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TÉMA

Ředitelství městské policie v Praze 11 sídli-

lo již od devadesátých let v ulici U Přehrady, 

v malém nevhodném objektu, a to až do kon-

ce ledna letošního roku. V roce 2007 však 

začaly práce na novém sídle ředitelství spoje-

ném s novou služebnou. „Jen pro představu, 

ve starém objektu jsme měli k dispozici něco 

kolem 300 m2, v novém objektu, který je 

umístěn v areálu společně s výjezdovým sta-

novištěm záchranné služby, máme nyní pro-

stor o velikosti 1 200 m2,“ řekl ředitel měst-

ské policie na Jižním Městě Petr Schejbal.

 Městská část pro nové ředitelství vybrala 

starou budovu bývalých jeslí, která je v jejím 

vlastnictví. První etapa rekonstrukce byla 

ukončena v prosinci 2007 a náklady na ni čini-

ly téměř 10 mil. Kč. V jejím rámci vznikla nejpr-

ve nová služebna včetně šaten, sociálního za-

řízení, kuchyňky, denní místnosti a zázemí pro 

strážníky. V krátké době to byla tedy již druhá 

nová služebna městské 

policie na Jižním Městě, 

v první polovině roku 

2007 totiž byla do pro-

vozu uvedena služebna 

u stanice metra Cho-

dov. 

   Během druhé eta-

py pak vzniklo i samo 

ředitelství a náklady 

dosáhly výše přes 22 

mil. Kč. Rekonstrukční 

práce začaly v červenci 

minulého roku a již za-

čátkem letošního února 

bylo nové ředitelství 

kompletně přestěhová-

no z ulice U Přehrady 

do nových prostor. Městská policie má díky 

tomu k dispozici moderní zázemí i nejmoder-

nější technické vybavení. V novém působišti 

se nachází prostory pro administrativu, od-

počinkové prostory pro strážníky, výcviková 

místnost, zasedací a školicí místnost, posilov-

na, operační středisko, přestupkové oddělení, 

ale samozřejmě i garáže pro techniku a logis-

tické zázemí. Zbývá ještě dokončit třetí etapu, 

jež zahrnuje úpravy areálu kolem budovy. Ta 

bude dokončena v květnu a náklady jsou vy-

čísleny na částku přibližně 7 mil. Kč. Městská 

část poskytla budovu a fi nancovala rekon-

strukci a stavbu, magistrát fi nancoval vyba-

vení kanceláří, techniku a elektronická zaříze-

ní. „Díky městské části se podařilo, troufám 

si říct, vybudovat momentálně nejmodernější 

ředitelství městské policie v České republice,“ 

dodal ředitel Schejbal.

 Za poslední tři roky se i výrazně obměnil 

a obnovil vozový park městské policie. Ne-

dávno bylo na Jižní Město například přiděleno 

jedno ze tří vozidel Hummer, která pražská 

městská policie má ve svém inventáři, na Již-

ní Město přišly i nové hlídkové vozy a mo-

tocykly. Naše městská část také pravidelně 

přispívá ke zkvalitnění vybavení městské 

policie, aby její činnost ve prospěch občanů 

Jižního Města byla co nejefektivnější. Vedle 

nového ředitelství, které představuje investi-

ci v řádech desítek milionů, Praha 11 pořídila 

pro potřeby strážníků například vyhledávací 

zařízení odcizených vozidel, tři služební koně, 

dále jízdní kola, kterých mají strážníci nyní 

k dispozici 22, ale také mobilní telefony, tak-

tické vesty a další vybavení.

Daniel Potocký

VE STŘEDU 14. DUBNA BYLO V MARKUŠOVĚ ULICI SLAVNOSTNĚ OTEVŘENO NOVÉ ŘEDI-

TELSTVÍ MĚSTSKÉ POLICIE. ZAVRŠIL SE TAK TÉMĚŘ TŘÍLETÝ PROJEKT, KTERÝ MÁ PŘISPĚT 

KE ZKVALITNĚNÍ PODMÍNEK PRO PRÁCI MĚSTSKÝCH POLICISTŮ. VŽDYŤ BEZPEČNOST NA 

JIŽNÍM MĚSTĚ JE JEDNOU Z PRIORIT NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI A NOVÉ ŘEDITELSTVÍ A SLU-

ŽEBNA JSOU DALŠÍMI PRVKY V MOZAICE PROJEKTU BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO.

práce velkého týmu lidí. Ale co je nejdůležitější 

– máme za sebou nepřehlédnutelné výsledky. 

Začátkem tohoto roku jsem s napětím očeká-

val další výsledky a statistiky, které pravidelně 

dostávám jak od Policie České republiky, tak 

od Městské policie Praha. S potěšením jsem 

zjistil, že i výsledky z roku 2009 potvrdily trend 

snižování trestné činnosti na Jižním Městě. 

Určitě k tomu přispívá i naše systematická 

podpora městské policie Praha 11 (v uplynu-

lých třech letech vybudování nové služebny 

v OC Chodov, investice do technického vyba-

vení – např. kamery, zařízení pro vyhledávání 

odcizených vozidel, jízdní kola, taktické vesty, 

policejní koně aj.). Neustále se snažíme stráž-

níkům vytvářet kvalitní podmínky pro jejich 

práci a nejspíš nejhmatatelnějším důkazem 

toho je výstavba nové budovy Obvodního ře-

ditelství městské policie Praha 11, která byla 

slavnostně otevřena 14. dubna. Můžeme se 

tedy pyšnit nejmodernější služebnou městské 

policie v rámci celé Prahy, která nabízí nejen 

strážníkům, ale hlavně občanům ten největší 

komfort. K bezpečnosti našich obyvatel také 

beze sporu přispívá kamerový systém měst-

ské části Praha 11, který je svým rozsahem 

ojedinělým projektem v České republice. Nad-

standardní je také naše podpora Sboru dob-

rovolných hasičů Praha 11–Chodov. Programy 

prevence kriminality v našich základních a ma-

teřských školách, bezpečné přechody, cvičné 

evakuace, Systém integrované sociální inter-

vence (SISI) a mnoho 

dalších akcí realizujeme, 

ale také plánujeme pro 

vaši větší bezpečnost.

Váš Dalibor Mlejnský
starosta

Nové ředitelství městské policie na Jižním 
Městě bylo slavnostně otevřeno

Slovo 

starosty

BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO

Druhé dubnové vydání Klíče jsme se rozhodli 

věnovat tématu bezpečnosti. V kostce vám 

představíme aktivity, které v této oblasti reali-

zujeme u nás na Jižním Městě a představíme 

také několik novinek. Projekt Bezpečné Jižní 

Město je už zažitým pojmem, který dávno pře-

kročil hranice naší městské části. Jsem tomu 

velice rád, protože za těmito třemi slovy se 

skrývá opravdu usilovná, koncepční a poctivá 

Ředitelství městské policie je umístěno v sousedství 

výjezdového stanoviště záchranné 

služby.

Ředitel městské policie v Praze 11 Petr 

Schejbal ve vestibulu nové 

budovy v Markušově 

ulici. 
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Den otevřených dveří. Ukázka práce 

profesionálů v Hasičské stanici 4–Chodov přilákala 

při letošním Dni otevřených dveří nejvíc návštěvníků z celé Prahy. 

Den s hasiči. Na přelomu 

července a srpna připravili hasiči 

společně s městskou částí veřejnou prezentaci 

nazvanou Hasiči v akci. Na travnaté ploše u OC Chodov 

jihoměstští profesionální i dobrovolní hasiči návštěvníkům předvedli, 

jak dobře jsou na svou práci připraveni.

Ukázky vyprošťování. Početný dav 

návštěvníků přihlížel na dni s Integrovaným záchranným 

systémem bleskové souhře hasičů a záchranářů. Tu předvedli při 

cvičné ukázce vyprošťování zraněných osob u nehody osobního auta.

Těžkooděnci. Při dětských dnech se záchranáři v Centrálním parku 

si mohou děti zblízka prohlédnout ukázky výzbroje a výstroje 

policistů, záchranářů i hasičů. Ochranný oblek policejního 

těžkooděnce, zbraně a výstroj totiž běžně 

k vidění nejsou.

Den bezpečnosti. Součástí oslav narozenin Jižního Města v podobě 

11 dnů Prahy 11 byl v září minulého roku i Den bezpečnosti. 

Široká veřejnost se mohla seznámit s prací 

i technikou všech složek Integrovaného 

záchranného systému.

Ohlédnutí za 
akcemi v rámci projektu 
Bezpečné Jižní Město.

Bezpečnost ve školkách. V březnu 

začal projekt pro jihoměstské mateřské školky.

Prevence kriminality, co mám udělat když... Důležité 

informace o bezpečnosti se během jara dozvědí všechny školkové 

děti z Prahy 11. Na bezpečnostní vestičky si děti rychle zvykly. 

Městská část je zdarma rozdala všem předškoláčkům a prvňáčkům.



Jižní Město v policejních statistikách
Potěšitelným údajem ve statistikách je počet 

krádeží aut a jejich vykrádání na území Prahy 

11. Vyplývá z nich, že od roku 2003 se jejich po-

čet zmenšil téměř o polovinu. Zatímco v roce 

2003 bylo zaznamenáno 730 odcizených aut 

a 1 726 aut vykradených, v roce 2008 už 

jejich počty byly 484 resp. 1 352 a vloni to 

bylo 397 odcizených vozidel a 853 vykrade-

ných. K tomuto snížení mimo jiné napomohla 

preventivní opatření městské i republikové po-

licie, kamerový systém i vyhledávací zařízení 

odcizených vozidel, které městská část v roce 

2008 městské policii věnovala. Díky němu 

za rok 2009 strážníci zkontrolovali 618 058 

vozidel (například za rok 2007 pouze 7 132) 

a nalezli 21 ukradené auto.

Městská policie na Jižním Městě byla vloni 

úspěšná i v dalších oblastech. Za minulý rok 

strážníci zkontrolovali celkem 21 925 osob 

a drží celopražský primát v počtu zadržených 

celostátně hledaných osob, jichž bylo 63 

oproti 46 v roce 2008. Dále strážníci převed-

li na Policii ČR 104 osoby (90 v roce 

2008) a zajistili celkem 92 místa trest-

ných činů (34 v roce 2008). 

 V oblasti přestupků byla situace 

v roce 2009 i 2008 obdobná. Vloni 

městská policie řešila celkem 21 052 

přestupky (ve srovnání s 21 033 pře-

stupky v roce 2008), z tohoto počtu 

82 % tvořily dopravní přestupky.

Za loňský rok Policie ČR na území 

Prahy 11 zaznamenala 4 113 trestné činy, 

ve srovnání s rokem 2008 to znamená po-

kles o 2,6 %. Co se týče 

násilných trestných činů, 

těch bylo vloni spácháno 

celkem 98 (o 11 méně než 

předloni), a to včetně dvou 

vražd a 48 loupeží. 

 V oblasti majetkové trestné činnosti byl 

zaznamenán také pokles – celkem 3 491 pří-

pad oproti 3 532 v roce 2008, přičemž vlou-

pání do bytů a domů bylo například 86 (85 

v roce 2008). Výrazné je za rok 2009 i snížení 

počtu dopravních nehod, celkem se jich stalo 

680, v předchozím roce jich bylo o 693 více.

Zdravotnická záchranná služba
Od dubna roku 2008 funguje na Jižním Městě 

výjezdové stanoviště vozů záchranné služby 

v Markušově ulici. Od tohoto data až do úno-

ra 2010 sanitní vozy vyjely k celkem 14 466 

případům. Za rok 2008 to byl 5 651 případ, 

za celý rok 2009 pak šlo o 7 760 výjezdů.

Profesionální a dobrovolní hasiči
V Praze 11 za rok 2009 hasiči likvidovali cel-

kem 80 požárů, zasahovali u 42 dopravních 

nehod, 38 úniků nebezpečných látek 

a vyjeli k 166 technickým haváriím. 

Počet požárů poklesl ve srovnání 

s rokem 2008 o plných 42 %, naproti 

tomu počet nehod, u kterých hasiči 

zasahovali, se zvýšil bezmála na dvoj-

násobek. Jednotka SDH Praha 11-Cho-

dov v roce 2009 zaznamenala celkem 

16 výjezdů, to je o dva méně než 

předloni, v celopražském měřítku však 

jde mezi dobrovolnými hasičskými jednotka-

mi o nadprůměrný počet. Daniel Potocký
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Ukradených a vykradených aut je 
na Jižním Městě rok od roku méně

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY 
156
• Obvodní ředitelství Praha 11
Markušova 1555/18, Praha 4-Chodov

tel.: 267 913 054

• Operační středisko - NONSTOP 
tel.: 267 913 056, 267 913 055,  

e-mail: opes.p11@mppraha.cz

• Okrsková služebna OC Chodov
Roztylská 2321/19, Praha 4-Chodov

tel.: 272 075 125

Úřední hodiny: PO–PÁ 15.00–18.00

• Okrsková služebna Újezd
Kateřinské náměstí 465, Praha-Újezd

tel.: 272 690 545

Úřední hodiny: ÚT 15.00–18.00

• Okrsková služebna Šeberov
K Hrnčířům 34, Praha-Šeberov

tel.: 244 913 314

Úřední hodiny: ST 15.00–18.00

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA HL. M. PRAHY 
155
• Stanoviště Jižní Město 
Markušova 1556/16, Praha 4

• Lékařská služba první pomoci pro dospělé (LSPP)
Poliklinika Šustova 1930, Praha 11 

tel.: 296 506 302

• Lékárenská pohotovost
Poliklinika Šustova 1930, Praha 11 

tel.: 271 913 307 

(so, ne a v nočních hodinách)

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HL. M. PRAHY  
150
• Hasičská stanice 4 
Květnového vítězství 2023, Praha 4

tel.: 950 854 097

SYSTÉM INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ 
INTERVENCE (SISI) 
800 212 218

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
158
• Obvodní ředitelství Policie ČR Praha IV 
U Plynárny 2, Praha 4

ředitel plk. JUDr. Karel Adamec

tel.: 974 854 220, fax: 974 854 218

• Místní oddělení Jižní Město I
Kaplanova 2056, 148 00 Praha 4

tel. stálá služba: 974 854 700, fax: 974 854 708

Úřední hodiny: PO–PÁ 7.30–15.30 

• Místní oddělení Jižní Město II
Hráského 2231, 148 01 Praha 4

tel. stálá služba: 974 854 710, fax: 974 854 718

Úřední hodiny: PO–PÁ 7.30–15.30 

• Místní oddělení Spořilov
Bojanovická 1/2848, 141 34 Praha 4

tel. stálá služba: 974 854 760, fax: 974 854 768

Úřední hodiny: PO–PÁ 7.30–15.30 

• Inspektorát cizinecké policie Praha
Cigánkova 2/1961, 148 01 Praha 4-Chodov

tel.: 974 820 666, fax: 974 820 827 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
PRAHA 11 – CHODOV
150
Bohúňova 1341, 149 00 Praha 11

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO 
TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 
112

KontaktyPočet odcizených 
vozidel se mezi lety 
2003 až 2009 snížil 

o téměř 46 %.

Počet odcizených a vykradených 

vozidel v Praze 11 

2009

odcizená 

vozidla

vykradená 

vozidla

2008

2003

397

484

730

853

1352

1726

Počet městskou policií zadržených 

celostátně hledaných 

osob 

2007

2008

2009

43

46

63

Počty odcizených a vykradených aut na Jižním Městě
rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

krádeže aut 730 673 621 559 485 484 397

vykradená auta 1 726 1 527 1 555 1 368 1 204 1 352 8 53

Počty výjezdů záchranné služby ze stanoviště Markušova v jednotlivých měsících
měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 - - - 486 653 657 615 582 581 669 648 760

2009 739 694 704 643 626 611 574 597 592 637 639 704



www.praha11.cz6

Jednou z věcí, která vede k podpoře bezpeč-

nosti občanů, je Bezpečnostní mapa území 

městské části Praha 11. Jedná se o vizuální 

podobu rizikových míst a součástí jejího ob-

sahu jsou základní 

informace z oblasti 

kriminality a jiných 

bezpečnostních rizik. 

Jednotlivé listy pod-

kladové mapy před-

stavují oblasti jako je 

doprava, kriminalita, 

přehled bezpečnost-

ních složek, kamero-

vé systémy, sociální 

problematika, prak-

tické informace pro 

občany atd. Tyto 

oblasti obsahují kon-

krétní specifi cké pod-

oblasti zaměřené 

na určitou odpovída-

jící bezpečnostní a problémovou 

oblast (nebezpečné komunikace, 

bezpečné přechody, výskyt osob 

bez domova, rizika požárů, pře-

hled hydrantů, sirén atd.). 

 V současné podobě obsahuje 

mapa téměř 200 listů, jejichž počet se bude 

neustále zvyšovat. Aktualizovaná je pravi-

delně několikrát ročně. Mapa je umístěna 

na stránkách úřadu www.praha11.cz v sekci 

Bezpečnost na JM a je k dispozici ve všech in-

formačních kancelářích úřadu městské části. 

 Jako jediná městská část se můžeme 
pochlubit i detailním grafi ckým zpracováním 
přehledu hydrantů na území MČ Praha 11. 
Tento přehled velmi dobře slouží jak HZS hl. 
m. Prahy (HS 4–Chodov), tak též Sboru dob-
rovolných hasičů Praha 11–Chodov.

red

V rámci projektu Čisté Jižní Město odstraňují 

pracovníci Jihoměstské majetkové, a. s., černé 

výlepy na území městské části Praha 11. Upo-

zorňujeme, že černé výlepy jsou přestupek 

a pokud škoda přesáhne více než 5 tis. Kč, jde 

o trestný čin. Značné množství se jich nachá-

zí na sloupech polikliniky Opatovská, na au-

tobusové zastávce Agip Türkova, na Sádce 

a v okolí Polikliniky Hviezdoslavova. Na po-

rušování vyhlášky dohlíží jak městská policie 

Prahy 11, tak i pracovníci SISI, kteří jasně 

označují zákaz vylepování plakátů na majetku 

MČ Praha 11. Velká pozornost je věnována 

také pochozí zóně (dlažba, oprava a nátěry 

schodišť, střešení, odstraňování graffi  ti atd.).

 red

V rámci projektu Bezpečné Jižní Město se 

vloni uskutečnil kompletní pasport 50 pře-

chodů pro chodce v Praze 11. Díky nim se 

zvýšila bezpečnost v blízkosti mateřských 

a základních škol a na frekventovaných 

komunikacích a snížila nehodovost s chod-

ci. V loňském ani v letošním roce nedošlo 

k žádnému smrtelnému zranění chodce 

v Praze 11. 

 Přechody prošly ob-

novením a rozšířením 

svislého dopravního 

značení i signalizační-

ho zařízení a úprava-

mi pro handicapované 

občany. 

redPři procházkách Jižním Městem se často se-

tkáváme se zídkami či plastikami, které jsou 

pomalovány a zastříkány sprejery. Na území 

hl. m. Prahy totiž nejsou stanovena pravi-

dla umožňující zřízení plochy, na níž by mohli 

sprejeři legálně působit. Proto přišla městská 

část s nápadem připravit projekt užívání ploch 

pro účely veřejného malování (graffi  ti). Šlo by 

o místa s jasnými pravidly pro působení spre-

jerů bez nebezpečí trestního stíhání. Místa by 

byla označena a opatřena provozním a ná-

vštěvním řádem a souhlasem vlastníka. Pokud 

by podmínky nebyly dodržovány, plocha by se 

zrušila. Odbor územního rozvoje, městská po-

licie a KC Zahrada již vytipovaly místa, která by 

byla vhodná. U ploch, které nejsou ve vlastnic-

tví městské části, se musí získat souhlas vlast-

níka. Jsou připraveny návrhy souhlasu jednotli-

vých vlastníků k podepsání. Jedná se zejména 

o plochy, které jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

V současné době probíhají jednání s Doprav-

ním podnikem hl. m. Prahy, a. s., o dvou legál-

ních plochách přímo u metra Opatov, kde je již 

přislíben souhlas. S provozem ploch se počítá 

od léta. S možností využívat legálně tyto vol-

né plochy půjde ruku v ruce i zvýšení represe 

a kontroly jak městské části a pracovníků SISI, 

tak městské policie ke všem, kteří budou ničit 

nelegální plochy svými „výtvory“. 

 Projekt legálních ploch doplňuje a zapa-
dá do projektu antigraffi  ti nátěrů, který MČ 
Praha 11 v rámci systému prevence v boji 
proti nelegálnímu sprejerství realizuje. Jed-
ná se o program antigraffi  tové úpravy fasád 
obytných domů, škol, školek, podchodů 
a průchodů, které jsou ošetřeny ochranným 
nátěrem nepropouštějícím graffi  ti do pod-
kladu, a tím usnadňující jeho odstranění. 

red

Bezpečnostní mapa je tu pro vás

Za černé výlepy hrozí pokuta

I sprejování musí mít svá pravidla

50 nových 
bezpečných 
přechodů 

Na výřezu z mapy vidíte 

informativní umístění ukazatelů rychlosti v Praze 11.

Prostor pod mostem u kruhového objezdu 

Türkova je místem častého vylepování. 

Nedovoleného.

Tak tenhle obrázek by už brzy měl 

být minulostí.

Praha 11 se jako jediná 
městská část může pochlubit 

bezpečnostní mapou, která je k dispozici 
ve všech informačních centrech 

i na webu www.praha11.cz.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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npor. Mgr. Tomáš Horský, 

28 let, 

velitel stanice HS 4–Chodov

plk. JUDr. Karel Adamec, 

60 let, 

ředitel OŘ Policie ČR Praha IV

Jiří Košárek,

26 let, 

velitel stanice SDH Praha 11 

policejní rada Petr Schejbal, DiS., 

38 let, 

ředitel OŘ MP Praha 11

Místo narození: Kladno

Vzdělání: VŠ – Mgr., obor bezpečnostně-právní a krizové řízení

Děti: 15měsíční syn Dominik

Záliby a koníčky: sport, hudba, vaření

Odkud pocházíte? Od 2 let bydlím v Praze, od 4 let jsem do svých cca 

21 vyrůstal na Jižním Městě. Vlastně, už když jsem sloužil u hasičů, 

ještě jsem tu bydlel – můj první dotaz na práci u HZS byl vznesen právě 

na chodovské stanici. :-)

Jak dlouho pracujete u hasičů a kdy jste o této práci začal přemýšlet? 
Od roku 2003, bylo to takové rozhodnutí okamžiku, taková zvláštní 

shoda okolností.

Nějaká specifi kace práce na jedenáctce? 

Určitě pro sídlištní zástavbu charakteristické zásahy v sídlištních vnit-

roblocích, panelák = velké množství obyvatel na „malé ploše“; výškové 

budovy; relativní klid přes den kvůli migraci obyvatel za prací do jiných 

částí Prahy; relativně velký počet mateřských a základních škol; výskyt 

vodních ploch; samozřejmě D1. 

Čím se prezentujete pro lidi? 

V první řadě exkurze; ukázky techniky v MŠ, ZŠ; dny otevřených dveří – 

vždy ke Dni dětí, ale i při dalších příležitostech; různé cvičné evakuace 

(vzdělávacích zařízení, MŠ, ZŠ, domů s pečovatelskou službou) a další 

cvičení související s procvičováním naší zdatnosti (viz Bajkonurská).

Co byste popřál Jižňáku? 

Aby jeho obyvatelé věděli, že tu pro ně jsme, ale abychom se vídali 

pouze při výše zmíněných ukázkách, exkurzích a cvičeních.

Místo narození: Přezletice, Praha-východ

Vzdělání: ZŠ Praha 9-Vinoř, Gymnázium Vysočany, Vysoká škola SNB, 

Právnická fakulta UK

Děti: dvě

Záliby a koníčky: zahrádkářství, rybaření

Jak dlouho pracujete u policie?
U policie jsem od roku 1975 a začínal jsem u základního útvaru 

v Praze 5. Většinu své kariéry jsem strávil na kriminálce. Později jsem 

přešel na tehdejší městskou správu VB, kde jsem pracoval na oddě-

lení vražd. V 90. letech jsem se stal policejním ředitelem v Praze 10 

a od roku 2004 jsem ředitelem obvodního ředitelství Praha IV.

Má služba ve IV. pražském policejním obvodě nějaká specifi ka?
Především je to největší obvod v rámci Prahy, který zároveň vykazuje 

nejvyšší míru kriminality v Praze. Je to dáno zejména velkým počtem 

stálých obyvatel.

S jakými problémy se ve svém obvodě nejvíce potýkáte?
Dá se říci, že je zde situace podobná jako v celé Praze. Především 

je to majetková trestná činnost, ale z těch specifi ckých problémů se 

dají jmenovat fotbalová utkání, jež se konají v Praze 10. Co se týče 

struktury trestné činnosti, tak jde především o vloupání, krádeže, pou-

liční loupeže, vykrádání aut, drobnou pouliční kriminalitu obecně. Jinak 

profesně se potýkáme s nedostatkem policistů, což je celorepublikový 

problém.

Jaký je váš vztah k Jižnímu Městu?
Můj vztah je čistě pracovní, jelikož jsem nikdy na Jižním Městě nebyd-

lel.

Místo narození: Praha 4, Krč

Civilní povolání: kuchař

Děti: v létě očekávám narození syna

Záliby a koníčky: lyže, turistika, přátelé

Bydlíte na Jižním Městě? 

Ano bydlím, od narození. Je tady hezké prostředí, klid a spousta míst 

pro odpočinek a zábavu, velmi dobrá občanská vybavenost. To byla 

rozhodující hlediska při koupi bytu.

Kdy se objevila myšlenka, stát se hasičem? 
S hasičinou jsem se seznámil díky starším kamarádům. Tehdy jsme při-

pravovali dětský den na ZŠ Mendelova, chytlo mě to a už jsem zůstal. 

Členem SDH jsem od roku 1998. 

Máte nějaké zajímavosti ve své práci? 
Jsme dobrovolní hasiči a děláme bez nároku na mzdu a ve svém vol-

ném čase. Důležitou činností dobrovolných jednotek na území hl. m. 

Prahy je zajištění stavby protipovodňových bariér kolem Vltavy. To 

jsme prokázali při cvičení „VODA 2005“, kdy se bariéry stavěly pouze 

cvičně. Na jaře roku 2006 jsme netušili, že získané poznatky ze cvičení 

uvedeme do praxe. Jarní tání sněhu a silné deště zvedly průtok vody 

Prahou a povodňové bariéry jsme stavěli „naostro“.

Jak rád trávíte volný čas? 
Procházkami v přírodě a poznáváním zajímavých míst a památek v re-

publice. 

Co byste popřál Praze 11 do budoucna? 
Ať se nám tady i dále dobře a hezky žije.  

Místo narození: Praha 4

Vzdělání: ZŠ Tererova, soc. právní akademie, veřejnoprávní akademie 

a v současné době studium policejní akademie

Děti: jedno

Záliby a koníčky: sport všeho druhu, motorismus

Jak dlouho pracujete u městské policie?
U městské policie jsem od roku 1995, zpočátku jsem působil jako 

strážník na starém Žižkově, později jako velitel směny. V roce 1999 

jsem byl jmenován zástupcem ředitele pro výkon služby na obvodním 

ředitelství Praha 15 a 22. Od roku 2007 až dodnes zastávám funkci 

ředitele obvodního ředitelství na Jižním Městě.

Má služba na Jižním Městě nějaká specifi ka?
Výrazné odlišnosti zde nejsou, Praha 11 je také okrajová lokalita Pra-

hy. Nicméně oproti centru Prahy jsou odlišnosti dány zejména sklad-

bou obyvatel a urbanistickým řešením. Proto jsme také například i díky 

městské části jako první v Praze zahájili hlídkovou činnost na koních, 

která je velmi vhodná v přilehlých lesoparcích. Velmi se nám osvědčila 

i jízdní kola.

S jakými problémy se ve svém obvodu nejvíce potýkáte?
Po materiální stránce nemáme větší problémy díky podpoře magis-

trátu a městské části. Co se týče personální otázky, situace je dobrá, 

máme nyní 90 strážníků, mým cílem je číslo 100 do konce letošního 

roku. Co se týče bezpečnosti a kriminality, pak situace je velmi obdob-

ná jako v jiných částech Prahy, určitým specifi kem Jižního Města je vel-

ká anonymita. Setkáváme se především s vandalismem, vykrádáním 

aut, drobnými krádežemi.

Jaký je váš vztah k Jižnímu Městu?
Velice kladný, v mládí jsem zde vyrůstal a nyní je to můj domov.

Čtyři muži a jejich 
životy spojené s bezpeč-

ností nás všech.
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 Automobilový žebřík se používá při práci ve výškách a nad volnou hloub-

kou (například Nuselský most). Je schopen dosáhnout v ideálním případě až 

do vzdálenosti 37 metrů. Slouží jako provizorní most při záplavách.

 Hasičská houkačka vydává typický zvuk při požárním zásahu. 

 Cisternové hasičské zásahové vozidlo Dennis má vodní čerpadlo s výkonem 

2 700 l/min.

 Transportér je rychlý zásahový automobil, vybavený vyprošťovacím zařízením (hyd-

raulické nůžky, nafukovací zvedací polštáře), používá se při složitějších dopravních nehodách.

 Člun Dinghy se používá k zásahům na vodě (tonoucí, ropné havárie), vozidlo, na kterém je 

umístěn, je vybaveno nornými stěnami a sorpčními prostředky.

 Vozidlo CAS K 25 – LIAZ 101.860 slouží pro přepravu požární-

ho družstva a potřebného vybavení na místo zásahu. Nádrž na vodu 

pojme 2 500 l vody. Vozidlo CAS 32 – Tatra 815, které zakoupila pro 

potřeby hasičů městská část, slouží hlavně pro přepravu většího množ-

ství vody. Nádrž na vodu pojme 8 200 l.

 Řetězová pila Husqarna 365, rozbrušovací pila Husqarna K 750 

Rescue jsou součástí vozidla LIAZ 101. 

 Vloni zakoupila městská část dýchací techniku pro potřeby hasičů. 

Jde o 8 dýchacích přístrojů Draeger PA90 v nadstandardním provedení.

 Elektrocentrála slouží k napájení tří 500W halogenových refl ektorů.

V roce 2009 zaznamenala jednotka 
693 výjezdy: 192 požáry, 86 dopravních 

nehod, 15 živelných pohrom, 79 úniků 

nebezpečné chemické látky, 267 technic-

kých havárií. 

V roce 2009 zaznamenala jednotka 16 výjezdů: 3 požáry, 3 doprav-

ní nehody, 3 případy čerpání vody ze zatopených prostor, 6 případů 

odstraňování padlých stromů a 1 případ úniku chemické látky.

Hasičská stanice 4 – Chodov

Ukázky techniky a vybavení 

Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov

Na vybavení 
a technice se fi nančně 

podílela i městská 
část Praha 11.



 Vyhledávací zařízení odcizených vozidel dostali strážníci od naší 

městské části darem.

 Strážníci při výkonu služby používají malé kamery na uniformě.

 Jeden ze tří Hummerů pražské městské policie slouží na Jižním 

Městě.

 Městská policie vozí defi brilátory ve dvou služebních vozech.

 Policisté zásahových jednotek nosí při akcích speciální obleky 

a vybavení.

 Na kontrolu přítomnosti alkoholu v krvi se používá tester 

i s vlastní tiskárnou.

 Policisté mohou měřit rychlost vozidel i za jízdy díky autu vyba-

venému radarem.

 Posádka hlídkového vozu má na sobě standardní taktické vesty.

 Záchranáři mají na sobě předepsané výrazné refl exní oblečení.

 Sanitky jsou mezi výjezdy napojeny na externí zdroje energie.

 K vybavení sanitních vozů rychlé pomoci patří tzv. ZOL (defi brilátor a EKG v jednom přístro-

ji), dále odsávačka a lehká kyslíková maska.

V roce 2009 městská policie v Praze 11 

řešila 21 052 přestupky, zkontrolovala 

21 925 osob, zadržela 63 celostátně hle-

dané osoby, nalezla 21 ukradené vozidlo, 

104 osoby předvedla na Policii ČR.

Na území Prahy 11 připadá 4 113 trest-

ných činů za rok 2009, 397 odcizených 

vozidel a 853 vozidlel vykradených. 

Evidováno je 98 násilných trestných činů, 

včetně dvou vražd a 48 loupeží, řešeno 

bylo celkem 680 dopravních nehod, nikdo 

při nich nebyl usmrcen, těžce bylo zraně-

no 13 osob, lehce 62 osoby.

Od dubna 2008 do února 2010 sanitní 
vozy vyjely k celkem 14 466 případům, 
za rok 2009 to bylo 7 760 výjezdů. 

Záchranná služba loni ošetřila na Jižním 

Městě celkem 4 831 pacienta, z toho 

bylo 38 pacientů u dopravních nehod 

a 29 případů kardiopulmonální resuscitace.

9

hasičů, policistů a záchranářů
Městská policie Praha 11 

Policie České republiky

Záchranná služba hl. m. Prahy – stanoviště Markušova

FOTO: DANA FOUČKOVÁ, DANIEL POTOCKÝ 

A RASTISLAV BETINEC
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Jednu březnovou neděli jsme 

strávili s posádkou vozu, která 

byla vedle běžné hlídkové čin-

nosti vyčleněna pro případy ozná-

mené na linku 156. Fotografi e níže 

zachycují některé okamžiky z dva-

náctihodinové směny posádky po-

licejního Hummeru, který byl měst-

ské policii na Jižním Městě nedávno přidělen.

7:00  Posádku „stopadesátšestky“ tvořili 

vrchní inspektor Miroslav Žabka (vpravo) a in-

spektor Daniel Fiľák.

8:40  Hlídka uděluje hned dvě pokuty naráz 

za parkování na zákazu zastavení u stanice 

metra Opatov.

9:15  Posádka Hummeru hlásí operačnímu 

poškození veřejného osvětlení. O pár hodin 

později se již na opravě pracuje.

11:19  Hlídka dává do pořádku veřejné pro-

stranství po řádění vandalů u zastávky auto-

busu Dědinova.

11:56  Tankování. Hummer městské policie 

je vybaven pohonem na plyn, pro mnohé je 

tudíž překvapivé, že jeho provoz je velmi eko-

nomický.

14:45  Na základě oznámení na l. 156 ope-

rační posílá hlídku do ulice Květnového vítěz-

ství, aby zkontrolovala opuštěný dům. Vše je 

v pořádku.

16:37  Posádka vozu koná pěší kontrolu sta-

nice metra Opatov. Posléze může operační-

mu hlásit: „Vše v pořádku“.

16:56  Ve Stříbrského ulici hlídka objevuje ne-

zabezpečený vrak vozu. Je zdokumentován 

a nahlášen operačnímu. Další opatření budou 

následovat.

17:36  V Rašově ulici hlídka objevuje muže 

bezvládně ležícího na zemi. Strážníci zjistí, že 

je silně opilý, zraněný a nekomunikuje. Posti-

ženého po pár minutách předávají posádce 

záchranky.

19:00  Posádka končí svou službu odevzdá-

ním zbraní, vybavení a vyplněním denních vý-

kazů činnosti.

Prohlédněte si interiéry nového ředitelství MP

Jeden den se „stopadesátšestkou“

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Podívejte se, jak 
vypadá den s hlídkou 

městské policie.

Za významného přispění naší městské části mají strážníci nové zázemí pro svou práci, jejíž podstatou je služba občanům Jižního Města.

 Přestupkové oddělení z pohledu návštěvníka  Školicí a briefi ngová místnost  Ředitel Schejbal představuje posilovnu

8:40

11:56

16:56

9:15

14:45

17:36

11:19

7:00

16:37

19:00

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Na Karlově náměstí v pražském Novém Měs-

tě bývalo kdysi rušné tržiště. Ve zdi radniční 

věže je dosud zasazena železná páska, „mír-

ná míra“, zvaná pražský loket. 

 Obchodníci si podle ní kontrolovali svůj 

dřevěný, kterým měřili sukna a podobné zbo-

ží. Někteří lidé si ale nedají pokoj, musí druhé 

podvádět, i když na to většinou doplatí. Kdysi 

prý jeden kramář uplatil úředního měřiče a ten 

mu schválil míru kratší, ale v průběhu trhu se 

na podvod přišlo. Obchodník přišel o zboží 

a zavřeli ho. Úplatný kontrolor prchl z měs-

ta, kde tak o všechno přišel a brzy prý v bídě 

zemřel, neměl však 

pokoje. Vždycky 

od půlnoci do prv-

ního zakokrhání ně-

kterého novoměst-

ského kohouta prý 

musí běhat kolem 

radniční věže a pro-

sit o odpuštění, že 

kramáři neocejcho-

val správnou délku 

591,4 mm.

  Jiří Bartoň

Nenechte si ujít Garnie!
Pražské fi nále juniorského maratonu se poběží poprvé na území Prahy 11 

ve čtvrtek 29. dubna.

Místo závodu – Centrální park, čas startu – 12 hodin
Délka trati – okruh 1 000 m se startem a cílem situovaným ke Komunitnímu centru.

Start doprovodných závodů pro žáky základních škol je v 11 hodin.

Součástí závodu je charitativní projekt „Kilometry pro paraple“ start ve 12.30 hodin.

 Jak pomůžete? Platí pravidlo, že za uběhnutý okruh dáte 10 Kč 
do pokladničky Centra Paraple, která bude umístěna u pořadatelů maratonu 

u startovní brány. 
Ve 14 hodin bude zakončení charitativního běhu Miloše Škorpila kolem ČR 

„Kilometry pro paraple“.

Závod se koná s podporou Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy. 

Záštitu nad sportovní akcí převzal starosta Dalibor Mlejnský.

připravuje

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 
JIŽNÍHO MĚSTA

12. ročník se uskuteční 20. května 2010 

od 11 hodin na zahradě klubů seniorů

Křejpského 1502, Jižní Město 

• Soutěžit se bude v následujících disciplínách: přetahování lanem, golf - 

patování, ruské kuželky – pouze pro tříčlenná družstva, střelba na hokejovou 

branku, veslování, hod míčem na cíl, hod na koš, hod kroužkem na cíl, 

nejdelší okrájená jablečná slupka, šipky, slalom vozíčkářů. • Každý účastník, 

s výjimkou vozíčkářů, se může přihlásit maximálně ke třem disciplínám 

+ do soutěže družstev v ruských kuželkách. • Na nejlepší čekají zajímavé 

ceny. • Záštitu převzal: poslanec Parlamentu České republiky Jiří Janeček, 

radní MHMP PhDr. Milan Pešák, starosta MČ Praha 11 Mgr. Dalibor 

Mlejnský • K příjemné náladě přispějí zajímaví hosté, dobrá hudba - Brdská 

pětka a kulturní program. • Pro soutěžící i diváky je připraveno občerstvení. 

• Podrobné informace, včetně přihlášek, obdržíte u: E. Meixnerové, 

Šalounova 2025, tel.: 267 990 164, 724 603 302 • Uzávěrka přihlášek 

je 30. dubna 2010. • Přijďte sportovat, fandit nebo se jen bavit, budete 

vítáni. 

Tajnosti za humny (21)

Zač je toho loket 
Památný loket.

REPROFOTO

  Bezpečnostní projekt v mateřských škol-

kách na Jižním Městě

  Setkání starosty s pedagogy z MŠ a ZŠ 

na Praze 11 

  Kombinéza Martiny Sáblíkové pro Jižní 

Město

  Florbalistky ZŠ Campanus jsou nejlepší 

v republice

  Druhý ročník jarního běhu Krčským le-

sem

  Setkání starosty se seniory

  Položení základního kamene dostavby 

ošetřovatelského centra Janouchova

  Dění okolo budovy staré pošty v Miku-

lově ulici

  Noc s Andersenem aneb nocování dět-

ských čtenářů v knihovně

  Sledgehokejista Michal Vápenka nejen 

o ZOH ve Vancouveru

Na jaká témata re-
portáží se můžete 
těšit ve vydáních 
TV Praha 11 vy-
sílaných v druhé 
polovině dubna?

Rekapitulace
programového prohlášení

Rady městské části Praha 11
www.praha11.cz

Lepší Jižní Město
2000 vestiček
pro větší
bezpečnost
dětí

SOCIÁLNÍ
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Systém integrované sociální intervence (SISI) 

je jedním z prvků rozsáhlého projektu měst-

ské části – Bezpečné Jižní Město. Městská 

část jeho prostřednictvím usiluje o zvyšování 

bezpečnosti občanů a snižování kriminality 

na Jižním Městě, což je jednou z jejích prio-

rit. SISI je svým zaměřením specializován 

především na řešení sociálně-patologických 

jevů. Občanům Jižního Města nabízí zejména 

bezplatné sociální, psychologické a právní 

poradenství v Poradně SISI, nonstop bezplat-

nou SISI linku 800 212 218, terénní sociální 

práce, psychologické poradenství ve školách, 

ale také například doučování dětí a řešení je-

jich problémů. Poradnu SISI najdete v Ledvi-

nově 2 u zastávky Chodovská tvrz, otevřeno 

má úterý 10.00–18.00 (sociální poradenství), 

čtvrtek 10.00–18.00 (sociální poradenství), 

13.00–20.00 (psychologické poradenství), 

14.00–17.00 (právní poradenství).

 V rámci psychologického poradenství 

na školách dochází psycholog SISI do pěti 

škol na Jižním Městě a s jednou školou spo-

lupracuje externě. O služby psychologa je 

ve školách velký zájem, výhodou tohoto způ-

sobu poradenství je práce s dětmi přímo v je-

jich každodenním prostředí. Obrátit se na něj 

může každý s jakýmkoliv problémem týka-

jícím se dětí a dospívajících. Kontakt a další 

informace: www.praha11.cz, Milena Nováko-

vá, tel.: 602 641 571, e-mail m.novakova@

sisipraha.cz, www.sisipraha.cz. 

 Součástí SISI projektu jsou i bezpeč-

nostní pracovníci, které můžete ve žlutých 

refl exních vestách potkávat například v okolí 

stanic metra. V součinnosti s městskou i re-

publikovou policií pomáhají udržovat veřejný 

pořádek, chránit majetek občanů a zvyšovat 

jejich bezpečnost. Například ke konci minu-

lého roku se podařilo ve spolupráci městské 

policie a pracovníků SISI odhalit a zadržet 

skupinu pachatelů, která v okolí Stříbrského 

ulice soustavně poškozovala zaparkovaná 

vozidla a kradla jejich součásti. Centrum SISI 

při své činnosti získává rovněž i poznatky pro 

statistiky a databáze sociálně-patologických 

jevů, díky nimž je možné navrhovat konkrétní 

řešení problémů na Jižním Městě. 

red

 Za celý loňský rok občané Jižního Měs-

ta využili služeb Poradny SISI celkem 

v 295 případech, z toho 152 se týkaly so-

ciálního, 102 právního a 41 psychologického 

poradenství. Terénní sociální pracovníci při své 

práci kontaktovali 373 klienty, z toho ve 192 

případech šlo o děti a mladistvé, bezpečnost-

ní pracovníci pak za minulý rok kontaktovali 

celkem 830 klientů, největší skupinu tvořily 

osoby bez přístřeší, celkem 317, a osoby pod 

vlivem alkoholu, 263 případy. Bezplatná SISI 

linka přijala 120 volání obyvatel Jižního Města, 

nejčastěji šlo o objednání do Poradny SISI (56 

krát) a také telefonické žádosti o poradenství 

a vyhledání informací (50 případů). 

 V rámci psychologického poradenství 

na šesti školách v Praze 11 psycholog SISI 

kontaktoval 219 klientů, nejvíce poradenství 

využívali žáci, 117 případů. Centrum SISI také 

poskytovalo pravidelné doučování pro žáky 

s různými potížemi, jeho délka byla v souhrnu 

107 hodin. V minulém roce také například při 

centru vznikl parlament mládeže, jehož zase-

dání se zúčastňují i zástupci úřadu a radnice.

 Během loňska pracovníci SISI asistovali 

strážníkům městské policie i pracovníkům úřa-

du městské části při desítkách kontrol restau-

rací a nočních podniků zaměřených na mládež 

a nalévání alkoholu nezletilým. Za zmínku sto-

jí i monitoring hlukového zatížení na Jižním 

Městě během loňského srpnového koncertu 

zpěvačky Madonny.  red

Máte problémy s hlukem ve vašem okolí, 

v domě, na pracovišti nebo třeba na veřej-

ných prostranstvích, v blízkosti barů a restau-

rací? V takovém případě vám pracovníci SISI 

mohou být nápomocni, zavolejte na SISI linku 

a ihned můžete mít díky jejich hlukoměru in-

formaci o úrovni hlukového zatížení. Služba 

je velmi fl exibilní, není třeba čekat dny nebo 

týdny. Například v minulém roce ji občané vy-

užili ve 14 případech. V současnosti se usiluje 

i o akreditaci hlukoměrného zařízení, aby hod-

noty zjištěné pracovníky SISI měly relevanci 

i pro veřejné instituce jako je hygienická sta-

nice, ale i policie či úřady.   

Co je projekt SISI a co vám 
může nabídnout 

Systém integrované 
sociální intervence 
v číslech

Měření hlukového 
zatížení

Bezplatná SISI linka 
800 212 218, pomoc 
v závažných situacích.

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Pracovníci SISI působí především u stanic 

metra a mají žlutou refl exní vestu 

s logem projektu Bezpečné 

Jižní Město.  

Bezpečnostní projekt 
roku 2008 a 2009
Systém integrované sociální intervence 

v Praze 11 získal v květnu minulého roku 

prestižní ocenění Bezpečnostní projekt roku 

2008 a letos v lednu své prvenství obhá-

jil a získal titul Bezpečnostní projekt roku 

2009 udělovaný Českou pobočkou ASIS 

International.

V interiéru nového ředitelství městské po-

licie, které bylo v dubnu slavnostně otevře-

no, byste našli i uniformu zachycenou na 

fotografi i. Víte, kdo ji v minulosti nosil? 

A) anglický „bobík“ z 1. poloviny 20. stol., 
B) čs. strážník z 30. let 20. stol., 
C) čs. policista z doby tzv. Protektorátu 
Čechy a Morava. 
Odpovědi zasílejte na adresu redakce Klíče 

do konce dubna, vylosovaní výherci se mo-

hou těšit na hezké odměny.

Soutěžní hádanka

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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INZERCE

Služby
• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, 
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel. 604 618 298, 222 364 018.

• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-

pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme 

v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. 

Telefon: 272 761 234, 602 366 328.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ - šití na míru, úpravy, 

opravy, odborně poradím J. Majerová - Cho-

dov, Zakouřilova 94, Tel.: 272 929 597.

• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – prá-

vo občanské a rodinné, rozvody, smlou-

vy, byty, nemovitosti, úschovy. Tel: 

603 835 609, www.advocate-brown.eu, 

e-mail: eva.brown@volny.cz.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, malíř-

ské práce, stropní kazety, levně,rychle, včetně 

víkendů. Zaměření zdarma.Tel.: 603 494 330, 

e-mail: ivan.lafek@email.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - 

Kompletní malířské práce, štukování panelů, 

stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za ro-

zumné ceny. www.123malovani.cz, Tel:603 

475 667, e-mail:infomal@volny.cz.

• Opravy praček a myček: AEG, ARISTON, 

CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, PHILCO, 

WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. p.Podlipný tel.: 

603 276 606.

• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, 
voda, kanalizace, topení, montáže zámků, 

provádí i havárie v sobotu a neděli J. Schima-

na tel. 223000393, mobil: 607550484.

• MYTÍ OKEN (plast. 3+1 cca 300,- Kč), čiš-

tění koberců a čalounění. Tel: 606 148 453 

nebo 222 955 295 - Fa Šilha.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opa-

tov. Vymáhání pohledávek, majetkové spory, 

smlouvy a dohody, nemovitosti, byty, roz-

vody a právo rodinné, občanské, obchodní 

a pracovní. JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova 

1520, Praha 4 tel. 602 190 800.

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNI-
ČEK v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678, 

261 261 792 v době 7-22 hod. Prodej no-

vých a odvoz starých chladniček.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvo-

rů – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebi-

če atd. Doprava a jiné práce dle dohody. Tel.: 

775 677 928.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

ceny, km po Praze zdarma TEL.: 723 809 137 

www.stehovanibytu.cz.

• BOURÁNÍ BYTOVÝCH JADER včetně od-

vozu za 6 900,- Kč, dále nabízíme řezání, 

bourání bytových příček, ořezávání + kácení 

stromů, zednické, elektroinstalační a instala-

térské práce. Tel.: 775 677 928.

• PEDIKÚRA OD 160Kč, Manikúra 140 Kč, 

Kadeřnictví-pánské stříhání od 80 Kč, Dámské 

kompletní stříhání 250 Kč, Kosmetika od 350 

Kč, Studio IVETA, Modletická 1389, Praha 4, 

obj. na tel: 777 586 848.

• PEDIKÚRA medicinální vč. masáže – relax 

pro Vaše nohy, refl exologie nohou, depilace. 

Manikúra, gelová modeláž nehtů, parafínové 

zábaly. SLUNEČNICE – Brodského 1677/5, 

Praha 4, tel. 605 460 495.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV ,VIDEO, DVD, 

HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monitory 

a počítače. Rozumné ceny. AVC servis – tel.: 

222 361 720 a mobil.: 602 390 630.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 

úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-

fon: 222 982 922, 604 517 565.

• INSTALATÉR U Chodovské tvrze V. Škapa 

tel. 728 386 419.

• SERVIS POČÍTAČŮ a kancelářské techniky. 

Pomoc s odstraňováním potíží, školení při 

práci s počítačem. Diagnostika ZDARMA. Do-

prava po Praze 11 ZDARMA. m:775 677 101 

e:mentality@mentality.cz.

• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME - pro-

dáváme: ledničky, porcelán, obrazy a likvida-

ce pozůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na uni-

versitním statku 1a, P10-Malešice. Tel.: 

603 865 336, 274 779 716.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOU-
PĚ a výměn bytů. Dlouhodobá specializace 

na Jižní Město, Prahu 4 a 10. Právní servis 

zajištěn. RK Ing. Hloušek, Praha 4-JM. Tel.: 

272 927 497, 607 636 784.

• KOUPÍM BYT 2+KK NEBO 2+KK/L V PRA-
ZE 11. Mohu také nabídnout výměnu za větší 

byt v Praze 11. Vše pouze družstevní nebo 

OV. Bližší informace na tel. 607 686 460.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+kk až 4+1/L. 
Pouze na Jižním Městě. V osobním nebo 

družstevním vlastnictví. Stav bytu může 

být původní nebo po rekonstrukci. Tel.: 

721 606 214.

• HLEDÁME MENŠÍ BYT v Praze 4 k proná-

jmu pro dvě osoby, nekuřáci bez zvířat, za-

řízení na dohodě. Volejte nebo sms prosím 

na tel.: 605 845 088, nebo 220 806 245. 

• KOUPÍM BYT 2+kk, 3+1 v Praze nebo 

Středočeském kraji, do 50 km od Prahy. Plat-

ba hotově! Tel.: 722 509 947.

• MILOVICE u PRAHY - PRAHA. Vyměním 

obec. byt 1+kk 38 m2 + komora 1. patro 

s výhl. do zeleně. Byt i dům po kompl. rekon-

str. Nájem vč. záloh 3000 Kč.

• KOUPÍM BYT NEBO ROD. DŮM kdekoliv 

v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti ani 

vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné - 

nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, 

služební, podnikový a pod. Nechám čas na vy-

stěhování, uhradím za Vás případné dluhy 

na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím 

i právně velmi komplikované případy, podílová 

spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, ža-

lobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně 

obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. 

dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu 

a doplatek a pod. Platím v hotovosti, zálo-

ha možná ihned. TEL: 222 941 032, nebo 

603 420 013.

• PRODÁM družstevní byt na JM přímo u me-

tra Háje, velikost 68 m2 před rekonstrukcí. 

Odhad 2.800.000,- Kč (dohoda o ceně mož-

ná). Nechci prodej přes realitní kancelář. Tel.: 

723 444 359 (po 16 hodině!).

Ostatní
• PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 

28 m2, zadní vchod domu Markušova 1634, 

P4, (vstup z Brandlovy za OD TESCO). 

Vhodné pro obchod nebo kancelář. E-mail: 

toul@seznam.cz Tel: 602 148 319.

• HLEDÁM aktivní a hodnou BABIČKU (nebo 

maminku na r.d.) na hlídání půlroční holčičky. 

Nejdříve občasné hlídání pár hodin týdně 

a od léta na 6 hod. denně. Ideálně ze starého 

Chodova nebo Opatova. Tel.: 724265214.

• PRODÁM chalupu v Jižních Čechách u Blat-

né. Celoročně obyvatelná 2+1 + technické 

místnosti. Pozemek 400 m2. Cena k jednání 

1.300.000 Kč. Tel.: 604 127 069.

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí – dozvíte se, jak efektivně 

pečovat o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení – make-up a denní líčení.

Vizážistika – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.
Studio MK
Kontakt: 777 079 284
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Lidé si často neuvědomují, že v případě požá-

ru či jiného nebezpečí jsou důležité průchozí 

prostory nejen v okolí bytu, ale také na chod-

bách a ve sklepních prostorech. Právě po-

slední zmiňované jsou v některých domech 

v neuvěřitelném stavu. V případech, kdy spo-

lečnost Jihoměstská majetková, a. s., která 

má v domech patřících městské části pořádek 

na starost, zjistí, že sklepy, chodby či 

společné prostory nejsou průchodné 

a blokuje je nepořádek, upozorní vý-

věskou v domě na žádost o nápravu. 

Pokud k ní nedojde, nechává společ-

nost na své náklady prostor vyklidit, 

ale částku poté rozpočítá všem nájem-

níkům. Právně jsou věci, nacházející 

se na chodbách, považovány za věci 

odložené. Je v zájmu nás všech mít 

společné prostory uklizené, protože 

v případě požáru či jiného ohrožení jde 

o vteřiny, a ty se mohou kvůli nepořád-

ku a lhostejnosti některých lidí tragicky 

prodloužit. red

Cvičné evakuace, které mají procvičit rychlost 

a souhru při krizových situacích, se loni usku-

tečnily jak v základních školách, tak v obyt-

ných domech, v metru a na vodních plochách. 

I letos se počítá s jejich opakováním. Napří-

klad s cvičnou evakuací domu s pečovatel-

skou službou. 

  Metro
Při loňském cvičném zásahu, při němž byl si-

mulován požár vlakové soupravy metra v ob-

ratišti za stanicí Háje, zasahovali útvaroví ha-

siči hl. m. Prahy ze stanice 4–Chodov a naše 

dobrovolná jednotka Prahy 11. 

  Vodní plocha
Zásahový člun, nafukovací lávku a dokonalou 

souhru předvedli hasiči ze stanice Chodov mi-

nulý rok na jaře při cvičné záchraně tonoucího 

na Šeberáku.

  Základní škola
Děti z jihoměstských základek ukázaly, že 

v krizových situacích umí zachovat klidnou 

hlavu a disciplínu. V základní škole Donoval-

ská byla evakuace spojena s ukázkami zá-

chranářů.

  Budova archivu
Cvičná evakuace kvůli úniku nebezpečné 

chemické látky se loni uskutečnila v budově 

Archivu hl. m. Prahy. Účelem simulace byl  

koordinovaný postup hasičů a personálu bu-

dovy v případě likvidace úniku chemické látky 

a dekontaminace. Cvičení se zúčastnili profe-

sionální hasiči z chodovské stanice.

  Výšková obytná budova
Obytný dům v Bajkonurské ulici je jeden z nej-

vyšších na Jižním Městě. A právě zde se loni 

5. listopadu konalo cvičení profesionálních 

hasičů z Prahy 11 a dalších jednotek ve spo-

lupráci s naší městskou částí. Hasiči úspěšně 

zlikvidovali simulované ohnisko požáru a eva-

kuovali fi guranty i obyvatele domu.

red

Průchodné sklepy a chodby jsou důležité

Evakuace a ukázky připravenosti bezpečnostních složek

Na společných chodbách v domě v ulici

Anny Drabíkové najdete i množství nákupních vozíků. 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Součástí projektu 
Bezpečné Jižní Město byla zkouška 
připravenosti bezpečnostních složek 

a série cvičných evakuací.

Sklepní 

prostory v domech v ulici Emilie 

Hyblerové jsou odstrašujícím příkladem. 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ A DANIEL POTOCKÝ
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CESTOVNÍ AGENTURA
       www.nubis.cz
Zájezdy od 150 českých a německých 
cestovních kanceláří do celého světa.

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 222 365 747 
Po–Pá   9,00–19,00 777 755 714

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50
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AZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Přímo od výrobce – certifikováno

Kvalita – nízká cena

mobil: 777 151 205 nebo zdarma 844 158 746
Balkonsystém, s.r.o., www.balkony.cz

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
AKCE: do konce března 2010 vana + umyvadlo ZDARMA nebo sleva 15 % 

ze stavebních prací pro obyvatele Prahy 11 a v důchodovém věku
Materiál a vybavení dle vašeho výběru. Elektro, instalatérské práce, podlahy, malování, 

sádrokarton, kuchyňské linky, revizní zprávy. Spolehlivě, rychle, kvalitně. 
Již přes 250 realizovaných koupelen na Praze 11. Nízká cena. Jádro do 7 dnů od 88 000 Kč.

NOVĚ: ZÁRUKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 48 MĚSÍCŮ!    www.reno.wbs.cz

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

ZDARMA
Vám to sice neuděláme, ale přijatelné ceny máme!

kamerové a zabezpečovací systémy  elektroinstalace  bytové rozvody

protipožární signalizace  přístupové systémy   společné televizní antény

tel.:        212 242 703
mobil:  777 063 629 

mail:info@vortexsystem.cz
www.VORTEXSYSTEM.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 •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO
tel.: 272 937 482, 272 928 969, 731 208 823
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově

Z A J I S T Í M E  V Š E  C O  P O T Ř E B U J E T E :
projekt, zaměření v bytě, práce, materiál, doprava,
revizní zprávy, jednání na stavebním úřadu, plánky

JEN U NÁS
Z D A R M A

projekt + vyřízení stavebních
náležitostí v ceně 5 000 Kč

Praha 4, Horáčkova 19, tel.: 241 730 387, mobil: 602 244 255, www.bytovejadro.cz

B Y T O V Á  J Á D R A
s p e c i a l i s t é  n a  J i ž n í  M ě s t o

PŘESTAVBY BYTOVÝCH JADER NA KLÍČ
Do 5ti dnů, včetně dodání materiálu

REKONSTRUKCE BYTU
Tel:. +420 604 687 967 

www.rekonstrukce-prestavby.cz

MAMINKA
Centra Chodov

Zaregistrujte se na
www.centrumchodov.cz

Centrum Chodov p ipravilo
práv  pro vás a vaše ratolesti
zábavnou sout ž o tu nej maminku! 
P ihlašte se a vyhrajte atraktivní ceny.

Registrace do 20. dubna 2010

Exit 1 dálnice D1, stanice metra C Chodov
Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4

Finále 8. kv tna 2010

Ukončení slevové AKCE 10 % 
proběhne 15.1. 2010. 

KOJENECKÉ PLAVÁNÍ NA JIŽNÍM MĚSTĚ
VYDRÝSEK

Květnového vítězství 1738, areál MŠ Chodov, Praha 4

www.vydrysek.info
tel.: 605 218 971 pí. Podlipná

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,

KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH

• RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ •
zaměření a cenový rozpočet

Z D A R M A

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ 
Při realizaci koupelny a kuchyně SLEVA na kuchyň!
Obyvatelé P11 – 5% sleva na koupelnu po celý rok

telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
48 MĚSÍCŮ
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PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

Na trhu od roku 1992 25 000 bytů ve správě  držitel certifikátu řízení jakosti dle ISO 9001:2000

:
• prodej a pronájem vaší nemovitosti za nejlepší cenu

• komplexní správu vašeho bytu po dobu vaší
 dlouhodobé nepřítomnosti

• veškeré právní služby

• ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA
tel.: 272 739 251, e-mail: reality@ikon.cz
mobil: 777 757 108, www.ikon.cz
... PŘEVODY VAŠICH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ

ÍSISTÍMEZAJ ::
• prodej a pronájem vaší nemovitosti za nejlepší cenu

íákomplexní správu vašeho bytu po dobu vašíxní správu vašeho by•
íédlouhodobé nepřítomnostiouhodobé nepřítomnosti

íáeškeré právní službveškeré právní služby•

• ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA

Rekapitulace
programového prohlášení

Rady městské části Praha 11
www.praha11.cz

Lepší Jižní Město
50 nových
bezpečnějších
přechodů

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.

PROVĚŘENÉ VOZY 
ZA ODPOVÍDAJÍCÍ CENY
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HAKO

Škoda Fabia 
1,4 16V, 
klimatizace
Rok výroby:
2007
Najeto:
65 000 km
Barva: 
oranžová metal
Země původu: 
ČR

Cena: 163 000,- Kč vč. DPH
Pozn.:  rozsáhlá výbava (nutno vidět), sada letních 

pneu, zánovní garážovaný vůz

Toyota Yaris 
1,0 VVT-i, 
klimatizace
Rok výroby: 
2001
Najeto: 
154 000 km
Barva: světle 
zelená metal
Země původu: 
ČR

Cena: 107 000,- Kč vč. DPH
Pozn.:  servisní knížka, defend lock, imobilizér, 

pěkný garážovaný vůz

Mercedes 
Benz 400 
CDI Long
Rok výroby: 
2001
Najeto:
118 000 km
Barva: černá
Země původu: 
Německo

Cena: 319 000,- Kč vč. DPH
Pozn.:  výborný technický stav, pravidelný servis, 

vyčerpávající výbava, krásný luxusní vůz

BMW X5 3,0i 
Steptronic
Rok výroby: 
2001
Najeto:
116 000 km
Barva: 
modrá metal
Země původu:  
dovoz USA

Cena: 265 000,- Kč vč. DPH
Pozn.:  garážovaný vůz s pravidelným servisem, 

rozsáhlá výbava, zabezpečení proti krádeži

Stačí jednou zavolat!

 777 76O 96O

 774 420 566

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

RPSN od 199,71%
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