání 156 nebo přímo na operační středisko Obvodního ředitelství městské 
policie Praha 11 s telefonním číslem 222 025 674 nebo 222 025 675. Strážníci jsou tu pro vás.

1. Vše začíná na operačním středisku. Tomu se říká také „stálá služ-
ba“, a ne nadarmo. Strážníci sloužící na operačním středisku jsou tu 
pro občany našeho Jižního Města 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 
dní v roce. Přijímají oznámení, tísňová volání, podněty občanů a vysílají 
jihoměstské hlídky strážníků k prověření všech nahlášených událostí.

2. První oznámení 
na  linku tísňové-
ho volání 156 jiho-
městské strážníky 
vysílá do  ulice Hor-
čičkova řešit rušení 
nočního klidu.

3. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že 
ve  vnitrobloku dva muži hlasitým hovo-
rem narušují jinak tichou noc. Při kontro-
le totožnosti se ukázalo, že jeden z nich 
je dokonce osobou v celostátním pátrání, 
proto jej strážníci po kontrole, zda u sebe 
nemá zbraň, předvedli na Policii ČR k dal-
šímu řešení.

4. Po  dvaadvacáté hodině strážníci v  rámci běžné hlídkové činnosti spatřili ženu s  velkým 
množstvím igelitových tašek. Žena v  pátrání nebyla, ale strážníkům se svěřila, že přijela 
do metropole za prací. Kvůli nepřízni osudu teď nemá kde spát. Hlídka jí doporučila neziskové 
organizace, které osobám bez přístřeší poskytují pomoc.

5. Před půlnocí stihli ještě strážníci zkontrolovat čtyři herny a bary na našem Jižním Městě, 
zda se v nich nenachází závadové osoby, nebo nedochází k nalévání alkoholu mladistvým 
osobám. Všechny kontroly proběhly bez závad.

6. I  návrat obča-
nů našeho Jižního 
Města z  kulturních 
akcí z  centra me-
tropole jihoměst-
ští strážníci dozo-
rují. Jsou přítomni 
u  příjezdu a  odjez-
du posledních sou-
prav metra na  ko-
nečné stanici Háje. 
Po ukončení provo-
zu zkontrolují ješ-
tě příchodové a od-
chodové trasy.

7. K ránu hlídky také nezahálí, volá je dispečer dopravního podniku k muži, který odmítá opus-
tit noční autobus na  konečné stanici Jižní Město. Strážníci jej z  autobusu vyprovázejí ven, 
prolustrují s negativním výsledkem a poté ho pouštějí do nočních ulic našeho Jižního Města 
vstříc domovu.
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PRACUJ
PRO METROPOLI

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR
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NABÍZÍME NOVÉ 
BENEFITY

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

DÁLE NABÍZÍME:

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

PPRA

P R O

M E T R O P O L I

B E Z P E Č N Ě J Š Í

- stravenky v hodnotě 100 Kč

- právní a sociální jistoty

- zajímavé profesní uplatnění

- kvalitní pracovně-lékařskou péči

- dovolenou v délce pěti týdnů

- příspěvek na penzijní a životní pojištění

POŽADUJEME:

věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

Život na Jižním Městě

Na opravu mateřinky v Janouchově 
chce Praha 11 dotaci
Městská část Praha 11 chce zahájit opravu mateřské školy 
v Janouchově ulici. 

Dvě z pěti budov mateřinky jsou kvůli ne-

vyhovujícímu stavu prázdné. Jižní Měs-

to přitom potřebuje volná místa pro své 

nejmladší obyvatele. „Za poslední roky 

jsme vytvořili tisícovku nových míst v ma-

teřských školách, ale pořád se rodí další 

děti a  my potřebujeme další místa. Re-

konstrukcí MŠ Janouchova chceme zvý-

šit kapacitu našich předškolních zařízení,“ 

uvedl starosta Dalibor Mlejnský s tím, že 

oprava přinese 112 nových míst. 

Městská část se uchází o  dotaci z  pro-

středků Ministerstva školství, mláde-

že a tělovýchovy z programu Rozvoj vý-

ukových kapacit mateřských a základních 

škol zřizovaných územně samosprávními 

celky. Od  ministerstva by mohla dostat 

až třicet milionů korun, ve stejné výši  by 

mohl přispět magistrát. Po odečtení DPH 

by tak mateřinka přišla městskou část 

na patnáct milionů korun. První etapa pra-

cí by měla trvat půl roku, druhá až deset 

měsíců. 

Ve dvou pavilonech mateřské školy jsou 

nyní čtyři třídy. Využívá se také hospodář-

ská budova v pavilonu „C“. Prázdné objek-

ty A1 a B1 jsou však ve špatném stavu: 

je narušená statika, náspy pod objekty se 

trhají a narušují podlahy v patrech. Také 

obvodový plášť se musí opravit. Před-

pokládá se, že se půjde do  deseti met-

rů podloží, jehož stav posoudí geolog 

a statik. 

Přestože využívané budovy jsou v provo-

zu, rekonstrukce je čeká také, jen méně 

zásadní. Počítá se s  výměnou kanaliza-

ce, opravami obvodového pláště, teras 

a schodišť a dalšími pracemi, včetně ram-

py pro bezbariérový přístup. 

cis

Základní škola 
Ke Kateřinkám bude 
mít novou střechu
Oprava za bezmála pět milionů korun bez DPH zahrnuje zateple-

ní střechy, novou střešní foliovou krytinu, drobné zednické opra-

vy, nové atikové plechy a další klempířské a střešní prvky.  
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BYDLENÍ 
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3 
mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Milíčov-

ského nebo Krčského lesa, i  před privati-

zací. Platba v hotovosti, dluhy a exekuce 

nevadí. Tel.: 777 211 671

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

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

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

www.hlousekreality.cz

• Koupím jakýkoli byt a  dům kdekoli 
v Praze a v Mladé Boleslavi. Původní stav 

i po rekonstrukci. Osobní vlastnictví i druž-

stevní vlastnictví. Platba hotově. Volejte, 

SMS na tel.: 722 509 947

• RIM REALIT – realitní kanceláře. PRO-
DEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY. Řešíme 

i privatizace, dluhy a exekuce. Vykupujeme 

byty – platba ihned v hotovosti. Konzulta-

ce s námi je ZDARMA a je zcela nezávaz-

ná. T: 725 00 11 88, 271 00 11 88, E: 

rimrealit@rimrealit.cz, W: www.rimrealit.cz. 

Těšíme se na Vás v jedné z našich 3 kan-

celáří 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 byt u dobré MHD pro pracují-
cí pár bez mazlíčků, po část. rek., zařízení 

nerozhoduje, ihned, cena do  13.000 vč. 

pop., děkujeme T.: 605 845 088          

• Hledáme menší byt na  Jižním Městě 
ke koupi. Může být OV i DV – platíme ho-

tově, dluhy nemusí být překážkou. Cena 

do  2,5 mil Kč. RK prosím nevolejte! Tel.: 

773 515 080

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

ní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.: 

721 606 214

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 

o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• KOUPÍM BYT na JM nebo v okolí. Men-

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

i družstevní vlastnictví. Volejte nebo pište 

na tel.: 605 246 386

• PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1 

v  Petrovicích, Lebeděvova ul., 137 m2, 

pozemek 533 m2. Dům z  roku 1938 

po  rekonstrukci v  roce 2000. Více infor-

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

725 00 11 88

• PRODEJ NOVOSTAVBY 5 + KK/2B 

z  roku 2010 na  Chodově, ul. Ke  Skále, 

223 m2, pozemek 670 m2. Více infor-

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

725 00 11 88

• HLEDÁME 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

• 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

• Pronajmu byt o velikosti 2 + kk, částeč-

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

lový dům, osmé patro z dvanácti, komora, 

okna na jih. Cena včetně energií 10 000 Kč 

měsíčně. Kontaktní tel.: 737 041 895

• Pronajmu dlouhodobě byt v  OV 2 + 
kk v P4 Jižní Město, nyní po celkové re-

konstrukci, částečně nově zařízený, MHD, 

metro do  200 m. Cena 10  000 Kč plus 

poplatky. Jen slušnému zájemci, k dispozi-

ci od  1. 9. 2014. E-mail: bytchodov11@

seznam.cz

ZDRAVÍ A KRÁSA
• 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

• Po rekonstrukci znovu otevřená zubní 
ordinace Weilova 1270, Praha-Hostivař, 

přijímá od června 2014 nové pacienty. Ob-

jednání na tel.: 722 435 728

• NEHTY – SALON MAGNOLIE, manikúra, 
P-SHINE, GEL, Akryl, SHELLAC CND na ru-
kou i  nohou. V  posledních letech na  ad-
rese: Nechvílova 1839, Chodov, www.
magnolie.webnode.cz, tel.: 604 762 429 
– Růžičková.

• 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 ZDAR-
MA.

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU, nábytku, el. 
spotřebičů, odpadu do  sběrného dvora. 
Ceny od 100 Kč. Bourání byt. příček, byt. 
jader i  s  odvozem – 4900 Kč. Jiné práce 
dle dohody. Tel. 777 207 227.

• 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

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTR. BYTŮ. 
FIRMA S  TRADICÍ. ZÁRUKA 5 let! SLE-
VA 9 % STAV. PR. + TABLET/MOBIL. JÁ-
DRO OD 86.000 Kč. RENO NOVOTNÝ, T.: 
602 292 812, 272 912 326, renonovot-
ny@atlas.cz, www.reno.wbs.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

• 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

• BYTOVÉ JÁDRO – REKONSTRUKCE – 
SPECIALISTÉ NA PRAHU 11 – ZAJISTÍME 
VŠE. Již 22 let zkušeností s rekonstrukce-
mi. Cena již od 99 000 Kč za komplet. Tel.: 
602 244 255, www.bytovejadro.cz 

• !!UPOZORNĚNÍ!! Vyklízení bytů, skle-
pů, pozůstalostí – odvoz starého nábytku 
k likvidaci. Stěhování všeho druhu – odvoz 
nepotřebných věcí k  likvidaci. Doprava 
po Praze zdarma. Tel.: 773 484 056

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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• Rekonstrukce bytů, domů, zateple-
ní fasád, pokrývačské práce, co neu-
míme zařídíme. Rozumné ceny. Praha 

a  okolí. Kalkulace ZDARMA. Petr Šitner 

775 690 435, e-mail: rekonstrukce123@

seznam.cz        

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpa-

dy, plyn, topení, výměny zařizovacích před-

mětů, připojování kuchyní apod. Výměny 

rozvodů vody a  odpadů, plynu a  topení. 

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

volny.cz

• 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

• 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

• 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

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA – výro-

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

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

• 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

• 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

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a parapety.

Tel.:737 202 354

• Hájek – zednictví – malířství. Prová-

dím veškeré zednické, obkladačské, ma-

lířské a  bourací práce s  odvozem sutě. 

Rekonstrukce bytu, domku, kancelářských 

i sklepních prostorů. Mob.: 777 670 326

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TA-
PET, štukování, malířské a lakýrnické prá-

ce a  jiné úpravy bytů provede Miroslav 

Rychlý. Tel.: 604 517 565, www.stukmal-

ba.cz, e-mail: mirekrychly@seznam.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

• 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

• 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

• Firma Stěhování Krbec Vám nabízí veš-
keré stěhovací služby, montáž a demon-
táž nábytku, včetně vyklízení. Nabízíme 

Vám individuální přístup, kvalitní práci a fé-

rové ceny. Zdarma prohlídka technikem. 

Tel.: 727 943 277

• Plovoucí podlahy, tapetování, malíř-
ské práce, stropní kazety, dekorace, 
bytová jádra, rekonstrukce bytů. Zamě-

ření zdarma. Levně, rychle, kvalitně. Tel.: 

603 494 330. E-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• 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

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

třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

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

• Žehlení, mandlování Průhonice, Vám 

nabízí žehlení a  mandlování prádla. Při 

zakázce nad 6 kg je vyzvednutí a  vrácení 

zpět zdarma. Cena za 1 kg/50 Kč. V přípa-

dě zájmu volejte na tel.: 602 617 144

• Kuchynské linky a vestavěné skříně, 
dvířka skřínky a pracovní desky na míru.

Vrba 603438707

• Mytí oken (plast. okna v  3 + 1 cca 
380 Kč) a  žaluzií, čištění koberců a  ča-
lounění. Doprava po Praze 4 zdarma. Fa 

Šilha. Tel: 606  148  453, 222  955  295, 

e-mail: silha.j@seznam.cz

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

a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. 

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

e-mail: infomal@volny.cz

• TV SERVIS – KŮS, opravy televizorů 
a ostatní elektroniky u vás doma. Prodej, 

dovoz a instalace nových TV, odvoz a likvi-

dace starých přístrojů. Rozumné ceny. Tel.: 

602 832 751, www.TELEMOBIL.cz

• Instalatér u Chodovské Tvrze V. Škapa. 

Tel.: 728 386 419

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC; Vinyl; 

Koberce; Plovoucí podlahy. Návštěva 

se vzorky, zaměření a  cenová kalkulace 

ZDARMA. Kontakt: mob. 604  623  052, 

www.blahapodlahy.cz

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

Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme 

okna a  podlahy. Zbavíme Vás špíny, pra-

chu, roztočů, alergenů a  skvrn různých 

původů. Rychle, kvalitně a  levně. Dopra-

va Praha ZDARMA. Tel.: 777  717  818, 

www.cistimekoberce.cz

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

nictví, obkladačství, byt. jádra, štukování 

stěn, malování aj. práce. Kvalita, spoleh-

livost a  rozumná cena je samozřejmos-

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

seznam.cz

VZDĚLÁNÍ
• Mladší důchodkyně VŠ doučí žáky ZŠ 
angličtinu, češtinu a  matematiku (i  dle 

metody prof.  Hejného). Připravuji také 

na  přijímací zkoušky na  osmiletá gymná-

zia. U  mě doma na  JM i  docházím. Tel.: 

607 948 886

• Ráda doučím angličtinu. I  dojíždím. 

Cena 200 Kč/hod. Tel.: 603 913 142

• Angličtina kvalitně a  s  humorem, pár 

minut od vašeho domova na starém Cho-

dově. Individuální výuka, všechny úrovně. 

Bezplatná konzultace – tel.: 603 961 617, 

www.one2one-jazykovyklub.cz, e-mail: 

one2onejs@seznam.cz

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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• Individuální lekce a  doučování anglič-
tiny, němčiny, dále FJ, SJ, RJ, IJ, MAT... 
Místo výuky a  termíny volíte Vy. Kvalitní 

lektoři, dobrá cena. Požádejte o nezávaz-

nou nabídku. Tel.: 739 677 891

• ANGLIČTINA. GYMNAZ. PROF. v penzi 

může od  nového školního roku přijmout 

2–3 žáky. Příprava na  SŠ, k  maturitě, 

doplňková výuka, dospělí studenti. 60 

MIN./250 Kč. P11-Háje, ul. Za rybářstvím, 

tel.: 774 299 549

• VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA - pro děti 

a  dospělé. Vyučované obory: KYTARA, 

ELEKTRICKÉ KLÁVESY, ZOBC. FLÉTNY, 

KLAVÍR, KLARINET, HOBOJ. Výuka pro-

bíhá zábavnou a  individuální formou. IN-

FORMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec. 

E-MAIL: radostnahudba@seznam.cz TEL.: 

602 646 628

• ANGLIČTINA. Zkušená lektorka (studi-

um v USA, v Anglii - certif. CAE) nabízí  in-

div. výuku pro studenty ZŠ a SŠ. Cena 250 

Kč/60 min. Kontakt: summerenglish@

centrum.cz.          

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

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 
opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová, Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597

• 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

• Advokátní kancelář u  metra Háje – 

komplexní právní služby pro občany, druž-

stva, fi rmy - zastupování u  soudu, roz-

vody, výživné, SJM, obhajoby, vymáhání 

pohledávek, smlouvy, obhajoba, trestní 

právo, dědictví, exek., bytová probl., pře-

vody bytů do os.vlast. Tel.: 606 125 069, 

causa@cmail.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

• Autodoprava. Potřebujete něco při-

vézt, odvézt? Naše dodávka pro vás, 

kamkoli, kdykoli, za  rozumné ceny. Tel.: 

728 047 274

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

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

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

• 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

• Krejčovství, opravy a  úpravy oděvů, 
včetně kůže, šití bytového textilu. Stei-

nerova 601, P4-Háje. Úterý a  čtvrtek 

14.00–17.30 hod. Tel.: 607  737  528, 

603  333  717, 272  916  890, 

www.krejcovstvi-haje.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

• Krejčovství Zuzana Šemlová – opravy, 
úpravy oděvů a bytového textilu. Zdimě-

řická 1446, Praha – Jižní Město. Otevřeno 

pondělí a  čtvrtek 10.00–18.00 hod. Tel.: 

734 487 143

• SEKÁČ VEVERKA – NOVĚ OTEVŘENO 

levné značkové oblečení pro malé i velké. 

Ke škole 1397, Praha 4-JM (bus 213, 136, 

zast. Ke Kateřinkám, naproti školce Mado-

linka). Tel.: 774 846 823

• Sport club K3 pořádá nábor dětí do od-
dílu KARATE v ZŠ Ke Kateřinkám. Cvičit 

se bude v  úterý a  ve  čtvrtek od  17.00 

hodin. Tel.: 603 966 136, e-mail: SCK3@

seznam.cz, www.sportklubk3.wz.cz

• Hledáme ke koupi garáž v garážovém 
komlexu ul. Holušická – Chodov. Na sta-

vu ani vlastnictví nezáleží. Platba v hoto-

vosti. Nejsme RK. Tel.: 607  162  554, e-

-mail: larvit@seznam.cz

• Nebankovní hotovostní půjčka bez 
poplatku předem. Půjčujeme zaměst-

nancům, OSVČ, důchodcům i  maminkám 

na  MD. Zápis v  registru dlužníků není 

problém. Volejte 777  034  262 nebo 

777 190 383

• ŠKOLKA – ÚJEZD - soukromá mateřská 

školka poskytující péči dětem od  2 do  7 

let zahajuje příjem dětí. Jsme ideálním ře-

šením pro děti , které bydlí na Praze 11 

i  blízkém okolí. Kontakt: 234  139  871, 

603 148 558, www.skolka-ujezd.cz

• NOVĚ OTEVŘENÉ KLENOTNICTVÍ ve 

vestibulu metra OPATOV. Prodáváme stří-

bro,nerez ocel,hodiny,budíky,atd. Měníme 

baterie do všeho možného. Těšíme se na 

Vaši návštěvu. Tel.: 602 255 460

• Sportovní areál: WAKE&FUN Třebouti-
ce, vodní lyžování, wakeboarding, wake-
surfi ng, paddle boarding... PORADÍME, 

NAUČÍME, ZAPŮJČÍME!!! Tel:777 875 

284, web: wake-fun.cz

www.maxima.cz

Prodám výhodně váš byt

Ing. Iveta Smetanová
Specialista na prodej bytů ve vaší lokalitě
Volejte 736 499 266, i.smetanova@maxima.cz

Za maximální možnou tržní cenu
S právní jistotou

Přijďte pobejt do Krkonoš!
Ubytování v rodinném hotelu 
Krakonoš v Rokytnici nad Jizerou

Tel.: 603 155 874

www.hotelkrakonos.cz
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