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Laminátová plovoucí podlaha

m2

89,-
Dřevěná parketová podlaha

m2

445,-
m2

498,-

Nejširší výběr podlah za nejlepší ceny! 
Více než 200 dekorů okamžitě skladem!

Vinylová podlaha 

K nákupu nad 
400,- Kč získáte 
s tímto kupónem 
plastový kbelík

ZDARMA!
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Otázky pro starostu 
Dalibora Mlejnského

Budou senioři i dál dostávat 
zvýhodněné vstupenky do bazénu?
Zájem o vstupenky na plavání 

seniorů, které jsme ve spolupráci 

s Jihoměstskou sociální spustili v září 

letošního roku, skutečně překvapil. 

Senioři bazén Jedenáctky VS využívají 

v plném rozsahu. Původní emise 

zvýhodněného vstupného se prodala 

hned v prvních dnech, další jsou 

připravené. 

Jak daleko jsou práce na vybudování 
parku u Jedenáctky VS?
Práce respektovaly termíny projektu, 

který počítal s jejich ukončením 

na přelomu měsíců října a listopadu. 

Lidé mohli sledovat, jak práce 

postupují. Po úplném dokončení bude 

park celoročně veřejně přístupný. 

Dělaly se sadové úpravy, zpevňovaly 

plochy a rozmisťovaly lavičky. Plocha 

bude sloužit jako pobytová, kdo 

bude chtít, může se posadit nebo se 

natáhnout na trávník. Chtěli jsme, aby 

občané Prahy 11 měli další příjemné 

místo pro trávení volného času. 

Košíkovský park volně navazuje 

na sportovně relaxační areál 

Jedenáctka VS. 

Proč už nebudou u Milíčova spásat 
trávu ovce a kozy jako dosud?
Rozhodnutí ukončit smlouvu 

s majitelem zvířat je jedním 

z opatření, jimiž jsme reagovali 

na doporučení Magistrátu hl. města 

Prahy, abychom přestali za veřejné 

prostředky udržovat pozemky 

soukromých vlastníků, a to bez 

ohledu na to, zda je užívají občané 

Prahy 11 například jako park či 

oddechové místo. Okolí Milíčova je 

jedním takovým místem; nepatří 

do svěřeného majetku městské části 

a smlouva je uzavřena na údržbu 

ploch spásáním. Pokud bychom ji 

nevypověděli, riskovali bychom, že se 

dopustíme špatného hospodaření. 

  

 

Dalibor Mlejnský
starosta městské 

části Praha 11

Otázky pro starostu
Dalibora Mlejnského

Praha 11 udělila ceny za šíření dobrého jména městské části

Tradiční akce Plavecké 
závody již pošesté

Od Jana k Jiřímu, 
od Jiřího k Janům

Besedy pro děti i seniory

Jihoměstští školáci mají 
další hřiště

Zlaté medaile z vícebojů 
mladým atletům 
z Jižního Města

Jihoměstští hasiči
nacvičovali záchranu 
v seniorských domech
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Jižní Město ocenilo ve středu 24. září občany, kteří si 
zaslouží zvláštní ocenění za rozvoj městské části, šíření 
jejího dobrého jména nebo za činy, jež zvyšují kvalitu života 
společnosti. 

Udělovala se Čestná občanství i  Ceny 

městské části. Vybraní laureáti se zařadili 

po bok spisovateli Miloslavu Švandrlíkovi, 

sopranistce a držitelce ceny � álie Aleně 

Míkové, zakladatelce tradice sborového 

zpěvu Zuzaně Drtinové a dalším význam-

ným osobnostem. „V žádné době by se 

nemělo zapomínat na lidi, kteří posouva-

jí společnost k vyšším hodnotám, ke kul-

tivovanosti 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 v důstojných prostorách v Brožíko-

vě síni na Staroměstské radnici. 

Laureáti čestného občanství: 

•  MUDr. Vladimíra Říhová
lékařka

Pracovala v OÚNZ školní zdravotní služ-

by, od roku 1988 na středisku v Michno-

vě ulici. Od ledna 2001 má ordinaci v ulici 

Anny Drabíkové. Dvaadvacet let slouži-

la pohotovostní služby, včetně nočních 

směn. Během třiatřiceti let na  Jižním 

Městě svou prací pomohla významné 

řadě pacientů.

•  Vladimír Klíž
starosta Sboru dobrovolných hasičů 

Praha 11-Chodov

Završil 40. rok svého působení ve  sbo-

ru dobrovolných hasičů, z toho více než 

dvacet let v čelní funkci starosty sboru. 

Od  počátku svého členství se aktivně 

angažoval ve prospěch zajištění požární 

ochrany tehdy se rodícího Jižního Města, 

ať již jako člen hasičské výjezdové jednot-

ky, při preventivně výchovné činnosti, při 

práci s dětmi a mládeží v oddíle mladých 

hasičů, nebo jako funkcionář sboru, za-

stupující zájmy požární ochrany při jedná-

ní s místní samosprávou. 

•  doc. Mgr. Vladimír Mencl
hudebník a malíř

Patří do skupiny umělců mnohostranné-

ho zájmu. Studoval klavírní hru na AMU. 

Dále působil jako klavírní virtuos, docent 

na  pražské Akademii múzických umění, 

člen Asociace hudebních umělců a  věd-

ců, člen Unie výtvarných umělců v Praze. 

V  jeho obrazech najdeme řadu citlivých 

momentů, vypovídajících o  jeho lásce 

k české krajině, především k rodným Již-

ním Čechám. 

Laureáti Ceny městské části Praha 11

•  Doc. PhDr. Jaroslav Kobr, CSc.
pedagog

Byl učitelem základní školy a vysoké ško-

ly. V závěru svého pedagogického půso-

bení učil v  Základní škole na  Jírovcově 

Téma měsíce

Praha 11 udělila ceny za šíření 
dobrého jména městské části
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náměstí. Po odchodu do důchodu se ak-

tivně věnuje práci v klubech seniorů Bla-

tenská a  Křejpského. Působí a  působil 

v komisi seniorů Rady městské části Pra-

ha 11. Též se věnuje spisovatelské práci.

•  Věra Krumphanzlová
akademická malířka

Na přelomu 70. let vystudovala v Želez-

ném Brodě Střední uměleckoprůmyslo-

vou školu sklářskou a  v  Praze Vysokou 

školu uměleckoprůmyslovou. Studovala 

kaligrafi i na Japonské ambasádě a v Ja-

panologické společnosti v Praze. V letech 

1996–2000 pracovala jako kurátorka 

a vedoucí galerie Chodovské tvrze v Pra-

ze 11, kde se podílela na  realizaci osmi 

desítek výstav významných českých i za-

hraničních umělců. V  letech 2000–2008 

působila jako architektka, manažerka 

a autorka mnoha výstavních projektů pro 

Magistrát hl. m. Prahy, pro Ministerstvo 

školství ČR a  Dům národnostních men-

šin. V roce 1999 získala mezinárodní oce-

nění za grafi ckou tvorbu.

•  Ing. Lubomír Vaculka, CSc.
pedagog

Vystudoval strojní fakultu ČVUT, svůj ži-

vot však zasvětil pedagogické činnosti 

v  různých školských funkcích pražského 

středního průmyslového školství, teore-

ticky pak zejména v rámci své habilitace 

na katedře pedagogiky Univerzity Karlo-

vy v Praze.

•  JUDr. Zdeněk Simon
sportovec

Obětavý organizátor úspěšného tradiční-

ho závodu Opatovská desítka ve spolu-

práci s městskou částí Praha 11 a Jiho-

městskou sportovní, který má svou váhu 

ve  sportovním světě a  přispívá k  dob-

rému jménu Jižního Města. Jeho jméno 

je známé atletické a  zejména chodec-

ké veřejnosti. Je stále aktivní a výkonný 

sportovec.

•  Michal Dusík
hokejový rozhodčí, trenér mládeže

Už za studií na Gymnáziu Wilhelma Piec-

ka se zaměřením na matematiku nastou-

pil do  tréninkového střediska mládeže 

u HC Slavia Praha. Po zranění musel pře-

stat hrát hokej. Během studií na  Mate-

maticko-fyzikální fakultě UK začal spo-

lupracovat se sportovní redakcí České 

televize, nejprve jako externí redaktor, 

od roku 1994 jako komentátor se zamě-

řením na  atletiku a  lední hokej. Několik 

let působil jako hokejový rozhodčí a tre-

nér mládeže.  

•  In memoriam Zlata Svobodová
ředitelka MŠ

Pracovala ve  školství od  roku 1981, 

od roku 1992 ve funkci ředitelky MŠ Ja-

žlovická; patřila k  nejaktivnějším ředite-

lům mateřských a základních škol měst-

ské části Praha 11. Vypracovala se 

na  jednu z  nejlepších ředitelek, neúnav-

ně vedla svoji mateřinku ke  zvyšování 

kvality pedagogické práce. Neuzavírala 

se však jen do  své školy, zúčastňovala 

se také aktivit městské části a  některé 

sama se svým kolektivem organizovala. 

Sportovní hry mateřských škol MČ Pra-

ha 11 nesou na uctění její památky název 

Memoriál Zlaty Svobodové. Paní Zlata 

Svobodová podlehla těžké nemoci, s níž 

statečně bojovala, v roce 2012. Ocenění 

převzala její dcera Veronika Růžková.

•  doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc.
psychiatr

Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK, 

Ke Karlovu, a v privátní ambulanci A. Dra-

bíkové. Absolvoval zahraniční stáže a ak-

tivně se účastní mezinárodních zahra-

ničních kongresů. Od  roku 1995 vede 

odborné kurzy a  přednášky. Výsledky 

své vědecké činnosti publikuje i v zahra-

ničních publikacích a  učebnicích. V  roce 

2001 obhájil kandidátskou disertační 

práci „Biologické základy hyperkinetické 

poruchy v dětském a dorostovém věku“. 

V roce 2004 obhájil habilitační práci „Bio-

chemické a vývojové aspekty hyperkine-

tické poruchy“.

•  Ing. Vlastimil Bílý
hlavní technolog výstavby bytů JM I 

a JM II

Pracoval jako hlavní technolog podniku 

Montované stavby Praha a od roku 1972 

na technickém a technologickém zajištění 

výstavby bytových a občanských objektů 

Jižního Města I. a II. Není příznivcem za-

hušťování v plochách s jiným určením, ale 

v případě objektivní nutnosti se zamýšlí, 

kam výstavbu sociálních bytů co nejvhod-

něji situovat.

•  Tereza Elena Šínová
atletka

Od dubna 2013 se zapojila do přípravy 

v oddílu Atletika Jižní Město. Jde o výraz-

ný talent s příkladnou zaujatostí pro at-

letickou činnost. Navzdory útlému věku 

je výraznou mladou atletickou osobnos-

tí a  skvěle reprezentuje městskou část 

Praha 11.  

•  Mgr. Dagmar Havlíčková
ředitelka ZŠ

Od roku 1996 je ředitelkou ZŠ Pošepné-

ho náměstí, svého času největší základ-

ní školy nejen v Praze, ale v celé České 

republice. Ve  své historii se škola vždy 

zaměřovala na podporu sportovních čin-

ností. Ředitelka Dagmar Havlíčková se 

dlouhodobě a všestranně za celou dobu 

ve  funkci ředitelky podílí na  prospěšné 

práci pro městskou část Praha 11.

•  Olga Sládková
pedagožka, logopedka

Pracovala jako učitelka a  následně jako 

ředitelka MŠ celý život ve  školství, je 

skvělá pedagožka. Ve  své pedagogické 

praxi se věnovala především logopedic-

ké činnosti, kterou vykonává svědomitě 

až dosud. Od roku 2000 pracuje jako lo-

gopedka v mateřských školách MČ Praha 

11 s vynikajícími výsledky.

•  Jiří Mazur
strážník

U  Městské policie hl. m. Prahy pracuje 

od  1. 5. 2009, v  současné době je za-

řazen jako strážník specialista – okrskář, 

dlouhodobě odvádí velmi dobrou práci 

ve svěřeném okrsku, který zahrnuje část 

Centrálniho parku a  metro Opatov. Zú-

častňuje se aktivit v oblasti prevence za-

měřené speciálně na  předškolni mládež 

na našem Jižnirn Městě.

•  Mgr. Michal Kolíska
strážník

U  Městské policie hl. m. Prahy pracuje 

od 1. 10. 2012, v současné době je za-

řazen jako strážnik specialista na  tísňo-

vé  lince 156, kde na základě předchozích  

zkušeností v  bezpečnostních složkách 

účinně uplatňuje své dovednosti. V  ne-

dávné době se rovněž podílel na záchra-

ně lidského života.

•  Luboš � ím
strážník

U  Městské policie hl. m. Prahy pracuje 

od září 2001, v současné době je zařa-

zen jako vedoucí jízdní skupiny. Pod jeho 

vedením jízdní skupina dosahuje výbor-

ných výsledků, jak při dohlížení nad ve-

řejným pořádkem v  lesích, lesoparcích 

a  parcích, tak při různých preventivních 

akcích na našem Jižním Městě.

•  Tomáš Terchovan
strážník

U  Městské policie hl. m. Prahy pracuje 

od  1. 4. 2004, v  současné době je za-

řazen jako strážník specialista – zástup-

ce vedoucího směny. Jako velmi zkušený 

strážník předává své znalosti a  doved-

nosti svým kolegům i  nově příchozím 

strážníkům. Rovněž zastupuje na  ope-

račním středisku OŘ MP Praha ll.

•  Martina Vaníčková
strážnice

U  Městské policie hl. m. Prahy pracuje 

od 1. 10. 2008, v současné době je za-

řazena jako odborný referent kontroly. 

Jako velmi zkušená pracovnice předává 

své znalosti a dovednosti svým kolegům 

i  nově příchozím strážníkům a  prová-

dí kontrolu výkonu práce. Její další do-

vednosti jsou směrovány do  prevence 

se zaměřením na předškolní, školní, děti 

a seniory našeho Jižního města, kdy za-

bezpečuje ze strany OŘ MP Praha 11 

přednáškovou činnost.

cis



6 Zajímavosti z Jedenáctky

Jižní Město žije sportem
MČ Praha 11 a Squashpoint vás 

zvou na Den otevřených dveří 

ve Squashpointu! V sobotu 8. 11. 

od 9:00 do 18:00 hodin. Čeká Vás den 

plný zábavy a sportu! Půlhodinové 

ukázky všech cvičebních lekcí, 

posilovna, squash, vše pod vedením 

profesionálních instruktorů a trenérů. 

Občerstvit se můžete v nové kavárně. 

Soutěže o zajímavé ceny. Vstup 

zdarma. Více na www.squashpoint.cz.

Za památkami Prahy (III): Pražský 
hrad a jeho okolí.
Promítání fotografi í PhDr. Jiřího 

Bartoně s komentářem autora. Úterý 

18. 11. v 15.30 hod. Vstup volný.

Podzimní tradice. 
Již tradiční kaž-

doroční posvícení 

si užili na začát-

ku října senioři ze 

seniorských klubů 

na Jižním Městě 

ve Stravovacím 

centru Křejpského. 

K poslechu hrála 

oblíbená skupina 

Brdská pětka. Se-

nioři si užili tanec, 

dobrou zábavu 

i pečenou kachnu 

se zelím. 

Šest a půl desetiletí. Kamenná 

svatba manželů Jitky a Mirosla-

va Chýlových se uskutečnila v září 

na Chodovské tvrzi. Manželé oslavili 

65 let společného života. Gratuluje-

me a přejeme štěstí a pohodu do dal-

ších let.

Krásné jubileum. Smaragdová svatba 

manželů Boženy a Zdeňka Hrabicových 

se uskutečnila tradičně na Chodovské 

tvrzi. My gratulujeme a přejeme další 

šťastná společná léta.

Padesátitisící 
návštěvník. Spor-

tovně relaxační areál 

Jedenáctka VS při-

vítal v září padesáti-

tisícího návštěvníka 

v bazénové části. 

Od starosty Da-

libora Mlejnské-

ho dostal jubilejní 

návštěvník bazé-

nu dort vytvořený 

z ručníků a osušek. 

Od provozovatelů 

areálu získala rodi-

na malého Danie-

la navíc poukaz pro 

dvě osoby do well-

ness a bazénu. 
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Obyvatelé si stěžovali na bezdomovce
Na  stany bezdomovců na  okraji sídliště 

Háje, v  lese u  nádrže Hostivař, si měst-

ské části Praha 11 stěžovali její obyvate-

lé. Na místo se ve středu vypravili zástupci 

společnosti Jihoměstská majetková, měst-

ské policie a  úřadu. „Zjistili jsme, že bez-

domovci jsou na  pozemku v  soukromém 

vlastnictví. Na místě samém nebyl zjištěn 

zvýšený nepořádek. Strážníci provedli kon-

trolu bezdomovců, žádný z nich nebyl ce-

lostátně hledaný. Větší seskupení stanů 

jsme zjistili u  Hostivařské nádrže, ovšem 

na území MČ Praha 15,“ uvedl ředitel Jiho-

městské majetkové Rostislav Korbel s tím, 

že na  přítomnost bezdomovců (trampů) 

upozorní společnost jak majitele pozemku, 

tak vedení městské části Praha 15. cis

Místo stavby domu raději park

Městská část Praha 11 nesouhlasí se zá-

měrem investora, který chtěl v katastrál-

ním území Háje vybudovat bytový dům 

s  osmi nadzemními podlažími, osmnác-

ti byty a devatenácti parkovacími místy, 

sedmnácti z nich pro rezidenty. „Přesto-

že nás opozice neustále obviňuje ze za-

hušťování území a  plošného povolování 

staveb na území jižního Města, přistupu-

jeme k záměrům odpovědně. Po důklad-

né úvaze jsme došli k závěru, že stavba 

bytového domu ve  stabilizovaném úze-

mí není vhodná, zahustil by se okraj síd-

liště a  lokalitě by to neprospělo, zejmé-

na s ohledem na dopravní situaci,“ uvedl 

starosta Dalibor Mlejnský. 

Městská část investora vyzve k  jednání 

o  tom, zda by jí parcelu neprodal. Úze-

mí by se pak řešilo komplexně, například 

jako náměstí s navazující parkovou úpra-

vou. Místo bytového domu by mohla vy-

růst maximálně doplňková nízkopodlaž-

ní stavba, například cyklopoint, cukrárna, 

občerstvení nebo kavárna.  cis

Praha 11 hostila Den kojení na Jižním Městě
Praha 11 se postavila za podporu přiro-

zené výživy kojenců a malých dětí a spolu 

s Laktační ligou ČR uspořádala Den Koje-

ní na Jižním Městě. Úkolem akce bylo při-

pomenout význam kojení pro imunitu ko-

jence, pro vznik silné citové vazby mezi 

matkou a dítětem a pro další nenahradi-

telné aspekty spokojeného nejranějšího 

období dětství.

V informačním stanu získali zájemci zdar-

ma odborné poradenství v oblasti kojení 

a výživy malých dětí či rady neonatologa 

a laktačních zdravotních sester. Součástí 

akce byl také soutěžní kviz o ceny a vý-

tvarná soutěž pro malé návštěvníky Ko-

jení očima dětí. 

cis

K obezřetnosti a opatrnosti vyzývají své žáky jihoměstské základní školy. 
Děti ve třech případech údajně lákali neznámí lidé k nasednutí do osobního auta. Rodiče již dostali informace, 

stejně jako žáci a pedagogové. První podezřelé chování posádky auta červené barvy se odehrálo před školou Ke Kateřinkám, další 

u ZŠ K Milíčovu, třetí u Penny, tentokrát šlo podle informací školy o stříbrnou Škodu Fabia s černou střechou. 

Školy ve spolupráci s Policií ČR a také městskou policií přijaly opatření ke zvýšení bezpečnosti dětí. Zároveň žáky poučily, 

jak se mají chovat při setkání s cizími lidmi, a vyzvaly je, aby jakékoliv podezřelé chování oznámili na linku 158. 

Jižní Město vyzývá k opatrnosti

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 občany 

městské části Praha 11. Z  toho vyplý-

vá, že není možné najít datum narození 

a adresu trvalého bydliště dítěte v data-

bázi. Městská část by přesto tradici ví-

tání 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.  red

Výzva pro občany – vítání občánků bude pokračovat
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Přinášíme vám fotografi cké ohlédnutí za Plaveckými závody základních škol 
Prahy 11, které se na konci září uskutečnily v bazénu Jedenáctky VS. 

Již 6. ročník tradiční akce byl určen pro 

žáky 6., 7. a 8. tříd, kteří závodili v růz-

ných disciplínách. Jednalo se o 50 met-

rů prsa jednotlivců a 4 x 50 m smíšenou 

štafetu na volný způsob. Téměř 150 dětí 

si vodní závody užilo ve sportovním du-

chu. Napínavou smíšenou štafetu 8. tříd 

na 50 metrů vítězně opouštělo družstvo 

ze ZŠ Donovalská, 7. tříd ZŠ Mendelova 

a 6. tříd ZŠ K Milíčovu. Medaile a pohá-

ry předal úspěšným plavcům starosta Da-

libor Mlejnský. Celý turnaj pořádal odbor 

školství a kultury městské časti Praha 11. 

My se přidáváme s velkou gratulací všem 

úspěšným sportovcům. 

daf

Tradiční akce Plavecké závody již pošesté



MČ Praha-Újezd informuje

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 18. 9. 2014     
SCHVALUJE:
  rozpočtová opatření k září 2014

  fi nanční dar ve výši 25 000 Kč na zahá-

jení činnosti Sboru dobrovolných hasi-

čů Praha-Újezd

  uzavřít s fi rmou PREdistribuce, a. s., 

smlouvu o zřízení věcného břemene 

na parc. č. 385/3, 617/1 a 626/21

  pronájem části prostoru zázemí v ulici 

Nad Statkem 

  dar ve výši 10 000 Kč pro ZUŠ Jižní 

Město, Křtinská

  přehled plánovaných kulturních a spor-

tovních akcí na II. pololetí roku 2014

NESOUHLASÍ:
  s projektovou dokumentací pro do-

datečné povolení stavby Viladomy 

Kateřinky

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva
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Přistavení kontejnerů na bioodpad
Sobota 8. listopadu od 13.00 do 16.00 hodin

• křižovatka ulic Vodnická a Na Křtině

• ulice Ke Smrčině – naproti č. p. 296

• Formanská u Návesního rybníka

• Formanská u č. p. 63

Mezi bioodpad patří: listí, tráva, plevel, 

zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, ká-

vová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřev-

ní štěpka z  větví stromů a  keřů, hlína 

z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří: zbytky jídel (tzv. 

gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, 

kůže, uhynulá zvířata, exkrementy maso-

žravých zvířat, znečištěné piliny a všech-

ny další biologicky nerozložitelné odpady.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Dětský cyklistický závod
Městské části Praha-Újezd a Praha-Křeslice ve spolupráci s Královstvím Kateřin-
ským pořádaly v sobotu 4. října již 10. ročník dětských cyklistických závodů. Pro 
Křeslice to byly první závody. Byl jsem velice potěšen, že Újezd a Křeslice začaly 
po dlouhé době spolu opět spolupracovat. 

Start závodu byl u dětského hřiště u Mi-

líčovského lesa, kde účastníky přivítal 

klaun Ála. Závod byl v 10.00 hodin od-

startován. Trasa vedla lesem kolem Mi-

líčovského rybníka a pokračovala po ulici 

Josefa Bíbrdlíka směrem do Křeslic. Tam 

závodníci před chatičkami odbočili vpra-

vo a  lesní cestou sjeli až k  Botiči. Přes 

dřevěný můstek pokračovali proti proudu 

po  nově upravené cyklostezce směrem 

ke skále, kde byl cíl závodu.  

V  cíli starosta MČ Praha-Újezd Václav 

Drahorád a starosta MČ Praha-Křeslice 

Martin Trefný předali každému závod-

níkovi medaili, diplom za  účast, slad-

kou odměnu a drobné dárky. Děti měly 

k  dispozici malé občerstvení a  na  ohni 

si opékaly buřty. Díky hezkému poča-

sí se zúčastnilo 63 dětských závodní-

ků. V prostoru cíle byla pro děti připra-

vena veliká nafukovací skluzavka. Klaun 

Ála v průběhu akce bavil nejen děti, ale 

i  rodiče. Připravil soutěž v  přetahování 

lanem mezi dětmi a  rodiči, kterou děti 

vyhrály. Na bezpečnost závodníků při jíz-

dě po ulici J. Bíbrdlíka dohlíželi strážníci 

městské policie z Prahy 11. 

Všem zúčastněným dětem, rodičům 

a pořadatelům moc děkuji a  již dnes se 

těším na 11. ročník v roce 2015.

Václav Drahorád, starosta

Osmé běžecké závody organizované MČ Praha-Újezd
Víkend 4. a 5. října 2014 byl nabitý sportovními akcemi pořádanými naší MČ. 

Po sobotních cyklistických závodech při-

šly v  neděli na  řadu závody běžecké. 

A konalo se velké překvapení. 

Počet závodníků byl 101, a tím jsme do-

sáhli rekordu. I přes tuto nezvykle vyso-

kou účast si organizátoři poradili a dou-

fejme, že všichni byli spokojeni. Dokonce 

i kategorie dospělých dosáhla počtu zá-

vodníků okolo dvaceti. Je vidět, že běh 

obecně se stává oblíbeným a  módním 

sportem. Snad to takto vydrží, a to hlav-

ně dětem. Ty daly do  závodů všechno 

a odměnou za to jim byly drobné věcné 

ceny od organizátora a sponzorů. 

Děkujeme všem účastníkům a pomocní-

kům a  těšíme se na další závody, které 

by měly proběhnout v září.

Daniel Hakl, zástupce starosty

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

program
Čtvrtek 6. 11., 17.00: Klub seniorů
Středa 26. 11., 15.00: Vítání občánků

Klub Vodnická, o. s. (klubvodnicka.webnode.cz 
nebo tel.: 603 222 589):
Pondělí 8.30: Pilates
Pondělí 9.45: Cvičení rodičů s dětmi (2–3 roky)
Pondělí 11.00: Zdravotní cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (4–10 let)
Pondělí 18.00 a 19.00: Power joga (současně 
19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00: Zdravotní pilates
Úterý 17.45: Pilates 
Úterý 19.00 a 20.00: Power joga
Středa 8.00 a 9.00: Power joga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 19.00: Pilates
Čtvrtek 9.15: Cvičení rodičů s dětmi (2–3 roky)
Čtvrtek 20.00: Pilates
Pátek 8.30: Power joga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45: Pohybový kroužek
Středa 13.00: Předškolák

Sbor Křesťanské Společenství Praha 
(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Neděle 10.00: Shromáždění 
(mimo 1. neděle v měsíci)   
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Mateřská škola Blatenská připravila na 
začátku října ve spolupráci s klubem 
rodičů milou akci s názvem Blatenské 
posvícení. 

Zahradní slavnost si užili nejen děti, ale 

také rodiče, babičky a dědečkové a další 

návštěvníci. V bohatém programu si ka-

ždý našel to své. Pro návštěvníky byla 

připravena ukázka řemesel, malování 

perníčků, soutěže a ochutnávky. Nechy-

běl harmonikář a oblíbené posvícenské 

koláčky. 

Pro dospělé byla připravena degustace 

vín. Slavnostního zahájení se ujaly mažo-

retky a jejich vystoupení sklidilo zaslouže-

ný potlesk. Celé posvícení se vydařilo na 

jedničku.

daf

Jihoměstští školáci mají další hřiště
Nové, moderní prostory pro sportová-
ní mají k dispozici žáci Základní školy 
Květnového vítězství 1554 na Jižním 
Městě. 

Praha 11 nechala u školy vybudovat hři-

ště se dvěma kurty, kde mohou děti hrát 

nohejbal, volejbal či provozovat další 

sportovní aktivity. Úpravy zahrnuly i vý-

měnu nevyhovujícího povrchu hřiště, kte-

rý již nesplňoval bezpečnostní parametry. 

Nahradil ho moderní, bezpečný povrch. 

Hřiště prošlo křtem při slavnostním oteví-

rání, nyní je již k dispozici školákům. 

cis

Relax

Jižní Město otevře přípravné třídy 
pro předškoláky
U celkem pěti základních škol vzniknou v případě dostatečného zájmu rodičů jiho-
městských předškoláků takzvané přípravné třídy. MČ Praha 11 schválila záměr jejich 
zřízení u ZŠ Donovalská, ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Květnového vítězství 1554, ZŠ Mi-
kulova a ZŠ Pošepného náměstí. 

Přípravné třídy jsou určeny výhradně pro 

předškoláky, tedy děti ve  věku pěti až 

šesti let, které v dalším školním roce na-

stoupí do základní školy. Vhodné jsou ze-

jména pro děti s odkladem školní docház-

ky. V přípravných třídách je snížený počet 

dětí, kterým se tak dostane individuál-

ní péče. „MČ Praha 11 se zřízením tříd 

s předstihem snaží reagovat na plánova-

nou novelu školského zákona, která má 

problematiku přípravných tříd upravovat,“ 

uvedl starosta Dalibor Mlejnský. 

První děti by měly navštěvovat příprav-

né třídy v příštím školním roce, tedy od 

1. září 2015. Přesný počet míst v příprav-

ných třídách ovlivní zájem rodičů a úspěš-

nost dětí u zápisů do prvních ročníků zá-

kladních škol.

Přípravné třídy mají významný socializač-

ní efekt. Děti budou mít dopoledne spe-

ciální výukový režim a odpoledne mohou 

navštěvovat školní družinu, kde se setka-

jí i s ostatními školními dětmi. Pro rodiče 

bude zajímavý i fi nanční aspekt projektu. 

Protože přípravné třídy jsou součástí zá-

kladních škol, jsou bezplatné. Rodiče bu-

dou platit jen obědy a školní družinu, po-

kud ji dítě bude navštěvovat. Obsadí-li 

pěti a šestileté děti místa v přípravných 

třídách, uvolní se pozice v  mateřských 

školách pro jejich mladší spolužáky.

V  letošním roce bylo v  přijímacím řízení 

do MŠ úspěšných 92 % dětí starších tří 

let z  Prahy 11. „Naším cílem je stopro-

centní úspěšnost jihoměstských rodin při 

umisťování dětí v  mateřských školách,“ 

upozornil D. Mlejnský.

Praha 11 zvyšuje kapacity mateřinek 

například zřizováním odloučených ma-

teřských škol. Za  posledních sedm let 

se jí podařilo zvýšit počet míst o  více 

než tisícovku. Další více než stovku zís-

ká opravou dvou pobytových a technic-

kého pavilonu mateřské školy v  Janou-

chově ulici. 

Blatenské podzimní 
posvícení
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Zlaté medaile z vícebojů mladým 
atletům z Jižního Města
V areálu A. C. Sparta na Podvinném mlýnu si dali na konci září dostaveníčko mla-
dí všestranní atleti, aby bojovali o pražské přebornické tituly v kategorii mladšího 
žactva.

Rozdávaly se cenné kovy v  kategorii 

mladších žáků a mladších žákyň. Po ne-

dávném „bronzovém“ úspěchu družstva 

šlo tentokrát o zisk individuálních medailí.

Zlaté medaile získali mladí atleti z  Již-
ního Města:
• Ondřej HOREJŠ nasbíral 2 262 bodů, 

získal titul Přeborníka Prahy a zařadil se 

do  absolutní špičky v  České republice 

ve své kategorii.

• Tereza Elena ŠÍNOVÁ získala v  této 

všestranné atletické disciplíně v červenci 

titul mistryně ČR a dominuje českým ta-

bulkám. Ani zde nezaváhala a jasně zvítě-

zila s bodovým ziskem 3 060 bodů.

Oba zlatí medailisté jsou žáky ZŠ Pošep-

ného. I  tento výsledek ukazuje správný 

směr oddílu, který už čítá na 260 mladých 

atletů a adeptů atletiky, vzešlý z náborů 

dětí z Jižního Města. Více o oddílu Atletika 

Jižní Město na: www.atletikajm.cz.

Ladislav Kárský, předseda oddílu

Výroční 20. ročník 

přespolního běhu 

Cross Cup 

Výroční 20. ročník přespolního běhu 

Cross Cup se uskutečnil již tradičně 

v  Centrálním parku. Střední a  základní 

školy soutěžily ve třech kategoriích – Ka-

tegorie A mladší (první stupeň ZŠ), Kate-

gorie B starší (druhý stupeň ZŠ a gymná-

zií) a Kategorie C dorost (SŠ). Účastníci 

odvedli skvělé výkony, za které jim patří 

velká gratulace. 

Sport a relax

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

15. 11.
Závod o pohár Jižního Města

Areál kynologického cvičiště, Ke Cviči-

šti 950/10; ČKS ZKO č. 246, Praha 4 

– Jižní Město

16. 11.
Mistrovské utkání staršího dorostu 

Chodov – Strakonice – 2. liga

Hala Chodov, Mírového hnutí 2137, 

Praha 4; TJ JM Chodov – oddíl házené

Mistrovské utkání muži B Chodov – 

Kobylisy – 2. liga

Hala Chodov, Mírového hnutí 2137, 

Praha 4; TJ JM Chodov – oddíl házené

Mistrovské utkání muži A Chodov – 

Strakonice – 1. liga

Hala Chodov, Mírového hnutí 2137, 

Praha 4; TJ JM Chodov – oddíl házené

28. – 30. 11.
8. mezinárodní turnaj v interkrosu 

juniorských týmů v Praze 11

ZŠ praktická a Praktická škola Kupec-

kého, ZŠ Květnového vítězství 1554, 

ZŠ Mendelova; Český svaz interkrosu

30. 11.
Mistrovské utkání staršího dorostu 

Chodov – Košutka – 2. liga

Hala Chodov, Mírového hnutí 2137, 

Praha 4; TJ JM Chodov – oddíl házené

Mistrovské utkání muži B Chodov – 

Košutka – 2. liga

Hala Chodov, Mírového hnutí 2137, 

Praha 4; TJ JM Chodov – oddíl házené

Mistrovské utkání muži A Chodov – 

Bystřice p. H. – 1. liga

Hala Chodov, Mírového hnutí 2137, 

Praha 4;TJ JM Chodov – oddíl házené
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PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy

• bržděné přívěsy 1t

• bržděné přívěsy 2t

• přepravníky aut

• přívěsy na motorku

• přívěsy na lodě

• obytné přívěsy

• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar

• převody a přihlašování vozidel

• zajištění STK vozidel a emisních zkoušek

•  prověření původu vozidla, provádění  

VINTESTU firmy Cebia

• odhady motorových vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Tel./fax: 284 686 364 

mobil: 602 330 888, 602 303 788

e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz

www.hakoautobazar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
á
te

c
k
á

HAKO

Jihoměstská majetková a. s. si Vám jako provozovatel dovoluje nabídnout parkovací místa v garážích objektu
Opatovská č.p. 874 a Vojtíškova č.p. 2233.
Cena pronájmu za parkovací stání pro fyzické osoby činí 1 029 Kč vč. DPH, právnické osoby zaplatí za parkovací
stání 1 412 Kč vč. DPH. Držitelé průkazu ZTP zaplatí za parkovací stání 656 Kč vč. DPH. Cena je účtována za
měsíc využívání parkování a zahrnuje pojištění případných škod.

Pro objednávku a uzavření smlouvy se můžete obracet na Jihoměstskou majetkovou a. s.

Najdete nás na adrese: Anny Drabíkové 534/1, Praha 4 - Háje, 149 00,
Tel.: +420 223 016 814, +420 223 016 815, Mob.: +420 736 484 247, e-mail: info@jihomestska.cz

www.jihomestska.cz

PRONÁJEM PARKOVACÍCH STÁNÍ
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haje@CHIRS.cz www.CHIRS.cz

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

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

POBOČKA HÁJE
Najdete nás 

u metra Háje 
vedle pošty

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

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

PRONÁJEM bytu 4+kk/L, 
71m2, Praha 10 – Petrovice

Byt po rekonstrukci s dispoziční 
úpravou z 3+1 se nachází v 6.patře. 
Nabízí se kompletně zařízený a je 
určen k dlouhodobému pronájmu. 
Cena 14.400,-Kč vč.popl.
 Tel. 267 311 611

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

Byt po částečné rekonstrukci se na-
chází v 6.patře. Je určen k dlouhodo-
bému pronájmu. Nabízí se zařízený 
(bez pračky). Cena pronájmu je 
10.000,-Kč + 2.000,-Kč popl.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 3+kk , 3+1
Praha 11

Paní hledá ke koupi byt, min. 60m2. 
Lokalita Háje, Chodov. Raději před 
rekonstrukcí. Na patře nezáleží. Lod-
žie výhodou. Financování hotovostí 
do 2,5 mil.
 Tel. 267 311 611

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

NABÍZÍME PRÁCI
Hledáme aktivní 

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

pobočku na Hájích

KOUPÍM byt 2+kk, 2+1
Praha 11 – Háje

Paní hledá ke koupi byt na Hájích, 
Chodov nechce. Na stavu bytu nezá-
leží. Nechce přízemí, poslední patro 
nevadí. Ráda by balkon. Financová-
ní hotovostí do 2,2 mil.
 Tel. 267 311 611

 haje@chirs.cz

 kariera@chirs.cz

SKA_inz_Milicov-Lesni_Klic_182x123_NEW_OK.indd   1 9/16/14   5:06 PM
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Od Jana k Jiřímu, od Jiřího k Janům
V tichém i hlasitém víru komunálních voleb proklouzlo jedno výročí. Jan Žižka z Ka-
lichu zemřel 11. října 1424 při obléhání Přibyslavi. Před 590 roky, přesto dnes snad 
každý Čech s volebním právem zná aspoň jeho jméno. 

A  názorově pevného přímočarého Jana 

si stále spousta lidí váží, i když se někte-

ří snaží jeho památku protáhnout splaš-

kovou kanalizací. Pro pražského majitele 

realit Matěje Broučka, jak nás s ním se-

známil Svatopluk Čech, nebylo ovšem 

setkání s  Žižkou nijak šťastné. Venkov-

skému rodákovi z Trocnova ale vděčíme, 

přes tehdejší třeskot cepů a mečů, vlast-

ně i  díky němu, a  přes dobové ničení, 

za mnohé dnešní české hodnoty. Národní 

archiv na Chodovci letošního září po ně-

kolik dnů umožnil veřejnosti, aby mohla 

vidět originály listin českého krále Jiřího. 

Dokládají, jaký to byl prozíravý státník 

a  diplomat s  mezinárodním rozhledem. 

Pocházel z  větve pánů z  moravského 

Kunštátu, co „seděla“ na  českých Podě-

bradech. Nelelkovala tam však. Málo se 

ví, že jako první mezi šlechtou psala svo-

je dopisy docela obyčejně – česky. Králův 

otec Viktorín doprovázel „tatíka“ Žižku 

na  jeho cestě za gloriolou nepřemožitel-

nosti. A byl i vojenským velitelem Prahy. 

Král Jiří toužil nastolit mír doma i v Evro-

pě a stát Čechů posílit. Nepřetržitě nará-

žel na obtíže, ale neustoupil ani při největ-

ších osobních obětech. 

Oba zmínění velikáni, ne tak postavou, 

ale určitě významem, rozvíjeli odkaz ji-

ného Jana. Jeho popel 6. července 1415 

skončil pro potupu v řece. Jan Hus přesto 

zůstává nejproslulejším ze „starých“ Če-

chů. Snad to bude doloženo i  v  příštím 

roce kulatého výročí. Tenhle Jan myslel 

docela prakticky, třeba i  na  zpřístupnění 

dobové četby širokému okruhu čtenářů 

reformou pravopisu. 

Památky na všechny jmenované byly poz-

ději soustavně ničeny a Husova jasnozřivá 

reforma přetrvala jen částečně, nejméně 

v lidovém čtení. Gak by gen dnes wssjchnj 

Czechove przj czetbie narzijkalj… Jeden 

ani neví, jak to „správně“ napsat. Za jose-

fínských proměn koncem 18. století ale 

dokázal František Jan Tomsa prosadit vy-

lepšenou reformu, zároveň místo „švaba-

chu“ jednotně upravené latinské písmo. 

Dnes zapomenutý Čech se narodil na Tur-

novsku u Všeně, kde nyní škole úspěšně 

řediteluje rodák z našeho Chodova. F. J. 

Tomsa naopak působil v Praze a měl vliv 

na vydávání učebnic a knih. Mezi tradici-

onalisty to neměl se svými snahami vů-

bec lehké, avšak vytrval. Zemřel 1. listo-

padu 1814 a po dvou stoletích si určitě 

zaslouží v dny Památky zemřelých aspoň 

vzpomínkovou svíčku. Pohřben však byl 

na  malostranském hřbitově mezi tolika 

osobnostmi našeho národního obrození, 

že nikdo neví, kde přesně. Jeho památka 

na nás ale hledí z  každé snadno čitelné 

a jadrné české řádky. Snažme se, aby ty 

naše byly nám, jemu i těm jeho dávným 

předchůdcům ke cti.  

Jiří Bartoň

Podzimní ohlédnutí
Starý snímek vznikl při pietní slavnosti 
nedlouho po 11. květnu 1945, kdy byly 
pohřbeny oběti chodovského povstání 
na konci 2. světové války. 

K padlým náležel i Bohumil Mačák. Střílel 

z okna školy a byl zasažen palbou z ku-

lometu. Uprostřed trojice místních dí-

vek stojí Anička Mačáková, sestra padlé-

ho. Doprovází ji v kroji Květa Dvořáková, 

dnešní paní Vernerová, která fotografi i 

uchovala. Z druhé strany je Marta Humha-

lová, dnes Beranová. V čase Dušiček, jak 

vstřícně říkáváme Svátku zemřelých, svítí 

hřbitovy množstvím zažehnutých svíček. 

Ten chodovský na Opatově má svůj počá-

tek ve zmíněném pohřbu obětí bojů. Úcta 

k  předchozím generacím nás propojuje 

s naším domovem. 

J. Bartoň. 

Fotografi i zapůjčila K. Vernerová.

Lidová čeština před r. 1814. 

Fota a výřezy: Jiří Bartoň

Václav Brožík: Volba Jiřího králem

Jan Matejko: Jan Žižka
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Sbor dobrovolných hasičů z  Prahy 11 – 

MSDH Chodov uspořádal na  začátku říj-

na „Hasičský bál“ ke 120. výročí založe-

ní sboru, které slaví právě tento rok. Ples 

se konal v prostorech Jihoměstského pi-

vovaru. K tanci a poslechu hrála skupina 

Carolina a později i Petr Šiška & Legen-

dy se vrací. 

Během celého večera vládla příjemná 

nálada a  dokazovali to i  tanečníci, kte-

ří tančili hned od začátku plesu. Jak řekl 

velitel sboru dobrovolných hasičů Jiří Ko-

šárek, všichni se shodli na tom, že by se 

hasičský bál mohl stát každoroční tradicí 

na Jižním Městě.

red

Sbor dobrovolných hasičů Praha 11-Chodov 

se vrací k tradici hasičských bálů

Již brzy se vrátí papírové pytlíky na psí exkrementy
Odbor životního prostředí zaznamenává v poslední době velké množství dotazů ob-
čanů ve věci pomůcek na sběr psích exkrementů, které jsou umístěny v pouzdrech 
u košů na psí exkrementy. 

OŽP provozuje na území MČ Praha 11 cel-

kem 195 košů na psí exkrementy, do kte-

rých jsou dodavatelem pravidelně doplňo-

vány pomůcky na sběr exkrementů. Místo 

papírových pytlíků s  lopatkou začaly být 

v  průběhu září 2014 doplňovány černé 

plastové sáčky, které OŽP objednal v po-

měrně omezeném množství především 

na  zkoušku, a  to z důvodu úspory (jsou 

levnější než papírové pytlíky) a také na zá-

kladě žádostí občanů, kteří je v minulosti 

požadovali. Obliba konkrétního typu pro-

středku na sběr psích exkrementů je to-

tiž závislá na osobních preferencích, pří-

padně zvyku jednotlivých chovatelů psů, 

o čemž je možné se přesvědčit při návště-

vě jiných městských částí.

Černé plastové sáčky se však v podmín-

kách Jižního Města příliš neosvědčily. 

Jsou jednak o  něco kratší než papírové 

pytlíky, a  nejsou proto vhodné do  velké 

části stávajících pouzder na  koších pro 

psí exkrementy, ve kterých nejsou dobře 

vidět (řada občanů se kvůli tomu obracela 

na OŽP s poukazem na plošně chybějící 

pytlíky, ačkoliv OŽP při pravidelných kont-

rolách vyvážení košů a doplňování pomů-

cek na sběr psích exkrementů nic takové-

ho nezjišťuje). Zejména se však setkaly 

se značným odporem u  četných chova-

telů psů, pro které je nepříjemné sbí-

rat po svém psovi teplý exkrement přes 

tenkou plastovou fólii. OŽP proto v blíz-

ké době počítá s  návratem k  původním 

papírovým pytlíkům. Oba typy pomůcek 
na sběr psích exkrementů si mohou ob-
čané vyzvednout také v  kanceláři OŽP 
č. 205, 1. patro, Vidimova 1324-1325, 
Praha 11, a to v úřední hodiny Po 8:00–
17:30, Út 8:00–11:30 a St 8:00–16:30 
hod.
Závěrem OŽP ještě uvádí, že pravidelným 

doplňováním sáčků na  psí exkrementy 

OŽP, v zájmu zajištění co nejvyšší úrovně 

čistoty na  území Jižního Města, vychá-

zí vstříc majitelům psů žijícím na  území 

zdejší MČ, nejedná se však o povinnost. 

Případná nespokojenost s  momentál-

ně dostupným typem pomůcek ke  sbě-

ru psích exkrementů tak rozhodně ne-

zbavuje majitele povinnosti exkrement 

po  svém psovi uklidit. Tato povinnost 

je stanovena v § 3 obecně závazné vy-

hlášky č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování 

čistoty na ulicích a  jiných veřejných pro-

stranstvích, ve  kterém je uvedeno cit.: 

„V  případě znečištění ulice nebo jiné-

ho veřejného prostranství výkaly zvíře-

te odstraní neprodleně toto 

znečištění osoba, která je 

vlastníkem nebo držitelem 

zvířete.“ Záleží tak pou-

ze na  majiteli psa, jestli 

v daném případě využije 

aktuálně nabízené po-

můcky, nebo zda zajis-

tí úklid po svém psovi 

jiným způsobem.
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Jihoměstští hasiči nacvičovali 
záchranu v seniorských domech

V domech s pečovatelskou službou (DPS) v ulici Šalounova a Blatenská trénova-
li dobrovolní jihoměstští hasiči spolu s profesionálními kolegy, jak co nejefektivněji 
odvést seniory do bezpečí, pokud by v objektech došlo k požáru. 

Prostředí DPS se od běžných objektů se 

společným bydlením liší právě skladbou 

obyvatel. Evakuace seniorů, z  nichž ně-

kteří mají sníženou schopnost pohybu, je 

náročnější. 

Cvičení mělo prověřit, jak jsou hasi-

či akceschopní a  připravení. Současně 

se mapovala také spolupráce s dalšími 

složkami záchranného systému, napří-

klad lékařské záchranné služby, měst-

ské policie nebo dobrovolníků z České-

ho červeného kříže. Simulovaný požár 

„zachvátil“ nejvyšší podlaží budovy 

DPS. Aby byli hasiči připraveni skuteč-

ně na  každou možnost, zachraňovali 

obyvatele seniorského domu bez po-

moci výtahu. 

Dobrovolní hasiči mají na  Jižním Měs-

tě nezanedbatelnou historii, v  letošním 

roce slaví 120. výročí založení sboru. Zři-

zovatelem jednotky sboru dobrovolných 

hasičů je městská část Praha 11. Dob-

rovolní hasiči pečují nejen o objekt hasič-

ské zbrojnice, ale také o požární techniku, 

a to ve volném čase, protože kromě člen-

ství v dobrovolném sboru mají také civilní 

zaměstnání. 

cis
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ZDRAVOTNICKÉ

PŘÍMO VE VESTIBULU METRA OPATOV

NOVĚ OTEVŘENO

! Tento kupón =  na obuv !

Restaurace Pražanka 
Jažlovická 1499/38 • restauraceprazanka.cz
Od 13. října je Pražanka zcela nekuřácká. 
Můžete si u nás zakoupit domů čerstvé těstoviny z naší výrobny, nebo naše 

pečené koláče. Nabízíme od nejlepších Moravských enologů nové víno 

z ročníku 2013 za bezkonkurenční ceny. V úterý 11. listopadu vás zveme 

na svatomartinské husy, ke které budeme  podávat mladé Svatomartinské 

víno z Vinařství Šoman. 

Rezervace na tel. 739 571 656 

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

Neplatíte provizi 

Zajistíme perfektní prezentaci nemovitosti, 

včetně širokoúhlých fotografií a 3D půdorysu 

Inzerujeme na předních realitních serverech 

Zajistíme kompletní právní servis, včetně jednání s bankou, 

družstvem, katastrálním úřadem 

Vyřídíme převod energií, předání nemovitosti a daňové přiznání 

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

Originální finský zasklívací systém, 

tvrzená skla bez svislých rámů se posouvají 

k boční stěně lodžie na kterou se přiklopí,

což umožní mytí skel i z venkovní strany.

Zvolíte si barvu konstrukce, doplňkové 

konstrukce - sušáky, vykrytí prostoru pod 

zábradlím apod. samozřejmostí.

Držitel Certikátu kvality ISO 9001:2009

Optimi spol. s.r.o., Dubečská 74/4 Praha 10

Tel.: 602 477 874, info@optimi.cz, www.optimi.cz

www.keramika-nola.cz • tel. 777 207 227 
Keramika Nola vám ve svých obchodech 

v centru na Praze 1 od 1.10. 2014 do 10.1. 2015 v obchodním domě Kotva 

(obchod u eskalátorů u hlavního vchodu od nám. Republiky 656/8, Praha 1) 
a na Praze 4 celoročně 

(20 metrů rovně od východu z metra Budějovická – vedle Eiff el optic) 

ráda nabídne české vánoční ozdoby, zelené lesní 
sklo, drobné dárky a funkční keramiku z oblasti 
Lužice s tradici sahající až do středověku. 
Veškerá tato keramika je určena pro 
pečení a zapékání v troubě. Mísy a tácy 
jsou v cenách od 300 do 900 Kč 
(max. 1490 Kč)

Zubní ordinace STYLEDent:

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
do nově otevřené další ordinace

Smlouvy se zdravotními pojištovnami: VZP(111), VOZP(201), OZP(207)

MUDr. Jaroslav Knap • Tel: 734 313 939, 222 969 471 • U Strže 382/3, Praha 4 • www.styledent.cz

HLEDÁTE ZUBAŘE?
Soukromá zubní ordinace přijímá nové pacienty
Nabízíme moderní a bezbolestnou stomatologii
Kosmická 537/2, Praha 4, Háje
tel.: 608 508 254
www.dcclinic.cz          Máme smlouvy se ZP
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kc zahrada
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s.
Malenická 1784
148 00  Praha 11
Tel.: 271 910 246 
www.kczahrada.cz

Spojení: metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-
va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 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 

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
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
1. 11.–30. 11.: Výstava prací žáků VOŠUP 
a SUPŠ. Vstupné zdarma.
3. 11., 14.30–16.00: Jana Koubková – koncert 
z cyklu Setkání se zpěváky pořádá Klub aktivní-
ho stáří. Vstupné 50 Kč. 
4. 11., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupi-
nové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 
200 Kč.
4. 11., 19.00–21.00: JAZZOVÝ FESTIVAL: 
František Kop Quartet – František Kop – sa-
xofon, Petr Malásek – klávesy, Martin Lehký 
– basová kytara, Pavel Bady Zbořil – bicí. Jako 
předkapela vystoupí LIVE BAND ze ZUŠ Jižní 
Město. Vstupné 150/120 Kč, při koupi vstupe-
nek na oba koncerty (4. 11. + 11. 11.) je vstup-
né jen 250/200 Kč.
5. 11., 14.30–15.30: Nezávislé divadlo uvádí 
pohádku: Nábor šašků. Vstupné 50 Kč, pro 
školy 40 Kč.
6. 11., 20.00–22.00: STO ZVÍŘAT – koncert 
početné české SKA kapely, která je proslulá vtip-
ností svých textů. Vstupné 260/230 Kč.
8. 11., 10.00–12.00: Sobotní výtvarná dílna – 
anděl ze šustí. Vstupné 50 Kč.
8. 11., 15.00–16.00: Divadlo Kůzle uvádí po-
hádku: Zazpívejme notu pro křiklouna Otu. 
Vstupné 50 Kč.
9. 11., 16.00–17.00: Ples princezen – taneční 
veselí pro malé i velké princezny, prince i rytíře. 
Odpoledne plné soutěží, her a tomboly. Pořádá 
RC Babočka. Vstupné 100 Kč/1 dítě + 1 dospě-
lý, každý další dospělý/dítě 20 Kč. Rezervace 
nutná na info@rcbabocka.cz 
11. 11., 19.00–21.00: JAZZOVÝ FESTIVAL: 
Miriam Bayle & Adam Tvrdý Trio – Miriam 
Bayle – zpěv, Adam Tvrdý – kytara, Petr Dvor-
ský – kontrabas, Tomáš Hobzek – bubny. Jako 
předkapela vystoupí MALÁ PARTA ze ZUŠ Jižní 
Město. Vstupné 150/120 Kč, při koupi vstupe-
nek na oba koncerty (4. 11. + 11. 11.) je vstup-
né jen 250/200 Kč.
12. 11., 14.30–15.30: Divadlo Špílberg uvádí 
pohádku: Králíci z klobouku. Vstupné 50 Kč, 
pro školy 40 Kč.
15. 11., 15.00–16.00: Divadlo Akorát uvádí po-
hádku: I houby mají pod čepicí. Vstupné 50 Kč.
16. 11., 10.00–17.00: MISS KOČKA – uni-
kátní soutěž krásy všech koček. Více informací 
na www.misskocka.cz   
19. 11., 14.30–15.30: Divadlo Lokvar uvádí 
pohádku: Malá mořská víla. Vstupné 50 Kč, pro 

školy 40 Kč.
22. 11., 9.00–18.00: Setkání fotografů – 
celodenní festival fotografi e. Více informací 
na www.setkanifotografu.cz. Vstupné 350 Kč, 
po registraci 250 Kč.
24. 11., 14.30–16.00: Výběr tanečních melodií 
ze světového repertoáru – koncert z cyklu Praž-
ského salonního orchestru pořádá Klub aktivního 
stáří. Vstupné 50 Kč. 
26. 11., 14.30–15.30: Divadlo Špílberg uvádí 
pohádku: Krysáci. Vstupné 50 Kč, pro školy 
40 Kč.
29. 11., 10.00–12.00: Sobotní výtvarná dílna 
– keramický svícen. Vstupné 50 Kč.
29. 11., 15.00–16.00: Malé divadélko Praha 
uvádí pohádku: O statečné princezně Máně. 
Vstupné 50 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
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. 11., 15.00–16.00: Divadlo Matěje Kopec-
kého uvádí pohádku: Jak pejsek Ferda potkal 
sluníčko. Vstupné 50 Kč.
2. 11., 19.00–21.00: Lukáš Taverna: „LOVE 
IT ROCK“ – koncert rock‘n‘ rollového a boogie-
-woogie českého pianisty, který vám zahraje hity 
z 50. a 60. let J. L. Lewise nebo Elvise Presley-
ho. Vstupné 150/120 Kč.
4. 11., 17.00–20.00: Monika Lanz: Obrazy 
– vernisáž k výstavě v Malé galerii. Vstup volný.
4. 11., 18.00–20.00: Radek Andrle: Sochy – 
vernisáž k výstavě ve Velké galerii. Vstup volný.
9. 11., 15.00–16.00: Divadlo Dívadlo uvádí po-
hádku: Africká pohádka. Vstupné 50 Kč.
16. 11., 15.00–16.00: Divadlo Kamarádi uvádí 
pohádku: Pozoruhodný skřítek. Vstupné 50 Kč.
21. 11., 19.00–21.00: Koncert s přednáškou 
RANKY – zpěvačka a ezoterička Ranka Tučková 
vás srdečně zve k poslechu písní a inspirativních 
slov pro potěchu duše, klidnou hlavu i radost 
v srdci v čase předvánočního shonu. Vstupné 
160/130 Kč.
23. 11., 15.00–16.00: Liduščino divadlo uvádí 
pohádku Podzimní pohádka aneb Skřítek Třeš-
nička a červené jablíčko. Vstupné 50 Kč.
30. 11., 15.00–16.00: Milada Karez uvádí po-
hádku: O zvířátkách – z cyklu Pořady s kytarou. 
Vstupné 50 Kč.
Výstavy na Chodovské tvrzi:
Ve Velké galerii od 4. 11. 2014 do 3. 1. 2015: 
Radek Andrle: Sochy. Vstupné 50/30 Kč.
V Malé galerii od 4. 11. 2014 do 3. 1. 2015: 
Monika Lanz: Obrazy.

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

program
4. 11., 10.00: Přednáška: Rozvoj a podpora 
rodičovských schopností.  

8. 11., 9.30–11.30: Seminář: Cvičení a správ-
ná manipulace s dětmi (od narození do 1 roku 
věku). Praktická výuka manipulace s dítětem 
do 1 roku věku na panenkách, příp. vašich dě-
tech, pohybové hříčky a cvičení na míči s dět-
mi vhodné pro domácí použití. Cena: 350 Kč. 
Nutno zaplatit při přihlášení na účet: 670100-
2200109413/6210, VS = vaše datum narození. 
Přihlášky a více informací: Pavla Maříková tel.: 
724 033 060 nebo marikova.pavla@seznam.cz.
14.11. , 19:30 – DIVADELNÍ inscenace OSKAR 
a růžová paní – Hrají: Jan Sklenář a Martina 
Eliášová. Vstupné 50 Kč. Vstupenky možno 
zakoupit předem v kanceláři KCMT nebo před 
začátkem představení.
15. 11., 14.00: Tvoříme z fi lcu. Výroba broží 
a magnetek na ledničku. Odpolední dílna pro do-
spělé a děti od 9 let (pro malé děti možnost vyu-
žití herny). Vstup 80 Kč, materiál v ceně. Přihlášky 
předem na e-mail mcdomecek@praha.ymca.cz.
18. 11., 10.00: Komunikace ve vztahu. Naučte 
se hovořit jazykem lásky vašeho partnera. Poví-
dání, diskuze, sdílení. Podkladem je kniha Pět ja-
zyků lásky G. Chapmana. Každé 3. úterý v měsíci.
22. 11., 9.00–16.00: Focení v Domečku. Fotky 
dětí samostatně, se sourozenci či rodiči dle va-
šeho přání. Cena 550 Kč (v ceně 5 fotek 13 x 18 
+ CD s minimálně 10 fotkami). K dispozici budou 
rekvizity, možné přinést svoje. Registrace nutná 
do 18. 11. na adamfoto@adamfoto.cz nebo 
na tel.: 608 158 798. Fotograf: Pavel Adam.
25. 11., 10.00: Návrat z rodičovské dovolené 
z pohledu práva. Na co mám nárok dle pracov-
ních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatelů aj. 
So 29. 11. 14.00: Adventní dílna. Tvorba ad-
ventních věnců a další dekorace – pro dospělé 
a děti od 10 let. Vánoční výtvarná dílna pro 
mladší děti (3–7 let). Cena za dospělého 90 Kč 
plus dekorace (v ceně korpus, větve, drátky). 
Cena za malé dítě 40 Kč. Netvořící doprovod 
a děti vstup zdarma. Přihlásit se je možné v MC 
Domeček nebo na e-mail mcdomecek@praha.
ymca.cz, nejpozději do 20.11. Platba předem.
PORADNY
Po 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno ob-
jednat na tel.: 604 572 712 nebo e-mail: 
faiereisl@chello.cz), poplatek 100 Kč.
Út 9.30–11.00: Poradna efektivního rodičov-
ství (nutno objednat na tel.: 608 708 786 nebo 
e-mail: vlasta.hamalova@seznam.cz), zdarma.
St 18.00–19.30: Poradna přirozeného plá-
nování rodičovství (nutno objednat na tel.: 
777 200 431 nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz), 
zdarma.

Rodinné centrum 
Pilné v�elky
Pacajevova 30, Praha 11
Rezervace na tel.: 608 522 210 
e-mailu: info@rcpilnevcelky.cz

program
Adventní věnce
Sobota 29. listopadu od 9–12 nebo 14–17 
hod. Zveme vás na již tradiční vázání advent-
ních věnců. Pojďme se zastavit v předvánočním 
shonu a společně vytvořit nejen adventní věn-
ce na stůl, dveře, ale i další vánoční dekorace. 
Rezervace na tel.: 608 522 210 nebo e-mailu: 
info@rcpilnevcelky.cz. Rezervace nutná, počet 
míst omezen. Cena: 250 Kč včetně materiálu 
(korpus, chvojí, svíčky, mašle v ceně a další ma-
teriál dle výběru je za poplatek).
ADVENTNÍ KUTILOVSKÁ ŠKOLIČKA
Sobota 29. 11. 2014, 9.00–12.00 hod.
Rodinné centrum Pilné včelky, Pacajevova 30, 
Praha 4-Háje, adventní dílničky, zpívání, pečení 
perníčků a mnoho dalších zajímavých aktivit (pro 
děti od 3 let). Rezervace na tel.: 608 522 210. 
Počet míst omezen. Cena: 200 Kč/dítě (včetně 
veškerého materiálu).
PŘEDVÁNOČNÍ SOBOTA s POHYBEM
Sobota 29. 11., 10.00–11.30 hod. 
Dopolední rozhýbání s Kristýnou
BODYSTYLING, ZUMBA, PILATES, STREČINK

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

Apotéka 
V prostorách Artotéky budou 

představeny kresby a kamenotisky 

Jany Hubatkové, absolventky ateliéru 

ilustrace a grafi ky na VŠUP v Praze.

3. 11.–29. 11. 2014

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 h.; So 9–15 h.

tel.: 272 918 759

Lekníny 
na tvrzi
Od  5. 11. 2014 do  3. 1. 2015 se 

bude v  Malé galerii Chodovské tvr-

ze konat výstava děl pražské výtvar-

nice a  rodačky z  Turnova, malířky, 

grafi čky a  fotogra> y Moniky Lanz. 

Jedná se o průřez tvorby za několik 

posledních let, prezentovaný skvě-

lým výběrem olejomaleb a grafi k, s fi -

gurálními a  přírodními motivy. Svěží 

a někdy jemně melancholická díla ži-

vých a  jasných barev, doplněná ko-

lekcí grafi k, jistě zaujmou a  potěší 

návštěvníky. 

Kulturní centrum Zahrada, 

Malenická 1784, Praha 4 

vás zve na koncert

Radůza + kapela
Zpěvačka, multiinstrumen-

talistka a  autorka hudby i  tex-

tů začínala s  převážně bluesově za-

barveným repertoárem na  ulici, kde ji 

v roce 1993 objevila zpěvačka Zuzana 

Navarová. Její hudba vychází částečně 

z šansonu, ale největší díl inspirace čer-

pá Radůza z folkloru a nála-

dy městských odrhovaček, 

které v jejím podání nabíze-

jí nečekané hudební i textař-

ské obraty. 

Řadí se tak k silné generaci alternativ-

ní scény devadesátých let, která sklízí 

úspěchy nejen na domácích pódiích, ale 

i v zahraničí. Poslední CD pod názvem 

Gaia vydala v letošním roce.

RADŮZA 

+ KAPELA

11. PROSINCE

20.00 HODIN





Život na Jižním Městě 23

Podzim plný barev je za dveřmi
Babí léto nám letos přálo – podzim s chladnými rány však již klepe na dveře. Je to 
ideální čas k přeměně šatníku na podzimní a zimní oblečení, boty a doplňky.

Než tedy uschováte letní věci do zadních 

šuplíků a skříní, projděte je a zamyslete 

se nad tím, jestli jste je v jarní a letní se-

zoně využili. Kam s oblečením, které již 

nepotřebujete? Do popelnice rozhodně 

nepatří! Využijte textilní kontejner PO-

TEX. Kontejnery na textil v Praze a blíz-

kém okolí už mají, nebo brzy dostanou, 

nový kabát (viz foto), který vám hned na-

poví, co se s odloženým oblečením stane 

a kterým organizacím tak díky tomu po-

máháte. Pokud se chcete dozvědět, proč 

je recyklace textilu tak důležitá, nebo kde 

se ve vašem okolí kontejnery nacháze-

jí, doporučujeme nahlédnout na stránky 

www.recyklujemetextil.cz

Velkoobjemový kontejner v ul. Modletická
Odbor životního prostředí oznamuje, že 

4. 11. 2014 (úterý) od  14:00 do  18:00 

hod. bude zkušebně přistaven velkoobje-

mový kontejner na objemný odpad (VOK) 

do vnitrobloku u domu Modletická 1390. 

Podmínky přistavení jsou stejné jako 

u  ostatních VOK (odložit je možné pou-

ze objemný odpad z domácnosti, po ce-

lou dobu přistavení je přítomna obsluha). 

VOK bude přistaven na  základě žádostí 

občanů, kteří v místě postrádají stanovi-

ště VOK od doby, kdy muselo být z důvo-

du dopravní bezpečnosti zrušeno původ-

ní stanoviště na křižovatce ulic Modletická 

a  Ke  Škole, ale vyhovující náhradní mís-

to se najít nepodařilo. Zkušební stanovi-

ště bylo opětovně projednáno s  odděle-

ním dopravy a silniční správní úřad odboru 

správy majetku ÚMČ Praha 11 a s odpo-

vědným zástupcem svozové společností 

Pražské služby, a. s., který podmínil přista-

vení VOK průjezdností vjezdu na vyasfal-

tovanou plochu ve vnitrobloku. Pokud se 

stanoviště osvědčí, počítá OŽP s jeho za-

řazením mezi řádná stanoviště od  roku 

2015. Službu přistavení VOK organizuje 

a hradí ze svého rozpočtu Hl. m. Praha, 

která městským částem každoročně při-

děluje určitý počet VOK a schvaluje i návrh 

harmonogramu sestavený zdejším OŽP.

Vyhrajte letenku do Švédska za třídění 
nápojových kartonů
Zatímco Češi vytřídí přes pětaosmdesát procent papíru, nápojových kartonů jen 
zhruba pětinu. Přitom obaly od mléka či džusů, které skončí ve speciálních kontejne-
rech, jsou při recyklaci zdrojem velice kvalitní suroviny pro výrobu papíru. 

Zapojte se i vy do třídění nápojových kar-

tonů a zúčastněte se akce Kam s nápo-

jáčem, v níž můžete vyhrát tablet, pou-

kazy na nákup a jako hlavní cenu letecký 

zájezd pro dvě osoby do Švédska, evrop-

ské „pravlasti“ nápojových kartonů.

Pražané mají v  třídění nápojových kar-

tonů velký potenciál, ale přesto na  tom 

nejsou ve  srovnání s  dalšími částmi re-

publiky vůbec špatně. Z letošního červno-

vého průzkumu vyplývá, že pětašedesát 

procent obyvatel hlavního města nápo-

jové kartony alespoň občas třídí. Navíc 

má podle statistiky tento trend stoupa-

jící tendenci: zatímco v  prvním pololetí 

roku 2013 lidé vytřídili 448 tun nápojo-

vých kartonů, ve  stejném období letoš-

ního roku to bylo o  téměř osm tun víc. 

Nicméně více než třetina Pražanů pořád 

nenašla cestu alespoň k  jedné z 2 736 

nádob na  nápojové kartony, které jsou 

rozmístěny ve městě. Lidé, kteří netřídí, 

v průzkumu většinou uváděli, že nevědí, 

kam kartony dávat, nebo nemají kontej-

nery dostatečně blízko bydliště. Třináct 

procent z nich přiznalo, že jsou prostě líní 

a třídit je nebaví.

Pokuste se to zlomit, odměnou vám pak 

může být nejen dobrý pocit, že pomáhá-

te životnímu prostředí, ale možná i výhra 

v akci Kam s nápojáčem o letecký zájezd 

do  Švédska. Info na  www.kamsnapoja-

cem.cz v sekci Soutěž. 

red

Co možná nevíte:
•  17 tisíc tun nápojových kartonů spo-

třebovali Češi v loňském roce, vytří-

dili zhruba pětinu z nich.

•  42 procent nápojových kartonů vy-

třídí průměrný obyvatel EU. Nejlépe 

jsou na tom v Lucembursku a Belgii, 

kde obyvatelé vloží do  speciálních 

nádob přes 80 procent nápojových 

kartonů. 

•  Více než 70 procent nápojového 

kartonu tvoří kvalitní papír, který je 

po  recyklaci cennou surovinou pro 

výrobu dalšího papíru.

•  99 let mají nápojové kartony. Vy-

nálezce John van Worme si nechal 

v USA patentovat „papírovou lahev“ 

na mléko 19. října roku 1915.
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příjmení, jméno, tituly věk volební strana

Jirava Petr Ing. 65 ANO 2011

Říčař Jan MBA 30 ANO 2011

Prokop Ondřej Ing. 28 ANO 2011

Murčo Marian Ing. 34 ANO 2011

Kocková Ilona Mgr. Bc. 48 ANO 2011

Valigurský Leoš Mgr. 43 ANO 2011

Bílek Jan Ing. 54 ANO 2011

Kováč Tibor Ing. 54 ANO 2011

Pluta Michal Ing. 38 ANO 2011

Jindráková Soňa Mgr. 45 ČSSD

Štefek Petr Ing. 39 ČSSD

Matonoha Drahoslav Ing. 57 ČSSD

Hrabal Petr DiS. 34 ČSSD

Štyler Jiří Ing. 48 HPP 11

Kos Ladislav Ing. 56 HPP 11

Zdeňková Šárka PhDr. 36 HPP 11

Kvítek Zděnek RNDr. Ph.D. 47 HPP 11

Farmačka Martin 40 HPP 11

Řivnáčová Irena Ing. 65 HPP 11

Lukeš Petr 47 HPP 11

Zelenková Kateřina RNDr. 54 HPP 11

Dohnal Jiří 37 HPP 11

Kuchař Václav JUDr. 65 HPP 11

Miler Filip 35 HPP 11

Šafránková Alžběta 66 HPP 11

Šmrha Václav Ing. 58 HPP 11

Horník Michal 39 HPP 11

Kulhánek Aleš Ing. Ph.D. 36 HPP 11

Krautwurm Jiří Ing. Ph.D. 54 HPP 11

Zlámal Josef 73 HPP 11

Frey Jan Ing. 70 HPP 11

Mlejnský Dalibor Mgr. 44 JM-ND

Sýkora Petr 49 JM-ND

Korbel Rostislav Ing. 45 JM-ND

Bayer Vojtěch 63 KSČM

Hoff man František JUDr. 63 KSČM

Semela Jiří Ing. 72 KSČM

Dittrich Pavel Mgr. 57 ODS

Gabriel Jan 43 ODS

Volf Petr 36 ODS

Lepš Jakub Mgr. M.A. 40 TOP 09

Urbánek Stanislav Ing. CSc. 67 TOP 09

Stárek Jan 31 TOP 09

Mareš Jan Bc. 38 TOP 09

Jileček Tomáš Mgr. 33 TOP 09

Počet získaných mandátů jednotlivých stran.

Hnutí pro Prahu 11

ANO 2011

TOP 09

Česká strana sociálně demokratická

Jižní Město – náš domov

Komunistická strana Čech a Moravy

Občanská demokratická strana

STAN Praha 11

Strana zelených

Strana svobodných občanů

Pro Prahu

Naše Praha 11 – s podporou pejskařů a občanů Prahy 11

Občanská konzervativní strana

Iniciativa občanů

DOMOV

18

9

5

4

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Jmenný seznam zastupitelů pro volební období 2014 – 2018
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Tak jako se italská kuchyně liší v domovské zemi 
od regionu k regionu a sicilské jídlo není stejné jako pokrmy 
z Lombardie, rozdílné jsou také pražské pizzerie. 

K těm nejzajímavějším, které by milovník 

italského jídla rozhodně neměl minout, 

patří Pizza Jižní Město. Patriotický po-

stoj jejích majitelů není zřejmý jen z ná-

zvu, ale také z pojmenování vlajkové lodi 

nabídky. Jmenuje se stejně jako pizzerie 

i její sídlo. 

„Není to proto, že bychom neuměli vy-

myslet něco jiného, ale máme tuhle 

část hlavního města rádi. A  nestydíme 

se za  to. Začínali jsme ve  velmi nároč-

ných podmínkách, párkrát jsme si sáhli 

na dno, ale dokázali jsme v  ruinách vy-

budovat něco, na co můžeme být pyšní,“ 

uvedli majitelé pizzerie. 

Složení pizzy Jižní Město je přinejmen-

ším zajímavé. Na  tenkém těstu se po-

tkala rajčata s  mozzarellou, gorgon-

zolou, šunkou, marinovaným kuřecím 

masem v bylinkách a zastřeným vejcem. 

To všechno bez umělých ochucovadel, 

které se v Pizza Jižní Město nepoužíva-

jí. K dochucování se používají výhradně 

čerstvé bylinky a tradiční koření. 

Tradiční italské jídlo se připravuje v peci 

s  horkými šamotovými kameny. Odliš-

nou chuť pizzám zajišťují speciální rajča-

tové základy, kde jedno typické italské 

koření nahradilo jiné, s  jemnější chutí. 

A také těsto je originální. „Čím se naše 

pizza konkrétně liší od  nabídky podob-

ných pizzerií? To bychom si raději nechali 

pro sebe. Prozrazovat tajemství kucha-

ře by nebylo moc chytré. To raději po-

zveme každého, kdo je trochu zvědavý, 

aby přišel ochutnat,“ usmáli se majitelé.

Původní kuchyně byla jednoduchá, 

po  roce si majitelé mohli dovolit vylep-

šit vybavení, díky tomuto vybavení moh-

li zařadit do  jídelního lístku i  těstoviny, 

které zde připravují z tradičních italských 

surovin. Šé> uchař Pizza Jižní Město 

sám hrdě poukazuje na originální dochu-

cování čerstvými bylinkami, domácími 

vývary atd. 

„Zájem našich zákazníků předčil očeká-

vání. Potvrdili nám, že se sázka na kvali-

tu vyplatila,“ shodli se společníci.

Veškerá jídla nabízí personál jak ke kon-

zumaci v  komorním prostředí nevelké 

provozovny, tak v  režimu bezplatného 

rozvozu. Kromě pizzy jsou v  nabídce 

i další italské speciality, například semo-

linové těstoviny, saláty, masa atd. A ješ-

tě jednu zvláštnost Pizza Jižní Město 

má: je plně bezbariérová. 

Kontakt:
Pizza Jižní Město

Opatovská 1753, Praha 4

Telefon: 775 156 090

Email: info@pizzajiznimesto.cz

Otevírací doba: Po–Čt 11:00 – 23:00; 

Pá: 11:00 – 00:00; So: 11:30 – 00:00; 

Ne: 11:30 – 23:00

Na originální pizzu? 
Na Opatovskou, do Pizza Jižní Město

OKÉNKO PRO 

PODNIKATELE

LISTOPAD
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Besedy pro děti i seniory
Městská policie Praha 11 není pouze bezpečnostní složkou, 
která je denně vidět v ulicích našeho Jižního Města, ale 
pořádá i besedy s našimi občany a to od těch nejmenších až 
po naše seniory. 

„U dětí v mateřských školách na našem 

Jižním Městě jsou to především besedy 

formou hry. Ptáme se dětí, co vědí o prá-

ci strážníků, kde všude je už viděly, kde 

se na ně mohou obrátit s žádostí o po-

moc. Také dětem představujeme vybave-

ní strážníků, ať už se jedná o výstroj, jako 

třeba refl exní vestu nebo uniformu, nebo 

výzbroj. Děti si vždy rády vyzkouší, jak 

těžká jsou opravdová pouta, jak zblízka 

vypadá vysílačka nebo zastavovací terč,“ 

říká ředitel Obvodního ředitelství Měst-

ské policie Praha 11 Petr Schejbal a do-

dává: „Součástí těchto besed je často 

i ukázka práce strážníků, jak z Jízdní sku-

piny Městské policie Praha 11, tak hlídko-

vé činnosti a vybavení služebních vozidel 

nebo motorek. Děti mají tedy možnost 

seznámit se s  jihoměstskými strážníky 

opravdu do detailů. Na všech besedách 

také děti upozorňujeme na  bezpečné 

chování v blízkosti neznámých osob.“

Na  Obvodním ředitelství Městské poli-

cie Praha 11 proběhlo již v průběhu to-

hoto roku několik besed, které předsta-

vily zázemí jihoměstských strážníků. Děti 

obdivovaly jak operační středisko, kde 

strážníci přijímají veškeré oznámení, tak 

vybavenost služebny posilovnou, díky 

které mají hlídky „dost síly na chytání zlo-

dějů“, až po  velkou zasedací místnost, 

kde „pan velitel ostatním rozdává úkoly“. 

Dalším místem, které ředitel P. Schejbal 

se strážníky navštěvuje, jsou domovy 

a kluby pro seniory, kde jsou naši občané 

seznamováni nejenom s prací strážníků. 

Diskutuje se zde i na téma, které je trápí. 

„Senioři jsou velice ohroženou skupinou 

občanů, což si málo kdo z nás v produk-

tivním věku uvědomujeme. Dnešní bez-

ohlední a  vychytralí, zejména prodejci, 

zneužívají jejich důvěry a snaží se z nich 

vylákat peníze, v nejhorším případě i ce-

loživotní úspory. Na téma „šmejdů“ a  ji-

ných podobných podvodných prodejců 

se seniory někdo mluví poměrně často, 

ale přesto se najdou tací, co i přes veške-

rá varování na „výhodnou nabídku“ nebo 

„dárek zdarma“ slyší. Myslím si proto, že 

i kdyby naše besedy měly překazit plány 

jedinému podvodníkovi a  senior se jeho 

„lákavé nabídce“ ubránil, má to smysl,“ 

dodává ředitel P. Schejbal.



27Život na Jižním Městě

PRACUJ
PRO METROPOLI

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

NABÍZÍME NOVÉ 
BENEFITY

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

DÁLE NABÍZÍME:

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

PPRA

P R O

M E T R O P O L I

B E Z P E Č N Ě J Š Í

- stravenky v hodnotě 100 Kč

- právní a sociální jistoty

- zajímavé profesní uplatnění

- kvalitní pracovně-lékařskou péči

- dovolenou v délce pěti týdnů

- příspěvek na penzijní a životní pojištění

POŽADUJEME:

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

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v  Praze 4, do 
3 mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Milí-

čovského nebo Krčského lesa, i před priva-

tizací. Platba v hotovosti, dluhy a exekuce 

nevadí. Tel.: 777 211 671

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

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

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

www.hlousekreality.cz

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

i po rekonstrukci. Osobní vlastnictví i druž-

stevní vlastnictví. Platba hotově. Volejte, 

SMS na tel.: 722 509 947

• HLEDÁME PRONÁJEM bytu o velikos-

ti GARS. AŽ 2 + 1 DO 12 000 Kč, VČET-

NĚ POPLATKŮ, NEBO 3 + kk AŽ 4 + 1 

DO 13 000 Kč, VČETNĚ POPLATKŮ. Kde-

koli v Praze a okolí. Volejte nebo piště pro-

sím na tel.: 603 257 202

• Hledáme ke  koupi byt v  dobrém sta-
vu, OV a  dost. MHD podmínkou. Tel.: 

739 486 474

• Pracující pár hledá dlouhodobý proná-
jem bytu v Praze u dobré MHD a v hez-

kém stavu. Můžeme dát za gars. až 2 + kk 

do 12 000 Kč, větší byt pak do 15 000 Kč. 

Děkujeme. Tel.: 777 640 390

• Nabízím KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ 
zde v Praze 11-Chodově v hezkých a lev-

ných zařízených apartmánech s vlast. WC/

koupelna – vhodné pro služební cesty 

a  návštěvníky Prahy, možno i  jen pro 1 

osobu na jen 1 noc. Tel.: 606 907 032

• 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, 

e-mail: rimrealit@rimrealit.cz, www.rimre-

alit.cz. Těšíme se na Vás v jedné z našich 4 

kanceláří na Jižním Městě a v Petrovicích.

• 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 v 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

• Přímý zájemce koupí jednotlivě dva 
byty v Praze. Menší byt pro dceru 1–2 + 1 

a větší byt pro sebe 3–4 + 1. Na vystěho-

vání nespěchám, platba hotově, vyplatím 

dluhy či exekuce, lze i byt před privatizací. 

Tel.: 608 661 664

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST 

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

Nová provozovna na  JM. Osm let praxe. 

Tel.: 737 129 777

• !VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Vyklízíme 

byty, pozůstalosti, sklepy, domy atd. Od-

voz starého nábytku na  skládku. Odvoz 

nepotřebných věcí z domácnosti i zahrady 

na skládku. Stěhování. Tel.: 773 484 056

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 

Tel.: 737 202 354

• Čištění koberců, sedaček, židlí a další-
ho čalouněného nábytku. Dlouholetá pra-

xe. Také o víkendech. Rozumné ceny. Tel.: 

737566189.

• BYTOVÉ JÁDRO – REKONSTRUKCE 
– SPECIALISTÉ NA  PRAHU 11 – ZA-
JISTÍME VŠE. Již 22 let zkušeností s  re-

konstrukcemi. Cena již od  99  000 Kč 

za  komplet. Tel.: 602  244  255, 

www.bytovejadro.cz 

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpa-

dy, plyn, topení, výměny zařizovacích před-

mětů, připojování kuchyní apod. Výměny 

rozvodů vody a  odpadů, plynu a  topení. 

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

volny.cz

• 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

• 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

• 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

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE 
BYTŮ. FIRMA S  TRADICÍ. ZÁRUKA 5 

let! SLEVA 11% STAV. PRÁCE. Jádro 

od  88  000 Kč. RENO NOVOTNÝ. Tel.: 

602  292  812, 272  912  326, e-mail: 

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

CESTOVNÍ AGENTURA
       

www.nubis.cz

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

777 755 714
222 365 747

               

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

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

12 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL.indd   1 14.02.14   13:58
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• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 

Sami odvezeme a  přivezeme ZDARMA. 

Tel.: 606 312 174, www.cistirnaperi.cz

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA – vý-

roba nábytku, tel.: 608 208 003, e-mail: 

maryba@volny.cz, www.truhlarstvi-ryba.cz

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

ce a  jiné úpravy bytů provede Miroslav 

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

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

• Zednické práce – rekonstrukce bytů, 

obklady, drobné opravy, malování, odvoz 

suti a hrubý úklid. Cenová nabídka zdarma. 

Mám řadu stálých a spokojených zákazní-

ků. Tel.: 608 709 716, www.rakovec.cz

• 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

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

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

e-mail: silha.j@seznam.cz

• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. 

Kompletní malířské práce, štukování stěn 

a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. 

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

e-mail: infomal@volny.cz

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

dovoz a instalace nových TV, odvoz a likvi-

dace starých přístrojů. Rozumné ceny. Tel.: 

602 832 751, www.TELEMOBIL.cz

• 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

• 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

• 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

• Firma Stěhování Krbec Vám nabízí veš-

keré stěhovací služby, montáž a  demon-

táž nábytku, včetně vyklízení. Nabízíme 

Vám individuální přístup, kvalitní práci a fé-

rové ceny. Zdarma prohlídka technikem. 

Tel.: 727 943 277

• ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ. Žaluzie 

od  695 Kč/m2. Moderní látkové PLISSÉ 

mimořádná akční sleva 50 %. Zaměření 

zdarma. Tel.: 603 715 285, www.interier-

servisgroup.cz

• ELEKTRIKÁŘ PRO JIŽNÍ MĚSTO. Veš-

keré opravy, úpravy a  revize elektrické 

instalace v  bytech a  domech. Jiskří Vám 

zásuvka či vypínač? Volejte 737 323 598, 

pište na elektro-udrzba@seznam.cz

• Čistíme koberce, sedačky, postele, 
židle ap. mokrou metodou profi  stroji 
Kärcher a Vax. Odstraňujeme prach, aler-

geny, roztoče a  skvrny různých původů, 

používáme vonný přípravek s  impregnací. 

Myjeme okna. Kvalitně, rychle a levně. Do-

prava Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818, 

www.cistimekoberce.cz

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

nictví, obkladačství, byt. jádra, štukování 

stěn, malování aj. práce. Kvalitně, spoleh-

livě i  za  nižší ceny. Tel.: 739  613  488, 

e-mail: jin60jir@seznam.cz

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

deratizace a  dezinsekce. Jsme specialis-

té na štěnice. Hubení Škůdců Kordovský, 

www.hubeniskudcu.cz. Tel.: 731 573 893

ZDRAVÍ A KRÁSA
• 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

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

ceny, p.  Jenšíková, tel.: 777  285  669, 

www.kadernice-do-domu.cz

• Salon Julie – Kadeřnictví – AKCE sle-

vy 20 % od  8.00 do  10.00 hod. na  tyto 

služby: kadeřnictví dámské, pánské, dět-

ské, manikúra, pedikúra, kosmetika. Tel.: 

773  217  771, www.salonjulie.euweb.cz, 

Modletická 1388/5, Praha 4

• STUDIO EVE, 9 let zavedený salon 

v  UHŘÍNĚVSI, přijme šikovnou kadeřnici 

na Ž. L. Tel.: 777 560 096

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

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



30 Inzerce

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, vymáhání 

pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo 

rodinné, občanské, obchodní, pracovní. 

Právní služby pro bytová družstva a SVJ 

včetně převodů bytů do  os. vlastnic-

tví, likvidace, insolvenční řízení, osobní 

bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel. 

603 823 260, e-mail: offi  ce@grivalska.cz, 

www.grivalska.cz

• Kvalitně, přesně, efektivně povedeme 
Vaše účetnictví a  mzdy. Možnost  účto-

vání přímo u  Vás! Sleva 15 % pro nové 

klienty! SW Pohoda, Money, více na  tel.: 

604 703 256, www.mbucetnictvi.eu

• 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

• Houžvičková Miluše – Účetní kancelář, 
správa a údržba nemovitostí – Steinero-

va ul. č. p.  603/14, Praha-Háje. Nabízím 

účetnictví pro s. r. o., OSVČ, BD (vč. BD 

v likvidaci), SVJ a spolky. Kontakt: kmus@

email.cz, +420 736 281 291

• 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

OSTATNÍ 
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová, Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597

• Hledáme nové kolegy do týmu realitních 

poradců kanceláře RIM REALIT, starající se 

o  Jižní Město, Petrovice, Měcholupy. Na-

bízíme 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

• 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

• 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

• 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

• 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

• PSÍ MLSÁNÍ – NOVÝ E-SHOP PRO PSY. 

VÁŠ PES VÁS BUDE MILOVAT. Nejen 

zdravé pochoutky a pamlsky na www.psi-

mlsani.cz. Osobní odběr: Petýrkova 1956, 

Praha 11-Chodov

• Přivýdělek – brigáda. Hledáme manu-

álně šikovného brigádníka do zámečnické 

dílny. Nejlépe Po–Pá 7–13 h. Plat 125 

Kč/h. Výplata denně. Velké Popovice, Pra-

ha-východ. Foto nutné + životopis. Kon-

takt e-mail: vepaso@seznam.cz

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

řická 1446, Praha – Jižní Město. Otevře-

no pondělí a  čtvrtek 10:00–18:00. Tel.: 

734 487 143. 

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

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

Tel.: 603 155 874

www.hotelkrakonos.cz

Máte hodně dluhů a nevíte jak dál? Splácíte víc než vyděláváte? Nechcete se 

už dál zadlužovat? Uvažujete o osobním bankrotu, ale bojíte se podvodníků?

NEBOJTE SE A KONTAKTUJTE NÁS NA TEL.: 608 022 488 nebo informaceoddluzeni@gmail.com

Konzultace možná v místě bydliště.

PODÁME ZA VÁS NÁVRH NA OSOBNÍ BANKROT 
VE SPOLUPRÁCI S INSOLVENČNÍM SPRÁVCEM 

(MGR. ŽANETA BURKOTOVÁ)

GARANTUJEME: konzultaci zdarma, odborné 
vypracování návrhu ve spolupráci s insolvenčním 
správcem, velmi výhodnou cenu v porovnání 

s trhem, přijetí podaného návrhu soudem.

sy
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PTIM

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

Autoservis na Praze 4 Chodov
Zimní prohlídka zdarma

V-servis Milan Vránek, Zakouřilova 142, Praha 4

Tel.: 731 208 823
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Dolní BřežanyDolní Břežany

z s

 Fyzioterapie, masáže a rehabilitace 

 Neurologie a dětská neurologie

 Kardiologie a vnitřní lékařství

 Pneumologie a dětská pneumologie

 Psychologie a psychiatrie

 Ultrazvukové pracoviště

 Praktický lékař

 Gynekologie

 Urologie

 Oční

 Ortopedie

 ORL, foniatrie

NABÍZÍ TYTO SPECIALIZACE:

KRÁTKÉ OBJEDNACÍ LHŮTY    

DOBRÉ PARKOVÁNÍ    

BEZ ČEKÁNÍ

Více informací a objednávání na telefonech:

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

www.poliklinikabrezany.cz  
 

Pod jednou střechou najdete

špičkové odborníky a také:

PoliklinikaPoliklinika
Dolní Dolní 

BřežanyBřežany
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