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Lékárna Pharmacentrum, poliklinika Budějovická 
Otevřena v nových prostorách

V září mnoho zajímavých akcí a výhodných cen!

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY − Kompletní sortiment  
potřeb na poukaz, i volně prodejných (ortézy, bandáže, límce,  
pomůcky při inkontinenci). Obsluhující dborný personál.

DIALÉKÁRNA −Vše co diabetik potřebuje (léky, potravinové  
doplňky, glukometry s příslušenstvím a jejich výměna,  
zdravotnické potřeby, boty). Poradenství, měření hladiny  
glukózy v krvi zdarma, glykovaného hemoglobinu.

Klientské bonusové karty. Výživové poradentví. 
Individuální lékové poradenství zdarma.

Poliklinika Budějovická (Metro C Budějovická), Antala Staška 1670/80 , 140 00 Praha 4, tel.: 261 006 330,336, 584 

Nové služby

Stávající služby

DBK NOVÝ 
VCHOD

VRÁTÍME
JIŽNÍ MĚSTO
OBČANŮM

ŽÍT POCTIVĚ
A BEZÚHONNĚ

DÁVÁ SMYSL
DŘÍVE, NEŽ SI MYSLÍTE VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

Stanislav Urbánek
Kandidát na starostu Prahy 11

Pavel Hlaváč
Kandidát do Senátu

www.pavelhlavac.cz www.facebook.com/pavel.hlavac
www.top09.cz/praha11 www.facebook.com/top09.praha11
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Klíč na území Prahy 11 má na starost Čes-

ká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 18. září 

nedostali do schránek, nebo byl pohozen 

na zemi, napište nám prosím do redakce 

na e-mail: klic@praha11.cz a uveďte ulici 

a číslo popisné. Můžete volat i na bezplat-

nou linku 800 104 300.
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TÉMA

Ten je určený hlavně pro předškolní děti 

a jejich rodiče a jeho smyslem je v dě-

tech rozvíjet samostatnost, kreativitu 

a tvořivost. Je také příležitostí pro vznik 

nových přátelství a dobrých soused-

ských vztahů. 

 Projekt se uskuteční postupně bě-

hem září až do poloviny října na celkem 

osmi nových typově odlišných hřištích. 

„Chceme lidem a hlavně těm nejmenším 

ukázat naše nejhezčí hřiště a představit 

je, říká místostarostka Eva Štampacho-

vá. Rekonstruovali jsme z nevzhledných 

betonových a mnohdy nebezpečných 

hřišť a podařilo se nám je přeměnit 

na moderní oplocená hřiště s novými her-

ními prvky. Snažili jsme se při tom zvýšit 

jejich kapacitu i dostupnost. Putováním 

navazujeme na úspěšné seriály preven-

ce kriminality ve školkách, prevenci silnič-

ní kriminality v jihoměstských základních 

školách a na oblíbená nedělní odpoledne 

v parku,“ dodává Štampachová. 

 Program se uskuteční každé pondělí 

a středu dopoledne od 9 do 12 hodin 

a odpoledne od 13 do 16 hodin a určitě 

uspokojí všechny děti i jejich doprovod.  

Pro holčičky a kluky jsou připraveny vý-

tvarné a kreativní dílny, tancování a spor-

tování a zajímavé interaktivní hry. Pro ty, 

kteří mají rádi hudbu, je připraveno hra-

ní na hudební nástroje. Nebude chybět 

ekologická výchova, zajímavosti o příro-

dě, poznávání fauny a fl óry a třeba dět-

ská autoškolička. Zkrátka si nepřijdou 

ani rodiče. Ti si budou moci ochutnat no-

vinky bio stravy, nebo si dokázat svou 

URČITĚ SE SHODNEME NA TOM, ŽE VOLNÝ ČAS VENKU TRÁVÍ DĚTI NEJ-

RADĚJI NA PĚKNÉM DĚTSKÉM HŘIŠTI. MĚSTSKÉ ČÁSTI SE JICH ZA PO-

SLEDNÍ ROKY PODAŘILO ZREGENEROVAT A VYSTAVĚT PŘES ŠEST DESÍ-

TEK. V KŘEJPSKÉHO ULICI NA OKRAJI CENTRÁLNÍHO PARKU NAJDEME 

OD ZÁŘÍ NOVÉ HŘIŠTĚ S POŘADOVÝM ČÍSLEM PĚTAŠEDESÁT. PRÁVĚ 

TADY ODSTARTOVAL NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU ZÁBAVNÝ PRO-

GRAM SE VZDĚLÁVACÍMI PRVKY S NÁZVEM PUTOVÁNÍ PO DĚTSKÝCH 

HŘIŠTÍCH. 

Pojďte s námi putovat 
po dětských hřištích

Neprestane,
dokud ho nevezmete na detske hriste Prahy 11. 
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zručnost během kreativních workshopů. 

A pro milovníky pohybu budou připrave-

ny taneční kurzy a jóga. Maminky si zkusí 

vyplnit čas výrobou šperků. Samozřejmě 

že všechno bude dokumentovat dětský 

fotograf, takže budete mít i fotografi e 

do rodinného alba z povedeného dne. 

Takže teď už si jen stačí udělat volno 

na některý termín a vyrazit.

 Všechny informace o plánovaných 

akcích na dětských hřištích a podrobný 

program najdete na webových strán-

kách www.praha11.cz a na stejných 

stránkách v sekci Jižní Město je také 

katalog všech jihoměstských dětských 

hřišť. Informace o nich najdete i v inter-

aktivní mapě městské části.

red

přišel za zástupci Dopravního podniku, 

nedával jsem mnoho šancí tomu, že se 

setká s pozitivní odezvou. O to víc mne 

těší, že se naše myšlenka zrealizovala. 

Novou linkou dojedeme z Hájů na Smí-

chov za neuvěřitelných dvacet minut. 

(Nebudeme muset jezdit přes centrum, 

přestupovat v metru či z metra na tram-

vaj.) V době, kdy píšu tento sloupek, ješ-

tě nevíme, jaká situace nastane ke konci 

září, kdy se otevře Pražský okruh. Měl by 

sice odvézt z města až sedmdesát tisíc 

aut a ulevit tak i Jižní spojce (tím i uvol-

nit prostor pro autobusy), ale… kolem 

Chodova sice nebudou projíždět náklad-

ní vozy směřující z Plzně do Brna, ale 

přibudou vozy jedoucí z Plzně do Hradce 

Králové a naopak. Na tento nápor podle 

mého soudu není připravena část ulice 

5. května u Spořilova, kde nejsou dosta-

tečné podmínky pro tak velký nápor ka-

mionové dopravy. 

 Zejména proto jsem vyzval  minis-

terstvo dopravy k představení dalších 

plánů ve výstavbě chybějících úseků 

Pražského okruhu a nalezení takového 

modelu vedení dopravy na Jižní spojce 

a na nově otevíraném úseku Pražského 

okruhu, který nezkomplikuje život obyva-

tel Prahy 11. Věřím, že naše jednání bu-

dou konstruktivní, a že vám budu moci 

přinést opět dobré zprávy.

 V rámci Dne Pražské integrované do-

pravy, v úterý 21. září, si bude možné 

zdarma vyzkoušet rychlost nové linky. 

Předváděcí jízdy vyzkoušíme také my 

od 14 do 19 hodin a v příštím Klíči vám 

přineseme obsáhlejší informace týkající 

se dopravy na Jižním 

Městě.

Váš Dalibor Mlejnský
starosta

Slovo 

starosty

DOPRAVA NA JIŽNÍM MĚSTĚ

Od prvního října spojí nová přímá au-

tobusová linka (č.125) Jižní Město se 

Smíchovským nádražím. Vedle „zřízení 

školního autobusu“ z Kulatého Chodov-

ce a linky 293, jejichž provoz také inicio-

vala naše městská část (a která také obě 

linky dotuje), toto považuji za další velký 

úspěch, ale zejména velké zlepšení do-

pravní obslužnosti Jižního Města. Nová 

trasa, pro kterou hlavní město Praha vy-

hradí na Jižní spojce pruh pro autobusy, 

bude rychlejší než spojení metrem. Při-

znám se, že když jsem s tímto nápadem 

Putovat s námi můžete po těchto hřištích
15. 9.  Park u Chodovské tvrze – nová část

(13. 10. se tady uskuteční závěr projektu)
20. 9. Kloboukova 2202
22. 9. Leopoldova – Brodského
27. 9. Láskova, Nechvílova

29. 9. Centrální park (malé hřiště)

4. 10. Ocelíkova ulice

6. 10. Křejpského ulice ve vnitrobloku

11. 10. Klírova ulice ve vnitrobloku

FOTO: ARCHIV
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

SMARAGDOVÉ JUBILEUM. 
Rovných 55. let společného 

života oslavili na Chodovské tvrzi 

v létě manželé Milada a Antonín Sit-

tových. Do dalších společných let přejeme 

jen to nejlepší. 

STOVKA. Neuvěřitelných sto 

let oslavila v létě paní Helena 

Bartoníčková z Domova pro seni-

ory k Milíčovu. Do dalších let přejeme 

pevné zdraví. 

ZLATÁ SVATBA. Hezké výročí 

oslavili v červenci manželé 

Jaroslava a Jaroslav Surých. My 

přejeme do budoucna hodně štěstí 

a další společně prožité chvíle. 

FLORBALOVÉ LOUČENÍ. Za účasti elitních hráček 

fl orbalového klubu Herbadent SJM Praha 11 se na 

konci srpna mohl každý příchozí seznámit s tím, co je 

to fl orbal, jak se hraje, kde se hraje a vyzkoušet si základní 

fl orbalové dovednosti v připravených soutěžích. Hezká sportovní akce 

se uskutečnila ve sportovní hale Jižního Města.

LETNÍ MĚSÍCE JSOU OBDOBÍM ZMĚN. Jestli si 

myslíte, že během letních prázdnin jsou školy zavřené 

a sem tam se po nich projde školník, aby vymetl myši, 

tak se mýlíte. V Základní škole Campanus tomu nebylo jinak. 

Pracovalo se na několika místech. Rekonstrukcí prošly šatny 1. stupně, 

cvičná kuchyňka, školní klub, vstupní prostor a kanceláře. No a 1. září 

naleštěná škola přivítala žáky do nového školního roku. 

POVEDENÝ VÝLET. Senioři z městské části Praha 

11 si v srpnu užili jednodenní výlet do Kutné Hory. 

Historické město nabízí spousty památek a krásných míst. 

Jedním z nich je chrám Svaté Barbory, dominanta Kutné hory, 

před kterým si Eva Štampachová, místostarostka Prahy 11, která pro 

seniory výlety pravidelně organizuje, vyměňuje postřehy s ostatními. 

HARMONIKÁŘ ZAHÁJIL ŠKOLU. Začátek školního 

roku je pro prvňáčky i jejich rodiče velkou událostí. Ty jiho-

městské přišli do jednotlivých škol pozdravit zástupci z rad-

nice a rozdat jim pamětní listy a dárečky pro radost. Na Zá-

kladní škole Mikulova byl první školní den spojen s otevřením nového 

školního hřiště pro děti, kterému přihlížela téměř stovka budoucích 

školáků. Akci zpříjemnilo vystoupení malého šikovného harmonikáře. 
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Je tady Festival Dobytí Jižního pólu X.
Desátý ročník tradiční akce se uskuteční 

v sobotu 18. září v areálu KC Zahrada 

a okolí. Odstartuje ve 14 hod. progra-

mem pro rodiny s dětmi na zahradě Kul-

turního centra a zároveň s tím se rozje-

de i hiphopová stage v průjezdu objektu 

Slunečnice mezi ulicemi Vojtíškova a Ma-

lenická. V rámci hiphopové stage vystou-

pí rapeři z Jižního Města SCUR a mladá 

a nadějná hiphopová kapela GETA. Jako 

doprovodný program bude připraven poi 

workshop, streedance a graffi  ti exhibice, 

breakdance a beatbox battly o ceny 

a závěrečná fi reshow, to vše za neustá-

lého hudebního doprovodu DJs. 

 Hlavní program v podobě koncert-

ních vystoupení pak začne v 17 hod. 

v hlavním sále KC Zahrada. Na koncer-

tě vystoupí punk´n´rollové kapely THE 

UNHOLY PREACHERS a QUEENS OF 

EVERYTHING a na závěr zahrají rocko-

ví MANŽELÉ, průkopníci rapu z Jižního 

Města, otcové legendární nahrávky Ji-

žák. 

 Občanské sdružení Proxima Sociale, 

o.s., festival pořádá ku příležitosti oslav 

15 let své činnosti a zároveň 10letého 

výročí fungování Nízkoprahového klubu 

Jižní pól na Praze 11.

 Je určen široké veřejnosti, rodinám 

s malými dětmi, teenagerům a všem 

příznivcům organizace Proxima Sociale, 

o.s. Vstup je zdarma a uskuteční se bez 

alkoholu a drog.

Festival je pořádán za fi nančního přispě-

ní MČ Praha 11 v rámci Dnů Prahy 11. 

Kontakty: Mgr. Jindřich Exner (jindra@

proximasociale.cz, tel.: 774 610 093, 

www.proximasociale.cz)

Přijďte se pobavit a zároveň přispět na 

dobrou věc - povodní postiženou školu.

 Pod záštitou SRPŠ se 27. září usku-

teční na ZŠ Mikulova charitativní akce 

„Svatováclavský jarmark“, jejíž výtěžek 

bude věnován vybrané škole, která byla 

postižena letními povodněmi. Jarmark 

bude pro žáky školy otevřen již od rána, 

pro rodiče, budoucí školáky z mateř-

ských škol v okolí a širokou veřejnost 

v odpoledních hodinách. Jako vstupné 

můžete přinést balík starého papíru, py-

tel víček od pet-lahví či starý hliník, ale 

přispět můžete také fi nanční hotovostí. 

 Co vás čeká? Různé sportovní atrakce 

pro malé i větší, stánky s občerstvením 

a drobnými výrobky od dětí naší školy. 

 Bližší informace najdete na webo-

vých stránkách 

www.zsmikulova.cz.

 Věříme, že se na na-

šem sídlišti najde řada spoluobčanů, kte-

ří rádi pomohou.

Tak přejeme akci hodně štěstí.

Mgr. Michaela Lipertová 
zástupce ředitele 

chch 

ova.cz.

e e se na nana-

KURZY 
ARANŽOVÁNÍ 
KVĚTIN
Od října zahajujeme nový ročník kurzů,

pro začátečníky i pokročilé, které se 

konají v KC Zahrada.

Informace na:
 www.kvetinybabeta.cz

Svatováclavský jarmark pomůže 
škole postižené povodní

Pohádkové 
Průhonice
Zveme všechny 25. a 26. září od 9 do 

16 hodin do obory v Průhonickém parku. 

Tady se uskuteční tradiční akce v průho-

nickém lese, nebudou chybět pohádko-

vé postavy a zábava. Akci podpoří také 

městská část Prahy 11. Takže neváhej-

te a určitě si udělejte čas. 

red
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INFORMACE ÚMČ

Přinášíme vám informace 
k místním poplatkům
Často se setkáváme s dotazy, jak je to 
s místními poplatky, které vybírá Úřad 
městské části Praha 11. Na starosti 
je má ekonomický odbor, oddělení po-
platků, které vybírá místní poplatek ze 
psů, místní poplatek za lázeňský nebo 
rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. 
Zeptali jsme se vedoucí ekonomického 
odboru úřadu městské části Prahy 11, 
Ing. Davidové, jak to vlastně s poplat-
ky je.

 Poplatek ze psů platí držitel psa (fy-

zická nebo právnická osoba), který má 

trvalý pobyt na území městské části 

Praha 11. Místní poplatek ze psů se pla-

tí ze psů starších 3 měsíců. Každý občan, 

který psa vlastní, je povinen ho do 15 

dnů přihlásit. 

Výčet sazeb místního poplatku:   
v panelovém domě činí ročně 1500 Kč 

za jednoho psa, za každého dalšího psa 

činí 2250Kč. Místní  poplatek je splatný 

ve dvou splátkách vždy k 31.3. a 31.8. 

daného roku. V rodinném domě činí roč-

ně 600 Kč za jednoho psa, za každého 

dalšího psa činí 900 Kč. Místní poplatek 

je splatný vždy k 31.3. daného roku.

 Pro důchodce činí 200 Kč za jednoho 

psa, za každého dalšího psa činí 300 Kč. 

Místní poplatek je splatný vždy k 31.3. 

daného roku.

 Pokud držitel psa označí 

mikročipem a zároveň ho 

zanese do databáze hl. m. 

Prahy, bude mu poskytnuta 

úleva z roční sazby poplatku 

ve výši 350 Kč po dobu dvou 

následujících let po označení 

a zaregistrování psa. 

Místní poplatek za lázeňský nebo re-
kreační pobyt
 Ubytovatel je povinen nahlásit do 30 

dnů ode dne, kdy začne podnikat, správ-

ci poplatku zahájení činnosti.

 Sazba poplatku činí 15 Kč za kaž-

dý i započatý den pobytu. Poplatek je 

splatný bez vyměření a to do patnácté-

ho dne každého následujícího měsíce.

Místní poplatek z ubytovací kapacity
 Ubytovatel je povinen splnit u správ-

ce poplatku ohlašovací povinnost do 15 

dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, 

která má za následek vznik povinnosti 

platit poplatek.

 Sazba poplatku činí 4 Kč za kaž-

dé využité lůžko a den. Poplatek 

je splatný bez vyměření a to 

do konce měsíce následující-

ho po skončení kalendářního 

čtvrtletí. Pokud není ubytova-

cí zařízení zkolaudováno jako 

penzion, hotel nebo ubytovna, 

místní poplatek z ubytovací ka-

pacity se neplatí. 

Kontaktní adresa: 
Úřad městské části Praha 11, 
ekonomický odbor, oddělení poplatků, 
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415
Úřední dny tj. pondělí a středa 
od 8,00 do 17,30 hod. 
a úterý od 8,00 do 11,30 hod.
www.praha11.cz, životní situace, 
ekonomický odbor
Info: 267 902 477, 267 902 235

red

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 

oznamuje, že velkoobjemové kontejnery 

na bioodpad budou na podzim 2010 při-

staveny na Jižním Městě v níže uvede-

ných termínech. 

 Do přistavených velkoobjemových 

kontejnerů mohou obyvatelé Jižního 

Města zdarma odkládat biologicky roz-

ložitelný odpad (bioodpad) rostlinného 

původu ze zahrad — listí, trávu, větve, 

neznečištěnou zeminu apod. 

 Po celou dobu přistavení VOK (3 hod.) 

bude přítomna odborná obsluha, která 

bude dohlížet na průběh sběru a v přípa-

dě naplnění zajistí další kontejner. 

 VOK jsou určeny pouze pro občany hl. 

m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad 

ve vlastnictví fyzických osob — občanů. 

Vysbíraný bioodpad bude zpracován 

kompostováním. 

red

 č. Datum přistavení Čas přistavení Lokalita

 1. 2. 10. 2010 (sobota) 9.00 – 12.00 K Dubu-Švabinského

 2. 9. 10. 2010 (sobota) 9.00 – 12.00 Pod Vodojemem-Zakouřilova

 3. 9. 10. 2010 (sobota) 9.00 – 12.00 Mokrá-Zimákova 

 4. 16. 10. 2010 (sobota) 9.00 – 12.00 Mokrá-Zimákova 

 5. 23. 10. 2010 (sobota) 9.00 – 12.00 Stachova-V Hájích (u trafostanice) 

 6. 24. 10. 2010 (neděle) 9.00 – 12.00 Rujanská-Donovalská 

 7. 6. 11. 2010 (sobota) 9.00 – 12.00 Lažanského-7. května 

 8. 7. 11. 2010 (neděle) 9.00 – 12.00 Kryštofova-Kazimírova 

 9. 13. 11. 2010 (sobota) 9.00 – 12.00 Exnárova-Otická 

 10. 14. 11. 2010 (neděle) 9.00 – 12.00 K Dubu-Švabinského 

 11. 14. 11. 2010 (neděle) 9.00 – 12.00 Pod Vodojemem-Zakouřilova 

 12. 20. 11. 2010 (sobota) 9.00 – 12.00 Pod Vodojemem-Zakouřilova 

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad 
podzim 2010 
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AKTUÁLNĚ

Automobilová kriminalita z pohledu MČ Praha 11 
V České republice ročně odcizeno: 

• 25 000 vozidel, 

• 6000 součástek, 

• 65 000 věcí z vozidel.

Pokud chcete tato fakta společně 
s námi změnit a nechcete, aby bylo 
vaše auto jen dalším číslem v této 
statistice, nebuďte neteční a zkuste 
společně s námi udělat maximum pro 
větší bezpečí vašich vozidel na Jižním 
Městě.

Výčet bezpečnostních opatření a jednot-

livých kroků vedení MČ v rámci projektu 

„Bezpečné Jižní Město“ 

• vytrvalá podpora v rozšiřování měst-

ského kamerového systému (MKS) 

  –  20 kamer + další rozšíření o 4 ka-

mery do konce roku 

• výstavba garáží a podpora hlídaných či 

jinak zabezpečených parkovišť 

• více jak 600 000 prolustrovaných 

vozidel ročně hlídkami městské policie 

pomocí zakoupeného mobilního vyhle-

dávacího zařízení, díky němuž počet na-

lezených vozidel stále stoupá

• řada preventivních i represivních akcí 

• kontrolní zprávy strážníků městské po-

licie v podobě žlutých a modrých karet in-

formujích majitele o stavu jejich vozidel 

• vizuální podoba nejvíce rizikových míst 

a lokalit do podoby bezpečnostní mapy

• instalace informativních cedulí „Auto 

není trezor“ 

• činnost projektu Systému integrova-

né sociální intervence (SISI) a bezplatné 

non-stop linky 800 212 218 

Přestože se snaží městská část dělat 
řadu kroků, aby zamezila automobilo-
vé kriminalitě jako takové, nelze to bez 

aktivní pomoci zapojení samotných 
majitelů automobilů – VÁS!!!

Auto není trezor – preventivní opatření:
• organizačně-technická 

     –  parkování na přehledných, veřejnos-

ti přístupných a dobře osvětlených 

místech 

     –  využívání služeb hlídaných parkovišť 

případně garáží

     –  nenechávat věci volně ve vozidle 

     –  používání přenosných a kódovaných 

autorádií

     –  řádné uzamčení vozidla 

• mechanické zábranné prostředky 

     –  uzamykatelné páky, tyče atd.

     –  pískování skel, značení skel VIN 

kódem

     –  zámky řazení a pedálů 

     –  bezpečnostní fólie

     –  blokování řadící páky a uzamykání 

kapoty motoru

• elektrické zabezpečovací systémy 

     –  imobilizéry

     –  autoalarmy 

• vyhledávací, monitorovací a lokalizační 

systémy 

     –  systém radiového vyhledávání

     –  vyhledávající systémy využívající 

technologie GPS/GSM

• elektronické identifi kační systémy 

     –  mikročip, čtečka, anténa

Důležité rady na závěr: 

Naše lhostejnost zlodějům nahrává 

a sousedskou pomocí se můžeme chrá-

nit navzájem. Všímejte si pohybu osob 

na parkovištích a nebojte se. Kdykoliv 

uvidíte jakýmkoliv způsobem podezře-

lou osobu pohybující se mezi zaparko-

vanými vozidly, volejte ihned tísňové 

linky 158 / 156 nebo bezplatné číslo 

800 212 218 pracovníků SISI. red 

Jednou z doprovodných akcí letošních 
11 dnů Prahy 11 bude i projížďka po 13 
kilometrů dlouhé cyklostezce se star-
tem u stanice metra Opatov v neděli 
19. září v 9.30 hodin. Ve stejný či po-
dobný čas vyjedou na svoje trasy cyklis-
té z dalších 6 pražských startů. 
 Čeká vás den plný zábavy, navíc s po-
kusem o překonání rekordu ve zvonění.  
 Na projížďky po pražských cyklostez-

kách naváže odpolední program (11.00 

– 18.00) pro děti i dospělé ve sportov-
ně relaxačním areálu na Císařské lou-
ce v Praze 5. Účastníci se mohou těšit 

na školu bezpečné jízdy, plavbu dračích 

lodí po Vltavě nebo na ukázku hasičské 

techniky. Děti si budou moci zaskotačit 

na dětském hřišti s prolézačkou ve tva-

ru lodi, na pavoučí síti či zaskákat si 

na trampolíně. Na několika stanovištích 

se dozvědí více o přírodě, zkusí poznat 

zvířecí stopy, uloví si rybičku nebo si mo-

hou sami vyrobit zvířátko v rámci některé 

z výtvarných dílen. Program je určený pro 

děti i dospělé ve věku od 2 do 99 let.

 Přidejte se k pelotonu, který dopo-
ledne vyrazí z různých míst Prahy! Tra-
sa i tempo jsou voleny tak, aby se jich 
mohly zúčastnit i děti.
 Každý, kdo přijede na kole, dostane 

cyklistický zvonek.

Info.: www.cyklozvoneni.cz
red

0
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Vývoj automobilové kriminality za období 2003 – 2009 v Praze 11
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•  Podzimní cyklokros klepe na dveře
Vážení cyklisté, cyklistky a příznivci spor-

tu vůbec, podzim již neodvratně klepe 

na dveře, ale než uložíte své dvoukolé 

miláčky k zimnímu spánku, připravil pro 

más náš oddíl ve spolupráci s MČ Pra-

ha 11 tradiční cyklistické odpoledne 29. 

září od 15,30 v Centrálním parku, kdy 

za symbolické startovné 30,- Kč budete 

moci změřit své síly v amatérském závo-

du a vyhrát některou ze zajímavých cen 

od sponzora Cyklosportu KERN. Každý 

závodník navíc dostane malé občerstve-

ní. 

 Podzimní cyklokros je určen pro 

všechny kluky a holky ve věku od 6 do 

18 let. Závodníci jsou rozděleni do kate-

gorií, které jedou různý počet kol. Oceně-

ni jsou vždy první tři v kategorii. Trať je 

vedena po louce v Centrálním parku JM 

(poblíž Opatova). Otevíráme i kategorii 

pro rodiče s dětmi - oblíbenou Rodinnou 

štafetu. Každý závodník musí mít vlastní 

kolo (doporučujeme horské nebo cros-

sové) a cyklistickou helmu. Registrace 

probíhá na místě od 14.45 hod.

 Časy startů jednotlivých kategorií, 

pravidla nebo fotografi e z minulých let 

najdete na www.oddilufo.estranky.cz. 

Těšíme se na shledanou na startovní 

čáře!

Jiří Kukačka 
(Cykloturistický oddíl UFO)

www.praha11.cz10
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•  101. Sportovní zve do svých oddílů a kroužků
 V našem klubu, který působí na Jižním 

Městě již dvacet let, se věnujeme fl orba-

lu a lakrosu ale i obecné sportovní přípra-

vě, rozvoji dovedností, fyzické přípravě, 

klademe důraz na sportování pro zdraví, 

přátelský a správně soutěživý kolektiv. 

Pořádáme pro děti turnaje, sportovní 

akce, různá soustředění, jarní prázdniny, 

letní tábory nebo víkendové akce. 

 Florbalový oddíl pro děti, které se 

chtějí fl orbalu věnovat více, trénovat 

s plným nasazením až 3x týdně. Před-

pokládá se účast na turnajích a fl orbalo-

vých soustředěních v průběhu roku. 

 Florbalová sportovní přípravka (5 – 

8 let) je určena nejmladším dětem, zde 

se věnujeme obecné sportovní přípravě, 

prostřednictvím fl orbalu, míčových her 

a zábavných cvičení. 

Oddíl interkrosu Ontario. Interkros je 

variantou lakrosu, vznikl v Kanadě a je 

určen především dětem pro svoji nená-

ročnost, jednoduchá pravidla a bezkon-

taktní styl hry.

Sportovní přípravka pro děti prvního 

stupně se zaměřením na všeobecnou 

sportovní přípravu, rozvoj pohybových 

dovedností a schopností, motoriku, zvy-

šujeme fyzickou kondici, obratnost, psy-

chickou vyrovnanost, sebedůvěru.

Najdete nás na těchto školách:
ZŠ Mendelova od 14. 9. 
Florbalová sportovní přípravka út 17,00 

– 18,00 nebo čt 15,30 až 16,30 

Florbalový oddíl út 17,00 až 18,00

Interkros Ontario út 18,00 – 18,30 a čt 

16,00 – 17,00

ZŠ K Milíčovu: od 1. 10. 
Sportovní přípravka dětí pá 13,30 – 14,15

Florbalová sportovní přípravka pá 14,15 

– 15,00

Florbalový oddíl je v pá 15,00 až 16,00

Přihlášky on – line na: tel. 605 527 836, 
mail: info@101sportovni.cz,
www.101sportovni.cz

Sportovní a volnočasové akce září 2010
18. 9.

 Florbalová extraliga žen – Prestige 
Management FBC Liberec
Sportovní hala, Květnového vítězství 

1554, od 17.30 hod., Svaz fl orbalu + 

Sportovní Jižní Město o.p.s.

 Kopaná starší žáci Chodov – Bohnice
Hřiště Volkovova od 14.00 hod., TJ JM 

Chodov

 Kopaná muži A Chodov – Braník B
Hřiště Volkovova od 16.30 hod., TJ JM 

Chodov

 Turnaj minižaček 6+1 TJ Háje 2010 
Sportovní areál HC Háje TJ, K Jezeru 2, 

HC Háje JM

19. 9.
Kopaná starší dorost Chodov – Př. Ko-
panina
Hřiště Volkovova od 16.30 hod., TJ JM 

Chodov

 Pražské cyklozvonění
Park u stanice metra Opatov, sraz v 

9.00, odjezd v 9.30 hod., MČ Praha 11

Pozn. Stejně, jako v minulých letech se 

pojede po A 22 směr Mlejnek a dále na 

Císařskou louku, kde bude připraven 

pestrý program.

 Florbalová extraliga žen – FBK 001 
Trutnov
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 17.00 hod., Svaz fl orbalu + 

Sportovní Jižní Město o.p.s.

 Evropská liga v lakrosu
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, od 19.30 do 22.30 hod., Svaz 

lakrosu + Sportovní Jižní Město o.p.s.

23. 9.
Házená mladší žáci Chodov – Dukla 4
Hala TJ JM Chodov od 17.40 hod., TJ 

JM Chodov

25. 9.
 Florbalový turnaj žákyň SK Dvojka 

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, od 9.00 do 15.00 hod., Svaz fl or-

balu + Sportovní Jižní Město o.p.s.

 Florbalová extraliga mužů TJ JM 
Chodov
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, od 17.00 hod., Svaz fl orbalu + 

Sportovní Jižní Město o.p.s.

 Kopaná muži B Chodov – Spartak 
Krč B
Hřiště Volkovova od 10.30 hod., TJ JM 

Chodov

26. 9. 
 Závod o pohár Jižního Města – 5. 

ročník – tradiční závod pro všechny zá-

jemce o kynologický sport

Areál kynologického cvičiště, Ke Cvičišti 

950/10, ČSK ZKO č. 246 Jižní Město

 Kopaná mladší dorost Chodov – Sto-
důlky
Hřiště Volkovova od 14.15 hod., TJ JM 

Chodov

28. 9.
 Florbalová extraliga žen

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 17.30 hod., Svaz fl orbalu +  

Sportovní Jižní Město o.p.s.

29. 9.
 Mladý sportovec – veřejná hodina s 

náborem dětí od 4 do 10 let, Hala TJ 

JM Chodov od 17.00 do 18.00 hod., TJ 

JM Chodov

 Podzimní cyklokros
Travnatá plocha u stanice metra Opa-

tov od 15.00 hod., 213. PS UFO

 Minicup
Centrální park u ZŠ Mikulova od 9.30 

hod., MČ P 11 ve spolupráci se ZŠ Cam-

panus 

30. 9.  
 Cross Cup

Centrální park u ZŠ Mikulova od 9.00 

hod., MČ P 11 ve spolupráci se ZŠ Cam-

panus

 Házená mladší žáci Chodov – Loko 
Vršovice
Hala TJ JM Chodov od 17.40 hod., TJ 

JM Chodov
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• Škola TAEKWON–DO I.T.F. GBHS 

•  Skautský oddíl 
Krhúti zve

•  Judo – s námi 
se naučíš bránit

• Florbalisté TJ JM Chodov začínají sezónu

Taekwon-do si dává za cíl harmonický 

rozvoj cvičenců po fyzické, psychické 

a morální stránce. Škola Taekwon – 

do I.T.F GBHS sídlí na Praze 11 již desá-

tým rokem.

 Hlavní zásady každého taekwondisty 

formuloval jeho zakladatel takto: zdvoři-

lost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání 

a nezkrotný duch. K těmto principům 

jsou vedeni cvičenci již od útlého věku. 

V České republice se taekwon-do cvičí 

od roku 1987 a je organizováno Českým 

svazem taekwon-do ITF, jehož jsme čle-

ny. Jako technický dohled zde působí ko-

rejský mistr HWANG HO-YONG, VIII. dan. 

Během posledních let si české sportovní 

taekwon-do ITF vybojovalo mnoho cen-

ných umístění. Větší důraz než na spor-

tovní stránku je však kladen 

na výuku tradičního bojového 

umění sebeobrany. Tréninky 

vedou kvalifi kovaní trenéři, no-

sitelé černých pásů. Tréninky 

pravidelně každý týden na ZŠ 

Campanus, Jírovcovo nám. 

1782:

   Info.: www.tkd.cz tel.:603 

302 739 Martin Zámečník, hl. 

trenér

   Všichni jste zváni – první 
měsíc zdarma. Tréninky pro 
začátečníky každý den.

Vodáctví, bitvy s dřevěnými meči – dře-

várny na motivy fantasy příběhů, indián-

ština, táboření na sněhu, lanová centra, 

kola, každý týden družinové schůzky 

v naší klubovně, jedenkrát za čtrnáct dní 

výpravy, letní tábor v indiánských týpí – 

tohle nabízíme v našem skautském od-

díle všem klukům, kteří chtějí něco prožít. 

Na Jižním Městě fungujeme už přes dva-

cet let. Je ti devět až deset let? Můžeš si 

vybrat družinu a tím pádem i den v týdnu, 

kdy budeš chodit na schůzky. Je ti sedm, 

osm nebo třeba i víc, ale necítíš se zatím 

na program velkého oddílu? Nabízíme ti 

odlehčený program v družině vlčat.

 Fotogalerie na www.krhuti.cz. Rádi 

tě mezi sebou uvítáme.

KONTAKT:
RNDr. Milan Kvíz, tel.: 723181880

e-mail: jana.kvizova@quick.cz

Pokud chceš získat sílu, obratnost 

a hlavně nové kamarády, 

přijď mezi nás. 

Oddíl TJ Háje Judo pořádá 

nábor nových členů. Kluky 

a holky ve věku 8 – 12 let, 

možno mladší a starší po do-

hodě. Najdete nás každé úterý 

a čtvrtek od 17 do 19 hodin v ZŠ Men-

delova (vchod z Hviezdoslavovy ulice).  

Nábor je vždy před tréninkem. 

 S sebou si vezmi tepláky, přezůvky 

a hlavně chuť cvičit. 

Info.: trenéři Junek – tel.: 777 202 242
Jašín – tel.: 602280185.

Po velice úspěšné loňské sezó-

ně, kdy se chodovští fl orbalisté 

probojovali do semifi nále play 

off  Fortuna Extraligy, je tu start 

nové sezóny, ve které nebudou 

ambice fl orbalistů o nic menší. 

Florbalisté mají za sebou nároč-

nou fyzickou přípravu i čtvrtfi -

nálový úspěch na největším me-

zinárodním fl orbalovém turnaji 

Czech Open, ve kterém podlehli 

švédskému gigantu Pixbo Wal-

lenstam 5:2. Kromě hráčů neza-

hálelo před novou sezónou ani 

vedení oddílu. Chodov přicházejí posílit 

Martin Zozulák z Pardubic, Jan Freund 

z SSK Future, Jiří Krečmer z Havířova, 

Ondřej Mikeš ze Znojma nebo Tomáš Sý-

kora z Havlíčkova Brodu. Další důležitou 

předsezónní událostí je změna domácí 

haly, kdy fl orbalisté budou pro svá do-

mácí zápasy využívat nově postavenou 

sportovní halu Jižní Město. Naši fl orba-

listé tak jasně ukazují, že chtějí navázat 

na loňský úspěch a udržet se v nejlepší 

čtyřce týmů s nadějí na postup do fi nále 

play off  a přiblížit tento sport svým fa-

nouškům v Praze 11. 

 První domácí utkání, na které Vás 
všichni srdečně zveme, je na progra-
mu v sobotu 25.9.2010 od 18 hodin 
ve sportovní hale Jižní Město. V praž-
ském derby přivítáme SSK Future.

RELAX

Poku

a 

• Seznamte se…  Tai-chi chuan
Máte možnost si 

vyzkoušet první 

krůčky v tai-chi 

chuanu, bojovém 

umění s vynikající-

mi účinky na zdraví 

a duševní pohodu! 

Ukázkové hodiny 

se budou konat 

v tělocvičně základní školy Donovalská 

ve středu 22.9. od 19.00 a ve čtvr-

tek 23.9. od 18.30, a dále v Kulturním 

centru Zahrada v pondělí 20.9. od 9.45 

a v pátek 24.9. od 8.45. Na ukázkové 

hodině budete mít možnost protáhnout 

se a uvolnit tělo pomocí cílených cviků, 

vyzkoušet si čchi-kung a seznámíte se 

se základním postojem, chůzí a principy 

tai-chi. Volné oblečení a sálovou obuv 

vezměte tedy s sebou! V ukázkách uvi-

díte, co všechno je možné v naší škole 

studovat. Formy se zbraněmi, rychlé for-

my, cvičení ve dvojicích. Je toho opravdu 

hodně. Naše škola tai-chi chuanu, která 

působí na Praze 11 již osm let, je sou-

částí Mezinárodní asociace tai-chi chua-

nu Mistra Alexe Donga. 

 Více o tai-chi a naší škole se dozvíte 

na stránkách www.taichichuan.cz nebo 

na tel. 776 274 771. 

Ing. Jitka Horálková.
 Přijďte si vyzkoušet tai-chi!

FOTO: ARCHIV

FOTO: ARCHIV

FOTO: ARCHIV
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Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 800–1200 1400–1600

Vzorkovna:

Petýrkova 9/1958

148 00 Praha 4

tel./fax: 272 913 518, mobil: 602 224 745, www.propostudio.cz
e-mail:nykl@propostudio.cz, e-mail: propo.nykl@seznam.cz

Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu těchto  
materiálů pro byty i objekty: plovoucí podlahy, PVC, koberce, linoleum, korek, 
vlysy (i renovace), Flotex, čistící zóny

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 

Z a j i s t í m e  v š e  –  p r á c e  n a  k l í č

V  Ř Í J N U  S L E V A  2 0  %
tel: 602 244 255                  www.bytovejadro.cz

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

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
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
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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

®

ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA 
pro děti i dospělé

zápis právě 
probíhá!

- konverzace s rodilým mluvčím
- příprava ke Cambridgeským zkouškám

- výuka Aj v mateřských školách

,,specialista na dětské kurzy“ 
Více informací naleznete na:
www.jsfan.cz     tel.: 777 147 599     email: jsfan@jsfan.cz

AKTUÁLNĚ:
AKTUÁLNĚ:

Klic-88x30.ai   22.7.10   13:37:38

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ 
Studio Tina, Petýrkova 38, Praha 4 – Chodov

5 min pěšky od metra

Kosmetické ošetření je prováděno speciální 
kosmetikou CANNADERM. Kosmetika 

z léčivého konopí k péči a léčbě pokožky.

724 743 354                 www.studiotina.cz

SLEVOVÝ KUPÓN 
na kosmetické ošetření

(vystřihněte si s sebou)

20%
Platí do 31. 12. 2010

sy
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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

Silvia Weiszová, lídr volebního 
obvodu VII za Suverenitu – blok 
Jany Bobošíkové, stranu zdravého 
rozumu do zastupitelstva 
hl. města Prahy, vybojovala 
zvýšení důchodů 
těm, kterým byly 
nespravedlivě 
kráceny.

Jedině SUVERENITA
to tady může změnit

Lidé nám věří

Silvia Weiszová

VALITAX s.r.o., IČ 28878671, nabízí komplexní služby daňového poradce: 
• průběžný daňový audit, 
• transakční poradenství  (také v rámci skupiny podniků),  
• zastupování na úřadech, 
•  zastupování v daňovém řízení a ve sporech se správcem daně  

v odvolání i u soudu,
• individuální konzultace a školení, 
• vedení účetnictví a daňové evidence, 
• zpracování mezd, komplexní pomoc vaší účetní, 
• návrhy na oddlužení, 
•  poradenství v insolvenčních řízeních (monitoring insolvence vašich dlužníků), 
• finanční analýzy, žádosti o úvěr
• mezinárodní zdanění, 
• daňové plánování, daňová přiznání.

Školení: Nový daňový řád – termín 17. 9. 2010, 9.00 – 15.00 hodin 
(Praha 10 – Uhříněves), cena 1400 Kč bez DPH, v ceně studijní materiál, občerstvení

valitax@email.cz, 608 464 607,  775 074 646,  267 312 641

For communication in English languge, call 608 464 607 (Your tax advisor)
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Služby
• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, 
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel. 604618298, 222364018.

• PROVÁDÍME bytová jádra, balkony, obkla-

dy, dlažby, podlahy, štuky a malování stěn, 

vodu, plyn, elektro, izolace, instalatérské 

a jiné práce. Praha a okolí. Kvalitně a spoleh-

livě za nižší ceny. Malé i velké zakázky. Tel.: 

739 613 488, E-mail: jin60jir@seznam.cz.

• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem 

PC s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS 

PC přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi, 

internetu, tiskáren. Doprava zdarma. mobil: 

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

• SERVIS POČÍTAČŮ, ODVIROVÁNÍ - prodej 

pc, Jižní Město – Háje, Hviezdoslavova 1600, 

www.pocitace-servis.cz, 774 515 155, 

272 659 981, Po-Pá 9:00 -17:00.

• 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.

• VÝROBA NA MÍRU: kuchyně, vestavěné 

skříně, knihovny, komody, stěny, PC stoly, 

kryty topení atd. Pokládka plovoucích pod-

lah, obložení, dřevěné ploty, zábradlí. Tel.: 

773 228 383.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské 

práce. Bytová jádra a rekonstrukce bytů. 

KVALITNĚ. Rakovec 267913922, 18-21:00, 

608 709 716 přes den. www.rakovec.cz.

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

tění koberců a čalounění. Tel.: 606 148 453 

nebo 222 955 295 - Fa Šilha. Objednávky 

nejlépe po 18. hodině.

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. 

Škapa, tel. 728 386 419.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, 

veškeré zednické a obkladačské práce, 

malování, štukování, plovoucí podlahy. Kva-

lita a rozumná cena. Tel.: 720 391 187, 

email:skutchan@seznam.cz.

• REKONSTRUKCE bytů, bytových jader, ne-

bytových prostor. Obklady, dlažby, malování, 

štukování, plovoucí podlahy a další práce... 

Tel.: 739 990 814, 734 404 700.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

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

www.stehovanibytu.cz.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. 

Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 

veškeré zednické, obkladačské, malířské 

a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-

ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-

rů. mobil: 777 670 326.    

• REKONSTRUKCE KOUPELNY – bytu – 

opravy bytového jádra – zateplení –štukování 

– sádrokartony – elektro – instalatéři – krátké 

termíny. Tel: 775 303 211, www.staveb.com. 

• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762, 

272 765 431.

• BOURÁNÍ BYTOVÝCH JADER včetně 
odvozu za 6 900,-Kč, dále nabízíme řezání, 
bourání bytových příček, ořezávání + kácení 
stromů, zednické, elektroinstalační a instala-
térské práce. Tel.: 775 677 928.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvo-
rů – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebi-
če atd. Doprava a jiné práce dle dohody. Tel.: 
775 677 928.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 
malířské práce, stropní kazety, levně , rych-
le, 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 rozum-
né ceny. 

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TA-
PET, štukování, malířské a lakýrnické práce 
a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rych-
lý. Telefon: 222 982 922, 604 517 565. 
www.123malovani.cz, tel: 603 475 667, 
e-mail:infomal@volny.cz.

• SPOUŠTĚCÍ GARNÝŽE - snadné věšení 
záclon, dále nabízíme žaluzie veškerých typů, 
šití byt. doplňků, malířské a lakýrnické práce. 
Tel.: 608 573 284.

• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARIS-
TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 
PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. 
p. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• 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.

• 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.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-
lých a středních plemen, Leopoldova 1681, 
Praha 4 (za Albertem). Objednávky na tel.: 
608 760 762.

• KADEŘNICTVÍ JULIE pro dámy, pány a děti. 
Pro každou zákaznici dárek s sebou a ma-
sáž hlavy zdarma. Kontakt: 773 217 771, 
Modletická 1388, www.salonjulie.euweb.cz. 
Přijmeme pedikérku, manikérku, masérku 
a kosmetičku - nástup možný ihned, volejte 
607 560 953.

• MODELÁŽ GELOVÝCH NEHTŮ za příz-
nivou cenu, nové 550 Kč, doplnění 400 Kč, 
v Praze 4-Modřanech. Nabízím modelaci též 
i u Vás doma. Po-Ne časově neomezeno, tel. 
603 108 601, e-mail evik.bmw@seznam.cz.

• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – prá-
vo občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, 
byty, nemovitosti, úschovy. Tel.: 603 835 
609, www.advocate-brown.eu, e-mail: 
eva.brown@volny.cz.

• 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.

• BEZÚROČNÁ PŮJČKA pro každého do 65ti 
let včetně důchodců a studentů a to 10-30 
tisíc bez prokazování příjmů. Též nabízím pen-
zijní a životní pojištění. Tel.: 776 700 606.

• KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, daně, 
zastup. na úřadech atd. Externě nebo dochá-

zením 2 x v týdnu do fi rmy. ŽL. Tel.: 603 809 761.

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.

• VÁŽNÝ ZÁJEMCE koupí družstevní byt 

2+kk na Jižním Městě. Realizace během září. 

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.

• KOUPÍM BYT 1+kk na Jižním Městě a pro-

dám byt OV 2+kk na Chodově. Možná i výmě-

na s doplatkem. Tel.: 722 225 134.

• PRONAJMEME DRUŽSTEVNÍ BYT 2+kk 

s balkonem v 11. poschodí. Volný okamži-

tě. Platba 9000 Kč včetně poplatků. Tel. 

724 184 542.

• PRODEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY. Staráme 

se o Jižní Město. RIM Realit, T: 725 001 188, 

E: rimrealit@rimrealit.cz, W: www.rimrealit.cz 

– (najdete nás v OD Chrpa, Krejnická 1, Praha 

4 – u vchodu do Alberta).

Ostatní
• OBČANŮM PO VÁŽNÉM ÚRAZU klasifi ko-

vaném jako pracovní úraz nebo autonehoda 

nabízíme bezplatnou konzultaci pro získání 

náhrady škody na zdraví. Projekt pomoci, 

tel: 723 203 036, www.nahradaskody.net, 

nahradaskody@email.

• NOVĚ OTEVŘENÁ STOMATOLOGICKÁ or-

dinace v Praze 4 - Hájích přijímá nové pacien-

ty. Telefon: 774 257 354.

• SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR v Praze na JM 

přijme na začátku sezony nové členy i začá-

tečníky. Zkoušky ve středu 19:30 – 21:30, du-

chovní hudba včetně spirituálů; 723 695 895, 

smiseny.sborjm@seznam.cz.

• VÝUKA ANGLIČTINY. Gymnasijní profesor 

nově v penzi může přijmout několik studen-

tů angličtiny – 2. stupeň ZŠ, SŠ, dospělé 

studenty. Krátkodobá i dlouhodobá výuka, 

konzultace. Výhodná je skupina 2-3 žáci. Tel.: 

721 817 935.

• KURZY TENISU pro děti při ZŠ (3-6let), 

holky a kluky ZŠ (6-14 let), mládež a dospělí. 

Celoročně. Podzimní trimestr od 29.9. Sleva 

až 20 % nebo raketa Head. NOVINKA GOLF! 

Info na www.tallent.cz nebo 603 527 172, 

777 260 262.

• PŘIJMU KADEŘNICI do studia v Praze 10-

Petrovicích, www.studio-marcela.webnode.cz, 

tel.: 603 938 393.

• TOTÁLNÍ VÝPRODEJ, slevy až 50 %, školní 

a kancelářské potřeby, chovatelské potřeby, 

Modletická 1389, Praha 415-Chodov.

• KOUPÍM KNIHY, časopisy, pohlednice 

i celé knižní pozůstalosti. Nabídněte. Telefon 

603 247 819, email – centrums.t@post.cz.
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Řádky z kroniky Hájů 
…To bylo 5. května 1945, kdy z výzvy 

pražského rozhlasu bylo zřejmé, že Čes-

koslovenský lid svrhuje fašistické oku-

panty a ujímá se vlády. Praha bojovala. 

Členové místního ilegálního národního 

výboru převzali vedení obce a druhým 

úkolem bylo opatřiti zbraně k obraně 

obce.

 Občan Radomil Routek z Hájů se 

svým autem a několika občany zajeli 

do Prahy a z osvobozených o(d) Němců 

Kasáren na Smíchově, bývalých to Šte-

fanikových, přivezli 20 pušek a 1 lehký 

kulomet a dostatečný počet nábojů.

 Před nově pojmenovaným Národním 

výborem jsou stále pohotově, možno 

říci všichni občané naší obce. Místní ha-

sičský sbor je připraven v plné pohoto-

vosti k zásahům, kde bude třeba. 

 V neděli 6. května bylo uvedeno 

v činnost místní vojenské velitelství 

a postaven 20tičlenný ozbrojený oddíl. 

Vytlačovaná Německá armáda na svém 

ústupu z Prahy loupí a vraždí. Tak jest 

přepadena i naše sousední obec Chodov. 

Náš oddíl zasáhl pod 

vedením nadporučíka 

Stanislava Vrublov-

ského do bojů v Cho-

dově. 

 V těchto bojích 

padl dne 7. května 

Alois Křejpský z Hájů 

č. 70. 

 Dne 8. května 

byl v Chodově zajat 

Josef Krištof z Hájů 

č. 21 a nalezen pak 

v Krčském lese, kde 

byl surově zavraž-

děn. 

 Z Prahy nám 

došla další smutná 

zpráva, oznamující, že v boji o Čsl. roz-

hlas padl náš občan Jiří Janouš, dne 5. 

května. Ještě v revolučních dnech pro-

vedl revoluční Národní výbor zajištění 

a soupis všech potravin, dobytka a sko-

tu u místních obchodníků a obou velko-

statků v Hájích a v Milíčově. 

 Příchod Rudé armády do naší obce. 

Bylo to 9. května, kdy krátce po 2. hod. 

odpolední od Chodova k nám za rachotu 

motorů těžkých tanků přijel první oddíl 

tankové divize slavné Rudé armády. (Po-

kračování.)

Vybral Jiří Bartoň

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

U pomníku obětem 

2. světové války 

v Hájích.

V Řádcích z kroniky Chodova jsme při-

pomínali vraždu chodovských řezníků 

v roce 1922. Kronika ještě sděluje: „Po-

rotou táborskou byl obviněný Ludvík 

Novák z vraždy usvědčen a odsouzen 

k smrti provazem. Poprava odsouzené-

ho L. Nováka vykonána byla v Táboře 

dne 9. ledna 1923 o 8. hod. ranní, po-

pravčím mistrem Wolschlägrem z Prahy.“ 

První popravě v republice byli přítomni 

i někteří z Chodova. 

 Když letos v dubnu vyšla první část 

vyprávění, přišel ohlas 

od paní I. Panské. Za-

slala internetový přepis 

události z jedné publika-

ce, kronikáři známý, ale 

připsala: 

 „Vážený pane, při-

dávám vysvětlení, jak 

se tento příběh dostal 

do naší rodiny. Můj pra-

dědeček Vojtěch Ho-

lub, sedlák ze vsi Po-

hoří, byl vlastníkem 

pole, na kterém se stala 

vražda. Jeho vnuk, můj 

otec, který na rodném 

statku vyrůstal, tento 

příběh znal a často nám 

ho vyprávěl. V dobách 

jeho dětství byl na poli na místě činu po-

staven pomníček se stručným popisem 

události. Otec kolem něj denně chodil 

do školy a znal text nazpaměť. Přišla 

padesátá léta, otec již byl v této době 

majitelem statku. Já jsem se ještě stihla 

narodit na statku, takže Pohoří je moje 

rodná obec. Když mi byly dva roky, sta-

tek otci sebrali a nás donutili k vystěho-

vání. S následným scelováním lánů vzal 

za své i pomníček. 

 Otec se do těchto míst nikdy nechtěl 

podívat, tak jsme příběh znali bez reálií. 

Vrátil se na rodný statek až v devadesá-

tých letech.

 Protože v životě se neuvěřitelné věci 

stávají, když otce vyhnali z Pohoří, nastě-

hovali jsme se do vsi Kvasejovice, která 

je v příběhu také zmiňována. Zde byl 

vrah Novák dopaden. Vždy, když jsme 

přejížděli můstek nad potokem, prone-

sl: „Tak tady u toho potoka se ten vrah 

Novák myl od krve. Víš, ten Novák …“. 

A my jako děti jsme obracely oči v sloup, 

tak jak to všechny děti dělávají, když už 

něco slyší od „staříků“ po stopadesáté. 

A další náhoda. Vdala jsem se a nastě-

hovali jsme se na Chodov, kde bydlíme 

doposud. Otec v tom viděl další znamení 

a několikrát mě žádal, abych zapátrala, 

zdali někde na starém Chodově nežijí po-

tomci zavražděných mužů. Protože jsem 

byla mladá a hloupá, tak jsem mu nevy-

hověla, připadalo mi to „trapný“. Tak, jak 

to bývá, když otec zemřel, litovala jsem, 

že jsem pro něj takovou maličkost neu-

dělala. Přišla vymoženost internetu a já 

jsem zadala do vyhledávače příjmení 

Řeřicha a Birnbaum – a tak máte před 

sebou příběh Vrah malé postavy. Snad 

vás jako kronikáře zaujme i s mým dopl-

něním přímo z místa činu.“ Děkujeme.

Jiří Bartoň

Tajnosti za humny (22)

Ohlédnutí za dávnou vraždou řezníků 

Orientační výřez z mapy
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví

Rok se s rokem sešel a co Madonna?

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví je 

často posledním, koho lidé ocitnuvší se 

v nouzi navštíví. Zabývá se nejen pomo-

cí a poradenstvím, ale i řešením často 

velmi obtížné a nezřídka značně nepře-

hledné situace občanů MČ Praha 11 

jak v sociální, tak zdravotnické oblasti. 

Včasná návštěva s žádostí o radu může 

mnohdy zabránit daleko horším problé-

mům, do kterých se občané dostávají. 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
a mládeže
 Zastupuje nezletilé děti v soudním 

řízení, kde co nejvíce prosazuje jejich 

zájem. Zajišťuje výkon pracovní poho-

tovosti pro okamžitou pomoc dětem 

a poskytuje sociálně právní poradenství. 

Intenzivně spolupracuje se zařízením 

pro okamžitou pomoc dětem FOD. Od-

dělení je také nápomocno matkám nebo 

rodinám, které se ocitly v obtížné životní 

situaci, kde mimo jiné pomáhá s řešením 

bytové situace a posuzuje žádosti o při-

dělení sociálního bytu.

 Vykonává rovněž opatrovnictví k dě-

tem, které se staly zákonnými dědici 

a kde hrozí kolize zájmů s ostatními dě-

dici. Tyto děti zastupuje po celou dobu 

dědického řízení jak u notáře, tak násled-

ně u soudu.  

Oddělení dávek sociální péče a pomoci
 Úsek pomoci v hmotné nouzi projed-

nává žádosti klientů o příspěvek na živo-

bytí, doplatek na bydlení a 4 druhy dávek 

mimořádné okamžité pomoci. Pracov-

nice intenzivně spolupracují s Úřadem 

práce, odborem státní sociální podpory 

a nedílnou součástí jejich práce je i pro-

vádění sociálních šetření v domácnos-

tech klientů.

 Je třeba říci, že postupně dochází 

ke zvýšení celkového počtu klientů pobí-

rajících dávky v hmotné nouzi a zejména  

ke zvýšenému využívání dávek mimo-

řádné okamžité pomoci. Práce s těmito 

občany je mimořádně náročná a proble-

matická, vyžaduje individuální přístup. 

Ve většině případů se jedná o dlouhole-

té klienty, kteří pravidelně pobírají dávky.

Oddělení sociální prevence 
 Kurátorky pro děti a mládež se pře-

vážně zabývají sociálně právní ochranou 

dětí a dále sociální prevencí na všech 

úrovních. Spolupracují také se sociálními 

pracovníky a psychologem Systému in-

tegrované sociální intervence. 

 Kurátorka pro dospělé se nejčastěji 

věnuje klientům propuštěným z výko-

nu trestu nebo vazby. Těmto klientům 

je poskytována jednorázová fi nanční 

pomoc a dále poradenství a asistence 

ohledně zajištění ubytování a získání za-

městnání. Má také na starosti agendu 

veřejného opatrovníka. Tady jsou jejími 

klienty osoby zbavené nebo omezené 

ve způsobilosti k právním úkonům. 

 Výše zmíněné činnosti jsou přehle-

dem těch nejfrekventovanějších. Úplný 

výčet náplně práce překračuje možnos-

ti tohoto článku. Pracovníci OSVZ jsou 

takřka denně vystaveni stresovým situ-

acím a jejich práce patří po této stránce 

k nejnáročnějším v rámci úřadu městské 

části Praha 11. Proto bych jejich práci 

i tímto připomenutím rád ocenil a podě-

koval za ni. PhDr. Milan Pešák

Je to už víc než rok, co americká zpěvač-

ka Madonna vystoupila pod širým ne-

bem na Chodově v přírodním amfi teátru 

na Jelenách. Tolik diskutovaný koncert, 

který vyvolal spoustu dohad a polemik, 

nepřinesl žádný skandál ani jiné pro-

blémy, doprava nekolabovala, odpadky 

se nehromadily a kriminalita nekulmi-

novala. Jen pro čtyřicet tisíc fanoušků 

excentrické Madonny to byl prostě hu-

dební zážitek. A co víc, fi nance, které se 

díky koncertu a výtěžku ze vstupného 

podařily radnici získat, putovaly do jiho-

městských mateřských škol, seniorům 

a na podporu sportovních aktivit na Již-

ním Městě.

 Každá jedenáctková školka získala 

na jednu třídu přibližně 30 tisíc korun. 

Takže díky tomu se dovybavily třídy, ku-

chyně a zahrady u školek, fi nance po-

mohly na nákup polohovacích postelí 

pro klienty centra seniorů v Janouchově 

ulici a část peněz putovala na posílení 

sportovních aktivit na Jižním Městě. Po-

kud sečteme všechny peníze, které se 

díky výtěžku z koncertu podařilo měst-

ské části získat, dostaneme se na sumu 

čtyř milionů korun.

 Zeptali jsme se také ředitelek mate-

řinek, jak použily peníze. Takže díky Ma-

donně mají mrňouskové nové tělocvičné 

nářadí, dětský nábytek, koberce, šatní 

bloky, lehátka, výtvarný materiál, didak-

tické pomůcky, dětské polštáře, povle-

čení, hračky, vánoční stromky, hrací prv-

ky na zahrady, květiny, knížky a třeba 

nástěnky.

red

Slovo 

zástupce 

starosty

LETNÍ LÁSKA

Mořská pláž, horký červencový písek, 

milosrdný chladivý vánek, moře… a oni 

dva.

 Každé ráno netrpělivě vyhlížel jeden 

druhého, aby pak spolu zůstali celý den. 

Našli si malý domek na kraji pláže, ve kte-

rém trávili většinu času, a jen oni dva vě-

děli, co si tam den po dni povídali, a jen 

oni dva věděli, proč jim tam bylo tak dob-

ře. Občas se vyběhli ochladit do moře 

nebo projít po břehu, ale jen na chvilku, 

aby už, už byli zpátky ve svém králov-

ství, které se pro ně stalo jejich novým 

vlastním jinosvětem. Neměli hlad, nemě-

li žízeň, slyšeli a viděli jen sami sebe.

 Každý den je sledovalo víc a víc očí, 

zatímco oni chtěli být víc a víc sami. Tím 

ale byli nepřehlédnutelní a snad kaž-

dý z pozorovatelů si při té příležitosti 

vzpomněl na tu svou první letní lásku. 

Tihle dva nebyli jediným podobným pá-

rem na pláži, ale přesto byli výjimeční 

svou nekonečně urputnou snahou být 

se svým novým, nečekaně nádherným 

a zprvu nechápaným prožitkem co nej-

déle. 

A ještě něčím byli jiní…

 Ten domek byl totiž žlutý s červenou 

střechou, vedle stála houpačka a jim 

bylo dohromady 12 let. 

Jan Meixner
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RELAX

Jižní Supi letí dál!
Basketbalový oddíl 

mládeže jsme zalo-

žili na Jižním městě 

v září 2009. Po zá-

niku mládežnické 

složky při ZŠ Jírov-

covo náměstí v té 

době v naší měst-

ské části nepůsobil 

žádný basketbalo-

vý klub zaměřený 

na práci s dětmi a mládeží. Proto jsme 

spojili síly s úspěšným klubem TJ Sokol 

Pražský a pod jeho hlavičkou otevřeli 

na Jižním městě basketbalovou pří-

pravku pro děti předškolního a raného 

školního věku.

 Basketbalový klub TJ Sokol Pražský 

patří již dlouho k nejlepším mládežnic-

kým klubům v ČR, v současnosti má 

přes 200 členů ve 14 týmech všech vě-

kových kategorií. Mládežnické kategorie 

pravidelně startují v žákovských a do-

rosteneckých ligách i extraligách. Pevně 

věříme, že se naše jihoměstská sekce 

stane platným členem tohoto úspěšné-

ho basketbalového klubu. Více informací 

o TJ Sokol Pražský najdete na webu 

www.spbasket.cz.

 Na první trénink naší basketbalové 

přípravky dorazilo 12 dětí, postupně 

se však jejich počet rozrostl až na 25 

šikovných holek a kluků. Při tréninku se 

snažíme rozvíjet všeobecnou kondici 

dětí a pohybovou průpravu se zamě-

řením na kolektivní hry a postupnou 

basketbalovou specializaci. Chceme, 

aby děti bavil pohyb obecně, aby si 

osvojily atletické a gymnastické zákla-

dy a aby se naučily ovládat své tělo při 

hrách s míčem i bez něj. Každý z naše-

ho trenérského triumvirátu (Miloslav 

Musil – 59 let, Vojtěch Svoboda – 32 

let a Jakub Kos – 20 let) může dětem 

předat jiné zkušenosti a naučit je nové 

dovednosti.

 Po půl roce trénování přišel čas 

na první přátelské zápasy. Utkali jsme 

se s převážně staršími a vyššími sou-

peři a pak také s naším “A-týmem“ ze 

Sokola Pražského, na jehož půdě jsme 

slavně zvítězili 40:10! Při tomto zápa-

se se kromě přesvědčivé výhry zrodil 

také nový název našeho družstva – Již-

ní Supi, jímž jsme spontánně reagovali 

na fandění našeho soupeře “Sokol, So-

kol!“

V nové sezoně 2010/2011 již bude-
me svádět boje v pražské soutěži nej-
mladších minižáků. Startovat v této 
soutěži můžeme i díky podpoře měst-
ské části Praha 11, jejíž logo budeme 
hrdě nosit na svých dresech.

Také vás láká basketbal a chcete se stát 

Jižním Supem? Rádi ve svých řadách 

uvítáme nové talenty ročníku narození 

2000 až 2003. Neváhejte a přijďte se 

podívat na kterýkoliv náš trénink probí-

hající v tělocvičně ZŠ Chodov (Praha 4, 

Květnového vítězství 57) každé úterý 

od 17:00 do 18:30 a čtvrtek od 16:00 

do 17:30. Info: www.jiznisupi.wz.cz 

nebo na telefonu 604 983 100. red
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AKTUÁLNĚ

Cvičná evakuace není hra

 Cvičnou evakuaci spustil hustý dým v prostorách budovy.

  Složky integrovaného systému byly na místě v pár minutách.

 Při vyklízení budovy pomáhal výsuvný hasičský žebřík.

  Simulace zraněných zaměstnanců vypadala hodně věrohodně.

 Záchranáři jim poskytli okamžitou pomoc a stabilizovali je.

 Během několika minut byli zranění připraveni k převozu.

  Cvičná evakuace skončila a všem patřil dík za její zvládnutí.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

O tom, že na Jižním Městě neplatí, že 

je cvičná evakuace pouhou formalitou, 

se již mohlo přesvědčit hned několik 

základních škol, obyvatel domu v Baj-

konurské ulici či soukromých subjektů 

jako je například Archiv hl. m. Prahy 

a v neposlední řadě též zaměstnanců 

nového sídla společnosti Skanska a.s. 

na Opatově. 

 Právě zde proběhla poslední srpno-

vý den za účasti Hasičského záchran-

ného sboru hl. m. Praha - hasičské sta-

nice 4 – Chodov, obvodního ředitelství 

Městské policie Praha 11, soukromé 

sanity SOSAN a sboru dobrovolných 

hasičů Praha 11 – Chodov a Praha 

Kunratice cvičná evakuace všech 650 

zaměstnanců této vícepodlažní rozleh-

lé administrativní budovy. MČ Praha 

11 využila nabídky představitelů spo-

lečnosti a naplánovala společné reálné 

cvičení, které prověřilo připravenost 

zaměstnanců i bezpečnostního per-

sonálu budovy. Vše bylo naplánováno 

pro případ vzniklé mimořádné situace 

v podobě požáru a kouře v budově, 

nařízené evakuace a potřeby pomoci 

zraněným kolegům, ale též prověření 

záchranných složek zasahujících v bu-

dově a asistujících při pomoci uvězně-

ných zaměstnanců na terase budovy.

 Vzhledem k tomu, že se každý 

může dostat do situace, kdy bude 

nezbytná evakuace (tedy opatření za-

bezpečující přemístění osob, ale i zvířat 

z prostoru ohroženého mimořádnou 

událostí) ať již bytu, celé budovy nebo 

dokonce celého území, je nutné vědět 

a znát základní pravidla včetně složení 

evakuačního zavazadla.

 Vždy dodržujeme pokyny těch, kte-

ří evakuaci organizují nebo zajišťují (za-

městnavatel, velitele zásahu, policisté, 

hasiči atd.). Při opuštění budovy se 

chovejte pokud možno klidně, pomá-

hejte osobám se sníženou pohyblivostí 

a po opuštění budovy se shromážděte 

na místě určeném k evidenci evakuova-

ných pro potřeby přehledu záchranářů. 

Jaké jsou zásady pro krátkodobé 
opuštění bytu/objektu v řádu několi-
ka hodin?  
•  uhaste otevřený oheň (krb, kamna, 

svíčky, atd.),

•  vypněte topení (plynový kotel),

•  vypněte elektrické spotřebiče (mimo 

ledniček a mrazniček),

•  uzavřete přívod vody a plynu,

•  zhasněte před odchodem všechna 

světla, 

•  ověřte, zda i sousedé/kolegové vědí, 

že mají opustit byt/budovu,

•  vezměte s sebou i svá domácí zví-

řata - exotická zvířata, která přežijí 

delší dobu, nechejte doma, zásobte 

je však před odchodem potravou,

•  uzamkněte byt/kancelář,

•  opusťte budovu pomocí únikového 

značení nebo dle pokynů toho, kdo 

evakuaci řídí. 

red
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INZERCE

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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Volby do Zastupitelstva městské části 
Praha 11, Zastupitelstva hlavního města 
Prahy a Senátu Parlamentu České republiky 
ve volebním obvodu č. 19
 Po květnových volbách do Poslanec-

ké sněmovny Parlamentu ČR nás če-

kají ve dnech 15.–16. října 2010 volby 

do zastupitelstev obcí a Senátu Parla-

mentu České republiky. Obyvatelé naší 

městské části budou v těchto volbách 

rozhodovat, kdo je bude pro příští čtyři 

roky zastupovat v Zastupitelstvu měst-

ské části Praha 11, Zastupitelstvu hlav-

ního města Prahy a volit na období šesti 

let nového senátora.

Volby do zastupitelstev
 Do Zastupitelstva městské části Pra-

ha 11 budeme volit 39 členů, ve voleb-

ním obvodu pro volby do Zastupitelstva 

hlavního města Prahy budeme vybírat 9 

zastupitelů. O době a místě konání vo-

leb jste informováni oznámením staros-

ty naší městské části.

Volič
 Právo volit do zastupitelstev má ob-

čan ČR, který alespoň druhý den voleb 

dosáhl věku 18 let a má trvalý pobyt 

na území naší městské části. Voličem 

může být i občan členského státu Evrop-

ské unie, který v den voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let, je v den voleb v měst-

ské části Praha 11 přihlášen k trvalému 

pobytu, a to v případě, že požádal o zá-

pis do dodatku stálého seznamu voličů. 

Ve volbách do zastupitelstev obcí může 

volič volit pouze ve svém volebním okrs-

ku. Voličský průkaz se pro tyto volby ne-

vydává.

Prokazování totožnosti
 Připomínáme, že volič ve volební 

místnosti musí prokázat svou totožnost 

a státní občanství České republiky plat-

ným občanským průkazem nebo platným 

cestovním pasem České republiky. V této 

souvislosti doporučujeme zkontrolovat 

si dobu platnosti občanského průkazu 

a případně, vzhledem ke lhůtám, požádat 

na oddělení evidence obyvatel a osob-

ních dokladů našeho úřadu o vydání ob-

čanského průkazu nového. Volič cizinec, 

který je zapsaný v dodatku stálého se-

znamu voličů, prokáže po příchodu do vo-

lební místnosti okrskové volební komisi 

státní občanství státu, jehož občané jsou 

oprávněni volit na území České republiky, 

průkazem o povolení k pobytu.

Hlasovací lístky
 Nejpozději tři dny přede dnem koná-

ní voleb voliči obdrží hlasovací lístky – je-

den pro volby do Zastupitelstva městské 

části Praha 11 a jeden pro volby do Za-

stupitelstva hlavního města Prahy. V zá-

hlaví hlasovacího lístku, který může být 

vytištěn i oboustranně, je uveden název 

zastupitelstva a počet členů zastupitel-

stva, jež má být zvoleno. Na hlasovacím 

lístku jsou ve sloupcích podle vylosova-

ného pořadí uvedeny všechny volební 

strany a jejich kandidáti, kteří v daném 

volebním obvodu kandidují, a to v pořadí 

určeném volební stranou. Volič disponu-

je takovým počtem hlasů, kolik členů za-

stupitelstva v daném volebním obvodu 

má být zvoleno. Volič si při rozhodování 

o kandidátech může zvolit jednu ze tří 

možností úpravy hlasovacích lístků.

• Volič může označit křížkem ve čtve-

rečku v záhlaví sloupce před názvem 

volební strany s kandidáty pouze jednu 

volební stranu – v tomto případě dává 

hlas všem kandidátům označené voleb-

ní strany v pořadí uvedeném na hlaso-

vacím lístku. Pokud by byla tímto způ-

sobem označena více než jedna volební 

strana, byl by takový hlas neplatný.

• Volič může rozdělit své hlasy ozna-

čením křížkem v rámečku před jménem 

jednotlivých kandidátů, pro které hla-

suje, mezi kandidáty volebních stran 

uvedených na hlasovacím lístku, ale jen 

do celkového počtu členů zastupitelstva, 

kolik je v daném obvodě voleno. Počet 

členů zastupitelstva, který má být v obci 

zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího 

lístku. Pokud by bylo tímto způsobem 

označeno více kandidátů, než je stano-

vený počet, byl by takový hlas neplatný.

• Kromě toho lze oba způsoby, popsané 

v předchozích bodech, kombinovat. Volič 

může označit křížkem ve čtverečku v zá-

hlaví sloupce před názvem volební stra-

ny nejvýše jednu volební stranu, a zá-

roveň může označit křížkem v rámečku 

před jménem kandidáta i další kandidáty, 

a to v libovolných samostatných sloup-

cích ostatních volebních stran – v tomto 

případě dává hlas jednotlivým kandidá-

tům označeným křížkem, a poté v pořa-

dí tolika kandidátům označené volební 

strany, kolik činí rozdíl počtu volených 

členů zastupitelstva a počtu jednotlivě 

označených kandidátů. (Pro názornost 

uvádíme příklad: Ve volebním obvodu se 

volí 39 členů zastupitelstva – křížkem 

označím v záhlaví jednu volební stra-

nu a dalších pět jednotlivých kandidátů 

ve sloupcích jiných volebních stran uve-

dených na hlasovacím lístku. Takto volím 

pět jednotlivých kandidátů označených 

křížkem a v pořadí prvních 34 kandidá-

tů ve sloupci křížkem označené volební 

strany). Pokud by byla tímto způsobem 

označena více než jedna volební strana 

nebo více kandidátů, než je stanovený 

počet, byl by takový hlas neplatný.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek 

do úřední obálky. Pokud volič neoznačí 

na hlasovacím lístku ani volební stranu, 

ani žádného kandidáta, hlasovací lístek 

nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek 

přetrhne nebo do úřední obálky vloží ně-

kolik hlasovacích lístků do téhož zastupi-

telstva, je jeho hlas neplatný.

Přenosná volební schránka
 Volič, který se ze závažných, zejmé-

na zdravotních důvodů, nemůže dostavit 

do volební místnosti, může požádat náš 

úřad (pí. Henychová, tel. 267 902 391) 

nebo ve dnech voleb přímo okrskovou 

volební komisi, aby mohl hlasovat mimo 

volební místnost, a to pouze v územním 

obvodu volebního okrsku, pro který byla 

okrsková volební komise zřízena. V ta-

kovém případě okrsková volební komise 

vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 

volební schránkou, úřední obálkou a hla-

sovacími lístky.

Mimořádné úřední hodiny
 V případě nouze, při odcizení, ztrátě 

nebo poškození, lze požádat o vydání 

občanského průkazu bez strojově čitelné 

zóny ve zkrácených lhůtách pro vyhoto-

vení. K žádosti o vydání tohoto průkazu 

se předkládají dvě fotografi e a rodný list. 

Oddělení evidence obyvatel a osobních 

dokladů odboru vnitřních věcí ÚMČ Pra-

ha 11 Vidimova 1324:

15. října 2010 – pátek: 8.00–22.00 hod.

16. října 2010 – sobota: 8.00–14.00 

hod. 
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Zaregistrované volební strany pro vol-
by do Zastupitelstva městské části 
Praha 11:
• Česká strana sociálně demokratická
• Hnutí pro Prahu 11
• Komunistická strana Čech a Moravy
•  Koruna Česká (monarchistická strana 

Čech, Moravy a Slezska)
• Občanská demokratická strana
• Pražané za svá práva
• Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
• Strana svobodných občanů
• Strana zelených
•  SUVERENITA – blok Jany Bobošíkové
• TOP 09
• Věci veřejné

Volby do Senátu Parlamentu ČR 
 Po šesti letech se v říjnu uskuteční 

historicky čtvrté volby do Senátu Par-

lamentu ČR v našem volebním obvodu 

č. 19. Volební obvod číslo 19 zahrnuje 

území městských částí Praha 11, Praha 

15, Praha 22, Praha – Benice, Praha – 

Dolní Měcholupy, Praha – Kolovraty, Pra-

ha – Královice, Praha – Křeslice, Praha 

– Nedvězí. 

 Jak jste informováni v Oznámení 

o době a místě konání voleb se řádné 

volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ko-

nají v pátek 15. října a v sobotu 16. října 

2010.  

 V případě, že žádný z kandidátů 

nebyl zvolen, neobdržel nadpoloviční 

většinu všech odevzdaných hlasů, koná 

se ve dnech 22. a 23. října 2010 druhé 

kolo voleb. Do druhého kola postupují 

dva kandidáti s největším počtem hlasů 

z prvního kola.

Voliči
 Voliči pro volby do Senátu Parlamen-

tu České republiky v našem volebním ob-

vodu jsou pouze občané České republiky 

s trvalým pobytem na území volebního 

obvodu č.19, popřípadě voliči zapsaní 

do zvláštních seznamů vedených zastu-

pitelskými úřady v zahraničí na základě 

předložení voličského průkazu.

Voličské průkazy
 Voličský průkaz pro volby do Senátu  

se vydává pouze voličům ve volebním 

obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.

 Volič, který v době konání voleb ne-

bude moci hlasovat ve svém stálém vo-

lebním okrsku, může požádat o vydání 

voličského průkazu. Na voličský průkaz 

lze hlasovat v jakémkoli volebním okrsku 

volebního obvodu podle místa trvalého 

pobytu. Volič naší městské části může 

na voličský průkaz volit pouze ve voleb-

ním obvodu č. 19. O vydání voličského 

průkazu lze požádat způsobem:

• písemnou žádostí opatřenou úředně 

ověřeným podpisem oprávněného ob-

čana, která bude doručena nejpozději 7 

dnů přede dnem konání voleb, tj. do 8. 

října 2010 na adresu:

Úřad MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí

Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

s uvedením adresy, kam chce voličský 

průkaz doručit

• osobně do okamžiku uzavření stálého 

seznamu do dvou dnů přede dnem koná-

ní voleb, tj. do 13. října  2010 do 16.00 

hod., na oddělení evidence obyvatel 

a osobních dokladů Úřadu MČ Praha 11, 

Vidimova 1324, Praha 4 (bílá budova)

paní Henychová, tel: 267 902 391.

 Výdej voličských průkazů začíná 

na výše uvedené adrese 15 dnů před 

konáním voleb, tj. od 30. září a končí 

13. října 2010 v 16.00 hodin. Občan si 

může voličský průkaz vyzvednout osob-

ně nebo k jeho vyzvednutí udělí jiné oso-

bě úředně ověřenou plnou moc.

Prokazování totožnosti
 Volič ve volební místnosti musí pro-

kázat svou totožnost a státní občanství 

České republiky platným občanským prů-

kazem nebo platným cestovním pasem 

České republiky.

Hlasovací lístky
 Sady hlasovacích lístků pro volby 

do Senátu budou voličům dodány spo-

lečně s hlasovacími lístky do zastupi-

telstev nejpozději tři dny přede dnem 

konání voleb. Prosíme o řádné označení 

vašich poštovních schránek. 

 V případě konání II. kola voleb do Se-

nátu volič obdrží hlasovací lístky přímo 

ve volební místnosti ve dnech voleb.

 Volič ve volební místnosti vloží 

do úřední obálky pouze jeden hlasovací 

lístek se jménem kandidáta do Senátu. 

Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Zaregistrované přihlášky pro volby do Senátu Parlamentu ČR – volební obvod č. 19

Přihlášku podal Jméno a příjmení kandidáta

politická strana

Česká pirátská strana
Pavel Přeučil

politická strana

Česká strana národně socialistická
MUDr. Peter Ondrejka

politická strana

Česká strana sociálně demokratická
PaedDr. Mgr. Ladislav Kárský

politická strana

Komunistická strany Čech a Moravy
Ing. Jana Čunátová       

politická strana

Občanská demokratická strana
PhDr. Milan Pešák 

politická strana

SNK Evropští demokraté
Augustin Bubník        

politická strana

Suverenita-blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
Ing. Mgr. Bc. Ladislav Bátora, Ph.D.

politická strana

Strana svobodných občanů
prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.

politická strana

Věci veřejné
Doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc.    

politická strana

TOP 09 
Mgr. Pavel Hlaváč
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VOLBY

O Z NÁ M E N Í
o době a místě konání voleb

do Zastupitelstva městské části Praha  11,
Zastupitelstva hlavního města Prahy,

a Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 19

Starosta městské části Praha 11 podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy, Zastupitelstva  městské části Praha 11 

a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb: 

viz. příloha oznámení

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským 

průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Volič u voleb 

do zastupitelstev obcí, který je zapsán v dodatku stálého seznamu voličů (občan členského států EU), prokáže svou totožnost 

a státní občanství průkazem o povolení k pobytu. 

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací 

lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční

dne 22. října 2010  od 14.00 hodin  do 22.00 hodin 
a dne 23. října 2010  od   8.00 hodin  do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

  V Praze dne 26.08.2010

        Mgr. Dalibor Mlejnský 

        starosta Městské části Praha 11

V okrsku č. 952 je volební místnost v: 
SŠ managementu a služeb s.r.o., Schul-
hoff ova 844 
Brechtova – 824, 825, 826, 827, 846, 

847, 848, 849, 850

Hekrova – 811, 812, 813, 814, 815, 

816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 

823, 851, 852, 853

K Horkám – 924

V okrsku č. 953 je volební místnost v: 
SŠ managementu a služeb s.r.o., Schul-
hoff ova 844 
Brechtova – 780, 781, 828, 829, 830

Dubnova – celá ulice

Hekrova – 805, 806, 808, 809, 810

Matúškova – 782, 783, 784, 785, 786, 

787, 795, 796, 831

Mírového hnutí – 868, 869

V okrsku č. 954 je volební místnost v: 
SŠ managementu a služeb s.r.o., Schul-
hoff ova 844 
Brechtova – 777, 778, 779

Květ. vítězství – 772, 773, 774, 775, 

776

Matúškova – 802, 803

Schulhoff ova – 788, 789, 790, 791, 

792, 793, 794

V okrsku č. 955 je volební místnost v: 
SŠ managementu a služeb s.r.o., Schul-
hoff ova 844 
Boháčova – celá ulice

Demoliční – celá ulice

Květ. vítězství – 2, 20, 35, 40, 115, 116, 

117, 160, 166, 491, – 492, 493, 494, 

495, 496, 875, 938

Matúškova – 797, 798, 799, 800, 801, 

804

Mírového hnutí – 33

Schulhoff ova – 844, 856, 857, 858, 

859

Starobylá – 1006, 1007, 1008, 1009, 

1010, 1011, 1012

U Rybářství – celá ulice 

V okrsku č. 956 je volební místnost v: 
ZŠ Mendelova 550
Hviezdoslavova – 501, 502, 503, 504, 

505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 

512, 513, 514, 515, 516

Kazimírova – celá ulice

Kryštofova – celá ulice

Květ. vítězství – 945

Mirošovská – celá ulice

Nad Úpadem – 273, 274, 275, 276, 

277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 

284, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 

301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 

308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 

315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 

402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 

409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 

416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 

423, 424, 433, 434, 435, 436, 437, 

438, 439, 440

Pacajevova – celá ulice

Prašná – celá ulice

Stachova – 425, 426, 427, 428, 429, 

430, 431, 432

Staňkova – 441, 442, 443, 444

Starobylá – 3, 4, 6, 45, 222, 236, 242, 

245, 246, 497, 498, 873, 881, 910

U Přehrady – celá ulice

U Transf. stanice – celá ulice

Výstavní – 75, 96, 99, 136, 142, 159, 

169, 170, 178, 211, 230, 943, 958

Wagnerova – celá ulice

Volební okrsky – volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR 2010



Za Rybářstvím – celá ulice

V okrsku č. 957 je volební místnost v: 
ZŠ Mendelova 550
Jarešova – celá ulice

K Jezeru – celá ulice

Mandova – celá ulice

Nad Úpadem – 198, 199, 217, 233, 

234, 244, 887, 888, 889, 890, 894, 

896, 901,903, 906, 947

Plickova – 551, 552, 553, 880

Stachova – 51, 103, 135, 164, 167, 

174, 184, 187, 213, 214, 237, 285, 

286, 287, 288, 518

Staňkova – 194, 248, 249, 250, 251, 

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 

259, 268, 269, 270, 271, 272, 872, 

882, 883, 884, 886, 895, 898, 907, 

911, 915, 918, 919, 922, 932, 933, 

936, 939, 948

V Hájích – celá ulice

V okrsku č. 958 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠ Kupeckého 576
Anežky Malé – celá ulice

Arkalycká – celá ulice

Emilie Hyblerové – 527, 528, 529

Hviezdoslavova – 519, 520

Kosmická – 748, 749, 750, 751, 752, 

753, 754, 755, 756

Kupeckého – celá ulice

Opatovská – 870, 871, 874

V okrsku č. 959 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠ Kupeckého 576
Anny Drabíkové – celá ulice

Emilie Hyblerové – 521, 522, 523, 524, 

525, 526, 530, 531, 532, 533

Hviezdoslavova – 666

Kosmická – 537, 746, 747

V okrsku č. 960 je volební místnost v: 
ZŠ Mendelova 550
Horčičkova – celá ulice

Kosmická – 739, 740, 741, 742, 743, 

744, 745

Mendelova – 538, 539, 540, 541, 542, 

543, 550

V okrsku č. 961 je volební místnost v: 
ZŠ Mendelova 550
Kropáčkova – celá ulice

Mendelova – 554, 555, 556, 665, 737, 

738, 879

Plickova – 564, 565, 566, 567, 568, 

569, 570, 571, 572

V okrsku č. 962 je volební místnost v: 
ZŠ Mendelova 550
Janouchova – 671

Nešporova – 573, 574, 575

Štichova – 577, 578, 579, 580, 581, 

582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 

647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 

654, 668

Výstavní – 845, č.e. 2

V okrsku č. 963 je volební místnost v: 
ZŠ s RvJ K Milíčovu 674
Borošova – 634, 635, 636

Exnárova – celá ulice

Ke Cvičišti – celá ulice

K Milíčovu – 100, 854

Klivarova – celá ulice

Otická – celá ulice

Rašova – celá ulice

Štichova – 637, 638, 639, 640, 641, 

642, 643, 644, 645, 646

V okrsku č. 964 je volební místnost v: 
ZŠ s RvJ K Milíčovu 674
Borošova – 629, 630, 631

Janouchova – 655, 656, 670

K Milíčovu – 734

Mejstříkova – 624, 625, 626, 627, 628

Štichova – 589, 590, 591, 592, 593, 

594, 595, 596, 597, 598, 599, 600

V okrsku č. 965 je volební místnost v: 
ZŠ s RvJ K Milíčovu 674
Hlavatého – 621, 622, 623, 662, 663, 

664

Janouchova – 657, 658, 659, 660, 661

Kulhavého – 669 – 

V okrsku č. 966 je volební místnost v: 
ZŠ s RvJ K Milíčovu 674
Hlavatého – 618, 619, 620

K Milíčovu – 674

Křtinská – celá ulice

Mejstříkova – 609, 610, 611, 612, 613, 

614

Ocelíkova – 672

Opatovská – 960, 964

Steinerova – 601, 602, 603, 604, 605, 

606, 607, 608, 667

Stříbrského – 675, 676, 677, 678

V okrsku č. 967 je volební místnost v: 
ZŠ s RvJ K Milíčovu 674
Jurkovičova – celá ulice 

Mnichovická – celá ulice

Novomeského – 690, 691, 692, 693

Ocelíkova – 712, 713, 714

Stříbrského – 679, 680, 681, 682, 683, 

684, 685, 686, 687, 688, 689

V okrsku č. 968 je volební místnost v: 
ZŠ s RvJ K Milíčovu 674
Cyprichova – celá ulice

Sulanského – 694, 695, 696, 697, 698, 

699, 700

Tatarkova – 721, 722, 726, 727, 728, 

729, 730, 731, 732, 733

V okrsku č. 969 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠ Kupeckého 576
Bajkonurská – 736

Steinerova – 735

Tatarkova – 723, 724, 725

V okrsku č. 970 je volební místnost v: 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Doubravická – 1310, 1311

Jažlovická – 1312, 1313, 1314, 1315, 

1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 

1322, 1323, 1499, 1764, 1765, 1766, 

1767, 1768, 1769

Novomeského – 2139

V okrsku č. 971 je volební místnost v: 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Bohúňova – 1342

Doubravická – 1301, 1302, 1303, 1304, 

1305, 1306, 1307, 1308, 1309

Jažlovická – 1326, 1327, 1328, 1329, 

1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 

2119

Vidimova – 1324, 1325

V okrsku č. 972 je volební místnost v: 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Bohúňova – 1336, 1337, 1338, 1339, 

1340, 1343, 1344, 1345, 1346, 1553

Tererova – 1341, 1347, 1348, 1349, 

1350, 1351, 1352,1353, 1354, 1355, 

1356

V okrsku č. 973 je volební místnost v: 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Bohúňova – 1552

Modletická – 1388, 1389, 1390

Opatovská – 1550, 1753, 1754

Tererova – 1357, 1358, 1399, 1551, 

2135

V okrsku č. 974 je volební místnost v: 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Ke Kateřinkám – 1392, 1393, 1394, 

1395, 1396, 1400, 1403, 1404, 1405, 

1406

Ke Škole – 1397, 1398

Modletická – 1391, 1401, 1402

V okrsku č. 975 je volební místnost v: 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Ke Kateřinkám – 1407, 1408, 1409, 

1410, 1411

Radimovická – celá ulice

Zdiměřická – 1412

V okrsku č. 976 je volební místnost v: 
ZŠ Ke Kateřinkám 1400
Chomutovická – celá ulice

Zdiměřická – 1425, 1426, 1427, 1428, 

1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 

1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 

1441, 1442, 1445, 1446, 1447, 1448, 

1449, 1450

V okrsku č. 977 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠW Křejpského 1501
Nad Opatovem – celá ulice

Šalounova – celá ulice

U Chodov. hřbitova – celá ulice

Zdiměřická – 1451, 1452, 1453, 1454, 

1455

V okrsku č. 978 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠW Křejpského 1501
Křejpského – 1504, 1505, 1506, 1507, 

1508, 1509, 1510,1511, 1752

Lečkova – 1515, 1516, 1517, 1518, 

1519, 1520, 1521,1522

V okrsku č. 979 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠW Křejpského 1501
Jašíkova – 1532, 1533, 1534

Křejpského – 1501, 1502, 1503, 1512, 

1513, 1514, 1523, 1524, 1525, 1526, 

1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 2276

V okrsku č. 980 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠW Křejpského 1501
Jašíkova – 1535, 1536, 1537, 1656

Jeřábkova – 1456

Opatovská – 1763 – 
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V Jezírkách – celá ulice

V okrsku č. 981 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠW Křejpského 1501
Jeřábkova – 1457, 1458, 1459, 1460, 

1461, 1462

Konstantinova – 1470, 1471, 1472, 

1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 

1479, 1480, 1500

Metodějova – celá ulice

V okrsku č. 982 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠW Křejpského 1501
Černockého – celá ulice

Konstantinova – 1481, 1482, 1483, 

1484, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 

1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498

Michnova – 1624, 1625

U Modré školy – 2337

V okrsku č. 983 je volební místnost v: 
ZŠ a SŠ Kupeckého 576
Michnova – 1602, 1620, 1622, 1623, 

1626

Podjavorinské – 1600, 1601, 1603, 

1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609

V okrsku č. 984 je volební místnost v: 
ZŠ Mikulova 1594
Bachova – 1566

Michnova – 1621

Podjavorinské – 1595, 1596, 1597, 

1598

Vejvanovského – celá ulice

V okrsku č. 985 je volební místnost v: 
ZŠ Mikulova 1594
Bachova – 1567, 1568 

Hviezdoslavova – 2250

Mikulova – 1571, 1572, 1573, 1574, 

1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 

1581, 1582, 1755, 2118, 2209, 2210

V okrsku č. 986 je volební místnost v: 
ZŠ Mikulova 1594
Bachova – 1569, 1570, 1584, 1585, 

1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 

1592, 1593

Líbalova – celá ulice

Mikulova – 1583, 1594

V Průčelí – 1653, 1655

V okrsku č. 987 je volební místnost v: 
ZŠ Mikulova 1594
Květ. vítězství – 1864, 1865, 1866, 

1867, 2126

Machkova – 1646, 2127, 2128, 2129

V Průčelí – 1648, 1649, 1650, 1651, 

1652, 1654

Ženíškova – 1647, 2121, 2122, 2123, 

2124, 2125, 2130

V okrsku č. 988 je volební místnost v: 
ZŠ Květnového vítězství 1554
Květ. vítězství – 1627, 1628, 1629

Machkova – 1642, 1643, 1644, 1645

Markušova – celá ulice

V okrsku č. 989 je volební místnost v: 
ZŠ Květnového vítězství 1554
Brandlova – 1557, 1558, 1559, 1560, 

1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1599, 

1639, 1640, 1641, 2236, 2314

Chalupkova – 1364, 1365, 1366, 1367

Květ. vítězství – 1554

V okrsku č. 990 je volební místnost v: 
ZŠ Květnového vítězství 1554
Brandlova – 1380, 1381, 1382, 1383, 

1384, 1385, 1386

Hněvkovského – 1372, 1373, 1387

V okrsku č. 991 je volební místnost v: 
ZŠ Květnového vítězství 1554
Hněvkovského – 1374, 1375, 1376, 

1377, 1378, 1379

Chalupkova – 1368, 1369, 1370, 1371

Květ. vítězství – 1361, 1362, 1363

V okrsku č. 992 je volební místnost v: 
ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 
57
Benkova – 177, 301, 340, 358, 551, 

552, 688, 940

Dunovského – celá ulice 

Ke Stáčírně – 663, 840, 1167, 2289

Klecandova – celá ulice 

Květ. vítězství – 53, 57, 58, 59, 60, 401, 

763, 859, 886, 982, 1076, 1119, 1739, 

1740, 1741, 1742, 1743, 2023

Mokrá – 334, 365, 387, 407, 456, 535, 

550, 677, 1129, 1130, 1282, 1283, 

1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 

1291

Stýblova – celá ulice 

Valentova – 1726, 1727, 1728, 1729, 

1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 

1736, 1737, 1738

Vápeníkova – 158, 200, 201, 675, 

1139

V okrsku č. 993 je volební místnost v: 
ZŠ Donovalská 1684
Benkova – 850, 1105, 2324

Brodského – 1663, 1664, 1665, 1666, 

1667, 1668, 1669, 1670, 1676, 1677, 

1678, 1679

Donovalská – 1662, 1756, 1757, 1758, 

1759, 1760, 2222, 2331

Ke Stáčírně – 2292

Kolmistrova – celá ulice 

Mokrá – 952, 1187

Vápeníkova – 186, 964, 1131, 1132, 

1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138

Zimákova – celá ulice 

V okrsku č. 994 je volební místnost v: 
ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 
57
Brechtova – 473, 475, 476, 503, 508, 

594, 786, 1080

Dobrovolského – celá ulice  

Donovalská – 393, 420, 432, 433, 467, 

468, 471, 528, 632, 652, 678, 721, 

750, 754, 759, 761, 796, 808, 876, 

1070, 1150, 1152, 1183, 1184, 2313, 

2334

Hejplíkova – celá ulice  

Ke Skále – celá ulice 

Ke Stáčírně – č.e. 7, 150, 421, 444, 504, 

512, 523, 591, 602, 607, 687, 795, 

954, 1082, 1111, 1143, 2268, 2270, 

2272

Květ. vítězství – 133, 134, 135, 138, 

139, 140, 164, 332, 345, 346, 361, 

451, 499, 506, 520, 533, 547, 615, 

616, 620, 730, 1099

Leopoldova – 87, 417, 443, 640, 667, 

819, 888, 902, 946, 984, 1107, 1114, 

1164, 1186, 2138

Majerského – celá ulice 

Nedbalova – celá ulice 

Pištěkova – celá ulice 

Rujanská – celá ulice 

Šperlova – celá ulice 

Švecova – celá ulice 

V Opatově – celá ulice 

Volkovova – celá ulice 

Vycpálkova – celá ulice 

Ženíškova – 629, 635

V okrsku č. 995 je volební místnost v: 
ZŠ Donovalská 1684
Donovalská – 1658, 1659, 1660, 1661

Leopoldova – 1680, 1681, 1682, 1683, 

2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 

2046

Samohelova – 2050, 2051, 2052

V okrsku č. 996 je volební místnost v: 
ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 
57
7. května – 63, 71, 81, 82, 143, 151, 

168, 181, 229, 292, 293, 294, 295, 

296, 297, 298, 322, 348, 366, 385, 

445, 484, 485, 486, 522, 548, 605, 

723, 767, 801, 802, 804, 805, 806, 

813, 865, 934, 935, 936, 937, 938, 

939, 949, 959, 991, 1068, 1109, 1168, 

2347

Bartůňkova – celá ulice

Lažanského – celá ulice

Malebná – 1040, 1041, 1042, 1043, 

1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 

1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 

1062, 1063, 1064, 1065, 1066

Na Sádce – 155, 157, 189, 193, 343, 

601, 837, 1277, 1296, 1745, 1746, 

1747, 1748, 1749

Nad Lomy – celá ulice

Pod Vodojemem – celá ulice

Saudkova – celá ulice

Starochodovská – 5, 28, 35, 75, 78, 79, 

142, 149, 156, 159, 160,161, 165, 166, 

170, 171, 172, 173, 174, 175, 180, 

194, 195, 196, 197, 198, 205, 245, 

246, 254, 483, 500, 507, 509, 519, 

521, 529, 530, 546, 579, 604, 674, 

732, 755, 845, 866, 891, 950, 985, 

988, 1087, 1110, 1116, 1128, 1142, 

2286, 2338, 2340, 2354 

Švabinského – 114, 265, 280, 281, 282, 

283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 

290, 291, 321, 329, 333, 336, 351, 

352, 374, 391, 405, 411, 431, 439, 

440, 448, 453, 454, 477, 481, 488, 

498, 517, 816, 922, 923, 924, 925, 

926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 

933, 1000

Türkova – 2332

U Kolonie – 798, 814, 848, 870, 907
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V Lomech – celá ulice

Valentova – 1744

V okrsku č. 997 je volební místnost v: 
ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vítězství 
57
7. května – 80, 144, 145, 211, 212, 213, 

214, 242, 264, 267, 268, 270, 273, 

310, 1146

K Dubu – celá ulice

K Remízku – celá ulice

Ke Sv. Izidoru – celá ulice

Malebná – 869, 875, 878, 879, 880, 

889, 890, 894, 895, 897, 900, 904, 

908, 912, 914, 942, 947, 960, 983, 

994, 1085, 1086, 1089, 1127, 1140, 

1166, 1172, 2322

Medkova – celá ulice

Na Sádce – 659, 780, 787

Skřivanova – celá ulice

Starochodovská – 15, 16, 41, 52, 65, 66, 

73, 335, 684, 714, 1359, 1360, 1750

Švabinského – 217, 218, 219, 220, 221, 

222, 223, 224, 225, 231, 232, 233, 240, 

241, 243, 244, 248, 252, 259, 269

U Kolonie – 274

V Benátkách – celá ulice

Verdiho – celá ulice

Zakouřilova – celá ulice  

V okrsku č. 998 je volební místnost v: 
ZŠ Donovalská 1684
Benkova – 304, 518, 1696, 1697, 1698, 

1699, 1700, 1701, 1702

Donovalská – 1725

Kahovská – celá ulice  

Ledvinova – 86, 1707, 1708, 1709, 

1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 

1716, 1717

V okrsku č. 999 je volební místnost v: 
ZŠ Donovalská 1684
Benkova – 1685, 1686, 1687, 1688, 

1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 

1695

Brodského – 1671, 1672, 1673, 1674, 

1675

Donovalská – 1684, 1862, 1863

Kunínova – celá ulice

Ledvinova – 1718

V okrsku č. 1000 je volební místnost v: 
TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781
Archivní – celá ulice

Blažimská – 1781, 3139, 3140, 3141

Čenětická – 3125, 3126

Daimlerova – celá ulice

Chodovecké nám. – celá ulice

Keblovská – celá ulice

Klapálkova – celá ulice

Lešanská – 1176

Nad Pahorkem – celá ulice

Obrovského – celá ulice

Pod Chodovem – celá ulice

Türkova – 828, 1001, 1098, 1106, 1272, 

2297, 2317, 2318, 2319

U Nové dálnice – celá ulice

U Stojanu – celá ulice

Zastrčená – celá ulice

V okrsku č. 1001 je volební místnost v: 
TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781
Babická – celá ulice

Blažimská – 2217, 2351

Čenětická – 2131, 2132, 2133, 2134, 

2218, 2219, 2220

Divišovská – celá ulice

K Horkám – 2284

Klíčova – celá ulice

Knovízská – celá ulice

Mírového hnutí – 2137

Pyšelská – celá ulice

Šternovská – celá ulice

V okrsku č. 1002 je volební místnost v: 
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782
Cigánkova – celá ulice

Nechvílova – 1829, 1830, 1831, 1835, 

1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 

1842, 1843, 1844, 1845,1853, 1854, 

1855, 1856, 1857, 1858, 1859

Roztylská – 1860, 2136, 2142, 2143, 

2258, 2274

Vojtíškova – 1828

V okrsku č. 1003 je volební místnost v: 
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782
Láskova – 1810, 1811, 1812, 1813, 

1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 

1827

Nechvílova – 1820, 1821, 1822, 1823, 

1824, 1825, 1826, 1832, 1833, 1834

Zlešická – 1846, 1847, 1848, 1849, 

1850, 1851, 1852

V okrsku č. 1004 je volební místnost v: 
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782
Jírovcovo nám. – 1782 

Láskova – 1792, 1793, 1794, 1795, 

1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 

1802, 1803

Malenická – celá ulice

Vojtíškova – 1783, 2333

Zlešická – 1804, 1805, 1806, 1807, 

1808, 1809

V okrsku č. 1005 je volební místnost v: 
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782
Hroncova – celá ulice

Jarníkova – 1868, 1869, 1870, 1871, 

1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 

1878, 1879, 1880, 1881, 1884, 1885, 

1886, 1887, 1888, 1889, 1890,1891, 

1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 

1898, 1899

V okrsku č. 1006 je volební místnost v: 
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782
Hráského – celá ulice

Jarníkova – – 1904

Klírova – celá ulice

Roztylská – č.e.8, 2232, 2321

Šustova – 1930

V Parku – celá ulice

V okrsku č. 1007 je volební místnost v: 
ZŠ Pošepného nám. 2022
Petýrkova – 1942, 1943, 1944, 1945, 

1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 

1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 

1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 

1964, 1965, 1966, 1967, 2254

V okrsku č. 1008 je volební místnost v: 
ZŠ Pošepného nám. 2022
Dědinova – 1981, 1982, 1983, 1984, 

1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 

1999

Holušická – celá ulice

Hrabákova – 1968, 1969, 1970, 1971, 

1972, 1973, 1974

Petýrkova – 1991, 1992, 1993, 1994, 

1995, 1996, 1997 

V okrsku č. 1009 je volební místnost v: 
ZŠ Pošepného nám. 2022
Dědinova – 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012

Filipova – celá ulice

Hrabákova – 1975, 1976, 1977, 1978, 

1979, 1980, 2000, 2001

Krejnická – 2021

Pošepného nám. – 2022

V okrsku č. 1010 je volební místnost v: 
ZŠ Pošepného nám. 2022
Augustinova – celá ulice

V okrsku č. 1011 je volební místnost v: 
ZŠ Pošepného nám. 2022
Gregorova – celá ulice

Hrudičkova – celá ulice

Na Ovčíně – celá ulice

Tomíčkova – celá ulice

V okrsku č. 1012 je volební místnost v: 
ZŠ Pošepného nám. 2022
Babákova – 2149, 2150, 2151, 2152, 

2153, 2154, 2155, 2184, 2185

Blatenská – celá ulice

Hrdličkova – 2173, 2174, 2175, 2176, 

2177, 2186, 2187, 2188, 2189

Kaplanova – celá ulice

Kloboukova – 2170, 2171, 2172

Kloknerova – celá ulice

Koštířova – celá ulice

V okrsku č. 1013 je volební místnost v: 
ZŠ Pošepného nám. 2022
Babákova – 2156, 2157, 2158, 2159, 

2160, 2161, 2162, 2198, 2199, 2200, 

2201

Brehmova – celá ulice

Hněvkovská – celá ulice

Hrdličkova – 2196, 2197, 2204, 2205, 

2206, 2207, 2208

Hvožďanská – celá ulice

Kloboukova – 1175, 1178, 1179, 1180, 

1182, 1199, 1201, 1202, 1206, 1210, 

1212, 1213, 1215, 1218,1219, 1224, 

1226, 1231, 1235, 1236, 1239, 1246, 

1256, 1261, 1263, 1264, 1265, 1298, 

2163, 2164, 2165, 2190, 2191, 2192, 

2193, 2194, 2195, 2202, 2203, 2223, 

2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 

2230, 2256, 2261,2262, 2263, 2266, 

2269, 2271, 2279, 2303

Komárkova – celá ulice
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

POKUS O VYKRADENÍ. 
Pozdě večer 17.7. 

by lo  na l .  156 

oznámeno, že se 

neznámý muž v ul. 

Doubravická snaží 

dostat do obchodu 

s tabákovými výrob-

ky. Po příjezdu hlídky na místo stráž-

níci zjistili, že objekt má poškozené 

dveře a na zemi leží dvě páčidla. Jeli-

kož pachatel nebyl nalezen na místě, 

strážníci bezodkladně prohledali okolí 

a nedaleko od provozovny v křoví na-

lezli schovaného muže ruské národ-

nosti, který se k pokusu o vloupání 

do provozovny přiznal. Z tohoto dů-

vodu strážníci muže omezili na osob-

ní svobodě, zajistili místo trestného 

činu a přivolali Policii ČR, které udá-

lost předali i s pachatelem. 

VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ POMÁHÁ
Ráno 25.7. strážníci pomocí vyhledá-

vacího zařízení na odcizená vozidla, 

které zakoupila Městské část Praha 

11, nalezli v ul. Metodějova odcizené 

osobní vozidlo Renault Twingo. Z dů-

vodu podezření ze spáchání trestné-

ho činu strážníci zajistili místo trest-

ného činu a předali celou věc Policii 

ČR k dalšímu šetření.

NEOPRÁVNĚNĚ VNIKL DO DOMU
Pozdě večer 28.7. byla hlídka stráž-

níků zastavena obyvateli domu 

z Kosmické ulice, kteří oznámili, že 

v jejich domě se pohybuje neznámý 

muž. Při prohlídce domu strážníci 

nalezli neznámého muže, u kterého 

následnou lustrací bylo zjištěno, že 

má soudně zakázán pobyt na území 

Hlavního města Prahy. Muže omezili 

na osobní svobodě a předali k další-

mu šetření na Policii ČR.

POPÍJEL NA ZAKÁZANÉM MÍSTĚ
Odpoledne 30.7. při kontrole prostoru 

okolí metra Háje strážník spatřil muže, 

který neoprávněně konzumoval alko-

holický nápoj na místě zakázaném. 

Z tohoto důvodu byla následně prove-

dena lustrace neznámého muže, kdy 

vyplynulo najevo, že se jedná o osobu, 

která je v celostátním pátrání Policie 

ČR. Na základě zjištěných skutečností 

strážník muži udělil na místě blokovou 

pokutu za neoprávněné popíjení alko-

holu a předvedl ho na Policii ČR, kde 

ho předal k dalšímu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Strážníci na začátku školního roku opět 
ohlídali přechody v blízkosti škol
S koncem prázdnin a začátkem školního 

roku se na přechody pro chodce v blíz-

kosti škol opět postavili strážníci Měst-

ské policie hl. m. Prahy, aby ohlídali ško-

láky při cestě do školy. 

 V prvních třech zářijových dnech 

strážníci dohlíželi na školáky jak při ces-

tě do školy, tak po vyučování. Přechody 

v těchto dnech hlídalo 240 strážníků, 

kteří pomáhali dětem na 156 přecho-

dech v blízkosti 151 škol. V MČ Praha 11 

se strážníci postarali o bezpečnost dětí 

na přechodu mimo jiné například u ZŠ 

Donovalská, Mendelova nebo Květnové-

ho vítězství.

 Třetím zářím nicméně dohled stráž-

níky nad bezpečností školáků zdaleka 

nekončí. Školákům se pomoci Městské 

policie hl. m. Prahy dostane po celý škol-

ní rok v každý všední den ráno, tedy při 

jejich cestě do školy. Strážníci budou dě-

tem s přecházením pomáhat na více než 

stovce přechodů v metropoli, ty v Praze 

11 nevyjímaje.

 Hlavní město Praha se také rozhodlo 

apelovat na Pražany, kterým není lhos-

tejná bezpečnost dětí na ulici, aby se při-

pojili ke snaze města a městské policie 

a upozorňovali řidiče na jejich povinnost 

zpomalit a brát ohledy na chodce, ať 

jsou to děti nebo dospělí. Kromě toho 

město vybavilo všechny letošní prvňáky, 

tedy asi 13 000 dětí refl exními vestič-

kami, které děti ochrání nejen při cestě 

do školy a ze školy, ale třeba i při jízdě 

na kole nebo bruslích.

 Strážníci se ale v rámci ochrany bez-

pečí dětí nezaměřují jen na přechody 

pro chodce. Na první školní měsíc jsou 

naplánované také kontroly dětských 

hřišť a také kontroly zaměřené na po-

dávání alkoholu mladistvým. Strážníci 

budou ostatně zjišťovat spokojenost ro-

dičů s bezpečností dětských hřišť přímo 

„v terénu“, tedy na hřištích samotných. 

K dispozici je ale také online dotazník 

na stránkách www.praha.eu pod odka-

zem Bezpečná Praha. Tam se mohou ro-

diče svěřit se svými poznatky a postře-

hy, případně s nápady, jak zvýšit bezpečí 

dětí hrajících si na hřištích.

Policie hl. m. Prahy

FOTO: ARCHIV POLICIE HL. M. PRAHY

Sběrný dvůr na bioodpad, který najdete 

od 1. srpna v lokalitě na starém Chodově 

v blízkosti ulice K dubu a Zakouřilova po-

mohl mnoha občanům při likvidaci škod 

způsobených srpnovými kroupami. Po 

této živelné kalamitě byl otevřen denně, 

takže mnoha lidem ulehčil likvidaci odpa-

du ze zahrad.

 Standardně je otevřeno 
 středa 9 – 12 hodin
 sobota 9- 12 hodin
 neděle 13 -17 hodin

 V těchto hodinách tady najdete ob-

sluhu a můžete využít štěpkovače uvnitř 

dvora. Vzniklá štěpka bude uložena do 

kontejneru a v případě zájmu bude k dis-

pozici zdarma. 

Pro všechny z Prahy 11 zdarma 
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

KLÍČ 15/2010

Křížovka z čísla 12
Výherci knihy z nakladatelství SLOVART Guinessova kniha rekordů jsou:  
M. Plíhovská, D.Shortl, E. Kilínovská, M. Pšel, B. Krátíš.

Správné znění tajenky: …V ČERVNU-LI VÍC SUCHO BÝVÁ, URODÍ SE HOJNOST DOBRÉHO VÍNA.

V dnešní tajence na vás čeká zářijová pranostika.

Tentokrát pro vás máme knihu ze stejného nakladatelství s názvem LEXIKON, neautorizovaný prů-

vodce příběhy Harryho Pottera. Své odpovědi zasílejte do konce září na adresu redakce Klíč, Ocelí-

kova 672, email: klic@praha11.cz, nebo osobně.

Výhry jsou po domluvě k vyzvednutí v redakci Klíče

V listopadu minulého roku byl 

v areálu ZŠ Mikulova postaven 

městskou částí P11 nový, krásný, 

víceúčelový sportovní areál, kte-

rý snese ta nejpřísnější měřítka. 

Velké fotbalové hřiště s umělou 

trávou 4 generace s úžasným 

osvětlením, beach volejbalový 

kurt, víceúčelová klec, kde se 

dá hrát tenis, volejbal, pozemní 

hokej, fotbal, lakros, basketbal  

a jiné sporty. Dále je zde po-

staven překrásný tenisový kurt 

rovněž s umělým povrchem a lu-

xusním osvětlením a k tomu vše-

mu i odpovídající kvalitní zázemí  

s kabinami pro hráče, které jsou 

vybaveny sprchami i toaletou. Ke 

zlepšení poskytovaných služeb 

jistě přispěje i kantýna se zahrád-

kou, kde se mohou sportovci ob-

čerstvit.

Areál provozuje společnost Time-

4sport, která se chystá v nejbliž-

ších dnech s přispěním MČ P11 

zahájit výstavbu tří nových beach 

volejbalových kurtů, kde bude 

možné hrát rovněž beach soccer 

nebo beach tenis. Všechna tato 

nová sportoviště budou zastře-

šená a tedy využitelná i v zimě. 

Sportu zdar!

Pronájem sportovišť zajišťuje 
manager areálu Petr Sýkora (tel. 
722927345, email petr.sykora@
email.cz), u kterého si lze objednat 
kterékoliv sportoviště, popřípadě se 
dozvědět všechny podrobnosti sou-
visející s provozem areálu. Rovněž 
webové stránky www.miklulovka.cz, 
které v současné době procházejí 
přestavbou, přispívají k doplnění 
informací.
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