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Boje u chodovské školy aneb 
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Rozpočet městské části Praha 11 na r. 2015 byl schválen

Nová tvář webu MČ pro dopravu a životní prostředí 



2 Inzerce

Muškáty  
Pelargonium peltatum

košík 10 ks

Zahradnický 
substrát 
50 l

Mulčovací 
kůra 80 l

Trávníkové hnojivo 
EXPERT PLUS 10 kg

Přívěsný vozík
21382763

Handy 20 včetně opěrného kolečka, rozměr ložné plochy: 
2060 x 1110 x 300 mm, celková/ užitková hmotnost 
750/ 625 kg, kola R13

10 kg 

198,-
košík 10 ks 

65,-

69,-

10.990,-

ZAHRADA

paletový odběr od 13,30

od

14,- Značkové suché 
maltové směsi 25 kg při paletovém odběru

od

45,-

 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu

Tepelně izolační cihly 
GIMA PD

STAVEBNINY

Klíč

Platnost kupónu 
do 30. 4. 2015
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dnick
ý s

ubstr
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0 l Z
DARM

A ke
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žd
ém

u náku
pu nad 500,- K

č 

1 kupón/ 1 nákup/ 1 osoba/ 1 den

80,-

k. z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130             
 www.bauhaus.czTato nabídka platí od 3. 4 do 30. 4. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

k. z. Průhonice - Čestlice
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

VČETNĚ
kola R 13

CERTIFIKOVÁNO DO

STABILNÍ KONSTRUKCE



3Úvodem

Vážení sousedé, ctěné sousedky, 

drazí přátelé.

Jsou před námi svátky života, svátky 

radosti a  naděje. Příroda se nám 

otevírá, život v  ní pulzuje. Pokud 

my, lidé, jsme k  ní citliví, pokud k  ní 

přistupujeme s  láskou a  něhou 

dobrého hospodáře. Všichni víme, 

že ani u  nás, v  naší městské části, 

nebylo v minulosti všechno v pořádku. 

Ale přicházejí dny optimismu, dny, 

kdy se začíná projevovat nový vítr. 

Velikonoční svátky, chvíle, kdy můžeme 

konstatovat, že se nám daří i některé 

pozitivní kroky. Litochlebské náměstí, 

zateplování škol, umístění dětí 

do  školních zařízení a  další aktivity. 

Přesto je před námi ještě stále mnoho 

práce. Kdosi řekl: „Jdu pomalu, protože 

hrozně spěchám…“ Výrok dává víc 

smyslu, než se zdá. Právě proto, že 

strašně spěchám, musím se donutit 

jít pomalu, abych neztratil směr 

a nezapomněl, kam jdu.

Právě proto, že chci dojít k cíli, musím 

se umět zastavit, musím si udělat 

pravidelné zastávky.

Právě proto, že mám spoustu práce, 

spoustu povinností, musím „ztrácet 

čas“ rozjímáním. A  touto první 

zastávkou jsou právě tyto dny měsíce 

dubna. Velikonoce, to jsou svátky 

života. Co je to život? Život je prožívat, 

mít pocity: radovat se, smát se, 

plakat a těšit se. Život je pochutnat si 

na jídle, na příjemné události. Žít, to je 

snít, vymýšlet, tvořit, budovat, dělat 

něco, z čeho mám radost. Žít je víc než 

být, než vegetovat. A v  tomto duchu 

na vás myslím, jsem s vámi a chci být 

na  radnici pro vás. Mám také dobrý 

pocit, že celá naše koalice má snahu 

společně řešit problémy naší městské 

části.

Přeji vám i  sobě hodně zdraví, pevné 

nervy a upřímnou radost ze života.

Váš starosta

Jiří Štyler

Opět vám přinášíme aktuální zprávy

Sportovním redaktorem 
na příměstském táboře

Kulturní centrum 
Zahrada vás zve 
na koncerty

Atletika Jižní Město má 
za sebou úspěšné dva 
roky

Oslavy 25. výročí 
otevření Domova 
pro seniory Chodov

Kaleidoskop

Rozpočet MČ Praha 11 
na r. 2015 byl schválen

Letní tábor s volejbalem
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Vážení sousedé, ctěné sousedky,

drazí přátelé.



4

Snažíme se omezit kamionovou dopra-
vu na JM
Z důvodu nárůstu nákladní dopravy v oby-

dlených oblastech Jižního Města uvažuje-

me o úpravě dopravního značení s cílem 

redukovat kamionovou dopravu. Společ-

nosti, které mají sídla v dotčených lokali-

tách, obesíláme výzvou, aby nám sdělily, 

jak nákladní dopravu využívají. Jedná se 

například o  lokality Ke Kateřinkám, Klok-

nerova, případně tranzitní dopravu v uli-

cích Výstavní a Mírového hnutí.

Podporujeme petici občanů ulice 
Chomutovická
Rada městské části Praha 11 podpoři-

la nesouhlas s výstavbou vícepatrového 

domu s pečovatelskou službou o velikos-

ti 3 nadzemních a 1 podzemního podla-

ží s 19 podzemními garážovými stáními 

na pozemku zahrady školy Chomutovic-

ká. Reagujeme tím na  opakovaný od-

por místních obyvatel ke  stavebnímu 

záměru.

Nesouhlasíme s polyfunkčním domem 
Babákova
Městská část Praha 11 zaslala výzvu 

stavebníkovi k zastavení činnosti na čás-

ti pozemku par. č. 2117/315 a  předža-

lobní výzvu na  vydání bezdůvodného 

obohacení. Dne 19. 2. 2015 jsme podali 

podnět na Policii ČR k prověření okolnos-

tí stavby. S výstavbou místní obyvatelé 

důrazně nesouhlasí z důvodu zatíženos-

ti tohoto obytného území, nedostat-

ku parkovacích míst, nevhodnosti admi-

nistrativní funkce budovy v  této lokalitě 

a bezprostřední blízkosti mateřské školy. 

Vedení radnice podalo podnět hygienické 

stanici, občané si stěžují na hluk a prach 

kolem výstavby. 

Neformální setkání se zástupcem sta-
rosty Mgr. Jakubem Lepšem
Nad tématy nejen z oblasti jeho kompe-

tencí (školství, kultura, sport a volnočaso-

vé aktivity) se s  3. zástupcem starosty 

Prahy 11 můžete setkat 23. dubna a to 

kdykoliv mezi 16.30 a 18.30 v  malém 

sále KC Zahrada (vstup hlavními dveřmi 

do KC Zahrada a pak uvnitř po schodech 

do 1. patra).

Chceme kvalitní farmářské trhy
Rada odsouhlasila zadání veřejného vý-

běrového řízení na nového provozovate-

le farmářských trhů u Komunitního centra 

Matky Terezy v Hájích pro letošní sezó-

nu. Cílem je rozšířit a zlepšit nabídku pro-

dávané zeleniny, ovoce a dalšího zboží. 

O výsledku výběrového řízení a přesném 

datu zahájení těchto trhů vás budeme 

včas informovat.

DEKLARACE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI 
PRAHA 11 ZE DNE 17. 3. 2015
I. deklaruje
1. veřejný zájem na zachování parkoviště 

v ulici Kaplanova/Blatenská na pozemku 

par. č. 2117/337 v k. ú. Chodov jako par-

koviště veřejného.

II. nesouhlasí
1. se zastavěním pozemku parc. číslo 

2117/ 337 v k. ú. Chodov v rámci stavby 

Obytného souboru Na Výhledu – II. etapa.

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11

Dovolujeme si vás opět pozvat na 
setkání vedení radnice s občany. 
Proběhne 14. dubna 2014
 v ZŠ Ke Kateřinkám od 18.00 hod. 
Jako hlavní téma jsme zvolili 

kamionovou dopravu na Jižním Městě 

a výstavbu DPS Chomutovická BD 

Zdiměřická, případně výstavbu 

v areálu v ZŠ Ke Kateřinkám.

Jste všichni srdečně zváni!

si vás opět

Opět vám přinášíme aktuální zprávy   
z Rady městské části Praha 11 s tradiční pozvánkou na setkání 

s vedením radnice

Vážení občané,
v souvislosti s oslavou 70. výročí konce 2. světové války budou dne 2. 5. 2015 následné změny v dopravě: Zábor ul. Květnové-

ho vítězství, rozsah cca 1000 m2, uzavírka ul. Květnového vítězství v úseku mezi ul. Benkova a Mokrá. Objízdná trasa linky 293 

bude odkloněna od cca 7.00 hodin do 20.00 hodin přes ul. Turkova, Litochlebské náměstí, Ke Stáčírně – projednáno a schváleno 

spol. ROPID. Termín záboru 2. 5. 2015 od 12.00 hodin do 19.00 hodin.
Děkujeme za pochopení

Upozornění na změnu sídla 
Informační kanceláře
•  Informační kancelář v ulici Opatovská 

(budova Finančního úřadu pro

 Prahu 11) stěhujeme 27. 3. 2015

 do ÚMČ Praha 11, Ocelíkova.

•  Informační kancelář ÚMČ Praha 11, 

ulice Šustova (v objektu SZZ JM II 

– poliklinika 3. patro, č. dveří 4026), 

zůstává zachována. 

Zprávy z Rady MČ
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Programové prohlášení Rady MČ 

pro volební období 2014–2018

PREAMBULE
Rada městské části Praha 11, vzešlá 

z  výsledku komunálních voleb v  roce 

2014 jako koaliční seskupení tří prvních 

volebních subjektů, vítězného Hnutí pro 

Prahu 11, druhého ANO 2011 a třetí TOP 

09, se bude ve volebním období 2014–

2018 řídit následujícími principy a  pro-

sazovat konkrétní kroky, které považuje 

za naplnění vůle svých voličů a přínosné 

pro další rozvoj městské části Praha 11.

Otevřená radnice a komunikace 
s občany
• Základní prioritou je pro nás otevře-

ná radnice. Nehodláme nadále obsazo-

vat čelní pozice v celorepublikovém hod-

nocení otevřenosti radnice jako městská 

část, která omezuje přístup k informacím 

či svobodu projevu.

• Budeme zveřejňovat výběrová řízení, in-

formovat o nabídkách jednotlivých ucha-

zečů a  zprůhledníme fi nanční závazky 

městské části.

• Zasedání výborů, které jsou poradní-

mi orgány zastupitelstva, budou veřej-

ná a  jejich výstupy budou zveřejňovány 

na webu městské části Praha 11.

• Obnovíme pravidelná setkání starosty 

a  radních s občany, kde každý bude mít 

možnost položit své otázky či vznést 

připomínky.

• O  významných zakázkách, prodejích 

a pronájmech obecního majetku budeme 

informovat v  radničních médiích. Ta bu-

dou informovat o všech zásadních téma-

tech spjatých s Prahou 11 a budou ote-

vřena názorům obyvatel Jižního Města.

Finance a rozpočet
• S  ohledem na  neutěšený stav veřej-

ných fi nancí převzatých po  předchozí 

vládnoucí garnituře považujeme za  zá-

sadní úkol stabilizaci a  udržení vyrovna-

ného rozpočtu.

• Hlavní důraz budeme klást na zefektiv-

nění chodu úřadu, akciových i obecně pro-

spěšných společností založených měst-

skou částí a  na  hospodárné nakládání 

s majetkem.

• Vzhledem k masivnímu výprodeji větši-

ny obecního majetku v  posledních osmi 

letech není městská část v  současnos-

ti schopna vytvářet dostatek vlastních 

zdrojů na obnovu a rozvoj městského ma-

jetku. Chybějící prostředky budeme zajiš-

ťovat úsporami ve výdajové části našeho 

rozpočtu a aktivním přístupem k získává-

ní dotací a grantů.

Územní rozvoj
• Za  základ koncepce rozvoje Jižního 

Města považujeme funkční a prostorové 

limity obsažené v územním plánu z roku 

1999.

• V  oblasti územního rozvoje potřebuje 

Praha 11 především obecně sdílenou ur-

banistickou koncepci městské části, která 

bude sloužit pro přípravu a jednání o po-

době územně plánovací dokumentace 

hlavního města Prahy.

• Budeme chránit nezastavitelné plochy 

– plochy zeleně, rekreace a sportu.

• Nedovolíme zahušťování stabilizova-

ných ploch dalšími investorskými projek-

ty. Pro problematická území budeme po-

žadovat zpracování regulačních plánů.

• Významné stavební projekty či záměry 

změn územního plánu budeme projedná-

vat s veřejností a budeme o nich informo-

vat v radničních médiích.

• Budeme podporovat co nejrychlejší do-

končení Pražského okruhu v  jihovýchod-

ním sektoru, aby konečně došlo ke sníže-

ní zejména kamionové dopravy na území 

Prahy 11.

Životní prostředí
• Zasadíme se o zachování příznivého ži-

votního prostředí na Jižním Městě v du-

chu usnesení Zastupitelstva městské čás-

ti Praha 11 ze dne 10. listopadu 2014 

o veřejném zájmu.

• Budeme chránit stávající plochy zeleně 

a posuzovat jejich využití ve smyslu veřej-

ného zájmu.

• Podpoříme kultivaci a zlepšení vybave-

ní veřejného prostoru – okolí obytných 

domů, dětských hřišť, sportovišť a parků.

Zajistíme kvalitní údržbu a úklid veřejné-

ho prostoru i  odbornou péči o  veřejnou 

zeleň.

• Rozšíříme spolupráci s  institucemi 

ochrany přírody v Praze i ČR a zapojíme 

se do grantových programů v oblasti ži-

votního prostředí.

Budeme chránit kvalitu ovzduší Jižní-

ho Města před nárůstem znečištění, je-

hož hlavním zdrojem je automobilová 

doprava.

• Podpoříme umístění certifi kovaných 

stanic měřících kvalitu ovzduší na území 

Jižního Města.

Doprava
• Prioritou je bezpečnost provozu. Zamě-

říme se na efektivnost dopravního znače-

ní, zabezpečení pěších tras, přechodů pro 

chodce a křižovatek.

• Uvědomujeme si neutěšenou situaci 

v  parkování na  Jižním Městě, možnost 

pro rozšíření parkovacích míst vidíme 

v  šetrných místních úpravách. Budeme 

řešit každodenní parkování mimopraž-

ských rezidentů v našich sídlištích. Odmí-

táme ale plošné zavedení zón placeného 

stání po celém území Jižního Města.

• Pozornost budeme věnovat opravám 

a kvalitě chodníků a silnic.

• Zajistíme důslednou kontrolu zása-

hů do  užívání veřejného prostranství 

a komunikací.

• Zamezíme průjezdu tranzitní nákladní 

dopravy Prahou 11, zvláště v ulicích Mí-

rového hnutí a Výstavní.

• Vybudujeme cyklostezky Háje-Petrovi-

ce a kolem Košíkovského potoka. Lokální-

mi úpravami zlepšíme kvalitu pohybu cyk-

listů po Jižním Městě.

Bezpečnost
• Budeme iniciovat a podporovat důsled-

nější přístup policie při ochraně majetku 

občanů.

• Budeme usilovat o  navýšení počtu 

strážníků v ulicích s cílem, aby přednost-

ně dbali na zajištění bezpečnosti a dodr-

žování veřejného pořádku.

• Efektivněji využijeme bezpečnostní ka-

mery při prevenci a boji s kriminalitou.

• V koordinaci s Centrem sociálních slu-

žeb Praha a  neziskovými organizacemi 

chceme zlepšit situaci ohledně bezdo-

movců a drogově závislých.

• Dosáhneme radikálního omezení ha-

zardu, který prohlubuje sociální a bezpeč-

nostní problémy.

Sport a volnočasové aktivity
• Sport si zaslouží co největší možnou 

podporu ze strany radnice Prahy 11. 

Oproti minulosti však nebudeme podpo-

rovat sportovní aktivity na základě politic-

kých „zásluh“ a konexí.

• Připravíme novou sportovní koncep-

ci a  transparentní metodiku fi nancování 

sportovních klubů, oddílů a  tělovýchov-

ných aktivit. V  souvislosti s  tím dojde 

k  zrušení činnosti společnosti Sportovní 

Jižní Město.

• Chceme podpořit výstavbu alternativ-

ních sportovišť pro mladé typu skate-

park/bikepark, venkovní posilovna, hokej-

balové hřiště nebo venkovní sportoviště 

pro seniory.

• Budeme organizovat sportovní soutěže 

a motivovat děti, aby se do nich zapojily. 

Budeme podporovat sportovní vyžití mlá-

deže jako prevenci kriminality a drogové 

závislosti.

Školství
• Zajistíme dostatek míst v mateřských 

i  základních školách s ohledem na před-

pokládaný demografi cký vývoj.

pokračování na straně 6

Zprávy z Rady MČ
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Praha 11 otevírá veřejné zakázky na webu!
Jednou z věcí, kterou široká veřejnost kri-

tizovala před volbami, byla neprůhledná 

výběrová řízení. Městská část Praha 11 

se dlouhodobě umísťovala na konci žeb-

říčků hodnotících otevřenost radnice v pří-

stupu k informacím a veřejným zakázkám. 

Jelikož v uplynulých obdobích bylo mno-

ho veřejných zakázek rozděleno za  po-

chybných okolností, kdy o zakázky často 

soutěžily stále stejné fi rmy, byla náprava 

této situace jedním z prvních kroků nové 

Rady. Od  začátku našeho funkčního ob-

dobí pracujeme na zprůhlednění a otevře-

ní veřejných zakázek širšímu počtu fi rem 

a živnostníků. Naším prvním krokem je je-

jich vyvěšení na webu městské části, kde 

je může najít široká veřejnost. Na webu 

jsou vidět nejen aktuálně vypsaná výbě-

rová řízení, ale i ta ukončená se všemi do-

stupnými informacemi například o  tom, 

jak výběr probíhal a  jakého uchazeče 

a proč hodnotící komise vybrala.

Vše naleznete pod odkazem: http://www.

praha11.cz/cs/verejne-zakazky.html. 

Nebo také jako 4. odkaz v  levém menu 

webové stránky hned pod úřední deskou.

Modul veřejných zakázek na webu je pou-

ze začátek změny k  lepšímu. Věříme, že 

již tento rok se Praha 11 stane jedním 

z měst, kde se nebojí do výběrového říze-

ní přihlásit jakákoli (i malá) fi rma nebo živ-

nostník bez konexí.

A co vy, už zvažujete, že se k nějaké za-

kázce MČ Prahy 11 přihlásíte?

Za Radu městské části Praha 11

Ing. Ondřej Prokop, neuvolněný radní

Nedůstojné fronty na plavenky jsou minulostí
Populistické plavenky za 11 korun odešly do historie spolu s těmi, kteří je zavedli. Od března je na světě nový, věřím, že spraved-

livější systém. Už není třeba absolvovat nedůstojné boje o plavenky, stačí jen přijít každý všední den mezi 12. a 14. hodinou k po-

kladně bazénu. A je-li vám alespoň 65 let, můžete si koupit hodinovou vstupenku za 40 Kč a pak už hurá do vody. Přeji vám pev-

né zdraví a hodně uplavaných kilometrů!

Petr Jirava, zástupce starosty pro sociální věci a zdravotnictví

• Prověříme efektivitu využívání škol-

ských budov. Nepřipustíme prodej těchto 

objektů do soukromých rukou.

• Budeme partnerem školám v jejich sna-

ze o zlepšování výukových metod.

• Zaměříme se na řešení závažných pro-

blémů, jakými jsou šikana, záškoláctví, 

užívání drog apod.

• Zřídíme dětské dopravní hřiště přístup-

né všem dětem z Prahy 11.

Zdravotnictví a sociální služby
• Obnovíme denní stacionář pro seniory 

a rozšíříme nabídku míst v domech s pe-

čovatelskou službou a v domech seniorů.

Zkvalitníme a  rozšíříme nabídku terénní 

pečovatelské služby pro seniory.

• Prostřednictvím grantů podpoříme čin-

nost neziskových společností dlouhodo-

bě působících v  oblasti prevence riziko-

vého chování dětí a mladistvých i dalších 

organizací, věnujících se ostatním sociál-

ním oblastem.

• V případě dostatečného zájmu o zřízení 

jeslí budeme prosazovat jejich vznik.

• Vypracujeme koncepci rozvoje sociál-

ních služeb v Praze 11.

• V  oblasti zdravotnických služeb udrží-

me stávající spektrum nabídky v celé její 

šíři a pokusíme se ji i rozšiřovat.

Kultura
• Rozšíříme nabídku kulturních aktivit na-

příč žánry a  uměleckými směry. Důraz 

budeme klást na  transparentní podporu 

projektů, které spontánně vzejdou z  řad 

občanů či spolků.

• Zefektivníme činnost společnosti Kul-

turní Jižní Město a  zajistíme, aby se KC 

Zahrada i  Chodovská tvrz více otevřely 

občanům a nabízely atraktivnější program 

než v posledních několika letech.

• Podpoříme vznik dalšího kulturního zaří-

zení typu KC Zahrada.

Majetek
• Připravíme novou koncepci bytové poli-

tiky s cílem zastavit nesystémový a úče-

lový rozprodej obecních bytů za  nevý-

hodných podmínek a naopak zlepšit péči 

o stávající bytový fond.

• Problematiku ubytovny Sandra budeme 

řešit ve spolupráci s hl. m. Prahou s cílem 

zajistit smysluplné využití objektu.

• Provedeme audit všech nájemních 

smluv nebytových prostor, zvýšíme příjem 

z dosud nevýhodných pronájmů obecního 

majetku, který vhodně reinvestujeme.

• Nabídneme rovné podmínky pronájmů 

(pozemků, bytů i nebytových prostor) pro 

všechny obyvatele a instituce.

• Budeme využívat možností dotací 

a grantů k revitalizaci a dostavbě budov 

veřejné vybavenosti (školek, škol, sporto-

višť, parkovišť atd.)

• Podpoříme zajímavé projekty zlepšující 

život občanů Jižního Města.

• Zásadním způsobem zefektivníme 

správcovské služby Jižního Města (sprá-

va a údržba nebytových prostor, veřejné 

zeleně a  prostranství). Snížíme náklady 

na  provoz Jihoměstské majetkové, a.s., 

zlepšíme a zprůhledníme její služby.

• Pronájem a  případný prodej majetku 

městské části bude řešen podle tržních 

principů.

Podpora podnikání
• Budeme podporovat živnostníky a služ-

by (kavárny, restaurace, specializované 

krámky, řemeslníky apod.), např. místo 

stávajících heren.

• Budeme systémově podporovat začí-

nající podnikatele a  obory s  inovativním 

přínosem.

Jsme si vědomi toho, že naplnění všech 
uvedených záměrů je během na  velmi 
dlouhou trať. Jen s vámi, obyvateli Jižní-
ho Města, toto dokážeme.

Reprezentační ples Prahy 11
V  sobotu 7. března se v  TOP HOTELU 

Praha konal obnovený Reprezentační ples 

Prahy 11. Po několika letech jsme tak na-

vázali na  téměř dvacetiletou tradici jiho-

městských plesů. Vzhledem k  tomu, že 

poslední vytrvalci opouštěli taneční par-

ket až v půl druhé po půlnoci, se dá před-

pokládat, že se lidé dobře bavili. Zaslou-

žili se o to B. J. Band ze ZUŠ Jižní Město 

a  Taneční orchestr Vladimíra Jánského, 

moderní gymnastky z  Chodova pod ve-

dením Ivany Holé, které obstaraly před-

tančení, i  host večera houslový virtuos 

a občan Prahy 11 Jaroslav Svěcený, kte-

rý nám zahrál argentinské „tango nuevo“ 

Astora Piazzoly spolu s akordeonistou La-

dislavem Horákem. Dík patří i našim spon-

zorům – společnosti Unibail-Rodamco 

a TOP HOTELu Praha! Těšíme se, že se 

nás za rok na dalším plese sejde ještě víc.

Petr Jirava a Jakub Lepš 

Zprávy z Rady MČ
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Rozpočet městské části Praha 11 
na rok 2015 byl schválen
Na Zastupitelstvu MČ Praha 11 byl dne 12. 3. 2015 schválen rozpočet na r. 2015. 
Tolik věcná zpráva, za kterou se však skrývá vše zásadní pro fungování Jižního Měs-
ta, a tedy i pro vás, občany.

Přestože mnoho základních služeb, se 

kterými se každodenně setkáváte, je hra-

zeno ze státního nebo rozpočtu hl. m. 

Prahy (energie, teplo, voda, kanalizace, 

městská doprava, zdravotnictví), je mno-

ho funkcí, které zajišťuje městská část 

(školství, péče o zeleň, chod úřadu, a čás-

tečně i  zdravotnické a  sociální služby). 

A výše prostředků určených na tyto služ-

by v rozpočtu MČ P11 ovlivňuje jejich roz-

sah a kvalitu. Návrh rozpočtu, který jsme 

„zdědili“ při příchodu na radnici v listopadu 

2014, měl schodek 150 mil. Kč. Byli jsme 

tak nuceni škrtnout některé investice i hle-

dat úspory v běžných výdajích. Výsledkem 

je vyrovnaný rozpočet s  příjmy i  výdaji 

ve výši 540 milionů Kč. Viz graf č. 1.

Zásadním problémem ekonomiky Prahy 

11 je defi cit vlastních příjmů. Minulé ve-

dení v  masovém měřítku městský maje-

tek buďto rozprodávalo (pozemky, byty), 

nebo uzavíralo dlouhodobé nevýhodné 

smlouvy o pronájmu (zdravotnická zaříze-

ní, sportovní hřiště, nebytové prostory). 

Peníze z  prodejů majetku MČ získávané 

po mnoho let a peníze z privatizace bytů 

byly pak v  letech 2013–14 jednorázově 

utraceny – za  bazén, ubytovnu Sandra 

a bytový projekt Zahrady Opatov (dohro-

mady 1,5 miliardy Kč).  Tím byly zcela vy-

čerpány zdroje MČ z minulých let a na in-

vestice v r. 2015 je tak k dispozici pouhých 

50 mil. Kč. Viz graf č. 2.

Hledáme proto další možnosti příjmů 

spočívající v  „narovnání“ nevýhodných 

smluv či jejich výpovědi. Dalším potenci-

álním zdrojem příjmů jsou nejrůznější do-

tace a granty, o  jejichž přidělení usiluje-

me. Pro získání prostředků na dokončení 

investičních akcí (rekonstrukce MŠ Janou-

chova a zateplení školy Schulhoff ova) při-

stoupíme k  prodeji několika uvolněných 

bytů za  tržní cenu formou elektronické 

aukce. Pracujeme rovněž na zásadním ře-

šení defi citu vlastních příjmů, které vám, 

jak pevně věřím, představíme v průběhu 

roku. 

Kde a kolik jsme uspořili :
• Zrušení výstavby Arboreta Jižního Města

 20 mil. Kč
• Zlepšení efektivnosti fi rem (a. s. a o. p. s.) 

založených městskou částí

 10 mil. Kč
• Objednávání posudků, auditů...

 5 mil. Kč
• Snížení počtu uvolněných (tzn. place-

ných) zastupitelů, zrušení poradců

 3 mil. Kč
Co se nám nemohlo podařit:
• V průběhu několika měsíců zrušit nebo 

změnit desítky nevýhodných smluv 

na  služby či pronájmy. Mnoho smluv je 

přitom uzavřeno i na 20 let. Např. smlou-

va s FK Dukla na pronájem hřiště Schul-

hoff ova je uzavřena do 5. 4. 2041

Co chceme postavit:
• Dokončit rekonstrukci MŠ Janouchova 

(v  r. 2015 tři pavilony, zbývající dva v  r. 

2016)

• Zateplit školu Schulhoff ova a  započít 

tak celkovou přeměnu objektu na ZŠ

• Zahájit výstavbu cyklostezky kolem Ko-

šíkovského potoka

Co budeme dělat jinak:
• Majetek MČ budeme prodávat pouze 

za tržní ceny, tzn. na základě znaleckých 

posudků za cenu v čase a místě obvyklou 

nebo transparentní elektronickou aukcí

Rada MČ splnila jeden ze svých hlavních 

cílů z programového prohlášení – sesta-

vení vyrovnaného úsporného rozpočtu 

při zachování kvality všech služeb pro ob-

čany Prahy 11.

Závěrem je na  místě poděkování 

všem pracovníkům odborných útvarů 

ÚMČ P11, kteří se na  tvorbě rozpočtu 

spolupodíleli.

Za Radu MČ Praha 11 Ing. Ladislav Kos, 

1. zástupce starosty, oblast fi nance 

Základní údaje rozpočtu MČ Praha 11 na r. 2015:
Struktura přijmů:
Místní příjmy (poplatky, daň z nemovitostí) 43 000 tis. Kč

Hospodářská činnost MČ P11 (pronájmy, prodeje) 47 000 tis. Kč

Převod ze státního rozpočtu 44 000 tis. Kč

Převod z Magistrátu hl. m. Prahy 208 000 tis. Kč

Převod prostředků MČ vytvořených v minulých letech 198 000 tis. Kč

Celkem 540 000 tis. Kč

Struktura výdajů:
Školství 158 000 tis. Kč

Státní správa a samospráva 138 000 tis. Kč

Výstavba bytů (dílčí splátka za bytový soubor Zahrady Opatov) 123 000 tis. Kč

Zeleň a životní prostředí 53 000 tis. Kč

Sociální služby 16 000 tis. Kč

Ostatní výdaje 52 000 tis. Kč

Celkem 540 000 tis.Kč

graf č. 2 – Přehled výdajů MČ P11 na investice (v mil. Kč) 
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Informujeme o dostavbě OC Chodov

Vážení spoluobčané,

v době, kdy si budete číst toto vydání Klí-

če, bude již převážná část bývalého OC 

Růže minulostí. Od  poloviny ledna, kdy 

se staveniště oplotilo, jsme v  pohoto-

vosti připraveni řešit případné problé-

my související s dostavbou. S potěšením 

můžeme konstatovat, že problémy se 

prozatím nevyskytly. Občané se na  nás 

obracejí spíše s  dotazy. Tímto chceme 

poděkovat investorovi dostavby, který 

nám v maximální míře vychází vstříc, po-

kud se na něj obrátíme s jakýmkoliv poža-

davkem vedoucím k minimalizaci dopadů 

stavby na obyvatele.  

V  tomto vydání Klíče poskytujeme zá-

stupci investora prostor pro dosavad-

ní zhodnocení výstavby a  představení 

dalších etap. Případné dotazy směřujte 

na naši pracovní skupinu prostřednictvím 

občanské linky P11, webových stránek 

MČ P11 (Otázky a  odpovědi), případně 

na adrese info@dostavba-oc-chodov.cz 

PS pro zmírnění dopadů dostavby OC 

Chodov, Ing. Ladislav Kos ml.

Dostavba obchodního centra Chodov (3. díl)

Vážení čtenáři, v Klíči 1/2015 jsme vás in-

formovali o zamýšlené dostavbě obchod-

ního centra Chodov. Zároveň jsme vás se-

známili s omezeními plynoucími z postupu 

výstavby do půlky května 2015.

Než se dostaneme ke  slíbenému po-

kračování vlivu dostavby na  pěší trasy 

od  půlky května 2015 do  srpna 2015, 

dovolte mi vás informovat o  dvou mo-

mentech zmíněných v Klíči 1/2015:

• malá kancelářská budova nad stanicí 

metra Chodov byla úspěšně dokončena 

a 12. 1. 2015 otevřena veřejnosti. Těší 

nás, že si za krátkou dobu svého provozu 

našla již řadu spokojených návštěvníků.

• Demolice Růže pokračuje dle plánova-

ného harmonogramu a  v  půlce května 

2015 by měla být dokončena

Na  demolici Růže navazující vlastní do-

stavba obchodního centra vyvolá potom 

další odpovídající příslušná omezení:

Období čtvrté fáze výstavby: 16. 5. 
2015–31. 5. 2015
V tomto období dojde k otevření náhrad-

ní cesty přes pasáž hypermarketu, která 

nahradí spojnici metra a ulice U Kunratic-

kého lesa po povrchu. 

Období páté fáze výstavby: 1. 6. 2015 
– 14. 8. 2015
 V tomto období dojde k dočasnému pře-

místění autobusové zastávky Chodov 

(směr Na Jelenách), z její současné polo-

hy do  polohy pod přemostění obchodní-

ho centra v Roztylské ulici. V této dočas-

né poloze bude předběžně do září 2016.

Další fáze výstavby budou uveřejněné 

opět v dalších číslech Klíče.

Budeme se i nadále snažit nastalá ome-

zení minimalizovat. Tímto se omlouváme 

za vzniklé nepříjemnosti a potíže jimi způ-

sobené. Pokud by se přece jenom ukáza-

lo, že je potřeba nějaké nápravy, prosím, 

sdělte nám to na adresu: 

infocch@unibail-rodamco.com.

Život na Jižním Městě8

Období čtvrté fáze výstavby: 

16. 5. 2015–31. 5. 2015

Zařízení 
staveniště

Pěší trasy

SEZNAM VOLNÝCH NEBYTOVÝCH PROSTOR SVĚŘENÝCH MČ PRAHA 11 URČENÝCH K PRONÁJMU

Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru
Anny Drabíkové 534 208 68  dětský praktický lékař

Hviezdoslavova 520 205 37 stomatologie

Hviezdoslavova 520 210 70 ortodoncie

Hviezdoslavova 520 218 49 stomatologie

Ke Kateřinkám 1392 505 92 regenerační studio

Křejpského 1531 612 35  Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež

Křejpského 1505 500 14  Výroba, instalace 

a opravy 

elektronických zařízení

Křejpského 1505 596 19  Sklad sportovních 

potřeb

Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru
Michnova  1621 503 43 SKI servis

Mikulova 1572 578 23 Kadeřnictví

Modletická 1389 502 67  praní, mandlování 

prádla

Modletická 1390 503 42  prodejna textilu 

a obuvi

Podjavorinské 1601 607 46  kadeřnictví, kosmetika

Valentova 1744 201 25 dílna

Valentova 1744 205 15 dílna

Čenětická 3125 300 16 prostor garáže

Čenětická 3125 311 16 prostor garáže

Datum a čas prohlídky je možno dohodnout na správní fi rmě Jihoměstská majetková, a.s.,Tererova 1356, Praha 4. Další informa-

ce obdržíte na telefonních číslech 267 902 268, 267 902 285, 267 902 267. 
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Charitativní bazar
Vážení spoluobčané,

městská část Praha-Újezd pořádá v  so-

botu 25. dubna 2015 od  10.00 hodin 

do 18.00 hodin v sálu a na nádvoří domu 

služeb v ulici Vodnická první charitativní 

bazar. Chtěli bychom se zapojit do pomo-

ci lidem, kteří trpí nemocí motýlích křídel. 

Výtěžek bazaru bude věnován občan-

skému sdružení DEBRA ČR, které pomá-

há lidem s  touto nevyléčitelnou nemocí 

a  jejich rodinám. Tato akce bude nejen 

o získání fi nančních prostředků z prode-

je, ale i  o  setkání občanů naší městské 

části. Čeká na vás několik příjemných pře-

kvapení. Můžete si popovídat u občerst-

vení, dobré kávy a zákusku. Doufáme, že 

se zúčastníte a pomůžete nám podpořit 

dobrou věc co nejvyšší peněžní částkou.

Jak se můžete zapojit?
Snad všichni máme doma věci, které si 

koupíme, párkrát použijeme, někdy také 

vůbec, a  mohou ještě krásně posloužit 

někomu dalšímu. Pokud máte doma ja-

kékoliv hezké, nové či téměř nenošené 

věci pro děti, hračky, hry, sportovní po-

třeby, knihy apod. a rádi pomáháte, mů-

žete je darovat do prodeje. Věci přijímá-

me od 1. 4. 2015 vždy v pondělí a středu 

od 9.00 hodin do 16.00 hodin na Úřadu 

městské části Praha-Újezd, Kateřinské 

náměstí 465/1. Všechny potřebné infor-

mace jsou na našich webových stránkách 

www.praha-ujezd.cz.

Jana Draštíková, zástupkyně starosty

Tenis pro děti v Újezdu 
Na začátku letošní sezony zahajuje Te-
nisový klub Újezd Praha 4 na antuko-
vých kurtech v ulici Nad Statkem nábor 
dětí do tenisové školy. 

Tyto kurty jsou již v provozu od jara loň-

ského roku a prošly zátěžovou zkouškou, 

která prokázala jejich dobrou kvalitu. Ná-

bor bude probíhat pod vedením trenéra 

Radima Petráka s licencí ČTS. 

Pro bližší informace kontaktujte trené-

ra na e-mailové adrese radim.petrak@

gmail.com nebo na tel. 725 486 083.

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

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

Klub seniorů
První čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.
16. 4. 2015 – hlasovací místnost pro místní 
referendum
25. 4. 2015 – charitativní bazar – pořádá MČ 
Praha-Újezd

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 18. 2. 2015 
SCHVALUJE:
 návrh rozpočtu v hlavní a vedlejší čin-

nosti na rok 2015 a návrh rozpočtu Ma-

teřské školy Vodnická

 vyhlášení místního referenda na den 

16. 4. 2015 od 9.00 hodin do 20.00 

hodin. Znění otázky k rozhodnutí v míst-

ním referendu: Souhlasíte s provedením 

stavby „EXIT 4 D1 a dopravního připoje-

ní Západní komerční zóny Průhonice“?

 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o údržbě zeleně

 uzavření dohody o údržbě zeleně kolem 

bytového domu Proutěná č.p. 411–417

 darovací smlouvu o poskytnutí fi nanč-

ního daru ve výši 25 000 Kč se Sborem 

dobrovolných hasičů Praha-Újezd 

 prodej pozemků parc. č. 265/378 

a 265/747 za cenu 300 Kč/m2

 příspěvek na výlet Klubu seniorů Pra-

ha-Újezd na zámek Hluboká n. Vltavou 

do výše 10 000 Kč

SOUHLASÍ:
 vyvěsit tibetskou vlajku dne 10. 3. 2015

NESCHVALUJE:
 uzavření smlouvy o budoucí smlou-

vě o zřízení věcného břemene s fi rmou 

Pražská teplárenská a. s. na parc. č. 

265/625, 389, 395, 394, 388, 273. 

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva

Dne 14. srpna 2014 se sešla ustavující valná hromada a založila Sbor dobrovolných 
hasičů Praha-Újezd (dále jen SDH Praha-Újezd), která se konala v zasedací místnos-
ti úřadu. Zakládající členové jsou Ivan Křížek, Jiří Vlach, Zdeněk Kroužek, Karel Va-
něk, Václav Drahorád a Daniel Hakl. 

Starostou SDH byl zvolen Ivan Křížek, 

který se s  Radkem Mercem zúčastnil 

ve dnech 17.–19. 10. 2014 potřebného 

školení pro práci s mládeží. Závěr škole-

ní úspěšně zakončili náročným testem 

a následně jim bylo vydáno osvědčení III. 

stupně vedoucího mládeže SH ČMS.

Plány a  cíle při práci s  mladými hasiči 

jsou jednoznačné: rozvíjet zdatnost, vě-

domost a  dovednost dětí s  přihlédnu-

tím ke specifi cké oblasti požární ochrany. 

Dále podporovat celoroční mimoškol-

ní činnost dětí se zájmem o  požární 

ochranu. 

Naším prvořadým úkolem bylo vybavit 

klubovnu nábytkem a  pomůckami. Klu-

bovnu nám bezplatně pronajala MČ Pra-

ha-Újezd. Do konce roku 2014 se nám ji 

podařilo vybavit jen částečně, letos bude-

me pokračovat. Dne 14. února se mladí 

hasiči zúčastnili hry Plamen. Byla to jejich 

první velká soutěž ve vázání uzlů, na kte-

ré získali obrovské zkušenosti. Všichni 

prokázali velikou bojovnost, ale na dobré 

umístění prozatím nedosáhli. SDH chce 

v letošním roce zakoupit devítimístné vo-

zidlo (Ford Transit), které svépomocí vy-

baví základními hasičskými vyprošťovací-

mi prostředky. Zároveň by mělo sloužit 

i na přesun naší mládeže na  různé sou-

těže. Dále bude SDH usilovat o přípravu 

výstavby nové hasičské zbrojnice na po-

zemku proti ulici Ve Vilkách v Újezdu, kte-

rá by měla sloužit i pro umístění technic-

kého vybavení údržby MČ Praha-Újezd.     

Václav Drahorád, zakládající člen SDH

Sbor dobrovolných hasičů 
Praha-Újezd

MČ Praha-Újezd informuje
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Ulice (úsek) dne
Anežky Malé + parkoviště 

(část NN 1581, 1582, 1583) 10. 4., 14. 09.

Anny Drabíkové 22. 4., 24. 9.

Arkalycká 10. 4., 14. 9.

Augustinova (úsek Gregorova – Ryšavého)

 30. 4., 5.10.

Augustinova 

(mimo úsek Gregorova – Ryšavého) 7. 4., 9. 9.

Babákova 20. 4., 22. 9.

Bachova 14. 4., 16. 9.

Bajkonurská 21. 4., 23. 9.

Benkova 10. 4., 14. 9.

Blatenská 20. 4., 22. 9.

Boháčova + 2x parkoviště 

(NN 4435) 13. 4., 15. 9.

Bohúňova 23. 4., 25. 9.

Borošova 16. 4., 18. 9.

Brandlova vč. Zálivů 24. 4., 29. 9.

Brehmova 20. 4., 22. 9.

Brechtova + 2x parkoviště 

(NN 3330, NN 4199) 13. 4., 15. 9.

Brodského + parkoviště 28. 4., 1.10.

Cyprichova 21. 4., 23. 9.

Černockého 8. 4., 10. 9.

Dědinova 

(úsek Filipova – Ryšavého) 30. 4., 5.10.

Dědinova 

(úsek Filipova – Hrabákova) 7. 4., 9. 9.

Donovalská (úsek Benkova – Ke Stáčírně) 

+ parkoviště 28. 4., 01.10.

Donovalská 

(úsek Benkova – slepý konec) 10. 4., 14. 9.

Doubravická 23. 4., 25. 9.

Dubnova + parkoviště NN 3329 13. 4., 15. 9.

Emílie Hyblerové 10. 4., 14. 9.

Filipova 30. 4., 5.10.

Gregorova 30. 4., 5.10.

Hekrova + parkoviště u ul. Hekrova 13. 4., 15. 9.

Hlavatého 

(úsek Štichova – K Milíčovu) 16. 4., 18. 9.

Hlavatého 

(úsek Štichova – slepý konec) 21. 4., 23. 9.

Hněvkovská 20. 4., 22. 9.

Hněvkovského 24. 4., 29. 9.

Holušická 30. 4., 5.10.

Horčičkova 9. 4., 11. 9.

Hornomlýnská (úsek Urešova 

– U Kunratického lesa) 29. 4., 2.10.

Hrabákova včetně park. zálivů 7. 4., 9. 9.

Hráského 17. 4., 21. 9.

Hrdličkova 20. 4., 22. 9.

Hroncova 17. 4., 21. 9.

Hrudičkova 7. 4., 9. 9.

Hviezdoslavova 

(úsek Prašná – Výstavní) 22. 4., 24. 9.

Hvožďanská 

(Kloknerova – slepý konec) 30. 4., 5.10.

Chalupkova 24. 4., 29. 9.

Chomutovická 27. 4., 30. 9.

Ulice (úsek) dne
Jana Růžičky 29. 4., 2.10.

Janouchova  9. 4., 11. 9.

Jarešova 22. 4., 24. 9.

Jarníkova 17. 4., 21. 9.

Jašíkova 8. 4., 10. 9.

Jažlovická 23. 4., 25. 9.

Jeřábkova 8. 4., 10. 9.

Jurkovičova (část) 21. 4., 23. 9.

K Jezeru 22. 4., 24. 9.

K Milíčovu (úsek Domov důchodců 

– slepý konec) 16. 4., 18. 9.

K Václavce 29. 4., 2.10.

Kahovská 10. 4., 14. 9.

Kaplanova 

(úsek Kloknerova – U Pojišťovny) 30. 4., 5.10.

Ke Kateřinkám (úsek Zdiměřická – Modletická) 

parkoviště + NN 3908 27. 4., 30. 9.

Ke Škole 27. 4., 30. 9.

Klapálkova 30. 4., 5.10.

Klírova 29. 4., 2.10.

Klivarova 16. 4., 18. 9.

Kloboukova 20. 4., 22. 9.

Kloknerova 30. 4., 5.10.

Komárkova 20. 4., 22. 9.

Konstantinova + parkoviště 8. 4., 10. 9.

Kosmická 9. 4., 11. 9.

Koštířova + NN 4248 30. 4., 5.10.

Krajanská 27. 4., 30. 9.

Kropáčkova 9. 4., 11. 9.

Krejnická 30. 4., 05.10.

Křejpského, parkoviště 

+ NN1094, 1587 (část) 8. 4., 10. 9.

Křtinská 16. 4., 18. 9.

Kulhavého  21. 4., 23. 9.

Kunínova 10. 4., 14. 9.

Kupeckého + parkoviště 10. 4., 14. 9.

Květnového vítězství (úsek Türkova 

– Markušova), parkoviště 15. 4., 17. 9.

Láskova 17. 4., 21. 9.

Lečkova + NN 4307 8. 4., 10. 9.

Ledvinova + parkovací záliv 10. 4., 14. 9.

Leopoldova 

(úsek Brechtova – Ke Stáčírně) 13. 4., 15. 9.

Leopoldova (úsek Ke Stáčírně 

– Mírového hnutí), parkoviště 28. 4., 1.10.

Machkova 15. 4., 17. 9.

Majerského + parkoviště 28. 4., 01.10.

Malenická 17. 4., 21. 9.

Mandova 22. 4., 24. 9.

Markušova 15. 4., 17. 9.

Matúškova + parkoviště NN 1096 13. 4., 15. 9.

Mejstříkova 16. 4., 18. 9.

Mendelova 9. 4., 11. 9.

Metodějova 8. 4., 10. 9.

Michnova + parkoviště NN 4446 14. 4., 16. 9.

Mikulova + parkoviště NN 3334 14. 4., 16. 9.

Mnichovická 21. 4., 23. 9.

Modletická + parkoviště 27. 4., 30. 9.

Na Křtině (Vodnická – Milíčovská) 27. 4., 30. 9.

Nad Opatovem 8. 4., 10. 9.

Ulice (úsek) dne
Nad Úpadem 22. 4., 24. 9.

nám. Kosmonautů 9. 4., 11. 9.

Nechvílova 17. 4., 21. 9.

Nešporova  9. 4., 11. 9.

Novomeského 21. 4., 23. 9.

NN 1607 (slepá z Mírového hnutí) 13. 4., 15. 9.

NN 3346 

(k parkovišti Květnového vítězství) 15. 4., 17. 9.

NN 1098 

(Donovalská – Brodského) 28. 4., 1.10.

NN 4421 

(Brodského – slepý úsek) 28. 4., 1.10.

Ocelíkova 21. 4., 23. 9.

Otická 16. 4., 18. 9.

Parkoviště Štichova 

x Janouchova I. 9. 4., 11. 9.

Parkoviště Štichova 

x Janouchova II. 9. 4., 11. 9.

Petýrkova 7. 4., 9. 9.

Plickova  9. 4., 11. 9.

Podjavorinské + parkoviště 14. 4., 16. 9.

Proutěná 27. 4., 30. 9.

Radimovická + parkoviště 23. 4., 25. 9.

Rašova + NN 3969 (část), 

NN 3970, NN 3971 (část) 16. 4., 18. 9.

Samohelova 28. 4., 1.10.

Schulhoff ova + parkoviště NN 1095, 

NN 1097 24. 4., 29. 9.

Stachova 22. 4., 24. 9.

Staňkova 22. 4., 24. 9.

Steinerova 21. 4., 23. 9.

Stříbrského 21. 4., 23. 9.

Sulanského 21. 4., 23. 9.

Šalounova 8. 4., 10. 9.

Štichova (úsek Janouchova – Hlavatého) 

+ parkoviště NN 1586, 3909 16. 4., 18. 9.

Štichova 

(úsek Janouchova – Opatovská) 9. 4., 11. 9.

Šustova + NN 4467 29. 4., 2.10.

Tatarkova 21. 4., 23. 9.

Tererova 23. 4., 25. 9.

U Chodovského hřbitova 8. 4., 10. 9.

U Pojišťovny 30. 4., 5.10.

U Pramene  27. 4., 30. 9.

U Přehrady 

(úsek Výstavní – Nad Úpadem) 22. 4., 24. 9.

U Zeleného ptáka 29. 4., 2.10.

Urešova (Hornomlýnská 

– U Kunratického lesa) 29. 4., 2.10.

V Hájích 22. 4., 24. 9.

V Jezírkách 8. 4., 10. 9.

V Průčelí + parkoviště NN 2478 15. 4., 17. 9.

Valentova 15. 4., 17. 9.

Vejvanovského + parkoviště 14. 4., 16. 9.

Vidimova 23. 4., 25. 9.

Vodnická 27. 4., 30. 9.

Vojtíškova 17. 4., 21. 9.

Zdiměřická 23. 4., 25. 9.

Zlešická 17. 4., 21. 9.

Ženíškova 15. 4., 17. 9.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ ve správě Technické správy komunikací 

hl. m. Prahy na území MČ Praha 11 v roce 2015
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Nová tvář webu MČ pro dopravu a životní prostředí 
Konec neaktuálním zprávám z problema-

tik dopravy a životního prostředí. Pod 

ikonkami na webu MČ „ŽIVOTNÍ PRO-

STŘEDÍ“ a „DOPRAVA“ vám budeme po-

stupně přinášet důležité zprávy o naší 

práci pro Jižní Město. Začínáme novým 

odkazem „Dopravní omezení na Praze 

11“ o hlášených uzavírkách silnic v roce 

2015, a to na hlavní stránce webu MČ. 

Úklid a údržba veřejného prostoru je věcí 
správného nastavení systému
V prosinci 2014 Rada MČ zrušila vý-

běrové řízení na údržbu zeleně na Pra-

ze 11. Bývalé vedení radnice připravi-

lo těsně před svým odchodem zakázku 

diskriminační a  pro MČ nevýhodnou. 

O tomto faktu jsme vás již informova-

li. Méně se však ví, že bez dodavatele 

údržby a úklidu není MČ v této přechod-

né době z  důvodů kapacitních i  tech-

nických schopna zajistit údržbu a  úklid 

veřejných ploch tak, jak bychom si přá-

li. Servisní Jihoměstská majetková, a.s., 

je v transformaci personální i systémo-

vé a  stejně tak efektivní systém spo-

lupráce odpovědných složek MČ tepr-

ve vzniká. K  tomu jsme zahájili jednání 

se soukromými vlastníky pozemků tak, 

aby měl veřejný prostor pokud možno 

jednotnou péči. Až systém dobře nasta-

víme, a bude to brzy, dovolím si přímo 

odcitovat bod z  našeho programové-

ho prohlášení „Zajistíme kvalitní údržbu 

a  úklid veřejného prostoru i  odbornou 

péči o veřejnou zeleň“. 

Jak jsme na Jižní Město málem vrátili linku č. 154

V těchto dnech mělo Jižní Město zažít další vlnu likvidace autobusového spojení 
(poslední proběhla r. 2012). V lednu 2015 nás na radnici čekalo nemilé překvapení 
ve formě návrhu ROPID, ve kterém se nejen nepočítalo s rozšířením a posílením au-
tobusových linek na JM, ale naopak mělo dojít k rušení linek stávajících. 

Od  dubna 2015 se měla zrušit linka č. 

293, přesměrovat linka č. 115, zrušit 

školní linka 556, přesměrovat linka č. 

170, zrušit linka č. 193 atd. Změny se 

připravovaly po celé Praze, a to v souvis-

losti s plánovaným otevřením úseku me-

tra „A“ v Dejvicích.

Dne 26. 1. 2015 se Rada MČ Praha 11 

vyjádřila nesouhlasně k návrhům ROPID 

a  představila vlastní konkrétní návrh 

na  posílení a  rozšíření linek stávajících. 

Psali jste nám desítky připomínek a  vy-

jadřovali oprávněné obavy. MČ Praha 

11 nebyla jedinou městskou částí, kte-

rá se vyslovila proti plánovaným omeze-

ním. Na přelomu ledna a února 2015 se 

v  rámci jednání mezi MČ P11 a  ROPID 

podařilo předjednat variantu „téměř beze 

změn oproti původnímu stavu“ a návrat 

čísla 154 pro zachovanou a přesměrova-

nou linku č. 293. 

• Nakonec se z důvodu nespokojenos-
ti ostatních městských částí změny 
ROPID dne 19. 2. 2015 omezily na au-
tobusové linky Prahy 6 a okolí a plošné 
změny v rámci celé Prahy byly prozatím 
pozastaveny. 
Tak se nám ulevilo... Každopádně to také 

není příliš výhra, posílení stávajících spojů 

je zatím v nedohlednu. Dobrá zpráva je, 

že se nám v rámci „záchrany“ stávajících 

linek podařilo spojit s okolními městský-

mi částmi a do budoucna chystáme při-

pravit společný postup, jak stávající spo-

je zachovat a posílit. Zároveň chceme 

vrátit Jižnímu Městu ty využívané spoje, 

které byly v minulosti zrušeny. 

Šárka Zdeňková, radní MČ Praha 11 

– životní prostředí a doprava

Dětská hřiště – co chceme vylepšit?
Jsme si vědomi nevyhovujícího stavu ně-

kterých dětských hřišť na  Jižním Městě. 

Zejména nejsme spokojeni s bezpečnos-

tí herních prvků, jejich technickým stavem 

a  celkově uživatelským pohodlím někte-

rých hřišť. Zahájili jsme jednání s dodava-

teli herních prvků, chceme zlepšit vlastní 

kontrolu a péči o jihoměstská hřiště. Záro-

veň shromažďujeme vaše připomínky z let 

minulých. Budeme rádi za  každý podnět 

a nápad. Děkujeme,

Šárka Zdeňková, radní MČ Praha 11 

– životní prostředí a doprava

Marian Murčo, člen komise pro výchovu 

a vzdělávání, zastupitel MČ Praha 11
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Prosíme, napište nám, co a kde 
chcete změnit/vylepšit na e-mail: 

murcom@praha11.cz  

napišštette náám

Usilujeme pro autobusové linky 
na Jížním Městě: 
1. Posílení spojů v oblastech nyní zá-

vislých pouze na spojích dlouhých tras 

(č. 197, č. 135)

2. Spojení Jižního Města s ' omaye-

rovou nemocnicí 

3. Spojení JM I a JM II přes oblast ul. 

Opatovská – Jarníkova (KC Zahrada) 

– Roztyly

4. Přímé spojení JM II Chodov – Smí-

chovské nádraží

5. Zachování a posílení spojení pro ob-

last Chodovec

6. Návrat linky č. 154, nejlépe v její pů-

vodní trase H. Měcholupy – Chodov.

Zprávy z Rady MČ
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*Akce platí do 15. 4. 2015 pro držitele Klientské karty Lékárny Medifin bez omezení věku. Více informací v lékárně či na www.medifin.eu

SLEVA 50 %
NA DOPLATEK
na léky pro všechny
bez omezení věku
vybrané léky
pro chronické
pacienty s ještě
NIŽŠÍMI doplatky

Poliklinika Šustova
Poliklinika Opatovská
Pobočka Majerského

prodlouženo

SLEVA

ProParket
PODLAHY - DVEŘE - PRAHA

PODLAHOVÉ STUDIO: NUSELSKÁ 532/108, PRAHA 4 - MICHLE, TEL.: +420 272 659 135

 www.proparket.cz

VINYLOVÁ PODLAHA 
S POKLÁDKOU A PŘÍSLUŠENSTVÍM

AKCE MĚSÍCE   AKCE MĚSÍCE

+ +

lepidlo vinylová podlaha lišta montáž

JEN ZA 545,-/m2 bez DPH
V ceně balíčku: Vinylová podlaha Pimero Floorforever (8 dekorů), profesionální lepidlo na vinylové podlahy PCI, obvodová lišta MDF, 

montáž podlahy celoplošným lepením

+

24115 Borovice Polární 24242 Borovice Colombia 24270 Dub Summer 24840 Dub Chateau 24866 Dub Tasmánský 24935 Dub Malovaný 24966 Borovice Postaršená 27989 Dub Graphite

���

proPmodra.indd   2 19.03.15   11:10
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YMCA Praha – již 15 let pomáháme dětem 
a mládeži na Jižním Městě
Je tomu již 15 let, kdy občanské sdružení YMCA Praha vybudovalo na Jižním Městě 
svůj první nízkoprahový klub Ymkárium. Ten si od počátku dal za cíl pomáhat a pod-
porovat děti a mládež v této lokalitě. V průběhu mnoha let se nabídka služeb toho-
to sdružení měnila, cíl ale zůstal stále stejný.

Začátkem roku 2000 vznikl v areálu bý-

valé mateřské školy v  Modletické ulici 

klub Ymkárium. Ten zde vybudovalo ob-

čanské sdružení YMCA Praha. Přestože 

jeho nabídka měla zprvu za cíl naplňovat 

především volný čas místním mladým li-

dem, postupně v  souvislosti s  novými 

trendy v  oblasti sociální práce a  na  zá-

kladě vyhodnocení potřeb dětí a mládeže 

na Jižním Městě zde začaly být poskyto-

vány sociální služby. Klub jako takový se 

začal hlásit k  principům nízkoprahových 

sociálních služeb pro děti a mládež, kte-

rým je věrný dosud.

Nízkoprahový klub Ymkárium však nebyl 

v  proměnách času jedinou aktivitou ob-

čanského sdružení YMCA Praha na Jižním 

Městě. Postupně zde vznikl další nízko-

prahový klub nazvaný Dixie, nyní fungující 

v pražských Holešovicích, mateřské cent-

rum Domeček, dodnes otevřené všem 

dětem a  rodičům v  Komunitním centru 

Matky Terezy nedaleko metra Háje nebo 

například terénní program Streetwork 

podporující mladé lidi přímo v jejich přiro-

zeném prostředí – v ulicích a parcích Jižní-

ho Města. Ten se po krátké přestávce vrá-

til na Prahu 11 letos v únoru.

V průběhu let se nabídka služeb i místa 

jejich poskytování měnila. Na to, co nabí-

zí občanské sdružení YMCA Praha na Již-

ním Městě dnes, nám odpověděla Hana 

Šormová, která se před 15 lety aktivně 

účastnila otevření nízkoprahového klu-

bu a dodnes působí v YMCA Praha jako 

ředitelka.

„Naše občanské sdružení nyní provozu-

je na  Jižním Městě nízkoprahový klub 

Ymkárium, terénní program Streetwork, 

dále ve spolupráci se sociálním odborem 

městské části realizuje projekt doučování 

a v neposlední řadě je zde naše Mateřské 

centrum Domeček.“

Za informacemi o tom, co nabízí a jak se 

dnes daří letošnímu oslavenci, tedy nízko-

prahovému klub Ymkárium, jsme se vyda-

li na jeho současnou adresu do Konstan-

tinovy ulice. Se službami tohoto zařízení 

nás seznámila jeho vedoucí Mgr. Dagmar 

Strnadová.

„Ymkárium dnes nabízí volný vstup dě-

tem a  mládeži z  Jižního Města, které 

chtějí bezpečně a  příjemně trávit volný 

čas, potřebují poradit či pomoci se vzta-

hy, rodinou, školou a  jinými obtížemi ži-

vota. Návštěvníkům klubu se věnují pra-

covníci, kteří poskytují sociální služby, 

volnočasové aktivity a  zajišťují provoz 

klubu. Mimo to pořádáme pro naše ná-

vštěvníky nejrůznější jednorázové akce.“

Nezbývá než klubu a  jeho pracovníkům 

popřát mnoho úspěchů v  jeho prospěš-

né práci s dětmi a mládeží a přinejmen-

ším dalších 15 let v naší městské části.

www.praha.ymca.cz

Jakub Roun

Život na Jižním Městě

Sportovním redaktorem na příměstském táboře
Příměstské tábory pro děti jsou skvělou volbou pro prázdninové období. Rodiče cho-
dí v klidu do práce a o děti je postaráno. Jako bonus si užívají zábavný program, kte-
rý je součástí každého dne. 

Letošní příměstské tábory, které pro děti 

připravila městská část Praha 11 ve spo-

lupráci se Sport Academy, byly jedno-

značně ve  sportovním duchu. Pro děti 

byl na období jarních prázdnin připraven 

aktivní program, který jim přiblížil trénin-

kové dny a  reálný svět profesionálních 

sportovců. Letos se u nás v Praze 11 zú-

častnila jarních aktivit téměř dvoustovka 

dětí ve věku 6–15 let. V pondělí, ve stře-

du a v pátek probíhal program v Modré 

škole a v blízkém okolí, v úterý a ve čtvr-

tek si děti užily lyžařský výlet na Monínec. 

Děti si vyzkoušely gymnastiku, volejbal, 

basketbal, fotbal, fl orbal, měly besedu 

se sportovními redaktory z  České tele-

vize a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet 

roli sportovních redaktorů. Probíhaly be-

sedy se sportovci a ve fotokoutku vzni-

kaly fotky nadšených kluků a  holek se 

sportovním náčiním a  v  dresech jejich 

sportovních vzorů. Se Sport Academy 

to byl pro všechny děti příjemně stráve-

ný volný čas, pohoda a  radost z  pohy-

bu. Ohlasy a  podrobnější informace: 

www.sportacademy.cz

Dana Foučková
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Bytová komise informuje

Náplň činnosti bytové komise je dosta-

tečně vyjádřena v  usnesení rady naší 

MČ. Do  komise bylo jmenováno několik 

lidí z  odlišných oborů činnosti, různých 

věkových skupin a  vyhraněných názorů. 

To považuji za velmi pozitivní pro její roz-

hodování.  Každý vkládá do  jednání své 

zkušenosti, postoje a úhly pohledu a  je 

schopen je obhájit. 

Nechceme pokračovat v  nějakých zaje-

tých praktikách jednohlasného schvalo-

vání a přidělování obecních bytů ve „ve-

řejném zájmu“. Je patrné, že všichni 

členové komise uchopili svou práci zod-

povědně a pečlivě se na jednání připra-

vují, studují podklady k jednání a násled-

ně hlasují. Chceme být spravedlivým 

a  nezaujatým poradním orgánem rady 

naší MČ. 

Vlasta Tillová, předsedkyně BK

Oslavy 25. výročí otevření Domova pro 

seniory Chodov „25 let v jednom Domě“
Rádi bychom vám představili Domov pro seniory Chodov, příspěvkovou organizaci 
hlavního města Prahy, Donovalská 2222/31, Praha 4. Domov sídlí v obvodu 
městské části Praha 11 na rozhraní vilové a panelové zástavby sídliště Chodov. 
Nelze jej díky modré barvě budovy přehlédnout. 

Domov pro seniory Chodov je registrova-

ným poskytovatelem pobytové sociální 

služby. Poskytuje tedy pobytové sociální 

služby osobám, které mají sníženou so-

běstačnost zejména z důvodu věku a je-

jichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby. Služby jsou určené se-

niorům od  65 let. Kapacita Domova je 

260 osob. 

Posláním a cílem poskytované služby je 

zabezpečit kvalitní sociální službu s  res-

pektem a úctou k člověku v důležité eta-

pě jeho života, umožnit klientům prožít 

plnohodnotný, důstojný a  aktivní život 

s  přihlédnutím k  jejich individuálním po-

třebám, zabránit jejich sociálnímu vylou-

čení, kterým mohou být ohroženi, a  co 

nejvíce podporovat soběstačnost v rám-

ci jejich možností. Základním principem 

služby je dodržování lidských práv a  re-

spektování osobní svobody a  potřeb 

klientů. Bližší informace najdete zde: 

www.seniordomov.cz. V  letošním roce 

uplyne 25 let od otevření tohoto zaříze-

ní. Přesně dne 12. 3. 1990 se v Domově 

ubytoval první klient, lépe řečeno klient-

ka, rodilá Plzeňačka, která měla v  datu 

narození úctyhodný rok 1893.

Oslavu tohoto, pro nás velice význam-

ného výročí, jsme nechtěli pojmout jen 

jako jednorázovou záležitost, ale jako 

projekt, kdy budeme průběžně vzpomí-

nat, ať již nad vyprávěním obyvatel žijí-

cích zde v Domově nejdelší dobu, býva-

lých zaměstnanců, kteří byli u  zahájení 

provozu Domova, na  významné obyva-

tele Domova, ale i  například na  to, jak 

výstavba Domova změnila okolí a jak se 

okolí kolem Domova změnilo v průběhu 

let. Z  tohoto důvodu proběhne každý 

měsíc jedna společenská akce věnovaná 

tomuto výročí. Všechny tyto akce jsou 

otevřené pro veřejnost a vy jste srdeč-

ně zváni.

Vyvrcholením celého projektu, kte-

rý jsme nazvali „25 let spolu v  jednom 

Domě“, bude Zahradní slavnost, která 

se uskuteční dne 19. 9. 2015 od 10.00 

do 18.00 hod. v areálu Domova pro seni-

ory Chodov. Naším přáním je oslavit spo-

lu s našimi klienty a vámi, našimi souse-

dy, významnou událost a dostat se tak 

do širšího povědomí komunity, ve  které 

se nacházíme. 

Nabídka akcí v rámci oslav je následující:
• 12. 3. 2015, 10.00–11.30 hod.
Beseda o historii našeho Domova a vy-

právění prvních obyvatel.

21. 4. 2015, 14.00–16.00 hod.
Vernisáž z  děl pana Langera a  recitace 

z básní paní Jiřiny Strakové. Průvodní slo-

vo PhDr. Jiří Štilec.

27. 5. 2015, 14.00–16.00 hod. 
Otevření stálé retrospektivní výstavy fo-

tografi í a  významných dokumentů Do-

mova pro seniory Chodov od jeho vzniku 

po současnost. 

24. 6. 2015, 14.00–16.00 hod.
Vzpomínkové odpoledne na  paní Alenu 

Míkovou, držitelku ceny ' álie 2008. Prů-

vodní slovo PhDr. Jiří Štilec a jeho host.

19. 9. 2015, 10.00–18.00 hod.
Zahradní slavnost. Program bude zveřej-

něn v  průběhu měsíce července, ale již 

teď se můžete těšit na hudební a divadel-

ní vystoupení, program pro děti a další.

Naším cílem je ukázat lidem, že život 

v  domově seniorů je pokračováním ži-

votního stylu, na který byli senioři zvyk-

lí, pouze ve  změněných podmínkách. 

Přijďte se i  vy přesvědčit o  rozmanitos-

ti běžného dne klienta pobytové sociál-

ní služby. 

Srdečně vás jménem klientů 

a zaměstnanců Domova zve ředitelka 

Mgr. Bc. Ilona Veselá.
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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

a4 inzerce klic.indd   3 20.05.14   14:59
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Prodáme, pronajmeme. Jako by byl náš vlastní.

Kompletní servis a poradenství v oblasti
prodeje a pronájmu vašeho bytu, domu
či nebytového prostoru.

Postaráme se o:
• nafocení a atraktivní inzerát vaší nemovitosti,
• inzerci na portálech, na kterých zájemci hledají,
• prohlídky se zájemci,
•  perfektní právní servis, který vás skutečně

ochrání a minimalizuje všechna možná rizika,
• veškeré papírování a komunikaci s úřady.

Vždy se skutečně osobním přístupem. 
Po celou dobu se Vám bude věnovat Váš osobní makléř.

Naše práce pro nás není jen o penězích. Je to zábava,
radost ze skvěle odvedené práce a spokojenosti klienta.
Zavolejte, napište a nezávazně se optejte.
Těšíme se na Vás.

Lenka Sandmannová
E-mail: maklerka@volny.cz
Tel.: (+420) 603 174 822

Amonit Klic 88x60 1_2014.indd   1 28.1.14   15:28

Maso – uzeniny 
Miloš Křeček KK 

Na Sádce 659/24, Praha 4 (u zastávky MHD), 
tel.: 724 861 443

• Široká nabídka uzenin a masných výrobků 

z vlastní výrobny 

• Maso pro Vás bouráme denně čerstvé, 

výhradně z českých chovů

AKČNÍ NABÍDKA DUBEN

NIC NENÍ PROBLÉM...!

Otevírací doba: pondělí – pátek 700 – 1800 hod.

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

Vepřové ocásky  99,90 79,90 Kč

Kuřecí prsa s kostí 109,90 89,90 Kč

Učňovské párky 129,90 89,90 Kč

Pivní salám 139,90 99,90 Kč

Paštika s medvědím česnekem  99,90 69,90 Kč

Špekáčky  89,90 69,90 Kč
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kc zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.
 Malenická 1784
 148 00  Praha 11
 Tel.: 271 910 246 
 www.kczahrada.cz

Spojení: Metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-
va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 122, 
177 – zast. U Kunratického lesa, pak 5 minut 
chůze. Od Centra Chodov 10 minut chůze.

V našich prostorech působí již 5 let Rodinné 
centrum BABOČKA, které poskytuje rozmanité 
kurzy pro děti od 6 měsíců do 8 let a školičku 
pro děti od 2 do 5 let. Zápisy možné průběžně! 
Více informací na www.rcbabocka.cz 

SENIORSKÉ CVIČENÍ pro udržení kondice a du-
ševní pohody vhodné pro muže i ženy vede
každý čtvrtek od 17 hod. v tělocvičně KC Zahra-
da pro seniory Prahy 11 zkušená cvičitelka 
s rehabilitační praxí. Kurzovné (10 hod.) částeč-
ně hradí MČ Prahy 11. Pro bližší informace, 
rezervaci, volejte AEROBIC STUDIO JITKA, 
PaedDr. Štěpánkovou, tel. 737 141 507, 
www.cviceniprovsechny.cz  
 
program

 KONCERTY 
11. 4., 10.00–19.00: Zahrada písní 2015 – 
celostátní soutěžní přehlídka neprofesionálních 
dětských sborů. Registrační poplatek 40 Kč 
za vystupujícího. 
Více informací na www.zahradapisni.cz.  
12. 4., 10.00–19.00: Zahrada písní 2015 – 
celostátní soutěžní přehlídka neprofesionálních 
dětských sborů. Registrační poplatek 40 Kč 
za vystupujícího. 
Více informací na www.zahradapisni.cz.  
21. 4., 19.00–21.00: Marek Šusta a Maraband 
– koncert amatérského folkového písničkáře, 
jehož tvorba čítá několik desítek písní. Společně 
s M. Šustou vystoupí hudební seskupení Mara-
band. Vstupné 150 Kč.
22. 4., 20.00–22.00: POUTNÍCI slaví 45 let – 
výroční koncert kapely, jež za 44 let své existen-
ce vydala 14 titulů CD. Poutníci, kteří hrají mix 
bluegrassu, country a dalších stylů, se v KC Za-
hrada představí v rámci svého turné k 45. výročí 
založení skupiny. Vstupné 180 Kč/150 Kč.
27. 4., 14.30–16.00: Viva Duke Ellington – 
koncert z cyklu Pražského salonního orchestru 
pořádá Klub aktivního stáří. Koncert je určen pro 
seniory a pro členy KLAS. Vstupné 50 Kč.
29. 4., 19.00–22.00: ROCK NA ZAHRADĚ: 
Toroid & Houpací kůň – Houpací kůň se zrodil 
v roce 2004 a od té doby se zabývá rockovou 
muzikou s nádechem punku, hard rocku a popu. 
Toroid je kapela hrající převážně vlastní rockovou 
tvorbu. Vstupné 130/100 Kč. 

 POHÁDKY A PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 
8. 4., 14.30–15.30: Divadlo Andromeda uvádí 
představení – Veselé taneční II. Vstupné 50 Kč,  
pro školy 40 Kč.
15. 4., 14.30–15.30: Tomáš Machek uvádí 
pohádku – O Smolíčkovi. Vstupné 50 Kč, pro 
školy 40 Kč.
18. 4., 15.00–16.00: Divadýlko z pytlíčku uvá-
dí pohádku – O princezně Mlsalce. Vstupné 
50 Kč.   
25. 4., 15.00–16.00: Liduščino divadlo uvádí 
pohádku – Dobrodružství čmeláka Brundibára.  
Vstupné 50 Kč.
28. 4., 09.30–10.30: Liduščino divadlo uvádí 
pohádku – Jarní pohádka. Vstupné 50 Kč, pro 
školy 40 Kč.

 KURZY A DÍLNY 
1. 4., 8. 4., 15. 4., 22.4., 29. 4., 15.30–17.00: 
Muzikálová školička – tanec, recitace, zpěv, 
divadlo. Kurz pro děti a mládež. Kurzovné 1700 
Kč/pololetí.

1. 4., 8. 4., 15. 4., 22.4., 29. 4., 16.00–17.00: 
Keramická dílna – kurz keramiky pro mladší děti 

nebo rodiče s dětmi. Vstupné 60 Kč.

1. 4., 8. 4., 15. 4., 22.4., 29. 4.,, 17.00–18.30: 
Keramická dílna – kurz keramiky pro starší děti 

nebo rodiče s dětmi. Vstupné 90 Kč.

1. 4., 8. 4., 15. 4., 22.4., 29. 4., 19.00–20.00: 
Jemná jóga – posilování zádového svalstva. 

Vstupné 90 Kč nebo 1 350 Kč.

7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4., 15.00–16.30: Vý-
tvarný ateliér: Předškoláček – kurz malování 

pro předškoláky. Vstupné 50 Kč nebo 1 100 Kč/

pololetí.

7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4., 16.30–18.00: Vý-
tvarný ateliér: Oděvní návrhářství – kurz pro 

kreativní školáky. Vstupné 50 Kč nebo 1 100 Kč/

pololetí.

7. 4., 9. 4., 14. 4., 16. 4., 21. 4., 23. 4., 28. 4., 
30. 4., 17.30–19.00: Streetdance – moderní 

tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/

pololetí.

9. 4., 16. 4., 23. 4., 30. 4., 14.00–15.30, 
15.30–17.00, 17.00–18.30: Výtvarný ateliér – 

kurz malování pro školáky. Vstupné 50 Kč nebo 

1 100 Kč/pololetí.

13. 4., 20. 4., 27. 4., 15.00–16.30, 16.30–
18.00: Výtvarný ateliér – kurz malování pro 

školáky. Vstupné 50 Kč nebo 1 100 Kč/pololetí.

13. 4., 20. 4., 27. 4., 19.00–20.00: Jemná jóga 

– cvičení jógy pro dospělé. Vstupné 90 Kč nebo 

1 350 Kč/pololetí.

18. 4., 10.00–12.00: Sobotní výtvarná dílna: 
Květinová dílna. Vstupné 50 Kč.

* STREETDANCE: každé úterý a čtvrtek, kurzov-

né: 1 700 Kč/pololetí 1x týdně (1,5 hod.) úterý 

nebo čtvrtek, kurzovné za oba dny (2x týdně, 3 

hod.) je 3 100 Kč/pololetí.  

 VÝSTAVY A DALŠÍ AKCE 
1. 4. – 31. 5.: Výstava obrazů doc. Vladimíra 
Mencla. Vstup volný.

7. 4., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupi-
nové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 

200 Kč.

 PŘIPRAVUJEME 
28. 5., 20.00–22.00: BUTY - ostravská skupina 

BUTY se svými hořkosladkými songy, kapela 

mnoha podob a tváří, kapela se svérázným 

humorem a poetikou. V květnu na koncertě 

v KC Zahrada! Vstupné 330 Kč/300 Kč.

 DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA 
Pondělí: 16.30–17.30 Cheer Academy – Mi-

nnies, 17.30–19.00 Cheer Academy – Pe-

ewees, 18.00–20.00 NOYA – břišní tance, 

18.30–20.00 Centrum přírodní léčby: Cvičení 

pro dvojice či partnerské páry, 19.00–20.00 
Zdravotní cvičení – Aerobic studio Jitka

Úterý: 9.30–17.30 Pohybové studio DaFi – 

cvičení rodičů a dětí, kurzy pohybové výchovy 

pro děti

Středa: 9.00–10.30 Centrum přírodní léčby: 
Relaxačně-meditační cvičení pro ženy, 

9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – začátečníci, 

10.00–12.00 Senior fi tness, 

17.00–18.00 Cheer Academy – Junior

Čtvrtek: 18.00–19.00 Karate, 18.00–19.00 
Kondiční cvičení – s míči, Fitness Board aj. – 

Aerobic studio Jitka, 19.00–20.00 Vinyasa Yoga
Pátek: 9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – pokročilí

Pondělí – Pátek: Jazyková škola GLOSSA – 

Kurzy angličtiny

Pondělí – Pátek: Centrum celoživotního vzdělá-
vání – pravidelné kurzy pro seniory

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 h. 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
 KONCERTY 

2. 4.,  18.00–20.00: Šanson na tvrzi – Vámi ob-

líbené šansonové setkání s Milanem Jírou a jeho 

hosty. Vstupné 130/100 Kč.

9. 4., 18.30–20.00: Kytara na Chodovské tvrzi 
– společný koncert studentů kytarového oddě-

lení ze ZUŠ JM, ZUŠ Dunická a ZUŠ Hostivař. 

Vstup volný.

11. 4., 19.30–21.30: Koncert Judity Škodové 

– koncert jedné z nejtalentovanějších violon-

cellistek mladé generace, vystoupí společně 

s klavírostou Jiřím Chvojkou a kytaristou Pavlem 

Šimkem. Vstupné 150/100 Kč

19. 4., 17.00–19.00: „Zlatý vek gitary“ – hu-

dební projekt pořádá Nadační fond na podporu 

vážné hudby. Vstupné 150/50 Kč, děti do 15 let 

zdarma.

24. 4., 18.00–20.00: Bella campanula – pěvec-

ký recitál Jitky Svobodové a Ing. Jana Horálka, 

spoluúčinkuje smíšený komorní sbor Bella cam-

panula, klavírní doprovod pan Bohumír Váchal. 

Vstupné dobrovolné. 

 POHÁDKY A PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI  
12. 4., 15.00–16.00: Antonín Novotný uvádí 
pohádku: Pohádky z pralesa. Vstupné 50 Kč.

19. 4., 15.00–16.00: Hanka Strejčková uvádí 
pohádku: O skřítkovi Pidivousovi. Vstupné 

50 Kč.

26. 4., 15.00–16.00: Divadlo Applause uvádí 
pohádku: Červená Karkulka. Vstupné 50 Kč.

30. 4., 16.00–22.00: Pálení čarodějnic na Cho-
dovské tvrzi. Večer rozproudí rytmické bubny, 

rozpálí ohnivá show a můžete se těšit i na opé-

kání buřtů! Začínáme od 16.00 hod. Vstup volný.

 PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA NA CHODOVSKÉ 
TVRZI 
3. 3.–2. 5.: Výstava ve Velké galerii: Miroslav 
Oliva – keramika. Vstupné 50/30 Kč

31. 3.–2. 5.: Výstava v Malé galerii: Jiří Papou-
šek – koláže. 

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. 

Kulturní přehled duben 2015
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PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Po, 10.00: Zpívánky, hravé zpívání od peřinky 

do školky

Út, 10.00: čas na besedy a přednášky
Každé 3. úterý v měsíci: Komunikace 
ve vztahu. 
Út, 14.00–15.00: Angličtina pro děti 9–11 let
Út, 15.15–16.00: Angličtina pro školní děti 
6–8 let 
Út, 16.30–17.00: Angličtina pro předškolní 
děti 4–6 let
Út, 17.45–18.45: Angličtina pro dospělé, 
středně pokročilí
St, 10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší 
(6–18 měsíců)

Čt, 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi 
(děti od 18 měsíců)

Pá, Dopoledne s babičkou a dědou
Pá, 10.00: Čas na pohádku
Pá, Od cca 10.20: Šikulové – tvořivá dílnička 

pro děti za pomoci rodičů.

Po$íta$ový klub 
pro zdravotn* postižené
U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice

Dopravní spojení: speciální bus pro vozíčkáře 

č. 1, bus č. 177 a 193 z metra C – Chodov, 

177 i Opatov; otevřeno Po–St od 10 do 18 

hod., Čt–Pá od 10 do 15 hod.  

Další informace na: tel.: 271 913 590,

e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

program

PC kurzy
Přijímáme přihlášky na počítačové kurzy na ob-

dobí  duben–červen 2015. Kurzy jsou vedeny 

INDIVIDUÁLNÍ formou a jsou určeny pro zdra-

votně postižené, seniory, ženy na mateřské 

a ostatní.

Počítačová pracovna
Internet pro veřejnost, kopírování, skenování,

vypalování.

Kurzy anglického jazyka
vždy ve středu od 15.00 pokročilí, od 16.30 

začátečníci

Výstava 
V prostorách Klubu vystavuje Jana Večlová ob-

razy malované enkaustickou metodou. Výstava 

potrvá do 1. 6. 2015

Více informací www.zelenyptak.cz

Děkujeme za fi nanční podporu naší činnosti MČ 

Praha 11

Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců 

do 2 let, dopoledne denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.15, 16.00.

Tanečně pohybové studio pro holčičky od 3 
do 7 let, úterý 16.00 a 17.00.

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

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

Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16.00 do 18 hod. 

BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 

i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00 

a st, čt, pá v 11.00.

Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.

Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.

Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – 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.

Akce
12. 4.  Rozvoj myšlení a tvořivosti s myšlenko-
vými mapami – chytrá pomůcka pro učení se, 

přemýšlení, organizování.

18. 4. Odpoledne s harmonizační jógou – uvol-

nění těla a mysli, vědomé cvičení, jóga dna pá-

nevního, relaxační a dechové techniky, meditace 

i povídání o józe.

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

kcmt

Komunitní centrum Matky Terezy,

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

kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

program

8. 4. 19:00 Vernisáž obrazů pana Karla 
Solaříka
9. 4. 19.00 Cyklus „Zastavení u Matky Terezy“ 
– „Má dnes manželství ještě šanci?“, Doc. Aleš 
Opatrný < .D. – přednáška (sál KCMT)

12. 4. 18.00 Koncert dívčího vokálního tria 
MAKABARA – kostel sv. Františka na Chodově, 

vstupné dobrovolné 

12. 4.–15. 4. Burza pro charitu. Bližší informa-

ce na www.kcmt.cz, farní sál u sv. Františka 

13. 4. 16.00 Evropa snů a skutečnost. Ing. Jo-
sef Škrábek – přednáška Sdružení křesťanských 

seniorů (klubovna KCMT)

Cvičení (nejen) pro seniory – St 19.00–20.00 
nebo Čt 16.45–17.45 v klubovně KCMT. 

Více informací: fried@kcmt.cz nebo tel. 

242 485 826

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

13. 4., 18.00–20.00: Seminář První pomoc 
u miminek a batolat. Cena semináře: 350 Kč. 

Přihlášky a informace: marikova.pavla@seznam.

cz nebo na www.fi tmami.cz. Nutno zaplatit při 

přihlášení na účet 670100-2200109413/6210 

(mBank) s uvedením vašeho jména. 

14. 4., 10.00: Dluhy v domácnosti. Jak zjistit, 

kde všude dlužím, jak komunikovat s věřiteli, jak 

se bránit exekuci, jak může exekuce postihnout 

rodinu dlužníka. Společné jmění manželů, dluhy 

a jejich dělení. Přednášející: Zuzana Schován-

ková, Občanská poradna Praha 1. Vstup 50 Kč 

včetně vstupu do herny.

17. 4., 15.30–17.30: Babymasáž. Povídání 

o dětské masáži, cvičení a masáže miminka, zá-

klady správné manipulace. Cena 350 Kč včetně 

olejíčků. Přihlášky a informace na e-mail: 

marikova.pavla@seznam.cz nebo na tel.: 

724 033 060 (fi tMami). 

Burza dětského jarního a letního oblečení 
a sportovních věcí. 
PŘÍJEM: Pá 17. 4., 9.00–12.30 a 15.00–17.30

PRODEJ: So 18. 4., 9.00–17.30 

VÝDEJ neprodaných věcí: Po 20. 4., 

15.00–18.00

KDE: suterén KCMT

Přijímáme pouze zboží sepsané na formuláři, 

který je k dispozici v MC nebo na e-mail 

mcdomecek@seznam.cz. Podrobné pokyny, 

které je třeba respektovat, obdržíte na formuláři.

18. 4., 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 

cm + CD s minimálně 10 fotkami – velikost fo-

tek možné po dohodě změnit). K dispozici rekvi-

zity, možné přinést svoje. Registrace nutná do 

13. 4. na adamfoto@adamfoto.cz nebo na tel: 

608 158 798. Fotograf: Pavel Adam.

20. 4., 18.00–20.00: Rozvoj a stimulace psy-
chomotorického vývoje u předškolních dětí 
(3–6 let). Seznámení se s teoretickými pojmy 

a vývojovými fázemi dítěte (grafomotorika, 

sluchové a zrakové vnímání atd.). Náměty na ak-

tivity, jak tyto oblasti rozvíjet hravou formou. 

Lektor: Mgr. Jana Zedková, speciální peda-

gog. Vstupné 100 Kč. Přihlášky a platba do 13. 

dubna.

21. 4., 10.00: Komunikace ve vztahu. Nauč-

te se hovořit jazykem lásky vašeho partnera. 

Povídání, diskuze, sdílení. Podkladem je kniha 

Pět jazyků lásky G. Chapmana. Každé 3. úterý 

v měsíci.

NOVINKA:
Od 4. května otevíráme KOUČOVNU – mož-

nost využít práci profesionálního kouče, utřídit si 

své plány, představy, vize. Koučovna bude každé 

pondělí od 18.00 hodin – nutná rezervace. Cena 

50 Kč. 

27. 4., 18.00: Koučink aneb Čeho a jak chci 
skutečně dosáhnout. Úvodní přednáška o tom, 

co koučink vlastně je, pro koho je vhodný 

a v čem nám může pomoci. Přednášející: Jan Ko-

tovský, profesionální kouč. Cena 50 Kč. Přihláše-

ní na e-mail mcdomecek@praha.ymca.cz, platba 

při přihlášení.

PORADNY
Po 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno ob-

jednat na tel. 604 572 712 nebo e-mail: info@

eshamp.com), poplatek 100 Kč.

Po 18.00–21.00: Koučovna (nutno objednat 

na tel. 777 221 109 nebo e-mail: jan@kotovsky.

cz), poplatek 50 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.

Kulturní přehled duben 2015

VÝSTAVA NA RADNICI

Dejte mi pastelku, 

nakreslím pejska...  

MŠ Sulanského a Jan Horník

(výtvarné práce dětí MŠ 

a fotografi e J. Horníka)

3. 4.–30. 4. 2015

Budova radnice ÚMČ Praha 11 

Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: 

Po a St 8–17.30 hod.

Út a Čt 8–15.30, Pá 8–14.00
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Kop Cup 2015. Celkem 270 dětí z 8 základních škol změři-

lo své síly při fotbalovém klání, jehož hlavním organizátorem 

byl Domov dětí a mládeže Jižní Město. Prostory a zázemí po-

skytla Základní škola Květnového vítězství 1554 a o perfektní 

sportovní organizaci a kvalitní rozhodčí se postaral fotbalový 

klub FC Háje. Cílem bylo pobavit se a zasportovat si a to se 

povedlo. Děti si samozřejmě za svoji snahu odnesly medaile 

a sladkou odměnu. 

25 let kronikářem. Koncem ledna odložil kroniku Jižního 

Města dlouholetý kronikář PhDr. Jiří Bartoň. Od roku 1989 

vedl s pečlivostí sobě vlastní tento důležitý dokument o his-

torii naší městské části. Za tuto záslužnou práci mu patří 

poděkování. Věřím, že se alespoň na stránkách Klíče opět za-

čnou objevovat jeho články.

Petr Jirava, zástupce starosty pro sociální věci a zdravotnictví

Galerie Korzo. V Domově pro seniory se na začátku břez-

na uskutečnila vernisáž akademické malířky Viktorie Ševčí-

kové. Tato úžasná dáma, která už má víc jak devět křížku je 

krásnou ukázkou toho, že i v pozdním věku si člověk může 

uchovat kreativitu a uměleckého ducha. Vernisáž zpříjemnil 

klavírní minikoncert skladeb F. Chopina.

Orientační běh. V parku u Chodovské tvrze se na konci února 

za krásného, téměř jarního počasí konal veřejný závod v orien-

tačním běhu. Kontrolní body hledalo podle mapy víc než 140 

účastníků všech věkových kategorií. Nejmladší Matěj, ročník 

2015, absolvoval závod v kočárku a nejstaršímu Ríšovi – ročník 

1928 – patří za úspěšné absolvování velká gratulace. Závod si 

vyzkoušeli i běžní návštěvníci parku, které nalákaly informační 

cedule na brankách plotu. 

Kaleidoskop

V mlze. Krásnou fotku 

od čtenáře Michala Samce 

moc rádi zveřejňujeme 

i pro vás. Jižní Město 

v mlze vypadá prostě 

přinejmenším zajímavě. 

Děkujeme za zaslání.
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Diamantová svatba manželů 

Ing. Václava a Anežky Kolářových.

Smaragdová svatba manželé Růžena 

a Vladimír Kopeckých
Kamenná svatba manželů Zdenky 

a Jaroslava Maiznerových 

  jubilea na Chodovské tvrzi  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

Spoločenstvo stanu 
V prostorách Artotéky se svými 

grafi kami představí Ľubomír Golis, 

student Ateliéru grafi ky na AVU 

v Praze.  

30. 3.–25. 4. 2015

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 hod., So 9–15 hod.,

tel.: 272 918 759

Kultura

Houpací kůň
Rocková partička Houpací kůň vznikla v roce 2004. Založil ji kytarista a zpěvák Vláďa Vobršťák s bubeníkem Petrem Nuzicí. Během 

prvních čtyř let Houpací kůň vydal debutové album Chcete mě? a vyhrál třetí místo v soutěži Naděje Beatu, kterou každoročně po-

řádá Radio BEAT. Druhá deska vyšla v r. 2009 pod názvem Velkej Čučačí. V pořadí třetí vyšlo album s názvem Rány bolavý, díky 

němuž kluci natočili další videoklip, tentokrát k písni Útěk. V současné době se Houpací kůň po zimní sérii koncertů chystá do stu-

dia k natáčení čtvrtého alba a následně nového klipu.

Toroid
Kapela se formuje od léta 2014 ve složení Tony Seman, 

Petr Jetmar, Jiří Vajseitl a Jarda Milner. Kapelu doplnila na 

klávesové nástroje Lea Šedivá, poctivá a důsledná roc-

kerka. V říjnu 2014 odchází Jirka Vajseitl a začíná hledání 

basového kytaristy a dalšího sólového kytaristy. V listopa-

du 2014 byla kapela významně posílena sólovým kytaristou 

Rudou Rožďalovským, následně kapelu v listopadu 2014 doplňu-

je baskytarista Karel Zíta, ledový kliďas a zapálený muzikant. Ka-

pela vychází z vlastní tvorby a pilně nacvičuje repertoár. Členové 

jsou letitými muzikanty a účinkovali nebo stále účinkují i v jiných 

kapelách.

Buty
V roce 1986 byla 

založena skupina 

Buty a v r. 1989 

vznikla sestava, kte-

rá v podstatě trvá 

až do současnos-

ti a také většina 

„staršího programu“ 

Buty, který se pak 

v roce 1991 obje-

vil na „dobře utaje-

ném“ prvním albu 

Pískej si, pískej. 

Do r. 2012 vyda-

la skupina již 8 alb, 

z nichž poslední je 

vtipně nazvaná „Duperele“. Skupina Buty: Radek Pastrňák, Richard Kroczek, Milan 

Nytra, Martin Straka, Petr Vavřík.

Kulturní centrum Zahrada 

vás zve na koncert

BUTY

28. KVĚTNA

20.00 HODIN

TOROID 

A HOUPACÍ KŮŇ

29. DUBNA

19.00 HODIN
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FC HÁJE JIŽNÍ MĚSTO – Kluci 
a holky, přijďte na FOTBAL!
Jaro již začalo a s ním i doba náborů nových těšících se dětí a příznivců sportu. 
Fotbalový klub FC Háje JM, také připravuje nábory pro nové fotbalové zájemce.

Než vás pozveme k nám na nábor, rádi 

bychom vám ještě přiblížili, co všech-

no se nám v zimním období podařilo, co 

všechno náš klub organizoval a pořádal.

Na  přelomu roku se na  Hájích uskuteč-

nil již 4. ročník mezinárodního turnaje. 

Domácí mužstvo získalo 3. a  6. místo. 

Od prosince do března probíhal 7. ročník 

zimní ligy Royal Cup 2015 a  i na tomto 

dlouhodobém turnaji mužstva FC Háje 

JM obsadila medailová místa.

V hale Květnového vítězství jsme uspořá-

dali 10 turnajů pro mladší a starší příprav-

ku, těchto turnajů se zúčastnilo celkem 

750 dětí z celé Prahy. I ti nejmenší nere-

gistrovaní hráči měli svůj turnaj, ze kte-

rého si odnesli medaile a skvělé zážitky. 

Naši hráči rovněž reprezentovali Prahu 

11 na  různých turnajích po  celé Praze 

a  blízkém okolí. Velmi úspěšný byl roč-

ník 2007, který během zimy přinesl něko-

lik stříbrných a zlatých medailí. O všech 

úspěších si můžete přečíst na  našich 

stránkách www.fc-haje.cz. 

Krásný dárek od  našeho klubu obdrže-

li žáci Základní školy Květnového vítěz-

ství 1554, se kterou velmi úzce spolu-

pracujeme, a  to nové fotbalové dresy. 

V  těchto dresech budou reprezentovat 

ve fotbale nejen školu a klub, ale i Prahu 

11. Od nového školního roku jsme také 

rozšířili spolupráci s MŠ Jižního Města. 

Ve vybraných mateřských školách půso-

bí naši fotbaloví trenéři, případně pro-

školené paní učitelky. Náš klub v součas-

né době spolupracuje s 10 mateřskými 

školami z Prahy 11. 

V  těchto dnech již začínají mistrovská 

utkání všech kategorií, proto vás srdeč-

ně zveme k  nám na  hřiště FC Háje JM: 

Malí fotbalisté, přijďte na náš nábor, kte-

rý se uskuteční ve  středu 22. 4. 2015 

od 17.30hod. na hřišti FC Háje JM, K Je-

zeru 2, dále pak v měsíci květnu, informa-

ce na našich stránkách. Kontaktní osoba: 

R. Klíčová, tel. 603 154 352.

CYKLOTÁBOR s Oddílem UFO!

Uvažujete již teď o  programu na  léto 

pro svoje děti ve věku 8–16 let? A  jez-

dí rády na kole a sportují? V tom přípa-

dě je zveme v  termínu 8.–23. 8. 2015 

na náš letní stanový tábor v Bílkovicích 

u  Vlašimi plný her, koupání a  zážitků. 

Oddíl UFO má za  sebou již 24 let své 

existence a  bílkovický tábor pořádáme 

od roku 1990. O vaše děti se budou sta-

rat proškolení vedoucí s celoroční praxí 

z  pravidelné činnosti oddílu a  kvalifi ko-

vaný zdravotník. Více informací se do-

zvíte na  www.oddilufo.cz nebo volejte 

725 684 754.

Michal Janda 

(hlavní vedoucí tábora Oddílu UFO)

Letní tábor s volejbalem

Volejbalová škola Praha pořádá v termínu 

od 27. června do 10. července (od  roku 

1991 každoroční) ozdravný pobyt u moře 

v italském Bibione pro 90 dětí a jejich do-

provod, s  bezplatným pohybovým pro-

gramem. Uzávěrka přihlášek je 20. břez-

na. Informace pro zájemce z Prahy 11 je 

na tel. 774 202 019 nebo na fajo@volny.

cz. Členství ve Volejbalové škole není pod-

mínkou. Informace pro zájemce na strán-

kách www.volejbalovaskolapraha.cz, pří-

padně na tel. 774 202 019. 

Mistrovství České a Slovenské republiky v silovém trojboji 

Závody proběhnou 10.–12.4. 2015 
v nové sportovní hale „Jedenáctka“.
V  pátek 10. 4. začínají závody ve  14 

hod., v  sobotu 11. 4. a  v  neděli 12. 4. 

v 9 hod. Silový trojboj je závod ve zved-

nutí co největší váhy naložené na olympij-

ské čince  ve třech disciplínách: v dřepu, 

v tlaku na lavičce (bench press) a v mrt-

vém tahu. Závod je rozdělen na kategorii 

RAW (bez podpůrného vybavení) a Equi-

pment (s  použitím podpůrných super-

dresů a bandáží). Závodníci jsou rozděle-

ni do kategorií dle pohlaví, věku a váhy. 

Mistrovství se zúčastní nejlepší trojbo-

jaři ČR a SR. Pořadatelem závodu je SK 

XXTREME PRAHA, který je členem Fe-

derace českého silového trojboje (FČST) 

www.powerliftingczech.cz.

Sport a relax
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Atletika Jižní Město má za sebou úspěšné dva roky
Oddíl Atletika Jižní Město má za sebou v dubnu 2015 dva roky činnosti. Oddíl 
byl založen v dubnu 2013 při o.p.s. Sportovní Jižní Město od základů, s cílem 
nabídnout využití volnočasové sportovní aktivity pro děti a mládež z Jižního Města 
a dostupného okolí a postupně je přivést k závodění za Prahu 11.

Postupnými nábory přicházely děti ze 

základních škol Prahy 11 a  zapojily se 

do  pravidelných tréninků pod vedením 

zkušených trenérů i  atletických osob-

ností s  preferencí všestranné přípravy. 

V současné době má oddíl 12 kvalifi ko-

vaných trenérů pracujících s dětmi a mlá-

deží od  7 do  15 let od  atletické školky 

až po žactvo ve dvou tréninkových loka-

litách. Členská základna čítající na  300 

členů bude narůstat a oddíl z tohoto po-

hledu už nyní patří k těm nejpočetnějším 

v Praze. Oddíl je aktivní i po organizační 

stránce, v letošním roce pořádá opět dva 

tradiční běžecké závody, v dubnu 4. roč-

ník Běhu Jižním Městem a v říjnu 8. roč-

ník Podzimního běhání s vysokou účastí 

dětí a mládeže. 

Info: www.atletikajm.cz.

red

Jižní Město Chodov, 
fotbalový klub s dlouhou tradicí
Fotbalový klub s  ofi ciálním názvem Již-

ní Město Chodov – fotbalový klub, z.s., 

působí v  rámci Městské části Praha 11 

od roku 1924. V současné době má 160 

členů, z  toho více než polovinu mlad-

ších 15 let.  „A“ tým nyní hraje I. A třídu, 

a hlavním posláním je výchova mládeže,  

kladný vztah ke zdravému životnímu sty-

lu, ke sportu v rámci fair-play a začlenění 

do kolektivu. 

Mládežnická základna se měsíc od měsí-

ce rozrůstá a čítá celkem devět trenérů. 

Nyní hraje klub kategorie mladších žáků, 

starší i mladší přípravky a účastní se i tur-

najů těch nejmenších ročníků, tj. 2008 

a 2009. Od podzimu pak obsadí klub i ka-

tegorii starších žáků. Trenéři se soustav-

ně vzdělávají, aby malé hráče připravili 

na fotbal v moderním evropském prove-

dení.  Hlavním lákadlem pro malé fotba-

listy je krásné travnaté hřiště, které se 

nachází na adrese Praha 4, Volkovova 3. 

Trénuje se každé pondě-

lí, středu a pátek od 17 

hodin. Pokud máte zá-

jem, můžete se na  kterýkoli trénink při-

jít podívat a zjistit, jak by se Vám spor-

tovní zázemí líbilo. Největší odměnou je, 

když se cítí děti dobře, mají ze hry radost 

a jsou v družném kolektivu spokojené. 

Info: www.tjtjchodov.estranky.cz

Jižní Město Chodov 

vás zve do svých řad!

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 A ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO PŘI SPORTOVNÍ JIŽNÍ MĚSTO, O. P. S., 

ZVOU DĚTI, RODIČE A AKTIVNÍ BĚŽCE NA

BĚH JIŽNÍM MĚSTEM

4. ROČNÍK
Součástí závodu je Pohár Pražských Běžeckých Nadějí 2015

pro kategorie přípravky, žactva a dorostu

www.bezeckenadeje.cz

Kdy: 
Sobota 18. dubna 2015 od 9.30 hodin

Kde: 
Závodní kancelář ve sportovním  areá-

lu ZŠ Mikulova, Mikulova 1594/4, Pra-

ha 11, vstup ze strany od Centrálního 

parku. Závod se uskuteční v Centrálním 

parku na Jižním Městě 

Povrch trati:
Smíšený – asfalt a tráva

Přihlášky:
Přihlášky on line: do čtvrtka 16. dubna 

2015 do 20.00 hodin na: 

results.bezeckenadeje.cz

Přihlášky na místě v den závodu: ve 

sportovním areálu ZŠ Mikulova od 8.30 

hodin, nejpozději 40 minut před startem 

kategorie                                                                    

Prezentace a startovné:
Přihlášení on line 30,- Kč, přihlášení 

na místě 50,- Kč (startovní číslo obdr-

ží účastník při prezentaci po zaplacení 

startovného)

Doprava:
Metro C, stanice Opatov nebo bus za-

stávka Opatov (cca 350 m), bus zastáv-

ka Bachova (cca 250 m)

Šatny, sprchy a občerstvení:
K dispozici ve sportovním areálu ZŠ 

Mikulova

Výsledky:
Průběžně budou vyvěšovány v prosto-

ru startu a cíle. Ofi ciální výsledky budou 

zveřejněny na:

www.bezeckenadeje.cz

www.atletika.cz

www.atletikajm.cz

Všem účastníkům příjemné zážitky z běhání přeje

ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO  
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Projekt Zpět do práce bez obav, bonus 

pro maminky na mateřské dovolené
Rodinné centrum Pilné včelky bylo vybráno jako jediné v Praze 11 pro zapojení se 
do projektu s názvem Zpět do práce bez obav, který pomáhá rodičům po mateřské 
dovolené s návratem do práce. Projekt byl spuštěn Magistrátem hl. m. Prahy 
a fi nančně je krytý z fondů Evropské unie. S Martinou Stříteskou, majitelkou 
centra, jsme si o téhle bezvadné možnosti pro maminky a tatínky na mateřské 
dovolené popovídaly.

Zpět do práce bez obav? To zní dobře, 
o co se konkrétně jedná?
Projekt se přesně jmenuje Vzdělávání pro 

rodiče – Zpět do  práce bez obav a  při-

pravuje v  podstatě rodiče na  samostat-

né podnikání nebo na vstup po mateřské 

do zaměstnání. Účastníci se dozvídají uži-

tečné informace, získávají nové kontakty 

a sdílí své zkušenosti s ostatními, zvýší se 

tím jejich hodnota na trhu práce. Na kon-

ci obdrží certifi kát o  absolvování. My se 

jako rodinné centrum spolupodílíme mís-

tem konání kurzu a zajištěním hlídání pro 

děti účastníků. Kurz i  hlídání je hrazeno 

z fondů EU a je pro rodiče zcela zdarma. 

Na území Prahy 11 jsme byli vybráni jako 

jediné místo pro konání tohoto vzděláva-

cího projektu. Kolik rodičů se ho v  sou-

časné době účastní? Aktuálně je v našich 

kurzech 15 maminek. Máme možnost ka-

pacitu navýšit a – což je skvělé – stále je 

možné vstoupit do již probíhajících kurzů. 

Za jakých podmínek se tedy dá do pro-
jektu připojit?
Kurz je určen pro rodiče na mateřské/ro-

dičovské dovolené nebo 2 roky po ukon-

čení MD/RD, pro rodiče-samoživitele 

s  dětmi do  15 let a  osoby vracející se 

do pracovního procesu po péči o závislé-

ho člena rodiny. Pro všechny uvedené je 

podmínkou trvalý pobyt na území hl. m. 

Prahy. Pokud chcete vstoupit, kontaktuj-

te přímo pořadatele na e-mailu: 

vzdelavaniprorodice@bnvconsulting.com 

Pilné včelky toho nabízí ale mnohem 
víc, nemám pravdu?
Naše rodinné centrum je zaměřeno 

na  služby pro rodiče s  těmi nejmenšími 

dětmi, tedy cca do  4 let. Nabízíme po-

hybové, výtvarné i  hudební kurzy, před-

nášky o  výchově a  různé jednorázové 

aktivity (karneval, mikulášská besídka, 

veřejné čtení…). Pro účastníky projek-

tu Zpět do  práce bez obav zajišťujeme 

hlídání dětí, které mají možnost pobýt 

ve  společnosti svých vrstevníků a  lépe 

se tak připravit na následnou předškolní 

docházku.

Budeme rádi, pokud k nám se svými dět-

mi přijdete, třeba se jen podívat, případ-

ně vyzkoušet některou naši aktivitu.

Info: www.rcpilnevcelky.cz nebo FB pro-

fi l: rcpilnevcelky.

Díky za milé a pro spoustu maminek a ta-

tínků určitě přínosné povídání.

Dana Foučková
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PRACUJ
PRO METROPOLI

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

W
W
W
.M
PP
RA
H
A.
CZ
/N
AB
O
R

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

PPPRPRAA

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:

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

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

NABÍZÍME VÁM PRÁCI,
KTERÁ MÁ SMYSL

PLUS NOVÉ BENEFITY

KRAJSKÉ  ŘEDITELSTVÍ  POLICIE  HL. M.  
PRAHY

P  Ř  I  J  M  E

v roce 2015

PO SPLNĚNÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKA POLICIE ČR

K UNIFORMOVANÉ SLOŽCE POŘÁDKOVÉ POLICIE

ZÁJEMCE 

S MINIMÁLNĚ MATURITNÍM VZDĚLÁNÍM

Další informace:
Odbor personální

Praha 9, Sokolovská ul. 623/251
metro (B) Vysočanská

telefon:  974 891 434, 974 891 435, 974 891 439
e-mail: krpa.op.vyber@pcr.cz

Informační schůzky se zájemci se konají každé úterý a čtvrtek
(pokud je pracovním dnem) od 13:00 hod. na výše uvedené adrese.

Grafi ka, nebo obsah?
Tak máme v  ruce další číslo časopisu 

Prahy 11. Od počátku nástupu nového 

vedení radnice slyšíme, jak je třeba ča-

sopis změnit, jak je nevyhovující, špatný, 

nepřehledný. Se stejnou pravidelností 

jsme dříve slýchali, jak je časopis zamě-

řen jednostranně, jak slouží jen k propa-

gaci představitelů MČ a jak bude jednou 

vše jinak. Posouzení současného stavu 

je na vás – na čtenářích. Z mého pohle-

du je zřejmé jen jedno. Relevantních in-

formací najdeme v  Klíči čím dál méně. 

Pokračuje dlouhodobě nastavená kritika 

absolutně všeho, co se za poslední roky 

stalo a udělalo, dozvídáme se, jak se za-

stavuje jeden projekt za druhým. Dozví-

dáme se, že nejsou fi nanční prostřed-

ky. A pokud i přes kritiku ještě zůstane 

volné místo, otiskneme třeba znění vy-

hlášky. Místo pro názory opozičních za-

stupitelů už se tentokrát (Klíč č. 2) ne-

našlo žádné. Chystaná změna grafi ky 

nezmění obsah. A  ten je smutný. Pozi-

tivních zpráv v Klíči se dle všeho prostě 

nedočkáme.  

Jan Gabriel

zastupitel MČ Praha 11

Neděle 26. 4. 2015 | Jedenáctka VS a Park u Chodovské tvrze

Start závodu v 9:45 hod. | Doprovodný program

Více informací a registrace na:
www.praguetriathlon.com

www.czechtriseries.cz

MISTROVSTVÍ PRAHY

V AQUATLONU 2015
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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

• 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

• Nabízím KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ 
zde na  Praze 11 – Chodově v  hezkých 
a levných zařízených apartmánech s vlast. 
WC/koupelna – vhodné pro služební ces-
ty a  návštěvníky Prahy, možno i  jen pro 
1 osobu na jen 1 noc. Tel.: 606 907 032

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

• RIM REALIT – realitní kanceláře. PRO-
DEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY. Řešíme i pri-
vatizace, 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:  rimrealit@rimrealit.cz, W: www.rimrea-
lit.cz. Těšíme se na Vás v  jedné z našich 
3 kanceláří na Jižním Městě.

• Pracující pár hledá dlouhodobý proná-
jem bytu v Praze u dobré MHD a v hezkém 
stavu. Nespěcháme, ale můžeme se nastě-
hovat ihned. Děkujeme. Tel.: 774 514 241

• Rodina (2 + 1 dítě) hledá k  pronájmu 
hezký byt 2 + 1 až 3 + 1 nejlépe v hezkém 
prostředí s dobrou dostupností na metro. 
Tel.: 605 845 088

• HLEDÁME PRONÁJEM bytu o velikos-
ti GARS. AŽ 2 + 1 DO 12 000 Kč, VČET-
NĚ POPLATKŮ, NEBO 3 + KK AŽ 4 + 1 
DO 15 000 Kč, VČETNĚ POPLATKŮ. Kde-
koli v Praze a okolí. Volejte nebo piště pro-
sím na tel.: 603 257 202

• Vyměním malý obecní byt 1 + 1, 40 m2, 

ul. Bachova (Opatov) za  větší, nájem 

vč. popl. 5 700 Kč/1 os., 5. patro, vý-

tah, u  domu Tesco + Albert, vše vyřídím 

na  úřadě, pomohu se stěhováním. Tel.: 

776 096 394

• PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA BYTY 

V  PRAZE. MENŠÍ 1 až 2 + 1 A  VĚTŠÍ 

3 až 4 + 1, PLATBA HOTOVĚ. DLUHY 

VYPLATÍM, MOŽNO I  PŘED PRIVATIZA-

CÍ. NA  STĚHOVÁNÍ NESPĚCHÁM, LZE 

I NA DOŽITÍ. TEL.: 608 661 664

• Koupím byt v Praze 11, volejte kdykoliv 

724 670 517.

FINANCE 
A PRÁVO

• Advokátka JUDr. Svatava Grivalská (síd-

lem u metra Háje). Spory, vymáhání pohle-

dávek, smlouvy, nemovitosti, právo rodin-

né, občanské, obchodní, pracovní. Právní 

služby pro bytová družstva a  SVJ včetně 

převodů bytů do  os. vlastnictví, likvidace, 

insolvenční řízení, osobní bankroty. Kontakt: 

Horčičkova 548, tel.: 603 823 260, e-mail: 

offi  ce@grivalska.cz, www.grivalska.cz

• Půjčky na  cokoliv. Sloučení splátek 

do  jednoho úvěru. Zastavení exekucí. 

Úplné oddlužení. Zdarma 800  210  310, 

www.pujcka-rychle-snadno.cz

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA, Anny Drabíko-

vé 534, P4-Háje. Pojištění úraz, majetek, 

auta, cestovní, penze, úvěry, investi-

ce. Servis, platby kartou/hotově. Mobil: 

723  277  777, www.ceskapojistovna.cz/

poradce?jiri.fanta2

• Advokátní kancelář u metra Háje, Pra-
ha 4 – právní služby pro občany, družstva, 

fi rmy – zastupování u soudu, rozvody, vý-

živné, SJM, vymáhání pohledávek, smlou-

vy, trestní právo, dědictví, exekuce, bytová 

probl., převody bytů do os. vlast. atd. Tel.: 

606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz

• ÚČETNICTVÍ SCHWARZER. Vedení 

účetnictví, daňové evidence, mzdy, perso-

nalistika pro PO i FO. Daňová přiznání, za-

stupování na úřadech.Tel.: 603 851 067, 

222 955 175, www.schwarzer-net.cz 

• PŘEVODY BYTŮ do osobního vlastnic-

tví, prohlášení nemovité věci, zakládání 

SVJ, zaměření a pasportizace bytů, jedná-

ní na Katastru nemovitostí, právní servis. 

Info ZDARMA na tel.: 724 304 603

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• HUBENÍ HLODAVCŮ Profesionálně 
a  levně vyřešíme Váš problém s  hlodav-
ci a  hmyzem.  Myši, potkani, švábi, mra-
venci, štěnice. www.zzgroup.cz, tel.: 
607 607 201

• 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 

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a  bourací práce, odvoz 
suti. Rekonstrukce jader, domky, nebyt. pro-
story. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738, 
e-mail: marti.dvorak@centrum.cz

• !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 praček a myček: AEG, Ariston, 
Crosley, Electrolux, Indesit, Gorenje, Phil-
co, Whirlpool, Zanussi. M. Podlipný. Tel.: 
603 276 606

• Instalatérské práce, voda, odpady 
a  topení. Výměna zařizovacích předmě-
tů. Výměny rozvodů vody a odpadů. Tel.: 
603 34 44 85.

• Obklad, dlažba, zednické a  malířské 
práce, bytová jádra, rekonstrukce bytů 
a koupelen, drobné práce. 36 měsíců zá-
ruka. Byt. jádra již od 99 000 Kč na klíč. Ce-
nová nabídka zdarma. Tel.: 608 709 716, 
Jan Rakovec, www.rakovec.cz

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + ná-
vštěva zdarma! Tel.: 606 227 390, e-mail: 
jsaifrt@seznam.cz

• Servis plastových oken. Okna je nutno 
jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 
jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-
nému poškození. Oprava a  prodej žalu-
zií. Sítě proti hmyzu. Tel.: 601 236 957, 
e-mail: jirasek.servis@seznam.cz

• TV SERVIS – KŮS – opravy televizorů 
a mobilních telefonů u vás doma. Prodej, 
dovoz a instalace nových TV, odvoz a likvi-
dace starých přístrojů. Rozumné ceny. Tel.: 
602 832 751, www.TELEMOBIL.cz

• Provádím rekonstrukce bytových i ne-
bytov. prostor vč. menších zakázek. Zed-
nictví, obkladačství, byt. jádra aj. práce. 
Kvalita, spolehlivost a  rozumná cena je 
samozřejmostí. Tel.: 739 613 488, e-mail: 
jin60jir@seznam.cz

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

12 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL.indd   1 14.02.14   13:58

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
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• Elektrikářské práce Erben. Opravy 
malé, velké i  rekonstrukce, světla, zásuv-
ky, jističe, dotažení spojů, vedení k novým 
kuchyním, zasekání i v lištách, www.elekt-
rikarerben.cz, tel.: 604 516 344

• 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

• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER 
A BYTŮ NA KLÍČ. Obklady, dlažby, štuky, 
instalatérské a elektrikářské práce. Tomáš 
Doležal, 723  044  706, www.koupelny-
-praha-rekonstrukce.cz, e-mail: dolmek@
seznam.cz

• Instalatérské práce – voda, plyn, ka-
nalizace, topení. Výměna plynových spo-
třebičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 
Horyna, tel.: 603 554 550, 271 912 323

• Instalatérské práce, topení, zednické 
práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek 
– Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 
v  bytech i  SO + NE. Tel.: 602  719  678 
v 7–22 hod. Prodej nových a odvoz sta-
rých chladniček.

• SÁDROKARTON OSKAR – Provádíme 
sádrokartonářské práce (příčky, stropy, 
předstěny, půdní vestavby, akustické od-
hlučení, bytová jádra), zednické a malířské 
práce. Tel.: 774 042 960, SADROKARTO-
NOSKAR@email.cz

• Plovoucí podlahy, tapetování, malíř-
ské práce, stropní kazety, dekorace, 
bytová jádra, rekonstrukce bytů. Zamě-
ření zdarma. Levně, rychle, kvalitně. Tel.: 
603 494 330. E-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• Instalatér, oprava voda, odpad, plyn, 
montáž. Tel.: 603 77 18 08

• Levně odvoz nábytku, el. spotřebičů 
apod. do sběrného dvora. Výhradně čeští 
pracovníci! Ceny od 100 Kč. Bourání a ře-
zání beton. příček. Likvidace byt. jádra 
s odvozem – 5 900 Kč. Tel.: 777 207 227

• 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

• 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

• Mytí oken (plast. okna v 3+1 cca 380 Kč) 
a žaluzií, čištění koberců a čalounění. Do-
prava po  Praze 4 zdarma. Fa Šilha. Tel.: 
607  275  272, 222  955  295, e-mail: 
silha.j@seznam.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

• Žaluzie, rolety, sítě, sušáky na prádlo. 
Na seřízení oken a opravu žaluzií 10% sle-
va. Tel. 603 715 285, www. interierservis-
group.cz

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 
skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 
Tel.: 737 202 354

• 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 

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, vinyl, ko-
berce, plovoucí podlahy. Návštěva se vzor-
ky, zaměření a cenová kalkulace ZDARMA. 
Kontakt – tel.: 604 623 052, e-mail: blaha-
podlahy@seznam.cz

• Nabízím žehlení, úklid domácností, byt. 
domů, kanceláří, zdrav. zařízení, úklid 
po rekonstrukci a jiné. Jsem osvč po ma-
teřské. Tel.: 775 978 127

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE 
NA  KLÍČ. ZÁRUKA 5 LET! SLEVA 10 %. 
STAV. JÁDRO od 83 000 Kč. Praxe 17 let. 
RENO-NOVOTNÝ, renonovotny@atlas.cz, 
www.reno.wbs.cz, tel.: 602  292  812, 
272 912 326

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výměny 
a opravy baterií (záruční a pozáruční servis 
dodaných baterií), WC, připojení praček, my-
ček, montáže a opravy rozvodů. Tel.: 737 
384 001, e-mail: fort.mirek@seznam.cz

• Čistíme koberce, sedačky, postele, žid-
le ap. mokrou metodou profi  stroji Kärcher 
a Vax. Odstraňujeme prach, alergeny, roz-
toče a skvrny různého původu. Používáme 
vonný přípravek s  impregnací. Myjeme 
okna. Kvalitně, rychle a  levně. Doprava 
Praha ZDARMA. Tel.: 777 717 818, www.
cistimekoberce.cz

• Instalatérství – voda, topení, kanaliza-
ce a  plyn. Výměna a  dodání sprchových 
koutů RAVAK. Tel.: 603 225 535, e-mail: 
koupelnicka.cz@seznam.cz 

• Instalatér u Chodovské tvrze, V. Škapa, 
tel.: 728 386 419

OSTATNÍ
• Přijmeme prodejce + asistentku prodeje 
do podlahového studia na Praze 4. Životo-
pisy zasílejte na: prodvere@prodvere.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

• 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

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová, Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 480 

Kč/AUTO. Pevná konečná cena bez po-

platků za  čekání a  nástup, max. 4 pasa-

žéři, snadné objednávání, spolehlivost: 

www.mrtransfer.cz, tel.: 603  431  716 

nebo 608 553 080

• KADEŘNICTVÍ – AKCE PRO DÁMY. 
Únor–březen střih ZDARMA. Tel.: 

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

HLEDÁME manikérku a  kadeřnici se ŽL, 

za  křeslo pro kadeřnici 4 000 Kč/měsíc, 

za manikérku 2 500 Kč/měsíc

• Cukrárna Brodského 13, po–pá 12–18, 

so 10–12 hod., tel.: 222  985  415. Zá-

kusky 11–25 Kč. Med 150 Kč/kg. Čerstvá 

káva 150 Kč/250 g. RUBÍN 45 Kč/l. Duben 

až říjen zmrzlina 12 Kč. Již 12 let s Vámi. 

Děkuji, Aleš Červenka.

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výro-
ba klíčů, opravy obuvi, brašen, kabelek, 

deštníků, oděvů, bund, ortopedické opra-

vy. Provádíme gravírování, broušení nožů 

a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opa-

tov. www.opravyobuvi.cz

• Lunapark Beck si vás dovoluje pozvat 

na Pouťové atrakce pro děti a mládež. Au-

todrom, bobová dráha, skluzavky, houpač-

ky, kolotoče a mnoho dalších atrakcí. Cukro-

vá vata, langoše a jiné občerstvení. Opatov 

(u kruhového objezdu) od 26. 3. do 12. 4. 

2015. Těší se na vás Lunapark Beck. 

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

WiFi, internetu, notebooků, výuka s  trpě-

livým učitelem. Doprava zdarma. Mob.: 

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

www.daro.cz

• KREJČOVSTVÍ Zuzana Šemlová – 

opravy, úpravy oděvů a bytového textilu. 

Zdiměřická 1446, Praha – Jižní Město. 

Otevřeno po–čt 10.00–18.00, pá 10.00–

15.00. Tel.: 734 487 143

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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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

Vzorkovna: 
Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4 
Tel.: 272 913 518, 602 224 745, 736 533 313
nykl@propostudio.cz • paulin@propostudio.cz

Provozní doba: 
Po–Čt 9:00–12:00, 14:00–17:00, Pá 9:00–14:00
www.propostudio.cz
člen obchodní sítě 1fl oor • www.1fl oor.cz

 Vám dodá a odborně aplikuje: vinylové dílce, PVC a koberce 
v metráži i čtvercích, dekorativní cementové, epoxi 
a PU pohledové stěrky na podlahy, stěny, kuchyně, koupelny 
– panDOMO, BetonImage, ELEKTA, epoxi úpravu garáží a sklepů 

Samozřejmostí je odborná úprava podkladu

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

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

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.

L

500 Kč

L
L L
L L
L L

UČEBNICE A VÝUKOVÁ CD KE KURZU ZDARMA

www.autoskolaking.cz
777 180 708

VÝUKA A VÝCVIK VŠECH SKUPIN ŘO
AUTOŠKOLA S LIDSKÝM PŘÍSTUPEM

SLEVA

PO PŘEDLOŽENÍ

TOHOTO INZERÁTU

Podjavorinské 1600/3, 149 00 Praha 4

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

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

KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
MUDr. Jana Horká
Dermacentrum

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

VOLEJTE ZDARMA

800 112 278
PANELREKO s.r.o.
Křejpského 1523, Praha 4, praha@panelreko.cz, www.panelreko.cz

Založeno roku 2001 

150 rekonstrukcí za rok  

Zázemí na ploše 250 m2

Náhradní byt ZDARMA
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haje@CHIRS.cz www.CHIRS.cz

PRODEJ bytu 3+1/L, 
80m2, Praha 10 – Petrovice 
Byt se nachází v 1.patře panelového 

domu. Má novou kuchyňskou linku, 

jinak je v původním stavu. Z obýva-

cího pokoje vstup na velkou lodžii 

směřovanou na J.

 Tel. 267 311 611

POBOČKA HÁJE
Najdete nás 

u metra Háje 
vedle pošty

PRONÁJEM KO
202m2, Praha 11 – Háje  

Komerční objekt zahrnuje celé patro 

a má přístup na střešní terasu. Nyní 

zařízeno jako kanceláře, vše kli-

matizované. K dispozici kuchyňka, 

2x WC a sprcha, šatna.

 Tel. 267 311 611

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

Starší manželé hledají dlouhodobý 

pronájem bytu. Lépe nezařízený 

a vyšší patro. Cena 13tis včetně po-

platků. Dalších 39 poptávek po pro-
nájmu podobného bytu.
 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 2+kk/B, 64m2

Praha 10 – Uhříněves
Novostavba Viladomy Uhříněves 

z roku 2012. Kuchyňská linka na 

míru s vestavěnými spotřebiči. Kou-

pelna s vanou a WC. Okna směřují 

na J a V. Garážové stání v suterénu.
 Tel. 267 311 611

PRÁVNÍ PORADNA
v oblasti majetku, 

rodiny a podnikání. 
Advokátní kancelář
JUDr. Alexej Hájek

Jak nenaletět 
při koupi bytu?

Zastaneme se Vás a navíc 
vše ověříme, vyjednáme, 
připravíme a zařídíme.

KOUPÍM byt 3+1/L, 4+kk/L
Praha 11 

Pán s rodinou hledají ke koupi větší 

byt raději před rekonstrukcí, patro 

nerozhoduje. Financování hypotékou 

do 2,9 mil. Dalších 51 poptávek po 
koupi podobného bytu.
 Tel. 267 311 611

NABÍZÍME PRÁCI
Hledáme aktivní 

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

KOUPÍM byt 1+kk, 2+kk
Praha 10, Praha 11 

Paní hledá ke koupi malý byt pro 

maminku. Nechce přízemí, na stavu 

bytu nezáleží. Financování hypoté-

kou do 2,5 mil. Dalších 34 poptávek 
po koupi podobného bytu.
 Tel. 267 311 611

 haje@chirs.cz Tel. 603 293 750

Tel. 267 311 611  kariera@chirs.cz
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Máme pro Vás dárek – 365 dní bez starostí. 

AUTO JAROV KUNRATICE

AUTO JAROV KUNRATICE


