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2 Inzerce

Poliklinika Šustova   Poliklinika Opatovská   Pobočka Majerského

SLEVA

NA DOPLATEK
Pro držitele 
Klientské karty*

Apo-Ibuprofen 400 mg

30/100 tablet léčivý přípravek k vnitřnímu užití,
obsahuje ibuprofenum

45 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
55 Kč55

109 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
129 Kč129

Panadol Novum
500 mg
24 tablet léčivý přípravek k vnitřnímu užití,

obsahuje paracetamol

19 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
35 Kč35

4 tabletlet b hobsahujeuje paracparacetame

19
a s Klientskou kartou

á cena
5 Kč5

cenová bomba

znáte z

TV

v nabídce také Panadol Extra 30 tablet 75 Kč

GS Condro Diamant
120 tablet doplněk stravy

599 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
719 Kč719

v nabídce také GS Condro Diamant
60 tablet 359 Kč

Claritine
7 tablet/120 ml sirup léčivý přípravek k vnitřnímu užití,

obsahuje loratadin

115 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
145 Kč145

59 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
79 Kč79

cena za 1 balení
při nákupu 2 balení

50 želé bonbonů doplněk stravy

Walmark Marťánci Gummi
s BoneActivem, s Echinaceou

129 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
155 Kč155

Frontline Combo
Spot-On Dog S, Spot-On Cat
0,67 ml roztok/0,5 ml roztok veterinárné péče

v nabídce také Frontline Combo
Spot-On Dog M, L, XLp g

145 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
185 Kč185

125 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
165 Kč165

Pobočka Majerského
Každé úterý a čtvrtek v květnu:
akční sleva 75 % na doplatek na léky
pro všechny držitele Klientské karty
bez ohledu na věk!

*Platí u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro pacienty starší 60- a mladší 15-ti let a pro 
všechny držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Ostatní pacienti získají slevu 25 %. Slevu z doplatku lze poskytnout 
až do výše povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Více informací v lékárně a na www.medifin.eu
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Drazí přátelé,

jistě všichni známe neodbytný pocit, 

jak ten čas utíká. Vánoce, Velikonoce 

a již je tady měsíc květen, měsíc lásky, 

ale také měsíc vděčnosti, vděčnosti 

za mír, klid a pohodu. Proto ty oslavy, 

které nám připomínají dobu, kdy 

končila 2. světová válka. Již je tomu 

70 let a  nelze na  to zapomenout, 

ale naopak si tyto chvíle musíme 

stále dokola připomínat. Mimo jiné 

rekonstrukcí bojů a pietní vzpomínkou 

na padlé v naší městské části. 

Ale tento měsíc má další úžasný 

svátek, Den matek. Každá maminka, 

babička, každá žena, která má děti, 

má ten svůj nádherný den. Chvíle, kdy 

si uvědomuje smysl života, života, 

který se předává z  jedné generace 

na další generaci. 

Dobré je také připomenout květnovou 

pouť ke kapličce sv. Jana Nepomucké-

ho, hlavního patrona Čech, v Hájích. 

A sportovcům nabídnout možnost zá-

žitku při společném sledování mistrov-

ství světa v ledním hokeji z velkoploš-

né obrazovky u metra Opatov.

My všichni víme, že moderní člověk 

prožívá svůj život mnohdy v  poklusu. 

Je často zapleten do  sítě spěchu 

a  nedostatku času. Uspěchanost 

moderní doby je stále hektičtější 

a lidé obecně jsou čím dál víc uštvaní. 

Radost, úsměv, tolerance, hezké 

vzájemné vztahy, tak často chybí 

kolem nás, v  našem životě, v  našem 

prostředí.

Přeji vám klid a  pohodu, životní spo-

kojenost, právě v tomto krásném mě-

síci, v měsíci lásky. Mějte optimismus 

ve své mysli, elán překonávat překážky 

života. Jsem s vámi na jedné lodi.

Váš starosta

Jiří Štyler

Bytový park Roztyly – jak se prolhat ke stavebnímu 
povolení

Farmářské trhy

Jaro bylo tenkrát 
klimaticky příjemné

Jarní cyklokros 2015

Policejní akce Zirkon 
neprodyšně uzavřela 
Jižní Město

Kaleidoskop

Ubytovna Sandra

Chodovské moderní 
gymnastky uprostřed 
jarní sezony
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Bytový park Roztyly

Rada MČ odsuzuje a  musí se důrazně 

ohradit proti chování investora zámě-

ru „Bytový park Roztyly“, který poká-

cel vzrostlé dřeviny a  zahajuje stavební 

činnost, přestože není v  současné chvíli 

právní jistota ve věci rozhodnutí o umís-

tění stavby a  následného stavebního 

povolení. 

Více v článku Bytový park Roztyly – 

jak se prolhat ke stavebnímu povolení 

na straně 6

Výhrady občanů k výstavbě polyfunkční 
budovy v ulici Babákova
Společenství vlastníků bytových jednotek 

(SVJ) v ulici Blatenská 2181–2182 a Klo-

boukova 2192 zaslalo Radě MČ svůj dů-

razný a  opakovaný nesouhlas s  výstav-

bou. Lidé opakovaně vyzývají nové vedení 

radnice, aby hájilo jejich zájmy v souvis-

losti s problematickou stavbou. Soustav-

ně dochází k neoprávněným záborům ko-

munikací a poškozování obrubníků vozidly 

stavby. Obyvatelům vadí nadměrný hluk 

stavby, prašnost a bezohledné víkendové 

demolice. Radnice podniká veškeré právní 

kroky k zajištění práv obyvatel dotčené lo-

kality a městského majetku.

Podpora nesouhlasu obyvatel DPS Ša-
lounova se záměrem výstavby parkova-
cího domu P + R Opatov
Rada městské části Praha 11 podporu-

je nesouhlas obyvatel domu s pečovatel-

skou službou v Šalounově ulici čp. 2025 

se záměrem výstavby parkovacího domu 

P + R mezi tímto domem a Chilskou ulicí. 

Navržena jsou dvě podzemní a čtyři nad-

zemní podlaží s celkovou kapacitou 1010 

parkovacích míst. Obyvatelé mají oba-

vy z nadměrného zatížení lokality vozidly 

a z výstavby protihlukové zdi v místě stá-

vající zeleně. 

Rada městské části Praha 11 
nesouhlasí s podněty na změnu Územní-

ho plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Té-

měř všechny žádosti o změnu územního 

plánu měly vést ke změně funkčního vy-

užití území ze stávající zeleně k případné 

zástavbě:

• při ulici Opatovská, objekt čp. 1753 

v k. ú. Chodov – změna z funkční plochy 

všeobecně smíšené (SV) na  funkční plo-

chu všeobecně obytnou (OV)

• v  lokalitě Na Jelenách – změna funkč-

ních ploch IZ (izolační zeleň) a VN-F (neru-

šící výroby) na SV (všeobecně smíšené), 

popř. na VV (veřejné vybavení)

• při ulici Mírového hnutí – změna funkč-

ního využití ploch SO3 (částečně urba-

nizované rekreační plochy) na  OB (čis-

tě obytné), příp. OV (všeobecně obytné) 

nebo VV (veřejné vybavení)

• lokalita mezi ul. Opatovská a Šalouno-

va – změna funkčního využití ploch OV 

(všeobecně obytné), SV-D (všeobecně 

smíšené), IZ (izolační zeleň) a SP (sport)

na OV (všeobecně obytné) příp. VV (ve-

řejné vybavení)

• v  lokalitě Roztyly – změna funkčního 

využití ploch ZP (parky, historické zahra-

dy a hřbitovy) a SO3 (částečně urbanizo-

vané rekreační plochy) na OV (všeobecně 

obytné)

• lokalita Nad Přehradou – změna funkč-

ního využití plochy SO1,3 (přírodní rekre-

ační plochy, částečně urbanizované re-

kreační plochy) na SP (sport)

• lokalita na  Trojmezí – změna funkční-

ho využití ploch OP/SO1,3 (orná půda/

sloužící oddechu, SO1 – přírodní rekre-

ační plochy, SO3 – částečně urbanizo-

vané rekreační plochy) na SMJ-F (smíše-

né městského jádra s kódem míry využití 

území F), rozšíření funkční plochy VV (ve-

řejné vybavení) na  úkor funkční plochy 

ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy) 

a změnu části funkční plochy ZMK (zeleň 

městská a krajinná) na SO (sloužící odde-

chu bez bližší specifi kace) a pro doprav-

ní infrastrukturu změna z části funkčních 

ploch ZMK (zeleň městská a krajinná), NL 

(louky a pastviny) a SO3 (částečně urba-

nizované rekreační plochy) na S4 (ostatní 

dopravně významné komunikace)

• lokalita u  stanice metra Opatov – 

změna využití funkčních ploch ZP (par-

ky, historické zahrady, hřbitovy), SV-E 

(všeobecně smíšené), SMJ-E a  SMJ-F 

(smíšené městského jádra) a  IZ (izolační 

zeleň) na OV (všeobecně obytné), případ-

ně SV (všeobecně smíšené)

Vyjádření MČ Praha 11 k  výše uvede-

ným podnětům na změny zaslala měst-

ská část náměstkovi primátorky hl. m. 

Prahy PhDr. Matěji Stropnickému. Veške-

rá usnesení přijala Rada dne 17. 3. 2015 

a  jsou veřejně přístupná na  webu MČ 

Praha 11.

Fandíme s vámi našim 
hokejistům
Připravujeme pronájem pro-

stranství u  stanice met-

ra Opatov, kam necháme 

umístit venkovní LED projek-

ce pro sledování MS v  led-

ním hokeji 2015, zápas Česko – Kanada 

v pondělí 4. 5. 2015, 20.15 h. Čím více 

vás přijde, tím bude lepší atmosféra. Těší-

me se na setkání.

Farmářské trhy 2015
Rada schválila nového provozovatele Far-

mářských trhů pro rok 2015. Vítězem vý-

běrového řízení se stal Josef Dušátko, 

který má již zkušenost s farmářskými trhy 

v Kladně (www.farmarinakladne.cz). S no-

vou podobou trhů se od 20. 4. můžete se-

známit každé pondělí a středu mezi 13.00 

a 18.00, na tradičním místě u KCMT v Há-

jích. Při organizování trhů je pamatováno 

na průchodnost trasy pro nevidomé mezi 

metrem Háje a KCMT.

Zeptejte se svého radního
Další neformální setkání se zástupcem 

starosty Mgr.  Jakubem Lepšem proběh-

ne 28. května 2015 mezi 16.30 a 18.30, 

opět v malém sále KC Zahrada. Hlavním 

tématem tentokrát bude kultura v KC Za-

hrada, Chodovské tvrzi i  jinde na  Jižním 

Městě. Přítomen bude také nový ředitel 

Kulturní Jižní Město, o. p. s., MgA. Jan To-

pinka a členové kulturní komise Prahy 11. 

Těšíme se na vaše názory a podněty. Info 

o společnosti KJM, o. p. s., najdete na str. 8.

Zachováme odběrné místo na sběr 
bioodpadu v ulici K Dubu
Provoz bude zajištěn od 1. 4. do 30. 11. 

2015 ve dnech středa, sobota a neděle. 

Uvedená služba je ze strany obyvatel žá-

dána a přispívá k omezení zakládání ne-

povolených skládek bioodpadu na území 

naší městské části.

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11

Pobočka České pošty sídlí v nevyhovují-
cích prostorách ve Filipově ulici na 
Roztylech už několik měsíců
Měli jsme příslib, že se pobočka v dubnu 

odstěhuje do  části hypermarketu Albert 

v  Centru Chodov, ale situace se začala 

komplikovat. V současné době je, bohu-

žel, dohoda mezi Aholdem a Českou poš-

tou dost nejistá. Pokud se nedohodnou, 

zintenzivníme tlak na Českou poštu, aby 

co nejdříve našla vhodnější místo pro tuto 

frekventovanou pobočku.

Petr Jirava, zástupce starosty

Mi l D řák

Opět si dovolujeme vás pozvat na se-
tkání starosty a vedení MČ Praha 11 
s občany. Konat se bude v ZŠ Dono-
valská dne 13. května 2015 od 18.00. 
Hlavním tématem jsme zvolili záměr 
výstavby Globusu na Jižním Městě. 

lujeme vá

Čerstvé informace z Rady MČ pro vás

Zprávy z Rady MČ



5Zprávy z Rady MČ

Ubytovna Sandra
Ubytovna Sandra je jeden z největších problémů Jižního Města dnešní doby. O tom, 
jak byl dům za velmi nevýhodných podmínek (zhruba za 330 milionů Kč) nakoupen 
minulým vedením v čele s Daliborem Mlejnským, se popsalo již mnoho stran papíru. 
Nyní řešíme v rámci Rady MČ Prahy 11, co s ubytovnou dál. 

Prakticky každý týden nám chodí stížnos-

ti od  občanů, kteří v  okolí ubytovny by-

dlí nebo do  ní docházejí na  úřad sociál-

ní péče či do  jiných nebytových prostor. 

Ve  stížnostech se opakuje stále doko-

la to samé: nepořádek, znečištění cho-

deb domu a  okolí, drobný vandalismus 

a  celkový pocit ohrožení. Tyto problémy 

logicky vycházejí z  povahy většinového 

nájemníka budovy, tedy ubytovny té nej-

nižší cenové kategorie. Co s touto situací 

může městská část dělat a co s celým ob-

jektem plánuje do budoucna? Nápadů je 

hodně, realizace většiny z nich je však pro-

blematická, časově náročná a někdy i ne-

možná. Pokusíme se rozvést ty nejčastěji 

diskutované:

Přestavba Sandry na sociální a starto-
vací bydlení pro občany Prahy 11
Již minulé vedení obhajovalo pochybný 

nákup tím, že objekt přebudují na  sociál-

ní a  startovací bydlení pro občany Prahy 

11. Reálně by to znamenalo vystěhovat 

celou budovu z důvodu totální rekonstruk-

ce, což samo o sobě znamená ztrátu MČ 

každý měsíc na nájemném více než milion 

Kč. Předpoklad rekonstrukce 1,5–2 roky 

tedy představuje celkovou ztrátu v  řádu 

cca 30 milionů Kč. Samotný náklad na re-

konstrukci budovy jako takové a přestav-

bu na bytové jednotky je vyčíslen zhruba 

na 100–150 milionů Kč. Pokud připočteme 

nákladnost nákupu nemovitosti, která stá-

la přes 330 milionů, spočítáme si množství 

získaných bytů a výnosu z jejich pronájmu, 

tak se návratnost investice dostává daleko 

přes 100 let. To vše by se ještě teoretic-

ky dalo zrealizovat a obhájit v rámci veřej-

ného zájmu, ale zásadním problémem jsou 

nové pražské stavební předpisy, které na-

řizují ke každé nově zkolaudované bytové 

jednotce i parkovací stání. Volná parkovací 

stání v okolí budovy nejsou a není možné 

je ani jednoduše v takovém objemu zřídit. 

Tzn. že po přestavbě by nebylo možné bu-

dovu, respektive byty, zkolaudovat.

Rekonstrukce Sandry 
v lepší ubytovnu/hotel
Další možnost, která se nabízí a již minu-

lé vedení s ní operovalo, je rekonstrukce 

budovy v „lepší ubytovnu“ s přidáním ku-

chyňských koutků, rekonstrukcí chodeb, 

výtahů a případně pláště budovy. Na ten-

to záměr vzniklo několik předběžných kal-

kulací a projektů. Odhady jsou od desítek 

až zhruba do 100 milionů Kč podle toho, 

co vše by se mělo rekonstruovat. Zásad-

ní problém tohoto nápadu tkví v tom, že 

pokud opravíte jednotku ubytovny, zů-

stane v  dobrém stavu pouze do  výmě-

ny nájemce. Tzn., že vydaná investice ať 

už do  kuchyňských koutků, výtahů nebo 

chodeb by se velmi rychle znehodnotila 

devastací nájemců ubytovny. Vzhledem 

k  tomu, že tento projekt neřeší celkový 

problém a  koncepci budovy, dále s  ním 

nepracujeme.

Dlouhodobý pronájem budovy 
prospěšné organizaci
Další variantou ve hře je pronájem budovy 

jako celku nebo její většiny některé stát-

ní instituci či úřadu. Například některému 

útvaru Policie ČR nebo armády za podmí-

nek, že si budovu na vlastní náklady opra-

ví a přizpůsobí dle svých potřeb, čímž pa-

sivně vyřeší problém bezpečnosti v okolí. 

Od  voleb proběhlo několik jednání, ale 

i  pro většinu těchto státních organiza-

cí je Sandra příliš velké sousto a pravdě-

podobně její budoucnost tímto směrem 

nedopadne.

Přestavba v kooperaci s Magistrátem 
hlavního města Prahy a sousední 
budovou „Hotel Opatov“
Jako další možnost se jeví kooperace 

s magistrátem, který vlastní sousední bu-

dovu „dvojče“ nazývané Hotel Opatov. 

Tato budova je již roky prázdná a magist-

rát řeší podobný problém jako my. Ve hře 

je několik možností od společného zámě-

ru přestavby budov na startovací/sociální 

byty, přes výstavbu kolejí atd. V případě, 

že by se na přestavbě podílel magistrát, 

je velmi pravděpodobné, že udělí výjimku 

ze stavebních předpisů nebo je před stav-

bou upraví tak, aby bylo možné byty zko-

laudovat i bez parkovacích stání. Z tohoto 

důvodu se nám jeví tato cesta jako nejlep-

ší možné řešení a s magistrátem o osudu 

budovy Sandra aktivně jednáme.

Prodej celého objektu
Další logickou možností je opětovný pro-

dej celého objektu a získání zpět fi nanční 

hotovosti pro možnost lepší a účelnější in-

vestice, například pro nákup jednotlivých 

menších bytových jednotek v  již stojících 

nemovitostech a jejich začlenění do byto-

vého fondu. Nebo realizace jiného nového 

projektu. Prodej sám o sobě bohužel ne-

řeší problém, který budova, respektive její 

nájemníci představují pro obyvatele okolí 

budovy. Proto by jeho součástí musel být 

smysluplný projekt, který by změnil způ-

sob využívání budovy.

Zachování současného stavu se zásad-
ními bezpečnostními opatřeními
Jednou z posledních  variant je zachová-

ní současného stavu s  nastavením zá-

sadních změn v  podmínkách pronájmu 

a užívání nemovitosti. Po posledních inci-

dentech, kdy z ubytovny létaly láhve a jiné 

nebezpečné předměty, bylo vyvoláno jed-

nání s hlavním nájemcem Sandry – společ-

ností MobileNet s.r.o. Zde byla domluvena 

okamžitá náprava situace a s ní spojená 

bezpečnostní opatření. Pronajímatel se 

sešel se zástupci okolních SVJ a společně 

začali řešit infračervený monitorovací sys-

tem pláště Sandry. Při porušení zákazu 

vyhazování objektů z oken tak bude lehčí 

najít a řádně potrestat viníka. Na chodby 

budou zároveň nainstalovány varovné ce-

dule v několika jazycích. Dále byl zaveden 

zákaz prodeje alkoholu ve večerce, která 

v  objektu sídlí, zákaz návštěv v  nočních 

hodinách a  byly nainstalovány informač-

ních cedule upozorňující na pokuty a mož-

né trestné stíhání při porušení zákazu vy-

hazování předmětů z oken a ohrožování 

obyvatel. V  okolí budovy byl na  náklady 

nájemce zaveden každodenní úklid. Měst-

ská část má nově k  dispozici pravidelně 

aktualizovaný seznam ubytovaných jed-

notlivců a městská policie zvýšila frekven-

ci a důslednost pochůzek v dané lokalitě. 

Věříme, že tato opatření minimalizují van-

dalizmus a problémy spojené s touto bu-

dovou, alespoň do té doby, než společně 

najdeme defi nitivní řešení. 

A  jak vidíte ubytovnu Sandra a  její bu-
doucnost vy? Máte lepší nápad? Bude-
me rádi za vaše podněty!

Ondřej Prokop a Jan Říčař, 

členové Rady MČ Praha 11
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Bytový park Roztyly – jak se prolhat 
ke stavebnímu povolení
Zatímco rodinný domek si v Praze mnohdy nemůžete rozšířit o metr do šířky, 
do výšky, nikam, developerům se Jižní Město rozporcovalo na kusy. A mohou stavět 
do výšky, do šířky, do lesa, nad metrem, všude. 

Příběh záměru výstavby Bytový park 

Roztyly alias rezidence Letokruhy za-

číná roku 2008 prodejem zalesněných 

městských pozemků, viz foto č. 1 z roku 

2009. D. Mlejnský a L. Zítka (tehdy oba 

ODS) jsou podepsáni pod smlouvami 

prodeje za  2450 Kč/m2. Báječná cena 

pro lukrativní pozemky u metra, nekupte 

to – zvláště, když městská část podpo-

ří veškeré potřebné kroky k maximálnímu 

vytěžení území, vč. úprav územního plá-

nu. Kupující Alborg Development, a. s., 

alias Finep, a. s., se těšil z  harmonické 

spolupráce odpovědných institucí – po-

litické reprezentace MČ Praha 11, od-

borů MČ Praha 11 (zejména stavebního 

úřadu), MHMP (odboru územního plánu 

a odboru životního prostředí) a společně 

zahájili neúprosnou cestu ke stavebnímu 

povolení. Scénář byl vlastně po celé Pra-

ze podobný. Developer rozdělil stavební 

záměr (celkem 22 bytových domů) na tři 

etapy – tím se vyhnul posuzování vlivu 

záměru na  životní prostředí (EIA), kte-

rého se může účastnit široká veřejnost. 

Čím méně lidí do toho bude mluvit a o zá-

měru vědět, tím lépe. 

Od  roku 2010 nechává developer na 

svých pozemcích soustavně likvidovat 

dřeviny, v území bylo již třikrát nezákon-

ně káceno, vždy musela zasahovat In-

spekce životního prostředí (ČIŽP). Pod 

zástěrkou „rekultivace“ sama městská 

část Praha 11 (Jihoměstská majetko-

vá, a. s.) na  jaře 2010 plošně vykáce-

la cca polovinu starého ovocného sadu, 

a to již ve vegetačním a hnízdním obdo-

bí. Došlo k likvidaci ptačích hnízd a drob-

ných živočichů. Občanská sdružení marně 

upozorňovala magistrát na výskyt zvláš-

tě chráněných druhů živočichů, na  kte-

ré upozornila sama Česká společnost 

ornitologická. V  druhém případě bylo 

káceno nad rámec povolení ke  kácení 

3,5 tis. m2 keřových porostů. V součas-

né době probíhá řízení o uložení pokuty. 

Ve třetím případě byly nad rámec povo-

lení vykáceny zapojené porosty borovic 

na vrcholu zemního valu, včetně okolních 

keřových porostů tvořících izolační zeleň, 

a to v rámci přípravy průseku pro pláno-

vanou 4,5 m vysokou protihlukovou stě-

nu podél ulice Ryšavého. 

V  červnu 2014 přišla nesnáz a  obyva-

telé se zaradovali – územní rozhodnutí 

vrátil Městský soud v  Praze k  novému 

řízení s  odůvodněním, že vlivy záměru 

na životní prostředí a lidské zdraví neby-

ly dostatečným způsobem vyhodnoce-

ny a projednány. Nevadí, odbor stavební 

Magistrátu hl. m. Prahy bez větších peri-

petií rozhodnutí znovu potvrdil. Koncem 

února 2015 bylo potvrzeno stavební 

povolení, odvolání občanských sdruže-

ní a  místních obyvatel byla zamítnuta. 

V  březnu 2015 se vykácel zbytek dře-

vin, včetně těch, které nejsou se stavbou 

v kolizi a mohly být ponechány na místě. 

Pozemek obehnal plot a začíná se stavět 

(foto č. 2 z března 2015). 

Začátkem dubna 2015 našli obyvatelé 

okolních domů ve schránce dopis od de-

velopera s  uvedením zjevné nepravdy: 

„Na  závěr bychom vás rádi informovali 

o probíhajících jednáních mezi městskou 

částí Praha 11 a  investorem projektu 

o vybudování pásu parkové zeleně...“ MČ 

Praha 11, tj. nové vedení radnice po vol-

bách 2014, tímto ujišťuje obyvatele Roz-

tyl, že žádná jednání neprobíhají a  „vy-

budování parkové zeleně“ považujeme 

po masivní likvidaci původní kvalitní zele-

ně spíše za provokaci. 

V únoru 2015 byla podána správní žalo-

ba na územní rozhodnutí, v březnu 2015 

správní žaloba na stavební povolení. Při-

pravujeme další právní kroky.

 Šárka Zdeňková, 

radní MČ – životní prostředí a doprava

Aleš Kulhánek,

 zastupitel MČ, o. s. Zelené Roztyly

V úterý 31. 3. 2015 přijala Rada MČ 
Praha 11 následující usnesení:
I. Rada městské části odsuzuje a musí 

se důrazně ohradit proti chování sta-

vebníka Bytového parku Roztyly, kte-

rý pokácel vzrostlé dřeviny a zahajuje 

stavební činnost na pozemcích parc. č. 

3322/1 a 3323/1, oba v k. ú. Chodov, 

přestože není v  současné chvíli práv-

ní jistota ve  věci rozhodnutí o  umís-

tění stavby a  následného stavebního 

povolení. Likvidace zeleně proběhla 

v rozporu s doporučením Ministerstva 

životního prostředí, České inspekce 

životního prostředí a  Odboru život-

ního prostředí MČ Praha 11 s  ohle-

dem na vegetační klid. Kácení podleh-

ly i stromy, které nechala vysadit MČ 

Praha 11 v roce 2003.

II. Rada městské části ukládá vedoucí-

mu právního odboru činit všechny do-

stupné právní kroky k  ochraně území 

proti likvidaci zeleně.

Dne 16. 4. 2015 odsoudilo kácení 
a zahájení stavební činnosti také Za-
stupitelstvo MČ Praha 11. Na  jedná-

ní Zastupitelstva jsme vyzvali všechny 

odpovědné osoby, aby se veřejně oby-

vatelům Roztyl za kroky vedoucí k likvi-

daci jejich životního prostředí omluvili.

3 201

území na jaře 2009

území na jaře 2015
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Opravy a kontroly dětských hřišť

Vážení rodiče, městská část vás infor-

muje, že od  1. 4. 2015 jsme začali na-

vážet a doplňovat nový písek do písko-

višť a do dopadových zón herních prvků. 

Zároveň bude při této příležitosti zkont-

rolována funkce herních prvků a zajištěny 

případné opravy. Ke dni uzávěrky Klíče by 

mělo být hotovo v ul. Nechvílova, Klírova, 

Metodějova, Hlavatého, Horčičkova atd. 

V průběhu sezóny budou natírána oplo-

cení hřišť a laviček. 

Proč se někde řezalo více než jinde?
Protože některé keřové skupiny potře-

bují po  několika letech „omladit“, vybí-

rali jsme lokality, u  kterých byly výraz-

nější řezy vhodné, až nutné. Někde byly 

keře přerostlé či přestárlé, hlubokým ře-

zem umožníme keřům nasazení nových 

letorostů. 

Helena Šubertová, vedoucí střediska 

údržby zeleně MČ

Rozdíl v údržbě veřejné zeleně
Na území městské části jsou stále nedo-

řešeny majetkoprávní vztahy k některým 

pozemkům veřejné zeleně, proto může 

být zřejmý rozdíl ve  frekvenci a  kvalitě 

jejich údržby. Zejména při seči jednotli-

vých ploch může být znatelný rozdíl, a to 

s ohledem právě na vlastnictví pozemků. 

Intenzivně jednáme se všemi vlastníky 

na scelení systému údržby. 

Ing. Petr Havel, vedoucí oddělení správy 

veřejné zeleně

Už něco konečně udělejte s hovínky 
od psů!
Znečištění našeho veřejného prostran-

ství od  psích exkrementů již přesáhlo 

únosnou míru a není den, abychom ne-

dostali od  občanů podobnou naléha-

vou výzvu. Připravujeme oznámení ma-

jitelům pejsků, aby po  svých miláčcích 

uklízeli, a vzhledem k neúnosně znečiš-

těnému veřejnému prostranství bude-

me muset bohužel přistoupit k  případ-

ným pokutám. Povinnost uklízet psí 

exkrementy má majitel pejska bez ohle-

du na to, zda je zrovna u koše na exkre-

menty sáček, či není. 

Šárka Zdeňková, 

radní MČ – životní prostředí a doprava

Ing. Martin Janda, vedoucí oddělení 

dopravy a silniční správní úřad

Ing. Michal Vyskočil, pověřený vedením 

odboru životního prostředí
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Povinnost uklízet psí exkrementy je 
stanovena v § 3 odst. 3 obecně zá-
vazné vyhlášky č. 8/2008 Sb. HMP, 
o udržování čistoty na ulicích a jiných 
veřejných prostranstvích (vyhláška 
o čistotě).

klí
Šárka Zdeňková

Hledáme nové kolegy do týmů 
dopravy i životního prostředí

• Městská část Praha 11 hledá do od-

dělení dopravy a  silničního správního 

úřadu nové spolupracovníky na pozice 

samostatný odborný referent pro vý-

kon silničního správního úřadu a refe-

renta na  posuzování dopravních sta-

veb a kontrolní činnost. 

• Odbor životního prostředí by rád 

do  svého týmu přivítal referenta 

do oddělení správy veřejné zeleně.

• Přijmeme brigádníka/y pro práci na 

kontrole užívání veřejného prostranství.

V případě Vašeho zájmu prosím kon-

taktujte naše personální oddělení, 

paní Pristašovou, tel. 267  902  203, 

e-mail: pristasovao@praha11.cz.   

Aktuální pracovní nabídky jsou uveřej-

něné na hlavní stránce webu MČ Pra-

ha 11 v sekci „VOLNÁ MÍSTA“. 

Těšíme se na  nové kolegy se zá-
jmem o práci pro Jižní Město a posily 
do našich kolektivů odborníků na do-
pravu i životní prostředí.

nové kole

MČ Praha 11 vás srdečně zve na 

Farmářské trhy
každé pondělí a středu od 13 do 18 hodin 

až do konce listopadu 2015 na tradičním místě u Komunitního centra Matky Terezy. V tomto roce budou Farmářské trhy 

realizovány novým organizátorem. Můžete se těšit na sortiment od českých farmářů v podobě zeleniny, ovoce, pečiva, uzenin, 

květin, moštů, koření, hub a mnoha dalšího. 

Zájemci o prodej na těchto trzích se mohou hlásit u zástupce organizátora, tel.: 605 885 186, e-mail: skoukoli@seznam.cz.

Životní prostředí a doprava informují

Správce dětských hřišť
Těšíme se na nového kolegu, jehož funkce bude na MČ novinkou – „Správce dět-

ských hřišť Jižního Města“ bude mít na starost údržbu, kontrolu a základní opravy 

našich dětských hřišť. Nového správce poznáte brzy, bude vybaven vozidlem s pří-

slušným označením a věříme, že bude tou správnou posilou pro péči o JM. Během 

tohoto roku dojde ke kompletnímu posouzení vhodnosti herních prvků na všech dět-

ských hřištích JM a pracujeme na konkrétním návrhu doplnění hřišť zejména o prvky 

pro nejmenší děti.

Děkujeme, 
že po svém 

pejskovi uklízíte!
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Změny ve společnosti KJM, o. p. s.

Většina z vás obyvatel Prahy 11 nejspíš 

zná KC Zahrada a Chodovskou tvrz, nic-

méně věřím, že ne každý ví, že obě tato 

kulturní centra jsou pro naši městskou 

část spravována neziskovou společností 

Kulturní Jižní Město, o. p. s. Ta byla zalo-

žena Prahou 11 v  roce 2007 a bohužel 

i na jejím fungování se v posledních několi-

ka letech negativně projevil styl vlády rad-

nice pod vedením Dalibora Mlejnského. 

Nejdříve byl v  roce 2012 klesajícími do-

tacemi ze strany Prahy 11 vystrnaděn 

tehdejší ředitel Jiří Sulženko, který dnes 

zastává prestižní pozici programového 

ředitele projektu Evropské hlavní město 

kultury Plzeň 2015. Politicky nepříznivou 

situaci řešil odchodem i tehdejší progra-

mový ředitel David Kašpar, který má nyní 

na starosti kulturu v Praze 14. 

Následně se řízení společnosti ujali čle-

nové jihoměstské ODS, k jejichž působe-

ní lze mít řadu výhrad. Proč např. platila 

KJM, o. p. s., každý měsíc 5000 Kč jisté-

mu panu M. S., aby několikrát za měsíc 

napsal pár slov na stránku Ji-

žák na  Facebooku, která přitom přímo 

s  kulturou vůbec nesouvisí? Vysvětle-

ní těchto nadsazených plateb začne být 

jasnější po zjištění, že tentýž pan M. S. 

spravuje webové stránky politického hnu-

tí již zmíněného ex-starosty Mlejnského. 

Taktéž docházelo k porušování některých 

vnitřních předpisů KC Zahrada či neplně-

ní zákonných povinností typu zveřejňová-

ní výročních zpráv společnosti ve sbírce 

listin. Podobných nešvarů by bylo mož-

né citovat více, nicméně hlavní důvod 

kritiky předchozího vedení KJM, o. p. s., 

spočívá jinde.

Zejména KC Zahrada přestala plnit jednu 

ze svých zásadních úloh, totiž být kultur-

ním centrem Prahy 11. Postupem času 

vedlejší hospodářská činnost – zejména 

pronajímání prostor pro různé akce, tu 

bohulibé, tu čistě komerční – začala zís-

kávat navrch nad zajišťováním vlastní-

ho uměleckého programu. Stačí se podí-

vat na  přehled večerních kulturních akcí 

v  letošním březnu. Dva koncerty zajis-

tila Základní umělecká škola Jižní Měs-

to (nic proti nim) a  jeden večer vystou-

pila skupina Neřež. Naše městská část 

má přibližně 75 000 obyvatel, KC Zahra-

da je po likvidaci KD Opatov naším hlav-

ním kulturním stánkem a předchozí vede-

ní KJM bylo schopno během březnových 

31 dnů samostatně zajistit v KC Zahrada 

pouze jeden večerní koncert?! Podobně 

chudý večerní program nabízela Zahrada 

i  v  předchozích měsících, navzdory kaž-

doročním milionovým dotacím ze stra-

ny radnice Prahy 11 i navzdory možnosti 

pořádat koncerty, jejichž náklady lze v zá-

sadě pokrýt ze vstupného.

Výše popsaný neuspokojivý stav vedl 

správní radu KJM, o. p. s., k  rozhodnutí 

odvolat dne 19. března letošního roku 

Mgr.  Zbyňka Holana z  funkce ředitele. 

Následně správní rada jmenovala novým 

ředitelem MgA. Jana Topinku, jehož profi l 

najdete též na této stránce. Za sebe mu 

přeji hodně sil a nápadů, aby se Praha 11 

opět stala místem, které žije kulturou.

Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty pro 

školství, kulturu a sport

Informace o dění ve společnosti SJM, o. p. s., změny ve vedení

Společnost Sportovní Město, o. p. s., 

byla založena v  roce 2008 s  deklarova-

ným primárním cílem „podpora sportov-

ní a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže, 

studentů, seniorů, zdravotně a  sociálně 

handicapovaných spoluobčanů“, přičemž 

dosažení zisku nebylo účelem. Proti tomu-

to bohulibému počínání nemůže mít odpo-

vědný komunální politik žádnou námitku.

Již v  zakládací listině se však objevují 

„předměty doplňkové činnosti jako spe-

cializovaný maloobchod a  maloobchod 

se smíšeným zbožím a maloobchod pro-

vozovaný mimo řádné provozovny“. Ani 

s  touto náplní nemusí být velké problé-

my za předpokladu jejího využití na pod-

poru konkrétních sportovních akcí a pro 

ekonomické zajištění i  fungování této 

společnosti. Když se dostaneme k  vý-

sledným číslům jako celkové výnosy 

za rok 2013 (včetně členských příspěvků) 

ve výši 10 954 000 Kč, vyvstává otáz-

ka, zda je tato částka pro zajištění spor-

tovního vyžití členů tří oddílů (celkem 

v oddílech atletika, stolní tenis a fl orbal 

614 sportovců) dostatečná, nedostateč-

ná nebo nadsazená, a tudíž zda s ní bylo 

hospodárně nakládáno. V  minulém fun-

gování Sportovní Jižní Město, o. p. s., 

se však také vyskytují i 40tisícové platy, 

13. platy, resp. odměny, značné náklady 

na právní služby.  Též umožnění provozo-

vání restauračního zařízení „Klub Školka“ 

v objektu bývalé mateřské školy Hrabá-

kova (i v době defi citu míst ve školkách). 

Navíc uvážíme-li, že tato restaurace je 

vybavena veškerým zařízením poříze-

ným z obecních prostředků (byť pronajat-

ným), nesvědčí to o naplňování v úvodu 

uvedených cílů. Také uzavřené parkovi-

ště  na pozemku bývalé školky, sloužící 

pro vybrané občany Prahy 11 za 500 Kč 

měsíčně, není záležitost na přílišné chlu-

bení.  Při uvážení všech těchto okolností 

vychází následující.

Nové vedení městské části po komunál-

ních volbách změnilo v souladu se svými 

právy zřizovatele zastoupení ve statutár-

ních orgánech společnosti, což vyústilo 

v odvolání stávajícího ředitele SJM, o. p. s., 

Luďka Zítky dne 9. 4. 2015 a jeho nahra-

zení Mgr.  Janem Stárkem, zastupitelem 

za  TOP 09. Jeho hlavním úkolem bude 

zefektivnit hospodaření společnosti, při-

způsobit ho sníženým dotacím z rozpoč-

tu Prahy 11 a  připravit transformační 

projekt společnosti, neboť předpokláda-

ný záměr je ke konci roku 2015 ukončit 

činnost společnosti dle stávajícího mode-

lu. Někteří rodiče sportujících dětí a  čle-

nové by se teď mohli začít obávat o spor-

tovní budoucnost, nicméně všechna 

sportoviště zůstanou samozřejmě v ma-

jetku Prahy 11 a  tudíž k dispozici spor-

tovcům za  stejně dostupných či spíše 

přijatelnějších fi nančních podmínek než 

dosud. Výše zmíněné tři sportovní oddíly 

se transformují s naší pomocí a dle svých 

představ do různých, jim vyhovujících po-

dob a o potřebné fi nanční prostředky se 

budou ucházet v  upravených, transpa-

rentních a  nediskriminačních grantových 

programech, které již v prvním kole byly 

dne 16. 4. 2015 na zasedání ZMČ Praha 

11 schváleny.

Předseda správní rady SJM, o. p. s.,

Ing. Stanislav Urbánek, CSc., 

radní za TOP 09 

Dobrý den, jmenuji se Jan 

Topinka a od konce března 

jsem novým ředitelem KJM, 

o. p. s., která mj. spravuje 

KC Zahrada a  Chodovskou 

tvrz. Vystudoval jsem produk-

ci na Divadelní fakultě Akademie 

múzických umění v Praze, díky níž jsem 

získal dostatek informací a  zkušenos-

tí s  řízením kulturních institucí. V  před-

chozích letech jsem působil v  produkč-

ních pozicích u fi lmu, muzikálů i televize. 

Na  Jižní Město přináším nové myšlen-

ky a  nápady, aby se z  naší čtvrti stalo 

živé místo, vhodné pro společná setkání 

všech obyvatel. 

Od podzimu pro vás připravujeme nabitý 

program plný hudby, umění a další zába-

vy. Cílem je, aby si každý našel v nabídce 

akcí tu, která bude jeho vkusu nejbližší. 

Jsem otevřený vašim přáním, podnětům 

a návrhům na změnu či rozšíření progra-

mu. První příležitost k  osobnímu poho-

voření budeme mít 28. května od 16.30 

u  nás v  Zahradě, kam vás srdečně zvu 

(detaily pozvánky viz strana 4).

MgA. Jan Topinka
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Nebezpečí pádu 
stromů 
V  průběhu zimních měsíců provedli pra-

covníci údržby MČ Praha-Újezd kácení 

nebezpečných stromů. Silný vítr na pře-

lomu března a  dubna nám však ukázal 

svou ničivou sílu a vyvrátil několik zdra-

vých a dobře rostlých stromů poblíž Milí-

čovských kopců, ale i v Milíčovském lese. 

Je to varování pro všechny, aby nena-

vštěvovali stromové porosty v době ne-

příznivých klimatických podmínek.

Pavel Staněk, odbor investiční

Výsledky místního referenda
Dne 16. 4. 2015 probíhalo po celý den v naší městské části referendum týkající se 
stavby „EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“. 

V hlasovacím okrsku č. 53001 (sídlo Nad 

Statkem 118) hlasovalo 166 oprávně-

ných osob z celkového počtu 418, tj. 

39,71 %;

v hlasovacím okrsku č. 53002 (sídlo Ka-

teřinské nám. 465) hlasovalo 188 opráv-

něných osob z celkového počtu 606, tj. 

31,02 %;

v hlasovacím okrsku č. 53003 (sídlo Vod-

nická 531) hlasovalo 187 oprávněných 

osob z celkového počtu 967, tj. 19,34 %.

Počet oprávněných osob, kterým byly 

vydány hlasovací lístky a úřední obálky, 

byl 541 z celkového počtu 1991 opráv-

něných osob zapsaných ve výpisech ze 

seznamu oprávněných osob. Odevzdáno 

bylo 541 úředních obálek.  Celkový počet 

platných hlasů bylo 536, počet oprávně-

ných osob, které neoznačily křížkem žád-

nou odpověď na otázku a zdržely se tak 

hlasování, byl 1.

Referenda se zúčastnilo 27,17 % opráv-

něných osob zapsaných v seznamech 

oprávněných osob (k platnosti rozhod-

nutí je třeba účasti 35 % oprávněných 

osob), proto je referendum  neplatné.

Martina Maříková, odbor 

občansko-správní

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 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 joga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

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

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

Klub seniorů
První čtvrtek v měsíci od 18.00 hod.

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 18. 3. 2015  
SCHVALUJE:
 rozpočet v hlavní a vedlejší činnosti 

na rok 2015 a rozpočet Mateřské školy 

Vodnická,

 zadávací dokumentaci pro veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Nákup komu-

nálního vozidla včetně nástavby nosiče 

kontejnerů“,

 nové členy povodňové komise.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva

MČ Praha-Újezd informuje

Slovo starosty 
městské části 
Praha-Újezd

Vážení spoluobčané,

dne 26. 3. 2015 Zastupitelstvo hl. m. 

Prahy na svém pravidelném zasedání 

schválilo usnesení o poskytnutí účelo-

vých dotací z rozpočtu Hlavního měs-

ta Prahy určených městským částem. 

Na základě našeho požadavku získala 

MČ Praha-Újezd 15 mil. Kč, které pou-

žije na výstavbu nové mateřské školy 

v Újezdu o dvou třídách pro 56 dětí. 

Stavba je pavilonová a v přízemí budou 

umístěny třídy se zázemím, celý pro-

voz kuchyně, zázemí pro zaměstnan-

ce, multifunkční sál s jídelnou a kuchyní. 

Součástí výstavby je oplocení celého 

areálu, příjezdová komunikace o dél-

ce 57 m, umístění inženýrských sítí, 

19 parkovacích stání, výsadba stromů 

a umístění mobiliáře. 

Předpokládané náklady na výstavbu 

jsou cca 30 mil. Kč. Přesnější náklady

budeme znát po předložení kontrolního 

rozpočtu stavby. Zbývající částku na vý-

stavbu, kterou nemáme pokrytou, bude-

me uplatňovat u Magistrátu hl. m. 

Prahy nebo v rámci dotace u Minister-

stva školství, mládeže a tělovýchovy. Již 

v loňském roce jsme podali žádost. 

Současně žádáme Magistrát hl. m. Prahy 

o zařazení tohoto detašovaného praco-

viště Mateřské školy Vodnická do rejst-

říku škol a školských zařízení, aby mohla 

být školka zařazena do rozpočtu hl. m. 

Prahy na rok 2016. Z přidělených pro-

středků se hradí platy všech zaměstnan-

ců a městská část hradí provozní náklady 

školky. 

Další fi nance budou potřeba pro vyba-

vení tříd nábytkem, lehátky, ložním prá-

dlem, didaktickými pomůckami, hračkami 

apod. Dále musíme vybavit kanceláře 

pro pedagogy, společné prostory, prá-

delnu, sklady, kompletní gastronomic-

ké vybavení kuchyně, jídelnu a umístit 

herní prvky na zahradu. MČ výše uvede-

né vybavení s předpokládanými náklady 

ve výši 3,3 mil. Kč zajistí v rámci svého 

rozpočtu. 

Dne 9. března letošního roku bylo zahá-

jeno stavební povolení a v nejbližší době 

očekáváme jeho vydání. Ve druhé polovi-

ně dubna byly zahájeny přípravné práce 

na zadání dokumentace pro výběr gene-

rálního dodavatele. Předpokládáme, že 

zakázku zveřejníme na centrální adre-

se zadavatele v průběhu května. Pokud 

půjde vše podle plánu, odhadujeme, že 

výstavba bude zahájena začátkem le-

tošního podzimu a příští léto bychom 

mohli stavbu školky kolaudovat. Vybave-

ní kuchyně a interiérů plánujeme od 1. 7. 

do 31. 8. 2016 a zahájení provozu Ma-

teřské školy Formanská předpokládáme 

5. září 2016.

Václav Drahorád, starosta

SlSlovovvoo ststararosty 
městské části 
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Očkování proti vzteklině

Jižní Město I
ve čtvrtek 14. května 2015

9–12 a 13–17 hod.

Vidimova ul. 1324

budova ÚMČ Praha 11

Jižní Město II
ve čtvrtek 21. května 2015

9–12 a 13–17 hod.

objekt Hráského ul. 1902 (ga-

ráž ve  dvoře u  jednopatrové 

budovy čp.1902, naproti řadě 

panelových domů čp.  1908 

a 1909)

Po  dohodě je možné 

provést i  trvalé ozna-

čení psa mikročipem, 

který odpovídá ISO 

standardu vydanému 

Evropskou unií. Trvalé 

označení psa staršího šesti měsíců, cho-

vaného na území hlavního města Prahy, 

je povinné dle ustanovení obecně závaz-

né vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP, o míst-

ním poplatku ze psů. Čipování je hrazeno 

chovatelem v plné výši.  

Chovatel má nárok na  úlevu od  poplat-

ku vždy ve dvou následujících letech 

po očipování (vždy 350 Kč/rok), po-

živatelé invalidního či starobního 

důchodu neplatí v  uvedených 

letech poplatek žádný. Dal-

ší možností, jak trvale ozna-

čit psa, je tetování odborně 

způsobilou osobou, které 

však v  rámci hromadného 

očkování prováděno ne-

bude. V  případě označení 

tetováním není přiznáván 

nárok na úlevu od poplatku.

Upozornění:
• Ochranné očkování proti vzteklině 

je na území ČR povinné pro psy star-

ší tří měsíců dle ustanovení zákona 

č. 166/1999 Sb., o  veterinární péči, 

v platném znění. Provádí se 1x ročně, 

případně v  jiném intervalu dle doby 

účinnosti předchozí použité očkovací 

látky a je hrazeno chovatelem.

• Možnost očkování i  proti dalším 

infekčním chorobám (kombinovaná 

vakcína).

• Pokud majitel psa nevyužije této 

hromadné akce, má možnost nechat 

si naočkovat zvíře u kteréhokoliv vete-

rinárního lékaře.

• Při očkování budou vydávány ekolo-

gické sáčky na psí exkrementy.

• Bližší informace podá OŽP na tel. č. 

267 902 357.

JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ, A. S.

PŘIPRAVUJE

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIŽNÍHO MĚSTA
XVII. ROČNÍK SE USKUTEČNÍ 4. ČERVNA 2015 OD 9.30 HODIN 

NA ZAHRADĚ V KŘEJPSKÉHO 1502/7, PRAHA 11

• Soutěžit se bude v následujících disciplínách: ruské kuželky – pouze pro tříčlenná družstva, slalom vozíčkářů, 

hod míčem na cíl, hod na koš, nejdelší okrájená jablečná slupka, šipky, driblování s míčem. 

Většina disciplín je připravena nejen pro seniory, ale i pro vozíčkáře.

• Každý účastník se může přihlášit maximálně ke třem disciplínám + do soutěže družstev v ruských kuželkách. 

• Záštitu převzal místostarosta pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Petr Jirava.

• Pro soutěžící i diváky je připraveno občerstvení.

Budete vítáni, ať již přijdete sportovat, fandit soutěžícím nebo se jen pobavit.

Podrobné informace včetně přihlášek obdržíte u pí J. Holubové, Šalounova 2025/7, 1. patro po tel. domluvě: 267 990 162, 

e-mail: holubova@jmsoc.cz, nebo ke stažení na webových stránkách: www.jmsoc.cz

Uzávěrka přihlášek je 13. 5. 2015

SOCIÁLNÍ

Vážení spoluobčané, 
senioři, junioři, všichni,

dovolujeme si vás informovat o skuteč-

nosti, že Jihoměstská sociální, a. s., se 

rozhodla otevřít ve svém zařízení v uli-

ci Křejpského (ve  stravovacím centru) 

nový společenský prostor s  pracovním 

názvem KKK – Kulturní kavárna Křejp-

ského. Stane se tak 21. května a půjde 

o experimentální provoz kavárny s  kul-

turním programem. Kavárna bude neku-

řácká s vyhrazeným kuřáckým koutkem. 

Otevírací doba je prozatím stanove-

na na  úterý, čtvrtek, pátek a  sobotu 

od 14.00 do 19.00 hodin.

JMS tak reaguje na zřejmý nedostatek 

veřejných kulturních prostor na  Jižním 

Městě. Je naším přáním, aby se z KKK 

stala platforma mezigeneračního se-

tkávání a  hodnotného trávení volného 

času.

V průběhu května bude sestavován kul-

turní program. K  němu uvítáme vaše 

podněty. Prozatím se bude o  hudební 

kulisu kavárny starat pianista se svou 

živou produkcí. Do budoucna vyzýváme 

i  veškerá amatérská hudební uskupení, 

která by ráda našla prostor pro prezen-

taci své produkce. Součástí programu 

budou i  různé přednášky a  taneční od-

poledne (čaje). Ke konzumaci budou kro-

mě obvyklého kavárenského sortimentu 

nabízeny i některé speciality.

S  nástupem teplejšího počasí bude 

zařízeno venkovní posezení, kte-

ré zamýšlíme dovybavit i  dětským 

koutkem. K nákladnějším úpravám ven-

kovního prostoru ovšem hodláme při-

stoupit až na  základě projeveného zá-

jmu návštěvníků.

Vzhledem k tomu, že cílem provozová-

ní kavárny je především společenská, 

kulturní a  oddychová funkce, prosíme 

o projevení vaší přízně a zájmu vaší ná-

vštěvou, případně i  iniciativním přísu-

nem podnětů. Na základě těchto ukaza-

telů se bude v horizontu cca tří měsíců 

rozhodovat o dalším osudu kavárny, tj. 

případné změně její koncepce nebo o je-

jím ukončení. Navzdory tomu, že projekt 

kavárny není veden výhradně ekonomic-

kým hlediskem, nýbrž výše zmíněnou 

ideou, není možné hospodaření JMS za-

těžovat neúměrnou ztrátou případně 

plynoucí z  provozování KKK. Jde tedy 

o  snahu, pokus, experiment, usilující 

o poskytnutí platformy pro posílení spo-

lečenského života v Praze 11.

Děkujeme za  Vaši případnou přízeň 

a váš zájem

Za JMS, a. s.,

Mgr. Leoš Valigurský

ředitel SOCIÁLNÍ
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Informujeme o dostavbě OC Chodov

Milí spoluobčané,

první etapu velké proměny okolí me-

tra Chodov již máme za  sebou. De-

moliční práce bývalého OC Růže skonči-

ly a v květnu přichází na řadu samotná 

stavba nové budovy. Ta vznikne v mís-

tech bývalé Růže a současného venkov-

ního parkoviště OC Chodov. Od  půlky 

května dojde k  uzavření venkovní pěší 

trasy od  stanice metra směrem podél 

současné budovy OC k  zastávce MHD 

Petýrkova. Náhradní trasa bude vede-

na vnitřkem OC (mezi vchody B a  A). 

Trasa bude přístupná v časech provozu 

od prvního do posledního metra. Druhou 

možností, jak od metra obejít stavbu, je 

lávka začínající u bývalé pošty v Hráské-

ho ulici. Sledujte značení přímo v  okolí 

stavby, webové stránky www.dostav-

ba-oc-chodov.cz, časopis Klíč a webové 

stránky MČ Praha 11.

Ing. Ladislav Kos ml. 

Pracovní skupina pro zmírnění dopadů 

dostavby OC Chodov

Aktuálně

Deratizace na území MČ Praha 11 v roce 2015
Tak jako v minulých letech, i  v  letošním 

roce proběhne na pozemcích ve vlastnic-

tví a správě hl. m. Prahy cyklická derati-

zace, a  to podle podrobného časového 

a  územního harmonogramu, který při-

pravuje Hygienická stanice hl. m. Prahy 

ve  spolupráci s  jednotlivými městskými 

částmi, odborem zdravotnictví, sociální 

péče a  prevence Magistrátu hl. m. Pra-

hy a  příslušnými deratizačními fi rmami. 

Deratizace bude prováděna jak na povr-

chu, tak i v kanalizační síti, aby se podaři-

lo co nejúčinněji zredukovat výskyt myšo-

vitých hlodavců.

Územní a časový harmonogram 
deratizace pro Prahu 11
• 1. 5.–11. 5. 2015

Háje, Opatov, metro Háje, okolí Galaxie, 

Kosmická, U Modré školy, okolí Hviezdo-

slavova, metro Opatov – zel. plochy, Li-

tochlebské nám., Ke  Stáčírně, sídliště 

Litochleby, Květnového vítězství, okolí 

Donovalská

• 24. 8.–14. 9. 2015

Chodov, Roztyly, Milínská, Lešanská + 

okolí zel. plochy, metro Chodov, Poli-

klinika – okolí, Jírovcovo nám + okolí, 

U Kunratického lesa, V Benátkách, met-

ro Roztyly, sídliště Roztyly, Komárkova, 

Hrdličkova, Hněvkovského + okolí, zel. 

plochy okolo ulice 5. května, Augustino-

va, Dědinova, Gregorova + okolí

• 15. 10.–31. 10. 2015

Toto období bude využíváno na ošetření 

problémových míst, kde musí být derati-

zační zásah několikrát opakován.

Hledají se aktivní senioři 
Jste „akční senior“? Máte dost energie a chuti dělat to, co vás baví, a navíc se podělit 
o své zkušenosti a poznatky, nebo věnovat svůj čas ostatním, protože vaše děti jsou 
dávno dospělé a vaše vnoučata už povyrostla? Nebo naopak k seniorskému věku 
máte ještě daleko, ale přesto je vám tato cílová skupina blízká? 

Pokud jste si odpověděli, že ano, potom 

jste ten pravý či ta pravá, kdo může ne-

zištně přispět k aktivnímu trávení volné-

ho času vašich vrstevníků a povznesení 

atmosféry mezilidských vztahů v  Praze 

11. Vy, mladší zájemci, můžete pomoci 

oživit mezigenerační vztahy a vzájemně 

se se staršími lidmi obohatit o znalosti, 

zkušenosti i zážitky.

V  čem můžete být nápomocni? Zamys-

lete se nad tím, kolik jste ochotni věno-

vat ze svého volného času spolupořádá-

ní volnočasových aktivit, jednorázových 

nebo i  opakovaných akcí, např. společ-

ných procházek nebo výletů do přírody či 

za památkami v dostupnosti MHD nebo 

vlakové či autobusové dopravy. Nebo 

jste ochotni se podělit o  své zkušenos-

ti z oboru či zájmové činnosti s ostatními 

formou přednášek?

Kam se obrátit? Na Jihoměstskou sociál-

ní, a. s., která Vám může být nápomoc-

na organizačním zajištěním, zprostředko-

váním informací o pořádané akci klubům 

seniorů a  širší veřejnosti prostřednic-

tvím webových stránek společnosti, po-

skytnutím prostor k pořádání přednášek, 

tiskem materiálů apod. Zájemci nechť 

laskavě kontaktují JMS na  e-mailu: ho-

lubova@jmsoc.cz nebo na  tel. číslech: 

267 990 162, 724 603 317 

Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv čin-

nost, odměnou vám nepochybně bude 

kromě dobrého pocitu z nezištné pomo-

ci druhým také možnost aktivního trávení 

volného času, množství zkušeností a pře-

devším navázání nových kontaktů nebo 

přátelství. 

PŘIJĎTE mezi nás…
Klub seniorů je otevřený pro každého, 

kdo chce přijít. Kdo neví, kam by se vrt-

nul, nebo se cítí osamocený a má chuť se 

setkávat s ostatními vrstevníky, navště-

vovat veřejné generální zkoušky divadel-

ních představení nebo koncertů, účastnit 

se přednášek i společných tematicky za-

měřených akcí nebo si přijít jen tak po-

povídat a zavzpomínat. Zbývá jen dodat, 

že pro ty seniory, kteří mají chuť oboha-

tit svůj volný čas a přijít na jiné myšlenky, 

jsou k dispozici tyto kluby:

Klub seniorů Křejpského I – schůzky pra-

videlně každé pondělí od 13.15 hodin.

Klub seniorů Křejpského II – schůzky 1. 

a 3. čtvrtek v měsíci od 14.00 hodin. 

Klub seniorů Křejpského III – schůzky 

pravidelně každé úterý od 13.30 hodin; 

v tomto klubu se hodně hraje a tančí. 

Všechny tři kluby se scházejí na adrese: 

Křejpského 1502/8, Praha 11 (v  jídelně 

stravovacího centra Jihoměstské sociál-

ní, a. s.).

Na Jižním Městě II je otevřen Klub seni-

orů CAMPANUS vždy v pátek od 14.00 

hodin v  ZŠ CAMPANUS Praha 4, Jírov-

covo náměstí 1782. Ten rád přivítá nové 

členy. Stárnutí mezi vrstevníky je veselej-

ší. Přijďte to zkusit! Jste vítáni!

Přihlásit se můžete do  jednoho z  výše 

uvedených klubů. 

V  případě zájmu můžete klub navštívit 

osobně nebo kontaktovat JMS, a. s., na tel. 

číslech: 267 990 162, 724 603 317.
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Termíny čištění komunikací ve správě MČ Praha 11 v roce 2015

Ulice (úsek) dne
7. května (úsek Skřivanova – Pod vodojemem)

  9. 7., 5. 11.

7. května (úsek K Dubu – Skřivanova)

  2. 7., 3. 11.

Benkova parkoviště (NN 4420) 17. 7., 11. 11.

Blatenská – Kaplanova parkoviště (NN 4395)

 17. 7., 11. 11.

Blažimská (úsek od kruh.objezdu 

po ul. Divišovská) 14. 5., 30. 7., 19. 11.

Brandlova parkoviště (NN 3822) 31. 7., 18. 11.

Čenětická 14. 5., 30. 7., 19. 11.

Divišovská 14. 5., 30. 7., 19. 11.

Dobrovolského 16. 7., 10. 11.

Donovalská (úsek Brechtova – Ke Stáčírně)

 16. 7., 10. 11.

Dunovského  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Gregorova parkoviště (NN 3851) 31. 7., 18. 11.

Hejplíkova  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Hněvkovského parkoviště (NN 2817)

 14. 5., 30. 7., 19. 11.

Hráského parkoviště (NN 4466)

 1. 5., 3. 7., 4. 11.

Chodovecké náměstí 14. 5., 30. 7., 19. 11.

K Dubu  2. 7., 3. 11.

K Remízku  2. 7., 3. 11.

Kazimírova  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Ke Skále 16. 7., 10. 11.

Ke Sv. Izidoru (úsek Švabinského – Zakouřilova) 

pravá část z pohledu od ul. Švabinského

  2. 7., 3. 11.

Ke  Sv. Izidoru (úsek Švabinského – Zakouřilova 

+ otočka) levá část z pohledu od ul. Švabinského

  9. 7., 5. 11.

Klecandova  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Kolmistrova  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Krejnická parkoviště (NN 4399)

 1. 5., 3. 7., 4. 11.

Kryštofova  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Lažanského  9. 7., 5. 11.

Malebná (úsek Ke Sv. Izidoru – slepý konec)

  9. 7., 5. 11.

Malebná (úsek K Remízku – Ke Sv. Izidoru)

  2. 7., 3. 11.

Medkova (úsek Ke Sv. Izidoru – Pod Vodojemem)

  9. 7., 5. 11.

Medkova (úsek K Remízku – Ke Sv. Izidoru) 

  2. 7., 3. 11.

Mirošovská  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Mokrá  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Na Sádce  2. 7., 3. 11.

Nad Lomy  9. 7., 5. 11.

Nad Pahorkem 14. 5., 30. 7., 19. 11.

Nedbalova 16. 7., 10. 11.

Obrovského 14. 5., 30. 7., 19. 11.

Pacajevova  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Pištěkova 16. 7., 10. 11.

Plickova parkoviště (NN 1621) 31. 7., 18. 11.

Pod vodojemem  9. 7., 5. 11.

Rujanská 16. 7., 10. 11.

Saudkova  2. 7., 3. 11.

Skřivanova  2. 7., 3. 11.

Starobylá  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Stýblova  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Šperlova 16. 7., 10. 11.

Šternovská 14. 5., 30. 7., 19. 11.

Švabinského (úsek Ke sv. Izidoru 

– Pod vodojemem)  9. 7., 5. 11.

Švabinského (úsek K dubu – Ke sv. Izidoru) 

  2. 7., 3. 11.

Švecova 16. 7., 10. 11.

U Kolonie  9. 7., 5. 11.

U Nové dálnice 14. 5., 30. 7., 19. 11.

U Rybářství  7. 5., 23. 7., 12. 11.

U Stojanu 14. 5., 30. 7., 19. 11.

U Transformační stanice  7. 5., 23. 7., 12. 11.

V Benátkách  2. 7., 3. 11.

V Lomech  9. 7., 5. 11.

V Opatově  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Vápeníkova  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Verdiho  2. 7., 3. 11.

Vojtíškova parkoviště (NN 4465  

– naproti OC Slunečnice)  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Vojtíškova parkoviště (NN 3354 – prostřední)

 17. 7., 11. 11.

Vojtíškova parkoviště (NN 3355 – slepý konec)

 31. 7., 18. 11.

Volkovova 16. 7., 10. 11.

Vycpálkova 16. 7., 10. 11.

Výstavní parkoviště (NN 1620 

– pod čerpací stan. Shell) 1. 5., 3. 7., 4. 11.

Wagnerova  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Za Rybářstvím  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Zakouřilova (úsek Ke Sv. Izidoru  

– Pod vodojemem)  9. 7., 5. 11.

Zakouřilova (úsek K remízku – Ke sv. Izidoru)

  2. 7., 3. 11.

Zastrčená 14. 5., 30. 7., 19. 11.

Zdiměřická parkoviště (NN 3340) 17. 7., 11. 11.

Zimákova  7. 5., 23. 7., 12. 11.

Aktuálně
In
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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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14 Život na Jižním Městě

Policejní akce Zirkon 
neprodyšně uzavřela Jižní Město
Přesně v 19 hodin dne 17. 3. 2015 začala na služebně instruktáž a přidělování úse-
ků jednotlivým hlídkám. Policisté a strážníci se dozvěděli, že zaměřit se mají přede-
vším na doklady, alkohol, podezřelé chování u zaparkovaných aut a kontrolu, zda 
nejsou vozidla v databázi zcizených aut. Nasazena byla i pohotovostní motorizova-
ná jednotka, cizinecká policie a detektivové v civilu.

Po téměř hodině velice jasných rozkazů 

se stovka uniformovaných mužů čtvrté-

ho policejního obvodu rozjela na  vyti-

povaná problematická parkoviště a ob-

sadila většinu komunikací na  Jižním 

Městě. 

Akce s  názvem Zirkon začala. Krimina-

listé v  civilu projížděli lokality, kde byl 

v  minulosti hlášen větší výskyt trestné 

činnosti, a policisté společně se strážní-

ky kontrolovali projíždějící auta. Hlídka, 

ke které jsme se připojili v Opatovské uli-

ci, během hodiny zastavila a prolustrova-

la 5 vozidel. Desetiminutové zdržení řidi-

čům nevadilo, zdálo se nám, že většinou 

tato opatření vítali. 

„Kontrola mi nevadí. Jezdím podle před-

pisů a všechno mám v naprostém pořád-

ku,“ prozradil jeden z řidičů, který spěchal 

z práce domů. Zároveň dodal, že by kont-

rolu parkovišť, která souběžně probíhala, 

uvítal častěji.

„Kolikrát se mi stalo, že se mi někdo po-

koušel vybrat auto, a pokud se mu to ne-

povedlo, tak mi ho alespoň poškodil,“ po-

vzdechl si před odjezdem.

Pro strážníky a policisty není večerní zá-

tah žádnou mimořádnou novinkou:

„Akce tohoto rozsahu pořádáme tak 

dvakrát do měsíce. Přestože se aut od-

cizí každý rok o něco méně, prevence je 

stále potřebná,“ vysvětloval nám během 

ověřování údajů hlídkující velitel vozu Po-

licie ČR.

O pár metrů dál prováděla kontrolu hlíd-

ka městské policie. 

„Není důležité, kolik aut stihneme zasta-

vit, hlavní je zastavit to správné,“ brali 

s humorem naše všetečné otázky stráž-

ci zákona. 

„Lidé nás vnímají jako ty, kteří jim dávají 

lístky za stěrače při nesprávném parko-

vání, ale málokdo ví, že jsme nedávno za-

stavili nebezpečnou řidičku taxíku, která 

měla 2,5 promile v krvi. Kontrolujeme lidi 

bez domova, řešíme každý den výtržnos-

ti a nedávno jsme na Jižním Městě honili 

muže, který řídil pod vlivem drog,“ zváž-

něl druhý muž z hlídky.

Na stanovištích, která jsme navštívili, se 

žádný přestupek nestal, ostatní „úspěch“ 

zaznamenali. Během celé akce policisté 

zkontrolovali 582 vozidel a 693 osob. Při 

těchto kontrolách hlídky zajistily tři hříšní-

ky, kteří měli zákaz řízení. Jeden si kont-

rolu příliš neuvědomoval, protože byl pod 

vlivem drog. Za 70 zjištěných přestupků 

bylo vybráno 30 tisíc korun. Na  vlastní 

oči jsme se mohli přesvědčit, že práce 

mužů v uniformě není zrovna procházka 

růžovým sadem. 

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem policistům, kteří se 

noční akce Zirkon zúčastnili. Měli jsme 

možnost být při tom a  uvědomuje-

me si, jak potřebná je práce pro za-

jištění bezpečnosti a pořádku v našich 

ulicích. 

Jiří Štyler, starosta

Šárka Zdeňková, radní MČ 

Akce Zirkon začíná

Podle statistik bylo v roce 2014 ve čtvrtém policejním obvodě odcizeno 1759 dvou-

stopých vozidel, což je pokles proti roku 2013 o 37 případů. Pro srovnání v roce 

2005 to bylo 8500 a v roce 2000 dokonce 9930 ukradených automobilů. Tedy po-

čty těchto případů neustále klesají a tento klesající trend naznačují i první měsíce le-

tošního roku.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – 158
• Obvodní ředitelství 

Policie ČR Praha IV

Ředitelka plk. Mgr. Renáta Havlíková

U Plynárny 972/2, Praha 4

tel.: 974 854 220, fax: 974 854 218

e-mail: orp4.kr.podatelna@pcr.cz 

• Místní oddělení Jižní Město 

Vedoucí oddělení: npor. Mgr. Jiří 

Votoček 

Kaplanova 2056/6, 148 00 Praha 4

tel. stálá služba: 974 887 700, fax: 

974 874 708, e-mail: 

orp4.mop.jiznimesto.podatelna@pcr.cz 

• Pracoviště Ministerstva vnitra a cizi-

necké policie – pracoviště Praha III

působnost: Praha 2, 4, 5 a 10

Cigánkova 1861/2, Praha 4-Chodov

tel.: 974 820 680 

Úřední hodiny: Po, St: 8.00–17.00, 

Út, Čt: 8.00–15.00, Pá: 8.00–12.00 

(pouze pro objednané klienty) 

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY – 156
• Obvodní ředitelství Městské policie 

Praha 11

Ředitel: Bc. Petr Schejbal, DiS.

Markušova 1555/18, Praha 4-Chodov

tel.: 222 025 674

• Operační středisko – NONSTOP

tel.: 222 025 674, 222 025 675

e-mail: operacni.p11@mppraha.cz

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HL. M. 
PRAHY – 150
• Hasičská stanice 4

Velitel stanice: npor. Bc. Pavel Jůna

Květnového vítězství 2023, Praha 4

tel.: 950 854 097

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇO-
VÉHO VOLÁNÍ – 112d
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Podíl kriminality OŘP Praha I – IV v roce 2014
(absolutní počet tzv. nápadů trestné činnosti; podíly kriminality 

za jednotlivé obvody Prahy, v %)

OŘ Praha II OŘ Praha IV

1. MO Holešovické nádraží

2. MO Holešovice

3. MO Bartolomějská

4. MO Benediktská

5. MO Masarykovo nádraží

6. MO Krakovská

7. MO Smíchovské nádraží

8. MO Vinohrady

9. MO Nusle

Zjištěná kriminalita dle místních oddělení Policie ČR v roce 2014

Policejní obvod IV zahrnuje místní oddělení policie: Jižní Město, Spořilov, Lhotka, Modřany, Podolí, Pankrác, Vršovice, Zahradní Město, Strašnice, Hostivař, Uhříněves, Nusle.

Zdroj: Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, prezentace „Kriminalita 2014“

OŘ Praha I

Život na Jižním Městě

Bezpečnost na Jižním Městě v číslech
Zajištění bezpečnosti obyvatel naší 

městské části je jednou z úloh nejtěžších 

a policie to nemá vůbec jednoduché. Jižní 

Město spadá do území Obvodního ředi-

telství Policie ČR Prahy IV, kam patří do-

pravní inspektorát, místní oddělení poli-

cie (MOP Jižní Město, se sídlem v Praze 

4, Kaplanova 2056) a  též oddělení hlíd-

kové služby. Částí služebního obvodu za-

sahuje do teritoria MČ Prahy 11 i místní 

oddělení policie Spořilov (se sídlem v Pra-

ze 4, Bojanovická 1), proto nelze účelně 

využít celkových statistických údajů. Při-
pravili jsme pro vás přehled základních 
ukazatelů trestné činnosti na  Jižním 
Městě (území MOP Jižní Město) a děku-
jeme tímto Obvodnímu ředitelství Po-
licie ČR Praha IV za  poskytnuté údaje 
i spolupráci. 

Jak je patrné z grafu č. 1, při porovnání 

celkové kriminality na teritoriu MOP Jižní 

Město s rokem 2013 došlo v roce 2014 

k  nárůstu trestné činnosti o  322 přípa-

dů. Obvodní ředitelství policie Praha IV 

pravidelně vyhodnocuje bezpečnostní 

situaci na  teritoriu, kdy ze statistických 

údajů vyplývá, že největší podíl na  po-

čtu trestných činů má majetková trest-

ná činnost. Zaznamenán je ale i  nárůst 

hospodářské kriminality a  v  neposlední 

řadě bohužel i  trestná činnost na  úse-

ku mravnostní kriminality. V  roce 2014 

pokračuje bohužel vzestupný trend krá-

deží vozidel, tato trestná činnost tak zů-

stává jednou z nejproblematičtějších ob-

lastí majetkové kriminality. V  porovnání 

s  rokem 2011 došlo ke znatelnému po-

klesu vloupání do  bytů. Od  roku 2011 

dochází v této oblasti k mírnému a trva-

lému poklesu. V případě kapesních kráde-

ží docházelo v minulých letech ke střídání 

poklesu a nárůstu zaznamenaných a evi-

dovaných případů. U této oblasti majet-

kové kriminality je potřeba zohlednit, že 

k řadě těchto krádeží dochází v prostřed-

cích hromadné dopravy (metru a  MHD), 

ale k zjištění škody může dojít až „doma“ 

na území Jižního Města, což může ovliv-

nit dané statistické údaje. V oblasti ná-

silné kriminality (celkem 74 případů) mů-

žeme v  porovnání s  předešlými roky 

konstatovat pokles počtu loupeží. Sta-

ly se ale bohužel 3 případy vraždy. Po-

kud jde o mravnostní delikty, v roce 2014 

bylo zaznamenáno 19 případů. V  této 

oblasti na tom byl za poslední čtyři roky 

„nejlépe“ rok 2013. V roce 2014 byl za-

znamenán nárůst trestné činnosti v ob-

lasti sprejerství. Z údajů pro první čtvrtle-

tí roku 2015 vypadá situace v porovnání 

se stejným obdobím roku 2014 příznivě-

ji. Celková kriminalita se na teritoriu MOP 

Jižní Město za 1. čtvrtletí roku 2015 sní-

žila o 130 případů trestných činů. 

Šárka Zdeňková, radní MČ ve spolupráci 

s OŘ PČR Praha  IV a OKŘ MČ Praha 11

k řadě těchto krádeží dochází v prostřed

plk. Mgr. Renáta Havlíková, ředitelka 
OŘ policie Praha IV říká: 
„Jižní Město je bohužel územím posti-

ženým tzv. sídlištní kriminalitou. Po-

licie pravidelně vyhodnocuje případy 

trestné činnosti podle druhu kriminali-

ty a zaměřuje výkon své služby do pro-

blematických lokalit tak, aby došlo 

k  poklesu trestné činnosti. Do  tako-

vých míst jsou směřovány i  policejní 

akce, z nichž některé jsou pořádány se 

speciálními útvary Krajského ředitelství 

policie hl. m. Prahy anebo s místně pří-

slušnou městskou policií.“

krádeže vloupání do bytů kapesní krádeže krádeže aut krádeže věcí z aut
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graf č. 2 – Vybrané druhy majetkové trestné činnosti za období 2011 – 2014
(absolutní počet tzv. nápadů trestné činnosti/případů)

Zdroj: Obvodní ředitelství Policie ČR IV, zpracování: odbor krizového řízení MČ Praha 11
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Institut pro kriminologii a  prevenci: 

„V porovnání s celou ČR, kde kriminali-

ta pomalu mírně klesá, na Jižním Měs-

tě poslední dva roky stoupla. Kráde-

že aut klesají výrazně v ČR i v Praze, 

na Jižním Městě spíše stoupají.“

Celková kriminalita na teritoriu MOP 
JM za 1. čtvrtletí roku 2015 ve srov-
nání se stejným obdobím roku 2014

celková kriminalita 

1. 1.–31. 3. 2014 915

1. 1.–31. 3. 2015 785

rozdíl -130

OŘ Praha III

graf č. 1 - Celková kriminalita na Jižním 
Městě za období 2011  – 2014 

(absolutní počet tzv. nápadů trestné 

činnosti / případů)

Zdroj: Obvodní ředitelství Policie ČR IV, zpracování: 

odbor krizového řízení MČ Praha 11
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OD 386.700 Kč

Nová

Pro každou příležitost

Inteligentní pohon 4×4 AllGrip, asistent 
sjíždění svahu, prvky chránící karoserii, 
sledování tlaku v  pneumatikách, …

Suverénní v přírodě

Nepřekonatelná ve městě
RBS (systém nouzového brzdění), LED, 
7× airbag, ABS + EBD, ESP®, asistent 
rozjezdu do  kopce, parkovací senzory, … 

www.suzuki.czSuzuki Vitara 1.6 DDiS: emise CO2 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,0 l/100 km.

Váš autorizovaný prodejce SUZUKI s nejdelší tradicí v Praze
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | www.suzuki-ters.cz
tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz

haje@CHIRS.cz www.CHIRS.cz

PRODEJ bytu 3+1/L, 
74m2, Praha 11 – Háje

Byt v původním udržovaném stavu. 

Nová kuchyňská linka. V obývacím 

pokoji plovoucí podlaha. Okna smě-

řují na SZ a JV. K bytu patří sklep. 

Zasklená lodžie.
 Tel. 267 311 611

POBOČKA HÁJE
Najdete nás 

u metra Háje 
vedle pošty

PRODEJ bytu 2+kk/B, 
64m2, Praha 10 – Uhříněves
Novostavba Viladomy Uhříněves 

z roku 2012. Kuchyňská linka na míru 

s vestavěnými spotřebiči. Koupelna 

s vanou a WC. Okna směřují na J a V. 

Garážové stání v suterénu.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM byt 1+kk, 2+kk
Praha 11

Pán hledá 1+kk do 1,6 mil (hotovost). 

Jiný pán hledá 2+kk do 2,2 mil (hy-

potéka). U obou stav bytu nerozho-

duje a ne přízemí. Dalších 67 poptá-
vek na koupi podobných bytů.
 Tel. 267 311 611

KOUPÍM řadový RD
Praha 11 

Paní s rodinou hledá ke koupi výslov-

ně řadový RD na Hájích. Financování 

hotovostí do 7,5 mil. Jiná paní hledá 

k pronájmu RD na Hájích. Cena do 

30 tis vč. popl. 

 Tel. 267 311 611

PRODEJ bytu 3+kk/L, 
82m2, Praha 11 – Háje

Byt se nachází v 8.NP novostavby 

z roku 2007. Kuchyňská linka s ve-

stavěnými spotřebiči. Okna směřují 

na S a V. K bytu patří velký sklep 
a uzamykatelná garáž.
 Tel. 267 311 611

PRONÁJEM bytu 3+kk/L, 
67m2, Praha 11 – Chodov

Byt po rekonstrukci se nachází 

v 1.patře panelového domu. Je urče-

ný k dlouhodobému pronájmu a na-

bízí se kompletně zařízený. Volný 

ihned. Cena je 10.000,-Kč + popl.
 Tel. 267 311 611

UPOZORNĚNÍ
Dokážete si zkontrolovat, co 
je zakomponováno do kupní 
smlouvy na Vaši nemovitost? 

Pozor na pasti ! 
Obraťte se na specialistu.

NABÍZÍME PRÁCI
Hledáme aktivní 

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

KOUPÍM byt 3+1, 4+1
Praha 11  

Paní hledá 3+1 do 2,8 mil (hotovost), 

po rekonstrukci a nižší patro. Jiný 

pán hledá 4+1 u OC Chodov do 5 mil 

(hotovost). Dalších 51 poptávek na 
koupi podobných bytů.
 Tel. 267 311 611

 haje@chirs.cz

haje@chirs.cz  kariera@chirs.cz



19Inzerce

www.zkusebnypraha.cz
+420 777 854 848, +420 608 643 054
info@zkusebnypraha.cz
      facebook.com/zkusebnypraha.cz

adresa
Zkušebny Praha
Matúškova 831/1
149 00 Praha 4

MS v hokeji: 

promítáme všechny zápasy 

na plátně ve Full HD

1. 5.           ČR – Švédsko  

přijď te se podívat na první zápas našich 
a zůstaňte i na aft erparty s DJ Saym

Rezervace na tel.: 608 64 30 54,  605 25 31 39

22. květen  19:30

SOUTHERN VISION, MANŽELÉ, 

Gambrz Reprs, Fogos feat. K.O.nty

23. květen 20:00 

Deep Stare (CZ) křest CD 

+ Dusty Chopper (HU)

30. květen 18:00 

Kantýnafest: Neshodný díl, La Sangre, 

Pocket Issues, REHAB.cz

� 70 míst k sezení

� Plzeň na kompresoru

� kuchyň plná dobrot
� dětský koutek

� plně vybavené zkušebny

� vchod v podloubí 
u Pennymarketu

p

1/4.indd   1 22.04.15   15:19

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

 www.proparket.cz

VINYLOVÁ PODLAHA 
S POKLÁDKOU A PŘÍSLUŠENSTVÍM

AKCE MĚSÍCE

JEN ZA 
545,-/m2 bez DPH

V ceně balíčku: Vinylová podlaha Primero Floorforever (8 dekorů), 
profesionální lepidlo na vinylové podlahy PCI, obvodová lišta MDF, 

montáž podlahy celoplošným lepením

+ +

lepidlo vinylová podlaha lišta montáž

+

8 druhů dekoru

1/4.indd   1 21.04.15   17:03

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Hledáme pracovníky 
se zájmem o poctivou práci do výroby 

a do konstrukce do trvalého pracovního poměru 

v oboru výroby nerezového nábytku. 

Předcházející zkušenosti ze stejného 

(zámečník, chlaďař) nebo příbuzného (např. truhlář, 

elektrikář) oboru nejsou podmínkou. 

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově 

dostupné linkou MHD č. 326, 332, 335, 337, 339.

Odměna dle výkonu a dovedností, 

po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy.

Nástup ihned nebo dle dohody.

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

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

Maso – uzeniny Miloš Křeček KK
Na Sádce 659/24, Praha 4 (u zastávky MHD), 
tel.: 724 861 443, otevírací doba: po – pá 700 – 1800 hod.

• široká nabídka uzenin a masných výrobků z vlastní výrobny  

• maso pro Vás bouráme denně čerstvé, výhradně z českých chovů

AKČNÍ NABÍDKA KVĚTEN

NIC NENÍ PROBLÉM...!
Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

Vepřový bok   99,90 79,90 Kč
Kuřecí stehna  54,90 39,90 Kč
Křenové párky  54,90 44,90 Kč
Vysočina 149,90 129,90 Kč
Vídeňské párky se sýrem  129,90 109,90 Kč
Paštika s brusinkami   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.

program
 KONCERTY 

5. 5. Vzpomínky nám zůstanou: odpoledne 
swingových melodií – od 14.30 koncert Big 

Bandu Pražského salonního orchestru. Koncert 

je určen pro seniory. Vstupné 50 Kč. 

21. 5. BUTY – od 20.00 koncert ostravské sku-

piny BUTY, kapely s hořkosladkými songy, ka-

pely mnoha podob a tváří, kapely se svérázným 

humorem a poetikou. Vstupné 330 Kč/300 Kč.

Omlouváme se, že z technických důvodů
se koncert skupiny BUTY přesouvá 

z 28. května 2015
na 21. května 2015 od 20.00 hodin 

v Kulturním centru Zahrada, 
Malenická 1784, Praha 4

25. 5. Viva Count Basie – od 14.30 koncert 

z cyklu Pražského salonního orchestru pořádá 

Klub aktivního stáří. Koncert je určen pro seniory 

a pro členy KLAS. Vstupné 50 Kč.  

 DIVADLO 

19. 5. Z deníku hraběnky M – od 18.00 diva-

delní představení plné životních zvratů japonské 

autorky Jasuko Omači se Zorou Jandovou v její 

životní roli. Vstupné 100 Kč/80 Kč.

 KURZY A DÍLNY 

Každé pondělí Výtvarný ateliér – od 15.00 
a 16.30 kurz malování pro školáky. Vstupné 

50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.

Každé pondělí Jemná jóga – od 19.00 cvičení 

jógy pro dospělé. Vstupné 90 Kč.

Každé úterý Výtvarný ateliér: Předškoláček – 
od 15.00 kurz malování pro předškoláky. Vstup-

né 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.

Každé úterý Výtvarný ateliér: Oděvní návr-
hářství – od 16.30 kurz pro kreativní školáky. 

Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.

Každou středu Muzikálová školička – od 15.30 

kurz pro děti a mládež. Tanec, recitace, zpěv, di-

vadlo. Kurzovné 1700 Kč/pololetí.

Každou středu Keramická dílna – od 16.00 

kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče s dět-

mi. Vstupné 60 Kč.

Každou středu Keramická dílna – od 17.00 

kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče s dět-

mi. Vstupné 90 Kč.

Každou středu Jemná jóga – od 19.00 posilo-

vání zádového svalstva. Vstupné 90 Kč.

Každý čtvrtek Výtvarný ateliér – od 14.00, 
15.30 a 17.00 kurz malování pro školáky. 

Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.

Každý čtvrtek Streetdance – od 17.30 moderní 

tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/

pololetí.

16. 5. Sobotní výtvarná dílna – od 10.00 výro-

ba kašírované pohádkové loutky. Vstupné 50 Kč.

 VÝSTAVY A DALŠÍ AKCE 

1. 4.–31. 5. Výstava obrazů doc. Vladimíra 
Mencla. Vstup volný.

5. 5. DRUM CIRCLE – od 17.30 a 18.30 sku-

pinové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 

200 Kč.

16. 5. Společnost Srdcem pro kočky, z. s., 
pořádá: 2. májová umisťovací výstava koček. 
Od 10.00 do 17.00. Více informací na www.

srdcemprokocky.cz. 

 PŘIPRAVUJEME 
25. 6. Pangea – THE BEATLES REVIVAL 
BAND – od 20.00 špička české revivalové scény 

na koncertě v Zahradě! Vstupné 180/150 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 Aca-
demy – Junior

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

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

Pondělí–pátek: Jazyková škola GLOSSA – Kur-

zy angličtiny

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

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 re-

habilitační praxí. Kurzovné (10 hod.) částečně 

hradí MČ Prahy 11. Pro bližší informace, rezer-

vaci, volejte AEROBIC STUDIO JITKA, 

PaedDr. Štěpánkovou, tel. 737 141 507,

www.cviceniprovsechny.cz  

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 

11. 5. 19.30–21.30: Eliška Sýkorová – 
od 19.30 vystoupí písničkářka a šansoniérka 

doprovázející se na akordeon a klavír. Láká ji vůně 

dálek, která se také line její tvorbou a slouží jako 

inspirace k působivým písním. Kromě vlastní tvor-

by uslyšíte i francouzské šansony, které zazpívá 

společně se svým hostem. Vstupné 150/100 Kč.

18. 5. Absolventský koncert žáků ze ZUŠ Jižní 
Město – začátek v 18.00. Vstup volný.

20. 5. Absolventský koncert žáků ze ZUŠ Jižní 
Město – začátek v 18.00. Vstup volný. 

28. 5. Bella campanula – od 18.00 komorní 

koncert smíšeného komorního sboru, klavírní do-

provod R. Fuchs. Vstupné dobrovolné.   

 VÝSTAVY 
5. 5. Vernisáž k výstavě v Malé galerii: Ivana 
Baučič Brynzová – obrazy. Vernisáž od 17.00, 
výstava potrvá od 5. 5. do 30. 5. Vstup na ver-
nisáž je volný.
5. 5. Vernisáž k výstavě obrazů a grafi k ve Vel-
ké galerii: Linda Klimentová, Vojta Horá-
lek: Mlsný zahradník a zelený muž. Vernisáž 
od 17.00, výstava potrvá od 5. 5. do 20. 6. 
Vstup na vernisáž je volný.

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

program
Novinka
MŠ BENJAMINEK – zápisy proběhnou 14. a 15. 
5. 2015, 9–12 a 15–18 hod.
Celodenní mateřská škola pro děti od 2,5 do 7 
let. Najdete u nás zdravou školku usnadňující dě-
tem vstup do dětského kolektivu díky vyššímu 
počtu pedagogů. Děti čekají rozšířené hodiny 
pohybových aktivit, výtvarné a dramatické vý-
chovy a přirozené vzdělávání s prvky Montessori 
pedagogiky zaměřené na praktické poznává-
ní přírody a světa kolem nás. Více informací 
na http://msbenjaminek.webnode.cz.  
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců 
do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.15, 16.00.
Tanečně pohybové studio pro holčičky 3–7 let, 
úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
čt 16.00.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po 16.00–18.00
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
29. 5. Dětský den na zahradě Benjamin klubu 
– soutěže, hry, skákací hrad, vystoupení dětí 
a souboru Vrbina v rámci týdne Uměleckého 
vzdělávání a amatérské tvorby.
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
9. 5., 12.00 Motorkářské požehnání 
(KCMT + parkoviště před budovou)
11. 5., 18.00 Vernisáž výstavy MADONY 
(KCMT)
11. 5., 16.00 „Mistr Jan HUS“, doc. PhDr. Jaro-
slav Šebek – přednáška sdružení Křesťanských 
seniorů
17. 5. Poutní bohoslužba u kapličky sv. Jana 
Nepomuckého v Hájích 
29. 5. NOC KOSTELŮ – přijďte se podívat 
do našich kostelů
Sv. František na Chodově – 18.00–21.00 – 
mše svatá, komentovaná prohlídka, koncert 
souboru CANTANTE, možnost tiché modlitby či 

Kulturní přehled květen 2015
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jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež

od 13 do 19 let

Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 11

Projekt nízkoprahového klubu Jižní pól je spolufi -

nancován z programu Ministerstva práce a soci-

álních věcí ČR, Magistrátu hlavního města Prahy 

a MČ Prahy 11.

Otevírací doba: po 14.00–17.00: individuální 

konzultace a půjčovna sportovního vybavení; 

út, st, čt 14.00–20.00: klub

program

Téma: Agrese – 1. část
6. 5. – tematická výzdoba klubu
7. 5. – fi lmový klub – výběr dle tématu

12. 5. – povídání o nebezpečných situacích
14. 5. – fi lmový klub – volný výběr

19. 5. – hraní scének k tématu
20. 5. – Graffi  ti jam
21. 5. – fi lmový klub – výběr dle tématu

25.–28. 5. – klub zavřený, probíhá resocializač-
ní pobyt na horách – REP

duchovního rozhovoru

Komunitní centrum Matky Terezy v Hájích – 
18.00–23.30 – zastavení s hudbou, komento-

vané prohlídky, čtení z Bible se zpěvy s Taizé, 

otevřený obchod s duchovní literaturou a kavár-

nička, možnost duchovního rozhovoru 

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

Od září 2015 hledáme do našeho týmu nové 

aktivní maminky. Pokud máte chuť potkat nové 

lidi, přiložit ruku k dílu a dělat něco pro druhé 

v renomované neziskové organizaci, ozvěte 

se na tel. 773 993 985 (koordinátorka MC) či 

na e-mail mcdomecek@praha.ymca.cz. Jedná 

se o neplacenou práci, která přináší zkušenosti 

k nezaplacení.

program
5. 5., 10.00: přednáška To první, to druhé dítě. 
Sourozenecké konstelace, jak může ovlivnit po-

řadí narození charakter dítěte, co je to rodičov-

ská spravedlnost a jak v praxi vypadá, jak ji vní-

mají děti. Přednášející: Mgr. Zuzana Hrušková. 

Cena 70 Kč včetně vstupu do herny. Přihlášení 

do 25. 4. na mcdomecek@praha.ymca.cz nebo 

přímo v MC Domeček, platba předem.

12. 5., 10.00: Pevné objetí jako životní styl. 
Láska bez podmínek. Vůle, rozum, emoce a řád 

v rodinném systému, způsob řešení konfl iktů, 

pevné objetí – kdy ano a kdy ne. Vstup 70 Kč 

včetně pobytu v herně (platba předem). Lektor: 

Mgr. Kateřina Neubauerová.

15. 5., 9.00–13.00: DEN OTEVŘENÝCH DVE-
ŘÍ. Přijďte se k nám podívat, seznámit se s his-

torií MC Domeček i jeho aktuální programovou 

nabídkou. Po celou dobu tvořivá dílna pro děti, 

v 10.00 hodin malá pohádka. Vstup zdarma. 

17. 5., 14.00: Květinová slavnost ke Dni mami-
nek – Venkovní akce pro celou rodinu. Hry a tvo-

řivá dílna pro děti, pohádka divadélka Paleček, 

chvilky pro krásu, rodinné focení od profesionál-

ního fotografa, poradenství při výběru autose-

daček, první Bleší trh v Domečku. Vstup: dospělí 

30 Kč, děti 20 Kč. V případě nepřízně počasí se 

akce bude konat v prostorách KCMT.

17. 5., 14–17.30: První Bleší trh v Domečku 

(v rámci Květinové slavnosti). Podrobné infor-

mace a přihlášky na e-mail: mcdomecek@praha.

ymca.cz. Bleší trh se uskuteční venku pouze 

za hezkého počasí.

19. 5., 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.

22. 5., 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). 

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 květen 2015

Honba za pokladem
Dobrodružná hra pro celou rodinu

TÁTO, MÁMO, POJĎTE SI HRÁT!

16. května 2015 | 14:00 – 18:00

Kde: Park u Chodovské Tvrze

Footbag exhibice | Střelba z kladkového luku | Skákací boty

Lanové překážky | Střelba z paintballky a další...

Dále: Koncert kapely Citová záležitost | Vystoupení: Děti z první třídy ZŠ EDUCAnet

Děti z MŠ Edík (EDUCAnet Praha), Dětská taneční skupina Ježci z MŠ Mírového hnutí 1680 

V případě trvalého deště se akce ruší. | Pořádá: Apoštolská církev, Sbor bez hranic Praha
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

Pastelové meditace 
Ve foyer opatovské knihovny 

bude v květnu prezentována 

výstava k nedožitým devadesátým 

narozeninám malíře a grafi ka Františka 

Hodonského staršího. Vystaveny 

budou pastely inspirované krajinou 

jižní Moravy. 

27. 4.–30. 5. 2015

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 hod., So 9–15 hod.,

tel.: 272 918 759
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Nebezpečí v parku už nehrozí. V dubnu byla odstraněna ne-

bezpečná dřevina (akát) v parku U Chodovské tvrze. Důvo-

dem zásahu byl zhoršený zdravotní stav stromu, výrazný 

a stále pokračující náklon kmene nad cestu v parku. Za spolu-

práci patří poděkování Sboru dobrovolných hasičů Prahy 11.

NOC KOSTELŮ. Stejně jako v uplynulých letech, i letos se 

v České republice koná 29. 5. NOC KOSTELŮ. Jedná se 

o mezinárodní projekt, do kterého se v ČR loni zapojilo přes 

1300 chrámů. Do této akce jsou zapojeny i sakrální stavby, 

které můžete najít v Chodově a v Hájích. Kostel sv. Františka 

z Assisi (ul. Na Sádce), Komunitní centrum bl. Matky Terezy 

(U Modré školy 1) a kostel Jana Milíče (Donovalská 2331/53) 

otevřou své dveře také. Přijďte se podívat na místa modlit-

by, zaposlouchat se do hudby a dozvědět se něco o historii 

božích domů v blízkosti vašeho domova. Všichni jste srdečně 

zváni. Informace o programu najdete na 

www.kcmt.cz nebo www.nockostelu.cz.

Hrajete si rádi? Základní škola Škola Můj Projekt, Praha, s. r. o., 

a Centrum nadání zve všechny zájemce ve věku 6–12 let 

na DEN DESKOVÝCH HER a PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO. 

Podle svého výběru si můžete vyzkoušet známé i méně známé 

deskové hry. Dostanete možnost účastnit se diagnostické hry, 

která ověří vaši schopnost riskovat, spolupracovat s ostatními,  

prověří vaši paměť a pozornost a další schopnosti. Zájemci si 

mohou odnést i certifi kát s osobnostním profi lem. 

16. 5. 2015 od 10.00 hod., Škola Můj Projekt, ZŠ Praha, 
Schulhoff ova 844/2 Praha 4-Háje  
Přihlášky zasílejte do 12.5. na adresu info@skolamujprojekt.cz

Info na www.skolamujprojekt.cz nebo tel. čísle 608 948 311

Zatmění Slunce na ZŠ Donovalská. Známý astronomický jev 

nabídl úžasnou podívanou. V pátek 20. března mohli všich-

ni sledovat za pomoci hvězdářského dalekohledu částečné 

zatmění Slunce v našich podmínkách. Takový velkolepý záži-

tek nemohli propásnout ani děti ve školách. Důvod byl prostý. 

Mezi lety 2011 až 2026 to bylo totiž největší zatmění Slunce 

a do roku 2021 poslední viditelné na našem území. Slunce bylo 

při vrcholu zatmění zakryto ze 73 %.

Kaleidoskop

VÝSTAVA NA RADNICI

Tři mušketýři  
(po více než dvaceti letech)

Jiří Winter neboli Neprakta, 

Miloslav Švandrlík, 

Jan Bernat

5. 5.–1. 6. 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

Koncem padesátých let za-

čal nosit do  redakce Di-

kobrazu svoje básničky 

a  povídky hubený černo-

vlasý mladíček Miloslav 

Švandrlík. Na  začáteční-

ka to byly věci překvapivě 

dobré, a tak se nový autor 

na  stránkách časopisu brzy 

zabydlel. Dohromady nás ale 

dala až Haškova Lipnice. 

To bylo tak. V roce 1960 byl na Lipni-

ci uspořádán festival humoru a satiry, 

soutěžilo se tam v různých kategoriích, 

a Švandrlík vyhrál cenu za literaturu, já 

zvítězil v soutěži výtvarné. Tehdy bylo 

v Havlíčkově Brodě krajské nakladatel-

ství a dařilo se mu dost špatně. Kraj-

ská nakladatelství totiž mohla vydávat 

jen regionální autory, ale pouze tako-

vé, kteří nepřerostli hranice toho kraje. 

A ty zase nikdo nechtěl číst. 

V  téhle situaci napadlo šikovného šéf-

redaktora pana Čábelu, že když jsme 

vyhráli Lipnici, stali jsme se vlastně re-

gionálními autory, a tudíž by nám mohl 

něco vydat. Švandrlík napsal romá-

nek „Krvavý Bill a  viola“, já to ilustro-

val a za dva dny se to prodalo. Násle-

doval román druhý, třetí, do  toho dvě 

moje knížky vtipů, další románky, sou-

bor povídek, až k poslednímu titulu „Čer-

ní baroni“. 

Potom už nakladatelství zrušili.

Z knihy „Na návštěvě u Neptakty“ 

(Nakladatelství Petrklíč, 2000)
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  jubilea na Chodovské tvrzi  

Český svaz bojovníků 

za svobodu OV Praha 4 

zve na pietní akt u pomníku 

na Chodovském hřbitově 

u příležitosti 70. výročí 

vítězného ukončení druhé 

světové války v Evropě

Pietní akt se koná v pondělí 
11. května od 10 hodin

Uctíme společně památku 

účastníků Pražského 

povstání a příslušníků Rudé 

armády, kteří padli v bojích 

s německými nacistickými 

vojsky v květnu roku 1945.

Srdečně vás zveme na pouť 
ke kapličce sv. Jana Nepomuckého 
v neděli 17. května v 15 hodin (v ul. 

Starobylé, bus: zastávka „Prašná“, 

čísla linek 170 a 197). Těšíme se, že 

přijdete prožít krásné odpoledne. 

Farnost sv. Františka a MČ Praha 11

Kultura

Zlatá svatba manželů Anny a Františka 

Šímových 13. března 2015

Smaragdová svatba manželů Milušky 

a Jindřicha Pýchových dne 13. března 

2015 na Chodovské tvrzi

Milý Klíči,

v čísle 4 mě udivi-

lo vyjádření pana 

zastupitele Jana 

Gabriela. Na  roz-

díl od něj  se od po-

čátku nástupu nové 

radnice konečně na ča-

sopis Klíč těším, protože 

tam nacházím informace, které mě zají-

mají, a ne samé samooslavné texty jako 

dřív. To je ovšem věc názoru a  vkusu 

a ten může mít každý člověk jiný. Ohra-

dila bych se však proti demagogickému 

zacházení se slovy. Jestliže někdo říká 

„dozvídáme se, jak se zastavuje jeden 

projekt za druhým. Dozvídáme se, že ne-

jsou fi nanční prostředky“, naznačuje tím, 

aniž to výslovně tvrdí, že se zmíněné 

projekty zastavují z  nedostatku peněz. 

To je ovšem falešné zdání, mám-li to vy-

jádřit mírně. Já nejen z Klíče, ale i ze ži-

vota na Jižním Městě a s lidmi z Jižního 

Města vím, že se mnohé projekty na vý-

stavbu zastavují proto, že si je místní 

obyvatelé, přinejmenším ti, co se o dění 

kolem sebe zajímají, velice nepřáli, a mi-

nulá radnice je prosazovala proti jejich 

zájmům. Proto jí to také lidé ve volbách 

dali najevo. S pozdravem a přáním hez-

kých Velikonoc.

Helena Beguivinová

NÁZORY 

ČTENÁŘŮ

Ano, je to pravda! Připravili jsme vám možnost sledovat českou reprezentaci na venkovní LED obrazovce. Na úvod jsme vybrali 

utkání Česko – Kanada, které se bude hrát v pondělí 4. května večer. Přijďte fandit našemu týmu k metru Opatov, dobré počasí 

je objednáno! Případné další přenosy zajistíme podle vašeho zájmu a samozřejmě i podle úspěšnosti našich reprezentantů. 

Petr Jirava, zástupce starosty

Mistrovství světa v ledním hokeji 

na Jižním Městě! 

Mistrovství světa v ledním hokeji 

na Jižním Městě! 
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Roky končící pětkou

Jaro bylo tenkrát klimaticky příjemné
Dne 16. dubna 1945 při náletu spoje-

neckých letadel na Prahu německá obra-

na některá zasáhla. U Chodova nouzově 

přistál poškozený Mustang na  poli po-

blíž tehdejšího Vavrochova zahradnic-

tví. Podle našich sousedů Miloše Frice 

a tehdy třináctiletého Rudolfa Veselého 

se nacházelo naproti dnešní ulici Vápení-

kova za Zimákovou, tedy v Donovalské 

ulice mezi čísly 1760 až 1129, „čumá-

kem k  západu, možná blíž k  Mírového 

hnutí“. Americký pilot Benjamin L. Gri-

ffi  n byl německými vojáky zajat. Poško-

zené letadlo asi za  týden odváželi, vše 

bylo dobře vidět od Hrušků, to je z dneš-

ní Mokré ulice. Letoun uložili ve Kbelích. 

Americký letec se dočkal konce války 

a návratu domů.

V tom jaru roku 1945 se od východu ne-

úprosně valily sovětské armády na Berlín 

a  zasáhly také Ostravsko. Bojů se tam 

zúčastnil i  stíhač 1. čs. leteckého plu-

ku Václav Djačuk, náš pozdější soused. 

U  nás obdržel Cenu Prahy 11 a  od  po-

sledních let byl mezi jihoměstskými Pra-

žany jediným nositelem Řádu bílého lva. 

V polovině letošního března nás opustil 

v nedožitých pětadevadesáti letech. 

Ulice Prahy 11, jako Zakouřilova nebo 

Hejplíkova, upomínají na  oběti nacistic-

ké zvůle z  řad místních občanů v  letech 

vnuceného protektorátu. Ulice Ocelíko-

va, Křejpského i další nesou jména těch 

z Chodova a z Hájů, kdo v závěrečných 

dnech války povstali proti německé oku-

paci se zbraní v ruce. Až v polovině červ-

na vyrazíme do  Milíčovského lesa vítat 

léto, budeme nedaleko míst, kde tenkrát, 

v prologu místního povstání, hlídka cho-

dovských vyzvala množství procházejí-

cích vojáků, aby se vzdali. Muži ale utrpěli 

smrtelná zranění. Na  letošního 2. květ-

na radnice Prahy 11 připravila po dese-

ti letech pro veřejnost velkou upomínku 

na  přímý těžký boj o  Chodov 7. května 

1945. Příjmení domácích, kteří tehdej-

ší dny nepřežili, se nacházejí na kamen-

ných kvádrech uprostřed památného are-

álu Chodovského hřbitova na  Opatově. 

Tam je jejich hrob. I v předjaří je předmě-

tem piety. 

Pohřebiště místních povstalců obklopu-

je mnoho žulových mohylek. V těch mís-

tech leží sovětští vojáci, hlavně z Ruska 

a  Ukrajiny, zranění a  nemocní při osvo-

bození Čech a Prahy. Na pomníčcích jsou 

časté roky narození 1922 a 1923 a blíz-

ko obou letopočtů. Muži se dostali až 

do vojenského lazaretu zřízeného v Ma-

sarykových sociálních domovech v  Krči, 

kde je dnes Fakultní = omayerova ne-

mocnice. Nakonec však tyhle vojáky skry-

la půda hřbitova na Opatově.

Jaro roku 1945 bylo klimaticky příjem-

né, ale události mimořádné. Přejme kaž-

dému, aby mohl dožít bez násilného pře-

tržení svých dnů. Aby neumíral kvůli cizí 

zvůli, na rozkaz, kvůli setkání s bezohled-

ným projektilem. U nás tomu bylo napo-

sled před sedmdesáti roky. Naposled?

Jiří Bartoň

25 let má Jižní Město svoji Základní uměleckou školu

Oslavy jubilea jdou do fi niše, gratulantů přibývá, ale nejkrásnější a nejcennější 
dárek však škola dostává od svých žáků, a to velká ocenění a vítězství v soutěžích.

Žáky základních uměleckých škol každo-

ročně čeká poměřování sil v jednotlivých 

hudebních oborech. Žáci nejprve musí 

projít sítem školních kol soutěží ZUŠ, ti 

nejúspěšnější pokračují v  soutěži v  kraj-

ském – pražském kole, a pak již jen ti nej-

lepší žáci reprezentují Prahu v  celostát-

ním kole soutěže ZUŠ. ZUŠ Jižní Město 

se letos podařil husarský kousek, v kraj-

ském kole vyhrát bez výjimky všechny 

soutěžní obory: hra na dechové nástro-

je, hra na bicí nástroje, sólový zpěv, hra 

smyčcových souborů, hra na  lidové ná-

stroje i soutěž pěveckých sborů. Tím žáci 

ZUŠ Jižní Město v nejvyšším počtu účast-

níků budou reprezentovat Prahu v  celo-

státní soutěži. Je to nebývalý úspěch. Ti, 

kdo ZUŠ Jižní Město sledují déle, vědí, že 

studenti hrající na klarinet či fl étnu, lidový 

soubor Hájíček a  pěvecký sbor Pražská 

kantiléna skvěle reprezentují Jižní Měs-

to doma i  v  zahraničí již delší dobu, ale 

rozšíření úspěšnosti i v dalších hudebních 

oborech je skvělou vizitkou školy. Úspě-

chy školy, radostná a  tvůrčí atmosféra, 

velmi kvalitní zapálený pedagogický ko-

lektiv jsou právě tím, čím ZUŠ Jižní Měs-

to přitahuje pozornost široké veřejnosti.   

ZUŠ Jižní Město nevychovává jen profe-

sionální umělce či vítěze prestižních sou-

těží, ale hlavně vede děti k vnímání krá-

sy kolem sebe, k  hlubokému citovému 

prožitku, k  citlivému a  slušnému chová-

ní a nádherným zážitkům z vlastního mu-

zicírování. Všichni žáci, již i  ti nejmladší, 

koncertují, zúčastňují se řady vystoupe-

ní či výstav, a  tak si prožívají svůj umě-

lecký sen.

Dnešní výhled za konec ulice Mokré. Václav Djačuk / Řád Bílého lva vojenské třídy 

Václava Djačuka.

Část pohřebiště na Opatově. Fota: Jiří Bartoň

Máte-li zájem rozšířit řady nadšených 

dětí a  objevit svůj umělecký talent, 

zveme vás k  přijímacím zkouškám, 
které se konají ve dnech 25.–28. 5. 
2015 od 14 do 17.30 hod. v Základní 
umělecké škole Jižní Město. 
Info: www.zus-krtinska.cz

Život na Jižním Městě
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Chodovské moderní gymnastky 
uprostřed jarní sezony
Ačkoliv zde již poměrně dlouhou dobu nebylo napsáno nic o moderních 
gymnastkách z Chodova, neznamená to, že by jejich činnost byla utlumena. 
Naopak. O medailových žních posledních let marketingový tým klubu v podstatě 
přestal stíhat informovat.

Dožeňme tedy jen telegrafi cky úspěchy 
roku 2014 a 2015.
Pět chodovských gymnastek se loni 

v rámci reprezentace ČR zúčastnilo Mis-

trovství Evropy – juniorky Königová 

a  Tomková, seniorky Široká, Lohynská 

a Rájecká. Všechno jsou to odchovanky-

ně chodovského klubu, které začaly cvičit 

v předškolním věku.

Lenka Široká s  Terezou Lohynskou se 

loni zúčastnily i vrcholné světové akce – 

Mistrovství světa v  tomto olympijském 

sportu.

Podzimní sezona patřila jako každoročně 

společným skladbám a chodovské sklad-

by za  sebou zanechaly opět výraznou 

výsledkovou a  choreografi ckou stopu – 

ve všech kategoriích přivezly Chodovan-

ky medaile z pohárových závodů. Na Mis-

trovství České republiky se blýskly hlavně 

naděje starší (dívky ve věku 11–13 let), 

se známou skladbou „Happy“ od Phare-

lla Williamse (remixované africkým uměl-

cem Alexem Boye) a vybojovaly mistrov-

ský titul, což přineslo samozřejmě i štěstí 

do chodovských fanouškovských řad. Ju-

niorky (dívky ve  věku 14–15 let) vybo-

jovaly stříbro, nicméně se svou krásnou 

skladbou s pěti míči na klasickou hudbu 

byly jedinou skladbou, která měla ova-

ce vestoje po skončení obou provedení. 

To děvčatům vynahradilo získání „pouze“ 

stříbrné medaile.

No a elitní seniorky? Odjížděly se třemi 
medailemi – dvěma stříbrnými a jednou 
bronzovou.
Rok 2014 tak patřil k výsledkově vůbec 

nejúspěšnějším gymnastickým rokům 

chodovského klubu moderní gymnastiky.

V  roce 2015 se sezona teprve rozjíždí 

a  první vrchol již máme za  sebou: Mis-

trovství České republiky seniorek – jed-

notlivkyň. Na prvním, kvalifi kačním mist-

rovství, chodovské gymnastky Königová 

a  Tomková (obě první rok v  seniorkách) 

vybojovaly stříbrnou a bronzovou medai-

li. Belinda Königová navíc přivezla malé 

zlato v sestavě se stuhou.

Na  elitním Mistrovství ČR v  mistrov-

ské třídě (jen 16 nejlepších gymnastek 

z ČR) se k milému překvapení všech nej-

lépe umístila právě Belinda Königová 

(studentka ZŠ Květnového vítězství II. 

a dnes gymnázia Postupická), získala cel-

kové 5. místo. Chodov dodal na toto mis-

trovství 4 závodnice, tedy čtvrtinu celého 

závodního pole. I to svědčí o skvělé úrov-

ni chodovské moderní gymnastiky.

Chodovské gymnastky se budou i nadá-

le připravovat v Praze 11, všechny infor-

mace pro příznivce i  pro zájemce o  vý-

konnostní sportování budou k  dispozici 

na webu www.gymnastikachodov.cz. 

Pevně věřme, že budou moderní gym-

nastky z Chodova moci svou přípravu na-

dále profesionalizovat tak, aby úspěchy 

přicházely tak často jako v  posledních 

letech. Poděkování za  podporu v  roce 
2015 patří i  nově složené radnici Pra-
hy 11, která si jako první uvědomila, že 
je potřebné v  Praze 11 tento tradiční 
sport podporovat.

Škola jako projekt i pro šesťáky

V blízkosti hostivařského lesoparku se v základní škole žáci učí, že „škola a okolní 
svět je i jejich projekt“. Školu navštěvují zatím prvňáci, od příštího školního roku 
k nim přibude další první třída a nově i šesťáci. Zkušenosti škol se značkou Škola 
Můj Projekt ukazují, že i je může učení bavit.

V čem je tato škola jiná?
S přibývajícími ročníky si žáci stále více ur-

čují sami, co a jakým způsobem se budou 

v daný čas učit. Většinu učiva zvládnou při 

práci na vlastních projektech. Od první třídy 

se učí, jak takový projekt řídit, aby dosáh-

li cíle. Mohou například hrát divadlo, spolu-

pracovat s ekologickým centrem, diskuto-

vat se známými osobnostmi nebo vyrábět 

automatické zavlažovací zařízení. S pomo-

cí učitelů i  učebních map, kde sledují své 

výsledky, tak zvládnou opravdu vše, co 

ukládají školní osnovy. Bez memorová-

ní a  pouze teoretických pouček. Při pro-

jektech si ověří, že bez některých znalostí 

a dovedností se v praxi prostě neobejdou. 

Učení jim potom dává skutečný smysl. 

Jak vypadá běžný školní den?
V některých dnech se žáci učí mimo škol-

ní budovu – v lese, koncertní síni, muzeu 

nebo třeba v redakci místních novin. Čas-

to je doprovází i  rodilý mluvčí, diskutují 

proto nejen česky. Jinak jsou na začátku 

výuky ve třídách podle ročníků. Již během 

dopoledne ale při výuce v  projektech 

spolupracují běžně žáci různých ročníků. 

V odpoledních hodinách jsou pak v rozvr-

hu umělecké a sportovní aktivity, desko-

vé hry, literárně dramatická dílna, výuka 

na  hudební nástroje nebo přírodovědné 

bádání a hry v lesní družině. Některý den 

v  týdnu je na  programu cyklodružina… 

Vlastně žádný školní den není obyčejný, 

pořád se děje něco zajímavého.

Jaké podmínky musí žáci pro přijetí 
splnit?
Nejsme klasická výběrová škola. Snažíme 

se poskládat každý kolektiv třídy tak, aby 

se tam všechny děti dobře cítily a dobře 

se jim spolupracovalo. Podle toho připra-

vujeme i  přijímací řízení. Budoucí šesťá-

ci tak mají za úkol mimo jiné napsat do-

pis, proč si vybrali naši školu, v rozhovoru 

ukázat s pomocí portfolia, co je zajímá, 

a s budoucími spolužáky si zahrát strate-

gickou deskovou hru. 

Sport a relax

Zápisy do 6. třídy proběhnou 
15.–16. 5., více o výuce vám povíme 

11. 5. v prostorách školy, 
ul. Schulhoff ova. 

Info: www.skolamujprojekt.cz 
(ZŠ Praha11)
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Těšíme se na vás v FC Háje JM
Tradiční fotbalový klub FC 

Háje Jižní Město půso-

bí na poli mládeže již přes 30 let. Za tu 

dobu se vypracoval na  jeden z  nejpo-

četnějších klubů v  republice. Vzhledem 

k systému členství FAČR známe přesně 

naši členskou základnu, která překročila 

v březnu počet 500 členů, z toho má klub 

ke 400 mládežníků. Sportovní činnost za-

jišťuje 40 trenérů – dobrovolníků, z nichž 

převážná většina vlastní alespoň základ-

ní trenérskou fotbalovou licenci. Kromě 

odpoledních tréninků a  víkendových zá-

pasů v našich areálech K Jezeru a Schul-

hoff ova nabízíme sportovní vyžití i  dě-

tem přímo v  jihoměstských mateřských 

a základních školách. Zde formou krouž-

ků kvalifi kovaní trenéři FC Háje zajišťují 

všeobecnou přípravu dětem předškolní-

ho věku a prvního stupně základní školy. 

Zaměření na kvantitu i kvalitu:
Kdokoliv, kdo do  místního klubu zavítá, 

se může zapojit do tréninkového i vzdělá-

vacího procesu. Klub má plnou strukturu 

soutěží, nastupuje tedy ve všech katego-

riích od přípravek až po muže a ve větši-

ně kategorií hraje nejvyšší pražskou sou-

těž. V  jednotlivých kategorií bývají často 

až dva týmy vzhledem k ročníkovému slo-

žení, ale také v návaznosti na kvalitu sou-

těží. Dětem bývá umožněno se fotbalo-

vě rozvíjet v různých úrovních. Rychleji se 

učící děti hrají zápasy proti ostatním mlá-

dežnickým týmům, v přípravkách i proti li-

govým, jako je Sparta, Slavia, Bohemka 

či Dukla. Ti, kteří se učí trochu pomaleji, 

zase hrají jiné soutěže – proti neligovým 

týmům. 

Cíl? Vychovat lidi do života, a když se 
povede, tak i fotbalisty.
Jak vychovávají Háje mládež? Dalo by se 

napsat tradičně „netradičně“. Dokazují 

to počty dětí do 10 let, kde se pohybuje 

na 170 fotbalistů. Trenéři jsou při výcho-

vě trpěliví, vedou děti po fotbalové cestě 

po malých krůčcích, ale o to po pevnějších 

základech. Cílem je vychovat samostat-

ně přemýšlející a tvořivé lidi a průvodci jim 

jsou právě naši trenéři. Místo křiku raději 

vysvětlení, místo direktivního pokynu ra-

ději dialog a hledání řešení. Tuto cestu je 

však třeba nastavit s rodiči dětí a nastavit 

partnerský způsob, kdo má v rámci klubu 

jakou pozici. Rodiče nejsou stranou a jsou 

informováni na pravidelných schůzkách.

Škola Taekwon-Do i pro vás  
Největší škola Taekwon-Do I.T.F. v  Čes-

ké republice – Ge-Baek Hosin Sool – vás 

srdečně zve na  den otevřených dveří, 

který se bude konat v sobotu 6. června 

v  TKD centru na  ZŠ Campanus. Přijďte 

se seznámit s moderním korejským bojo-

vým uměním Taekwon-Do! Uvidíte ukáz-

ku základních obranných i útočných tech-

nik, silového přerážení, sportovního boje 

a efektivních technik sebeobrany. Neza-

pomeňte si s sebou vzít pohodlné spor-

tovní oblečení, protože Taekwon-Do si 

budete moci sami vyzkoušet. Program 

bude začínat v sobotu od 9.30 do 11.00 

tréninkem a  soutěžemi pro začáteční-

ky. Od 11.15 do 12.00 bude následovat 

ukázkový exhibiční trénink vyšších pás-

ků, po kterém budou zodpovězeny dota-

zy a nováčci budou odměněni drobnými 

dárečky.

Info: www.tkd.cz anebo u vedoucího ško-

ly Martina Zámečníka (VI. dan, prezident 

Českého svazu Taekwon-Do I.T.F. )

tel.: +420 603 302 739

e-mail: martin.zamecnik@tkd.cz

Oddíl házené HC Háje přijímá do své-

ho družstva sportovní přípravky dívky 

narozené v letech 2005 až 2009. Pro 

doplnění ostatních družstev přijímáme 

i dívky starší.

Nábor probíhá ve dnech:
úterý 19. 5., středa 20. 5., 

pátek 22. 5., úterý 26. 5., 

středa 27. 5., pátek 29. 5. 2015

na našem házenkářském hřišti v areá-

lu TJ Háje, ulice K Jezeru, vedle fotba-

lového hřiště, a to vždy od 17  do 18 

hodin. S sebou sportovní obuv a spor-

tovní oblečení, pití.

Nábor: 
Chcete-li zkusit tradiční klub s  fi lozo-

fi í trpělivé výchovy, můžete se zúčast-

nit jednoho z  našich náborů v  termí-

nech: 14. 5. a 20. 5. 2015 od 17.30 

hod. na hřišti FC Háje JM, K Jezeru 2, 

Praha 11, pí Klíčová 603  154  352, 

www.fc-haje.cz.

Jarní cyklokros 2015
Středa 13. května od 15.30 
v Centrálním parku JM
Cykloturistický oddíl UFO ve  spolupráci 

s  MČ Praha 11 a  prodejnou Cyklosport 

KERN pro vás připravily tradiční jarní cyk-

listické odpoledne. Neváhejte a přijďte si 

s námi zasportovat. Zveme všechny klu-

ky a  holky ve  věku od  6 do  18 let i  je-

jich rodiče. Závodní trať povede tradičně 

na louce v Centrálním parku poblíž Opa-

tova. První závodí nejmladší kategorie. 

Odstartuje i  oblíbená Rodinná štafeta 

pro rodiče s  dětmi. Za  symbolické star-

tovné 30 Kč (přihlášení na místě, prezen-

ce již od 14.45) můžete vyhrát cyklistické 

doplňky, medaili a diplom. Každý závod-

ník dostane malé občerstvení. Propo-

zice a  info na  www.oddilufo.cz. Vlastní 

kolo a cyklistická helma nutné! Těšíme se 

na shledanou na startovní čáře!

Vojtěch Císař (ředitel závodu, 

Cykloturistický oddíl UFO)

Nabídka sportovních a volnočasových akcí pro obyvatele Jižního Města  
Na webových stránkách MČ Praha 11 (www.praha11.cz) můžete najít vždy aktuální přehled sportovních a volno-

časových akcí, které pro vás pravidelně doplňujeme. Aktuální přehled najdete vždy pod záložkou Sport a volný čas 

a dále otevřete Přehled sportovních akcí na území Prahy 11 v roce 2015. 

Pokud chcete nějakou sportovní nebo volnočasovou akci naopak veřejnosti nabídnout prostřednictvím webových 

stránek MČ Praha 11, svou nabídkou pošlete na e-mail: strnadovai@praha11.cz. 

KAM 

ZA SPORTEM 

V PRAZE 11

Sport a relax
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Místa ve školkách chybí, rodiče se obávají zvýšení školného
Praha 11 se chystá zvýšit počet míst 

v  mateřských školách na  Jižním Měs-

tě, protože jich podle vyjádření vedení 

městské části (viz Klíč č. 3/2015) není 

dostatek. Do roku 2018 jich chce zřídit 

celé stovky.  

Minulé vedení úřadu za sedm let dokáza-

lo vytvořit téměř tisícovku míst, což bylo 

nejvíc v celé Praze, a uspokojilo požada-

vek drtivé většiny rodičů. Vedení radni-

ce v čele se starostou Jiřím Štylerem se 

chystá k podobnému kroku v polovičním 

časovém horizontu. A rodiče dětí se obá-

vají zvýšení školného, protože někde se 

na nová místa musí sehnat peníze. 

„Slyšeli jsme, že poslední peníze na nová 

místa jsou v  rozpočtu městské části 

na opravu pavilonů v mateřince Schulho-

ff ova. Pokud budou chtít budovat další, 

pak se ptám, kde na to vezmou. Někte-

ří rodiče slyšeli, že se údajně bude zvy-

šovat školné. Už nyní platíme dost pe-

něz, takže by pro nás další zvýšení bylo 

neúnosné,“ shrnula obavy rodičů matka 

čtyřletého Jakuba, která si nepřála zve-

řejnit své jméno.

Také záměr neumisťovat v mateřinkách 

na Jižním Městě děti, které tu nemají tr-

valý pobyt, má poněkud diskriminační 

charakter. Řada rodičů v  Praze 11 žije 

a pracuje, ale nemá tu z  různých osob-

ních důvodů trvalý pobyt. Podle strate-

gie úřadu budou muset každé ráno budit 

své potomky o hodinu dříve, aby je od-

vezli do jiné části Prahy a pak se vrátili 

do zaměstnání na Jižním Městě. Stejně 

zbytečnou cestu pak absolvují odpoled-

ne. Naopak, díky trvalému pobytu napří-

klad u prarodičů, umístí Praha 11 děti ro-

dičů, kteří žijí jinde, ale nemohou pro své 

dítě sehnat místo ve čtvrti, kam ve sku-

tečnosti patří. I v minulosti se přednost-

ně umisťovaly děti z Prahy 11. 

Každá žádost, která nesplňovala základ-

ní požadavek, trvalý pobyt, však byla 

posuzována individuálně, a  to právě 

kvůli diskriminačnímu rozměru striktního 

trvání na trvalém pobytu.

Petr Sýkora, zastupitel Prahy 11 

za Jižní Město – náš domov

O školkách a atletice 
V minulých letech měla radnice Prahy 

11 pod vedením ex-starosty Dalibo-

ra Mlejnského k dispozici obrovské fi-

nanční zdroje, zejména z  masivní pri-

vatizace bytů, jaká se již nikdy nebude 

opakovat. Také měla k dispozici demo-

grafické údaje, které jasně ukazovaly, 

že poptávka po místech v mateřských 

i  základních školách poroste. Navzdo-

ry těmto finančním zdrojům nevytvo-

řilo předchozí vedení radnice dosta-

tek míst ve  školkách, a  proto i  v  září 

2014 nebyly některé děti z  Prahy 11 

do  školek přijaty. Ex-starosta Mlejn-

ský a  spol. navíc v  zásadě rezignova-

li na  vytváření tolik potřebných míst 

v základních školách. 

Nicméně zprávy o tom, že se naše nové 

vedení Prahy 11 chystá řešit nedosta-

tek míst ve školkách pomocí zvyšování 

tzv. školkovného, mají charakter poplaš-

né zprávy, neboť a) nic takového není 

plánováno a b) platná legislativa stano-

vuje ředitelkám mateřských škol znač-

ně svazující pravidla pro výpočet tohoto 

školkovného, které se odvíjí od neinves-

tičních nákladů dané školky. Jinými slo-

vy školkovné není položka, kterou by-

chom si mohli volně stanovovat, jak se 

nám zlíbí.

Co se týče Atletiky do  škol, tak na-

vzdory rozpočtovým škrtům – vynu-

ceným prázdnou radniční pokladnou 

– jsme v rámci části rozpočtu vyhraze-

ného školství našli úspory, díky kterým 

je nadále podpořena hlavní složka pro-

jektu, kterou jsou mzdy trenérů. Použí-

vané sportovní náčiní je dle mých do-

savadních zkušeností často ve  zcela 

dobrém stavu. Za doprovodu ředitelek 

škol a  tělocvikářů jsem již řadu těchto 

sportovních sad osobně viděl. S několi-

ka ředitelkami jsem tuto záležitost kon-

zultoval a dle jejich sdělení není nutné 

tyto sady v současné době plošně mě-

nit. V případě nutnosti navíc školám nic 

nebrání, aby obnovu tohoto náčiní zafi -

nancovaly ze svých zdrojů.

Mgr. Jakub Lepš,

zastupitel a radní za TOP 09

Praha 11 šetří na malých atletech
Po  letech úspěšného projektu Atleti-

ka pro děti hodilo nové vedení sportu-

jícím dětem klacek pod nohy. Do  roz-

počtu projekt zařadilo se zásadním 

omezením. Přidělilo peníze na  trené-

ry, ale na sportovní náčiní a atletickou 

olympiádu pro MŠ a ZŠ nedalo nic. Pro-

jekt je v  ohrožení. Jižní Město přitom 

bylo pilotní lokalitou pro republikovou 

akci. V květnu 2011 dostaly naše školy 

certifi káty a  sportovní sady od  České-

ho atletického svazu a MČ. Ta na první 

rok vyčlenila na  náčiní a  podporu dětí 

ve  vztahu k  pohybu 600 tisíc. Pozdě-

ji na projekt navázala oddíl Atletika Již-

ní Město. Ten vznikl v  rámci obecně 

prospěšné společnosti Sportovní Jižní 

Město. V úzké spolupráci s MČ se sna-

žil o  co nejširší zapojení dětí a  mláde-

že z JM a okolí do atletické všestranné 

přípravy a následně do závodění za Již-

ní Město.

Mgr. Dalibor Mlejnský, 

zastupitel za Jižní Město – náš domov

Přílišný zájem seniorů zchladili zdražením
Aby se senioři neprali o  vstupenky 

do  bazénu, zdražíme je na  3,5náso-

bek a  bude klid, vysvětlila MČ zvýšení 

cen plavenek. Neuvěřitelné prohláše-

ní je na webových stránkách MČ (vstu-

penku si každý koupí přímo u pokladny 

bazénu, takže odpadá i vámi tolik kriti-

zovaný boj o plavenky, uvádí radní Petr 

Jirava). Součástí prohlášení je i vysvět-

lení, proč senioři mohou za  „zvýhod-

něné“ vstupné plavat jen od 12 do 14 

hodin. Protože v  té době do  bazénu 

nikdo nechodí! Na  březnovém jednání 

zastupitelstva jsme navrhovali, aby se 

do rozpočtu začlenila částka na plavání 

seniorů za původních 11 Kč. Nové vede-

ní však návrh smetlo ze stolu. Zastavilo 

tak realizaci slibu, který MČ dala svým 

nejstarším obyvatelům už v době, kdy 

se areál začal budovat: Že bude pod-

porovat plavání seniorů a  dětí z  Jižní-

ho Města. 

Mgr. Dalibor Mlejnský, 

zastupitel za Jižní Město – náš domov



28 Inzerce

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

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 

o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ DVA BYTY 
V PRAZE. Menší 1–2 + 1 a  větší 3–4 + 

1, platba hotově. Dluhy vyplatím, možno 

i  před privatizací. Na  stěhování nespě-

chám, lze i na dožití. Tel.: 608 661 664

• Byt 2 + KK, 63 m + 7 m terasa. Novo-

stavba 2. NP, zkolaudováno 2012. Nad-

standardní provedení kuchyně, koupelny, 

podlah. 10 min. metro Opatov. Praha 4 – 

Újezd. Cena: 3 290 000 Kč. Nutné vidět. 

Tel.: 774 361 163

• Hledáme byt v  Praze u  metra nebo 

s  dobrou dostupností, menší byt 

do  10  000 Kč a  větší do  15  000 Kč. Dě-

kuji za případnou nabídku. Dvořáček, tel.: 

777 640 390

• Hledáme pronájem bytu o velikosti gars. 

až 2 + 1 do  12  000 Kč včetně poplatků 

nebo 3 + kk až 4 + 1 do 15 000 Kč včetně 

poplatků, kdekoliv v Praze a okolí. Volejte 

nebo pište prosím na tel.: 603 257 202

• Nabízím KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁ-
NÍ zde v  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 jen na 1 noc. Tel.: 606 907 032

• Vyměním byt 2 + kk v  H. Měcholu-
pech za  podobný v  Praze 11, nejraději 
s balkonem. Možno ihned převést do OV. 
Pěkný za pěkný. RK prosím nevolat! Tel.: 
607 582 649

FINANCE 
A PRÁVO

• 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

• Advokátka JUDr.  Svatava Grivalská 
(sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhání 
pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo 
rodinné, občanské, obchodní, pracovní. 
Právní služby pro bytová družstva a SVJ 
včetně převodů bytů do  os. vlastnic-
tví, likvidace, insolvenční řízení, osobní 
bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel.: 
603 823 260, e-mail: offi  ce@grivalska.cz, 
www.grivalska.cz

• 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

• 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

• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-
NÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVI-
DENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ. 
VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSO-
NALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA  ÚŘA-
DECH. TEL.: 604 618 298, 222 364 018, 
na WWW.ADMIS-UCTO.CZ 

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• HUBENÍ HLODAVCŮ. Profesionálně a lev-
ně vyřešíme Váš problém s hlodavci a hmy-
zem. Myši, potkani, švábi, mravenci, štěnice. 
Tel.: 607 607 201, www.zzgroup.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

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

• Čistíme koberce, sedačky, postele, židle 
ap. mokrou metodou profi  stroji. Ručně čis-
tíme kožený nábytek, myjeme okna. Kvalit-
ně a  levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 
777 717 818, www.cistimekoberce.cz

• SERVIS KÁVOVARŮ – značek Siemens, 
Saeco, De Longhi, Gaggia, Krups, Rowen-
ta, AEG, WMF. Diagnostika stavu opra-
vy zdarma. Svozy kávovarů z  celé Prahy 
za cenu 250 Kč/1 ks. Využijte Akční balíček 
– seřízení mlýnku, odvápnění, přetěsnění 
a  promazání – za  cenu 968 Kč vč. DPH. 
Volejte na tel.: 739 678 844 nebo na tel.: 
607 619 394. www.excafe.cz

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, Vinyl, 
Koberce, Plovoucí podlahy. Návštěva 
se vzorky, zaměření a  cenová kalkulace 
ZDARMA. Kontakt: mob. 604 623 052,e-
-mail: blahapodlahy@seznam.cz

• TRUHLÁŘSKÁ POHOTOVOST – drobné 
i velké opravy nábytku. Tel.: 775 254 002, 
www.tomainterier.cz 

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-
vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-
ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 
Sami odvezeme a  přivezeme ZDARMA. 
Tel.: 606 312 174, www.cistirnaperi.cz

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

• Oprava, ladění a instalace TV, satelitu, 
set-top boxu, DVD, radiomagnetofonu. 
Servis malých domácích elektrických spo-
třebičů. Tel.: 739 049 499

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí gar-
nýže, opravy a  servis žaluzií. Zaměření 
a konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285, 
www.interierservisgroup.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

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

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

• 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

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
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NAJDETE NÁS VE VESTIBULU STANICE METRA “C“ OPATOV
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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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• 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

• 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

• Elektrikářské práce Erben. Opravy 
malé, velké i  rekonstrukce, světla, zá-
suvky jističe, dotažení spojů, vedení 
k  novým kuchyním, zasekání i  v  lištách, 
www.elektrikarerben.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.

• Plovoucí podlahy, tapetování, malířské 
práce, stropní kazety, dekorace, bytová já-
dra, rekonstrukce bytů. Zaměření zdarma. 
Levně, rychle, kvalitně. Tel.: 603 494 330. 
E-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• Malování - NOVOTNÝ MALOVÁNÍ – No-
votný – tel.: 606 556 547 – malování, lako-
vání, štukování, fasády, zaměření zdarma, 
práce i o víkendu.www.malovani-novotny.
cz, e-mail: malovani.novotny@seznam.cz

• 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

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

• 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 – 5900 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

• 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

• Instalatérské práce, voda, odpady 
a  topení. Výměna zařizovacích předmě-
tů. Výměny rozvodů vody a odpadů. Tel.: 
603 344 485

• Pečující o malé dítě hledá občasný při-
výdělek ve  formě úklidu a  žehlení, tel.: 
773 173 299

• Matrace na  míru do  3 dnů. Čalounic-
tví. Obchod: molitany + drť, koženky, 
kůže, juta, 900 druhů potahových látek, 
popruhy, rouna, plátna, ozd. hřeby a  jiné. 
Praha 4-Pankrác. Tel.: 241  402  270 
www.molitany.cz

• 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

• MALOVÁNÍ – LAKOVÁNÍ – ÚKLID. 
LEVNĚ, KVALITNĚ, CENOVÝ ROZPOČET 
ZDARMA, p. SUS, tel.: 603 505 927

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

ZDRAVÍ A KRÁSA
• ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
MUDr.  MARIE ŠIMKOVÁ, PRAHA 4, 
HVIEZDOSLAVOVA 1600/6, POLIKLI-
NIKA LITOCHLEBY, 1. PATRO, PŘÍJÍMÁ 
K REGISTRACI NOVÉ PACIENTY, SMLOU-
VY S  POJIŠŤOVNAMI MÁME. TEL.: 
267 914 143

• JARNÍ SLEVA 50 % NA  STŘIH PRO 
DÁMY. Pondělí až Pátek – duben, kvě-
ten, objednávky na  tel.: 773  217  771. 
Přijmeme kadeřnici, manikérku i pedikérku 
na  ŽL. Za  křeslo pro kadeřnici 4000 Kč/
měsíc, pro manikérku 2500 Kč/měsíc, pro 
pedikérku 3000 Kč/měsíc. Veškeré zaříze-
ní je k dispozici. V případě zájmu volejte: 
607 560 953, www.salonjulie.euweb.cz

• Poradenství v  oblasti výživy a  spor-
tu, určení tuku, vody, svalového podílu 

na  profi  diagnostické váze, on-line hub-

nutí, konzultace, redukční programy. Ka-

teřina Adámková, tel.: 606  697  677, 

www.vitalonie.cz

• PEDIKÚRA: 20% sleva pro SENIORY. 
Mokrá, medicinální (suchá) pedikúra s pou-

žitím brusky na nehty. Masážní Spa křeslo 

s výřivkou. Korekce nehtů – náhrada nehto-

vého plátu speciálním UV gelem Wildepe-

dique zn. LCN obsahuje Pirocton Olamin, 

který má antimykotické účinky – konzer-

vuje spóry a má i značné antiseborhoické 

účinky. Déle obsahuje koloidní stříbro, jde 

o  silné netoxické bioantiseptikum, které 

působí na plísně, houby i parazity. Zarost-

lé nehty – metody: tamponáž, tejping, sul-

ci protektory, rovnátka. Francouzská gelo-

vá modeláž nehtů na nohou a další péče 

o nohy. Další služby: nehtová modeláž neh-

tů, Shellac, manikúra: 777 023 026, kos-

metika, prodlužování řas: 777  019  039, 

pedikúra: 602 318 612. SALON SLU-

NEČNICE Brodského 1677/5, Praha 4. 

www.slunecnice-chodov.cz

• Najdeme a  řešíme neodhalené příčiny 
zdravotních potíží a  bolestí. Problémy 

s trávením, imunitou, chr. únavou, opakova-

ná onemocnění, snižování bolestí. Harmo-

nizace, energie, vitalita. Tel.: 778 712 778, 

e-mail: zdrojzdravi@email.cz

UMĚNÍ
• Ateliér Opatov: rámování a  pasparto-

vání obrazů, grafi k, fotografi í, diplomů 

a plakátů. Křejpského 1508/29, Praha 4. 

Tel.: 777  293  051, e-mail: ramovanijm@

seznam.cz, www.ramovani-jizni-mesto.

webnode.cz

• Naučím na  hrnčířském kruhu u  vás 
doma, tel.: 773 173 299

• www.atelierproradost.cz, Bachova 
1568, otevřený ateliér kurzu kresby 
a  malby – individuální přístup – 1. lekce 

zdarma, příprava na  umělecké školy, so-

cha, animace, fotka, video od 10 let, akce/

intervence na  venkovní prostředí od  10 

let, výtvarné hlídání dětí každé dopoledne 

100/h., WORKSHOP 3. 5. celodenní lynorit, 

1. 5. od ovečky ke klubku vlny 9–12 hod. – 

vyzkoušíte si nejen práci na kolovrátku.

• Individuální výuka kresby, malby, akvare-
lu, příprava ke zkouškám na VŠ, SŠ, konzul-

tace. Cena 60 min./250 Kč, 90 min./300 Kč. 

Tel.: 737 968 129, e-mail: marketa@safari-

kova.cz, www.safarikova.cz
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OSTATNÍ 
• ANGLICKO-ČESKÁ ŠKOLKA NA JIŽNÍM 
MĚSTĚ. Dvojjazyčná péče o děti předškol-

ního věku za nejnižší ceny v Praze. Zkušení 

rodilí mluvčí s praxí v ČR. Kontakt: www.

childtime.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

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová, Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597

• 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

• 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

• 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

• 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

• PC kámoš – Počítačový servis. Oprava 

PC, vyčištění a  zrychlení PC, odvirování, 

záchrana dat, přeinstalace Windows, in-

stalace Wifi /LAN, odhlučnění PC. Praha 4. 

Tel.: 774 353 444, www.pckamos.cz 

 www.paradoxreality.cz
 info@paradoxreality.cz

 739 93 93 93
 Radlická 2018/78
 150 00 Praha 5

R E A L I T Y ZDARMA
ST HOVÁNÍ

(pro prodávající)

HLEDÁME
byty v Praze pro p ímé zájemce:

 Garsonka – 1+1 DV, OV, stav nerozhoduje do 1,8 mil. K
 2+1 – 2+kk, DV, OV, blízko metra, výtah do 2,1 mil. K
 3+1 – 3+kk, DV, OV, výhled, obchody, parkování do 2,9 mil. K
 4+1 – 4+kk, DV, OV, vyšší patra, 80 m2 a v tší do 3,2 mil. K

P ÍMÝ ODKUP NEMOVITOSTÍ
za nejvyšší možnou cenu na trhu, 
peníze do 7 dn .

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

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.

sy
sté

m O
PTIM

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

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

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

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
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 vyrobeno 
ve Finsku
 vyrobeno
ve Finsku

SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

VČETNĚ PODLAHY!

3 x 3 m

STĚNA 28 mm

Zahradní domek
vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene střechy 250 cm, výška boční stěny 200 cm, materiál 
severský smrk, včetně kompletního spojovacího materiálu a kování, praktické dvojité dveře s kovovým prahem, dveřní křídla 
a okna předmontovány, zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými mřížkami

29.990,- !Benzinová sekačka s pojezdem HB 46 R/2
pro travní plochy do 1000 m2, šířka záběru 46 cm, 4-taktní 
100 cm3, výkon 1,6 kW/ 2,2 PS při 2800 ot./ min., startová-
ní lankem, centrální nastavení výšky střihu v 5-ti polohách, 
šasi z ocelového plechu, koš 55 l, hmotnost 28 kg

2,2 PS

46 cm5.790,- !

Trávníkové hnojivo EXPERT PLUS 10 kg
až na cca 330 m2, obsahuje 
železo a hořčík, na všechny 
druhy trávníků, použití 
po celé vegetační 
období

10 kg 

198,- !

 

dle našich
záručních podmínek 

 

včetně motoru 
a dálkového ovládání

Designová markýza
2 provedení barevnosti, bílý rám konstrukce, 
materiál: polyester 280 g/ m2, s vodoodpu-
divým efektem, včetně adaptéru pro stropní 
a nástěnnou montáž rozměr:

3,5 x 2,5 m 4 x 2,5 m 5 x 3 m

8.690,- 9.490,- 13.490,-

5-dílný set 

8.990,- !
Zahradní ratanový nábytek Mia 
ocelová konstrukce, výplet stálobarevný PE-ratan, barva: 
hnědá natur, set tvoří: 4x stohovatelné křeslo, stůl 
180 x 100 cm (deska stolu z tvrzeného bezpečnostního skla)

K nákupu nad 
500,- Kč získáte 
s tímto kupónem 
0,5 l kapalného 
hnojiva na muškáty 
a další balkónové 
rostliny

ZDARMA!

Platnost kupónu 
do 31. 5. 2015

Tato nabídka platí od 1. 5. do 31. 5. 2015 nebo do vyprodání zásob. 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!

Klíč
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