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3Úvodem

Otázky pro starostu 
Dalibora Mlejnského

Zaznamenala jsem, že Praha 11 
bude zřizovat přípravné třídy. Můžete 
upřesnit, jakým dětem jsou určeny 
a kdy do nich děti začnou chodit?
MČ Praha 11 skutečně schválila 

záměr zřídit přípravné třídy u ZŠ 

Donovalská, ZŠ Ke Kateřinkám, 

ZŠ Květnového vítězství 1554, 

ZŠ Mikulova a ZŠ Pošepného 

náměstí. Budou určené výhradně 

pro předškoláky, zejména pak těm 

dětem, které mají odklad školní 

docházky. Protože jich ve třídě bude 

málo, mohou dostávat maximální 

individuální péči a do základní školy 

jít připravené. Dopoledne budou mít 

speciální výukový režim, odpoledne 

mohou navštěvovat školní družinu, 

kde se setkají i s ostatními školními 

dětmi. Pro rodiče bude zajímavá 

i fi nanční otázka projektu. Přípravné 

třídy jsou totiž součástí základních 

škol, děti je tedy budou navštěvovat 

bezplatně. Uhradí jen obědy a školní 

družinu. Přípravné třídy by se měly 

otevírat na začátku příštího školního 

roku. Přesný počet míst ukáže 

zájem rodičů po vyhodnocení zápisů 

do prvních ročníků základních škol. 

Kdy bude zahájeno losování o byty 
v Sandře? 
Způsob, jakým budeme rozdělovat 

startovací byty a ústupové byty 

v upravovaném objektu nad 

Opatovem, tedy Sandře, ale také 

v Zahradách Opatov, kde na podzim 

končí hrubá stavba, pečlivě 

zvažujeme, abychom je rozdělili co 

nejspravedlivěji a co nejčitelněji. 

Zvažujeme několik variant. Jakmile 

MČ Praha 11 rozhodne, jak se budou 

byty přidělovat, budeme, samozřejmě, 

bezodkladně informovat občany 

městské části.

Navštívil jste Dny Prahy 11 a jak se 
vám letošní oslavy líbily? 
Samozřejmě, oslavy narozenin Jižního 

Města jsem si nemohl nechat ujít, 

stejně jako tisíce dalších obyvatel 

i návštěvníků Prahy 11. Rád jsem se 

s nimi potkal a rozdělil o se o pocity 

z folklorního festivalu, z programu 

pro celou rodinu, ze dne pro seniory 

a dalšího programu.

Dalibor Mlejnský
starosta městské 

části Praha 11

Otázky pro starostu 
Dalibora Mlejnského

Plavecká hala Jedenáctky VS čeká padesátitisícého návštěvníka 

Campanus oslavil třicítku

Dny Prahy 11 Den s vaším strážníkem 
okrskářem

Vzácný snímek 
služebního vozidla

Soutěž Regenerace 
Jižního Města 2014 
zná svého vítěze

Praha 11 se vrátila 
k tradici odměn za péči 
o předzahrádky
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Desítky tisíc lidí už se seznámily se sportovně rekreačním 
areálem Jedenáctka VS v ulici Mírového hnutí na Jižním 
Městě. Od 23. června, kdy areál zahájil zkušební provoz, 
prošlo jen turnikety bazénové haly přes čtyřicet tisíc 
návštěvníků. Při průměrné denní návštěvnosti kolem 
600 lidí se tu brzy dočkají padesátitisícého návštěvníka. 
Nezanedbatelný je také počet lidí, kteří Jedenáctku VS 
navštěvují opakovaně.

„Jsme rádi, že je bazén vyhledávaným 

místem, že za  krátkou dobu provozu 

našel místo ve  víkendových plánech ji-

homěstských rodin i  jednotlivců,“ uvedl 

starosta městské části Dalibor Mlejnský 

s tím, že věří, že lidé uvítají i další rozšíře-

ní nabídky areálu například o dětské pla-

vání, zvýhodněné plavání seniorů či při-

pravovanou předzahrádku u  občerstvení 

Akvárium Café.

 

Plavecký bazén
Pětadvacetimetrový bazén s  vodou 

o  teplotě 27 °C slouží nejen veřejnosti, 

ale od poloviny září také pro výuku plavá-

ní dětí ze základních škol Prahy 11. Kur-

zů plavání se pod dohledem trenérů a in-

struktorů zúčastní děti z prvního stupně 

základních škol. Plaveckou školu orga-

nizuje provozovatel areálu, společnost 

Aqua Sport Club. Veřejnosti je bazén 

k dispozici nejen na kondiční plavání, ale 

také například pro cvičení ve vodě, oblíbe-

né zejména mezi ženami. 

Celkem bude kurzy 
navštěvovat 441 
dětí z jihoměstských 
mateřských škol a 504 
školáků, celkem tedy 
945 dětí týdně.

Dětské plavání
Kurzy plavání v unikátním centru se čtyř-

mi bazénky jsou určené dětem od půl roku 

do šesti let věku. Probíhají v samostatné 

části plaveckého areálu, v sekci dětského 

plavání, s  níž se mohli rodiče o prázdni-

nách seznámit během tří Dnů otevřených 

dveří. Po srpnovém zahájení provozu se 

120 dětí zúčastnilo městských letních 

kempů, které kromě dopolední a odpole-

dní lekce plavání nabízely bohatý celoden-

ní program. Příští rok by mělo kempy pro-

jít až 240 dětí. 

Plný provoz zahájilo centrum dětského 

plavání v září, kurzy probíhají zatím v pon-

dělí, úterý a  středu od  9.00 do  18.30 

hod. O čtvrteční a páteční lekce se nabíd-

ka rozšíří ještě letos, čas vyplní i kurzy pro 

předškoláky z Jižního Města. 

Za dotované vstupné se tu děti mohou 

naučit plavat ještě dříve, než půjdou 

do školy. Za jednu lekci zaplatí rodiče še-

desát korun, třicet zbývajících doplatí 

městská část. Ta také přispěje na dopra-

vu předškoláků i školáků do jihoměstské-

ho bazénu; rodiče zaplatí maximálně 150 

korun za pololetí. Výhodou je skutečnost, 

že děti nastoupí do  autobusu u bazénu 

a vystoupí přímo u školky, což při využívá-

ní běžné dopravy není možné. Snižuje se 

tak riziko, že prochladnou, zejména v zim-

ních měsících. 

Už v první polovině září navštěvovalo lek-

ce dětského plavání 382 dětí předškol-

Téma měsíce

Plavecká hala Jedenáctky VS 
čeká padesátitisícého 
návštěvníka 
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ního věku a 190 dětí ve  věku 6–14 let, 

které se učí plavat ve velkém bazénu. Cel-

kem bude kurzy navštěvovat 441 dětí 

z  jihoměstských mateřských škol a  504 

školáků, celkem tedy 945 dětí týdně. 

Wellness
Nabízí fi nskou saunu, aroma saunu, par-

ní lázeň, ochlazovací bazének a  ledo-

vou studnu. Do  interiérů se postupně 

začleňují připomínky a  náměty zákazní-

ků. Před dokončením je recepce, kde si 

klienti mohou koupit nápoje. Dokonče-

ní úprav interiéru bylo signálem pro za-

hájení saunových ceremoniálů a masáží. 

Mezi nejzajímavější patří patnáctiminuto-

vý meditační ceremoniál v aroma sauně 

s  tibetskou mísou a  několika druhy po-

lodrahokamů od  ametystu, přes růže-

nín po tygří oko, rozmístěných po sauně. 

Končí malým kvizem. Za správnou odpo-

věď dostane návštěvník malý minerál. 

Jiný ceremoniál, Lady Beauty, je určen 

ženám a končí peelingem z bílého jogurtu 

nebo mísou nakrájeného melounu či tro-

pického ovoce. 

Akvárium Café
Prostor občerstvení se dělí na tzv. mokrý 

bar se vstupem přímo z bazénu a na tzv. 

suchý bar – formou kavárny i  pro ne-

plavce. Suchý bar je přístupný ze vstup-

ní haly – recepce a nabízí příjemné pose-

zení v klimatizované kavárně s výhledem 

na bazén. Druhou částí gastronomických 

provozů je kavárna určená výhradně pro 

návštěvníky lekcí plavání pro děti. Kavár-

na je spojena s dětskou hernou. Na jaře by 

se prostory měly rozšířit o letní zahrádku.  

Multifunkční sportovní hala
Sportovní hala pojme více než tři stov-

ky diváků, kteří mohou sledovat kterýko-

liv ze sálových sportů od  fl orbalu, přes 

basketbal po  futsal a  jiné. Je otevřena 

jak pro veřejnost, tak pro mateřské a zá-

kladní školy. Rezervační systém je k dis-

pozici na webových stránkách www.jede-

náctkavs.cz. Probíhají zde významné akce 

sportovní (například Mezinárodní fl orbalo-

vý turnaj – Czech open pro 900 hráčů) 

i kulturní (Gala večer – taneční soutěž pro 

600 osob). 

cis   
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Hasiči trénovali záchranu z historického objektu. Hasič-

ské jednotky dobrovolných i profesionálních hasičů trénova-

ly na konci srpna záchranu lidí z historického objektu. Kulisou 

pro taktické cvičení byla Chodovská tvrz na Jižním Městě. 

Hasiči v dýchací technice nacvičovali záchranu dělníků ze 

3. patra, uvězněných ohněm v půdním prostoru. Do bezpečí 

vynášeli také umělecká díla z galerie.

Cyklozvonění 2014. Pražské cyklozvonění patří již mezi tradič-

ní zářijové akce v Praze 11. Také letos vyrazily desítky jihoměš-

ťanů v sobotu 13. září od stanice metra Opatov na trasu přes 

Krčský les až do centrálního parku Prahy 13. Celé jízdy se zú-

častnila i místostarostka MČ Praha 11 Eva Štampachová. Pelo-

ton desítky cyklistů doprovázela i jízdní hlídka městské policie.

Zlatá svatba manželů Dáši a Vladimí-

ra Rakových se uskutečnila 22. srpna 

na Chodovské Tvrzi. My se přidáváme 

ke gratulantům a přejeme hodně spo-

lečných šťastných chvil.

Děti z Jižního Města se zapojí 
do Olympijského víceboje. Žáci zá-

kladních škol z Jižního města se za-

pojí do akce Olympijský víceboj, která 

vzniká pod patronací Českého olym-

pijského výboru. Pilotní ročník dokázal 

během pouhých dvou měsíců rozhý-

bat 91 083 školáků v celé republice. 

Český olympijský výbor však chce děti 

přivést ke sportu jako životnímu koníč-

ku, a tak akci rozšíří na celý rok. „Pokud 

dáte dětem důvod se pohybem bavit, 

tak do toho jdou naplno. Věřím, že se 

nám podaří rozpohybovat aspoň o tro-

chu víc české populace,“ uvedl Jiří Kej-

val, předseda ČOV. Olympijský víceboj 

se skládá z osmi disciplín, které otestují 

fyzické schopnosti dětí prvního a dru-

hého stupně základních škol. Jedná se 

o rychlost, hbitost, ohebnost, silovou 

vytrvalost, rovnováhu, vytrvalost, vý-

bušnost a sílu. Všechny disciplíny se 

testují v rámci hodin tělesné výchovy. 

Nejlepší školy získají na konci školní-

ho roku odměny v podobě sportovního 

vybavení. Každý žák navíc obdrží indi-

viduální sportovní analýzu svých sil-

ných a slabých stránek s tipy na cvičení, 

která mu slabiny pomohou odstranit. 

Následně pak díky metodice SportAna-

lytik, která vychází z kanadského pro-

gramu spuštěného před olympijskými 

hrami ve Vancouveru 2010, bude určen 

pohybový typ každého dítěte a záro-

veň bude školákům nabídnuta škála 

vhodných sportů a oddílů v okolí jejich 

bydliště. Do sportování s dětmi se za-

pojí mnoho slavných sportovců, např. 

Martina Sáblíková Ondřej Bank či Da-

vid Svoboda, kteří budou ve formě tzv. 

olympijských hlídek školy navštěvovat.

Olympijský víceboj je úzce spjatý s pro-

jektem olympioniků Roberta Změlíka 

a Romana Šebrleho Odznak všestran-

nosti olympijských vítězů, který je 

zaměřený na nejtalentovanější žáky 

druhého stupně. „Spojují se dva projek-

ty, které mají stejný cíl – rozhýbat děti 

a vést je k pohybu jako k běžné součás-

ti jejich života. A navíc se díky projektu 

podaří najít více talentů,“ řekl Robert 

Změlík. S jeho postojem souhlasí také 

starosta městské části Dalibor Mlejn-

ský. „Jsem také aktivním sportovcem 

a snažím se ke sportu vést 

i své děti. Právě sport to-

tiž učí lidi velmi důležitým 

vlastnostem, jako je dis-

ciplína, vytrvalost, smysl 

pro fair play. A také učí 

snáze snést prohru 

i unést vítězství,“ 

uvedl.

Martin Dejdar 
překvapil prvňáč-
ky. Kluci a holčičky 

prvních tříd Základ-

ní školy Květnové-

ho vítězství zažili 

v září příjemné pře-

kvapení. Navštívil 

je populární herec 

a bavič Martin De-

jdar, kterého pozval 

právě pro prvňáč-

ky starosta Dali-

bor Mlejnský. Děti 

dostaly sladkos-

ti a oblíbený herec 

udělal ve třídách 

miniautogramiádu, 

děti si půlden bez-

vadně užily. 
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Granty putují do sportovních klubů
Praha 11 rozdělila v  prvním kole letoš-

ního grantového programu pro podporu 

sportu 2,6 milionu korun z celkové část-

ky 3,7 milionů pro letošní rok. Pro dru-

hé kolo zbyl milion, který radní navýšili, 

a  zastupitelé v  pondělí rozdělovali 1,2 

milionu. 

O granty ve 2. kole se ucházeli autoři více 

než stovky projektů, drtivá většina z nich 

byla úspěšná. Z toho vyplývá, že způsob 

a rozsah, jakým MČ sport na Jižním Měs-

tě podporuje, jsou správné. „Podporo-

vat sport je velmi důležité, je to preven-

ce celé řady patologických jevů, od drog 

přes jiné závislosti,“ uvedl starosta měst-

ské části Dalibor Mlejnský. 

Granty se v Praze 11 rozdělují už od roku 

1996. V prvních letech byly projekty 

z kulturní a sportovní oblasti za-

členěny pod jeden program 

s názvem Aktivity v oblasti 

volného času. V roce 1998 

se program rozdělil na část 

kulturní a sportovní. 

Samotné vyhlašování gran-

tů se v  minulých letech mě-

nilo, poslední úpravy zazname-

nala pravidla letos, a  to rozšířením 

programu pro oblast sportu a tělovýcho-

vy o Provozní náklady a havarijní situace 

objektů. Další novinkou je možnost podá-

vat žádosti o grant i mimo uzávěrky, a to 

na mimořádné akce. 

Také v  pondělí rozdělovali za-

stupitelé MČ Praha 11 mimo-

řádnou podporu sportovních 

organizací. Celkem uvolnili 

mezi oddíly a  sportovní klu-

by v městské části 580 tisíc 

korun. Podporu zastupitelé při-

znali Sportovnímu Jižnímu Měs-

tu pro úspěšný atletický oddíl, fl or-

balovému oddílu, fotbalistům, oddílu 

stolního tenisu a dalším. 

cis

Praha 11 posvětila nápad vybudovat u školy 
Ke Kateřinkám areál ledních sportů
U Základní školy Ke Kateřinkám v Praze 

11 by měl vyrůst areál ledních sportů, 

tedy hala s plochou na bruslení, hokej či 

curling. Koalice navzdory protestům opo-

zičních zastupitelů odsouhlasila v pondě-

lí záměr pronájmu pozemků, na nichž je 

investor připravený vybudovat za 80 mi-

lionů korun nejen halu s ledovou plochou, 

ale také venkovní hřiště pro sportování 

školáků. 

„Je to záměr, který přinese Jižnímu Měs-

tu i  škole další prostory pro sport, aniž 

by to městskou část stálo peníze z roz-

počtu. Zpochybňování záměru nechápe-

me, je to pro naše děti, pro sportovní ve-

řejnost,“ uvedl starosta Dalibor Mlejnský. 

Praha 11 vloží do  projektu pozemek 

po  dobu trvání stavby, tedy na  čtyřicet 

let s  možností prodloužení tzv. práva 

stavby na dalších deset. Vše ostatní zaří-

dí investor, společnost AR Delta. 

Na pozemcích u školy chce soukromý in-

vestor vybudovat multifunkční sportov-

ní komplex s dvěma ledovými plochami, 

klubovým zázemím, šatnami, tělocvičnou 

a parkovištěm, zaměřený na provozová-

ní zimních ledních-

sportů. Dvě plochy, 

oddělené prostorem 

šaten a klubu, jsou ur-

čeny zejména pro lední ho-

kej, bruslení a  curling. Provozovatel sli-

buje využití sportovišť tak, aby mohly 

vzniknout speciální programy pro děti. 

Zároveň postaví multifunkční hřiště, kte-

ré dopoledne bude sloužit dětem napří-

klad pro tenis a další sporty, odpoledne 

pak veřejnosti. 

cis

Stavba Zahrad Opatov pokračuje podle harmonogramu
Nejpozději k  poslednímu říjnovému dnu 

skončí hrubá stavba bytového domu Za-

hrady Opatov na  Jižním Městě. Práce 

na  objektu s  více než 180 byty pokra-

čují podle harmonogramu. MČ uzavřela 

smlouvu s developerem na přelomu loň-

ského a  letošního roku. Kolaudace pro-

běhne v únoru 2016. 

„Byty jsou určené především pro mla-

dé a  seniory. Podařilo se nám je získat 

za výhodných podmínek, metr čtvereční 

obytné plochy stál 38 tisíc korun, což je 

v porovnání s cenami za nové byty v Pra-

ze velmi příznivá částka,“ uvedl starosta 

Dalibor Mlejnský. 

Devítipodlažní budovu Zahrady Opatov 

staví vítěz veřejné zakázky, společnost 

Riverside Apartments, s. r. o. Devítipod-

lažní nájemní dům roste na  půdorysu 

70 x 75 metrů, se třemi obdélníkovými 

sekcemi nad terénem. Součástí stavby 

jsou dvě stovky parkovacích stání v pod-

zemní části i na povrchu. MČ získá byty 

od 25 metrů čtverečních, více než polovi-

na bude ve velikosti od 1 + kk do 2 + kk. 

Ke  konci srpna bude hotová základová 

deska, svislé nosné konstrukce a  větši-

na stropů nad 1. podlažím, začínají práce 

na svislých nosných konstrukcích prvního 

nadzemního podlaží.  

cis

Turisté plánují pochod Jižním Městem trochu jinak
Jižním Městem trochu jinak, tak nazval 

Klub českých turistů akci, kterou na-

plánoval na září příštího roku. Půjde se 

z  Prahy 4 do  jedenácté městské části. 

Pochod má za úkol představit Prahu 11 

jako lokalitu s  půvabnými místy nava-

zujícími na  příměstskou zeleň a  změnit 

její neaktuální vnímání připomínkami ku-

lisy k fi lmu Panelstory. Trasa bude mě-

řit sedm kilometrů, povede z  Prahy 4 

od MHD U Labutě po modré turistické 

značce a  cyklostezce A22 přes Rozty-

ly, Chodov, Opatov, do Litochleb do  Ji-

homěstského pivovaru. Záštitu nad akcí 

převzal starosta městské části Dalibor 

Mlejnský.

Klub českých turistů pořádá pro veřej-

nost celoroční cyklus pochodů Prahou 

turistickou. Kratší trasy hlavním měs-

tem mají účastníkům pochodů představit 

jednotlivé části Prahy. Průměrně se jich 

účastní kolem 150 lidí různých věkových 

kategorií. 

cis

PODPORA 

SPORTU JE 

JEDNOU 

Z PRIORIT

VZNIKNOU 

NOVÉ MOŽNOS-

TI PRO LEDOVÉ 

SPORTY
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Městská část Praha 11 a ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO 

při Sportovní Jižní Město, o. p. s.
 

zvou děti, rodiče a aktivní běžce na

PODZIMNÍ BĚHÁNÍ
 7. ročník

Nejlepší závod Poháru Pražských Běžeckých Nadějí v roce 2013
Součástí závodu je Pohár Pražských Běžeckých Nadějí 2014 pro kategorie přípravky, žactva a dorostu

 www.bezeckenadeje.cz

• Kategorie a časový pořad:

9.30 

žákyně mladší 2001–2002  1 300 m 

(2 okruhy 650 m)

9.40

žáci mladší 2001–2002 1 300 m

9.50 

žákyně starší 1999–2000 1 900 m 

(1 velký okruh)

10.05 

žáci starší 1999–2000 1 900 m

10.20  1. vyhlašovací blok   
10.20  

berušky  2009–2010 100 m

10.30

broučci 2009–2010 100 m

10.40

přípravka žákyně I.  2007–2008   300 m 

10.50 

přípravka žáci I.  2007–2008   300 m

11.00 

přípravka žákyně II. 2005–2006   650 m 

(1 okruh)

11.10

přípravka žáci II. 2005–2006   650 m

11.20 

přípravka žákyně III. 2003–2004   650 m

11.30

přípravka žáci III. 2003–2004   650 m

11.45  2. vyhlašovací blok
11.45

dorostenky 1997–1998 3 800 m 

(2 velké okruhy)

juniorky 1995–1996 3 800 m

ženy do 34 let 1980–1994 3 800 m

ženy 35–44 let 1970–1979 3 800 m

ženy nad 44 let 1969 a starší 3 800 m

dorostenci 1997–1998 3 800 m

12.15  3. vyhlašovací blok
12.15 

junioři 1995–1996 5 700 m 

(3 velké okruhy)

muži do 39 let 1975–1994 5 700 m

muži 40–49 let 1965–1974 5 700 m

muži 50–59 let 1955–1964 5 700 m

muži nad 59 let 1954 a starší 5 700 m

12.45  4. vyhlašovací blok

• Kdy: 

sobota 18. října 2014 od 9.30 hodin

• Kde: 

sportovní areál, Hrabákova 2001/21, 

Praha 11, v sousedství ZŠ Pošepného. 

Závod se uskuteční v přilehlém Kunra-

tickém lese (Loc: 50°1´43.493´´N, 

14°28´55.869´´E)

• Vedoucí činovníci:

ředitel závodu: PaedDr. Ladislav Kárský

technický ředitel: Jan Hegedüs

hlavní rozhodčí: Adriana Dvořáková  

• Povrch trati: 

smíšený – převážně asfalt, drobný 

štěrk, lesní cesty

• Přihlášky: 

přihlášky on-line: 

do čtvrtka 16. října 2014 do 20.00 ho-

din na: www.bezeckenadeje.cz 

přihlášky na místě: 

v den závodu v závodní kancelá-

ři ve sportovním areálu od 8.30 hod., 

nejpozději 40 minut před startem 

kategorie 

• Startovné: 

přihlášení on-line 30 Kč, přihlášení 

na místě 50 Kč

 

• Doprava: 

metro C, stanice Chodov, 10 min. pěšky

• Občerstvení:

ve sportovním areálu restaurace Klub 

Školka

• Výsledky: 

Průběžně budou vyvěšovány v prosto-

ru sportovního areálu. Ofi ciální výsledky 

budou zveřejněny na webu: www.be-

zeckenadeje.cz, www.atletika.cz

• Vyhlášení vítězů a věcné ceny:

Vyhlášení výsledků bude provedeno 

v uvedených vyhlašovacích blocích. Zá-

vodníci na 1.–3. místě ve všech katego-

riích obdrží diplom a věcné ceny, navíc 

od nejmladších kategorií po dorost ob-

drží pohár. Všichni účastníci obdrží pa-

mětní diplom.

•  Doprovodný program pro děti 

ve sportovním areálu: 

•  Hudební skupina pro děti Vanda 

a Standa od 9.00 hodin 

•  Dětská atletika

•  Prohlídka hasičské techniky a vozu zá-

chranné služby

•  Autogramiáda atletických osobností 

• Upozornění:

Závodí se dle platných pravidel Atleti-

ky Českého Atletického Svazu. Závod-

níci startují na vlastní nebezpečí, děti 

startují na zodpovědnost a za dozoru 

rodičů nebo zákonných zástupců. Za od-

ložené věci pořadatel neručí

Všem účastníkům příjemné zážitky 

z běhání přeje

ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO
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Volby do zastupitelstev obcí
Volby do  Zastupitelstva hlavního města 

Prahy a  do  zastupitelstva naší městské 

části se konají ve dvou dnech, a to v pátek 

10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 

hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 

hodin do 14.00 hodin.

Pro volby do Zastupitelstva městské části 

Praha-Újezd byly zaregistrovány tyto kan-

didátní listiny:

1. NEZÁVISLÍ PRO ÚJEZD A KATEŘINKY

2. Pro Prahu

3. Občanská konzervativní strana

4. TOP 09

5. SOUSEDÉ

V městské části Praha-Újezd jsou zříze-
ny 3 volební okrsky:
• volební okrsek č. 53001 – sídlo Nad 

Statkem 118, Praha 4 (areál SK Újezd) 

pro voliče bydlící v  ulicích: Formanská 

v Újezdu (od č. p. 199 níže + č. p. 491), 

Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Mo-

telu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Nad Náhonem, 

Nad Statkem, Nad Výpustí, Ve  Vilkách, 

Na Formance, Pod Formankou,

• volební okrsek č. 53002 – sídlo Kateřin-

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

pro voliče bydlící v  ulicích: Formanská 

v Kateřinkách (od č. p. 200 výše), Pod Na-

pětím, Studánková, Milíčovská, Ke Smrči-

ně, Štítová, Na Křtině, U Močálu, Na Cípu, 

Remízková, Pastevců, Kateřinské nám., 

U Louky, 

• volební okrsek č. 53003 – sídlo Vodnická 

531/44, Praha 4 (společenský sál v domě 

služeb) pro voliče bydlící v ulicích: Vodnic-

ká, Krajanská, Proutěná, U Pramene.

Martina Maříková, 

odbor občansko-správní

Oprava provizorního chodníku
Provizorní chodník propojující lokality Na Formance a Pod Formankou s Kateřinkami 
byl již delší dobu za hranicí udržitelnosti jeho technického stavu. Dřevěná pochozí 
část i ocelová nosná konstrukce vyžadovaly generální opravu. 

MČ Praha-Újezd nechala veškeré kon-

strukce původního provizorního chodníku 

odstranit a  nahradila je mlatovým chod-

níkem chráněným silničními svodidly. Vý-

hodou tohoto řešení je větší bezpečnost 

chodců, neboť svodidla je ochrání lépe 

než původní tenké ocelové zábradlí. Tato 

konstrukce chodníku nám umožní také in-

stalaci veřejného osvětlení, která nebyla 

u původní konstrukce možná, a pokud si 

to budoucí provoz vynutí, tak i jeho vyas-

faltování. Veřejné osvětlení bychom rádi 

zprovoznili do konce října 2014.

Pavel Staněk, odbor investiční

Mateřská škola 
v Újezdu
Dne 16. 8. 2014 nabylo právní moci 

územní rozhodnutí o  umístění stavby 

„Mateřská škola Formanská“. V  součas-

né době byla projednána a  podána žá-

dost o vydání stavebního povolení. Sou-

časně jsme požádali o grant Ministerstvo 

školství a tělovýchovy a také Magistrát hl. 

m. Prahy o zařazení fi nančních prostřed-

ků do rozpočtu pro rok 2015 ve výši 30 

mil. Kč. Zahájení výstavby předpokládáme 

v roce 2015. 

Václav Drahorád, starosta

Výlet seniorů
Dne 4. září si místní senioři vyjeli do Kutné 
Hory, kde navštívili Vlašský dvůr a chrám 
sv. Barbory. 

Děkuji paní Jeřábkové za zajištění výletu, 

paní Mikolášové za organizaci a za skvě-

lý průvodcovský výklad panu Kohútkovi. 

Pokud budou mít místní senioři zájem se 

účastnit dalšího plánovaného výletu, tak 

mohou navštívit klub seniorů ve  Vodnic-

ké ulici, který probíhá každý první čtvrtek 

v měsíci od 18.00 hod. Kontaktní osoba 

paní Mikolášová 739 499 085 – koordiná-

torka klubu seniorů.

Václav Drahorád, starosta

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

program
Čtvrtek 2.10. 18.00: Klub seniorů

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: Joga 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 9.15: Cvičení rodičů s dětmi (2–3 roky)
Čtvrtek 20.00: Pilates (mimo 16. 10.)
Pátek 8.30: Power joga (mimo 17. 10.)
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory 
(mimo 17. 10.)

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45: Pohybový kroužek 
(mimo 27. 10.)
Pátek 17. 10. 8.00–18.00 a sobota 18. 10. 
8.00–13.00: Burza dětského oblečení (pořádá 
Fórum rodičů)

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

Slovo starosty 
městské části 
Praha-Újezd

Vážení spoluobčané,

zanedlouho se otevřou volební míst-

nosti a vy budete mít šanci si zvo-

lit své zastupitele. Díky vaší podpoře 

jsem již dvanáct let zastupitelem. Dvě 

volební období vykonávám funkci sta-

rosty a za to děkuji především vám, 

věrným voličům. Více jak před rokem 

jsem odešel z ODS. Měl jsem k tomu 

několik důvodů, kterými vás nebudu 

zatěžovat. V nadcházejících volbách 

kandiduji za politické hnutí Pro Prahu, 

tzv. srdíčka. 

Na úrovni komunální politiky v naší 

městské části nejde o politikaření, ale 

o vykonávání nekonečné práce. Jsem 

v každodenním kontaktu s místními 

obyvateli a řeším s nimi jejich problé-

my. Proto starostové na tzv. malých 

městských částech byli a budou nepo-

stradatelní. Není potřeba se u staros-

ty na schůzku objednávat. Starají se 

o chod úřadu, celou údržbu katastrál-

ního území, koordinují činnost ve škol-

ských zařízeních, spolupracují s Policií 

ČR a městskou policií, podporují spol-

ky, shánějí fi nanční prostředky na in-

vestice, zajišťují kulturní a sportovní 

akce a reprezentují městskou část. 

Jsou pod každodenním drobnohledem 

svých občanů a voličů. A právě voliči 

mají možnost svým hlasem podpořit 

svého oblíbeného kandidáta, budou-

cího zastupitele. V MČ Praha-Újezd 

bude zvoleno devět zastupitelů z pěti 

odevzdaných kandidátek a ti si ze 

svých řad zvolí svého starostu. Kandi-

duji opět na starostu, protože je v naší 

městské části hodně projektů, které 

bych rád dokončil. 

Vážení voliči, děkuji vám, že se dosta-

víte do volebních místností, a také dě-

kuji za vaše odevzdané hlasy.          

Václav Drahorád, starosta

Sloovo starostyy 
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Základní škola Campanus slavila v září s velkou slávou 
30. výročí otevření školy. Oslavovalo se na náměstí před 
budovou školy, kde byl pro návštěvníky připraven úžasný 
dobový jarmark s ukázkou řemesel, středověkou krčmou, 
střelnice s luky, kušemi a katapultem. 

Zajímavostí je, že původně byly na  ná-

městí dvě základní školy, z  nichž každá 

měla vlastní vedení, ředitelku a  také zá-

stupce školy, vlastní jídelnu, vlastní škol-

ní družinu a vše bylo oddělené. První ze 

škol měla 218 žáků, druhá 275 žáků. 

V roce 1996 došlo ke sloučení obou škol 

do  jednoho subjektu. V dobách své nej-

větší velikosti, což bylo v  devadesátých 

letech ve školním roce 1992/1993, měla 

škola 1522 žáků v 64 třídách. Pro zajíma-

vost, letos usedlo do školních lavic 750 

žáků v 29 třídách. Škola se postupně mě-

nila a právě v posledních letech změnila 

tvář do  současné moderní podoby. Zá-

kladní škola Campanus se orientuje hlav-

ně na  sport, pořádají se tu celopražské 

sportovní hry a velkou tradici má na ško-

le dramatická výchova. Snad každý žák 

si vzpomene, že buď v nějakém školním 

představení hrál, nebo aspoň tleskal vý-

konům svých spolužáků. Mnozí žáci si 

na  školu rádi vzpomenou i  v  dospělosti 

a  všichni učitelé jsou rádi, když je býva-

lí žáci navštíví, pochlubí se svými úspě-

chy, popovídají si, zavzpomínají. My přeje-

me Campanu, ať se mu daří jako doposud 

a ještě o kousek víc.

daf

Relax

Campanus oslavil třicítku

dříve dnes
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Škola TAEKWON–DO I.T.F. GBHS 
Škola Taekwon-do I.T.F Ge-Baek Hosin Sool, která již víc než 10 let působí v ZŠ 
Campanus, srdečně zve všechny zájemce o bojová umění na trénink do tělocvičny. 

Taekwon-do je moderní bojové umě-

ní, rozvíjí studenty po  fyzické, psychic-

ké i morální stránce. Hlavní zásady, kte-

rými by se měl řídit každý taekwondista, 

jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, se-

beovládání a  nezkrotný duch. V  České 

republice se Taekwon-do cvičí od  roku 

1987 a je organizováno Českým svazem 

Taekwon-do ITF. Víc než na  zisk medailí 

je však kladen důraz na výuku tradičního 

umění sebeobrany. 

Naše činnost je zaměřena především 

na mládež školního věku, ale členskou zá-

kladnu tvoří i děti předškolního věku, i na-

opak již dávno plnoletí. Tréninky vedou 

kvalifi kovaní trenéři. 

Tréninky na  ZŠ Campanus probíha-

jí pravidelně každý den v  týdnu dle roz-

pisu na  webových stránkách školy 

www.tkd.cz (sekce tréninky) pod vede-

ním kvalifi kovaných učitelů.

81. skautský oddíl přijímá nové členy

Legendou inspirovaná celoroční hra pro-

tkaná odvážnými schůzkami a kouzelný-

mi výpravami se právě rozběhla v našem 

oddíle. Je-li ti 8–15 let a nechceš se při-

pravit o toto dobrodružství, přijď se podí-

vat k nám do oddílu.

http://jednaosmdesatka.blogspot.cz/

jednaosmdesatka@gmail.com

Sport a relax

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

2. 10.
MINICROSS CUP 2014

Centrální park u ZŠ Mikulova

MČ Praha 11 ve spolupráci se ZŠ 

Campanus

3. 10.
CROSS CUP 2014

Centrální park u ZŠ Mikulova

MČ Praha 11 ve spolupráci se ZŠ 

Campanus

4. 10.
Florbalové soutěže mladších žáků

hala TJ JM Chodov

TJ JM Chodov

5. 10.
G2 liga juniorů TJ JM FAT PIPE Chodov 

– Ústí nad Labem

hala TJ JM Chodov

TJ JM Chodov

11. 10.
Florbalové soutěže elévů

hala Jedenáctka VS

TJ JM Chodov

12. 10.
TJ JM FAT PIPE Chodov – Sokol Krá-

lovské Vinohrady, Extraliga žen

hala Jižní Město

TJ JM Chodov

12. 10.
Florbalové soutěže elévek

hala ZŠ Mendelova

TJ JM Chodov

18. 10.
Florbalové soutěže starších žáků

hala TJ JM Chodov

TJ JM Chodov

Kompletní přehled říjnových akcí 
najdete na webu Prahy 11 > kultu-
ra a sport > sport > přehled spor-
tovních akcí.
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Dovolujeme si vás 
pozvat k volbám do 
Zastupitelstva městské 
části Praha 11, které 
se uskuteční ve dnech 
10. a 11. října 2014 
a současně vám 
poděkovat za vaše hlasy.

www.jiznimestonasdomov.cz
 Jižní Město náš domov

Mgr. Hana Lisecová Zimová

Ing. Rostislav Korbel

Jiří Kozman

Petr Sýkora

Bc. Petr Schejbal, DiS.

Dalibor Mlejnský
kandidát na starostu 

městské části Praha 11

Mgr. Helena Hrabalová

volte

haje@CHIRS.cz www.CHIRS.cz

PRODEJ pozemku, 
3199m2, Tišice

Rovinatý pozemek leží v zástavbě ro-

dinných domů a je vhodný k výstavbě 

RD. Sítě na hranici pozemku. Cca 30 

km severně od Prahy. Možnost roz-
dělení na 2-3 pozemky.
 Tel. 267 311 611

POBOČKA HÁJE
Najdete nás 

u metra Háje 
vedle pošty

PRODEJ RD 6+kk/3xB, 
140m2, Průhonice

Rodinný dům z roku 2005 s pozem-

kem o velikosti 949m2.  Ohřev vody 

a vytápění zajišťuje solární energie a 

plyn. Zimní zahrada, zastřešený ba-

zén, garáž pro dvě auta.

 Tel. 267 311 611

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

Byt se nachází ve 4.patře a je určen 

k dlouhodobému pronájmu. Nabízí 

se kompletně zařízený. Koupelna se 

sprchovým koutem, WC zvlášť. Cena 
je 8.000,-Kč + popl.
 Tel. 267 311 611

NABÍZÍME PRÁCI
Hledáme práceschopnou 

a komunikativní ženu 
od 25ti let pro vedlejší 

práci na telefonu.

PRONÁJEM KO, 
3350m2, Praha 4 – Michle
Komerční objekt lze pronajmout 

po částech nebo vyřešit následným 

podnájmem. Vhodné pro sklad, pro-

vozovnu, výrobnu, dílnu, vzorkovnu 

apod. 7 min do centra.
 Tel. 267 311 611

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 20 km severně od Prahy.
 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 30 km JV od Prahy. 
 Tel. 267 311 611

NABÍZÍME PRÁCI
Hledáme aktivní 

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

KOUPÍM byt 3+1, 4+1
Praha 11

Mladá rodina hledá ke koupi větší 

byt s lodžií v docházkové vzdálenosti 

metra. Od 3.patra výš. Před rekon-

strukcí do 2,8 mil, po rekonstrukci do 

3,5 mil, hypotékou.

 Tel. 267 311 611

 haje@chirs.cz  haje@chirs.cz

 kariera@chirs.cz
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Výstavba metra D se rozběhne již v roce 2016

Kvalitní bydlení i investiční příležitost

Historie metra D sahá hluboko do mi-

nulosti. Již v  roce 1991 byla vypraco-

vána první případová studie na tuto no-

vou trasu. Ačkoliv její potřebnost byla 

zřejmá, a postupujícím časem nutnost 

řešit dopravní obslužnost jižní části 

Prahy jen stoupala, tak reálnost plánů 

vzbuzovala otazníky. Mnoho obyvatel 

dotčených oblastí už přestávalo v  rea-

lizaci věřit. Dnes si již ale nikdo netrouf-

ne zpochybňovat, že metro z Náměstí 

Lokalita jižní části Prahy 4 je již dlouho-

době vyhledávaným místem pro bydle-

ní především rodin s dětmi. Zajímavou 

částí je Písnice, která se skládá ze dvou 

urbanistických celků, oddělených neza-

stavěným prostorem kolem Kunratické 

spojky. Severní část tvoří panelové síd-

liště a přiléhá k  zástavbě Libuše. Jižní 

část, sestávající z rodinných domků, na-

vazuje na historickou ves Písnici a tvoří 

s ní jeden celek. 

Míru do konečné Depo Písnice jednou 

opravdu přijede. Dne 26. 6. 2014 vy-

dal odbor Stavební a územního plánu 

Magistrátu hl. m. Prahy pravomocné 

územní rozhodnutí pro trasu I.D metra. 

Zahájení stavby pro úsek Pankrác – Nové 

Dvory – Depo Písnice (1. a  2.  etapa)  

začne již v  roce 2016 s  plánovaným 
zahájením provozu v  roce 2022. Do-

stavba 3.etapy z Pankráce na Náměstí 

Pro všechny, kdo chtějí žít v  Praze a 

současně hledají klid, je Písnice ideál-

ním místem pro život. Je zde veškerá 

potřebná infrastruktura, ale také atmo-

sféra vesnice. Přírodní památku Mod-

řanská rokle a jezdecký klub doplňují 

další benefity, které ocení všichni mi-

lovníci přírody.

V Písnici roste unikátní developerský 
projekt rodinných domů. Zajímavý je 

uspořádáním areálu, který bude opticky 

Míru bude se odvíjet od investičních 

možností hl.m. Prahy. 

Veškeré nové stanice budou mít trochu 

jinou podobu, než jak je známe z již exis-

tujících tras metra. U většiny z nich se 

bude vystupovat přímo do venkovních 

vestibulů a nástupiště budou oddělena 

od kolejí bezpečnostními skleněnými 

stěnami. Vlaky by také měly projíždět 

tunely bez řidičů.

uzavřený a oddělený od ulice Libušská, 

ke které přiléhá. Nabízí tak příjemné by-

dlení pro každého. Rodiny s dětmi urči-

tě ocení, že jejich děti mohou vyrůstat 

v bezpečném prostředí a jezdit na kole 

a hrát si se svými vrstevníky ze soused-

ství i mimo zahradu. 

Projekt Rezidence Vrtilka je tvořen 
rodinnými domy o ploše 123 – 197m2, 
v několika cenových variantách. 

Trasa D: 
Náměstí Míru – Náměstí Bratří Synků – Pankrác – Olbrachtova – Nádraží Krč – Nemocnice Krč – 

Nové Dvory – Libuš – Písnice – Depo Písnice vizualizace: Metroprojekt Praha a.s.

www.rezidencevrtilka.cz
tel.: 727 814 933

Inzerce
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Vzácný snímek služebního vozidla
„Nedá mně to a  posílám ještě jednu 

fotku autobusu,“ psal přispěvatel Zde-

něk Kačena k  tomuto snímku, zaslané-

mu kronikáři. Uvedl, že fotografi e byla 

pořízena 28. června 1983 a  zachycu-

je služební vozidlo Dopravního podniku 

Praha, vůz č. 2554, na  Opatovské uli-

ci za křižovatkou s ulicí U Modré školy. 

Upozorňuje, že zobrazené okolí Opatov-

ské ulice bylo tehdy ještě „krásně volné, 

chodník je trochu vyvýšen, takže ideál-

ní místo pro fotografování autobusů. 

Taky jsem jich tady nafotil pěknou řád-

ku různých typů. Dnes je zde husté křoví 

a fotit silnici a vozidla na ní se nedá“. Z. 

Kačenu jsme mohli nedávno vidět v te-

levizním Magazínu z metropole jako bý-

valého výpravčího z  nádraží v Bubenči. 

V Jižním Městě věnuje pozornost auto-

busům. Jeřáby v pozadí snímku se podle 

něj tehdy uplatňovaly hlavně při výstav-

bě občanské vybavenosti nad Opatov-

skou ulicí za stanicí metra Háje, která se 

ovšem jmenovala Kosmonautů. Vidět je 

také stará dřevěná lávka přes Opatov-

skou ulici do východního vestibulu stani-

ce. V prostoru mezi ulicemi Opatovskou 

a  Tatarkovou, dodnes volném, se ten-

krát nacházela stavební ohrada a domky 

pro stavaře. Autobus je podle Z. Kače-

ny typu Škoda 706 RTO. „Tyto autobusy 

jezdily v Praze v padesátých a šedesá-

tých letech a byly nahrazeny moderněj-

šími autobusy ŠM 11. V  osmdesátých 

letech používal DP Praha již jen několik 

málo těchto autobusů jako služební vo-

zidla.“ Jde tak o vcelku vzácný snímek.

Jiří Bartoň

Na kolenou ne
Díky technice bylo možné 29. srpna sledovat na obrazovce v přímém přenosu slo-
venské televize tamního prezidenta a poté našeho. Hovořili v Banské Bystrici k vý-
ročí národního povstání v roce 1944. 

Je lépe zemřít vstoje, než žít vkleče, při-

pomněl český prezident slova statečných.

Na  konci září si připomínáme Mnichov-

skou dohodu. Naše předky, rodiče a nej-

starší spoluobčany měla v  roce 1938 

natrvalo srazit na kolena pomocí diploma-

tických tlaků, schopných trpící, ponecha-

né osudu, učinit viníky. Z pohraničí státu, 

do té doby našeho, vlastenci jako vyhnan-

ci odcházeli za výsměchu okolí do české-

ho vnitrozemí. Ale to byl jen začátek. Utr-

pení, psychické i  patrné, se stupňovalo. 

Plíživě, brzy otevřeně. Na teritoriu dnešní 

Prahy 11 se honem chystala stavba první 

státní dálnice. V polovině března následu-

jícího roku však už náš stát neexistoval. 

Zbyl „státní prezident“, vnucený protek-

torát a okupační moc. A mezi ostatními 

i stateční.

Ulice Prahy 11 nesou jména některých 

z nejrůznějších míst naší vlasti, kdo svůj 

vzdor donesli až k  hořkému vyústění. 

Uklízečka Anna Drabíková nežila v Hájích, 

kde její jméno nese ulice i známá mateř-

ská škola. Narodila se ve Slezské Ostra-

vě. Za  „přechovávání osob ,říši´ nepřá-

telských“ ji v  roce 1943 odsoudili, se 

zvláštní otrlostí v  náš památný den 28. 

října, ke smrti stětím. Zbývající týdny pro-

žila na Pankráci. Dne 22. prosince tam de-

set Čechů, z toho čtyři ženy, dostalo na-

cistický „vánoční dárek“ – byli popraveni. 

Anna Drabíková, jak bylo pedantsky za-

znamenáno, v  16.26 hodin. Bylo jí čty-

řicet pět roků, pět měsíců a  pár týdnů. 

Zahynula tehdy na  Pankráci jako 297., 

do  Pražského povstání 5. května 1945 

to bylo jen zde 1075 osob. 

Vojska osvoboditelů umožnila domácí 

i vyšší politice naši republiku reálně obno-

vit. Mnichov byl smazán. Od té doby pro-

šlo téměř sedm desetiletí, mnohé hodně 

kostrbatě. V pohraničí státu ale žijí naši 

občané, na  budovách vlaje naše státní 

vlajka. Dvacátý osmý říjen si připomíná-

me podle vlastní svobodné vůle, někdy 

s  prožitkem, jindy formálně. Před letoš-

ním nám volby napoví, co nyní považuje-

me za podstatné. 

Na  ty, kdo v  nejtěžších chvílích náro-

da nejspíš i váhali, ale nakonec šli cestu 

vzpřímených, nemyslíme denně, avšak 

nezapomínáme. Také na  Annu Drabíko-

vou, nyní již také naši. 

Jiří Bartoň 

Anna Drabíková. Foto: Archiv autora. 

Gejzír
Poslední srpnovou sobotu dopoled-

ne vodovody náhle přestaly dodávat 

vodu. Kohoutky nabízely jen suché 

uchechtnutí. 

Už po třech desítkách minut proda-

vači obchodních velmocí potěšeni 

sledovali, jak se překrásně tenčí zá-

soby pet-lahví s vodou ze vzdálených 

kohoutků, zákazníky dlouho přehlíže-

né. Mezi lidmi za vozíky přitom vířily 

informace, že jde o rozsáhlou kalami-

tu. Tryská tam kdesi pořádný gejzír! 

To než vykopou a opraví… Zvěsti do-

provázely výčitky kamsi výš: A nic se 

neděje! K tomu nevyřčené, ale zřejmé: 

Ach vy!

Na kávu u televize a internetu 

voda byla. Jiní, nic netušící, trávi-

li čas v přírodě nebo v zajetí nabídek 

velkoměsta. 

Najednou voda tekla. Z kohoutků to 

crčelo, šumělo i hučelo, podle toho, 

jak má kdo nastavený paušál nebo 

náladu. 

Žádné zprávy se nešířily. 

O čem, o kom mluvit? Voda teče. 

Jiří Bartoň
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Soutěž Regenerace Jižního Města 
2014 zná svého vítěze
Tím se stalo Společenství vlastníků jednotek Konstantinova 1472, 1473, 1474, 
Praha 4, které za své prvenství obdrželo fi nanční odměnu ve výši 350 tis. Kč. Dar 
ve výši 200 tis. Kč získalo za 2. místo Společenství vlastníků Boháčova 860–863, 
3. místo, a tedy dar ve výši 100 tis. Kč, připadlo Společenství pro dům Augustinova 
2084–2086.

Ocenění ve výši 50 tis. Kč získala následu-

jící bytová družstva a společenství vlast-

níků: Stavební bytové družstvo Vyšehrad 

(dům čp. 1745–1749, ul. Na Sádce); Spo-

lečenství vlastníků jednotek Mejstříkova 

625, Praha 4; Společenství Tatarkova čp. 

727, 728, 729, 730; Bytové družstvo 

Jažlovická 1330 a  1331; Společenství 

vlastníků jednotek Borošova 631; Spole-

čenství pro dům Nechvílova 1820–1822; 

Společenství vlastníků jednotek pro dům 

čp. 1403–1406, ul. Ke Kateřinkám, Pra-

ha 4. Všem obdarovaným blahopřejeme!

Letošního, již šestého ročníku soutě-

že, se zúčastnilo 26 bytových družstev 

a  společenství vlastníků jednotek. Ko-

mise jmenovaná Radou MČ Praha 11 

během měsíce dubna a  května pečlivě 

vyhodnocovala jednotlivé přihlášky. Za-

jímala se nejen o  regenerované fasády, 

ale i  o péči o předzahrádky či kontejne-

rová stání, zachování příbytků pro rorýse 

nebo rekonstrukci vnitřních prostor. Vý-

sledné pořadí, doporučené hodnotící ko-

misí, schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 

11 na svém zasedání 1. září 2014. Celý 

ročník byl zakončen slavnostním předá-

ním ocenění v  rámci kulturně-společen-

ské akce Dny Prahy 11 – oslavy naroze-

nin Jižního Města dne 21. září.

Finanční dary do Soutěže – Regenerace 

Jižního Města jsou každoročně poskyto-

vány z Fondu podpory regenerace. Více 

informací o  Fondu podpory regenerace 

a o soutěži naleznete na www.praha11.

cz v sekci Rozvoj a  regenerace – Rege-

nerace JM.

2. místo Boháčova 860–863 3. místo Augustinova 2084–2086

1. místo Konstantinova 1472–1474
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Ohlédnutí za 38. narozeninami 

Jižního Města
Letošní oslavy s bohatým programem 

jsou za námi a my jsme pro vás ve fotose-

riálu přichystali připomenutí nejzajímavěj-

ších okamžiků z letošních Dnů Prahy 11.

DEN ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

U KOMUNITNÍHO 

CENTRA MATKY 

TEREZY

AUTOGRAMIÁDA 

PUBLICISTKY 

A SPISOVATELKY MARIE 

FORMÁČKOVÉ

FOLKLORNÍ 

FESTIVAL – JIŽNÍ 

MĚSTO HRAJE ZPÍVÁ 

TANCUJE
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Program integrovaného záchranného 

systému, ukázky práce strážníků 

policistů, hasičů a vojáků.

VYHODNOCENÍ 

SOUTĚŽE REGENERACE 

JIŽNÍHO MĚSTA 2014 

A SLAVNOSTNÍ 

PŘEDÁVÁNÍ ŠEKŮ

GALAKONCERT

DEN 

PRO CELOU 

RODINU

UDĚLEJTE 

NĚCO PRO SVÉ 

ZDRAVÍ POLIKLINIKA 

JIŽNÍ MĚSTO
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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

HANY A PETRA 
ULRYCHOVÝCH

BEAT
JAVORY

Farnosti sv. Františka z Assisi, Komunitnímu centru Matky Terezy a MC Domeček za spolupráci. / Hradům, zámkům a muzeím ČR a vydavatelství MARANATHA o.s. za ceny do soutěže.

České televizi za realizaci přímého přenosu. / TV HOPE za on-line přenos a spolupráci.

Ekumenická rada církví v ČR / Donská 5 / 101 00 Praha 10/ +420 271 742 326 / www.ekumenickarada.cz / Modlitba za domov 2014 je realizována díky dotaci Ministerstva kultury ČR. 

KONCERT JAVORY BEAT 
Hany a Petra Ulrychových

12.00
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Zveme Vás také na přímý přenos České televize / program ČT2

Nám. Jiřího z Poděbrad / kostel Nejsvětějšího Srdce Páně

13.30 15.00

Organizuje Televizní partner Partneři S podporou

Děkujeme

28 / 10
2014 

Komunitní centrum 
Matky Terezy
U modré školy 2337
Praha 11 – Háje (metro C) 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Společná modlitba 15 církví 
za rodinu a domov (kaple)

9.30
PRINC EGYPTSKÝ
Divadlo pro děti 
(hlavní sál)

10.00
SOUTĚŽE O CENY + VÝTVARNÉ 
A TVŮRČÍ DÍLNY PRO DĚTI 
(hřiště, klubovny)

10.30—13.00
KONCERT 
SKUPINY NEON

11.00

www.modlitbazadomov.czVstup zdarma po celý den

8. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle v rámci oslav vzniku naší republiky

Akce probíhá pod záštitou první dámy ČR paní Ivany Zemanové

MODLITBA 
ZA DOMOV

„Rodina mi dává 
kořeny a křídla.“

8.

bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostor, cihlových bytů
REKONSTRUKCE

üZaloženo roku 2001

ü150 rekonstrukcí za rok 

üZázemí na ploše 250 m2

üNáhradní byt ZDARMA
VOLEJTE ZDARMA

800 112 278

PANELREKO s.r.o.
Křejpského 1523, Praha 4, praha@panelreko.cz, www.panelreko.cz

kompletní

panelreko_inzerce_20140910_182x61.indd   3 2014/09/10   13:30



19Inzerce

VOLTE KSČM, KAŽDÝ HLAS JE DŮLEŽITÝ, 
ROZHODUJE VĚTŠINA

NAVRŽENÝ TÝM ODBORNÍKŮ NA KANDIDÁTCE KSČM
• Vojtěch Bayer 
• JUDr. František Hoffman 
• Ing. Jiří Semela 
• Ing. Zuzana Koderová 

• Ing. Petr Kaifoš CSc. 
• Miroslav Kříž 
• Jan Mysliveček
• Lukáš Musil

KSČM v Zastupitelstvu Prahy 11 vždy pracovala 
ve prospěch městské části, nikdy se nepodílela 
na vytěžování Jižního Města až k samotnému dnu, 
nezradila svůj program a nemá žádné přeběhlíky.

PRIORITY KSČM NA JIŽNÍM MĚSTĚ
• Dostupné a příjemné bydlení pro mladé i seniory
• Zklidnit dopravu a vyřešit i parkování
• Mateřské školky pro všechny
• Udržet kvalitu výuky na základních školách
• Podpora sportovního vyžití zejména pro mládež
• Využít participační rozpočet pro sport a kulturu
• Více kultury včetně divadla
• Pečovat o parky a tím i o životní prostředí
• Zajistit dostupnou zdravotní a sociální péči
• Za pomoci Policie zajistit v ulicích větší bezpečnost

CHCETE ZMÌNU
      VOLTE ŽENU

Soòa
Jindráková
Kandidátka na starostku Mìstské èásti Praha 11

Dìkujeme za Váš hlas 
pro ÈSSD

www.praha11.cssd.cz

Pro pøíjemnìjší bydlení,
práci a zábavu volte 

11x



20

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 prostorách KC Zahrada 
můžete poznat podobně naladěné lidi všech ge-
nerací. Zahrádkářská sezona je u nás stále 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 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. 10.–31. 10.: Roman Novák a Dimitrij Novák: 
Výstava obrazů. Vstup volný.
1. 10., 14.30–15.30: Divadlo Špílberg uvádí 
pohádku: Maxipes Fík. Vstupné 50 Kč, pro školy 
40 Kč.
4. 10., 15.00–16.00: Divadlo Matěje Kopecké-
ho uvádí pohádku: Nápad myšky Terezky aneb 
O zlé koze. Vstupné 50 Kč. 
6. 10., 14.30–16.00: Sezonu otevíráme swin-
gem, jak jinak – koncert z cyklu Pražského 
salonního orchestru pořádá Klub aktivního stáří. 
Vstupné 50 Kč.
7. 10., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupi-
nové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 
200 Kč.
8. 10., 14.30–15.30: Divadlo Lokvar uvádí po-
hádku: Tatínek není k zahození. Vstupné 50 Kč, 
pro školy 40 Kč.
11. 10., 10.00–12.00: Sobotní výtvarná dílna 
– závěsné voňavé srdíčko. Vstupné 50 Kč.
15. 10., 14.30–15.30: Divadlo Dívadlo uvádí 
pohádku: Smolíček. Vstupné 50 Kč, pro školy 
40 Kč.
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.
18. 10., 15.00–16.00: Divadlo Akorát uvádí 
pohádku: Princezna se zlatou hvězdou na čele. 
Vstupné 50 Kč. 
20. 10., 14.30–16.00: Richard Adam a jeho 
nestárnoucí hity – koncert z cyklu Setkání se 
zpěváky pořádá Klub aktivního stáří. Vstupné 
50 Kč.
21. 10., 18.00–20.00: Co dělá spisovatel, než 
začne psát? Přednáška Mgr. Markéty Dočekalo-
vé seznámí návštěvníky s tím, co vlastně takový 
spisovatel dělá před tím, než napíše první větu 
svého románu nebo novely. Vstupné 97 Kč.
22. 10., 14.30–15.30: Divadlo Inkognito uvádí 
pohádku: Havraní sliby aneb Jak se dělá po-
hádka. Vstupné 50 Kč, pro školy 40 Kč.
25. 10., 10.00–12.00: Sobotní výtvarná dílna 
– podzimní věneček. Vstupné 50 Kč.

25. 10., 15.00–16.00: Divadlo Tondy Novot-
ného uvádí pohádku: Nejkrásnější narozeniny. 
Vstupné 50 Kč.
31. 10.–2. 11.: Akicon – jedenáctý ročník festi-
valu anime, mangy a japonské kultury. Festival 
pořádá Sdružení přátel japonské kultury, více 
informací na www.akicon.cz. 

PŘIPRAVUJEME:
6. 11., 20.00–22.00: STO ZVÍŘAT – koncert 
početné české SKA kapely, která je proslulá vtip-
ností svých textů. Vstupné 260/230 Kč.
11. 12., 20.00–22.00: Radůza s kapelou – 
osobitá písničkářka, kterou tentokrát doprovodí 
nejen klasická harmonika a hra na piáno. Do KC 
Zahrada s ní dorazí i doprovodná kapela. Vstup-
né 300/270 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. 10., 18.00–20.00: Šanson na tvrzi – Šan-
sonové setkání s Milanem Jírou a jeho hosty. 
Vstupné 130/100 Kč.
5. 10., 15.00–16.00: Nezávislé divadlo uvádí 
pohádku: Příběh z boudy. Vstupné 50 Kč.
12. 10., 15.00–16.00: Pidivadlo uvádí pohád-
ku: O Rybabě a mořské duši. Vstupné 50 Kč.
19. 10., 15.00–16.00: Divadelní společnost 
Anima Candida uvádí pohádku: Pohádky z kou-
zelného kabátu. Vstupné 50 Kč.
23. 10., 19.00–20.30: Beseda s Janem Po-
tměšilem – fi lmový „Jíra“ z oblíbené pohád-
ky je ve skutečnosti známý český herec Jan 
Potměšil. A právě tento herec zavítá v říjnu 
na Chodovskou tvrz, aby se zúčastnil zajímavé 
besedy a příjemně si s vámi popovídal. Vstupné 
120/90 Kč.
26. 10., 15.00–16.00: Divadlo Damúza uvádí 
pohádku: Deset-dvacet-sova. Vstupné 50 Kč.
30. 10., 19.00–20.00: Oldřich Kaiser & Dáša 
Vokatá: Koncertní vystoupení undergroundové 
písničkářky a komerčního seladona! Vstupné 
220/180 Kč.

Probíhající 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, Radovan Pauch: Obrazy.

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

program
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 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
10.–12. 10. Podzimní burza. Sobotní prodej 
oblečení, hraček atd. 9.00–12.30 hod. DDM JM, 
Šalounova.
25. 10., 9.00–12.30 a 13.30–17.00: Kera-
mická dílna I. a II. Anděl a Betlém. DDM JM, 
Šalounova.
18. 10., 9.00–17.00: Kurz animace. Tvor-
ba krátkého animovaného fi lmu. DDM JM, 
Šalounova.
18. 10., 9.00–13.00: Otevřený turnaj ve stol-
ním tenisu – jednotlivci. DDM JM, Šalounova.
19. 10., 10.00–13.30: FIMO. Výroba šperků. 
DDM JM, Šalounova.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.
Info na www.ddmjm.cz.

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

program
2. 10., 19.00: „Nejde-li o život …“ další z cyklu 
zastavení u Matky Terezy. Tentokráte s knězem 
a trapistickým mnichem, disidentem, čestným 
a mravně nekompromisním člověkem P. Karlem 
Satoriou. 
13. 10., 16.00: „Islám a křesťanství“ – 
prof. PhDr. Luboš Kropáček – přednáška sdru-
žení křesťanských seniorů.
18. 10., 8.30–12.00: Dobrovolnický den 
u kostela sv. Františka a KCMT – uvítáme kaž-
dou pomocnou ruku. 
18. 10., 7.00: Zájezd do Jihlavy, Brtnice, Telče 
a Pelhřimova – výlet nejen pro seniory. Podrob-
nosti na webu.
19. 10.–22. 10., Burza oblečení pro charitní 
účely v KCMT. Více info na webu.
19. 10., 15.00–17.00: Keramická dílna – výro-
ba misek a zvonků – Přihlašování u Jany Domšo-
vé (janadomsova@gmail.com, 603 281 864).
28. 10., MODLITBA ZA DOMOV – celodenní 
akce Ekumenické rady církví. Koncert, duchovní 
program, program pro děti. Více info na www.
modlitbazadomov.cz. 
Kurzy trénování paměti – 10 lekcí od 2. 10. 
do 4. 12. ČT od 9.30 do 11.30 hod. V základním 
kurzu se naučíte jednoduché postupy a moderní 
metody, které pomáhají udržet paměť svěží. Při-
hlášky osobně v kanceláři KCMT nebo na 
e-mail:fried@kcmt.cz. Cena 500 Kč. 

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

Samé hrábě, 

žádné vidle 
(přísloví a transformace)

V prostorách Artotéky budou 

představeny obrazy výtvarníka, 

publicisty a archiváře Jiřího 

Hůly, jehož tvorba se pohybuje 

na společném území poezie, teorie 

informace a výtvarného umění.

29. 9.–1. 11. 2014

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 h.; So 9–15 h.

tel.: 272 918 759

Kulturní centrum Zahrada, Malenická 

1784, Praha 4

vás zve na koncert skupiny

Devítka a Knezaplacení
Devítka je hudební skupina s  více než 

dvacetiletou tradicí. V  jejím středu je 

kytarista, zpěvák a  písničkář Honza 

Brož. Patnáct let jste ho spolu s  Jin-

dřiškou Brožovou mohli vídat i ve sku-

pině Žalman a  spol. Devítka se opírá 

o dvě dospělé kytary, výbornou basky-

taru, barevný vokál, ale hlavně o původ-

ní repertoár melodických písniček. Kape-

la vydala 

devět CD, 

z  nichž nej-

úspěšnější se jmenuje „Duše v  peří“. 

Za pozornost stojí i CD s názvem „U Je-

žíška 9“, které je složeno z  převážně 

původních adventních písní. V  součas-

né době s Devítkou vystupuje jako host 

zpěvačka Madla Klupková, která kape-

lu obohacuje o  pátý vokál. V  této se-

stavě si můžete Devítku poslechnout 

na  novém CD „DEVÍTKA LIVE 2013“.  

Folková skupina Knezaplacení působí 

na české hudební scéně od roku 1998. 

V současné době vystupuje v pětičlen-

ném obsazení, které v  sobě zahrnuje 

dvě kytary (Honza Paulík, Martin Pří-

hoda), fl étnu (Lenka Musilová), basky-

taru (Ondra Jukl), rytmické nástroje 

a sólový (Míla Šlechtová) nebo vícehlas-

ný zpěv. Od  roku 2000 pořádá Kne-

zaplacení v  Buštěhradě své vlastní pí-

sničkové večery s  názvem Zastávka 

v čase, do nichž si pravidelně zve zají-

mavé a  vážené hosty. Skupina Kneza-

placení se účastní folkových a  hudeb-

ních festivalů, do jejího repertoáru patří 

vlastní písně, i blues a oblíbené bossa-

novy, které můžete slyšet na  dvou již 

vydaných CD. V současné době nejvíce 

koncertují s  Jitkou Vrbovou a Standou 

Chmelíkem.

DEVÍTKA 

KNEZAPLACENÍ

16. ŘÍJNA 2014 

19.30 HODIN 

Kulturní centrum Zahrada, 

Malenická 1784, Praha 4 

vás zve na koncert skupiny   

STO ZVÍŘAT 
Skupina Sto Zvířat v  čele 

s  komponistou, perkusistou 

a  zpěvákem Janem Kalinou vznik-

la v  roce 1990 ze studentského rock‘-

n‘roll bandu Matěj Čech a představila se 

pražskému publiku na podzim dvojkon-

certem v Malostranské besedě. Od  té 

doby koncertuje v Čechách i v zahrani-

čí. Odehrála přes 1300 koncertů, vydala 

11 alb a několik videoklipů. V  loňském 

roce vydala své celkově deváté „dět-

ské“ album Tlustej chlape-

ček se včelou v  kalhotách, 

ke  kterému natočila i  klip 

„Tlustej chlapeček“. Skočná 

partička je proslulá vtipnos-

tí svých textů a někdy jde o hu-

mor opravdu dětsky odzbrojující, jiné 

kousky jsou vyloženě dospělé. Ve svém 

posledním albu se Zvířata neomezova-

la jen na  SKA styl, který je s  kapelou 

nejčastěji spojovaný, ale hudební pes-

trost přesáhla i  do  tónů swingu, etna 

nebo latiny. Jejich muzika je bezesporu 

hodně baví a  na  koncertech to je cítit 

v každém tónu. 

STO ZVÍŘAT

16. LISTOPADU 2014 

20.00 HODIN 



22 Život na Jižním Městě

Sportoviště u ZŠ Květnového vítězství má novou tvář

Moderní nové prostory pro sportování 

jsou od  září k  dispozici v  Základní ško-

le Květnového vítězství 1554. Za téměř 

osm milionů korun z  rozpočtu městské 

části Praha 11 vzniklo hřiště se dvě-

ma kurty, vhodné k  nohejbalu i  volejba-

lu a dalším sportovním aktivitám. Úpravy 

se týkaly i  nevyhovujícího povrchu, kte-

rý nesplňoval bezpečnostní parametry. 

Nahradil ho moderní a bezpečný povrch, 

na kterém již děti sportují.  

red

MČ Praha 11 vyhlásila nové grantové programy na rok 2015

RMČ Praha 11 schválila usnesením č. 

1169/16/R/2014, 1170/16/R/2014 

a 1397/19/R/2014 nové grantové pro-

gramy na rok 2015. 

•  Grantový program MČ Praha 11 na rok 

2015 pro oblast KULTURY určený pro 

fyzické a právnické osoby 

•  Grantový program MČ Praha 11 pro 

oblast ŠKOLSTVÍ na rok 2015 

•  Grantový program MČ Praha 11 na rok 

2015 pro oblast SPORTU a TĚLOVÝ-

CHOVY určený pro fyzické a právnické 

osoby

Podrobnější informace o grantových pro-

gramech lze získat na  odboru školství 

a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324-

5 nebo na internetových stránkách:

www.praha11.cz/cs/granty-a-fondy/

Kontaktní osoba – program pro oblast 

ŠKOLSTVÍ + SPORTU a TĚLOVÝCHOVY: 
Mgr. Ivana Strnadová

tel.: 267 902 501

e-mail: strnadovai@praha11.cz 

Kontaktní osoba – program pro oblast 
KULTURY: 
Bc. Markéta Šlechtová

tel.: 267 902 323

e-mail: slechtovam@praha11.cz

Praha 11 udělila ceny za šíření dobrého jména městské části

Jižní Město ocenilo ve  středu, 24. září, 

občany, kteří si zaslouží zvláštní oceně-

ní za  rozvoj městské části, šíření jejího 

dobrého jména nebo za  činy, jenž zvy-

šují kvalitu života společnosti. Udělova-

ly se Čestná občanství i  Ceny městské 

části. Vybraní laureáti se zařadili po bok 

spisovateli Miloslavu Švandrlíkovi, sopra-

nistce a držitelce ceny * álie Aleně Míko-

vé, zakladatelce tradice sborového zpě-

vu Zuzaně Drtinové a dalším významným 

osobnostem. „V  žádné době by se ne-

mělo zapomínat na  lidi, kteří posouvají 

společnost k vyšším hodnotám, ke kulti-

vovanosti a porozumění. V  té dnešní je 

potřeba projevu zasloužené úcty možná 

ještě vyšší, než jindy,“ usoudil starosta 

Dalibor Mlejnský. 

Ceny městské části se udělují za význam-

ná umělecká, vědecká a  jiná díla, která 

mají vztah k městské části. Laureátem se 

může stát také občan, jehož život, půso-

bení a dílo mají úzký vztah k Jižnímu Měs-

tu. Je také projevem úcty za mimořádné 

činy, které znamenaly záchranu života či 

morálních, historických a kulturních hod-

not, nebo úcty významným představi-

telům v  oblasti politiky, vědy, kultury 

a sportu. 

Čestná občanství a  ceny MČ se udělují 

na  základě písemného návrhu s  podrob-

ným zdůvodněním zásluh navrhovaného. 

Ceny a občanství převzaly vybrané osob-

nosti 24. září  v 17.hodin v Brožíkově síni 

na Staroměstské radnici.  Byla mezi nimi 

MUDr. Vladimíra Říhová, lékařka, Vladimír 

Klíž, starosta Sboru dobrovolných hasi-

čů Praha 11 –Chodov, doc. Mgr. Vladimír 

Mencl, hudebník a malíř, doc. PhDr. Jaro-

slav Kobr, CSc., pedagog, a další.  cis
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Vzhledem k  tomu, že byl přijat zákon 

o  základních registrech, bychom chtěli 

upozornit občany na to, že již ÚMČ Pra-

ha 11 nemá možnost využívat informa-

cí pro oslovení rodičů nově narozených 

dětí pro jejich přivítání mezi nové obča-

ny městské části Praha 11. Z toho vy-

plývá, že není možné najít datum naro-

zení a  adresu trvalého bydliště dítěte 

v databázi. Městská část by přesto tra-

dici vítání občánků s názvem Vítáme tě 

mezi námi ráda zachovala. 

Proto bychom uvítali, aby se rodiče 

nově narozených dětí přihlásili na odbor 

školství a kultury na tel.: 267 902 353, 

mob.: 724 341 816, paní Majchráková, 

e-mail: majchrakovah@praha11.cz, Vidi-

mova 1324, Praha 11. 

Výzva pro občany - vítání občánků bude pokračovat

Očkování proti vzteklině
Jižní Město I
ve čtvrtek 16. října 2014

9–12 a 13–17 hod.

Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ Praha 11

Jižní Město II
ve čtvrtek 23. října 2014

9–12 a 13–17 hod.

objekt Hráského ul. 1902 (garáž ve dvo-

ře u jednopatrové budovy č. p. 1902, na-

proti řadě panelových domů č. p.  1908 

a 1909)

Po  dohodě je možné provést i  trvalé 

označení psa mikročipem, který odpoví-

dá ISO standardu vydanému Evropskou 

unií. Trvalé označení psa staršího šes-

ti měsíců, chovaného na území hlavního 

města Prahy, je povinné dle ustanove-

ní obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 

Sb. HMP, o místním poplatku ze psů. Či-

pování je hrazeno chovatelem v plné výši. 

Chovatel má nárok na úlevu od poplatku 

vždy ve dvou následujících letech po oči-

pování (vždy 350 Kč/rok), poživatelé in-

validního či starobního důchodu neplatí 

v uvedených letech poplatek žádný. Dal-

ší možností, jak trvale označit psa, je te-

tování odborně způsobilou osobou, které 

však v  rámci hromadného očkování pro-

váděno nebude. V  případě označení te-

továním není přiznáván nárok na  úlevu 

od poplatku.

Upozornění:
• Ochranné očkování proti vzteklině je 

na území ČR povinné pro psy starší tří mě-

síců dle ustanovení zák. č. 166/1999 Sb., 

o veterinární péči, v platném znění. Prová-

dí se 1x ročně a je hrazeno chovatelem.

• Možnost očkování i proti dalším infekč-

ním chorobám (kombinovaná vakcína).

• Pokud majitel psa nevyužije této hro-

madné akce, má možnost nechat 

si naočkovat zvíře u  kteréhokoliv veteri-

nárního lékaře.

• Při očkování budou vydávány ekologic-

ké sáčky na psí exkrementy.

• Bližší informace podá OŽP na  tel. č. 

267 902 357.

28. října 2014 – Komunitní centrum Matky Terezy – vstup volný

Na státní svátek 28. 10. proběhne na Hájích – Praha 11 v Komunitním centru Matky Terezy již druhý ročník 

duchovně-kulturního festivalu Modlitba za domov. Letošní ročník nese podtitul „Rodina mi dává kořeny i křídla“. 

Bohatý program pro celou rodinu bude probíhat ve všech prostorách komunitního centra od 9.30 hodin.

V 10.00 hodin zveme všechny malé i velké děti na divadlo Princ Egyptský, na soutěže o ceny a na výtvarné a tvůrčí dílny. 

Dospělí se mohou těšit od 11.00 hod. na koncert kapely Neon a od 12.00 hod. na vystoupení 

Javory Beat s Hanou a Petrem Ulrychovými. Vstup na celý program zdarma.

V rámci Modlitby za domov probíhá do 13. října doprovodná výtvarná soutěž pro děti, mládež a rodiny 

na téma Rodinný portrét. Obrázky dětí budou vystaveny v KCMT během festivalu, nejlepší pak budou prezentovány 

v přímém přenosu České televize. Info: www.modlitbazadomov.cz.

Organizují Ekumenická rada církví ČR, Národní síť Místních akčních skupin ČR a Síť mateřských center za podpory 

Ministerstva kultury a pod záštitou první dámy ČR paní Ivany Zemanové.

Koncert Javory Beat Hany a Petra Ulrychových pro Prahu 11 

a program pro děti
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Praha 11 se vrátila k tradici odměn za péči 
o předzahrádky
Po krátké přestávce se Praha 11 vrátila k tradici odměňování bytových družstev 
a společenstev vlastníků jednotek za péči o předzahrádky. 

Akce má za úkol, stejně jako vloni, moti-

vovat obyvatele bytových domů ke spo-

lečné snaze zkrášlit Jižní Město. Prostory 

před bytovými domy totiž už roky roz-

kvétají trvalkami a mění se v odpočinko-

vé oázy s okrasnými dřevinami. Městská 

část barevnou proměnu předzahrádek 

vítá. „Uvědomujeme si, jak důležitý je 

společný zájem o kvalitu života na Jižním 

Městě a  jak významně k  tomu přispíva-

jí právě jeho obyvatelé,“ uvedl starosta 

Dalibor Mlejnský, který předal odměnu 

za péči o oceněnou předzahrádku v Bran-

dlově ulici paní Václavě Šušnjarové, kte-

rá se o  ni vzorně stará. Poprvé letos 

odměňovala Praha 11 autora nejpůvab-

nější předzahrádky v  červnu, podruhé 

ve  středu 20. srpna, a  to peněžní pou-

kázkou na nákup zahradnického nářadí či 

materiálu.

cis
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Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – podzim 2014

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 

oznamuje, že velkoobjemové kontejnery 

na bioodpad budou na podzim 2014 při-

staveny na  Jižním Městě v  níže uvede-

ných termínech.

Službu organizuje a hradí ze svého roz-

počtu Hl. m. Praha. Do přistavených vel-

koobjemových kontejnerů mohou oby-

vatelé Jižního Města zdarma odkládat 

biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) 

rostlinného původu ze zahrad – listí, trá-

vu, větve, neznečištěnou zeminu apod.

VOK budou přistaveny ve stanovený ter-

mín maximálně na  dobu 3 hodin (9–12 

nebo 13–16 hod.) s tím, že pokud bude 

VOK naplněn ještě před uplynutím stano-

vené doby přistavení, nebude vyměněn 

za nový jako v minulých letech, ale bude 

odvezen bez náhrady. O uvedené změně, 

stejně jako o přiděleném počtu VOK, roz-

hodl Magistrát hl. m. Prahy.

Po celou dobu přistavení VOK bude pří-

tomna odborná obsluha, která bude do-

hlížet na průběh sběru. 

VOK jsou určeny pouze pro občany hl. 

m. Prahy a  pro odpad z  údržby zahrad 

ve  vlastnictví fyzických osob (občanů). 

Vysbíraný bioodpad bude zpracován 

kompostováním.

08. 11. (sobota) 9–12
Mokrá–Zimákova

08. 11. (sobota) 13–16 
Kryštofova–Kazimírova

09. 11. (neděle) 9–12
Stachova–V Hájích (u trafostanice)

09. 11. (neděle) 13–16
Rujanská–Donovalská

15. 11. (sobota) 9–12
Ženíškova–Květnového vítězství

15. 11. (sobota) 13–16
Výstavní–K Jezeru (parkoviště u TJ Háje)

16. 11. (neděle) 9–12
Komárkova–Hněvkovská (u sportovní haly)

16. 11. (neděle) 13–16
Mokrá–Zimákova
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Skauti se stoletou tradicí
Skauti v Čechách působí už přes sto let a asi jen málo lidí se s nimi nikdy nesetka-
lo a nikdy neslyšelo jméno Jaroslav Foglar. Za sto let se mnoho věcí změnilo, ale 
přesto dnešní děti nemají k těm tehdejším zase tak daleko, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. I dnes děti hledají kamarády, na které se lze spolehnout, i dnešní děti 
přitahuje zář ohně, láká táboření, vodáctví, hry, vlastní klubovna, parta. Kdo prošel 
dobrým skautským oddílem, nezapomíná, a protože činnost zůstává v mnoha vě-
cech stejná jako před lety, i dnešní děti zažívají to, co prožívali v oddílech jejich rodi-
če či prarodiče. 

Co skauting a Jižní Město?
Náš oddíl, tedy 76. skautský oddíl Krhúti, 

funguje na  Jižním Městě od  roku 1988. 

Začínali jsme tedy skrytě, protože skau-

ting mohl být v Čechách ofi ciálně obnoven 

až po listopadu 1989. V osmdesátých le-

tech, kdy bdělost tehdejších státních or-

gánů polevila, existovala ovšem na  Již-

ním Městě řada oddílů, které skautskými 

metodami pracovaly, a my tak byli v dob-

ré společnosti a  navázali kontakty, kte-

ré mnohdy trvají dodnes. Po celou dobu 

činnosti oddíl vedou ti, kteří ho založili, 

a přesto, že dnes je jim kolem padesáti 

let, vrhají se do  dalších oddílových akcí 

se stejnou chutí jako na začátku. Za 26 

let činnosti prošlo oddílem více jak 200 

členů.

Na jaké aktivity lákáte své členy dnes?
Celoroční činnost vychází z  osvědče-

ného skautského systému obohace-

ného o  indiánské prvky a  o  možnosti, 

které poskytuje moderní vybavení pro 

pobyt v přírodě. Snažíme se klást důraz 

na  slušné chování, spolupráci a  kama-

rádství, tak jak je to obsaženo ve skaut-

ském zákoně. Každý týden máme schůz-

ky v  oddílové klubovně. Jednou za  14 

dní vyjíždíme na výpravy za dobrodruž-

stvím do  přírody, většinou na  celý ví-

kend. Táboříme pod stanem, v týpí, pod 

širákem, nebo přespáváme ve  skaut-

ských klubovnách mimopražských oddí-

lů. Pravidelně na kánoích sjíždíme české 

řeky, jezdíme na lyže i na kola, soutěží-

me v zálesáckém vaření, podnikáme hry 

ve  staré Praze. Činnost oddílu vrcholí 

letním táborem v  indiánských týpí. Prá-

vě tady zažijeme největší dobrodružství 

roku v oddílové partě. 

Pro jak staré děti je váš oddíl určený?
Náš oddíl má zhruba 50 členů. Nejmlad-

ší, ve  skautu se jim říká vlčata, přichá-

zejí do oddílu v 7 až 9 letech, míváme 

jich v oddíle zhruba 15, mají svůj samo-

statný program, který je odlehčenou 

verzí toho, co je čeká ve  velkém oddí-

le. Skautský oddíl, do  něhož přecháze-

jí vlčata zhruba v 10–11 letech, má asi 

25 členů, kteří jsou rozděleni do tří dru-

žin: Lišáků, Hřebíků a  Káňat. Snažíme 

se o  individuální přístup a  práci spíše 

v menších skupinách. Na schůzkách hra-

jeme hry, učíme se skautské dovednos-

ti – morseovku, uzly, první pomoc, šifro-

vání, práci s  mapou a  buzolou. Zbytek 

oddílu tvoří roveři a dospělí, kteří kdysi 

v oddíle začínali jako nováčci a dnes se 

podílejí na jeho vedení.

Z klasického 
skautského programu  
v současnosti často 
vychází náplň fi remních 
teambuildingů

A pozvánka na závěr?
Rádi mezi sebou uvítáme nové členy. 

Přijďte se podívat a vyzkoušet si, jaké to 

je být skautem.

Díky za rozhovor a ať se skautům na Již-

ním Městě daří

Dana Foučková

Kontakt: 
RNDr. Milan Kvíz, tel.: 723 181 880

e-mail: jana.kvizova@quick.cz

www.krhuti.cz

www.facebook.com/krhuti. 
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Den s vaším strážníkem okrskářem
Dnes si představíme jednoho ze strážníků okrskářů. 
Jmenuje se Milan Kubíček a na Jižním Městě slouží pátým 
rokem. Za tu dobu stihl dvěma lidem v bezprostředním 
ohrožení života poskytnout první pomoc a život jim 
zachránit.

Proč zrovna Městská policie hl. m. Pra-
hy? A Jižní Město?
„Mám vztah ke zbraním, motorovým vo-

zidlům a sportu. Městská policie všechny 

tyto koníčky spojuje, navíc mi umožňuje 

být nápomocný všem ostatním. Zbraň no-

sím denně, v okrsku často jezdím na mo-

torce nebo kole, a ten sport je tím pádem 

jasný. Jižní Město jsem si vybral proto, že 

je nedaleko mého bydliště, mám k němu 

velmi kladný vztah a jako otec chci udělat 

všechno pro to, aby tady byly v bezpečí 

a spokojené nejen moje děti, ale i všech-

ny ostatní.“

Jak je to s  tvým okrskem, co všechno 
v něm najdeme a jak se ti v něm slouží?
„Je to velmi různorodý okrsek. Je tu ko-

nečná stanice metra Háje, TJ Háje, zá-

kladní a mateřské školy, pár činžáků, ro-

dinné domy i  paneláky, a  navíc mi patří 

i  kus lesoparku a  část Hostivařské pře-

hrady. K okrsku mám kladný vztah, za ta 

léta tady mám výbornou místní a osob-

ní znalost. Někteří lidé se na mě obracejí, 

i  když procházím svým okrskem po prá-

ci domů, protože za  ta léta vědí, že jim 

poradím, nebo pomůžu. Díky tomuto blíz-

kému vztahu s  občany našeho Jižního 

Města se mi teď podařilo spolupracovat 

s  Policií ČR, oddělením kriminální služ-

by, na  jednom velice závažném případě 

a  tato spolupráce vznikla také v  době, 

kdy jsem byl mimo službu. I když se od-

strojím ze „strážnického“, nezavírám oči 

ani uši a nejsem k okolí lhostejný. Prý se 

tomu říká „nemoc z povolání ☺ “. A pokud 

chcete dělat tuto práci poctivě, tak to ani 

jinak nejde.“

S  Milanem Kubíčkem jsem se prošla 
jeho okrskem, aby občané našeho Již-
ního Města mohli alespoň takto nahléd-
nout do denní náplně práce okrskáře.
„Většinou ráno moje činnost začíná 

na  přechodu pro chodce, kde zajišťuje-

me společně s  kolegy bezpečnou cestu 

dětí do škol. Poté se přesouvám do okrs-

ku. Na  rampě metra Háje dohlížím ze-

jména na  dodržování obecně závazných 

vyhlášek hlavního města, ať už se vzta-

hují k  popíjení alkoholu, dodržování trž-

ního řádu nebo žebrání. Dolů do  metra 

scházím většinou na  zavolání dozorčích, 

třeba pokud si nevědí rady s agresivním 

cestujícím. K  rampě metra Háje přiléhá 

i autobusové nádraží, kde především ře-

ším kouření tam, kde to není dovoleno. 

Každý den také zajedu k TJ Háje na kon-

trolu, zda se tam nenachází nějaké záva-

dové osoby. Teď tu zrovna mají posprejo-

vanou zeď. Ve všední dny vždycky kolem 

poledne hlídkuji u  základní školy, když 

končí žáci nižších ročníků, abych jim za-

jistil bezpečný odchod domů. Také kont-

rolujeme dětská hřiště a pískoviště, zda 

tam nejsou nějaké střepy z lahví nebo in-

jekční stříkačky, nebo prostě cokoli, oč by 

se děti mohly poranit. Mezi těmito každo-

denními úkoly vyjíždím řešit oznámení ob-

čanů, dokumentovat nepovolené skládky, 

vyvrácené dopravní značení, řeším drob-

né krádeže, kontroluji parkování a prová-

dím spoustu dalších činností, ale to by 

bylo ještě na  dlouho. Snažím se dělat 

po  stránce bezpečnosti život na  našem 

Jižním Městě lepší.“
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Plavecké závody v bazénu jedenáctky vs

Život na Jižním Městě

Praha 11 připravuje další „železnou neděli“
Praha 11 připravuje další velké uklízení v ulicích Jižního města, a to na listopad. 
Bude třetí v pořadí a naváže na úspěšnou jarní akci, kdy se posbíralo na 1800 
kubíků objemného odpadu. V roce 2013 vyházeli obyvatelé této části hlavního 
města 1350 kubíků odpadu, letos zaplnili 180 desetikubíkových kontejnerů.

„Jsme rádi, že lidé službu využívají. Už po-

druhé jsme je vyzvali, aby před schod své-

ho domu vynesli všechno, co jim doma 

nebo ve  sklepě překáží a  zvyšuje riziko 

požáru. Letos bylo odpadu ještě víc než 

v roce 2013, což si vysvětlujeme popula-

rizací velkého jarního úklidu,“ uvedl tehdy 

starosta Dalibor Mlejnský.

Staré gauče, skříně a další objemný odpad 

vyváželi zaměstnanci Jihoměstské majet-

kové a společnosti Komwag do sběrného 

dvora. Služba byla pro obyvatele Prahy 

11 zcela zdarma. Letos ji městská část 

rozšířila o  pomoc těm, kteří ze zdravot-

ních důvodů nemohli odpad před dům vy-

nést. Pokud včas zavolali na Linku čistoty 

800 113 336, zaměstnanci Jihoměstské 

majetkové jim pomohli.

Projekt Jižní Město – město pro život v mezičase 
bilancuje: uskutečnilo se 105 setkání

V  rámci programu Jižní Město – město 

pro život se od roku 2011 uskutečnilo cel-

kem 105 setkání se zástupci BD a SVJ, 

ze kterých vyplynula řada úkolů. Podařilo 

se dokončit 604 úkolů různého zaměře-

ní. Většinou se jednalo o údržbu a úpra-

vu zeleně, opravy chodníků, rekonstrukci 

dětských hřišť ve  vnitroblocích, odstra-

nění nevhodných betonových konstruk-

cí, opravu a  rekonstrukci kontejnerových 

stání, opravy venkovních květináčů, od-

stranění starých nevyhovujících pískovišť, 

odstranění nepoužívaných klepadel a su-

šáků na prádlo, vybudování tzv. „přešla-

pových“ chodníčků atd. 

Program, který našel odezvu mezi veřej-

ností a pomohl ji zapojit do rozhodování 

o  tom, jak má vypadat Jižní Město, jis-

tě bude fungovat jako nástroj spoluprá-

ce, samosprávy a  Jihoměstské majetko-

vé i nadále. 

V  bazénu Jedenáctky VS (Mírového 

hnutí, Praha 11) se 26. 9. 2014 usku-

tečnil již 6. ročník tradiční akce Pla-

vecké závody ZŠ Praha 11. Akce byla 

určena pro žáky 6., 7. a  8. tříd, kte-

ří závodili v  těchto disciplínách: 50 m 

prsa – jednotlivci a  4 x 50 m smíšená 

štafeta, volný způsob. Sestřih z  těch-

to závodů můžete sledovat v  televizi 

SPORT 5 v  termínech 6. 10. od 18.25 

hod., 7. 10. od  15.25 hod.,  8. 10. od 

16.45 hod., 11. 10. od  10.55 hod. 

a  18.00 hod., 12. 10. od  11.00 hod. 

a 16.00 hod.
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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. Konzul-
tace s námi je ZDARMA a  je zcela nezá-
vazná. T: 725 00 11 88, 271 00 11 88, 
rimrealit@rimrealit.cz, www.rimrealit.cz. 
Těšíme se na Vás v jedné z našich 3 kan-
celáří na Jižním Městě.

• Koupíme 3–4pokojový byt, Háje, Cho-
dov, Opatov. Cena dle stavu bytu. Nabí-
zíme rychlé jednání, máme hotovost. Tel.: 
606 100 144

• Sháníme menší byt do 65 m2 na Jižním 
Městě a  okolí. Platíme hotově. Prosíme 
bez RK. Tel. nebo SMS: 723 410 514

• 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, po-
zemek 533 m2. Dům z roku 1938 po rekon-
strukci v roce 2000. Info: 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

• Pronajmeme byt v  panelovém domě, 
v osobním vlastnictví, 2 + kk, 5. poschodí, 
na  adrese Chalupkova 1366/3, Praha 4. 
Měsíční platba vč. poplatků 7000 Kč. Tel.: 
267 902 130 nebo 724 184 542

• Pronajmeme byt v  panelovém domě, 
v osobním vlastnictví, 2 + kk, 1. poscho-
dí, na adrese Ke Škole 1397/3, Praha 4. 
Měsíční platba vč. poplatků 7000 Kč. Tel.: 
267 902 130 nebo 724 184 542

• Pracující pár hledá pronájem bytu s ce-
nou do 14 tis. Kč, po  část. rek., zařízení 
nerozhoduje. Děkuji. Tel.: 605 845 088

• Přímý zájemce koupí jednotlivě dva 
byty v  Praze. Menší pro dceru 1–2 + 1 
a větší byt pro sebe 3–4 + 1. Na vystěho-
vání nespěchám, platba hotově, vyplatím 
dluhy či exekuce, lze i byt před privatizací. 
Tel.: 608 661 664

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• 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

• 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

• 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

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, ob-
klad, dlažby. Malířské a  bourací práce, 
odvoz suti. Rekonstrukce jader, dom-
ky, nebyt. prostor. Rozumné ceny. Tel.: 
603  538  738, e-mail: marti.dvorak@
centrum.cz

• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. 
Kompletní malířské práce, štukování stěn 
a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. 
www.123malovani.cz, tel.: 603 475 667, 
e-mail: infomal@volny.cz

• 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

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

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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 
plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-
tů, připojování kuchyní apod. Výměny roz-
vodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.: 
603 344 485, e-mail: jirka.vlasak@volny.cz

• 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

• 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

• UKLIDÍM, VYŽEHLÍM, PŘÍP. NAKOU-
PÍM, POHLÍDÁM DĚTI, 100% spolehli-
vost a trpělivost, důchodkyně ve výborné 
kondici. Nejraději JM – není podmínkou. 
Tel.: 603 436 827, nebo 222 946 963

• 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 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

• 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

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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• Myji okna, čistím koberce, sedačky. 

Vyčistím též interiér vašeho vozu u  vás 

doma či ve fi rmě. Stačí jen přístup k 220 

V a místo na otevření dveří. Praxe, čistota, 

preciznost. Tel.: 603 440 480

• OPRAVY 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

• 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

• 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

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

třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

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

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC; Vinyl; 

Koberce; Plovoucí podlahy. Návštěva 

se vzorky, zaměření a  cenová kalkulace 

ZDARMA. Kontakt: mob. 604  623  052, 

www.blahapodlahy.cz

• 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

• Rekonstrukce bytů, domů, zateplení 
fasád, pokrývačské práce, co neumíme, 

zařídíme. Rozumné ceny. Praha a  oko-

lí. Kalkulace ZDARMA. Petr Šitner, tel.: 

775 690 435, e-mail: rekonstrukce123@

seznam.cz

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety.

Tel.: 737 202 354

• Snadná výměna záclon, spouštěcí gar-
nýže. Žaluzie všech typů, prodej, montáže, 
opravy. Tel.: 222 351 996; 602 371 996

• NOVÉ ROZVODY ELEKTŘINY v panelo-
vých bytech, nyní za výhodné ceny. Moder-
ní způsob provedení bez bourání a prachu. 
Staňte se naším dalším spokojeným zá-
kazníkem. Volejte tel.: 773 900 106

• Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 
mokrou metodou profi  stroji. Ručně čistí-
me kožený nábytek, myjeme okna a pod-
lahy. Zbavíme Vás špíny, prachu, roztočů, 
alergenů a  skvrn různých původů. Rychle, 
kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA. 
Tel.: 777 717 818 www.cistimekoberce.cz

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE 
BYTŮ. FIRMA S  TRADICÍ. ZÁRUKA 5 
let! SLEVA 11 % STAV. PRÁCE. Jádro 
od  86  000 Kč. RENO NOVOTNÝ, tel.: 
602 292 812, 272 912 326, renonovotny@
atlas.cz, www.reno.wbs.cz  

• Provádím rekonstrukce bytových i ne-
bytov. prostor vč. menších zakázek. Zed-
nictví, obkladačství, byt. jádra, štukování 
stěn, malování aj. práce. Kvalitně, spoleh-
livě i  za  nižší ceny. Tel.: 739  613  488, 
e-mail: jin60jir@seznam.cz

VZDĚLÁNÍ
• 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

• 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 V  KLIDU – individuální 
výuka děti, dospělí, časová fl exibilita, tr-
pělivý, přátelský přístup, lektorka – pra-
xe 12 let, pobyt v  zahraničí, zkoušky. 
Tel.: 607 906 256, volejte, prosím, mezi 
19–20 h.

• ANGLIČTINA/NĚMČINA CB Jižní Měs-
to. Kurzy (cena od 1950 Kč); konverzace; 
AJ pro děti. Výuka od 15. 9. 2014. Zápis 
on-line kdykoliv. Modletická 1391/4, Pha 4, 
tel.: 732 939 162, www.cb.cz/jizni.mesto

• VÝUKA HUDBY U  VÁS DOMA – pro 
děti a  dospělé. Vyučované obory: KY-
TARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY, ZOBC. 
FLÉTNY, KLAVÍR, KLARINET, HOBOJ. 
Výuka probíhá zábavnou a  individuální 
formou. INFORMACE: Martina Dvořáko-
vá, dipl. spec. TEL.: 602 646 628, e-mail: 
radostnahudba@seznam.cz 

• AJ, NJ – individuální, aktivní výuku se 
zaměřením na  schopnost dorozumět se, 
nabízí začátečníkům i pokročilým zkušená 
lektorka. Dobrá šance pro dříve narozené, 
výhodné pro fi rmy. Tel.: 605  828  292, 
272 918 126

• 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

• Doučím žáky ZŠ – fyzika, šp. jazyk, 
a studenty středních škol –fyzika, elektro-
technika, ŠJ. Připravím na závěrečné a ma-
turitní zkoušky z  elektrotechniky. Vyřizuji 
vyhlášku č. 50/75 Sb. Tel.: 272 912 919

FINANCE 
A PRÁVO

• 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

• 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

• 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

• DRUŽSTEVNÍ BYTY: prohlášení vlastní-
ka (nemovité věci), převody bytů do vlast-
nictví, zakládání SVJ, zaměření a pasporti-
zace bytů, družstevní právo, info ZDARMA 
na tel.: 724 304 603

• Vedení účetnictví, mzdová agenda, 
služby daňového poradce. Benkova 32, 
Praha 11, tel.: 604  734  175, midatax@
midatax.cz 

OSTATNÍ
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 
opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová, Za-
kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597

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 rea-

litních poradců kanceláře RIM REALIT sta-

rající se o Jižní Město, Petrovice, Měcho-

lupy. Nabízíme nadstandardní možnost 

výdělku. Kontaktujte nás: 725  960  492, 

rimrealit@rimrealit.cz

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

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

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

• 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

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

DOV na adrese Holušická 2253/1, Praha 

4-Chodov. Objednání na tel.: 211 222 211 

nebo www.ridet.cz

• Prořezávání a  kácení stromů z  lana. 
Opravy, nátěry střech, štítů, okapů, fa-

sád, vysokotlaké a  ruční mytí, shoz sně-

hu a jiné výškové práce. Michal Pták, tel.: 

603 712 174, michalptak@centrum.cz

• Pronajmu garáž v  garážovém komple-

xu Holušická 1, Praha 4-Chodov, 2. patro, 

s oknem. Nájem 1200 Kč měsíčně. Tel. ve-

čer: 271 91 38 48

• Kadeřnictví Metodějova 1467, dám-

ské, pánské, dětské, Vás srdečně zve. 

Tel.: 604  111  676 Gábina Krištofová, 

723 969 635 Lenka Tomková

• Zdravotní sestra pracující roky jako 
chůva. S  dlouholetou praxí, nabízí práci 

pro vaše děti. Mám doporučení z předcho-

zích rodin. Tel.: 604 968 063

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

né ceny. P. Jenšíková, tel.: 777 285 669, 

www.kadernice-do-domu.cz

• Bezpečnostní agentura se stabilním 

zázemím přijme větší počet uchazečů pro 

Prahu a  okolí. Nabízíme 65–80 Kč/hod. 

Tel.: 731 439 473

• Krejčovství Zuzana Šemlová – opravy, 

úpravy oděvů a bytového textilu. Zdimě-

řická 1446, Praha-Jižní Město. Otevřeno 

pondělí a  čtvrtek 10.00–18.00 h. Tel.: 

734 487 143

• 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

• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE 

– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH 

VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALAR-

MY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚTLA, 

ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHOVAČ-

KY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.: 

777 832 938, Praha 4-Šeberov

• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řešení 

webu s  internetovým marketingem. M: 

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

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

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

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

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

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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Bosch Car Service - Kunratice
Opravy, údržba, servis

Mechanika

Inspekce

Diagnostika elektronických 
systémů

Elektrika/
elektronika

Pneuservis

Měření emisí

Servis brzd

Měření geometrie

Výměna oleje

Servis autoskel

Servis klimatizace

Škoda Fabia
VW Golf
Renault Clio

Peugeot 206
Ford Focus
Citroën C4

Nabídka výměny olejů:

Akční nabídka:
jen za 199 Kč

AUTO JAROV KUNRATICE

www.autojarov-kunratice.cz

SKA_inz_Milicov-Lesni_Klic_182x123_NEW_OK.indd   1 9/16/14   5:06 PM


