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Darováním krevní plasmy
pomáháte zachraňovat zdraví a životy!

Fibrinogen
při těžkých porodech 

a zhmoždění tkání

Imunoglobuliny
při těžkých infekčních 

a zhoubných onemocněních

Srážecí faktory
pomáhají lidem s poruchou 

srážlivosti krve

Albumin
při těžkých poraněních 

a popáleninách 

Fibrinové lepidlo
při krvácení u náročných operací

Použití krevní plasmy



3Úvodem

Drazí přátelé,

jsou před námi krásné letní měsíce. 

Chvíle odpočinku, dobré pohody, 

zářícího sluníčka. Jsou před námi 

prázdniny. Jistě radostné slovo pro 

děti, pro ty, kteří chodí do  školy. Je 

před námi také dovolená. Radostné 

slovo pro každého, kdo chodí do práce.

Ale je tu také dovolená pro vás, 

maminky v  domácnosti, vždyť i  vy 

jste často zapřaženy bez omezení 

pracovních hodin doma u dětí, v rodině. 

Určitě také mnozí senioři pomáhají 

svým dětem během celého roku. 

Jistě, všichni se potřebujeme uvolnit 

z pracovního napětí, abychom se udrželi 

v  dobré duševní pohodě. Jako každý 

týden má neděli, tak každý rok má 

mít prázdniny a  dovolenou. Dokonce 

se říká, že ten, kdo neumí odpočívat, 

ten neumí pracovat. K dobré a kvalitní 

činnosti člověk potřebuje energii, sílu, 

aby mohl zvládat všechny své úkoly. 

A  k  tomu také potřebuje nezatížené 

svědomí, klid a pohodu své mysli. Jinak 

nemůže být jeho život radostný. Kdyby 

někdo nevímjak cestoval, odpočíval, 

ale neměl přitom svou mysl v pohodě, 

nebyla by to upřímná radost, radost ze 

života.

Prázdniny, dovolená, to je osvoboze-

ní od náporu běžných starostí a povin-

ností. Přesto jednu nesmírně důležitou 

povinnost si na radnici ponecháváme, 

a to jste vy, občané městské části.

I o prázdninách, i o dovolené jsme tu 

pro vás, abyste si vždy mohli vyřídit 

své záležitosti. Stále platí: „Radnice je 

tu pro občana, radnice je tu pro vás.“

Přeji vám všem i  sobě hodně zdraví, 

klid a  pohodu, krásné počasí, mnoho 

dobrých a  příjemných zážitků, radost 

ze života.

Váš starosta

Jiří Štyler

Vstup do Průhonického 
parku nově

Gymnastický MZ 
AmsterdamMasters 
2015

Služba sms-info: informa-
ce o haváriích a výlukách 
zdarma přímo do mobilu

Sportovní hry seniorů Květinový poplatek 

Mateřinacup – turnaj pro 
mateřské školy na Hájích

Světlo na konci tunelu je čím dál silnější 
aneb Ekonomická situace Prahy 11 se zlepšuje
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Konec nevzhledné kašny. 
Co bude s náměstíčkem 
na Hájích?
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Červnové zprávy z Rady MČ

Zprávy z Rady MČ

Nechceme Metropolitní plán 
na objednávku developerské lobby
Rada MČ konstatovala dne 13. 5. 2015, 

že podněty a připomínky k Metropolitní-

mu plánu podané radnicí do  roku 2014 

neodpovídají jako celek představám a po-

žadavkům obyvatel Prahy 11, a tedy ani 

vedení MČ. Za  základ koncepce rozvoje 

považujeme funkční a  prostorové limity 

obsažené v územním plánu z roku 1999, 

viz Programové prohlášení Rady MČ Pra-

ha 11 pro období 2014–2018.

Stavíme se k minulosti čelem a rušíme 
výjimky
Dne 2. 6. 2015 jsme revokovali usnese-

ní Rady MČ o tzv. výjimečně přípustných 

stavbách: Bytový soubor Výstavní, Are-

ál Praha West Investment, ul. Turkova – 

výjimečně přípustná stavba a nesouhlas 

s umístěním obchodního centra Globus, 

Obytný soubor TROJMEZÍ – VÝCHOD, 

Obytný soubor Blažimská, Sportovní are-

ál Nad přehradou, Administrativní cent-

rum Litochlebský park. Usnesení bývalé 

Rady MČ povolovala navýšení kapacity 

a  umístění staveb, ke  kterým se nega-

tivně a  dlouhodobě vyjadřují obyvatelé, 

občanská sdružení a  tím stávající vede-

ní radnice.

Parkoviště Majerského neprodávat!
Magistrát hl. m. Prahy by rád prodal část 

parkoviště ul. Ke stáčírně/Mírového hnu-

tí 2336/221, a  to do  rukou spol. Cze-

chaxe Holdings, s. r. o. Soukromý majitel 

chce na  parkovišti postavit dva bytové 

a  samostatný parkovací dům. Rada MČ 

dne 8. 6. 2015 nesouhlasí se záměrem 

prodeje a  tento nesouhlas prezentoval 

osobně pan starosta J. Štyler na  jed-

nání zastupitelstva MHMP dne 18. 6. 

2015. Prosíme obyvatele ulic Majerské-

ho a okolí, aby se nám ozvali na email: 

dvorakm@praha11.cz. 

Herna v ulici Hráského proti vůli MČ
Nesouhlasíme s  usnesením Rady hl. m. 

Prahy č. 1331 ze dne 9. 6. 2015 o za-

chování herny v  ulici Hráského. Herna 

vznikla na podzim 2014, a  to v prosto-

rách dříve užívaných Českou poštou, kte-

ré byla vypovězena nájemní smlouva. 

Poštu nahradil problematický nájemník 

– Sportbar vybavený 50 videoloterijními 

terminály a  řadou sázkových terminálů. 

Rada HMP tímto nerespektuje nesouhlas 

MČ P11 s provozem herny Hráského. 

Navýšení dotace pro Kulturní 
Jižní Město, o. p. s.
Podpořili jsme navýšení roční dotace pro 

Kulturní Jižní Město, o. p. s., o 800 tis. Kč 

s cílem zajistit bohatší kulturní program 

v KC Zahrada a Chodovské tvrzi. Na roz-

šířenou nabídku koncertů, divadelních 

představení a  další program se můžete 

těšit již od září 2015.

Soud zastavil stavební práce 
na Roztylech 
Městský soud v  Praze přiznal odkladný 

účinek žalobám na  územní rozhodnutí 

a stavební povolení pro Bytový park Roz-

tyly alias rezidence Letokruhy. Odkladný 

účinek znamená, že by stavba měla být 

zastavena do doby, než soud rozhodne 

o  žalobě stavebního povolení. Stavební 

úřad MČ P11 vyzval stavebníka k poza-

stavení stavby do odvolání a povolil pou-

ze práce vedoucí k zakonzervování stav-

by. MČ Praha 11 se k  žalobě připojila 

usnesením Rady MČ dne 5. 5. 2015.

Zóny placeného stání v navrhované 
podobě nechceme 
Rada MČ dne 8. 6. 2015 nesouhlasí se 

záměrem zavedení zón placeného stání 

na území Prahy 11 podle materiálu pre-

zentovaného na jednání Magistrátu hlav-

ního města Prahy ze dne 14. 5. 2015 

z důvodů:

• Lokality jsou nevhodně vymezeny 

a  materiál nebyl předem konzultován 

s MČ Praha 11.

• Není dostatečný čas na  důkladné vy-

hodnocení návrhu projektu na  úrovni 

městské části a projednání s obyvateli.

Rada MČ považuje předložené vyznače-

ní parkovacích zón za neodpovídající sou-

časnému stavu a potřebám obyvatel JM 

a doporučuje řešit parkovací zóny případ-

ně až po vyhodnocení dopadů zřízení par-

kovacích zón v městských částech, které 

jsou blíže centra, např. Praha 4.

Česká pošta v Centru Chodov nejdříve 
od roku 2017
Česká pošta získala prostory v místě bý-

valého papírnictví pod pojízdným chod-

níkem v  prostoru pasáže hypermarke-

tu Albert. K  dispozici bude 8 přepážek 

na  ploše přibližně 400 m2. Reálné ote-

vření vedení pošty očekává bohužel až 

přibližně v únoru 2017. Do té doby bude 

stále k dispozici dočasná pobočka ve Fi-

lipově ulici.

Rekordní počet uchazečů o údržbu 
zeleně v Praze 11
V  úterý, dne 2. 6. 2015 bylo ukončeno 

výběrové řízení na údržbu zeleně Jižního 

Města. Přihlásilo se 22 uchazečů. Nabíd-

ky stále vyhodnocujeme a vítěze oznámí-

me v řádném termínu. Zatím lze zveřejnit 

pouze informaci, že fi nančně se nabídky 

podstatně liší od původní, novým vede-

ním zrušené, problematické veřejné za-

kázky (bývalé vedení těsně před volbami 

2014 připravilo diskriminační a nevýhod-

nou veřejnou zakázku na údržbu zeleně).

Připravujeme pro vás Dny Prahy 11
Na čtyři zářijové dny 17.-20.9.2015 pro 

vás připravujeme Dny Prahy 11. Již teď 

se můžete těšit na  eklektický mix hud-

by všech žánrů, divadla, vystoupení škol, 

sportovní akce a mnoho dalšího. Veškeré 

detaily se dozvíte počátkem září v příš-

tím Klíči, na webu Prahy 11 atd.

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11

Pozor na výluku Metra C
Od soboty 4. do čtvrtka 16. červen-
ce 2015 bude přerušen provoz met-
ra na lince C mezi stanicemi Kačerov 
a Háje. Zavedena bude náhradní 
autobusová doprava XC. K dispozi-

ci vám je informační linka Dopravního 

podniku hlavního města Prahy, a.s. 

tel.: 296 19 18 17, kde zodpoví veš-

keré vaše dotazy.

uku Metra

Zpráva z jednání zastupitelstva 
dne 11. 6. 2015
Poslední zastupitelstvo se neslo v du-

chu několika stěžejních témat. Koali-

ce nejdříve osvětlovala situaci kolem 

údržby zeleně, kdy mimo jiné pre-

zentovala průbeh výběrového řízení 

a kroky vedoucí k výraznému snížení 

konečné ceny služeb. Dále bylo schvá-

leno několik dotačních titulů v oblasti 

zdravotní, kulturní, sportovní a pro-

tidrogové. Závěrem byl prezentován 

pokrok v řešení situace v multifunč-

ním objektu Sandra a budoucí mož-

nosti jeho využití. 

Ondřej Prokop, zastupitel

nání zastup
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Světlo na konci tunelu je čím dál silnější aneb 
Ekonomická situace Prahy 11 se zlepšuje
Mým úkolem je stabilizovat rozpočet městské části Praha 11. Dovolím si říci, že 
se tento úkol daří plnit, nicméně zatím není důvod k velkému potlesku, či dokonce 
k jásotu. Dovolím si přirovnání. Pokud bych rozpočet MČ přirovnal k nemocnému 
pacientovi, pak se tento pacient, kterého jsme převzali po volbách v listopadu 
r. 2014, nacházel ve stavu klinické smrti. V současné době už se z klinické smrti 
probral, ale stále ještě leží na ARO. Jeho prognóza je ale příznivá a brzy by měl být 
z nejhoršího venku.

Rozpočet MČ na  r. 2015 byl sestaven 

úsporně a  v  průběhu dalších měsíců se 

ještě na výdajové stránce podařilo mnohé 

ušetřit. Začali jsme revidovat nevýhodné 

smlouvy z minulosti, a to jak u externích 

dodavatelů, tak i u a. s. a o. p. s. založe-

ných městskou částí. Snižujeme provozní 

náklady úřadu, probíhají transparentní vý-

běrová řízení. Např. do výběrového řízení 

na projektovou dokumentaci se přihlásil 

dříve nevídaný počet šestnácti fi rem a ví-

tězná cena byla o více než polovinu nižší 

než cena předpokládaná.

Městská část nemá příliš možností, jak 

ovlivnit přijmovou stránku rozpočtu. 

Většinu tvoří daňové příjmy, které pře-

rozděluje Magistrát hl. m. Prahy. Pří-

spěvky z  magistrátního rozpočtu však 

nepokryjí ani náklady na  chod školství 

a  úřadu, které musíme dotovat z  na-

šich prostředků. Mimořádné dotace 

z  Magistrátu nám nebyly letos přiděle-

ny s  odkazem na  skutečnost, že v  po-

sledních osmi letech získala Praha 11 

nadstandardní výši dotací na úkor jiných 

MČ. Proto jsme přistoupili k prodeji vol-

ných bytů elektronickou aukcí i k prodeji 

obecních bytů jejich nájemníkům za tržní 

ceny. Hledáme nevýhodnější způsob vy-

užití ubytovny Sandra a bytového objek-

tu Zahrady Opatov, včetně prodeje jed-

né z budov.

Mohlo by se vám zdát, že se MČ bez-

hlavě zbavuje svého majetku. Věřte, že 

jsme tento krok velice pečlivě zvažova-

li. Pokud by předchozí vedení myslelo 

i na budoucnost a ponechalo by alespoň 

část z téměř 2 mld. Kč příjmů posledních 

let na budoucí rozvoj Prahy 11, pak by-

chom žádný majetek jistě neprodávali. 

Pokladna ale zůstala prázdná a MČ P11, 

ale ani  ostatní MČ nemají jinou mož-

nost získání prostředků na rekonstrukci 

stávajících objektů v  majetku (ZŠ, MŠ) 

i na další investice než právě umírněným 

prodejem majetku. 

Prostředky získané z  prodeje chceme 

smysluplně a  efektivně využít ve  pro-

spěch občanů Jižního Města. Kromě re-

konstrukce školských objektů (ZŠ Ke Ka-

teřinkám, tělocvičny ZŠ K Milíčovu, příp. 

ZŠ Schulhoff ova), máme v úmyslu vybu-

dovat další kulturní centrum v Praze 11, 

rozdělit více prostředků na sport a kultu-

ru, rekonstruovat chodníky, komunikace 

a vnitrobloky... 

Napište nám i  vaše náměty, jak zlepšit 

život na  Jižním Městě. Rozpočet na  r. 

2016 se právě začíná sestavovat.

Ing. Ladislav Kos (Hnutí pro Prahu 11), 

1. zástupce starosty, oblast fi nance

kosl@praha11.cz

Největší investiční akce v r. 2015 – rekon-

strukce MŠ Janouchova

Dostavba západního křídla chodovské školy
Po všech peripetiích z roku 2014, se ko-

nečně nové radě MČ Praha 11, podaři-

lo schválit projekt dostavby „západního 

křídla“ ZŠ a MŠ Chodov - Květnového ví-

tězství 57.  Jedná se o  variantu, která 

zabezpečí rovněž přesun dvou tříd z ob-

jektu mateřské školy do objektu základní 

školy. Tím se navýší počet míst v před-

školních zařízeních na  území MČ Praha 

11. Dalším bonusem pak bude i zlepše-

ní pracovních podmínek jak pro pedago-

gické pracovníky školy, tak i pro admini-

strativu školy. Co tedy schválení tohoto 

fi nálního projektu předcházelo? Dlouhé 

rozhodování o velikostní variantě přístav-

by školy a v neposlední řadě i ukončení 

spolupráce s  projekční kanceláří připra-

vující projekt a  odstoupení od  původní 

smlouvy s touto fi rmou v 09/2014.

Dne 14. ledna 2015 byla svolána nová 

pracovní skupina k dostavbě školy. Jed-

nání řídil pan radní Mgr. Jakub Lepš, který 

v novém složení rady MČ Praha 11 odpo-

vídá za oblast školství. Za školu se prá-

ce v  této skupině účastní i  ředitel školy 

a  pan Ing.  Jan Frey. MČ Praha 11 po-

dala v  řádném termínu žádost o fi nanč-

ní dotaci na  dostavbu školy na  MŠMT 

v  rámci vyhlášeného druhého kola roz-

vojového programu na podporu dostav-

by škol a  školských zařízení. Zároveň 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakáz-

ky byla na  začátku března 2015 vybrá-

na fi rma, která zhotoví projektovou do-

kumentaci celého díla, od  dopracování 

architektonického řešení až po  projek-

tovou dokumentaci pro realizaci stavby. 

V  současné době je již architektonické 

řešení dopracováno a  schváleno a  pro-

bíhají práce na  projektové dokumentaci 

pro územní řízení. Projektované západ-

ní křídlo se skládá z  jednoho podzemní-

ho podlaží a  ze čtyřech nadzemních se 

zastavěnou plochou 603,4 m2. Přístavba 

obsahuje malou tělocvičnu, deset kme-

nových učeben, pět speciálních učeben, 

sborovnu, kabinety a další potřebné zá-

zemí. Za předpokladu, že by vše pokračo-

valo bez komplikací a podařilo se zajistit 

potřebné fi nanční prostředky, bychom se 

s  novou podobou této budovy základní 

školy mohli seznámit již v roce 2017. 

Ing. Ondřej Prokop, hnutí ANO

zastupitel MČ Praha 11
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Usychání a odumírání smrků pichlavých
V posledních týdnech se začaly nejenom 

na území městské části Praha 11 mno-

žit případy poškozených smrků pichlavých 

(stříbrných). Jejich celorepublikové chřad-

nutí se projevuje hnědnutím jehlic a jejich 

následným opadem. Poškození je způso-
beno napadením mšicí smrkovou (Lioso-

maphis abietinum), u které došlo patrně 

vlivem teplé zimy ke značnému přemno-

žení. Při silném napadení mohou na vět-

vích zůstat jen nejmladší jehlice po ob-

vodu koruny. Situaci monitoruje odbor 

životního prostředí, který ve spolupráci se 

servisní organizací Jihoměstská majetko-

vá, a. s., zajistil odborné ošetření napa-
dených stromů vhodným postřikem, kte-

rý omezí ohniska výskytu škůdce a zmenší 

migraci na dosud zdravé či méně poškoze-

né smrky. Zda budou stromy schopny pře-

žít rozsáhlé poškození, závisí na konkrét-

ním jedinci a stanovišti, na kterém rostou. 

Největší šanci mají stromy vitální, dobré-

ho zdravotního stavu na méně výsušných 

stanovištích.  

Ing. Michal Vyskočil, pověřený vedením 

odboru životního prostředí

Ve středu 17. 6. 2015 byl dokončen 

postřik cca čtyřiceti smrků a jedné 

skupiny javorů v lokalitách Hráského, 

Šustova, Hněvkovského, Šalounova, 

Petýrkova a dalších. 

K postřiku byl použit světlostálý syn-

tetický pyrethroid, který hubí škůdce 

jako dotykový a požerový jed s vý-

znamným repelentním účinkem. Dále 

byl použit insekticid ve formě sus-

penzního koncentrátu pro ředění vo-

dou, postřik na stromy k ochraně 

proti škůdcům.

Helena Šubertová, středisko údržby 

zeleně JMM MČ Praha 11

Děkujeme panu Václavu Choděrovi, 

jeho kolegům a středisku údržby ze-

leně Jihoměstské majetkové za vý-

bornou práci na ošetření napadených 

stromů.

6. 2015

V případě, že máte na své zahra-

dě smrk poškozený mšicí smrkovou 

a rádi byste učinili opatření, které by 

zvýšilo jeho šanci na úspěšnou rege-

neraci a přežití, přečtěte si informace, 

které naleznete v odborném materiá-

lu Výzkumného ústavu Silva Taroucy 

pro krajinu a okrasné zahradnictví zde: 

http://www.vukoz.cz/index.php/en/

smrk-stribrny.

máte na

Ošetření smrku v ulici Anežky Malé, 
16. 6. 2015

Informujeme o dostavbě OC Chodov

Vážení spoluobčané,

počátkem měsíce června došlo k  pře-

sunutí autobusové zastávky Chodov 

ve směru z centra. K zastávce bude dále 

umožněn bezbariérový přístup pomo-

cí výtahu z vestibulu metra a dosavadní 

přístup pro pěší po schodech. S pracemi 

v okolí zastávky autobusů souvisí i  dílčí 

omezení pro pěší v okolí vchodu do ob-

chodního centra.

V ulici U Kunratického lesa proběhly sta-

vební úpravy, potřebné k  budoucímu 

vjezdu do  podzemních garáží. Jedná se 

o rozšíření komunikace, po kterém budou 

následovat postupná dopravní omezení 

v daném úseku, související s podzemním 

vjezdem do garáží.

Setkáváme se s  občasnými stížnostmi 

občanů na  hluk a  prach. Oba problémy 

soustavně řešíme s  investorem dostav-

by, společností Unibail-Rodamco. Ohled-

ně hluku se jedná o občasné nedodrže-

ní pracovní doby (brzy o víkendu, pozdě 

v noci). Zde byla slíbena náprava a silněj-

ší tlak na dodavatele stavby. Prašnost je 

nyní v létě nejsilnější, situace by se měla 

uklidňovat postupným zakrýváním stave-

niště. U bytů se zdravotně handicapova-

nými osobami domlouváme na  náklady 

investora plošné mytí oken a balkónů.

V  případě jakéhokoliv dotazu či stíž-

nosti se obracejte na  občanskou lin-

ku MČ P11 nebo na  pracovní skupinu: 

info@dostavba-oc-chodov.cz
Ing. Ladislav Kos ml., pracovní skupina pro 

zmírnění dopadů dostavby OC Chodov
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Konec nevzhledné kašny. 
Co bude s náměstíčkem na Hájích?
Dne 13. května 2015 se rozezněly sbíječky na náměstíčku před Galaxií na Hájích. 
Rozbíjely torzo podstavce pro sousoší Olbrama Zoubka s názvem „Den a Noc“, 
které svým vzhledem a poškozením příliš mnoho radosti kolemjdoucím nepřinášelo.  

Protože MČ Praha 11 není majitelem 

předmětného pozemku s náměstíčkem, 

ani jsme nebyli o  zásahu v  uvedeném 

prostoru vlastníkem předem informová-

ni, začali jsme pátrat, co se děje s pod-

stavcem a jaké změny se chystají v jeho 

nejbližším okolí. Od  majitele náměstí, 

společnosti THESEA CZ, a. s., jsme se 

dozvěděli pouze stručné: 

Vážení, na Váš dotaz ohledně náměstí 

před bývalým Multikinem Galaxie Vám 

sdělujeme, že veškeré stavební práce 

jsou prováděny v souladu se stavebním 

zákonem a  tudíž nepotřebujeme sou-

činnost ÚMČ Praha 11. S  pozdravem. 

Mgr. David Goldstein, THESEA CZ, a. s.  

Oslovili jsme odbor školství MČ Praha 

11, jaké má informace o zmíněné plasti-

ce: „Tuto sochu vedeme v evidenci plas-

tik na území MČ Praha 11, ale není nám 

nic známo o tom, že by se mělo jednat 

o  kulturní objekt. Plastika má soukro-

mého majitele.“ Socha Olbrama Zoubka, 

která se od roku 2012 na podstavci nena-

cházela, má být údajně v držení majitele 

pozemku.

Pro doplnění informace, na prostranství 

před pizzerií Galaxie (pozemek parc. č. 

1209/10, k. ú. Háje) byl na základě žá-

dosti spol. THESEA CZ, a. s., vydán sou-

hlas s  umístěním restaurační zahrád-

ky o rozloze 88 m2 v termínu do 30. 9. 

2015. Na stejném pozemku je povolena 

ještě výstavka květin před provozovnou 

Květiny Novák (3 m2 do 31. 12. 2015).

MČ Praha 11 není vlastníkem náměs-
tíčka u  Galaxie, přesto budeme usi-
lovat o  kultivaci náměstí jako důle-
žitého a  frekventovaného veřejného 
prostranství. 

Šárka Zdeňková, 

radní MČ – životní prostředí a doprava

Historie vlastnictví náměstíčka 
s kašnou v areálu Galaxie
Původní nerozdělený pozemek parc. 

č. 1209 v k. ú. Háje byl zkolaudován 

jako 4. stavba I. souboru Jižní Město 

I – II. etapa rozhodnutím z roku 1991 

pro Centrum u stanice metra Háje – 

sever, včetně budov čp. 857, čp. 758, 

čp. 877, čp. 833. Pozemek parc. č. 

1209/10 spolu s dalšími pozemky 

a objektem Galaxie prodávalo hlavní 

město Praha podle usnesení ZHMP 

č. 38/12 z roku 1994 spol. Kappel, 

s. r. o. Další prodej mezi spol. Kappel, 

s. r. o. a spol. KINO 2005, a. s., 

proběhl roku 1999. Následoval prodej 

mezi spol. KINO 2005, a. s.,  a spol. 

THESEA CZ, a. s., roku 2006. 

tnictví ná

Odstranění „kašny“ je považováno za 

stavbu dle § 103 odst . 1 stavebního 

zákona, která nevyžaduje stavební 

povolení ani ohlášení stavebnímu 

úřadu, proto ani odstranění 

této stavby nepodléhá ohlášení 

stavebnímu úřadu v souladu s § 128 

odst. 1 stavebního zákona.

kašny“ je

Kašna v roce 2006 Jaro 2015

Demolice kašny květen 2015 Aktuální stav červen 2015
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Koncepce bytové politiky – jsme na začátku
Situace v  bytovém fondu v  majetku hl. 

m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11, není 

zcela příznivá, neboť z  původně cca 15 

000 bytů zůstalo městské části Pra-

ha 11 ve správě po několika vlnách pri-

vatizací a  úplatných převodech celých 

domů a  po  prodeji jednotlivých byto-

vých jednotek celkem 1270 bytů (k 30. 

4. 2015). Část bytů zcela volných, uvol-

něných po  exekucích, úmrtích, dohodou 

apod. nabízíme k prodeji, a to zcela trans-

parentně, tedy formou výběrového říze-

ní s  elektronickou aukcí (kde vyvolávací 

cena je stanovena zákonem jako cena 

obvyklá v místě a čase, tj. tržní), za cenu 

vydraženou, a  to prostřednictvím aukč-

ní agentury Gavlas, s. r. o., která uspěla 

ve výběrovém řízení a byla schválena Ra-

dou MČ. Konkrétní nabídka, tedy 1. kolo 

prodeje pěti volných bytů, byla zveřejně-

na v Klíči č. 6, další kolo prodeje pak plá-

nujeme po letních prázdninách.

Další formou, kdy MČ Praha 11 nabízí 

byty do vlastnictví, je jejich odkup přímo 

stávajícím nájemcům. Zásady této formy 

prodeje byly schváleny Zastupitelstvem 

MČ Praha 11 dne 14. 5. 2015.

• Proces privatizace bytů byl ukončen, 

nyní MČ Praha 11 umožňuje prodej bytů 

nájemcům, kteří o odprodej bytu požáda-

jí, což jsou jednotky případů, cena bytu 

bude stanovena znaleckým posudkem, 

tedy zcela transparentně za cenu v mís-

tě a  čase obvyklou, znalecký posudek 

samozřejmě zohledňuje mj. i  stav bytu, 

nájemní smlouva musí být uzavřena 

na dobu neurčitou.

• Pokud se jedná o  výhody při prodeji 

bytů stávajícím nájemníkům, pak za tu lze 

považovat slevu za odbydlenost ve výši 

1 % za každý ukončený rok trvání nájem-

ního vztahu kupujícího za období od data 

1. 1. 2007 až do dne podání žádosti ku-

pujícího o odkoupení bytu, což například 

u bytu v hodnotě 2 mil., činí za 8 let 8 %, 

tedy 160 tis. slevu.

• Tyto Zásady jsou k dispozici i na webo-

vých stránkách MČ Praha 11 na odkaze 

bit.ly/koncepce-bytove-politiky

Ing. Jan Bílek  

vedoucí odboru majetkoprávního

Informace ze společnosti Jihoměstská majetková, a. s. 
• V měsíci květnu 2015 proběhl ve spo-

lečnosti Jihoměstská majetková, a. s., ne-

závislý audit hospodaření za uplynulý rok 

2014 včetně roční účetní uzávěrky. Ne-

byly zjištěny žádné závažné nedostatky, 

a závěrečný výrok auditora tedy zněl „bez 

výhrad“. Zisk před zdaněním činil 1,7 mil. 

Kč při výnosech 92,0 mil. Kč a celkových 

aktivech 29,5 mil. Kč. Celkové výsledky 

hospodaření minulého roku rovněž pro-

jednalo a  schválilo představenstvo spo-

lečnosti na svém zasedání dne 27. květ-

na 2015. Bližší informace jsou uvedeny 

na  webových stránkách www.jihomest-

ska.cz v sekci Výroční zprávy.

• Nové vedení společnosti Jihoměst-

ská majetková, a. s., se od svého nástu-

pu v měsíci únoru 2015 zaměřilo zejmé-

na na  snižování existujících nákladů při 

zachování kvality poskytovaných služeb. 

Jedná se o oblast zabezpečování správy 

bytového fondu a správy školních a ostat-

ních nebytových objektů, provozování 

multifunkčního dohledového centra, par-

kovacích domů a  parkovišť a  zajišťování 

úklidu a údržby zeleně v Praze 11. Jednot-

livé uskutečněné kroky a opatření na vět-

šině středisek již začínají přinášet první 

pozitivní výsledky. Zisk společnosti dosáhl 

za období leden až duben 2015 hodnoty 

4,9 mil. Kč před zdaněním. Proti výsled-

kům celého roku 2014 i proti skutečnosti 

za stejné období roku 2014 (+0,1 mil. Kč) 

je to jasný důkaz, že rezervy zde rozhod-

ně existují. Cílem společnosti však není 

primárně maximalizace zisku, ale zajišťo-

vání požadovaných služeb v daném rozsa-

hu a kvalitě. Výnosy společnosti jsou to-

tiž tvořeny zejména z mandátních odměn 

od městské části. Proběhla již proto prv-

ní jednání týkající se jejich snížení tak, aby 

tyto fi nanční prostředky mohly být použi-

ty v rámci rozpočtu MČ Praha 11 na jiné, 

potřebnější účely. 

• V  současné době poskytuje Jihoměst-

ská majetková, a. s., komplexní služby 

správy nemovitostí 31 společenstvím 

vlastníků jednotek (SVJ), mimo toho za-

jišťuje i pro řadu dalších SVJ a bytových 

družstev (BD) pravidelný úklid kontejnero-

vých stání. V současné době se připravu-

je záměr dalšího rozšíření nabízených slu-

žeb, který by navazoval na dřívější projekt 

Jižní Město – město pro život, kde se zá-

stupci SVJ a BD setkávali s vedením naší 

městské části a  řešily se jejich požadav-

ky, zejména na úpravy v okolí jejich domů, 

které potom pracovníci Jihoměstské ma-

jetkové, a. s., realizovali. O dalších nabíd-

kách služeb vás budeme včas informovat.

• Dne 2. června 2015 se uskutečnila zá-

věrečná kontrolní prohlídka areálu „Jede-

náctka VS Praha 11“. Kolaudační komise 

vydala kladné stanovisko, že stavba je 

bez závad. Na základě tohoto kolaudační-

ho rozhodnutí bude požádán MHMP o při-

dělení čísla popisného i orientačního a ob-

jekt plaveckého bazénu a  sportovní haly 

v ulici Mírového hnutí tak bude moci začít 

plnohodnotně fungovat.

Ing. Tibor Kováč

náměstek ředitele JMM, a. s.

Charitativní dražba

V  neděli 24. května proběhla v  kongre-

sové hale TOP HOTELU Praha zajíma-

vá akce se zvláštním názvem Simply the 

Best 4. Bylo to již 4. pokračování prestižní 

světové série kickboxu podle pravidel K-1. 

V celkem 12 zápasech se četnému obe-

censtvu představili borci ze 7 zemí. Pro 

nás ale bylo nejdůležitější, že v rámci ve-

čera proběhla dobročinná dražba, jejíž vý-

těžek – 40 000 Kč – připadl jedenáctileté-

mu Marku Šulcovi, který je těžce nemocný 

a s maminkou bydlí v bezbariérovém bytě 

v Petýrkově ulici. Na fotografi i je šťastná 

maminka i oba vydražitelé, kterým tímto 

ještě jednou děkuji.

Petr Jirava, zástupce starosty, hnutí ANO
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Nové 

multifunkčního 

hřiště v provozu 

V současné době jsou dokončeny práce 

na výstavbě multifunkčního hřiště v Ka-

teřinkách. Hřiště mohou místní obyvate-

lé využívat na hraní basketbalu, volejbalu 

a nohejbalu. Povrch je z pryžového gra-

nulátu a hřiště je částečně oplocené.

Pavel Staněk, odbor investiční

Výlet seniorů

V úterý 19. května 2015 jsme pro újezd-

ské seniory zorganizovali výlet, jehož cí-

lem byl zámek Hluboká nad Vltavou a ex-

kurze do  informačního centra Jaderné 

elektrárny Temelín. Co se týče počasí, 

tak při odjezdu z Prahy v 7.00 hodin ráno 

to vypadalo na  ideální den pro cestová-

ní a návštěvu památek. O tuto iluzi jsme 

však přišli již před Pískem, kde začalo pr-

šet a pršelo po celou dobu výletu. Seni-

ory ovšem déšť neodradil a po příjezdu 

jsme se společně vydali na prohlídku zoo 

Ohrada nedaleko Hluboké nad Vltavou. 

Možná proto, že nebylo horko, zvířata ne-

byla schovaná, naopak odpočívala nebo 

pobíhala po výbězích. Byla to pěkná po-

dívaná. Zahrada je opravdu hezká, čistá 

a osázená okrasnými rostlinami. To nej-

lepší nás ale čekalo. Ne nadarmo se říká, 

že zámek Hluboká je perlou jižních Čech. 

Je opravdu krásný a bylo se na co dívat. 

Navštívili jsme hlavní prohlídkovou trasu 

vedoucí reprezentačními pokoji. Po skon-

čení prohlídky jsme přejeli do  Temelína, 

kde jsme v informačním centru zhlédli 3D 

projekci a odbornou přednášku o vzniku 

a  funkci jaderné elektrárny. Překvapilo 

nás, že informační centrum je v krásném 

opraveném zámečku s upravenou zahra-

dou. Až neuvěřitelný byl pohled na chla-

dicí věže, které jsou hned v sousedství. 

Cestou domů se zase u Benešova ukáza-

lo sluníčko, a tak opravdu pršelo jen tam, 

kam jsme si naplánovali výlet. 

Děkuji všem účastníkům, že se nenecha-

li odradit počasím, a  doufám, že se jim 

výlet líbil.

Jana Draštíková, zástupkyně starosty

Poděkování

Rádi bychom tímto článkem poděkovali 

panu Fialovi za péči o zeleň a úpravu oko-

lí domů v  ulici Remízkové a  na  Kateřin-

ském náměstí. Ač je sám pejskař, postě-

žoval si nám, že mu dost vadí, že někteří 

lidé po svých čtyřnohých kamarádech ne-

uklízejí a nechávají je čůrat na keře, které 

pak časem uschnou. Pokusme se mu po-

moci alespoň tím, že nebudeme odhazo-

vat papírky, nedopalky z cigaret a že vý-

měšky čtyřnožců dáme tam, kam patří.

Pavel Staněk, odbor investiční

Úspěšné dobytí dvou hradů

Májovou veselici v Újezdu střežily na po-

čátku dva hrady. První, nafukovací, po-

tkáváme na  různých akcích v mnoha ob-

měnách. Znalí kluci a  holky z  Újezda 

a Kateřinek ho dobyli krátce po zahájení 

slavnosti. Novinkou byl ten druhý, pyšný, 

z kvádrů. Malí útočníci ale měli dobrého zá-

sobovatele a stratéga v Kašpárkovi – no, 

Kašparovi. Dodával láhve s  vodou a  tím 

pevnost černokněžníka pořádně naruši-

li. Pak dal povel k útoku... Ani druhý hrad 

spokojeným dětem v Újezdu neodolal. 

Jiří Bartoň, kronikář

MČ Praha-Újezd informuje

Slovo starosty 
městské části 
Praha-Újezd

Vážení, 

nastal čas prázdnin a dovolených, 

na které netrpělivě všichni čekáme. 

Úřad městské části bude celé prázdniny 

bez omezení stále v provozu a úředníci 

vám budou v úředních hodinách velice 

rádi k dispozici. Zaměstnance údržby 

přes letní provoz doplní brigádníci. 

Mateřská škola Vodnická zajišťuje 

ve dnech do 1. 7.–17. 7. prázdninový 

provoz. Někteří rodiče, kteří nemají jiné 

hlídání svých ratolestí, tuto nabídku vy-

užijí a děti do školky umístí. Ve zbýva-

jícím prázdninovém čase zaměstnanci 

čerpají řádnou dovolenou.   

Provoz ve Sportovním areálu SK Újezd 

Praha 4 bude v prázdninovém obdo-

bí částečně omezen. Jen žáčci Újezdu 

využijí prostor na přípravu na podzimní 

soutěž. Běžný život se do areálu vrátí 

koncem srpna.

Tenisové kurty jsou celé léto v provozu, 

mimo jiné zde bude probíhat příměstský 

tenisový tábor.  

Mládež Sboru dobrovolných hasičů Pra-

ha-Újezd se v období prázdnin nebude 

scházet. Dospělí hasiči budou dokon-

čovat zázemí klubovny a na brigádách 

si přivydělávat fi nanční prostředky 

na svou činnost. 

Dovolte mi, abych vám i vašim dětem 

popřál krásné prožití zaslouženého let-

ního odpočinku. 

Václav Drahorád, starosta

SlSllovovoo stststararososty 
měsstské části 



Vstup do Průhonického 
parku nově
Možná jste si stejně jako já oblíbili nové 

cyklostezky v okolí Újezda, Vestce, Roz-

koše a Průhonic. Zejména na cyklostezku 

kolem Průhonického parku se rád vracím. 

Při jízdě po ní jsem si všímal, jak se měsíc 

po měsíci opravuje rozbořená zeď a  jak 

je v jiných místech nahrazováno drátěné 

oplocení palisádovou zdí (viz obr.). Občas 

jsem projel na kole i parkem a obdivoval 

jeho krásy.

Po  dokončení rekonstrukce oplocení je 

však takovýmto návštěvám konec. Zeď 

kolem cyklostezky sice byla opatřena 

dvěma turnikety. Vstup přes ně je možný 

ale pouze s návštěvnickou kartou, která 

stojí 600Kč/rok. Jednorázový vstup nebo 

výstup přes turnikety není možný. Byl 

jsem rozčarován tímto řešením a  spolu 

se mnou mnoho nespokojených zájemců 

o návštěvu parku, kteří se marně do tur-

niketů „dobývali“. Dokonce jsem zažil ně-

kolik návštěvníků, kteří se přes turniket 

chtěli dostat ven z parku, ale ani to turni-

ket neumožňuje. Jedinou možností vstu-

pu i výstupu do této části parku je vchod 

z parkoviště u silnice mezi parky. Podob-

ná organizace vstupu je i  v  hlavní části 

parku.

Zajímalo mě, proč byl takový režim zave-

den. Ing.  Kačmáčková ze správy Průho-

nického parku mi telefonicky odpověděla, 

že toto opatření slouží k  zamezení ne-

kontrolovatelného množství návštěvní-

ků do parku, různých partiček, které park 

devastovaly, a  dokonce „návštěvníků“ 

na motorkách a čtyřkolkách. Její písemné 

vysvětlení si můžete přečíst ve vyjádření 

správy parku.

Nezbývá než se s tímto opatřením smí-

řit. Průhonický park je ale natolik velkým 

pokladem, že lze akceptovat i toto nepo-

pulární opatření. Dalším krokem k  jeho 

ochraně má být podle Ing. Kačmáčkové 

zrušení silnice mezi dvěma částmi par-

ku. Vznikl by tak souvislý park s  jedním 

hlavním vstupem z Průhonického náměs-

tí nebo s kartou návštěvníka za 600Kč/

rok několika turniketovými vstupy.

Ing. Ladislav Kos (Hnutí pro Prahu 11), 

1. zástupce starosty 
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Aqua Sport Club – prázdninové plavecké kempy pro děti

Již druhým rokem proběhnou 

v Plaveckém areálu Jedenáct-

ka VS prázdninové plavecké 

kempy pro děti od 4 let. Co je 

prázdninový plavecký kemp? 

Děti nemusejí nikde přespá-

vat a i tak si po dobu 5 dnů uži-

jí spoustu legrace a  hlavně se naučí 

něčemu novému. Prázdninové plavecké 

kempy jsou pro děti od 4 let, které ne-

musí umět plavat, ale nesmí se bát vody, 

to je moc důležité. Každý den má svou 

barvu a kolem této barvy se točí celý den 

– oblečení dětí i  instruktorů, jídlo a také 

tvoření, které je každodenní předobědo-

vou náplní dětí. Každý den se děti zú-
častní 2 lekcí plavání v délce 40 minut, 
v nichž se budou učit základním plavec-
kým dovednostem, nebo si budou své 
plavecké dovednosti rozšiřovat a  učit 
se novým plaveckým způsobům.
Naší výhodou je možnost využít menší 

nerezové bazény dětské části Plavecké-

ho areálu Jedenáctka VS i  25m bazén. 

V nerezových bazénech je voda teplejší, 

a proto zde mají menší děti nebo začá-

tečníci vhodnější prostředí pro výuku pla-

vání. Starší děti a plavci absolvují své lek-

ce v  25m bazénu, kde se učí základům 

plaveckých způsobů nebo si své plavec-

ké styly zdokonalují. Každé lekci nechy-

bí závěrečné řádění a dovádění v bazénu 

či na tobogánu. Každý den si děti kromě 

plaveckých zážitků domů odnesou i něco, 

co si ten den vytvoří. Pro děti je každý 
den zajištěn pitný režim, 2 svačiny (do-
polední ovocná a odpolední sytější sva-
čina) a  plnohodnotný oběd s  polévkou 
a jídly, která mají děti rády.
Aqua Sport Club

226 801 294, 722 900 604

www.aquasportclub.cz

• Botanický ústav Akademie věd ČR 

Průhonice spravuje Průhonický park – 

Národní kulturní památku a Památku 

UNESCO. 

• V zájmu ochrany jeho mimořádných 

hodnot zahájil v roce 2013 obnovu 

oplocení.

• Byla opravena historická kamenná 

ohradní zeď a vybudováno nové dře-

věné palisádové oplocení při jihozá-

padní hranici parku podél nové jese-

nické cyklostezky. V tomto úseku byly 

ve spolupráci a za fi nanční podpory 

obce Jesenice zřízeny dva nové bez-

obslužné turniketové vstupy včetně 

nových přístupových parkových cest. 

• Při nových vstupech byly instalová-

ny informační panely s mapou parku, 

návštěvním řádem, ceníkem vstup-

ného a dalšími informacemi o akcích 

v parku, zámku apod. Na začátku pro-

since 2014 byly turniketové vstupy 

zprovozněny. V této souvislosti byly 

uzavřeny pro veřejnost dva stávající 

neofi ciální vstupy, tj. vstup při severo-

východním cípu parku na konci rybní-

ka Bořín a vstup u bývalé hájenky č. 

p. 64 na konci ulice U Geofyzikálního 

ústavu v Průhonicích.

• Používání nových turniketových 

vstupů je možné pouze s celoroční či-

povou vstupenkou. Vstupenku lze za-

koupit v pokladně Průhonického parku 

u hlavního vstupu do parku a zámku 

v Průhonicích, nebo objednat na obec-

ním úřadě ve Vestci.

• Ceník a otevírací doba parku je k dis-

pozici na www.pruhonickypark.cz. Tur-

niketový vstup je v provozu v otevíra-

cí době parku.

ústav Akade

PRÁZDNINY 

PLNÉ BAREV, 

PLAVÁNÍ 

A ZÁBAVY
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Nová Seniorská komise při Radě MČ Praha 11 informuje

Nově jmenovaná komise ve  složení: 

Mgr. Pavel Urban – předseda, doc. dr. Ja-
roslav Kobr, CSc. – místopředseda, 

paní Jitka Černá, paní Věra Grandeová, 
Ing. Irena Řivnáčová, Ing. Jaroslav Surý, 
Ing. Karel Tomek – členové, se ujala čin-

nosti na ustavující schůzi 3. března 2015.

Rozpracovali jsme do  konkrétních po-

stupů a  různých akcí tyto hlavní úkoly: 

zprostředkovat aktuální informace, návr-

hy a podněty ze života seniorů pro po-

třeby RMČ Praha 11, konzultovat opat-

ření v oblasti péče o seniory navržených 

RMČ Praha 11, spolupracovat na kultur-

ních, společenských a  sportovních pro-

jektech pořádaných ve spolupráci s RMČ 

Praha 11 nebo organizacemi působícími 

na území Prahy 11.

Seniorská komise dohodla na zasedáních 

26. března, 14. dubna a 20. května spo-

lupráci i konkrétní akce: s Bc. Janou Holu-

bovou, referentkou Jihoměstské sociální, 

a. s., s  panem Jiřím Dohnalem, předse-

dou kulturní komise, s  MgA.  Janem To-

pinkou, ředitelem Kulturní Jižní Město, o. 

p. s., s Mgr. Tomášem Mikeskou, ředite-

lelm Gymnázia Evolution, s Mgr. Bc.  Ilo-

nou Veselou, ředitelkou Domova pro 

seniory Chodov, s Bc. Dagmar Zavadilo-

vou, ředitelkou Domova pro seniory Háje, 

a  s Mgr. Martinou Tarantovou, DiS., ve-

doucí Ošetřovatelského centra a Domo-

va pro seniory (Janouchova). Na  těchto 

jednáních byl téměř vždy přítomen i mís-

tostarosta Prahy 11 Ing. Petr Jirava. Sta-

novili jsme si konkrétní metody a formy, 

jak dále zlepšovat kulturní a  společen-

skou činnost ve  všech klubech, včet-

ně Klubu křesťanských seniorů. Usiluje-

me mj. i  o  větší zapojení seniorů nejen 

do  pestré činnosti v  různých kroužcích, 

ale i o zapojení do dalších aktivit, pořáda-

ných Jihoměstskou sociální, a. s., KC Za-

hrada ap. Připravujeme spolu s Gymnázi-

em Evolution program kulturních akcí pro 

seniory (přednášky, promítání fi lmů aj.).

O  všech novinkách a  různých akcí bu-

dou senioři včas informováni na  strán-

kách „Klíče“, v  klubech seniorů, formou 

letáků apod. Přemýšlíme, jak dále zlep-

šovat naši činnost. Rádi přijmeme dobré 

a v praxi uskutečnitelné podněty.

Jaroslav Kobr

místopředseda Seniorské komise 

při RMČ P11

Seznam volných nebytových prostor svěřených 

MČ Praha 11 určených k pronájmu

Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru nabídková cena m2/rok

Anny Drabíkové 534 208 68 dětský praktický lékař 1500
Hviezdoslavova 520 205 37 stomatologie 1500
Hviezdoslavova 520 210 70 ortodoncie 1500
Hviezdoslavova 520 218 49 stomatologie 1500
Steinerova 735 201 65 instalatérská a zámečnická dílna a sklad 400
Bajkonurská 736 201 27 kancelář 1500
Bajkonurská 736 205 18 sklad stavebního materiálu a nářadí 400
Bajkonurská 736 206 54 kancelář 1500
Ke Kateřinkám 1392 505 92 regenerační studio 1500
Křejpského 1531 612 35 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 600
Křejpského 1505 500 14 výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 400
Křejpského 1505 596 19 sklad sportovních potřeb 400
Mikulova 1573 561 23 provozování masérských a kosmetických služeb včetně manikúry 1000
Michnova  1621 503 43 SKI servis 800
Michnova  1621 504 42 masérské služby 1000
Mikulova 1572 578 23 kadeřnictví 1000
Modletická 1389 502 67 praní, mandlování prádla 1000
Modletická 1390 503 42 prodejna textilu a obuvi 800
Podjavorinské 1601 607 46 kadeřnictví, kosmetika 1000
Valentova 1744 201 25 dílna 400
Valentova 1744 205 15 dílna 400
Opatovská 1754 04 788 restaurace dohodou
Láskova 1818 81 18 prodejna tabákových výrobků, tisku a nealkoholických nápojů 800
Petýrkova 1949 05 23 strojovna výtahu 200
Majerského 2036 201 21 příruční sklad a provozovna s těsněním oken 400
Nad Opatovem 2140 01 774  zdravotnické zařízení, centrum komplexní rehabilitace a přírodních  1500

léčebných metod, včetně pedagogické činnosti, ubytovacích služeb, 

nákupu a prodeje léčivých přípravků, doplňků racionální výživy, 

odborné literatury a dalších pomůcek a prostředků

Blatenská 2147 152 20 ateliér 400
Petýrkova 2254 83 12 garážové stání 200 Kč/měsíc pro občana Prahy 11 

     a zároveň držitele průkazu ZTP;

     1000 Kč/měsíc pro občana Prahy 11;

     1300 Kč/měsíc pro ostatní osoby 

Čenětická 3125 311 16 prostor garáže 1409 Kč/měsíc

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

Další informace obdržíte na telefoních číslech 267 902 268, 267 902 285, 267 902 267.
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Plošná inzerce 

Řádková inzerce 
STANDARD: 	
� Kč bez DPH • HIGHLIGHT: ��� Kč bez DPH

Maximální délka textu inzerátu činí *<= znaků včetně mezer a znamének interpunkce.

Text inzerátu STANDARD je vysázený černou barvou na bílém podkladu.

Text inzerátu HIGHLIGHT je vysázený černou barvou a je barevně zvýrazněný.

Garantujeme, že v jednom vydání časopisu nepřevýší počet inzerátů HIGHLIGHT počet inzerátů STANDARD.

CENÍK INZERCE

Inzerci v časopisu Klíč můžete nově objednávat na:
Tel.: �>Q **Q =��

E-mail: inzerce@casopisklic.cz

www.casopisklic.cz

Vkládaná inzerce 
Cena za vklad: 
 
�� Kč bez DPH
K ceně za vklad je účtována navíc cena za gramáž 

vkladu, a to následovně:

 � – � g:  �,
 Kč/ks bez DPH
 � – �� g:  �,	 Kč/ks bez DPH
 �
 – 
 g:  �,�� Kč/ks bez DPH
 � – �� g:  �,�
 Kč/ks bez DPH

Vkládanou inzerci je možné umístit pouze do celého 

nákladu časopisu, který činí Q* === ks výtisků. Maxi-

mální možný formát vkladu je X*= x X<� mm a maxi-

mální hmotnost vkladu činí Q= g. Vkladem mohou být 

pouze tiskoviny. Nelze vkládat reklamní předměty či 

vzorky výrobku.

X. strana obálky: + � % • >. strana obálky: + �
 % • Q. strana obálky: + 
 %

*/*

*�X x XYX mm

Q> Y== Kč 

bez DPH

*/X

*�X x *X> mm

XY Y== Kč 

bez DPH

*/Q

*�X x [* mm

*Q �== Kč 

bez DPH

*/Q

�� x *X> mm

*Q �== Kč 

bez DPH

*/�

�� x [* mm

� <== Kč 

bez DPH

*/*[

�� x >= mm

Q �== Kč 

bez DPH

Termíny uzávěrek a vydání v roce X=*Y

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Uzávěrka *�.*X. X*.*. *�.X. X=.>. XX.Q. *<.Y. *<.[. x X=.�. X*.<. X*.*=. *<.**.
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Prodáme, pronajmeme. Jako by byl náš vlastní.

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

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

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

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

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

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

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
Vlašská 336/36, 118 33 Praha 1

DATUM NÁSTUPU ihned nebo dle dohody
Kontakt – Hlavní sestra: Jana Pechová, hlavnisestra@nmskb.cz, 257 197 160, 739 013 323 
Kompletní nabídku volných míst naleznete na našich stránkách www.nmskb.cz

O NÁS
Jsme nestátní zdravotnické zařízení charakteristické nejen svojí polohou v blízkosti Pražského hradu, ale především 
historickou vazbou nemocnice a sester boromejek, které určují duchovní rozměr a osobnější přístup v péči o nemocné. 
Nemocnice je v současné době jedinou církevní nemocnicí s akutní péčí v České republice.

PŘIJME VŠEOBECNÉ SESTRY 
PRO RŮZNÁ ODDĚLENÍ NEMOCNICE

NABÍZÍME
• práci na plný i zkrácený pracovní úvazek 
• malý a přátelský kolektiv
• dobrou dopravní dostupnost MHD 
• balíček zaměstnaneckých benefitů

VÍTÁME
•  osvědčení k výkonu zdravotnického povolání 

bez odborného dohledu
• pomaturitní specializační studium
• odbornou praxi
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z města venIVAN   KRÁL 

Velká galerie Chodovské tvrze a autor si Vás dovolují pozvat na výstavu fotografií

Vernisáž se uskuteční 
v úterý 30. června 2015 
v 19.00 hod.

Výstava potrvá do 8. srpna

Výstava se koná pod 
záštitou starosty 
MČ Praha 11 
Ing. Jiřího Štylera

Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 11. Galerie je otevřena od 13.00 do 19.00 hod. mimo pondělí.

Spojení: metro C, stanice Chodov nebo autobusy 136 a 213 do stanice Chodovská tvrz.

Kral_Chodov_plakat_A1.indd   1 2.6.15   14:27

Hudební lahůdka na závěr hudebního festivalu 

Tóny Chodovské tvrze

Komorní orchestr VIRTUOSI PRAGEN-

SES založil v  roce 1970 přední český 

houslový virtuóz a  dirigent Libor HLA-

VÁČEK. Členové tohoto vysoce renomo-

vaného tělesa jsou přední pražští instru-

mentalisté. Kritici na  jejich hře nejvíce 

oceňují muzikálnost, kultivovaný zvuk 

a precizní provedení skladeb. Vedle roz-

sáhlé domácí koncertní činnosti (včet-

ně vystoupení na festivalu Pražské jaro) 

účinkoval orchestr VIRTUOSI PRAGEN-

SES na významných zahraničních pódi-

ích – Wiener Festwochen, Hudební fes-

tival v Dubrovníku, Festage Passau atd. 

Natočil řadu rozhlasových a televizních 

snímků vysoké umělecké kvality a spo-

lupracuje s  českými gramofonovými 

fi rmami. 

V  repertoáru tohoto komorního tělesa 

jsou všechna význačná díla od  baroka 

až po hudbu 20. století. Tento komorní 

orchestr spolupracuje s význačnými do-

mácími i zahraničními sólisty.

Závěrečný koncert pod hvězdami
21. 7. od 20 hodin na nádvoří Chodovské tvrze

Jaroslav Svěcený a Komorní orchestr VIRTUOSI PRAGENSES

Nevšední kulturní 

zážitky na tvrzi

Chodovská tvrz i v letních měsících nabí-

zí nevšední kulturní zážitky lidem všech 

věkových kategorií. Publiku nejen z Pra-

hy 11 již tradičně nabídne festival Tóny 

Chodovské tvrze, který se letos již po-

dvanácté uskuteční pod širým nebem 

na překrásném nádvoří Chodovské tvrze. 

Letos přináší mimo jiné poutavý koncert 

Cikánski Diabli a  Jaroslava Svěceného, 

poprvé se také na  nádvo-

ří Chodovské tvrze před-

staví světoznámá ja-

zzová zpěvačka Eva 

Emingerová. Při třetím 

koncertě rozezní horký 

červencový večer tóny 

jihoamerického tanga 

nejen Astora Piazzolly. 

Na  své si přijdou i  milovní-

ci operního zpěvu, neboť v rámci čtvrté-

ho koncertu bude účinkovat sopranistka 

Barbora Perná. Celý festival vyvrcholí díly 

A. Vivaldiho, J. S. Bacha a Fritze Kreislera 

v podání Jaroslava Svěceného a komor-

ního orchestru VIRTUOSI PRAGENSES.

Od 30. června až do 8. srpna je ke zhléd-

nutí v  prostorách galerie Chodovské 

tvrze fotografi cká výstava Ivana Krále 

s názvem Z města ven. Tuto výstavu je 

možné navštívit v  rámci festivalu Tóny 

Chodovské tvrze.

Letošní novinkou je i  letní program pro 

děti v  podobě pohádkového tvořivého 

odpoledne. V parku Chodovské tvrze bu-

dou v sobotu 18.7. ke zhlédnutí hned tři 

pohádky v podání studia Damuza a ještě 

ke všemu bude probíhat tvořivý workshop 

na výrobu loutek pro děti všech kategorií.

POHÁDKOVÉ 

ODPOLEDNE 

SOBOTA 18. 7.
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PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy

• bržděné přívěsy 1t

• bržděné přívěsy 2t

• přepravníky aut

• přívěsy na motorku

• přívěsy na lodě

• obytné přívěsy

• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar

•  převody a přihlašování 

vozidel

•  zajištění STK vozidel  

a emisních zkoušek

•  prověření původu  

vozidla, provádění  

VINTESTU firmy Cebia

•  odhady motorových 

vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Tel./fax: 284 686 364

mobil: 602 330 888, 602 303 788

e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz

www.hakoautobazar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
á
te

c
k
á

HAKO
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Maso – uzeniny 
Miloš Křeček KK 

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

• široká nabídka uzenin a masných výrobků 

z vlastní výrobny 

• maso pro Vás bouráme denně čerstvé, 

výhradně z českých chovů

AKČNÍ NABÍDKA ČERVENEC + SRPEN

NIC NENÍ PROBLÉM...!

Otevírací doba: pondělí – pátek 700 – 1800 hod.

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

Vepřová plec s kostí 104,90 84,90 Kč

Kuřecí stehna 54,90 39,90 Kč

Eso párky 149,90 119,90 Kč

Turistický salám 139,90 109,90 Kč

Uzené kuřecí špalíčky  79,90 59,90 Kč

Mini klobásky 149,90 119,90 Kč

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

UBYTOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH

Hotel Krakonoš
Rokytnice nad Jizerou

Více na: 
www.hotelkrakonos.cz nebo na Tel.: 603 155 874

   Ceny od: 375 Kč / noc + snídaně

www.kola-jiznak.cz
Křejpského 1531/6, 
Praha 4, 149 00
tel.: 608 141 099

Otevírací doba:
po: 10–18
út: 10–18
st:  10–18

SLEVASLEVA

• Prodej jízdních kol: 
MERIDA, AUTHOR, 4EVER, KONA, 
LEADER FOX, PELLS, AMULET

• Servis všech značek 

• Prodej komponentů

• Poradenství

-10 % na servis jízdních kol

-5 % na jízdní kola 2015
Sleva platí do 30. 8. 2015. Nevztahuje se na již zlevněné zboží.

čt: 12–18
pá: 10–18
so: 10–12
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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
 PŘEDSTAVUJEME VÁM NABÍDKU KURZŮ 

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ OD ZÁŘÍ 2015 
Každé pondělí Výtvarný ateliér – od 15.00 
a 16.30 kurz malování pro školáky. Vstupné 
50 Kč nebo 1000 Kč/pololetí. (90 min.)
Každé úterý Výtvarný ateliér: Předškoláček – 
od 15.00 kurz malování pro předškoláky. Vstup-
né 50 Kč nebo 1000 Kč/pololetí. (90 min.)
Každé úterý Výtvarný ateliér: Oděvní návr-
hářství – od 16.30 kurz pro kreativní školáky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1000 Kč/pololetí. (90 min.)
Každé úterý Jemná jóga – od 19.00 cvičení jógy 
pro dospělé. Vstupné 90 Kč. (60 min.)
Každou středu Muzikálová školička – od 15.30 
kurz pro děti a mládež. Tanec, recitace, zpěv, di-
vadlo. Kurzovné 1700 Kč/pololetí. (90 min.)
Každou středu Keramická dílna – od 16.00 
kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče s dět-
mi. Vstupné 60 Kč. (60 min.)
Každou středu Keramická dílna – od 17.00 
kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče s dět-
mi. Vstupné 90 Kč. (90 min.)
Každý čtvrtek Výtvarný ateliér – od 14.00, 
15.30 a 17.00 kurz malování pro školáky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1000 Kč/pololetí. (90 min.)
Každý čtvrtek Streetdance – od 17.30 moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí. (90 min.)

 NOVĚ OD ZÁŘÍ 2015 
Každé úterý Divadelní studio Zahrada – 
16.00–17.30 pro děti, 17.45–19.15 pro 
dospělé. Nový kurz pro děti i dospělé. Tvořivá 
dramatika pomáhá rozvíjet tvořivou a vnímavou 
osobnost. Přihlášky v KC Zahrada.
Každou neděli Taneční kurzy pro dospělé 
a mládež – od 18.30 základní kurz, od 20.30 
mírně pokročilí. Vyučovat budou Dobromil 
a Marietta Nováčkovi, zápisy pouze v tanečních 
párech. Začátek kurzu 27. 9. 2015. Přihlášky 
v KC Zahrada.

 PŘIPRAVUJEME 
24. 9. Karel Plíhal – od 20.00 koncert známé-
ho písničkáře, který je zřejmě nejpoetičtějším 
folkařem současné české scény. Pro jeho kon-
certy je charakteristická bezstarostná, humorná 
atmosféra. Přijďte si poslechnout jeho originální 
a těžko napodobitelnou hudební tvorbu! Vstup-
né 260/230 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 Kondiční cvičení – s míči, 
Fitness Board aj. – Aerobic studio Jitka
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 

Usilujte o své zdraví, nikdo to za vás neudělá
Péče o vlastní kondici je stále modernější na-
příč generacemi. Skupinová zdravotní cvičení 
s cenným motivačním nábojem ke zpomalo-
vání stárnutí v Kulturním středisku Zahrada 
vede cvičitelka Eva Ondríková, tel. 732 367 
056, vždy ve středu od 10.00 do 11.00 hod. 
a od 11.00 do 12.00 hod. Poplatek na cviče-
ní 40 Kč. Další informace o cvičení a ostatních 
aktivitách na seniorfi tnes@seznam.cz nebo 
www.seniorfi tnes.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 

TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 2015 – 12. ročník 
letního hudebního festivalu na nádvoří Chodov-
ské tvrze, začátky vždy ve 20 hodin.
14. 7. Zahajovací koncert – od 20.00 Jaroslav 
Svěcený a Cigánski Diabli (SK) aneb Osla-
va temperamentu a emocí. Orchestr Cigánski 

Diabli patří k nejlepším svého druhu na světě 

a představí se ve společném, česko-slovenském 

projektu s J. Svěceným. Vstupné 550/470 Kč.

15. 7. Letní setkání žánrů aneb Jazz a klasika 
na Chodově – od 20.00 společné vystoupení 

Jaroslava Svěceného, mezinárodně uznávané 

jazzové zpěvačky Evy Emingerové a vynikajícího 

jazzového klavíristy Vladimíra Strnada. Vstupné 

370/290 Kč. 

16. 7. Večer jihoamerického tanga aneb Setká-
ní s Piazzolou - od 20.00 emotivní jihoamerické 

rytmy dnes již legendárního argentinského zakla-

datele stylu tango nuevo „Astora Piazzolly“. La-

dislav Horák – akordeon a bandoneon, Jaroslav 

Svěcený – housle a průvodní slovo, Markéta Laš-

tovičková – akordeon, Milan Řehák – akordeon

Vstupné 370/290 Kč.

20. 7. Galavečer italských, francouzských 
a českých houslí aneb Tóny strun a zpěvu – 
od 20.00 společné vystoupení Jaroslava Svěce-

ného (housle), Barbory Perné (soprán), Jitky Na-

vrátilové (cembalo) a Miloslava Klause (kytara). 

Historické italské housle z Milána až po Nea-

pol, francouzské z Paříže a české z Prahy zazní 

spolu s nádherným sopránem jedné z nejlepších 

současných mladých zpěvaček ve skladbách 

A. Vivaldiho, A. Corelliho, G. Tartiniho, N. Paga-

niniho, J. Williamse a dalších autorů. Vstupné 

370/290 Kč. 

21. 7. Závěrečný koncert pod hvězdami aneb 
Klasika na Chodovské tvrzi – od 20.00 závěreč-

ný orchestrální koncert světově proslulé hudby 

A. Vivaldiho, J. S. Bacha a Fritze Kreislera v po-

dání Jaroslava Svěceného a komorního orchest-

ru Virtuosi Pragenses. Vstupné 450/370 Kč.   

 VÝSTAVY 
30. 6.–1. 8. Malá galerie: Milan Křenek – ob-
razy. Vstupné do galerie 50/30 Kč. Vstupné 

do galerie v den koncertu (s platnou vstupen-

kou) zdarma.

30. 6.–1. 8. Velká galerie: Ivan Král – foto-
grafi e. Vstupné do galerie 50/30 Kč. Vstupné 

do galerie v den koncertu (s platnou vstupen-

kou) zdarma.

benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

tel.: 272 912 124, mob.: 603 468 151

program
Sportovní příměstský tábor 17.–21. 8. 2015 – 

každý den od 8 do 17 hod, pro děti 6–12 let

Přejeme všem krásné léto a těšíme se na vás 

v září.

Zápisy do podzimních kurzů se budou konat 

31. 8. 9.00–12.00 a 15.00–18.00 hod

 

Novinka
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská škola pro děti od 2 do 7 

let. Najdete u nás zdravou školku podporující 

pohybové aktivity, rozšířenou výtvarnou a dra-

matickou výchovu a přirozené vzdělávání dětí 

s prvky Montessori pedagogiky. 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 od 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

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

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. Hledáme rovněž lektorku na AJ 

pro dospělé – placená práce.

Během prázdnin bude MC Domeček otevřen 
každé úterý a čtvrtek od 9.30 do 12.30 hodin 
(do 13. 8.). Vstup je 50 Kč za dospělou osobu.

Kulturní přehled červenec – srpen 2015
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program
4. 7., 10.00–12.30: Tvoříme z korálků a papíru. 
Přijďte si odpočinout od všedních starostí.

Tvořivé odpoledne pro dospělé a děti od 9 let. 

Cena 80 Kč, materiál v ceně. Přihlašování na e-

-mailu: mcdomecek@praha.ymca.cz.

11. 8., 10.00–12.30: Tvoříme z fi mo. Tvořivé 

odpoledne pro dospělé a děti od 9 let. 

Cena 80 Kč, materiál v ceně. Přihlašování 

na e-mailu: mcdomecek@praha.ymca.cz.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOŘÍK sovičky BUBU
KDY: 17.–22. srpna a 24.–29. srpna 2015 vždy 

v 8.00–13.00 

KDE: MC Domeček YMCA Praha, U Modré školy 

1, Praha 11

CENA: 300 Kč dítě/den, 500 Kč 2 sourozenci/

den, 1400 Kč dítě/celý týden, 2300 Kč

2 sourozenci/týden

URČENO PRO: děti 2–7 let 

Maximální počet dětí na den: 10 

Přihlásit se je možné na vámi vybrané dny, 

na týden či na 14 dnů. Více informací a přihlášky 

na e-mail: mcdomecek@seznam.cz. 

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež

od 13 do 19 let

Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 11

Letní otevírací doba: po 14.00–17.00: individuál-

ní konzultace a půjčovna sportovního vybavení; 

út, st, čt 12.00–18.00: klub, (14.00–15.00 klu-

bový terén)

program

Téma: Jak si užít prázdniny a nezabít se
Každé ÚTERÝ 19.00–20.00 cvičení v klubu pro 
holky
Každou STŘEDU od 15.00 vaření v klubu
2. 7. Co se dá dělat o prázdninách
9. 7. Výtvarná dílna
13.–16. 7. Zavřeno
23. 7. Výlet na kolech
27.–28. 7. Zavřeno
30. 7. Žonglování před klubem
Změna programu vyhrazena

Zkušebny Praha  
& klub Kantýna
Matúškova 831/1, Praha 4, 14900

www.zkusebnypraha.cz

Tel.: 608 64 30 54, 777 85 48 48, 

605 25 31 39, tonda@zkusebnypraha.cz; 

jarda@zkusebnypraha.cz

Spojení:

Ze stanice metra Háje bus č. 170, 197, 293 

a 505 do zastávky Brechtova – 4 minuty pěšky

Ze zastávky Donovalská (bus č. 170, 177, 181, 

197, 506, 556, 609) – 6 minut pěšky

Sdílené i nesdílené zkušebny, koncerty, výstavy, 

divadlo, festivaly, workshopy, školení, fi remní 

večírky, oslavy. Plátno s Full HD projektorem. 

Dětský koutek. 70 míst k sezení.

program
Pá 23. července 2015, 20.00: Koncert kape-
ly Rosario Smowing (Argentina), styl hudby 

„Swing Argentino“ – Swing meets Bolero, Ska, 

Mambo, Rockabilly and Tango

Kulturní přehled červenec – srpen 2015

Jedním dechem se Zuzanou Popelkovou-Oberthorovou
Hned po prázdninách se návštěvníci Chodovské tvrze mohou těšit na zajímavou výstavu grafi čky a malířky Zuzany Popelkové-
-Oberthorové. Jak sama s oblibou říká, s vůní barev vyrůstala od peřinky. Pokud ji rodiče chtěli v dětství zabavit, dostala papír 

a tužku s pobídkou – kresli si. Jak by také ne, dcera známého a uznávaného akademického malíře Karla Obertho-
ra měla k výtvarnu prostě tu správnou konstelaci. 

Bylo jen otázkou času, kdy po absolvování 

studia Hollarovy umělecké školy začne hle-

dat svůj vlastní umělecký styl.

Ten objevila při tvorbě barevných litografi í, 

které má autorka nejraději. 

Do  roku 1996 jste se věnovala grafi ce a  asi 
jako jediná z žen u nás jste si litografi e sama tiskla na stroji 
po svém otci. Co do svých prací nejraději vkládáte?
Mám ráda, když se mi podaří skloubit takové to poetické vidění 

světa, architektury, přírody a prostoru s nezbytnou technickou 

precizností. V  olejomalbě, mojí lásce posledních let, si užívám 

daleko více tvůrčí svobody, a tak mohu propojit své sny a vidění 

světa s prvky realismu.

Olejomalbě jste se tedy nevěnovala hned od začátku?
Malovat jsem začala, až když tatínek zemřel. Bylo pro mě těž-

ké vystoupit z jeho stínu. On byl dominantní a moji tvorbu ovliv-

nil, hlavně svojí barevností, kterou ve svých obrazech uplatňoval. 

Miluji jeho obrazy a nejvíc ten, který mám ve své pracovně jako 

opravdový poklad, zachycující siestu kdesi na jihu, sálá z něj po-

zitivní energie a ráda se na něj dívám. 

Berete jako bonus vyrůstání v umělecké rodině?
Bylo to moc fajn, tatínek byl můj vzor, ale nemyslete si, i on ně-

kdy potřeboval svého rádce. Tím byla moje maminka. Byla sice 

dámskou krejčovou, ale velmi kreativní. A právě na její názor otec 

vždycky dal. Byla jeho múzou, rádcem i prvním kritikem. 

Máte moc hezký zvyk jednu výstavu ročně věnovat svému otci 
a vystavovat s ním.
Ano, je to tradice a milá vzpomínka na něho a mám přípravy na spo-

lečnou výstavu moc ráda. Právě ta zářijová s názvem Jedním de-

chem na Chodovské tvrzi bude tou společnou pro rok 2015 a ráda 

bych na ni všechny pozvala. Vernisáž bude hned v září.

Povídání a krátké zastavení s některými lidmi vás může příjemně 

naladit. Jejich prožitky, názory a zajímavý tvůrčí život vás vtáh-

nou k sobě. A taková je Zuzana Popelková-Oberthorová… nada-

ná, tvůrčí a nádherně lidská. Patří jí dík za milé povídání a nezapo-

meňte, od září se i s vámi bude těšit ve velké galerii Chodovské 

tvrze na viděnou. 

Dana Foučková
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Velké cena Českomoravského klubu veteránů opět na Již-
ním Městě. Ve sportovní hale Květnového vítězství se 

v květnu uskutečnil turnaj ve stolním tenise kategorie vete-

ránů. Celkem 240 účastníků ve 12 kategoriích hrálo o věcné 

ceny, které předal radní pro oblast školství, kultury a sportu 

Jakub Lepš. Nejstarší kategorii 85 let a více ovládl náš nejú-

spěšnější veterán a zároveň dlouholetý předseda Českomo-

ravského klubu veteránů pan Lumír Ruzha, který se v počtu 

medailí z MS veteránů umístil na 10. místě na světě. Držme 

mu všichni palce, aby mu přálo zdraví a ještě se o nějaké to 

místo vyhoupl, a to třeba již letos na MS ve Finsku.

Kaleidoskop

Povedený cyklokros. V květnu se v Central parku uskuteč-

nil tradiční cyklokros. V již 20. ročníku projížděli účastníci mezi 

zdejšími kopečky a loukami trať dlouhou asi 800 m a oproti 

předchozím ročníkům technicky nejnáročnější. Další závod se 

koná 7. října na tomtéž místě a informace o něm i o dalších ak-

cích, které pořádá UFO, např. tábor či pravidelné cykloturisticky 

zaměřené činnosti, najdete na webu www.oddilufo.cz.

Sportovní hry seniorů
Po mnoha letech (už je to 13 let!) jsem 

měl opět tu čest zahajovat Sportovní hry 

seniorů Prahy 11. Ty úplně první jsme 

uspořádali před 16 lety na hřišti ZŠ Cam-

panus a tenkrát jsme netušili, jakou tradi-

ci zakládáme. Sportovní hry se od té doby 

staly pevnou a velmi oblíbenou součástí 

seniorského kalendáře. Ve čtvrtek 4. červ-

na jsme společně s  ředitelem Jihoměst-

ské sociální Leošem Valigurským a  paní 

Holubovou přivítali více než 100 účast-

níků. Po milém vystoupení malých mažo-

retek z MŠ Blatenská začalo sportování. 

Počasí nám přálo, takže všechny soutě-

že mohly proběhnout bez problémů. Bo-

jovalo se urputně, ale v  duchu fair play. 

Vše bylo perfektně zorganizováno, takže 

už kolem třinácté hodiny bylo dobojová-

no. Pak přišlo na řadu vyhlašování vítězů, 

předávání medailí a  cen. Tím ale skonči-

la pouze sportovní část a na řadu přišla 

zábava – vystoupení tanečnic a pak živá 

hudba. Byla to velmi zdařilá akce, což 

mně potvrdilo i  několik poděkování spo-

kojených účastníků, kterých se mi poně-

kud nezaslouženě dostalo. Dík totiž pa-

tří zaměstnancům Jihoměstské sociální 

za perfektní zajištění nejen sportovní čás-

ti, ale i té gastronomické, velmi dobrého 

jídla i  pití bylo dostatek. A velký dík po-

chopitelně patří všem účastníkům her. 

Děkuji vám všem, bez vás by to nešlo!

Na závěr ještě dvě zajímavosti – nejstar-

ší účastnici bylo 94 let, a byli zde i  dva 

účastníci prvních Sportovních her seniorů 

Prahy 11, které se konaly v  roce 1999. 

Tak na shledanou za rok při 18. hrách!

Petr Jirava, zástupce starosty, hnutí ANO

Jihoměstská sociální, a. s., Vás zve:

KULTURNÍ KAVÁRNA 
KŘEJPSKÉHO
Přijďte si posedět s přáteli, 

vychutnat dobrou kávu. 

Těšíme se na Vás!

Kde: Stravovací centrum, 
Křejpského 8, Praha 4

Otevírací doba kavárny: 
Út, Čt, Pá, So – od 14:00 do 22:00 hod.
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  jubilea na Chodovské tvrzi  

Kultura

Manželé Stanislawa a Jan Jindrovi osla-

vili na Chodovské tvrzi 22. května 70 let 
společného života – platinovou svatbu 

(datum sňatku 24. května 1945).

Ve věku 105 let dne 5. května 2015 

zemřela nejstarší obyvatelka Jižního 

Města paní Jindřiška Zafouková.

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

Fotolej 

Ve foyer opatovské knihovny 

se v červenci a srpnu představí 

skupina tří výtvarníků Fotolej. 

od 29. 6. do 28. 8. 2015

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 h.; So 9–15 h.

tel.: 272 918 759

VÝSTAVA NA RADNICI

Grafi ka a kresba 

na ZUŠ JIŽNÍ 

MĚSTO 

Základní umělecká škola Jižní Město

2. 7.–31. 7. 2015

Požární ochrana 

očima dětí 2015 

Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy

(obrázky z výtvarné soutěže)

4. 8.–31. 8. 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

Dobrý den, chtěla bych Vaším pro-

střednictvím poděkovat panu sta-

rostovi a paní Majchrákové za velmi 

pěkný a důstojný obřad k výročí naší 

zlaté svatby dne 12. 6. 2015. Velmi 

příjemný byl i kulturní program, všich-

ni jsme si z Chodovské tvrze odnášeli 

nezapomenutelné dojmy.

S pozdravem Eva a Milan Třešňákovi

Manželé Růžena a František Hrbkovi 

oslavili na Chodovské tvrzi dne 

13. června 2015 výročí zlaté svatby. 

Předat kytici a pogratulovat manže-

lům přišel zástupce starosty 

MČ Praha 11 Jakub Lepš.



24

Roky s patnáctkou na konci 

Květinový poplatek 
Prázdninové měsíce skrývají na  začátku 

dva zapomínané státní svátky. Připomín-

ku věrozvěstů z východořímské říše, kte-

ří u  nás působili v  počátcích našich dě-

jin. A upomínku na tragický konec života 

jednoho z nejpřednějších Čechů. Už déle 

jak čtvrtstoletí se scházíme ve vhodnou 

červnovou sobotu v  10 hodin u  Staro-

městské mostecké věže. Zajdeme k sou-

soší řeckých bratří na Karlův most a pak 

ulicemi plnými památných objektů směřu-

jeme na Staroměstské náměstí k pomní-

ku Jana Husa. Letos přesně 6. července, 

kdy to bude právě 600 roků od oné ostu-

dné události v Kostnici a 100 roků od od-

halení zdařilého pomníku, díla Ladislava 

Šalouna. 

Proč je vlastně Jan z  Husince charakte-

rizován pouze jako náboženský reformá-

tor? (S  čímž někteří dodnes nesouhlasí 

jako s  pozitivní hodnotou.) Proč o  něm 

nehovořit také jako o  jednom z  prvních 

českých fi lozofů? Velmi nadaný, ale ne-

bohatý mladík z jižních Čech mohl získat 

univerzitní vzdělání jedině díky zakladatel-

skému činu císaře Karla IV. A  jedině teo-

logické studium mu dávalo předpoklady 

pro budoucí solidně zajištěné postavení. 

Spokojit se s kantorským místem někde 

v městské škole Janovi opravdu nestači-

lo. Intenzivně se zamýšlel nad nedostat-

ky světa kolem sebe. Ty v římskokatolic-

ké církvi byly tenkrát zvlášť markantní, 

ale vůbec ne jediné. Jan Hus ve svém hle-

dačství uplatňoval důsledně a samozřej-

mě teologické kategorie a křesťanské pří-

stupy. Ze studia teologie vycházela jeho 

odborná připravenost. Studoval i  zahra-

niční odbornou literaturu. Hledal výcho-

diska k nápravě společnosti. Zdála se mu 

na  scestí. Možná jako první Čech vůbec 

usiloval nalézt defi nici pojmu pravda. Há-

jil právo na svobodu svědomí. Pranýřoval 

licoměrnost očisty svědomí viníků vyku-

pováním se za peníze. Uvažoval o závaz-

nosti morálních principů pro všechny, bez 

rozdílu postavení. Předběhl teorii demo-

kracie v tom smyslu, že odmítal, aby po-

stavení zaručovalo výjimečná práva je-

dinci, který morální postuláty vědomě 

porušoval. Hus byl zároveň bytostný 

praktik. Předpokládal šíření znalosti čtení 

v češtině, navrhl důležitá zjednodušení její 

psané podoby. Odmítal pověrečné zvyky 

v křesťanství. A dalo by se pokračovat… 

Zároveň upřímně věřil v možnost nápravy 

lidí. Zachovalo mu to trvalou čestnou pa-

mátku. Stálo ho to život.

Při pravděpodobných cestách z  Prahy 

na  Nový hrad za  králem Václavem IV. 

a  královnou Žofi í možná Jan Hus více-

krát prošel na  dohled od  Chodovské 

tvrze. Zvyšovalo by to kredit historie 

zdejšího regionu, ale doklady nemáme. 

Až o pražském kronikáři husitství, Vav-

řinci z  Březové, víme najisto, že si mí-

nil koupit pozemek u Šeberova, v dneš-

ním správním obvodu Praha 11. Teprve 

letos k nám zavítaly dokumenty tehdej-

ší doby. Po pět posledních dnů v  červ-

nu zpřístupnil Národní archiv na našem 

Chodovci unikátní kolekci archiválií pod 

názvem Mistr Jan Hus a jeho svět. Kdo 

jste ji navštívili, viděli jste listiny a  listy 

s řádky vět, jejichž obsah i po šesti sto-

letích vzbuzuje pozornost. Nyní třeba 

najdete příležitost projít se 6. července 

ulicemi Starého Města, jimiž univerzitní 

rektor a  kazatel Jan Hus chodil určitě. 

Nebude to ale zadarmo, na  pokládané 

kytice se skládáme. Někdy to každého 

stojí i pět, osm korun.

Jiří Bartoň

Rukopis Jana Husa z r. 1413 z Kozího hrádku.

Kašpar Royko o kostnickém sněmu. 

Praha 1785.

Mistr Jan Hus. Reliéf z 19. století.

Život na Jižním Městě

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 pořádá Farmářské trhy nový organizátor. 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.
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Gymnastický MZ 
AmsterdamMasters 2015
Andrea Kheilová, závodnice klubu moder-

ní gymnastiky SK MG Chodov Praha, vý-

sledkově zazářila na tradičním evropském 

pohárovém závodě AmsterdamMasters.

Andrea Kheilová, dlouholetá reprezentan-

ka ČR a studentka FTVS UK Praha, zde 

ve  čtyřboji získala v  nabité mezinárod-

ní konkurenci v elitní seniorské kategorii 

celkové 3. místo, dále z fi nálových star-

tů přivezla jednu stříbrnou a  dvě bron-

zové medaile. Je to výrazný chodovský 

mezinárodní úspěch, podobně jako loň-

ské kvalitní umístění závodnice Königové 

v kategorii juniorské (5. místo) na tomtéž 

závodě v  rámci přípravy na  Mistrovství 

Evropy juniorek v Baku 2014.

Země tulipánů tak očividně chodovským 

moderním gymnastkám sedí.

Herbadentí mládež byla v uplynulé sezoně úspěšná!
Mladé hráčky Herbadentu, ryze dívčího 

fl orbalového týmu, se v letošní „stříbrné“ 

sezoně rozhodně neztratily. Nejmenší 

fl orbalistky z přípravky sice nehrály žád-

nou pravidelnou soutěž, ale o  to pilně-

ji se připravovaly na svoji budoucí spor-

tovní kariéru na  trénincích, kde se jim 

věnovaly tři mladé a  schopné trenérky. 

Elévky do  svého středu zapojily mnoho 

nových hráček a postupně se zlepšovaly 

ve všech dovednostech. Podařilo se jim 

dokonce vyhrát předposlední turnaj stře-

dočeské soutěže v nejvyšším koši. Mlad-

ší žákyně jsou většinou hráčky, které 

u nás hrají již několik let, a tak jsou jejich 

dovednosti na  vyšší úrovni než u  jejich 

vrstevnic. Pravidelně proto hrály fi nále 

nejvyššího koše středočeské a  pražské 

soutěže a  několikrát během sezony ho 

vyhrály. Soutěže nejmladších hráček se 

ve fl orbalu nehrají na dlouhodobou tabul-

ku, ale na jednotlivé turnaje, takže hráčky 

mají v každém turnaji motivaci předvést, 

co nového se naučily a  jak spolupracují 

jako tým.

Starší žákyně nám stejně jako loni uděla-

ly velkou radost a díky předváděné týmo-

vé hře prakticky neměly ve své kategorii 

konkurenci. Obhájily vítězství a v nejnižší 

dívčí kategorii, hrané na dlouhodobou ta-

bulku, získaly zlato! Na těchto hráčkách 

je krásně vidět pozitivní vztah ke  spor-

tu a hlavně k fl orbalu, který si vybudova-

ly během let strávených v našem klubu. 

Jsou budoucností našeho A týmu. Doros-

tenky si během podzimu budovaly úplně 

nový tým, a tak byly hlavní cíle do sezony 

zaměřené na  sehrávání hráček i  herních 

situací. Bohužel se jim nepodařilo po-

stoupit do bojů o medaile, ale zlepšovaly 

se každým zápasem. Mnoho dorostenek 

se stalo platnými hráčkami družstva juni-

orek, nejstaršího z našich mládežnických 

kategorií. Juniorkám se podařilo dosáh-

nout velkého úspěchu, když postoupily 

do fi nálového turnaje Mistrovství ČR, kde 

podlehly až ve fi nále soupeřkám z Bohe-

mians. Získaly tak v nejprestižnější mlá-

dežnické kategorii stříbro. 

Ve  fl orbalovém klubu Herbadent Praha 

11 SJM máme stále otevřené dveře pro 

nové hráčky. Dívky u  nás trénují od  pěti 

let. Pokud byste měly zájem, kontaktujte 

přímo šéftrenérku klubu Karolínu Šatalíko-

vou, tel.: 608 508 967. A nezapomeňte – 

FLORBAL JE HLAVNĚ PRO HOLKY!!!

Přihlášky do Volejbalové školy na tříletý cyklus do konce srpna
Volejbalová škola Praha je jediným čes-

kým projektem po roce 1989, který je za-

měřený na nikde nezapojené děti. Hlav-

ním programem je odborná výchova, 

nespecifi cká prevence dětské kriminality 

a protidrogová prevence v práci s mláde-

ží, spojená s motivujícím odborným po-

hybovým rozvojem. Od  ledna 2015 je 

rovněž jediným držitelem nejvyššího čes-

kého ocenění od  Národní protidrogové 

centrály za 25 let systematické protidro-

gové prevence v práci s dětmi. I když se 

jedná o celopražský projekt, celých 25 let 

v něm převažují děti z Jižního Města. Je 

to dáno působením projektu v  tělocvič-

nách ZŠ K Milíčovu. Celkem bude přijato 

100 zájemců věku 6 až 12 let k doplně-

ní stávajících tréninkových skupin. Nábor 

končí přijetím prvních 100 zájemců. K při-

jetí postačuje projevený zájem.

Tréninky pro 1. až 5. třídy jsou v pon-
dělí a středu od 15 do 16.30 a v úterý 
a  čtvrtek ve  stejném čase. Náplní tré-

ninků je pohybový rozvoj a  míčové hry. 

Tréninky pro zájemce z 6. a 7. tříd jsou 
v pondělí a středu nebo v úterý a čtvr-

tek od 16.30 do 18 hodin. Zde začíná 

výuka volejbalu. Školné je trvale nejniž-

ší v ČR a představuje 14 % skutečných 

nákladů. Veškeré potřeby žáků jsou čás-

tečně dotovány. Od  roku 1991 jsou 

každoročně pro 90 žáků organizovány 

ozdravné pobyty u  moře v  Itálii s  bez-

platným pohybovým programem, vždy 

první 2 týdny v červenci. Tím škola pro-

dlužuje svoje odborné výchovné působe-

ní na žáky. 

Info: www.volejbalovaskolapraha.cz
fajo@volny.cz nebo na 774 202 019

Relax
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Vícebojařské medaile a český 
rekord pro atletiku Jižní Město
V termínu 22.–23. května 2015 soupeřili všestranní atleti v Atletickém středisku 
Emila Zátopka v Houšťce ve Staré Boleslavi při Mistrovství ČR ve vícebojích 
na dráze.

Atleti z  oddílu Atletika Jižní Město na-

vázali na  medailový zisk z  vícebojařské-

ho Mistrovství ČR v hale a opět se vrá-

tili s  medailovým leskem. Vyznamenaly 

se především naše žákyně. ANNA KER-

BACHOVÁ získala zlatou medaili a přida-

la k ní nový český rekord v sedmiboji žá-

kyň výkonem 5449 bodů a  svůj vlastní 

rekord vylepšila o plných 200 bodů. Ten-

to výkon má nejvyšší parametry i v me-

zinárodním srovnání její věkové katego-

rie. Anička získala už šestý mistrovský 

titul v  letošním roce a překonala v něm 

už šestkrát český rekord žákyň. Úctyhod-

ná bilance, a to jsou před ní v této atletic-

ké sezoně další mistrovské výzvy i sou-

těže mezinárodního charakteru. Pozadu 

nezůstala ani TEREZA ELENA ŠÍNOVÁ, 

mladší ročník v žákovské kategorii, která 

získala ve svém prvním sedmibojařském 

vystoupení stříbrnou medaili součtem 

4697 bodů. Úspěšné vystoupení našich 

mladých atletů tím neskončilo. Na  pěk-

ném pátém místě v  devítiboji žáků se 

umístil JAN PATKA součtem 4532 bodů, 

o místo za ním skončil PETR VACÁTKO 

se ziskem 4347 bodů. Stejné ambice měl 

reálně v devítiboji ONDŘEJ HOREJŠ, ale 

jedna nepovedená disciplína ho odsunu-

la na třinácté místo. Mezi dorostenkami 

uspěla PATRICIE BURAJOVÁ svým pěk-

ným umístěním na  šestém místě souč-

tem 4260 bodů.

Vícebojařská česká tradice táhne a na Již-

ním Městě má v mládežnických kategori-

ích na republikové úrovni své následovní-

ky. Více na: www.atletikajm.cz

Mateřinacup – turnaj pro mateřské školy na Hájích
Fotbalový klub FC Háje společně s Mateř-

skou školou Sulanského v dubnu a květnu 

organizovaly již 13. ročník turnaje pro ma-

teřské školy z Jižního Města. Ve čtyřech 

dnech, v dopoledních hodinách, se turnaje 

zúčastnilo 17 školek, 16 z Jižního Města 

a  jedna školka zavítala dokonce z Prahy 

2 – MŠ Květnového vítězství , MŠ Mado-

linka, MŠ Sulanského, MŠ Jažlovická, MŠ 

Markušova, MŠ Vejvanovského, MŠ Hra-

bákova, MŠ Křejpského, MŠ Drabíkova, 

MŠ Hroncova, MŠ Stachova, MŠ Dubno-

va, MŠ Konstantinova, MŠ Janouchova, 

MŠ Blatenská, MŠ Babákova, MŠ Na Dě-

kance. Jsme rádi, že se o této akci ví ne-

jen u nás na „Jižáku“, ale již po celé Praze. 

Jako každý rok, i letos kluci a holčičky ob-

lékli fotbalové dresy a  vyrazili na hřiště. 

Celkem si fotbal zahrálo 260 dětí. Během 

hry si hráči vyzkoušeli dávat góly do bran-

ky, ale také první náznaky kliček a malých 

soubojů o míč. Počasí bylo pro fotbal vel-

mi příznivé a přilákalo také fanoušky, kteří 

velmi intenzivně povzbuzovali svoje favo-

rity, a právě proto se také do branky ur-

čitě dokutálelo mnoho gólů. Po skončení 

zápasů čekalo účastníky vyhodnocení tur-

naje. Za přispění MČ Prahy 11 si vítězo-

vé odnášeli krásný pohár, diplom, všich-

ni účastníci také medaile. Organizátor 

nezapomněl na malé odměny a občerst-

vení, památkou je také fotodokumenta-

ce z akce. Organizátoři věří, že se dětem 

na fotbale líbilo: Rádi je na podzim uvidí-

me v našem klubu FC Háje JM. Díky patří 

všem účastníkům, těšíme se na vás v dal-

ším roce. 

Renata Klíčová

Soutěž talentované mládeže v Taekwon-Do ITF 
Sportovní centrum v  Nymburce hostilo 

16. a  17. května celorepublikové spor-

tovní klání středisek talentované mládeže 

(STM) v Taekwon-Do ITF. Na závodech tra-

dičně nechyběli talentovaní žáci a junioři ze 

školy Ge-Baek Hosin Sool, která soutěžila 

za  region STM Praha II. Středisko talen-

tované mládeže Praha II obsadilo celko-

vě stříbrnou pozici se ziskem 16 zlatých, 

19 stříbrných a 36 bronzových medailí. Ze 

skupiny cvičící na ZŠ Campanus úspěšně 

školu reprezentoval Lukáš Boček, který si 

vybojoval stříbrnou medaili ve sportovním 

boji v  kategorii juniorů a  bronzovou me-

daili v technických sestavách jednotlivců. 

V kategorii družstev se přičinil o zisk zlaté 

medaile ve speciálních přerážecích techni-

kách, stříbrné medaile ve sportovním boji 

a  silovém přerážení a  sbírku medailí do-

plnil o bronz z  technických sestav týmů. 

V kategorii juniorek si zaslouženou zlatou 

medaili z  technických sestav (6 – 5 kup) 

odnesla Alatankhuyag Baigali. Za krásné 

třetí místo ve sportovním boji v žákovské 

kategorii si velkou pochvalu zaslouží Boris 

Boček a Natálka Štorková. Všem závod-

níkům děkujeme za kvalitní výkony a pře-

jeme hodně úspěchů na druhém podzim-

ním soutěžním setkání STM v Brně. Na ZŠ 

Campanus probíhají tréninky denně podle 

rozpisu na www.tkd.cz pod vedením me-

zinárodního instruktora Martina Zámeční-

ka (VI. dan) a jeho asistentů.

Sport a relax
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Upozornění na změnu sídla, nebo zrušení informační kanceláře? 
Současné vedení městské části Praha 

11 zrušilo ke konci letošního dubna velmi 

populární a  často využívanou informač-

ní kancelář, tzv. CZECH POINT, situovaný 

v sídle fi nančního úřadu v ulici Opatovská 

č. p. 964. Tento krok ospravedlňují radní 

snahou o  úsporu fi nančních prostředků. 

Provoz informační kanceláře však jako 

jedna z mála činností městské části ge-

neroval určité fi nanční prostředky, které 

plynuly z  poskytovaných služeb, jako je 

např. ověřování úředních listin či ověřová-

ní podpisů. Je to velká škoda, neboť ná-

vštěvníci fi nančního úřadu nemuseli slo-

žitě cestovat z  jednoho úřadu na druhý, 

aby si mohli ověřit dokument či okopíro-

vat daňové přiznání. Rozhodně se jed-

ná o omezení služeb občanům na Jižním 

Městě, a  tedy omezení jedné ze zásad 

veřejné správy jako služby veřejnosti. 

Nešťastný krok současného vedení rad-

nice bohužel doprovází zavádějící infor-

mace směrem k  veřejnosti o  ukonče-

ní sídla informační kanceláře. Na  webu 

městské části Praha 11 se můžeme do-

číst v  upoutávce článku: „Upozornění 

na  změnu sídla informační kanceláře“, 

abychom se v  samotném článku dově-

děli, že se nakonec jedná o  její zrušení. 

Doufáme, že se jedná pouze o omyl re-

daktora, a ne záměr vedení radnice mas-

kovat nepopulární kroky spojené s ruše-

ním oblíbených služeb. 

Ing. Rostislav Korbel

zastupitel za Jižní Město – náš domov

Proč MČ Praha 11 v roce 2013 kupovala Sandru?
• v  programovém prohlášení Rady MČ 

Praha 11 v  roce 2010 se vedení měst-

ské části zavázalo k  tomu, že zrealizu-

je „úplatné převody bytových jednotek 

oprávněným nájemcům“ (privatizace by-

tového fondu) s tím, že veškeré výnosy 

z těchto převodů (prodejů), cca 1,2 mld. 

Kč, budou použity pouze a jenom na po-

řízení nových objektů určených k  bydle-

ní. Zjednodušeně řečeno, peníze z  pro-

deje bytů budou investovány do pořízení 

bytů. Tento záměr byl realizován poříze-

ním objektu Sandra a  objektu Zahrady 

Opatov. 

• pořízením objektu Sandra získala Pra-

ha 11 možnost nabídnout ubytování 

občanům, kteří pro Prahu 11 vykonáva-

jí činnost ve  veřejném zájmu, např.: uči-

telé mateřských a základních škol, hasiči, 

strážníci, policisté a  další profese. Ob-

dobným způsobem již několik let úspěš-

ně funguje objekt Květnového vítězství 

620 (tzv. Penzion).

Dále bylo uvažováno, že objekt San-

dra bude sloužit mladým občanům z Již-

ního Města jako tzv. startovací bydlení 

a  stejně tak seniorům jako tzv. ústupo-

vé bydlení.

• pořízením objektu Sandra získala Pra-

ha 11 možnost ukončit ubytovávání za-

hraničních dělníků, kteří v  minulosti, ale 

bohužel stále i v současnosti svým cho-

váním obtěžují či dokonce ohrožují místní 

obyvatele žijící v blízkosti Sandry.

Radnice pod mým vedením uvažovala, 

že do  konce roku 2014 bude ukončena 

smlouva se společností, která v Sandře 

provozuje ubytovnu, objekt bude vyčiš-

těn (deratizován), vymalován a upraven, 

aby mohl nabídnout důstojné bydlení, 

viz výše. Finanční náklady byly reálně od-

hadovány na  cca 25 mil. Kč. Tuto část-

ku byla a je Praha 11 schopna z rozpoč-

tu zajistit.

Mgr. Dalibor Mlejnský, 

Ing. Rostislav Korbel 

zastupitelé za Jižní Město – náš domov

Služba SMS-INFO: informace o haváriích 
a výlukách zdarma přímo do mobilu
Zdarma a aktuálně o  všem podstatném 

týkajícím se pražské vodovodní a kanali-

zační sítě. To je služba SMS-INFO, kterou 

nabízejí Pražské vodovody a  kanalizace 

svým zákazníkům. 

„Klient dostane zdarma do  svého mobi-

lu informace o  všech významných pro-

vozních událostech počínaje plánovanými 

výlukami a  konče mimořádnými havárie-

mi,“ informoval tiskový mluvčí společnos-

ti Tomáš Mrázek. „Zákazníci také mohou 

sledovat naše webové stránky, kde jsou 

informace o  výlukách ve  speciální sek-

ci. Info o haváriích běží v  režimu on-line 

včetně upřesnění, zda mají vliv na dodáv-

ky pitné vody, a o  lokalitě, kde jsou pří-

padně umístěny cisterny s náhradním zá-

sobováním. Vše je dostupné i na google 

mapách,“ dodal. 

Ke  službě SMS-INFO je nutná pouze re-

gistrace. „Při ní si klient určí, zda si nechá 

zasílat informace z celé Prahy, vybrané lo-

kality či ulice. Vždy záleží na jeho volbě,“ 

vysvětlil T. Mrázek. Zákazníci si službu mo-

hou objednat přes webové stránky www.

pvk.cz, zákaznickou linku 840  111  112 

či v  Zákaznickém centru PVK – Dyko-

va 3, Praha 10. Další možností je zaslat 

sms zprávu s  textem VEOLIA na  číslo 

720 001 112, kdy bude operátor klienta 

kontaktovat a provede s ním rychlou a po-

hodlnou registraci služby SMS-INFO.

Jaké informace služba SMS-INFO nabízí:
• významné plánované odstávky vody,

• velké havárie vodovodního a kanalizač-

ního potrubí ve vašem okolí, které by vás 

mohly na delší dobu omezit v odběru pit-

né vody nebo v odkanalizování,

• výjimečné provozní události s možným 

dopadem na zdraví a bezpečnost obyva-

tel (povodně, intoxikace pitné vody ve ve-

řejném vodovodu apod.),

• aktuální ceny vodného a stočného, pro-

vozní dobu zákaznických center a  call 

center, změny adres nebo telefonních 

čísel.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Názory zastupitelů
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BYDLENÍ 
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3 

mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Milíčov-

ského nebo Krčského lesa, i  před privati-

zací. Platba v hotovosti, dluhy a exekuce 

nevadí. Tel.: 777 211 671

• MÁM ZÁJEM O  KOUPI DOMU, PO-

ZEMKU nebo VĚTŠÍHO BYTU. Kdekoliv 

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

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

www.hlousekreality.cz

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM 

jako doma! Prodáme, pronajmeme, vy-

měníme vaši nemovitost, vyřešíme dlu-

hy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 

ZDARMA poradit do našich kanceláří: 

Krejnická 2021/1 a Opatovská 1753/12 

na tel. 607 00 11 88, na e-mailu: info@

jihomestskereality.cz

• Rodina s malým dítětem hledá byt ke 

koupi na JM. Velikost a stav bytu neroz-

hoduje. Platíme hotově. Nejsme RK. Volej-

te tel. 721 474 416.

• 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

• Pronajmu byt 2 + kk na Barrandově v lu-

xusní vile se zahradou a s vlastním vcho-

dem. K nastěhování ihned. Cena 9000 + 

2000 Kč poplatky. Kontakt: 602 603 728

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 

o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• 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

• 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

• 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

• PRONÁJEM bytu 2 + kk (původně 1 + 

1) v blízkosti metra Háje, byt je po celkové 

rekonstrukci. Tel.: 724 008 609

FINANCE 
A PRÁVO

• 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

• 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

• 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 

• 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

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• Instalatér u Chodovské tvrze, V. Škapa, 

tel.: 728 386 419

• 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

• !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

• 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

• 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

• 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

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

12 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL.indd   1 14.02.14   13:58
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• Obklad, dlažba, zednické a  malířské 

práce, bytová jádra, rekonstrukce bytů 

a koupelen, drobné práce. 36 měsíců zá-

ruka. Byt. jádra již od 99 000 Kč na klíč. Ce-

nová nabídka zdarma. Tel.: 608 709 716, 

Jan Rakovec, www.rakovec.cz

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + ná-

vštěva zdarma! Tel.: 606 227 390, e-mail: 

jsaifrt@seznam.cz

• 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

• 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

• 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

• NOVOTNÝ MALOVÁNÍ – tel.: 

606  556  547. Malování, lakování, štu-

kování, fasády, zaměření zdarma, práce 

i  o  víkendu. www.malovani-novotny.cz, 

e-mail: malovani.novotny@seznam.cz

• 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.

• Instalatér, oprava voda, odpad, plyn, 

montáž. Tel.: 603 771 808

• Plovoucí podlahy, tapetování, malíř-

ské práce, stropní kazety, dekorace, 

bytová jádra, rekonstrukce bytů. Za-

měření zdarma. Levně, rychle, kvalitně. 

Tel.: 603  494  330. E-mail: ivan.lafek@

seznam.cz

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, 

DVD, HI-FI věže, historická elektronika, 

LCD monitory a počítače. Rozumné ceny. 

AVC servis, tel.: 222  361  720 a  mobil: 

602 390 630

• 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

• HUBENÍ HLODAVCŮ. Profesionál-

ně a  levně vyřešíme Váš problém s  hlo-

davci a  hmyzem. Myši, potkani, švábi, 

mravenci, štěnice. Tel.: 607  607  201, 

www.zzgroup.cz 

• VEŠKERÉ INSTALATÉRSKÉ A  TO-

PENÁŘSKÉ PRÁCE – VODA, TOPENÍ, 

ODPADY, OD  DROBNÝCH OPRAV AŽ 

PO  REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER 

NA KLÍČ, GRAFICKÉ NÁVRHY KOUPELEN 

A  WC, KVALITA A  SPOLEHLIVOST. Tel.: 

605 802 803

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety.

Tel.: 737 202 354

• 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

• SÁDROKARTON OSKAR – Provádíme 

sádrokartonářské práce (příčky, stropy, 

předstěny, půdní vestavby, akustické od-

hlučení, bytová jádra), zednické a malířské 

práce. Tel.: 774 042 960, SADROKARTO-

NOSKAR@email.cz

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí gar-

nýže, opravy a  servis žaluzií. Zaměření 

a konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285, 

www.interierservisgroup.cz

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 

štukování, malířské a  lakýrnické práce 

a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rych-

lý. Tel.: 604 517 565, www.stukmalba.cz, 

e-mail: mirekrychly@seznam.cz

• Mytí oken včetně rámů, čištění koberců 

a nábytku, centrála pro Prahu 11. Slušné 

jednání, rychlá reakce a perfektní výsledek. 

Tel.: 724 006 275, e-mail: info@pvj-group.cz, 

www.pvj-group.cz

• OPRAVA, LADĚNÍ A  INSTALACE TV, 

satelitu, set-top boxu, DVD, radiomag-

netofonu. Servis malých domácích elet-

rospotřebičů. Mob.: 739 049 499, e-mail: 

krizjiri@volny.cz

• Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 

mokrou metodou profi  stroji. Ručně čistí-

me kožený nábytek, myjeme okna. Kvalit-

ně a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 

777 717 818, www.cistimekoberce.cz

PRÁCE
• PŘIJMEME PRO PROVOZOVNU 

NA JM zámečníka se svářečským průka-

zem CO a  pracovníka do  výroby plasto-

vých a hliníkových oken a dveří s praxí. Tel.: 

602 216 098, e-mail: okna@volmut.cz

• Hledáme kuchařky i nevyučené (zaučí-

me) a hlavní kuchařku do výrobny knedlí-

ků. Firma Knedlíky Láznička, Praha 10-Pe-

trovice. Kontakt: 777 949 043

• SPOLEČNOST VYRÁBĚJÍCÍ PLASTOVÁ 

A  HLINÍKOVÁ OKNA A  DVEŘE V  PRO-

VOZE NA  JM hledá ke  spolupráci mon-

tážní party včetně zedníka na  IČO. Tel.: 

602 191 332, e-mail: okna@volmut.cz

POČÍTAČE 
• 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 

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



30 Inzerce

• 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

OSTATNÍ
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ - zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová - Za-

kouřilova 94 Chodov. Tel.: 272 929 597

• 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

• 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

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výroba 

klíčů, opravy obuvi, brašen, kabelek, dešt-

níků, oděvů, bund, ortopedické opravy. 

Provádíme gravírování, broušení nožů 

a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opa-

tov. www.opravyobuvi.cz

• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE 

– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH 

VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALAR-

MY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚTLA, 

ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHOVAČ-

KY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.: 

777 832 938, Praha 4-Šeberov

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

v  práci... Profesionální služby za  rozum-

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

www.kadernice-do-domu.cz

• 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

• Zkušená. lektorka AJ s  16letou praxí, 

autorka 12 učebnic angličtiny, nabízí in-

div. výuku AJ. Volitelný styl výuky, rychlé 

výsledky s  metodou přímého mluvení. 

Nízké ceny již od  160 Kč za  lekci. Tel.: 

776  570  320, e-mail: jazykove.studio@

volny.cz• Pronájem nebytových prostor 
ve  Valentově ulici o  velikosti 21,21 m2 

a  10,55 m2, k  dispozici sociální zázemí 

ve společném prostoru. Kontakt pí Kopec-

ká, tel.: 731 466 932

• Ateliér Opatov: rámování a  pasparto-

vání grafi k, fotografi í, diplomů a  plakátů. 

Kurz výtvarného umění pro děti a dospě-

lé. Portréty na  zakázku od  akademické-

ho malíře. Křejpského 1508/29, Praha 

4, tel.: 777 293 051, po–čt 13–18 h, pá 

13–16 h, e-mail: ramovanijm@seznam.cz, 

www.atelieropatov.webnode.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

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

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

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.

BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE BYTŮ. NA KLÍČ
PŘÍZNIVÉ CENY! KVALITA!

TRADICE 15 LET. JÁDRO DO 7 DNŮ od 84 000 Kč.
ZÁRUKA NA PRÁCE 5 LET! www.reno.wbs.cz

RENO K. Novotný • 602 292 812 • 272 912 326 • renonovotny@atlas.cz

AKCE:11 % SLEVA ZE STAVEBNÍCH PRACÍ

ZUBNÍ ORDINACE
• přijímáme nové pacienty

• máme smlouvy s pojišťovnami

• dentální hygiena, bělění zubů

Kolektiv zubních lékařů nabízí 
bezbolestnou stomatologickou 
péči, individuální přístup.

Stomatologické centrum Háje 

Dental Image s. r. o.
Kosmická 537/2 – přízemí vpravo

tel.:  608 956 530

 608 903 035

www.dental-image.cz

Ordinační hodiny:
Po–Pá:  8.30–19.00

So, Ne, svátek: 10.00–15.00

Nabízíme kompletní servis. 
Letní akce na preparáty 
proti blechám a klíšťatům!

MVDr. Vladimír Fiala
Majerského 2034

149 00  Praha 4

Tel: 267 910 297

Mobil: 603 528 254

E-mail: veterina.fi ala@email.cz

www.fi ala.webordinace.net

Veterinární ordinace Praha 4 – Chodov 
specializovaná ordinace pro malá zvířata
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ZASKLÍVÁNÍ 
BALKON  A LODŽIÍ

Zam ení a kalkulace

u zákazníka zdarma

Kvalitní montáž

100% s e r v i s

Doprava zdarma

Prodej na splátky

ŽALUZIE | ROLETY | MARKÝZY | BEZPE NOSTNÍ DVE E
BALKONOVÁ ZÁBRADLÍ | VESTAV NÉ SK ÍN  NA MÍRU
SÍT  PROTI HMYZU | SUŠÁKY PRÁDLA

739 034 488
733 715 505 www.bydlenijerabek.cz
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