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Ceny platí od 1. 6. do 30. 6. 2011. Uvedená výbava není 

součástí základní výbavy. * Záruka 3 roky nebo 150 000 km 

(platí ta z podmínek, která nastane dřív). Latitude: spotřeba 

4,6–14,7 (l/100 km), emise CO2
 140–188 (g/km). Vyobrazení 

vozidla je pouze ilustrativní.

www.dealer-renault.cz

NOVÝ RENAULT LATITUDE
JIŽ OD 499 900 Kč

výkonný motor 3,0 V6 dCi 177kW/235 k – 6st. automat FAP

masážní sedadlo

třízónová klimatizace s výběrem vůně

ionizér vzduchu

 audiosystém Bose

  navigační systém Carminat DVD s hlasovým 
ovládáním telefonu přes Bluetooth ®

*
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje 

Klíč na území Prahy 11 má na starost Čes-

ká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 3. června 

nedostali do schránek nebo byl pohozen 

na zemi, napište nám prosím na e-mail: 

Szli� a.Jan@cpost.cz a uveďte ulici a číslo 

popisné. Můžete volat i na bezplatnou lin-

ku 800 104 300.
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TÉMA

Místa v mateřských školách jsou stále 
aktuální téma

Dobrou zprávou je, že všechny ředitelky 

MŠ, se kterými jsem se setkal, a jakousi 

shodou náhod jsou to samé ženy☺, se 

kvalifi kovaně a se zápalem věnují své 

práci. Setkal jsem se vesměs s dítky, kte-

rá si v kultivovaném prostředí spokojeně 

hrála, papala či spala, a jejich učitelkami, 

které se jim zodpovědně věnovaly. 

 Špatnou zprávou je, že tuto kvalit-

ní službu, kterou obec organizuje pro 

své občany a občánky, nemohou čerpat 

všichni, kteří o ni mají zájem. Přestože 

již v minulých letech radnice zvyšovala 

celkovou kapacitu mateřských školek 

na Jižním Městě, tak se míst stále ne-

dostává. Při zápisech letos zjara jsme 

zjistili, že převis neuspokojené poptáv-

ky činí cca 20 % celkové kapacity, a to 

je hodně! Proto jsem neprodleně zadal 

pracovníkům úřadu MČ úkoly, aby ještě 

v tomto roce byla souhrnná kapacita 

mateřinek na Jižním Městě skokovým 

způsobem navýšena o významnou část 

neuspokojené poptávky a v příštím ka-

lendářním roce aby byla poptávka uspo-

kojena zcela. Je to velmi obtížný úkol. 

Mnozí si myslí, že nesplnitelný. 

 Při přípravě skokového navyšování 

kapacity v časovém horizontu několika 

měsíců jsme zvažovali různé technic-

ké varianty, např. přístavbu mateřinek 

z montovaných (a opět rozebíratelných) 

buněk v areálu již existujícího školského 

zařízení a s využitím jeho technické a sa-

nitární infrastruktury. Máme na zřeteli i tu 

skutečnost, že podle dostupných demo-

grafi ckých údajů současná demografi cká 

vlna, tedy zájem o místa v mateřských 

školách, přejde, a pokud bychom posta-

vili nové školky za desítky či stovky milio-

nů Kč, zůstaly by nám za pár let prázdné. 

Rozhodli jsme se proto zřídit další tzv. 

detašovaná školková pracoviště v objek-

tech některých základních škol.

 Další, kdo zůstává za branami ma-

teřinek, jsou děti mladší než 3 roky. 

I v tomto sektoru je v Praze 11 znač-

ná neuspokojená poptávka, na kterou 

hledáme řešení. Samozřejmě je řada 

dalších problémů, které musejí ředitelky 

školek i pracovnice odboru školství řešit. 

Požádal jsem proto redakci, aby v časo-

pisu Klíč umístila názory osob, které se 

problematikou zabývají.

 Vyspělost společnosti se odráží mj. 

v tom, jakým způsobem se stará o pod-

mínky, v nichž vyrůstá a formuje se nová, 

nastupující generace. V těch skromných 

poměrech naší osmdesátitisícové ko-

munity na jihovýchodním okraji jednoho 

z evropských velkoměst se rozhodně 

budu snažit, aby tato nastupující gene-

race měla ty podmínky důstojné. Neboť 

naše děti jsou naší budoucností.

Ing. arch. Oleg Rybnikář, CSc. (ČSSD), 
zástupce starosty

• Na to jak vypadají místa v mateřských 
jihoměstských školách jsme se zeptali 
I. Malínské z odboru školství.
Přesto, že byly kapacity jihoměstských 

mateřských škol v posledních 4 letech 

navýšeny o 569 míst, výsledky zápisu 

vykazují, že poptávka po umístění dětí 

stále trvá. Letošní zápis vykazuje 369 

odmítnutých žadatelů, z nich je k umís-

tění sledovaných 201 dětí z Prahy 11, 

89 dětí z Prahy 11 mladších 3 let a 79 

dětí bylo odmítnuto žadatelům z jiné 

městské části či obce.

 Městská část se problematikou na-

výšení kapacit v současné době inten-

zivně zabývá. V plánu je realizace navý-

šení alespoň o 3 třídy mateřské školy 

v Základní škole K Milíčovu, Campanus 

a v Mateřské škole Sulanského.

• Jak je to s prázdninovým provozem 
školky? Odpovídá ředitelka MŠ Hron-
cova M. Rákosníková.
Omezení provozu mateřské školy 

o hlavních prázdninách umožní provést 

potřebné opravy, které nelze uskuteč-

nit v ročním provozu školy. Na tyto 

práce navazuje generální úklid všech 

prostor před zahájením nového školní-

ho roku tak, aby se děti vrátily do hy-

gienicky čistého prostředí. Prázdnino-

vý provoz po dohodě se zřizovatelem 

oznamujeme rodičům v zákonné lhůtě. 

Letos zajišťujeme prázdninový provoz 

až do 22. července, v případě, že by 

termín nevyhovoval, mají možnost to 

rodiče se mnou individuálně projednat. 

V minulých letech využilo prázdninový 

provoz přibližně 20 % dětí z celkového 

počtu. 

• Jestli jsou třeba zařízení pro děti 
do tří let vysvětluje Mgr. J. Plaštiaková 
z rodinného klubu Benjamin.
Pracujeme s rodiči a dětmi od deví-

ti měsíců do 4 let již třináctým rokem 

a počet se každoročně zvyšuje. V sou-

časné době více jak 200 rodin. Hledají 

u nás společné vyžití, edukační progra-

my a prostředí, kde by si dítě postupně 

zvyklo na vstup do školky. Stále větší 

zájem je o občasné i každodenní hlídání 

dětí. Službu hledají rodiče, kteří se při-

pravují na návrat do zaměstnání nebo si 

zvolili dvouletou rodičovskou dovolenou, 

matky samoživitelky, rodiče dětí, které 

nesplňují podmínku věku – ukončených 

3 let, aby mohly být v řádném termínu 

přijaty do školky. Podpora center, která 

by tak jako my poskytovala profesio-

nální péči o děti do tří let věku formou 

předškoliček, by mohla rodinám vyřešit 

nelehkou situaci.

• Jaké jsou zkušenosti s oddělením 
mateřinky v Základní škole Donoval-
ská a proč se zatím neotevře další škol-

kové oddělení? Odpovídá ředitel Pavel 
Ditrich. 
Ty nejlepší, bez problémů se nám poda-

řilo skloubit provoz mateřské a základní 

školy. Vytvořili jsme optimální podmínky 

pro pobyt dětí v MŠ. Ty mají k dispozici 

učebnu, hernu, školní hřiště, tělocvičny 

i další prostory školy. Jsem přesvědčen, 

že se u nás ve škole i ti nejmenší cítí 

velmi dobře. Prostory, včetně povole-

ní magistrátu k otevření další třídy pro 

předškoláky máme. Vše naráží na velmi 

přísné a těžko pochopitelné hygienické 

předpisy. Jednoduchý příklad: pokud 

bude v pavilonu školy 120 žáků 1. tříd, je 

vše v pořádku, a počet WC pro tyto žáky 

je dostačující. Ovšem pokud ve stejném 

prostoru bude pouze jedno oddělení MŠ 

o 26 dětech, počet WC je nedostačují-

cí. Paradoxně se mnohdy může jednat 

o stejné děti srovnatelného věku, pro-

tože řada dětí žádá o odklad školní do-

cházky a vrací se zpět do školky.

 Přitom vybudování dalších prostor 

WC je nejen zcela zbytečné, ale i technic-

ky nemožné. Jenom by stačilo se na ce-

lou věc podívat rozumně a třeba i for-

mou výjimky umožnit otevření nových 

prostor mateřských škol. V ten moment 

by v Praze 11 bylo k dispozici nejméně 

80 míst ve školkách s minimálními fi -

nančními náklady. 

MĚSTSKÁ ČÁST PROVOZUJE NA SVÉM ÚZEMÍ 16 MATEŘINEK S CELKO-

VOU SOUČASNOU KAPACITOU CCA 2500 MÍST. PO PŘEVZETÍ ODPOVĚD-

NOSTI ZA ŠKOLSTVÍ V NOVÉM VEDENÍ RADNICE PO PODZIMNÍCH VOL-

BÁCH JSEM SI VŠECHNY ŠKOLKY PROŠEL, ABYCH NA MÍSTĚ VIDĚL, JAK 

JSOU VEDENY A JAKÉ MAJÍ PROBLÉMY. 
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Se starostou Daliborem Mlejnským 
na téma – Atletika do škol

TÉMA

Slovo 

starosty

Pane starosto, na začátku května jste 
odstartoval na Jižním Městě pilotní pro-
jekt Atletika do škol, do kterého měst-
ská část investuje 600 tis Kč. O co jde?
Fyzická zdatnost dětí není zrovna ideál-

ní, tak je chceme motivovat, aby začaly 

aktivně sportovat. Atletika je vlastně zá-

kladem pro další sporty a my ji dětem 

budeme zpřístupňovat netradiční, novou 

formou. Také si uvědomme, že v uplynu-

lých čtyřech letech vyrostlo na Jižním 

Městě mnoho nových sportovišť a hřišť. 

Jejich kapacita je dobrá a teď pro jejich 

využití hledáme smysluplnou náplň. Zá-

klady hravé atletiky dětem obohatí ho-

diny tělesné výchovy, pobyt ve školce 

a v družině. Od září pak na malé sportov-

ce budou čekat učitelé – trenéři i v nově 

otevřených atletických kroužcích.

Kolika dětí či škol se bude tato novinka 
týkat? A jak jste je vybírali?
Díky naší podpoře budou na největším 

pražském sídlišti moci sportovat děti ze 

sedmi mateřských a sedmi základních 

škol. Na začátku jsme náš projekt pre-

zentovali základním a mateřským ško-

lám a ty, které to zaujalo, se nám přihlá-

sily a byly do projektu zařazeny. Podle 

zájmu škol byla potom také nastavena 

fi nanční dotace radnice Prahy 11.

Je opravdu nutné, aby městská část 
podporovala takové projekty, nemě-
li by se o toto primárně starat školy, 
soukromé subjekty a zejména rodiče 
dětí?
Tak samozřejmě, v první řadě by se měli 

o pohyb svých dětí starat rodiče. Jenže, 

doba už je taková, že na to nemají čas 

nebo jim samotným sport nic neříká. Já 

osobně jsem velký příznivec sportu, vě-

nuje se mu aktivně celá naše rodina. Přál 

bych si, kdyby to tak bylo všude, ale re-

alita je jiná. Proto se naše radnice snaží 

přivést děti ke sportu aspoň tímto způ-

sobem a budeme doufat, že to chytne 

děti a v ideálním případě třeba i rodiče.

 Rozhovor se starostou MČ Praha 

11 Daliborem Mlejnským vedla Kateřina 

Kašparová. Další témata, jako je prodlou-

žení doby farmářských trhů, parkování či 

privatizace obecních domů najdete jako 

obvykle na videozáznamu na webu Pra-

hy 11.

redFOTO: DANA FOUČKOVÁ

Květnové otevření 

další etapy rekonstrukce školního 

hřiště u ZŠ Donovalská slavnostně 

zahájil Jan Meixner, zástupce starosty. 

Jeho malá asistentka si také vedla 

dobře. Spuštěním projektu Atletika pro 

děti a otevřením nového sportoviště 

se nám skládají další střípky mozaiky 

podpory sportu nejmladší generace 

na Jižním Městě. 

Do pilotního 

projektu Atletika do škol se zapojilo 

sedm mateřských a sedm základních škol 

z Prahy 11. V příštím roce k nim přibudou další. 
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

NOVÁ ZELEŇ. PREdistribuce, a. s., provádí postup-

ně na území městské části Prahy 11 demolici šesti 

kioskových transformačních stanic. Místo nevzhledných 

objektů tak vzniká místo pro novou zeleň. Naše fotografi e 

je ze Sulanského ulice před a po likvidaci objektu.

NEBUĎME NEVŠÍMAVÍ. Ze zajímavosti vyfotil náš 

pohotový čtenář Vladimír Oplt nově vybudovaný re-

tenční rybníček, do kterého někdo stačil vhodit nákupní 

vozík. Poslal nám fotku do redakce, my jsme oslovili odbor 

životního prostředí, ten OBI, kterému vozík patřil, a ke spokoje-

nosti nás všech je už vodní plocha čistá. Tomu se říká pozitivní 

řetězová reakce. ☺

OBEJMOUT STROMKY UMÍ. Děti ze školky 

Blatenská měly zjistit v rámci akce Den Země, proč 

potřebujeme ke svému životu zdravé a krásné lesy. 

V blízkém Kunratickém lese si prohlížely rašící listy stromů 

a keřů a záplavu rozkvetlých sasanek, trpělivě a tiše čekaly na ve-

verky a zajíčky, zhluboka dýchaly provoněný vzduch a zkusily si 

obejmout kmeny různých stromů. 

NEMILÉ PŘEKVAPENÍ. Správce chodovského 

hřbitova zůstal v šoku, když viděl kontejner plný větví. 

Neznámý vandal neodborně upravil strom a ani se nena-

máhal to oznámit správě hřbitova. Ořezaný jalovec, který byl 

svým vzrůstem zajímavý, musí podstoupit opravný řez a odstranění 

proschlých větví. Je možné, že bude muset být odstraněn úplně. 

Nájemce hrobového místa je povinen oznámit hřbitovní správě jaké-

koliv změny a úpravy, které se týkají zeleně a hrobových míst.

OSMDESÁTINY. Hezké 

životní jubileum oslavil 

v dubnu PaedDr. Jaroslav Kršek. 

Redakce se přidává ke gratulan-

tům a přeje do dalších let hodně zdraví 

a pohody. 

PŘIJĎTE SI ZARYBAŘIT. 
Městská část Praha 11, 

městská část Újezd u Průhonic 

a občanské sdružení Požerák pořá-

dají již počtvrté dětské rybářské závody 

na Návesním rybníku v Újezdě u Průhonic. 

11. června od 10 do 16 hodin. Přihlásit 

se můžete na telefonu 267 902 325, 

Ing. Dirová.

STOVKA. Krásné kulaté 

narozeniny oslavila v dubnu 

JUDr. Marie Votavová. 

Přání, květiny a dárky k naroze-

ninám ji osobně předal starosta Dalibor 

Mlejnský. 
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Pod starou chodovskou hruškou se letos 16. dubna shromáž-

dili ti, kteří chtěli být u Otvírání jara a pozdravu studánkám 

v Krčském lese – totiž v Kunratickém, Michelském a našem 

lese. Všechno dobře dopadlo. V lese bylo příjemně, dva staré 

duby účastníci zasvětili básníku Miloslavu Burešovi a Jarosla-

vu Jírovi, zakladateli Otvírání studánek v tomto lese, pozdravili 

studánku Žofínku a Morana pak šla zdárně ke dnu v Kunratic-

kém potoce. Chcete se zúčastnit příjemné procházky při Otví-

rání léta v Milíčovském lese? Přijďte v sobotu 18. června ve 13 

hodin k Milíčovskému dvoru. 

J. Bartoň 

Jihoměstské otvírání 
jara a léta

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ  

Správné odpovědi z Klíče 7: 
pták nad komínem, větrací 

šachta vlevo nad oknem,

oranžová deska nad oknem 

z pravé strany, anténa naho-

ře na rohu, obruč mezi větra-

cími šachtami.

Výherci knihy:
Výherci knihy:

Jana Knoppová 

Vojtěch Antoš 

Jiří Křížan 

Anna Fantová

Pavla Blábolilová

Na fotografi i vlevo najdě-

te 5 rozdílů, kterými se liší 

od fotografi e nahoře. Svoje 

postřehy posílejte e-mailem 

na klic@praha11.cz, nebo 

pošlete poštou či zaneste 

na adresu redakce Klíče, Oce-

líkova 672, Praha 11, 149 41, 

nejpozději do 15. června. 

Pět úspěšných a rychlých 

odměníme knihou Praha 11 

obrazem. Dnes budete hle-

dat pět rozdílů na fotografi i 

z cvičné evakuace budovy 

SKANSKA u stanice metra 

Opatov. Vylosovaní výherci 

si mohou knihu vyzvednout 

po telefonické domluvě (tel.: 

267 902 217) v redakci Klíče. 

Soutěž 
o fotopublikaci 
Prahy 11

Najdi 5 rozdílů

Turisticko-lyžařský oddíl TJ Uhříněves zve srdečně všechny děti a jejich rodiče 

na XXXIV. ročník tradičního pochodu do pohádkového lesa PO-PO-LES v sobotu 4. června. 

Start u ZŠ Vachkova 630 od 8 hodin a u koupaliště Jureček v Říčanech od 10 hod. Vstupné 40 Kč. 

Na všechny účastníky pochodu čeká v cíli občerstvení v podobě buřta a limonády. Letos je pro Vás opět připravena spousta 

atrakcí u krásných pohádkových postav. Těšíme se na Vás!
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INFORMACE ÚMČ

1. zástupce 

starosty

Sídliště Jižní Město bylo postaveno 

v 80. letech minulého století v době „re-

álného socialismu“ za JV hranicí Prahy 

jako noclehárna pro cca 80 tis. obyva-

tel. Způsob jeho realizace s sebou nese 

i zápory i klady tehdejšího společenské-

ho uspořádání. Na jedné straně to jsou 

ne příliš vzhledné monotónní krabicové 

paneláky, později pejorativně označova-

né jako králíkárny, uspořádané v mono-

funkčním urbanistickém celku, z druhé 

strany však to bylo ve své době levné 

a docela kvalitní bydlení pro desetitisíce 

lidí, bydlení vybavené potřebnou sanitár-

ní infrastrukturou. 

 Po společenském zvratu na přelomu 

80. a 90. let byly tyto bytové domy pře-

vedeny ze státního vlastnictví do obec-

ního, a to bezúplatně. V kontextu teh-

dejší doby se rozumělo „samosebou“, 

že tyto byty, které obec získala zdarma, 

budou použity pro uspokojení potřeb 

občanů této obce, tedy bytových potřeb 

těch, kteří v těch bytech bydleli. Proto 

také většina z nich, cca 90 %, byla v prů-

běhu 90. let prodána jejich uživatelům 

za symbolickou cenu; nyní v nich bydlí 

ve svém většina občanů JM, což je pro 

ně velká výhoda z řady důvodů a v nepo-

slední řadě i proto, že neplatí nájemné, 

které se v posledních letech vyšplhalo až 

na úroveň 82 Kč/m2 a v případě magis-

trátních bytů ještě víc.

 O uvedenou výhodu je však část 

našich spoluobčanů připravena. Ačkoliv 

v době privatizace bydleli ve stejných uli-

cích, domech a bytech, administrativním 

rozhodnutím jim byla levná koupě bytu 

odepřena, což lze považovat za velkou 

křivdu. Na podstatě této křivdy nic ne-

mění fakt, že z nájemného z těchto bytů 

má radnice značný zisk. Ten činil v po-

sledních letech, po zvýšení nájemného, 

cca 100 mil. Kč/ rok, což je významná 

část příjmové strany rozpočtu MČ. Tyto 

peníze se používají na úhradu služeb pro 

VŠECHNY občany Jižního Města (údržba 

zeleně, rekonstrukce škol a školek a část 

jejich provozních nákladů apod.), a je pro-

to nemorální je vybírat pouze od jedné 

DESETINY z nich. Buďto se bude muset 

radnice bez těchto 100 mil. Kč obejít, 

anebo je správné je vybrat od všech 

(např. formou daně z nemovitostí).

 Z uvedených důvodů a na základě 

výsledku komunálních voleb v r. 2010 

se současné vedení radnice snaží tuto 

křivdu, která vznikla významné části ob-

čanů Jižního Města tím, že jí v 90. letech 

nebyla umožněna privatizace obecních 

bytů za stejných podmínek jako většině 

jejich spoluobčanů, zmírnit a ty byty jim 

prodat nyní za obdobných podmínek. 

Úplně stejné ty podmínky být nemohou 

z řady důvodů, mj. proto, že se nyní bu-

dou prodávat samostatné byty do osob-

ního vlastnictví a nikoliv celé domy jako 

dřív. Důsledkem je to, že počet kupních 

smluv nebude v počtu desítek, ale v po-

čtu tisíců. Nebude se tedy jednat o jed-

norázový prodej, ale o proces mnoha 

prodejů, který si vyžádá značné organi-

zační úsilí a také určitý čas. Ten proces 

započal neprodleně po povolebním usta-

vení nového vedení radnice. Byla zřízena 

komise rady, která se zabývá přípravou 

a průběhem tohoto procesu; současně 

byl tento proces svěřen do působnosti 

jednoho z místostarostů a bylo zřízeno 

a obsazeno (malé) oddělení, které bude 

mít tuto rozsáhlou agendu na starosti. 

Jedná se o proces, který je svým obje-

mem i chystanou rychlostí v celé Praze 

ojedinělý. Privatizace tak velkého počtu 

bytů, v řádu tisíců, v tak krátkém čase 

cca 2 let bude vyžadovat značný objem 

práce, a to jak úředníků, tak techniků 

a rovněž i externích dodavatelů. Jenom 

jejich vysoutěžení v souladu s právním 

řádem zabere několik měsíců a teprve 

poté budou moci zahájit zaměřování by-

tových domů, zápis samostatných bytů 

do katastru nemovitostí, jejich oceňová-

ní a sjednávání převodních smluv.

 Poměrně podrobně se rozepisuji 

o rozsahu a objemu úkonů, které je za-

potřebí vykonat, nikoliv proto, že bych si 

chtěl stěžovat, ale proto, abych vysvětlil 

těm, kteří se obávají, že se nic neděje, že 

jejich obavy jsou mylné.

 Úplně závěrem se chci zastavit 

u otázky ceny. Rozhodně nesouhlasím 

s návrhem opozice, aby cena byla stano-

vena na úrovni 33 tis. Kč/m2. Tento ná-

vrh nezohledňuje stáří a technický stav 

bytů a celých objektů, který je zejména 

v některých případech dost vybydlený. 

Hlavně ale nebere vůbec v potaz tu sku-

tečnost, že se jedná o byty obsazené. 

Prodejní cena bude stanovena dohodou 

na základě znaleckého posudku, nepřed-

pokládám však, že by překročila 10 tis. 

Kč/m2.

Ing. arch. Oleg Rybnikář, CSc. (ČSSD)

Dokončení privatizace obecních bytů 
na Jižním Městě

Dotazníkové šetření – Parkování v Praze 11
Dámy a pánové, milí sousedé z Jižního Města, 

již delší dobu se potýkáme s problémy souvisejícími s parkováním v naší městské části. Radnice městské části Praha 11 Vám 

nabízí cestu, jak tuto situaci řešit.

 Jako nejlepší řešení se jeví výstavba parkovacích domů, které by významným způsobem zvýšily počet parkovacích stání 

v našem regionu. Prioritou MČ Praha 11 je rozvoj a údržba stávající zeleně, a proto by tyto parkovací domy vyrostly na již 

zastavěných územích, převážně na existujících parkovacích plochách. Parkovací domy by byly umístěny s ohledem na pokrytí 

celého území MČ Praha 11 a dobrou pěší dostupnost od Vašeho bydliště.

      Pro zjištění zájmu z Vaší strany o toto řešení je realizováno dotazníkové šetření, kde Vás prosím o vy-

jádření Vašeho názoru. Dotazníkového šetření se můžete zúčastnit dvěma způsoby. Dotazník v papírové 

podobě můžete vyplnit s tazatelem, který Vás navštíví přímo doma, nebo můžete využít elektronického 

formuláře na internetových stránkách www.praha11.cz. 

     Pevně věřím, že tato cesta je ta pravá k řešení každodenních problémů s parkováním v naší městské 

části a že se do dotazníkového šetření zapojíte. 

Váš Dalibor Mlejnský, starosta městské části Praha11 
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Kontejner na sběr použitého textilu

Vážení spoluobčané, 

na letošní rok naplánovala městská část 

Praha-Újezd mnoho sportovních a kul-

turních akcí určených nejen pro děti, ale 

i pro dospělé. 

 Na konci března se uskutečnilo v za-

sedací místnosti městské části tradiční 

vítání nových občánků. Příště se s dět-

mi a jejich rodiči sejdu v září, a to v no-

vém společenském sále v Domě služeb 

ve Vodnické ulici. 

 Jarní taneční zábava proběhla 2. 

dubna v restauraci U Srbů. K tanci 

a k poslechu zahrála hudební skupina 

Horváth Band, která bavila návštěvníky 

až do ranních hodin. V průběhu večera 

se losovala tombola. 

 6. ročník přátelského hokejového 

utkání mezi celky MČ Praha-Újezd a MČ 

Praha-Šeberov se odehrál 9. dubna 

na zimním stadionu HC Slavia Praha. 

Újezd ani tentokrát neochutnal hořkost 

porážky a vyhrál v poměru  9:8. 

 Další sportovní akcí byly Dětské 

běžecké závody, které se uskutečnily 

16. dubna v Milíčovském lese. Startovalo 

se ve třech dětských kategoriích. Do zá-

vodů se přihlásila i kategorie čtvrtá - do-

spělí muži a muž s kočárkem. Závody se 

velice vydařily, a to nejen díky nádherné-

mu počasí, ale i z důvodu velkého zájmu 

rodičů s dětmi. 

 Dne 23. dubna proběhlo setkání se 

seniory, kteří oslavili v I. čtvrtletí význam-

né životní jubileum. Setkání jsou pro 

mne velice příjemné, dozvím se na nich 

například spoustu zajímavých informací 

z historie Újezdu. Další setkání plánuje-

me ke konci června. 

 Již poosmé jsem s místními kamará-

dy a přáteli zajistil stavění májky a pálení 

čarodějnic. V sobotu 30. dubna v 16.10 

byla v prostoru újezdského náměstí po-

stavena májka. V bývalém lomu „U Ská-

ly“ cca v 18.00 hod následovalo zapálení 

připravené hranice. Akce se zúčastnilo 

poměrně dost zájemců o tuto tradici.  

Před prázdninami nás ještě čekají násle-

dující akce: 28. května – Májová veseli-

ce, 1. června – oslava dětského dne, 11. 

června – Dětské rybářské závody a pro 

milovníky kopané 18. června – PRD-CUP 

2011 v Průhonicích. 

 Dovolte mi, abych na závěr poděko-

val Všem, kteří svou účastí pomohli při 

přípravách kulturních a sportovních akcí. 

Bez jejich obětavé pomoci by nebylo 

možné akce zajistit. 

Václav Drahorád, starosta

Městská část zakoupila nový kontejner 

na sběr textilu, který byl umístěn na roh 

ulic Vodnická a Na Křtině. Do kontejneru 

se může vhazovat nepotřebné oblečení, 

obuv, lůžkoviny, přikrývky, deky, ručníky 

nebo záclony. Obsluhu kontejneru bude 

nově zajišťovat charitativní organizace 

Diakonie Broumov. Jedná se o občanské 

sdružení, které poskytuje sociální služby 

lidem, kteří se z různých důvodů ocitli 

v krizové životní situaci, například lidé 

bez domova, dlouhodobě nezaměstnaní, 

propuštění vězni a podobně. Darovaný 

textil je tříděn a dostává se přímo k li-

dem, kteří ho dále využijí.

 Kontejner je řešen tak, aby byla za-

ručena jeho co nejdelší životnost. Vstup-

ní dveře jsou chráněny proti snadnému 

poškození rozvorovým mechanizmem 

a vhazovací otvor je osazen středovou 

příčkou, aby nebylo možné vhozené 

textilie vytahovat zpět a nebylo možné 

případné spouštění dětí do kontejneru 

a vykrádání jeho obsahu, což se u přede-

šlých typů občas stávalo.

Pavel Staněk, odbor investiční

Slovo 

starosty

Sestava Újezdu: stojící hráči zleva 

doprava: R. Randuška, D. Svoboda, 

Z. Kroužek,V. Drahorád, P. Novák, Vl. 

Hříbek, J. Barák, R. Hartman. Klečící 

řada: zleva do prava: V. Drahorád ml., 

J. Barák ml., J. Žemlička, K. Drahorád. 

Golman R. Sova a fanynky
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ŠKOLSTVÍ

Mluví anglicky se 
spoustou legrace

Do opery se 
ZŠ Campanus!

Mateřská škola Blatenská se během letních prázdnin promění 

již podruhé v dějiště her a rozmanitých aktivit v angličtině. Řeč 

je o příměstských jazykových táborech Wattsenglish. „Ty loň-

ské se setkaly s velkým ohlasem u dětí i rodičů, a tak jsme se je 

rozhodli letos zopakovat,“ říká ředitelka školky Jana Vaníčková. 

„Děti si tak mohou zpříjemnit léto dobrodružstvím s angličtinou 

a zopakovat to, co se během roku naučily,“ dodává. Školka 

totiž nabízí kroužek Wattsenglish v rámci běžného programu 

školky a již v osmi třídách z devíti si kvalifi kovaný rodilý mluvčí 

týden co týden s dětmi hraje, cvičí a zpívá anglicky. Mateřinka 

již třetím rokem spolupracuje se společností Wattsenglish, kte-

rá vytvořila ucelenou metodiku výuky angličtiny pro nejmenší. 

Díky rodilému mluvčímu se děti ocitají v přirozeném bilingvním 

prostředí a neuvědomují si, že se vlastně učí. Velkou výhodou 

programu je návaznost angličtiny na ZŠ Pošepného i dalších 

škol, kde jsou rodilí mluvčí ze společnosti Wattsenglish integro-

váni přímo do hodiny angličtiny. Stejné je to na příměstském 

táboře. Rodilý mluvčí i český učitel se starají o celodenní pestrý 

program, děti se mění na piráty, podruhé závodí na olympiádě. 

Školka leží v klidné lokalitě u Michelského lesa, kam se táborní-

ci s vedoucími vypravují za dobrodružstvím. 

 Tábory jsou určené pro děti od 5 do 10 let a uskuteční se 

ve třech termínech: 18. – 22. 7. 2011, 25. – 29. 7. 2011 a 1. – 

5. 8. 2011. Přihlášky formou on-line formuláře na http://www.

wattsenglish.com/letni-jazykove-tabory/primestske-tabory/

praha/. red

Někoho možná po přečtení napadne: ,,Do opery? A kam asi, 

tady? A lístky jsou navíc moc drahé!“ A přece pro všechny, kteří 

se na nějakou operu rádi podívají, připravila ZŠ Campanus milé 

překvapení. Nemuseli se vydat do Met nebo do La Scaly, ne-

museli dokonce ani do Zlaté kapličky, stačilo, když přišli do KC 

Zahrada. Tam totiž se svým představením Figarova svatba 

vystupovali nedávno žáci třídy VIII. A této školy. Pravda, bylo 

tam hodně původní činohry P. C. de Beaumarchaise a méně 

hudby, ale některé slavné árie diváci uslyšeli, i menuet děti za-

tančily. A herecké výkony? Jednoduše vynikající! Jakub Krutský 

v titulní roli chytrého a sympatického Figara snad ani nehrál, 

ale představoval sám sebe.

 Také ostatní jakoby se pro své role přímo narodili! Roztomi-

lá Zuzanka Terezy Houskové, arogantní hrabě Adama Dolejše, 

sukničkářský Cherubín v podání Lukáše Höfera, aristokratická 

hraběnka Andrey Pišanové, pletichářský Basilio Vojtěcha Cho-

choly, nejprve jedovatá, ale nakonec laskavá Marcelina Martiny 

Švajnerové, idealistický Bartolo Martina Tesaře a jeho proti-

klad, popletený zahradník Filipa Vinklera, všichni si zasloužili 

nejen potlesk a výkřiky bravo, ale také květiny, které k oprav-

dové opeře patří. Děkujeme všem, kteří našemu představení 

poskytli pomoc a podporu jakoukoliv formou. 

I. Kejzlarová

Velká pochvala  

patří také členům sboru, 

kteří podali skvělý herecký výkon.

FOTO: R. HILMAR

Kromě herny a veškerého vybavení mohou 

děti využít zahradu, prolézačky, 

skluzavky a pískoviště.

FOTO: ARCHIV MŠ BLATENSKÁ

Příměstské tábory se hlásí již počtvrté
Díky táborům, které pořádá Praha 11, si děti, které musí během letních prázdnin zůstat v Praze, mohou užívat sport, 

výlety a klasická prázdninová dobrodružství za odborného dohledu certifi kovaných instruktorů kousek od domova. Letos 

bude táborový projekt zaměřen na prevenci různých závislostí včetně úrazů a nadváhy.

Táborové termíny: 1. 7. – 31. 8. 
Sběrná místa: v tělocvičnách ZŠ Mikulova a ZŠ K Milíčovu

Pro děti budou každý den zajištěny teplé obědy a zároveň dopolední i odpolední svačina včetně pitného režimu.
Rodiče platí za 1dítě/1 den pouze 200 Kč.

Cena je dotovaná městskou částí.

Akce je každoročně určena pro děti od 6 do 15 let. Letošní novinkou je zařazení programu pro děti od 5 let. 

Sběrné místo pro ně je pouze v tělocvičně ZŠ Mikulova.

Info: www.taborypraha11.cz



Sportovní a volnočasové akce konané od 1. 6. do 30. 6. 2011
1. 6.

 Přátelské turnaje v šachu, scrabble 
a dámě pro všechny věkové kategorie
Farnost u kostela sv. Františka z Assisi 

(klubová místnost), Na Sádce 1296/18, 

Praha 4-Chodov. Šachový klub Jižní 

Město. Kontakt: Miroslav Beneš, tel.: 

732 644 691, e-mail: m.benes@vol-

ny.cz. Akce se koná každou středu 

od 16.30 do 19.00 hod.

3. 6.
 Mistrovské utkání mladší 

přípravky Sportovní Jižní Město – SK 
Střešovice B
Hrabákova 2011, Praha 4-Chodov. ZŠ 

Pošepného nám. UMT. Český svaz fot-

balu. Kontakt: Miroslav Procházka, tel.: 

608 840 585, e-mail: miroslav.prochaz-

ka@centrum.cz 

4. 6.
 Kontrolní turnaj 

Mikulova 1583, Praha 4-Chodov. Herna 

stolního tenisu. Sportovní Jižní Město, 

o. p. s. – oddíl stolního tenisu. Kon-

takt: Zdeněk Šedivý, tel.: 605 286 034, 

e-mail: stolnitenis@sportovnijiznimes-

to.cz 

 Mistrovské utkání starší přípravky 
Sportovní Jižní Město – Zličín B
Hrabákova 2011, Praha 4-Chodov. ZŠ 

Pošepného nám. UMT. Český svaz fot-

balu. Kontakt: Miroslav Procházka, tel.: 

608 840 585, e-mail: miroslav.prochaz-

ka@centrum.cz

 Fotbalový turnaj ml. přípravek při 
příležitosti MDD
ZŠ Mikulova. TIME 4 SPORT

 Mistrovská fotbalová utkání – mlad-
ší přípravka
Od 10.00 sportovní areál Schulhoff ova, 

od 12.30 sportovní areál K Jezeru 2

Háje SOS

 Mistrovská fotbalová utkání – starší 
přípravka
Od 8.30 sportovní areál Schulhoff ova

Háje SOS

5. 6.
 Mistrovská fotbalová utkání – starší 

přípravka
Od 13.30 sportovní areál Schulhoff ova

Háje SOS

 Mistrovská fotbalová utkání – mlad-
ší žáci
Od 15.15 sportovní areál K Jezeru 2

FC Háje JM

11. 6.
 Dětské rybářské závody

Újezd u Průhonic – Návesní rybník

MČ Praha 11 a MČ Praha-Újezd

25. 6.
 Letní závod Jižního Města pro maji-

tele psů
Areál kynologického cvičiště, Ke Cvičišti 

950/10

ČKS ZKO 246, Praha 4-Jižní Město

25.–26. 6.
 Memoriál Honzy Civína

Sportovní hala, Květnového vítězství 

1554. Oddíl fl orbalu TJ JM Chodov, o. s.
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RELAX

•  Hráčky Herbadent 
SJM opět slaví titul 

•  Florbalové ohlédnutí 

•  FC Háje pořádá 
nábor na fotbal

První květnovou neděli byla posledními 

koly a turnaji uzavřena ligová sezona 

2010/11. Je potěšitelné, že chodovský 

fl orbal měl zastoupení prakticky ve všech 

chlapeckých kategoriích. Přípravka, u kte-

ré měření sil probíhá formou turnajů, si 

z každého odvezla místo na „bedně“. 

Elévové skončili sedmí v elitní skupině 

soutěže, která čítala na 40 týmů. Mlad-

ší žáci rovněž nezklamali. V závěrečném 

turnaji svého modelu soutěže se umístili 

na třetím místě. Starší žáci pak stopro-

centně splnili svůj úkol. Přes malé zavá-

hání v úvodu přeboru suverénně vyhráli 

svou divizi a postoupili do nejvyšší sou-

těže. Vzhledem k věkovému složení, her-

nímu projevu a doplnění kádru jsou s to 

v příští sezoně bojovat o mety nejvyšší. 

Díky trenérské kvalitě, podpoře oddílu 

a rodičovskému faktoru tak na Chodo-

vě vyrůstají hráči, kteří v budoucnu jis-

tě zanechají svou stopu ve fl orbalovém 

světě. Pro všechna družstva nyní začíná 

letní příprava, proložená jednorázovými 

turnaji, s vyvrcholením na červencovém 

Prague games. red

Ve dnech 2. června 

a 14. června od 17.30 

hod. nábor nových 

chlapců do fotbalové-

ho klubu FC Háje Jižní 

Město. Nábor se usku-

teční na hřišti Schul-

hoff ova a je určen 

chlapcům, ročník narození 2006 a 2005. 

Tel. kontakt: pí. Klíčová 603 154 352.

Těšíme se na vás.

FOTO: ARNOŠT PRÁŠEK

Tým starších žáků po klíčovém 

vítězství nad Sokolem 

Rudná. 

Mistrovský titul v extralize žen obhájily 

znovu hráčky Herbadent SJM. Ve fl orba-

lovém utkání porazily FbŠ ROPRO Bohe-

mians 3:2. Utkání fi nálové série rozhod-

lo o tom, že hráčky Herbadent SJM opět 

slaví titul. Páté vítězství v řadě stvrdily 

vítězstvím 3:2. Před velmi dobrou ná-

vštěvou téměř tří stovek diváků se ode-

hrál asi nejlepší zápas celé série. 

 Se zazněním posledního hvizdu moh-

ly začít oslavy dalšího mistrovského ti-

tulu! Mistrovský titul tak již popáté pa-

tří Harbadentu SJM Praha 11. Všechny 

hráčky i realizační tým děkují fanouškům, 

kteří tým podporovali v celé sezoně 

a především pak ve fi nálové sérii. Gratu-

lujeme! red
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Služby
• 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.

• KOUPELNY – výměna vany za sprcho-
vý kout, kompletní rekonstrukce, keramické 
obklady, obkladové panely Abitiby, voda, 
elektro. Přijatelné ceny, kvalitní práce, tel.: 
739 253 530.

• MALOVÁNÍ BYTŮ, schodišť a kancelá-
ří, nátěry rovných plechových střech. Tel.: 
603 590 428.

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC, koberce, plo-
voucí podlahy. Návštěva se vzorky, zaměření 
a cenová kalkulace zdarma. www.blahapodlahy.
cz, mob.604 623 052, e-mail: blahapodlahy@
seznam.cz.

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

• ÚKLID i přípravné práce před montáží 
oken a malováním, zakrytí, odsunutí nábytku, 
drobné opravy a následný úklid dle přání na 
723 277 777.

• 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.

• DODÁNÍ A MONTÁŽ koupeln. systémů RA-
VAK a NOVASERVIS. Sprch. kouty, vaničky, 
akryl. vany, invalid. program, termostat. ba-
terie atd. Vyškolení u výrobce, 15 let praxe. 
Instalatérství – R. Grešák, 603 225 535, 
www.koupelnicka.cz.

• ADVOKÁTKA JUDr. S. Grivalská s kancelá-
ří u metra Háje. Řešení sporů a pohledávek, 
smlouvy a nemovitosti, byt. družstva a SVJ, 
rozvody a právo rodinné, občanské, obchodní 
a pracovní. Tel 603 823 260, www.grivalska.
cz, email: offi  ce@grivalska.cz.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-
ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-
rů. Mob. 777 670 326.    

• PEDIKÚRA mokrá klasická, lázeňská, ošet-
řeni a masáže, gelové nehty na nohou. Nově 
v ulici Hněvkovského 1376/10, Praha 4 
ve stávajícím kadeřnictví. Objednávky na pe-
dikúru a kadeřnictví na tel. 728 125 823.

• SERVIS POČÍTAČŮ na dosah ruky. Zavo-
lejte, ZDARMA přijedeme, ZDARMA poradí-
me, profesionálně opravíme, dodáme náplně 
do tiskáren, naučíme Vás s počítačem (senioři 
SLEVA), m: 775 677 101 www.improvisio.cz.

• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762, 
272 765 431.

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

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, 
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 
Tel. 604 618 298, 222 364 018.

• BAZAR ZASTAVÁRNA, servis počítačů. 
Výkup a prodej mobilů, audia, videa, auto-
rádií, drahých kovů, nářadí, sportovních po-
třeb, krátkodobé úvěry oproti zástavě. Tel: 
733 474 017, www.compedo.cz.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, dlaž-
by. Malířské a bourací práce, odvoz suti. Re-
konstrukce jader, domků, nebyt. prostor. Ro-
zumné ceny. Tel.: 603 538 738, email: marti.
dvorak@centrum.cz.

• V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ salonu Sluneč-
nice nabízíme MASÁŽE relaxační, regenerač-
ní, medové, lávové kameny a další. Těšíme se 
na Vás v ulici Brodského 1677/5, Praha 4, 
tel: 777 023 026.

• 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 ro-
zumné ceny. www.123malovani.cz, Tel: 
603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz.

• 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.

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 547 
– malování, lakování, štukování, fasády, za-
měření zdarma, práce i o víkendu. www.ma-
lovani-novotny.cz, e-mail: malovani.novotny@
seznam.cz.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných 
dvorů – vyklízení – stavební sutě, nábytek, 
elektrospotřebiče atd. Bourání, řezání příček, 
byt. jader (5900 Kč/jádro vč. odvozu). Tel.: 
775 677 928.

• SUŠÁKY NA PRÁDLO. Nabízíme stropní 
vytahovací sušáky do koupelny nebo na bal-
kon včetně montáže. Více na www.kamspra-
dlem.cz. Mobil: 773 02 12 88, e-mail: info@
kamspradlem.cz.

• VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE, byt. i nebyt. 
prostory vč. bourání. Zděná byt. jádra, zed-
nické, obkladačské, štuky stěn, malířské aj. 
práce. Malé i větší zakázky za rozumné ceny. 
Praha a okolí, Ž.L. mám. Tel. 739 613 488, 
773 222 045, e-mail: jin60jir@seznam.cz. 

• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14, 
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.    

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-
fon: 222 982 922, 604 517 565.

• ŠKOLA CHŮZE nabízí lekce Nordic walkin-
gu (chůze s hůlkami) na Praze 11, více na tel. 
723 457 749, nebo na www.skolachuze.cz. 
Zkuste zdravý sport v přírodě pro všechny! 
Vybavení zapůjčíme.

• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a poraden-
ská činnost. Projekty ke stav. povolení, ohlá-
šení stavby a k územnímu řízení. Projekty no-
vostaveb, rekonstrukcí domů a bytů, studie. 
Tel. 731 060 583.

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

• VÝROBA NA MÍRU, renovace. Kuchyně, 
vestavěné skříně, dětské pokoje, šatní stěny 
atd. Pokládka plovoucích podlah, obložení, 
dřevěné ploty, zábradlí. Tel.: 773 228 383.

• STAVBY, REKONSTRUKCE – zedník, in-
stalace, elektro vč. revize, nabídky zdarma, 
záruka 3 roky. Profesionální práce. Objednáv-
ky: e-mail: prahazednik@seznam.cz, mob.: 
603 410 400. 

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské 
práce. Bytová jádra a rekonstrukce bytů. KVA-
LITNĚ. Rakovec 267 913 922, 18.00-21.00, 
608 709 716 přes den, www.rakovec.cz.

• MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štuko-
vání, stěrkování. Tel. 606 227 390,

jsaifrt@seznam.cz.

• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ práce, 
voda, kanalizace, topení, montáže zámků, 
opravy poštovních schránek provádí J. Schima-
na, tel.: 223 000 393, mobil: 607 550 484.

• MISTR ŠIKULA, Váš hodinový manžel, po-
máhá v řešení problémů s údržbou domác-
nosti. Od vyvrtání díry, přes malování, po po-
ložení dlažby. Po Praze 4 doprava zdarma. 
www.mrsikula.eu, 736 230 403.

• 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.

• KREJČOVSTVÍ – šití dámských oděvů, opra-
vy a úpravy oděvů, Na Babách 161, Praha 
4-Šeberov, tel: 602 838 703.

• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem 
PC s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS 
PC přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi, 
internetu, tiskáren. Doprava zdarma, m: 
604 806 516 (i SMS), www.daro.cz.

• MYTÍ OKEN (plast. okna v 3+1 - cca 
340 Kč), čištění koberců a čalounění. Tel.: 
606 148 453 nebo 222 955 295 - Fa Šilha.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-
keré zednické a obkladačské práce, malování, 
štukování, plovoucí podlahy. Kvalita a rozum-
ná cena. Tel.: 720 391 187, email: skutchan@
seznam.cz. 

www.propostudio.cz 
Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4, tel./fax: 272 913 518, 

GSM: 602 224 745, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 900–1400

PROPO podlahové studio – Josef NYKL
Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu 
těchto materiálů pro byty i objekty: plovoucí podlahy, vinylové 
podlahy, PVC, koberce, linoleum, vlysy (i renovace), čistící zóny

B Y T O V Á  J Á D R A
K U C H Y Ň S K É  L I N K Y  z a  r o z u m n o u  c e n u 

ZAJISTÍME VŠE – PRÁCE NA KLÍČ
S L E VA  2 0  %  p o u z e  v  Z Á Ř Í

tel.: 602 244 255, 241 730 387       www.bytovejadro.cz



KLÍČ 8/2011 13

INZERCE

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. 

Škapa, tel. 728 386 419.

• VEŠKERÉ ŘEMESLNÉ PRÁCE – rekonstruk-

ce, opravy, výměny, montáže atd., pomoc pro 

Váš byt i fi rmu, práce od 150Kč/hod.+dopra-

va po JM zdarma. Tel: 777 204 950, www.

hodinovymanzel.webzdarma.cz.

• 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 PRÁCE, voda, odpady, 

plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-

tů, připojování kuchyní a podobně. Výměny 

rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.: 

603 344 485, email: jirka.vlasak@volny.cz.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. 

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

• ODVOZ NÁBYTKU A ELEKTROSPOTŘEBI-
ČŮ, odvezeme Vám vše nepotřebné z vašeho 

bytu a sklepa. Provádíme celkové vyklízení, 

bytů NP a sklepů. Tel. 774 574 710

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-

lých a středních plemen. Leopoldova 1681, 

Praha 4 (za Albertem). Objednávky na tel.: 

608 760 762. psikadernictvi.napady.net.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ, 
výměn bytů. Dlouhodobá specializace na Již-

ní město, P4 a 10. Certifi kovaný realitní mak-

léř (ARKČR) Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, T: 

272 927 497, 607 636 784.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Městě 

o velikosti 3+kk/L až 4+1/L.  Družstevní nebo 

OV. Nejlépe v blízkosti zeleně, s dobrou do-

stupností. Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• KOUPÍM MENŠÍ BYT (1+KK, 1+1, 2+KK 

apod.) v Praze 4. Lodžie vítána ale není pod-

mínkou.  Může být i družstevní vlastnictví.  

Tel.: 607 686 460.

• 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).

• HLEDÁM BYT KE KOUPI v Praze, výhodou 

je OV, balkon, blízko MHD. Cena dle skuteč-

ného stavu bytu. RK prosím nevolat! Tel: 

773 453 825, nebo igna1978@seznam.cz.

• KOUPÍM BYT 1+1 až 3+1 v Praze, v osob-

ním či družstevním vlastnictví. Rychlá platba, 

na stavu nezáleží. Za vaše nabídky předem 

děkuji. Tel: 604 150 450.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT NA JIŽNÍM MĚSTĚ, 
platba v hotovosti – cena do 3,2 mil. Kč. V pří-

padě zájmu mne prosím kontaktujte na tele-

fonním čísle 777 119 411.

• KOUPÍM BYT V PRAZE nebo Středočes-

kém kraji, do 50 km od Prahy. Platba hotově! 

Tel.: 722 509 947.

• HLEDÁM PRONÁJEM BYTU v Praze s dob-

rou dostupností MHD, preferuji balkon, není 

podmínkou. Nechci RK! T. č.: 773 457 486, 

stačí zaslat SMS.

• PRO ZAMĚSTNANCE BANK a pojišťo-

ven sháníme k pronájmu byty všech ve-

likostí. Po celé Praze, i nezařízené. Tel: 

603 194 333.

• VYMĚNÍM DRUŽSTEVNÍ 2+kk u metra 

Háje za větší nejraději tamtéž. Byt je volný, 

dám čas na rekonstrukci a stěhování. Dopla-

tek dle dohody. Tel.: 732 736 847.

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, po-

zemek kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, 

na velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může 

být i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD, 

i nečlena družstva, služební, podnikový apod. 

Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás 

případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace 

atd., vyřídím i právně velmi komplikované pří-

pady, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soud-

ní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost 

neoprávněně obsazenou, s nežádoucím ná-

jemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček 

mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hoto-

vosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 

nebo 603 420 013.

• HLEDÁM BYT K PRONÁJMU v Praze a oko-

lí, dle velikosti do 15 000 Kč se všemi poplat-

ky. Zařízení dohodou. Tel.: 605 845 088, 

220 806 245.

• PRONÁJEM PĚKNÉHO BYTU v Praze 4, 

40 m2, panelový dům, může být se zařízením 

i bez, cena 9000 Kč včetně poplatků a energií. 

Volejte sl. Krajňákovou, tel.: 777 260 333.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT na Praze 4, do 3 

mil. nejlépe v blízkosti Lesoparku nebo Milí-

čovského lesa. Platba v hotovosti. Tel.:777 

211 671. 

• VYMĚNÍM BYT 2+KK ZA VĚTŠÍ. Nabízím 

výměnu družstevního bytu 2+kk v Praze 11 

za dr. byt 3+1/L (3+kk/L) v Praze 11. Dopla-

tek dle dohody a stavu bytu. Nebo prodám 

a koupím. Tel. 721 741 140.

 

Ostatní
• BD PRONAJME NEBYTOVÝ PROSTOR 

kompletně zařízený jako kancelář, telefon 

s ADSL (internet), vlastní záchod, pancéřové 

dveře, cca 23 m2, cena 20 000 Kč/rok. Volné 

od 1. 7. 2011. Tel. 603 170 604.

• BYTOVÉ DRUŽSTVO PRONAJME nově 

zrekonstruovaný nebytový prostor v přízemí 

domu. Plocha 72 m2 (jako 3+1). Praha 4, Cho-

dov, Tererova 1358/12, stanice MHD Meto-

dějova, druzstvo.tererova@seznam.cz.

• SHÁNÍME NEBYTOVÝ PROSTOR v Praze 

11 na dlouhodobý pronájem. Nabídněte pro-

sím na tel.: 722 217 706.

• BYTOVÉ DRUŽSTVO v Praze 11, Jižní 

Město II, pronajme nebytové prostory 2 x 18 

m2 v přízemí pro kancelářské a podobné pod-

nikatelské účely. Kontakt e-mail: kancelar@

tiskshop.cz. 

• BYTOVÉ DRUŽSTVO V Průčelí 1655 

na J. M. pronajme od 1. 3. 2011 nebytový 

prostor v suterénu domu. Plocha 21,5 m2, 

cena 700 Kč/m2/rok. Kontakt: V. Odcházel, 

602 215 428.

• NOVÉ STUDIO ORIFLAME – Otevírací 

doba: středa 10:00 – 18:00 hod., čtvrtek 

17:30 – 19:30 hod. Kde: Machkova 1643, 

Praha 4. Tel. č. 737 970 471. Těšíme se 

na setkání s vámi.

• DO KOSMETICKÉHO SALONU (JM) při-

jmeme masérku či kosmetičku s ŽL pro pří-

strojové masáže. Vhodné i pro ZTP. Časová 

fl exibilita podmínkou. V případě zájmu volejte 

603 195 336.

• DO ZAVEDENÉHO SALONU přijmeme 

ihned pedikérku, manikérku a kadeřnici. Ná-

stup možný ihned. Kontakt: 607 560 953.

• PRODÁM CHATKU SE ZAHRADOU v osob-

ním vlastnictví na Jižním Městě – 2 minuty 

od metra Opatov. Telefon 731 707 302.

• PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKŮ na vstup 

do ZŠ. Od září 2011 v MC PRAMÍNEK, Dono-

valská 2331, Praha 11, každý čtvrtek od 15 

do 17 hod. Cena 700,- za měsíc, včetně mate-

riálu. Více informací na tel. č. 721 668 189.

• VÝUKA AJ + ŠKOLENÍ NA PC. Windows, 

Word, Excel, Internet. Poradím s nákupem 

PC.  AJ gramatika, konverzace. U mě: 220 

Kč/60 min, u Vás 300 Kč/h. I začátečníci, i do-

pol. Vše dohodou. T. 608 171 280.

• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-prodá-

váme: ledničky, porcelán, obrazy, známky, po-

hlednice. Likvidace pozůstalostí. Po-Pá 10-17 

hod. Na universitním statku 1a, P10-Maleši-

ce. Tel.: 724 160 365, 274 779 716, mail: 

sormj@quick.cz.

• ZŠ NA CHODOVCI, PRAHA 4 přijme od září 

2011 samostatnou kuchařku. Praxe ve školní 

kuchyni nutná, je možno i na zkrácený úva-

zek. Kontakt stugelova@zsnachodovci.cz, 

tel. 723 142 952.

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bo-

jíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nej-

lepším řešením soudní oddlužení, kde stačí 

uhradit 30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší 

insolvenční poradny, Ke Kateřinkám 8, Praha 

4, 603 195 336.

• GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE v P 4 

oznamuje, že byla v plné míře obnovena čin-

nost ordinace vč. ultrazvukového vyšetření. 

Registrace 272 935 898. Spojení MHD: sta-

nice Mokrá BUS č. 170, 203.      

sy
sté

m O
PTIM

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Od módy k mobilům 

Tenkrát o nás napsali (3)

Jihoměšťané žijící ještě bez občanských 

průkazů budou nad první kronikářovou 

fotografi í bezradní. Pochází z konce de-

vadesátých let minulého století, kdy ta-

hle levná nabídka „zdobila“ prostor se-

verozápadně od stanice metra Roztyly. 

Obrázek z 26. srpna 2003 zobrazuje vr-

cholící hrubou stavbu nového areálu ob-

chodně administrativního centra Rozty-

ly v přibližně stejných místech. Za osm 

měsíců nato, jak svědčí fotografi e z 9. 

května 2004, byl areál již funkční. Staré 

souvislosti prozrazuje jen městská fl óra 

a pozadí, třeba to na Pankráci. I když 

také vykazuje určité proměny. Další 

změny potvrzuje i záběr z 9. dubna le-

tošního roku. 

Jiří Bartoň 

Blíže nedatovaný článek L. Svrčka, 

zřejmě z roku 1972, sděluje pod nad-

pisem Satelit u Prahy: Byty Prahy zítř-

ka se stěhují na jih. V jižní části Prahy 

– v oblasti Chodova – postaví během 

tohoto desetiletí stavbaři Stavebních 

závodů nové město. Ponese jméno 

Jižní Město. … vzniká na ploše 1200 

hektarů … s 20 000 byty zhruba pro 

70 000 obyvatel. Se stavbou doprav-

ních a inženýrských tepen sídliště se 

začalo v loňském roce. Staveniště pro 

byty se připravuje. Bytové objekty 

jsou rozděleny do čtyř souborů. V Há-

jích má být postaveno 5 600 bytů pro 

18 000 obyvatel. V Opatově nalezne 

nový domov 20 000 Pražanů v 6200 

bytových jednotkách. Litochleby, kde 

bude 5200 bytů, přijmou 16 900 

uživatel. A v Chodově bude bydlet 

9460 lidí ve 3000 bytových jed-

notkách. 

 Na předchozí řádky snad bezpro-

středně navazoval na dalších stránkách 

Večerní Prahy z 16. března 1973 článek 

Klíč k bytům od téhož autora. V pod-

nadpisech zaznělo: První kolo pod zemí 

– Za dva roky první byty – Zatím jsme jen 

stavěli sídliště – Jižní Město má být už 

první svébytný městský celek…Vlastní 

text pak sděloval:

 První, dnes již rozestavěný obvod 

Jižního Města jsou Háje. Obytný soubor 

pro 20 000 obyvatel. Se stavbou bytů 

začnou stavbaři již v příštím roce. Zahájí 

výstavbu 830 bytových jednotek a o rok 

později dalších 2345 bytů. První byty 

mají být dokončeny v roce 1974, bude 

jich 647. Zatím pro stavbaře připravu-

jí staveniště pracovníci Inženýrských 

a průmyslových staveb. Budují zařízení 

staveniště, pokládají hlav-

ní inženýrské sítě a začínají 

s komunikacemi. 

 Středem pozornosti se 

staly tři stavby v obvodu 

Chodova a Hájů. Na první se 

už pracuje, třetí spolu se sed-

mou budou také letos zaháje-

ny. Je to klíč k výstavbě bytů. 

Právě ony totiž podmiňují 

vlastní komplexní bytovou 

výstavbu v Jižním Městě. Jde 

v podstatě o inženýrské sítě.

 Loni se výstavba Jižního 

Města vlastně zahájila. Brá-

nu na staveniště otevřela 

„obvodová komunikace“, kte-

rá zajišťuje hlavní dopravní trasu stavba-

řů, obepínající celé Jižní Město. Celkový 

náklad první stavby je 236 mil. Kč. Pro 

plné rozvinutí práce stavbařů je třeba 

v předstihu vybudovat areál zařízení 

staveniště spolu s výrobními plochami 

a provizorní panelové vozovky. 10 km 

vozovek už pokrylo staveniště. A dnes 

již mohou stavbaři dopravovat materiál 

„po suché noze“.

(Pokračování.)

Jiří Bartoň 

Snad první dům v pláni, „zakryté“ 

potrubím. Datováno ručně: 

Podzim 1973.

FOTO 4X: JIŘÍ BARTOŇ



Také letos byli oceněni učitelé a pracovníci škol
V rámci letošního Dne školství ocenila 

v Kulturním centru Zahrada městská 

část Praha 11 vybrané pracovníky ma-

teřských a základních škol.

 Zástupce starosty Ing. arch. Oleg 

Rybnikář společně s předsedou komise 

pro výchovu a vzdělávání RNDr. Fran-

tiškem Jarošem poděkovali učitelům 

a ostatním pracovníkům škol za jejich 

náročnou práci. Ocenění učitelé dostali 

pamětní list spojený s čestným titulem 

Pedagog Prahy 11, ostatní zaměst-

nanci obdrželi děkovný dopis Prahy 11. 

Květinou poděkovaly děti z mateřských 

a základních škol, které přišly své učitele 

podpořit. Příjemnou atmosféru navodila 

přehlídka dovedností dětí a žáků. Za ná-

ročnou práci ve školství patří velký dík 

odměněným pracovníkům i všem ostat-

ním, kteří ve školkách a školách pracují, 

předávají dětem a žákům své zkušenos-

ti a podílejí se na tom, aby se ve škole 

cítili příjemně.

red
Vyznamenaní:
Mateřské školy
MŠ A. Drabíkové 536

J. Loudová

MŠ Hroncova 1882

Z. Petrová, M. Humhalová

MŠ Jažlovická 2119

I. Pelcová

MŠ Konstantinova 1480

L. Vavrochová

MŠ Křejpského 1503

M. Vávrová

MŠ Markušova 1556

L. Wildová, N. Síbková

MŠ Madolinka, Modletická 1402

H. Bubelová, V. Chromková

MŠ Sulanského 693

R. Nováková, H. Jedličková

MŠ V Benátkách 1751

V. E. Svatošová, P. Bálint

MŠ Vejvanovského 1610 

D. Balcarová, H. Berková

Základní školy
ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782

J. Kokšalová, J. Tůma

ZŠ Donovalská 1684

H. Hronková

ZŠ a MŠ Chodov, Květnového vít. 57

Z. Mračková, D. Nálevková, 

D. Buchtíková, K. Šoltová

ZŠ K Milíčovu 674

N. Chvátalová, K. Vojířová

ZŠ Květnového vít. 1554 

M. Králíčková, M. Pálová

ZŠ Mendelova 550

E. Jonášová, H. Čapková, J. Adamíra, 

B. Geherová, V Šimonová

ZŠ Mikulova 1594

M. Smrčková

ZŠ Pošepného nám. 2022 

M. Kolářová, H. Knechtová, 

H. Cejnarová

FOTO: IVANA GUTHOVÁ
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Slovo 

zástupce 

starosty

LETNÍ

Neznám nikoho, kdo by neměl rád léto, 

a červen je takovým startovacím měsí-

cem, kdy mnoho z nás žije přípravami 

na letní radovánky všeho druhu. 

 K takovým přípravám každoročně 

patří i řada zjištění, která slabší povahy 

znejistí a občas zanechá i skvrnu na jinak 

veskrze pozitivní náladě provázející před-

prázdninový čas.

 Smiřme se s tím, že se nám plavky 

od loňska srazily. To plavky dělají a umí 

to i jiné kousky letního oblečení, hlavně 

kraťasy a úzké sukně. (Ty sukně mám 

z doslechu.) Srazila se i zavazadla, a tak 

postupně přikupujeme další a větší. Zdů-

vodňujeme to tím, že si nechceme po-

mačkat šatstvo, ale víme, že důvod je 

ve skutečnosti docela jiný. Také se nám 

pravidelně ztrácí letní výbava, sluneční 

brýle, dovolenkové toaletní soupravy, 

brýle do vody, plážová obuv a podobně. 

To nic, koupíme nové, abychom v září 

zjistili, že všechno máme trojmo, protože 

jsme podobný problém řešili již loni. Po-

dobné je to s opalovacími krémy. Loňské 

zbytky nám bylo líto vyhodit, ale pro le-

tošek koupíme samozřejmě nové, které 

pak čeká podobný osud. Ničeho nemá-

me tolik jako zbytků opalovacích krémů 

za několik posledních let. 

 Rituály jsou pokaždé stejné, ně-

kdy nás zlobí, ale máme je rádi, proto-

že k létu patří. Stejně tak k němu patří 

očista duše, která je stále více potřebná 

a poslední dobou se řadí k nejpreferova-

nějším letním očekáváním.

 Přeji všem krásné, pohodové léto 

plné příjemných zážitků a milých lidí ko-

lem vás. Jan Meixner

Dům dětí a mládeže Jižní Město zve na zábavní odpoledne k zakončení školního roku

Hurá, prázdniny! 
Sobota 18. června od 10 do 17 hodin na zahradě a ve vnitřních prostorách hlavní budovy v Šalounově ulici.

Na návštěvníky čeká malování na obličej, skákací hrad a trampolína a stolní tenis, střelba z luku 
a netradiční sportovní disciplíny, historický šerm a dobové soutěže. Celý den budou na pódiu v zahradě DDM JM 

připravena vystoupení účastníků kroužků, která budou začínat vždy v celou hodinu. K dispozici bude 
info stánek DDM JM, ve kterém bude možnost vyplnit anketu, a tím se zapojit do slosování o ceny. 

V případě nepříznivého počasí bude program ve vnitřních prostorech. Vstup je zdarma. 
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Zažít ten úžasný 
pocit být užitečný

Přijďte s námi oslavit 

Den dětí 
Objevili jsme zajímavý web, a tak se 

s vámi chceme podělit o to, co přináší. 

Stránky www.budupomahat.cz se vě-

nují podpoře charitativních a jinak pro-

spěšných organizací, zejména v oblasti 

nefi nanční pomoci. Máte-li chuť pomoci, 

na www.budupomahat.cz se podívejte, 

jakou pomoc tyto prospěšné a cha-

ritativní organizace nabízejí a jakou 

potřebují. K založení stránky www.bu-

dupomahat.cz byli inspirací lidé, kteří 

mají potřebu někomu pomoci, někomu 

něco věnovat. Je spousta veřejně pro-

spěšných a charitativních organizací 

s vlastními účty určenými pro fi nanční 

pomoc. Ale také jsou lidé, kteří nemají 

fi nančních prostředků nazbyt, a přesto 

mají potřebu být prospěšní jiným. Po-

máhat nemusejí jen charitativní orga-

nizace, pomáhat může každý tím, co 

umí, nebo zprostředkováním pomoci 

či šířením informací. Zkrátka skutečně 

každý v této oblasti najde uplatnění 

a každý může zažít ten úžasný pocit 

být užitečný.

red

Ve čtvrtek 2. června 
pořádá městská část Prahy 11 u metra Opatov 

od 10 do 18 hodin 
oslavu svátku dětí. Během celého dne bude pro malé i větší při-

pravena celá řada nápaditých atrakcí. Nebudou chybět veselé 

a zábavné soutěže o ceny, pohádkové písničky a hlavně skákací 

hrady pro malé neposedy. Příjemnou atmosféru vytvoří živá 

hudba i občerstvení. Určitě přijďte, bude to stát za to.

Den dětí 

Od tanečků až k mistryni světa
Okatá Hanka Volfová se na první pohled 

neliší od svých spolužaček a kamará-

dek. Jenže v téhle štíhlé vysportované 

osmnáctce je navíc neuvěřitelná spous-

ta energie. Od dětství se věnuje sportu 

a od tanečků ve školce se dostala až 

ke sportovnímu aerobiku. A hodiny tré-

nování, ty Hanka umí rozhodně zúročit. 

Má za sebou mnoho úspěchů v katego-

rii ženy. Závodila za klub Juniorská ško-

la aerobiku DOMYNO. 

V roce 2009 přestoupi-

la do Akademie a tréno-

vala v tříčlenném týmu 

s Barborou Trnkovou 

a Luckou Pavelkovou. 

Po kategorii ženy se 

jí však stýskalo, a tak 

se s trenérkou Nikolou 

Košackou rozhodly, že 

Hanka se bude připra-

vovat na dvě katego-

rie, a jejich rozhodnutí 

se vyplatilo. Na prvních 

závodech sezony Han-

ka získala stříbro v že-

nách a zlato v týmech. 

V sezoně 2010 Hanka 

na své úspěchy navázala a ze závodu ni-

kdy neodešla bez medaile. Do kategorie 

dospělých, kam nedávno přestoupila, si 

s sebou nese loňský titul juniorské mis-

tryně světa v jednotlivcích v Eidhovenu. 

Nejnovější úspěch je z dubnových zá-

vodů v Brně, kde se Hanka v kategorii 

dospělých umístila na pěkném 4. místě. 

Gratulujeme!

Dana Foučková

FOTO: SOUKROMÝ ARCHIV HANY VOLFOVÉFOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Koncert bez hranic se stoprocentně povedl
Jarní Koncert bez hranic v Klášteře sv. 

Anežky České, na kterém se představili 

žáci tří partnerských uměleckých škol – 

ZUŠ Jižní Město Praha 4, ZUŠ L. Árvaya 

Žilina a Hudební školy „Mários Tokas“ Li-

massol, Kypr, byl jedním slovem úžasný.

Uskutečnil se v rámci projektu EU Part-

nerství škol – Comenius. Díky projektu 

měli žáci a studenti spřátelených škol 

možnost se blíže seznámit s národní 

hudbou a kulturou dané země, navá-

zat osobní přátelství a poznat zvyklosti 

svých přátel. Na koncertu v nastudo-

vání žáků všech tří škol zazněla hudba 

E. Suchoně, B. Smetany a současného 

kyperského skladatele Solona Kladase. 

Kyperský soubor rozezněl koncertní síň 

svěží rytmickou lidovou kyperskou hud-

bou, Dívčí pěvecký sbor Pražská kanti-

léna působivě zpíval české a moravské 

lidové písně a na závěr se všichni účin-

kující spojili ve fi nále 9. symfonie L. van 

Beethovena Óda na radost.

 Koncert měl velký úspěch a doufá-

me, že si přátelé ze Slovenska a Kyp-

ru odvezli krásné vzpomínky nejenom 

na koncert, ale i na pobyt v Praze. Ten-

to pražský koncert následoval po velmi 

zdařilém koncertě v Žilině a kolo přátel-

ství a poznávání kultur se dovrší na pod-

zim 2011 v kyperském Limassolu. 

 Společný projekt je dokladem pravdi-

vosti výroku: Hudba spojuje národy. red

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Vyhlášení výtvarné soutěže z Klíče 5
Jak vidí Velikonoce děti
K naší velké radosti jste nás i tentokrát zaplavili nápaditými výkresy, 

tentokrát na téma Velikonoce. Vybrat v záplavě vajíček, slepiček 

a pomlázek nejlepší z vás nám dalo opravdu zabrat, a tak vyhlašu-

jeme: absolutním vítězem se stal pětiletý Filip Korbel, dalšími vítězi 

jsou Veronika Sýkorová 7 let a Karolína Číhalová 11 let. Speciální 

cenu pro radost získávají děti ze Základní umělecké školy Křtinská. 

Všem výhercům gratulujeme. Ceny si můžete vyzved-

nout po domluvě na tel.: 267 902 217 v redakci časo-

pisu Klíč.

Sponzorem výtvarné soutěže je 
Nakladatelství METAFORA, www.metafora.cz

Na fotografi i je zachyceno originální 

rytmické vystoupení Music school 

Limassol Marios Tokas 

z Kypru.
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Divadlo Excelsior spolu s lesní restaurací U krále Václava IV. pořádají

DIVADLO V LESE
Minifestival amatérských divadel pro děti i dospělé

Neděle 26. 6. 2011
Zahrada restaurace U krále Václava IV. v Kunratickém lese

Kontakty:
Divadlo Excelsior
tel.: 777 079 284

Restaurace  
U krále Václava IV.
tel.: 224 910 106
www.ukralevaclava4.com



19KLÍČ 8/2011

INZERCE

Výhody kruhového
tréninku EXPRESKA

intenzivní kombinace kardio
tréninku s posilováním

ov
tónování postavy

te dv svalové
skupiny najednou

díky kruhovému rozlo ení je 
e as

ný 
30 minutový trénink

a zvý fyzické kondice

rost edí 
pouze pro eny

mo st z kdykoliv 
bez objednání

 EXPRESKAPraha Háje Chomutovická 2Praha 4 HájeTel. 725 547 557

30 minutový kruhový
trénink

TÝDEN
ZDARMA

K VYZKOUŠENÍ

www.expreska.cz
www.facebook.com/expreska.cz

•  Odstraňování žilek 
laserem 

• Laserová epilace 
•  Mezoterapie kmenovými 

buňkami

• Mezoterapie obličeje
• Výplně vrásek 
• Chemický peeling
• Vypadávání vlasů
• Botox®

Hviezdoslavova 1600/6, Praha 4
www.laser-star.cz • tel.: 733 676 127

ORDINACE LASEROVÉ A ESTETICKÉ MEDICÍNY 

GYNEKOLOGIE – MUDr. Petr Kolek
Nyní s větším počtem lékařů, registrujeme nové pacientky  
a nově provádíme 4D ultrazvukové vyšetření těhotných.

Po – Čt  7 – 19, Pá 8 – 12 
Opatovská 1763
Praha 4
budova polikliniky

tel.: 271 750 763
 272 919 652
 604 614 376
www.gynekologiekolek.cz  

„Chcete si na JM zatan it? Zkuste to s námi.“ 
Kde: Klub Insomnia, Starobylá  873, Praha 4 - Háje
(bývalý BBBC club, ješt  d íve Pommerovi)

Za ínáme 
23.6.2011
ve 20.00
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Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí – dozvíte se, jak efektivně 

pečovat o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení – make-up a denní líčení.

Vizážistika – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.
Studio MK
Kontakt: 777 079 284



www.praha11.czI

Kulturní přehled

KC Zahrada
 Malenická 1784, Praha 4

 tel./fax:  271 910 246, 

271 914 689

 mobil: 775 242 314

 zahrada@kczahrada.cz

 www.kczahrada.cz

 www.kczahrada.cz/wap

Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast. 

Jarníkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. 

U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov 

a kolejí JM.

Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových 

kurzů, workshopy streetartových disciplín.

PROGRAM V ČERVNU 2011
4. 6., 13.00: Komunitní zahrada v Zahradě – 

Pracovní setkání všech zájemců o vytvoření první 

jihoměstské komunitní zahrady. Vstup volný. 

7. 6., 17.30: Skupinové bubnování – Aktivní vytvá-

ření hudby pro muzikanty i nemuzikanty. Od 17.30 

pro rodiče s malými dětmi, od 18.30 pro všechny 

ostatní. 100 Kč/děti, studenti, senioři 50 Kč / rodin-

né vstupné 200 Kč.

11. 6., 10.00: Ruční papír zdobený květinami – 

výtvarná dílna. Vede I. Němcová. 50 Kč.

14. 6., 18.00: Rukavice pro zábradlí, ponožky pro 
lavičku – háčkování, pletení a zkrášlování veřejného 

prostoru v rámci workshopu guerillového pletení 

s Hanou Novákovou. Vstup volný. 

17. 6., 20.00: Hip-Hop Contest, Vol.5 – Blaze, 

Tomku, Dryll, Marcus. Uvádí: Unbeatable 2ojka. 

50 Kč.

18. 6., 14.00: Workshopping a zahradní slavnost 
– Pololetní veřejné vystoupení účastníků všech 

zahradních kurzů a dílen následované zahradní 

slavností k závěru školního roku s opékáním a grilo-

váním. Vstup volný. 

25. 6., 15.00: Animační dílna – Seznámení dětí 

s animačními technikami, které rozvíjí hravost a fan-

tazii. Dílna je pořádána ve spolupráci s Anifestem 

a sdružením Ultrafun. 150 Kč.

29. 6., 13.00: Komunitní zahrada v Zahradě – Pra-

covní setkání zájemců o vytvoření první jihoměst-

ské komunitní zahrady. Vstup volný.

 Více na www.kczahrada.cz, 
www.myspace.com/zahradakc, www.webticket.cz 

Chodovská tvrz
 Ledvinova 9, 149 00 Praha 11

 tel./fax: 267 914 831

 úterý–neděle 13.00–19.00 hod.

 e-mail: info@chodovskatvrz.cz

 www.chodovskatvrz.cz

PROGRAM V ČERVNU 2011:
GALERIE:
MICHAL ŠIML – JINÉ HLASY, JINÉ POKOJE 
13. 5. 2011 – 26. 6. 2011
SYLVA FRANCOVÁ – DIVÁCI
13. 5. 2011 – 16. 6. 2011

PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA: 
Malba 2 – Studenti malířského ateliéru Martina 
Mainera (Fakulta výtvarných umění VUT v Brně)

1. 7. 2011 – 9. 9. 2011 

- vernisáž 30. 6. 2011 od 19.00

Sobota 25. 6. 2011 Piknik – zahradní slavnost 

   (více informací na www.chodovskatvrz.cz)  

KONCERTY: 
Středa 8. 6. 2011 od 19.00 Lenka Filipová – reci-
tál (nádvoří Chodovské tvrze)

Čtvrtek 16. 6. 2011 od 19.00 Tara Fuki – (nádvoří 

Chodovské tvrze)

Čtvrtek 23. 6. 2011 od 18.30 Pěvecký koncert 
Marie Šatavové – (sál Chodovské tvrze)

Čtvrtek 23. 6. 2011 od 20.00 Taliesyn + Neřež 

(křest nového CD)

PRAVIDELNÉ AKCE:  
Každé pondělí jóga mezi obrazy 
Každé pondělí od 18.00 „Jóga mezi obrazy 

s KOKO“, hodinová lekce ashtanga vinyasa jógy pro 

začátečníky a mírně pokročilé.

Informace na tel.: 608 615 536

Cena za lekci 120 Kč

Permanentka na 5 lekcí 500 Kč nebo 10 lekcí 

1000 Kč (možné využít i na zumbu)

Každé úterý kreativní dopoledne s angličtinou
Každé úterý od 9.30 do 12.30 „Kreativní dopoled-

ne s angličtinou“ pro děti od tří do šesti let.

Informace na tel.: 608 615 536, jednotlivá lekce 

200 Kč

Každou neděli tančíme zumbu
Zábava, energie, pohyb a radost – to všechno je 

zumba. Přijďte si zatancovat na latinskoamerické 

rytmy (a nejen na ně) a přitom spálit spoustu 

kalorií.

Začínáme v 17.00 v koncertním sále Chodovské 

tvrze.

Informace na tel.: 608 615 536

Cena za lekci 120 Kč

Permanentka na 5 lekcí 500 Kč nebo 10 lekcí 

1000 Kč (možné využít i na jógu)

Změna programu vyhrazena!

Dům dětí a mládeže 
Jižní Město
 Šalounova 2024, Praha 4

 tel.: 272 929 545, 272 917 077

 sal@ddmjm.cz

 pobočka: 

 Květnového vítězství 2126, Praha 4

 tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

Z PROGRAMU NA ČERVEN 2011:
9. 6., 15.30 – 17.00: Diabolo. Základy hry s Diabo-

lem. DDM JM, Šalounova – zahrada.

12. 6., 9.00 – 13.00: Turnaj ve stolním tenise 
jednotlivců. Závěrečný turnaj. DDM JM, Šalounova.

18. 6., 10.00 – 17.00: Hurá, prázdniny! Zábavní 

den pro děti i dospělé na ukončení školního roku. 

DDM JM, Šalounova – zahrada.

19. 6., 18.00 – 20.00: Jolaniny hvězdy. Pěvecký 

koncert. Divadlo Dobeška, Praha 4.

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

Mateřské centrum 
Domeček
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 1, Praha 11

tel.: 773 993 985

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

www.mc-domecek.cz

Z PROGRAMU V ČERVNU 2011:
Ne 5. 6. od 14.00 Balonková oslava ke Dni dětí. 
Odpoledne plné soutěží pro děti, trampolína, ma-

lování na obličej, pohádka O kůzlátkách (divadelní 

soubor Pruhované panenky). Dospělí vstup dobro-

volný, soutěžící děti 40 Kč.

So 18. 6. od 14.00 Zdobení triček a jiného textilu. 
Vyzkoušíte si razítkování, tisk z folie, zdobení kon-

turou, pufovací barvou ... nahlédnete do tajů tvorby 

razítek. S sebou: vlastní trička světlé barvy či jiný 

textil. Určeno pro dospělé a děti nad 10 let. Cena 

80 Kč za tvořící osobu. Přihlásit je možné do 10. 6.

Út 21. 6. 9.30 – 12.00 Den krásy. Určeno ženám, 

které se mají rády a chtějí si užít profesionální péči 

a relaxaci. Ošetření rukou, pleti, lehké denní nalí-

čení. Profesionální péčí vás provedou kosmetické 

poradkyně a vizážistky spol. Mary Kay.

Pravidelný program:
Po, 9.00 – 12.00: Otevřená herna pro děti.               
Po, 10.00 – 10.30: Zpívánky, hravé zpívání od pe-

řinky do školky.

Út, 9.00 – 12.00: Otevřená herna pro děti. 
Út, 9.30: Maminky s háčkem (7., 14. a 28. 6.)

Út, 15.30 – 17.30: Otevřená herna pro děti. 
Út, 15.30 – 16.00: Angličtina pro děti 3 – 4 roky.
Út, 16.00 – 17.00: Angličtina pro děti 5 – 7 let. 

ddm jm

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

Nabídka je pestrá
Artotéka Opatov pořádá každý měsíc no-

vou výstavu některému současnému malíři, 

sochaři nebo grafi kovi. Květen patřil malířce 

Alexandře Jiříčkové. Své obrazy maluje tech-

nikou starých mistrů – olejomalbou. Artoté-

ka je zaměřena na výtvarné umění a nabízí 

svým čtenářům, vedle pořádání výstav, i kni-

hy a časopisy o výtvarném umění, a hlavně 

obrazy. Umělecké reprodukce světových 

i českých malířů a grafi ky českých tvůrců si 

mohou čtenáři vypůjčit na tomto jediném 

místě v České republice. Vedle výstav a jejich 

vernisáží artotéka také pořádá pro veřejnost 

přednášky s obrazovou projekcí o světových 

malířích. Cyklus „Světové malířství“ probíhá 

jednou měsíčně a pro letošní jaro je na téma 

barokních malířů. Červen bude patřit stu-

dentce Designu kovu a šperku na Západo-

české univerzitě v Plzni Markétě Moravcové, 

která vystavuje koláže, šperky, objekty a tex-

tilní doplňky.
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Út, 17.30 – 18.30: Angličtina pro dospělé – mírně 
pokročilí.
St, 9.00 – 12.00: Herna pro děti od 0 – 2 let.
St, 10.00 – 10.30: Cvičení pro dětí od 1 roku.
St, 17.30 – 19.30: Poradna přirozeného 
plánování rodičovství (nutno objednat na tel.: 

777 200 431 nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz).

Čt, 9.00 – 12.00: Otevřená herna.
Čt, 10.00 – 10.30: Zábavné cvičení rodičů a dětí 
od cca 18 měsíců.

Čt, 15.00 – 15.45: Hudební kurz Yamaha PRVNI 
KRUCKY II.
Čt, 16.00 – 16.45: Hudební kurz Yamaha PRVNI 
KRUCKY I.
Pá, 9.00 – 12.00: Otevřená herna pro děti.
Pá, 10.00: Šikulové, tvořivá dílnička pro děti 

a rodiče.

Více na www.mc-domecek.cz

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 11-Chodov

tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

Z PROGRAMU V ČERVNU 2011:
1. 6., 19.00: Tvář magnetoterapie – naděje při 
odstranění bolesti. O pulzní magnetoterapii, která 

je jednou z uznávaných metod, při níž dochází 

k regeneraci buněk.  Přednáší prom. biolog Izabela 

Klímová. Od 14 hod. po objednání zájemců je mož-

nost si v galerii vyzkoušet! 

2. 6., 19.00: Alternativní léčba pocitu viny. Před-

náší MUDr. Jan Miklánek
8. 6., 19.00: Tajemství stvoření a zlatý řez: 
Hledání klíče k posvátné geometrii Svatého Grálu. 

Přednáší Ing. Adolf Inneman, Ph.D.

9. 6., 19.00: Jak může strava podporovat rozvoj 
ctností. Přednáší Ing. Vít Syrový 

10. 6., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají ... Mantry. 
Mj. zhudebněné psychologem a terapeutem H. 

Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá a slovem 

doprovází Richard Holický.

15. 6., 19.00: Poutnictví jako forma duchovní ces-
ty. Povídání s Ing. Milanem Černým z nakladatelství 

Onyx a ze sdružení Cesta hvězdy a jeho hosty.

16. 6., 19.00: Zářivé schody poznání – Duchovně 
vyspělé děti. Přednáší Petr Dostál.

21. 6., 18.00: Léčivá meditace – Jasnozřivost 
v praktickém životě. Setkání s A. A. Renátou 

Bittovou, která skrze vlastní transformaci na cestě 

k Bohu přináší všem hledajícím vhled Světla 

do podstaty Bytí.

22. 6., 19.00: Soužití a spolupráce s okolními ci-
vilizacemi. Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová, poradce 

v oblasti rozvoje osobnosti.  

GALERIE CESTY KE SVĚTLU: út – ne 14.00 – 
19.00 Vstupné 90/50 Kč.
Netradiční galerie Cesty ke světlu vystavuje obra-
zy a světelné objekty z krystalů Zdeňka Hajného.

V 2. patře Křišťálová čajovna nově: út–ne, 14.00 
– 19.00 hod. vstup zdarma, dále otevřeno dle 
večerních pořadů a na objednávku. 

úterý – neděle 15.00: VESMÍRNÁ sobota – neděle 
17.00: PUTOVÁNÍ VESMÍREM – hudebně poetic-

ká projekce.

Více na www.cestykesvetlu.cz

Jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež od 13 

do 19 let

Malenická 1784, 148 00 Praha 11

Otevírací doba: út, st, čt 14.00 – 20.00 

Z PROGRAMU V ČERVNU 2011:  
Téma měsíce: TRESTNÍ ODPOVĚDNOST
1. 6.: Hudební dílna „Ukaž, co umíš!“ – tvorba 
hudby v PC (17.00 – 19.00)
7. 6.: Filmový klub
16. 6.: Výroba zmrzliny v klubu 
29. 6.: Koktejl párty – rozlučka se školou
Změna programu vyhrazena.

Čarodějnice. Proxima Sociale, o. s., a Ymca Praha, 
o. s., uspořádaly tradiční Čarodějnice na Jižáku. 
Letošní bohatý  program, hudební a taneční 
vystoupení mládeže, opékání buřtů a pálení 
čarodějnic navštívila spousta návštěvníků a rodičů 
s dětmi. Akci přálo počasí, všichni oceňovali vy-
brané místo na nejvyšším kopci Jižního Města.

Novým provozovatelem Divadla U 22. Stalo se 

jím Divadlo Bolka Polívky a uhříněveské Divadlo 

U 22 se tak stalo „dvojčetem“ této slavné brněn-

ské scény…



Poraďte radnici

Hazard po česku aneb draze zaplacené utrpení

Městská část Praha 11 za pomoci studentů z Gymnázia Kon-

stantinova bude pravidelně pořádat průzkumy přímo v ulicích 

Jižního Města. „Zajímá nás, co občany a návštěvníky Prahy 11 

trápí, co by chtěli změnit, nebo s čím jsou naopak spokojeni a chtě-

li by zachovat stávající stav,“ říká starosta jedenácté městské části Dalibor Mlejn-

ský. První anketa proběhla 30. března na Opatově. Zajímal nás váš názor na 

Eskalátory u metra Opatov.
Průzkumu se zúčastnilo celkem 153 lidí, z toho 104 obyvatel Prahy 11, což před-

stavuje 68 % z celkového počtu respondentů; 49 občanů mimo P11 (projíždějící přes 

Prahu 11) = 32 %.

Odpovědi na 3 konkrétní otázky
POČET ODPOVĚDÍ / PROCENTNÍ PODÍL 

Z čísel vyplývá, že nejvíce by si lidé přáli zavedení „živých eskalátorů“ (71 % dotá-

zaných). Řada respondentů tuto možnost uváděla jako variantu vhodnou před za-

vedením eskalátorů skutečných. Poměr prvních dvou možností je vyrovnaný, mírně 

převažují preference eskalátorů směrem vzhůru.

 Nejvíce zavedení eskalátorů (oběma směry) odmítali mladí lidé s tím, že schodů 

na Opatově není zas tolik, aby je to nějak více obtěžovalo. Pro zavedení se vyslovo-

vali především starší či invalidní a špatně chodící občané.

 Rádi bychom poděkovali studentům gymnázia, které práce bavila, ptali se lidí 

s úsměvem a nenechali se odradit situací, kdy k odpovědi svolili jen 1-2 lidé z 10ti 

oslovených. Pokud vás třeba příště osloví student v bundě a čepici s logem naší 

městské části a bude vám klást dotazy týkající se života na Jižním Městě, prosíme 

o shovívavost. Další anketa proběhla na farmářských trzích. O jejích výsledcích vás 

budeme také informovat.

Andrea Wolfová

• 1. zavést jezdicí schody směrem vzhůru

  ANO    96 / 62,7 % NE    37 / 24,1 %    NEVÍM    20 / 13,2 %

• 2. zavést jezdicí schody směrem dolů

  ANO    87 / 56,8 % NE    44 / 28,7 %    NEVÍM    22 / 14,5 %

• 3. obnovit tzv. „živé“ eskalátory jako to bylo ve stanici metra Háje

  ANO    109 / 71,2 % NE    37 / 24,1 %    NEVÍM    7 / 4,7 %

Provozování hazardu je v českém pojetí 

něčím ve světě zcela nevídaným. Zatím-

co celý svět jde úplně opačnou cestou 

a hazard omezuje, reguluje a vytlačuje 

do míst, kde není tolik společensky ne-

bezpečný, ČR jde dlouhodobě cestou 

zcela opačnou. Obrovsky silná herní 

lobby zatím úspěšně odvrátila jakýkoli 

smysluplný pokus o změnu legislativy 

v herní oblasti. Za více jak dvacetileté, 

téměř neregulované bujení této rakovi-

ny společnosti se tak situace vyhrotila 

natolik, že v současné době je ČR celo-

světovým rájem hazardu. Pro ty, kteří 

si rozsah tohoto PROBLÉMU nedokáží 

dostatečně představit, poslouží fakt, že 

současná ČR má 6,5 x více heren a kasin 

než CELÁ EU dohromady! 

 České pojetí provozování hazardu 

má navíc některá specifi ka, která jdou 

nad rámec chápání. Jedním z nich je 

fakt, že hazard, který v současné době 

generuje roční ztrátu na sociálních do-

padech okolo 40 miliard Kč (hrazených 

samozřejmě z kapes daňových poplatní-

ků), je osvobozen od placení daní, které 

je nahrazeno směšně nízkými odvody 

na veřejně prospěšné účely, což je navíc 

provozovateli hazardu velmi úspěšně ob-

cházeno zakládáním vlastních „veřejně 

prospěšných subjektů“, kam tyto peníze 

sami sobě odvádí. S ohledem na tuto 

skutečnost je přirovnání ČR k „herní-

mu ráji“ poměrně přesné. Podnikatelé 

v tomto „byznysu“ v našem státě oprav-

du zažívají skutečný ráj. Který podnikatel 

by nechtěl mít možnost vybrat si, kolik 

peněz zaplatí na daních a zda je zaplatí 

někomu jinému nebo sám sobě?? Unika-

jící prostředky státních a obecních příjmů 

ale zdaleka nejsou jediným problémem, 

které hazard v současné podobě v ČR 

vytváří. 

 Mnohem nebezpečnější je také pře-

sidlování skupin organizovaného zločinu 

z východu k nám (zejména po regulaci ha-

zardu v Rusku a Polsku), praní špinavých 

peněz, lichvářství a v neposlední řadě 

s tím vším související vznik patologické-

ho hráčství – gamblerství u obrovského 

počtu osob v ČR. Více informací najdete 

na našich stránkách http://www.obca-

neprotihazardu.cz a v dalších vydáních 

Klíče, kde se těmito tématy budeme 

dále zabývat. Máte vlastní zkušenost 

s gamblerstvím??? Dostali jste se kvůli 

hazardu do problémů a nevíte si rady??? 

Máte obavy o někoho blízkého, že pro-

padl nebo propadá hazardu??? Napište 

nám, pokusíme se Vám poradit či pomoci: 

pomoc@obcaneprotihazardu.cz . 

 Pokud byste se chtěli k naší iniciativě 

připojit, nebo nám jakkoli pomoci, pište 

nám na: spoluprace@obcaneprotihazar-

du.cz .

Martin Svoboda
jednatel občanského sdružení 

Občané proti hazardu

Anketa pro 
čtenáře Klíče
Zajímá nás váš názor na eskalátory 

u metra Opatov.

1. 
zavést jezdicí schody směrem vzhůru
   

 ANO NE NEVÍM 

2. 
zavést jezdicí schody směrem dolů
   

  ANO NE NEVÍM 

3. 
obnovit tzv. „živé“ eskalátory jako to 
bylo ve stanici metra Háje
   

 ANO NE NEVÍM 

Odpovědi můžete odevzdávat ve 

všech informačních centrech a v po-

datelně městské části, Ocelíkova 672. 

Za vaše názory děkujeme.

www.praha11.cz22
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Desáté narozeniny jihoměstských dobrovolníků
Kulatiny oslaví 26. červ-

na sbor dobrovolných 

hasičů (JSDH) Pra-

ha 11 Chodov. Jejím 

prvním velitelem byl 

ing. Michal Brunner. 

Zřízení jednotky bylo formálním úko-

nem, protože jednotka de facto fungo-

vala již od založení sboru v 19. století. 

Sbor dobrovolných hasičů jako občan-

ské sdružení pečuje o objekt zbrojnice 

a prostředky požární ochrany svěřené 

městskou částí a zajišťuje personální 

složení jednotky sboru dobrovolných 

hasičů s odpovídající zdravotní a odbor-

nou způsobilostí.

 V období 2001 – 2011 dobrovolní 

hasiči městské části Praha 11 zasaho-

vali u desítek případů na území městské 

části i hlavního města. Nechyběli u od-

straňování následků katastrofální po-

vodně 2002 nebo orkánů Kyrill a Emma. 

Tradicí se staly ukázky požární techniky 

na dětských dnech a kulturních akcích 

Prahy 11 a cvičné evakuace školních 

zařízení. Městská část jako zřizovatel 

jednotky má ve vlastnictví hasičskou 

zbrojnici, požární automobily a poskytu-

je fi nanční prostředky na zajištění akce-

schopnosti jednotky. Jednotce vybudo-

vala moderní hasičskou zbrojnici, která 

byla slavnostně otevřena 21. května 

2003, a provedla kompletní obměnu 

a rozšíření mobilní požární techniky. Vý-

sledkem je vysoký standard zabezpe-

čení požární ochrany největšího české-

ho sídliště jednotkami profesionálních 

a dobrovolných hasičů.

red

Po dětských hřištích (4)

Krok za krokem
Hřiště, které si dnes představíme, vypl-

ňuje vnitroblok domů v Kosmické ulici. 

Jeho výhodou pro maminky s dětmi je, 

že se nachází v bezprostřední blízkosti 

obchodní zóny Háje. Děti se tady mohou 

vydovádět na houpačkách, houpadlech, 

svoji obratnost uplatní na malém pro-

vazišti a pro ty nejmenší tu samozřejmě 

nechybí pískoviště a klouzačka. Je urče-

no dětem od 1 do 12 let. red FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Hasičská stanice 4 se představuje... (4. díl)

Hasík už i na Jižním Městě
Hasík, tedy program preventiv-

ně výchovné činnosti zaměře-

ný na vzdělávání dětí v oblasti požární 

ochrany a ochrany obyvatelstva, má 

v České republice několikaletou tradi-

ci. Letos na jaře proběhl kurz pro nové 

instruktory Hasíka z řad příslušníků Ha-

sičského záchranného sboru hlavního 

města Prahy a tento program se tedy 

mohl rozběhnout i na pražských školách. 

Jelikož 4 z nových instruktorů slouží 

v hasičské stanici 4 – Chodov, Jižní Měs-

to nezůstalo pozadu. Pro začátek byly 

vybrány základní školy: ZŠ Chodov, ZŠ 

Donovalská a ZŠ Květnového vítězství.

 A jak vlastně výuka probíhá? Pro-

gram je určen pro žáky druhých tříd 

a v druhém (rozšířeném) bloku pro šes-

ťáky. Čítá vždy tři hodiny, kdy dvě probí-

hají s určitým odstupem ve škole v rámci 

vyučování a třetí probíhá formou exkur-

ze v hasičské stanici. Hasík děti učí, kdo 

to jsou hasiči, co dělají a hlavně, jak je 

správně zavolat, když je potřeba. V sou-

vislosti s tím si zopakují čísla tísňového 

volání, která mohou v případě mimořád-

né události v České 

republice využít. Děti 

se naučí princip ohně 

(tzv. ohňový trojúhel-

ník), v čem je oheň 

dobrý a v čem zlý 

– tedy staré známé 

„dobrý sluha, zlý pán“ 

– a co dělat, když už 

by doma hořelo, jak 

místo opustit či jak 

upozornit na svou 

přítomnost. Žáci 

šestých tříd mají sa-

mozřejmě témata 

pojatá podrobněji 

a rozšířená (například 

o druhy hasicích přístrojů a jejich použi-

tí).

 A jak se říká: „Štěstí přeje připrave-

ným.“ Více na www.hasik.cz. 

Tomáš Horský

V minulém díle v Klíči 6 jsme si detailněji představili techniku 
hasičské stanice a dnes si povíme něco o vzdělávání dětí 
v oblasti požární ochrany, říká velitel stanice npor. Tomáš 
Horský.

Program byl vytvořen ve spolupráci 

hasičů s dětským psychologem 

zábavnou formou.



Již druhou sezonu se Chodovská tvrz 
představí svým návštěvníkům řadou 
atraktivních koncertů. Hned ve středu 
8. června vystoupí od 19 hodin na nádvoří 
Chodovské tvrze první dáma české kytary 
a zakladatelka ženského písničkářství 
Lenka Filipová. Zpěvačka a kytaristka 
studovala na pražské konzervatoři a poté 
na Mezinárodní hudební akademii v Paříži 
obor klasická kytara. Dosud vydala 10 
řadových alb a 4 klasická kytarová. 
Většina z nich byla oceněna jako zlatá 
nebo platinová. Působí také jako autorka 
hudby a řada jejích skladeb se stala 
velkými a trvalými hity. 

Koncertovala v řadě zemí. Získala 
Grand Prix na kytarovém festivalu 
v nizozemských Antilách, v roce 1997 
českou Cenu Grammy a podnikla dvě 
koncertní turné s Francisem Cabrelem. 
Lenka Filipová byla v roce 2008 hudebním 
hostem koncertu Céline Dion. Nyní vydává 
akustické DVD/CD LIVE.

Vstupenky na koncert je možno momentálně 
zakoupit za zvýhodněnou cenu 330,- /270,- 
v pokladně Chodovské tvrze nebo je možné 
si je objednat na internetových stránkách 
www. chodovskatvrz.cz. V případě špatného počasí 
bude koncert přesunut do prostor KC Zahrada.

Další zajímavý koncert nás čeká ve čtvrtek 
16. června. Opět na nádvoří tvrze vystoupí 

od 19 hodin unikátní hudební duo Tara 
Fuki. Hudba Tara Fuki, kterou vytvářejí 
dvě violocellistky a zpěvačky Dorota 
Bárová a Andrea Konstankiewiczová, je 
naprosto svébytná. Své kořeny má ve 
společných improvizacích, které jsou 
postupně hlouběji propracovávány. 
Křehce dynamická a výrazově nesmírně 
bohatá hudba je obohacená o otisky 
různých hudebních stylů s příchutí 
dálek a vytváří tak originální krasohled 
ženského nitra. Obě violoncellisky se 
hudbě věnují od malička, ale až jejich 
společným setkáním v Brně v roce 2000 
mohlo vzniknout duo Tara Fuki. Od svého 
vzniku slaví duo koncertní úspěchy 
po celé Evropě a Střední Americe. Za 
svou hudbu obdržely Tara Fuki ocenění 
české Akademie hudby v kategoriích 
„Alternativní hudba-World music“ 
a „Objev roku“ za rok 2001 a v kategorii 
«World music» za rok 2007. V roce 
2007  vystoupily jako první česká kapela 
na celosvětovém hudebním veletrhu 
«WOMEX» ve španělské Seville.

Vstupenky na koncert je možno momentálně 
zakoupit za zvýhodněnou cenu 190,- /150,- 
v pokladně Chodovské tvrze nebo je možné 
si je objednat na internetových stránkách 
www.chodovskatvrz.cz. V případě špatného počasí 
bude koncert přesunut do prostor KC Zahrada.

Do třetice se můžeme těšit na zajímavý 
koncert skupin Taliesyn a Neřež. Koncert 
se uskuteční 23. června od 20 hodin na 
venkovním nádvoří. Skupina Taliesyn, 
která koncert zahájí, ve své tvorbě přináší 
osobitou fúzi muziky brilantně kombinující 
vlivy lidové hudby, folku, blues, jazzu 
i rocku. 

Zlatým hřebem večera jistě bude 
koncert a křest nového alba skupiny 
Neřež „Kolektivní vina“, které v rámci 
koncertu v Chodovské tvrzi pokřtí jedna 
z nejpopulárnějších českých zpěvaček 
Marie Rottrová.  

Skupina Neřež je volným pokračováním 
skupiny Nerez, která zanikla v roce 1994. 
Uskupení již vydalo šest studiových 
alb. Skupina také již více než deset let 
doprovází zpěvačku Marii Rottrovou 
a Zdeněk Vřešťál je autorem několika jejích 

nových písní. Neřež také složili hudbu 
k velice úspěšné fi lmové adaptaci knihy 
Michala Viewegha „Román pro muže“. 
Titulní píseň nazpíval Miroslav Donutil.

Vstupenky na koncert je možno momentálně 
zakoupit za zvýhodněnou cenu 200,- /150,- 
v pokladně Chodovské tvrze nebo je možné 
si je objednat na internetových stránkách 
www. chodovskatvrz.cz. V případě špatného počasí 
bude koncert přesunut do prostor KC Zahrada.

Několik novinek ovšem připravila 
Chodovská tvrz i pro zájemce o výtvarné 
umění. Od 13. května  můžeme v Malé 
galerii vidět pozoruhodnou výstavu Sylvie 
Francové nazvanou „Diváci“. 

Sylvie Francová se zabývá  především 
prací s fotografi í a videem. Její umělecké 
projekty jsou většinou časosběrnými 
sondami do různorodých sociálních 
skupin a prostředí. Více než o objektivní 
dokument pozorovaného jde ale Sylvě 
Francové o zviditelnění každodenních, 
často už nevnímaných, jemných emocí 
okolí. Projekt „Diváci“ nás zavádí 
do rodinného prostředí, k emocím 
a prožitkům, které se v dětských tvářích 
zrcadlí často, ale v těch dospělých jakoby 
vymizely...

Ve stejný den se otevře pro veřejnost ve 
Velké galerii výstava Michala Šimla „Jiné 
hlasy, jiné pokoje“.

Michal Šiml vychází z prostředí umělecké 
skupiny Pode Bal, ale v posledních letech 
preferuje intimnější polohu individuální 
tvorby. Výstava v Chodovské tvrzi 
propojuje autorovy malby a akvarely 
s fotografi í a videem a zavádí diváka 
kamsi do „jiných pokojů“, mezi fragmenty 
vzpomínek a snů, které jsou plné 
nejasných obrysů těl a tváří… dětí nebo 
dospělých, útočníků nebo obětí, žen nebo 
možná mužů… Nejednoznačnost vzrušuje, 
stejně jako nevyjasněná tajemství!

Výstava Sylvie Francové potrvá 
v Chodovské tvrzi do 16. června a výstava 
Michala Šimla do 26. června. Obě 
instalace lze navštívit každý den kromě 
pondělí 13 až 19 hodin. 

Těší se na vás kolektiv Chodovské tvrze.

Hudební léto ve tvrzi

C H O D O V S K Á T V R Z

L E D V IN O VA 9 ,  14 9 0 0 P R A H A 4

W W W.C H O D O V S K AT V R Z .C Z

Lenka Filipová, foto: archiv.

Kulturní Jižní Město, o.p.s. a Chodovskou 
tvrz podporuje MČ Praha 11 a její starosta 
Mgr. Dalibor Mlejnský.

Chodovská tvrz
Ledvinova 9
149 00 Praha 4

T: 267 914 831
E: info@chodovskatvrz.cz
www.chodovskatvrz.cz
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ROZHOVOR

Pivo je moje láska

Málokterá městská část se může poch-
lubit vlastním pivovarem, ten jihoměst-
ský právě slaví rok od otevření. Čtenáře 
určitě zajímá, jaké pivo tady vaříte.
Základem je Jihoměšťan 11°, je to po-

lotmavé, spodně kvašené pivo sladové 

chuti. Pro vysvětlení, spodně znamená, 

že je kvašené pomocí kvasnic spodního 

kmene při nízkých teplotách. Tahle meto-

da se používá hlavně u nás, v Bavorsku 

a Rakousku. Oproti hornímu kvašení, kte-

ré je typické pro anglosaské země a pro-

bíhá při vyšších teplotách. Vaříme také 

12° světlý ležák s výrazným chmelovým 

přívlastkem a slámovou barvou. Oblí-

bené je černé pivo 14°, tmavě hnědých 

až rudých tónů se sladovou až kávovou 

příchutí. Z pšeničného sladu vaříme piva 

pšeničná. Jsou českého a bavorského 

stylu se světlou jantarovou až měděnou 

barvou, mírně zakalená s ovocnou pří-

jemně citrusovou příchutí. 

Za dveřmi jsou letní prázdniny, připra-
vujete nějaké pivní speciality? 
Určitě, vaříme sezonní piva, zázvorové 

s příchutí bylinek, bezinek nebo čaje. Za-

jímavostí je, že k výrobě používáme čistě 

přírodní komponenty bez jakýchkoli che-

mických přídavků a stabilizačních látek. 

Jak hodnotíte uplynulý rok? 

Jsme rádi, že si na nás lidé zvykli a rádi 

se k nám vrací. Oblíbená jsou polední 

meníčka, která se snažíme neustále ob-

měňovat a mít na výběr z několika jídel. 

Nabízíme samozřejmě i minutky a klasi-

ku české kuchyně. Jsme v klidné lokalitě 

a v blízkosti metra Háje, takže si k nám 

nachází cestu i hosté z jiných městských 

částí, což nás samozřejmě těší. 

 Kromě výborného piva a kuchyně 
sem spoustu labužníků láká vaše cuk-
rárna, což musím potvrdit, pralinky 
jsou neodolatelné. 
 Díky, máme vlastní recepty. Čokolá-

du a pralinky vyrábíme pouze v chladněj-

ších měsících. V teplém období by ztrá-

cely na kvalitě a to rozhodně nechceme. 

Ale po celý rok máme velký výběr dortů 

a zákusků, ze kterých si vybere každý. 

Plánujete nějaké novinky pro hosty? 
Výhledově připravujeme kurzy va-

ření piva. Zájemce budeme samo-

zřejmě informovat na našem webu 

www.jihomestskypivovar.cz. Pro ty, kteří 

by si chtěli uvařit svoje pivo, je to určitě 

zajímavá zpráva. Na červen připravuje-

me Pivopijádu, o které samozřejmě bu-

deme všechny včas informovat. Soutěž 

bude nejen na ukázku fyzické zdatnosti 

(hod sudem do dálky), ale také o znalos-

tech piva, takže na své si přijdou určitě 

všichni. 

Žil jste dlouhou dobu v Německu, tam 
začala vaše pivní vášeň?
To je pravda. Začal jsem sbírat značky, 

číst odbornou literaturu a víkend co ví-

kend jsem jel do nějaké vesničky, kde se 

vařilo pivo, ochutnával a hlavně se vy-

ptával. Vzpomínám na malebné pivovary 

v Alpách, kláštery, kde se vařilo pivo. Ne-

zapomenu na návštěvu v jednom kláš-

teře, kde pivo vařily ženy. Dělaly samy 

v podstatě všechno, měly na výpomoc 

jenom mladíka na čištění kotle. Já už tu 

pivo vařím čtyřicet let a jsem z toho tak 

široká, že bych se tam nevešla, řekla jed-

na z korpulentnějších sester a opravdu 

mě pobavila. V Mnichově jsem se pak 

přestěhoval nedaleko jednoho pivovaru, 

chodil tam pravidelně na návštěvy, po-

vídal si se sládkem a sledoval, jak se co 

dělá. Takhle, z počátku ryze amatérsky, 

to u mě začalo.

Máte spočítáno, kolik druhů piv jste 
za svoji kariéru zkomponoval?
Přibližně kolem sto třiceti, ale mnohdy 

to bylo osm, deset varů, než se zadaři-

lo najít optimální podobu a chuť. Takže 

když to vynásobím, dostanu se na tisí-

covku. 

 Co dodat na závěr, snad jen pro ty, 

kteří ještě Jihoměstský pivovar v Podja-

vorinské ulici nenavštívili, rozhodně za-

jděte. Stylové prostředí, výborná kuchy-

ně, pivo a…pohoda, jihoměstská.

Dana Foučková

František Richter
*1964 v Praze
pivovarník a pivní someliér

V polovině 80. let emigroval do Němec-

ka. Usadil se v Mnichově, kde se začal, 

zprvu amatérsky, zajímat o výrobu piva. 

Jeho koníček ho přivedl až na prestiž-

ní bavorskou pivovarskou Doemens 

Akademii, kde se stal diplomovaným 

pivním degustátorem. V současnosti 

žije převážně v Praze, kde provozuje 

dva pivovary s vlastnoručně vyvinu-

tými pivy, třetí pak ve Vrchlabí. Jako 

pivovarnický poradce cestuje po ce-

lém světě. Je bývalý undergroundový 

hudebník, zajímá se o hudbu, malování 

a výrobu lihovin, sýrů a uzenin, které 

připravuje výhradně podle tradičních 

receptur. Společně s Jolanou Nováko-

vou je autorem populárně-naučné pub-

likace Pivo jako křen.

SEDÍM V PŘÍJEMNÉM JIHOMĚSTSKÉM PIVOVARU V PODJAVORINSKÉ 

ULICI. PIVOVARU, KTERÝ PRÁVĚ SLAVÍ SVOJE PRVNÍ NAROZENINY. 

CHYSTÁM SE VYZPOVÍDAT HLAVNÍHO SLÁDKA, PIVNÍHO SOMELIÉRA 

A HLAVNĚ VELKÉHO MILOVNÍKA ZLATAVÉHO MOKU FRANTIŠKA RICH-

TERA. TOMU SE PIVO STALO LÁSKOU, VĚČNOU INSPIRACÍ A JAK JINAK, 

TAKÉ PROFESÍ. 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

František Richter ve svém 

jihoměstském 

království.
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

POMOC ZRANĚNÉ ŽENĚ. V podve-

čer 9. března byla hlídka strážníků při-

volána do Výstavní ulice, 

kde došlo k doprav-

ní nehodě vozidla 

s chodcem. Po pří-

jezdu strážn íc i 

zjistili, že zraněná 

žena je v bezvědomí. 

Poskytli zraněné první 

pomoc spolu s kolemjdoucí ženou, za-

volali rychlou záchranou službu a vy-

rozuměli Policii ČR. Do jejich příjezdu 

udržovali životní funkce zraněné ženy 

a usměrňovali dopravu kolem nehody. 

Po příjezdu rychlé záchranné služby 

byla žena převezena do Fakultní ne-

mocnice Královské Vinohrady.

STRÁŽNÍCI ZABRÁNILI SEBEVRAŽ-
DĚ. V časných ranních hodinách 15. 

března bylo oznámeno na l. 156, že 

v Hviezdoslavově ulici leží ve vozovce 

muž. Po příjezdu na místo našli stráž-

níci mladého muže, jak sedí ve vo-

zovce. Na dotaz, jestli je v pořádku, 

mladík odpověděl, že čeká na projíž-

dějící auto proto, že chce skončit se 

životem. Jelikož strážníci zjistili, že je 

politý i hořlavou látkou, začali ihned 

jednat a mladíka z vozovky odnesli 

na chodník, kde měli jeho chování až 

do příjezdu rychlé záchranné služby 

pod kontrolou. Záchranná služba mla-

díka převezla do psychiatrické léčebny 

Bohnice k dalšímu vyšetření.

VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ POMÁ-
HÁ. V pozdních nočních hodinách 18. 

března strážníci nalezli pomocí vyhle-

dávacího zařízení na odcizená vozidla, 

které zakoupila městská část Praha 

11, v Milínské ulici odcizené osobní 

vozidlo Škoda Felicia. Z důvodu po-

dezření ze spáchání trestného činu 

strážníci zajistili místo trestného činu 

a předali celou věc Policii ČR k další-

mu šetření.

OSUDOVÁ NOČNÍ PROCHÁZKA. 
Pozdě v noci 24. března si strážníci 

při běžné hlídkové činnosti povšimli 

v Brodského ulici ženy, která se po-

hybovala mezi zaparkovanými vozi-

dly. Následnou lustrací strážníci zjis-

tili, že se jedná o ženu, po které bylo 

vyhlášeno celostátní pátrání Policií 

ČR. Žena byla předvedena na Poli-

cii ČR, kde byla předána k dalšímu 

šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Praha 11 má svou parkovou 
policii

Jejím cílem je dohlížet v dané lokalitě 

na veřejný pořádek a potlačovat proble-

matické jevy. „Jedná se například o po-

škozování městského mobiliáře, mládež 

konzumující alkohol, lidi bez domova, 

kteří okupují lavičky, neukázněné pejska-

ře, lidi, kteří poškozují zeleň, řidiče, kteří 

autem vjíždějí do míst, kam je vjezd za-

kázán, ale také například o rozdělávání 

ohňů a znečišťování prostranství od-

padky,“ upřesňuje ředitel Obvodního ře-

ditelství městské policie Praha 11 Petr 

Schejbal. 

 I on řídí několik strážníků náležejících 

k parkové policii. Ti mají na starosti Cen-

trální park na Opatově a svůj revír pro-

jíždějí na kolech a na koních. „Parková 

policie v Praze 11 funguje od září roku 

2010 a myslím, že se osvědčuje. Hlav-

ní devízou strážníků-okrskářů je vynika-

jící znalost vlastního okrsku, a to platí 

i v případě Centrálního parku. Strážníci 

vědí, na co se zaměřit, kromě toho na ko-

lech i na koních jsou rychlejší a ze hřbe-

tu koně samozřejmě i víc vidí,“ dodává 

Schejbal. Upozorňuje ale také na to, že 

strážníci mohou a umějí pomoci i s jiný-

mi potížemi. „Rádi poradíme, ukážeme 

cestu, pomůžeme mamince s kočárkem, 

prostě se snažíme nějak pomoci vždy, 

když jsme o pomoc žádáni. Naším cílem 

je, aby si v Centrálním parku mohli od-

počinout všichni slušní občané a aby si 

při svém odpočinku nepřekáželi, ať se tu 

potkají cyklisté s bruslaři, pejskaři s ma-

lými dětmi nebo třeba turisté s milovníky 

přírody. Jediný, kdo tu místo nemá, jsou 

lidé, kteří porušují zákon,“ uzavírá ředitel 

Schejbal.

 Parková policie je instituce fungující 

na celém území hlavního města. V sou-

časné době je do projektu začleněno 

15 pražských parků, v jedenácti parcích 

fungovala parková policie od dubna 

2010, další čtyři lokality, a mezi nimi 

i Centrální park Opatov, přibyly 1. září 

2010. O 15 parků se stará celkem 24 

strážníků. Jana Přikrylová

PARKY A LESOPARKY TVOŘÍ NEJEN PLÍCE METROPOLE, ALE SLOUŽÍ 

TAKÉ JAKO DŮLEŽITÝ RELAXAČNÍ PROSTOR PRO PRAŽANY I NÁVŠTĚV-

NÍKY MĚSTA. O POŘÁDEK V NĚKTERÝCH Z TĚCHTO PLOCH SE STARAJÍ 

STRÁŽNÍCI-OKRSKÁŘI, JEJICHŽ JEDINÝM ÚZEMÍM JE PRÁVĚ KONKRÉTNÍ 

PARK ČI LESOPARK. TITO STRÁŽNÍCI TOTIŽ PATŘÍ K TAKZVANÉ PARKO-

VÉ POLICII.

FOTO: MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
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Benefi ční koncert k 10. výročí 
Komunitního centra Motýlek
V letošním roce uply-

ne 10 let od založení 

neziskové organizace 

Sdružení na pomoc 

dětem s handica-

py, která v Praze 14 

provozuje Komunit-

ní centrum Motýlek. 

A právě při příležitosti 

kulatého výročí pro-

běhne 3. června od 14 

hodin v Areálu Šebe-

rák slavnostní koncert 

s pestrým programem, 

jehož výtěžek bude 

opět věnován na pod-

poru aktivit dětí s postižením, které jsou klienty centra (www.

motylek.org). 

 Co vás během hudebního setkání čeká? Program pro děti 

začíná ve 14 hodin. Můžete se těšit na odpoledne plné hudby, 

vystoupí objev roku v anketě Slávik 2010 Ján Mitaľa & Gion-

no, šansoniér Jiří Dědeček, Pokojové trio Ivana Hlase, latin-jazz 

trio Vesny Cáceres či irskou muziku zahraje kapela Jauvajs. Do-

provodný program potrvá do 22 hodiny. Koncertem provede 

patronka Motýlku moderátorka Ester Janečková. Vstupenky 

bude možné zakoupit od začátku května on-line v prodejní síti 

TicketPro, v KC Motýlek a v restauraci Šeberák. Pro děti do 10 

let vstup zdarma.  red

ZAJÍMAVOSTI

OMALOVÁNKY PRO DĚTI

ZDROJ: WWW.OMALOVANKYPRODETI.CZ
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Otevírací  doba:  pondě l í  –  pátek  7 00 –  18 00 hod .     NIC NENÍ PROBLÉM.. . !

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Kdo chce dobré maso míti, ke Křečkovi musí jíti.

Na gulášek krásnou kližku, lepší nežli z brambor šišku.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

Akční ceny ČERVEN
Jemné párky 49,90 39,90 Kč

Utopenci v aspiku 79,00 49,90 Kč

Buřtíková mozaika 79,00 49,90 Kč

Královský játrový salám 99,90 69,90 Kč

Debrecínská pečeně 169,90 149,90 Kč

Dunajská klobása 179,90 149,90 Kč

Kuřecí stehna 49,90 39,90 Kč

Vepřová pečeně s.k. 109,90 94,90 Kč

Hovězí přední kližka 129,90 109,90 Kč

Trvale snížená cena
Grilovací klobásy 99,90Kč

Turistický salám 99,90Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy 

do vyprodání zásob.

27020_Next_inz_182x123.indd   1 2/16/11   5:42 PM

CESTOVNÍ AGENTURA
       www.nubis.cz
Zájezdy od 150 českých a německých 
cestovních kanceláří do celého světa.

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

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50

BALKAP, Jílovská 426, Praha 4
tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034

www.balkap.cz

NOVÁ MADLA NA ZÁBRADLÍ
Kompletní dodávka a montáž nových 

madel ke schodišťovému zábradlí, 
demontáž a likvidace starých madel  

– v panelových domech

BALKAP, Jílovská 426, Praha 4
tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034

www.balkap.cz

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID
Vše v příznivých cenách včetně záruky. 

Rozpočty a konzultace ZDARMA 
– zajištění ostatních řemesel

Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •

Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově
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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
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Nejlevnější domy 4–5 + kk s pozemky 
od 3.297.000 Kč s DPH na jihu Prahy  

u Průhonického parku v Jesenici.
• 18 m2 sklad 
•  kuchyňská linka 

včetně spotřebičů
• elektrický krb 
• oplocení
V místě veškeré  
služby a PID. 
Pomůžeme Vám  
s prodejem bytu  
a vyřízením hypotéky. 
Tel.: +420 777 934 809
www.rodok.cz

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 

AKCE  
telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
60 MĚSÍCŮ

sleva 5 % na provedené práce  
a keramické obklady od firmy RAKO.

BYDLENÍ, KTERÉ JE

WWW.STEINEROVA-BYTY.CZ TEL.: +420 724 244 143
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V CENĚ PARKOVACÍ 
S TÁ N Í  A  S K L E P *

DOKONČENÍ 2011
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Hledáte místo pro aktivní život?

Milíčovský les. Dendrologická zahrada.

Údolí Botiče. Pěšky do Průhonic.

Klid a bezpečí pro vaše děti.

Nabídka relaxace a sportovního vyžití.

To vše jsou atributy budované nové čtvrti

v Újezdu u Průhonic, v klidné části obce

navazující na původní zástavbu v ulici Ke mlýnu.

Dobrá dopravní dostupnost, bus na metro Opatov.

Domy, byty, pozemky.

Volejte Urbis-Geo specialista na pozemky

tel.: +420 602 201 120

tel.: +420 246 010 403

ZASKLENÍ BALKONÒ

DVE¤E A ZÁRUBNù BEZPEâNOSTNÍ DVE¤E

Dodání a montáÏ
Ïaluzií, su‰ákÛ na
prádlo, malování
balkonÛ. � Kvalita,
100% servis.�Sle-
vy pro druÏstva. �
Zamûfiení a kalku-
lace ZDARMA.

·irok˘ v˘bûr mate-
riálÛ. � Skfiínû na
míru. � Kvalitní
montáÏ. � 100%
servis. � Záruka
aÏ 10 let! � Zamû-
fiení ZDARMA.

V na‰í nabídce jsou také
kvalitní dvefie a zárubnû

ÎALUZIE
montáÏ a prodej

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5
739 034 488, 733 715 505

e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz

DOPRAVA PO CELÉ PRAZE ZDARMA – VŠE NA SPLÁTKY

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù

Online biopotraviny 
a ekologické produkty   

Biopotraviny od Vašich 
oblíbených výrobců 
přivezeme k Vám domů 
nebo do práce! 

za skvělé ceny!

Výrobci: 
Country Life, PRO-BIO, 
Ecover, Logona a další

inzerce_88x61.indd   1 20.5.2011   13:31:25
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více informací na: 
www.skantska.cz/reality

Obytný soubor Milíčovský háj
Praha 11 – Háje

Další etapa úspěšného projektu je v prodeji

Příroda na prvním místě
Bytové domy Milíčovský háj jsou ideálním místem 

pro každého, kdo má blízko k přírodě, ale nechce 

se mu z města. Projekt vyrůstá v sousedství přírodní 

památky Milíčovský háj, některé byty mají výhled 

do korun jeho stromů. 

Vždycky tato lokalita atraktivní nebyla – lesopark 

měl dost nedůstojné okolí, které tvořily různé sklady 

a výrobny. Skanska ale místo dokonale revitalizovala, 

takže výstavba probíhá v čistém prostředí. Obnovili 

jsme původní odvodňovací příkopy a zrekonstruovali 

již zaniklý rybníček. Stejně obezřetně se chováme 

k chráněným živočichům.

Nízkoenergetické i pasivní byty
Že to myslíme se vztahem k přírodě opravdu vážně, 

dokládá i skutečnost, že projekt nabízí také bytové 

domy v nízkoenergetickém standardu. To znamená 

– kromě lepšího vnitřního prostředí – i úspory na 

vytápění bytu 40–50 %. Jeden z domů nyní dokonce 

realizujeme v pasivním energetickém standardu. 

Žaloba zamítnuta
V poslední době se v souvislosti s projektem objevily 

v některých médiích negativní informace. Týkaly 

se  žaloby, kterou podalo Občanské sdružení Hezké 

Jižní město na Odbor stavební magistrátu hl. m. 

Prahy. Ta však byla soudem zamítnuta. Skanska se 

vždy chovala eticky a podle platné legislativy. Proto 

také můžeme s čistým svědomím zahájit prodej další 

etapy toho velice úspěšného projektu.

O kvalitách projektu se můžete sami přesvědčit – 10. 6. 

Vás srdečně zveme na den otevřených dveří, který bude 

spojen s prohlídkou vzorového bytu.


