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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravoda-

je Klíč na území Prahy 11 má na starost 

Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 

1. července 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 bez-

platnou linku 800 104 300.
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TÉMA

Pár bezpečných tipů na letní prázdniny

Lidé vyrážejí na prázdniny a mnoh-
dy na několik týdnů opouští své byty 
a domy, co byste jim poradil jako pre-
venci proti nezvaným návštěvníkům?
Určitě bych doporučil aplikovat maximální 

prevenci v podobě řádného zabezpečení 

bytu – uzavření oken, řádného uzamčení. 

To jsou prvotní věci, které jsou mnohdy 

opomíjeny. Nezřídka jsme voláni k bytům, 

které ve shonu odjezdu na dovolenou 

majitel zapomněl uzamknout. Dalším 

důležitým aspektem je vyvarování se 

zveřejnění informací o odjezdu na dovo-

lenou na sociálních sítích. Mnohdy se ma-

jitel  v dobré víře pochlubí svým přátelům 

na těchto sítích o odjezdu, aniž by si uvě-

domil, že tyto informace čerpají i ostatní. 

Poté se takový nenechavec bez rušení 

oddává „loupení“.

Máte nějakou radu, jak nejlépe zabez-
pečit byt, když odjíždíte na dovolenou?
V dnešní době existuje mnoho způsobů, 

jak zabezpečit své byty a domy, a to 

od mechanických po elektronické. Vždy 

bude záležet na fi nančních možnostech 

majitele. Obecně však platí, že nejúčin-

nější je kombinace obou dvou systémů. 

Ale i v případě, kdy majitel nechce nebo 

nemůže investovat do těchto bez-

pečnostních systémů, jsou zá-

kladní opatření v podobě 

požádání sousedů 

o kontrolu obydlí, 

vybírání poštovní schránky, popřípadě in-

vestování malé částky do spínacího auto-

matu, který po určitou dobu sepne lampu 

v obýváku a navodí tím zdání, že majitel 

bytu nikam neodjel. 

Jsou z dlouhodobého pohledu letní mě-
síce pro strážníky klidnějším obdobím 
než zbytek roku nebo naopak?
Úplně jednoduše to nelze zhodnotit. Kaž-

dé roční období má své specifi kum prá-

ce, kdy některé je méně a jiné zase více 

náročné, ale v globálu to znamená stále 

přispívat k bezpečnosti obyvatel a ná-

vštěvníků našeho Jižního Města. Na zá-

věr bych chtěl všem obyvatelům Jižního 

Města popřát krásné prožití dovolené 

a nejmenším, aby si užili tolik očekávané 

prázdniny. Návštěvníkům, aby se jim čas 

strávený tady na Jižním Městě líbil a cítili 

se u nás bezpečně.

red

10x tip
Jak zabránit vloupání do bytu či rodin-
ného domu
•  dbát na uzamykání vstupních dveří 

do domu a bytu

•  je dobré dveře do bytu opatřit pano-

ramatickým kukátkem a bezpečnost-

ním řetízkem

•  nezapomínat zabezpečit sklepní okna, 

zadní dveře a okénka na toaletách

•  při odchodu z bytu zkontrolovat, zda 

jsou okna, balkónové dveře uzavře-

ny a zajištěny, nezapomenout uza-

mknout dveře od bytu

•  při koupi bezpečnostních dveří nebo 

elektronického zabezpečovacího sys-

tému kontaktovat profesionální fi rmu 

a žádat o certifi kát daného výrobku

•  nepouštět do domu cizí osoby

•  dbát na řádné a funkční osvětlení 

v okolí domu a ve společných prosto-

rech domu

•  dveře od bytu mějte zabezpečeny, 

i pokud jste doma (uzamčeny s ne-

chaným klíčem v zámku, řetízek)

•  kdokoli se může vydávat za kontrolo-

ra (plynoměru, vodovodu, telekomu-

nikace atd.), proto je do domu či bytu 

pouštějte pouze, pokud si je sami ob-

jednáte nebo pokud jejich návštěva 

byla dříve ohlášena příslušnou fi rmou, 

tyto osoby však nenechávejte bez 

dozoru

•  při opuštění bytu na delší dobu se do-

mluvte se svými sousedy na vybírání 

poštovní schránky a kontrole bytu

prap. Veronika Součková, Policie ČR

LETNÍ PRÁZDNINY KLEPOU PO ROCE OPĚT NA DVEŘE. PŘICHÁZÍ DOBA 

TOLIK OČEKÁVANÉHO VOLNA, KOUPÁNÍ A ZÁBAVY, ALE PRÁVĚ S TÍMHLE 

OBDOBÍM, KDY LIDÉ NA DELŠÍ DOBU OPOUŠTĚJÍ SVÉ DOMOVY, SE ZVY-

ŠUJE RIZIKO NEZVANÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ VE VAŠICH BYTECH A DOMECH. 

JAK PŘEDEJÍT NEPŘÍJEMNÝM NÁVRATŮM Z DOVOLENÉ. 

Nezapomínejte, že musíte 

chránit i svůj automobil. Je dobré 

si uvědomit, že rozhodně neslouží jako 

bezpečná úschovna. Proto 

v něm nenechávejte ani při 

krátkodobém parkování žádné 

cennosti. Pokud odjíždíte 

na dovolenou a vaše auto zůstává 

několik týdnů stát na parkovišti, platí 

to dvojnásobně.

Jak zabezpečit 

vhodně svá obydlí jsme 

se zeptali osoby nejpovolanější, 

Petra Schejbala, ředitele 

OŘ městské policie Praha 11.

Praha 11 využívá proti vandalům 

a nenechavcům kamerový systém. Kromě 

veškerých mateřinek a téměř všech základních 

škol kontroluje dohledové centrum NON-STOP 

i obytné domy, které městská část spravuje.

FOTO 2X: DANA FOUČKOVÁ
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Se starostou Daliborem Mlejnským 
na téma – Příměstské tábory

TÉMA

Slovo 

starosty

Pane starosto, jedenáctá městská 
část pořádá v průběhu celých letních 
prázdnin již tradiční Příměstské tábo-
ry. Mohou se děti letos těšit na nějaké 
novinky?

Máte pravdu, celý červenec i srpen mo-

hou využít rodiče našich Příměstských 

táborů. Za ty roky, co je pořádáme, jimi 

prošly tisíce dětí a máme jen spokojené 

ohlasy. Tábory jsou takový živý organis-

mus, neustále se přizpůsobují potřebám 

dětí a rodičů. Základ ale zůstává pořád 

stejný. Tematické dny, různé programy 

– od sportu, výletů, celodenních her, 

výtvarných dílen… odborný dohled pro-

školených instruktorů, dobré jídlo, dů-

sledné dodržování pitného režimu. Jsem 

rád, že tak můžeme pomoci rodičům, 

kteří nemají pro své děti hlídání a musí 

zůstat i v létě na Jižním Městě. Vedle již 

známých Příměstských táborů máme ale 

letos pro děti připravenu jednu novinku. 

Naše městská část ve spolupráci s ob-

čanským sdružením Mezi stromy připra-

vila pro jihoměstské děti od tří do šesti 

let akci s názvem Léto mezi stromy. Jed-

ná se o jednodenní prožitkové programy 

(obdoba již tradičních jednodenních Pří-

městských táborů). Rodiče mohou své 

děti přihlásit podle svého uvážení na tý-

den, pár dní nebo i jen na jeden den, kdy 

si potřebují něco zařídit. Akce bude pro-

bíhat v Milíčovském lese, děti budou mít 

zázemí v dřevěném srubu Gizela, který 

bude možné využít při nepřízni počasí. 

Kromě každodenního pobytu v přírodě 

se budou děti věnovat tvořivé práci, při 

které budou maximálně využity dostup-

né přírodní materiály. Tímto projektem 

jsme vlastně rozšířili také nabídku pro 

rodiče s menšími dětmi, které ještě ne-

můžou přihlásit do klasických Příměst-

ských táborů.

Kolik rodiče zaplatí za Příměstské tá-
bory a Léto mezi stromy?

Oba dva projekty jsou určeny pro jiho-

městské děti a městská část Praha 11 

je fi nančně podporuje. Výše příspěvku 

jedenácté městské části je 100 korun 

na dítě/den. Rodiče potom platí 200 ko-

run. Podrobné informace včetně přihlá-

šek rodiče mohou najít na našich webo-

vých stránkách www.praha11.cz.

Září bývá ve znamení oslav narozenin 
Jižního Města. Můžeme se na Dny Pra-
hy 11 těšit i tento rok?

Samozřejmě, letošní 35. narozeniny bude-

me slavit od 8. do 18. září. Dny Prahy 11 

budou opět tematicky zaměřené, takže 

nás čekají například Dny sportu, bezpeč-

nosti, seniorů, zdraví… A chybět nemů-

žou ani Pivní slavnosti a Folklorní festival. 

V rámci hudebních vystoupení bychom 

letos rádi dali větší prostor muzikantům 

z Jižního Města, kteří se nám ještě pořád 

mohou hlásit na kontakty, které jsou vy-

věšeny na webu městské části Praha 11. 

Věřím, že i letošní oslavy budou pěkné.

Na závěr mi dovolte, abych popřál našim 

čtenářům a sousedům z Jižního Města 

pohodové prázdniny. Relaxujte, odpo-

čívejte a nabírejte síly. Doufám, že se 

v září ve zdraví sejdeme, třeba na zmi-

ňovaných Dnech Prahy jedenáct.

Váš 
Dalibor Mlejnský
Starosta 
městské části 
Praha 11

V polovině září vyjde speciální číslo ča-

sopisu Klíč, které bude určeno primárně 

pro bytová družstva a sdružení vlastníků 

bytových jednotek. „Chceme pokračovat 

v již započaté komunikaci s bytovými 

družstvy. V minulém roce jsme již oslovili 

bytová družstva a díky dotazníkům jsme 

zjistili odpovědi na zásadní otázky. Díky 

nim například přibyly v okolí domů lavič-

ky, začaly se opravovat některé chodníky, 

instalovaly se nástěnky nebo odpadkové 

koše, víme, co bytová družstva sdružení 

vlastníků trápí a v čem by potřebovala 

pomoc či radu,“ popisuje první kroky sta-

rosta Dalibor Mlejnský. Ve speciálu Klíče 

vedle důležitých informací, telefonních 

čísel a odkazů, které by se vám pro fun-

gová -

ní vašeho 

družstva mohly 

hodit, najdete také celou 

řadu praktických rad a představíme 

vám naši novou aktivitu, kterou právě 

pro vás – BD a SVJ chystáme. Ve stej-

nou dobu také bude zprovozněn na na-

šich webových stránkách banner, kam 

budeme pravidelně přinášet čerstvé in-

formace právě pro vás.

 „Podstatou nově plánovaného pro-

jektu je poskytnout jednoduchý spojo-

vací článek mezi městskou částí a by-

tovými družstvy. Měl by být přímým 

komunikátorem a pomocníkem při řeše-

ní problémů sdružení vlastníků jednotek 

a bytových družstev. Naší snahou je 

pomoci občanům Jižního Města, kte-

ří nežijí v obecních bytech a často mají 

problém se správou, technickou 

údržbou, bezpečností nebo 

tápají v nových zákonech a vyhláškách. 

Chceme s nimi řešit jejich potřeby, pří-

padné úpravy vnitrobloků a nebo také 

problémy s parkováním. Těch témat je 

opravdu mnoho,“ říká starosta jedenác-

té městské části Dalibor Mlejnský. Více 

se o plánovaném projektu dozvíte právě 

v zářijovém speciálu, který právě začíná-

me připravovat.

 Pokud máte nějaké tipy do tohoto 

speciálního čísla, pokud máte konkrétní 

dotazy či nápady, co by právě v tomto 

Klíči nemělo chybět, můžete svoje pří-

spěvky posílat na adresu: 

wolfova@praha11.cz až do konce čer-

vence 2011.

Speciál klíče pro bytová družstva 
a sdružení vlastníků 
jednotek
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

ZAJÍMÁ VÁS, JACÍ PSI JSOU ZAREGISTROVÁNI 
U NÁS NA ÚŘADU? No, kdo by to čekal – máme tu 

nejvíc psíků kříženců. Druhou nejpočetnější skupinou 

jsou yorkšírští teriéři, další jsou retrívři a první čtyři místa 

uzavírá boloňský psík.

TŘÍDA PRO TŘÍDU. Studenti pátého ročníku 

Gymnasia Jižní Město se rozhodli podívat na Afriku 

trošku z jiného úhlu, a proto zorganizovali v květnu 

charitativní běh pro Etiopii v Centrálním parku. Ti, kteří přišli, 

mohli koupí trička s mottem akce přispět na realizaci třídy v Africe. 

Osmistovku si zaběhl se studenty také starosta Dalibor Mlejnský. 

Super nápad a super akce!

LEHKO SE SPREJEM, TĚŽKO SE ŠPACHTLÍ. Škoda, 

že obě činnosti nevykonává vždy jedna osoba. Nějaký 

Michal nám ke své radosti z našeho smutku co možná 

všude hravě nadělí svoje stopy. My je pracně a na společné 

náklady odstraňujeme a odstraňujeme…

POZDRAV U PATY DOMU. Před několika domy 

ulice V Jezírkách, ale ze strany od trávníků nad 

Opatovskou ulicí, vykouzlili obyvatelé s fantazií pruhy, 

vlastně jen proužky květin, o to ale příjemnější. Tam, kde 

dávní projektanti mysleli především na beton, asfalt a jen pás keřů, 

našly svoje místo skalničky i růže. Představují příjemný pozdrav 

kolemjdoucím, ale také kus vytrvalosti a trpělivé práce. Nad jed-

ním z nich byla po ránu „přistižena“ paní Ivana Becková.

STÁVKA. Provoz metra a většinu autobusové 

a tramvajové dopravy sice ochromila v Praze 16. 

června stávka, nicméně autobusy fi rmy VEOLIA 

zajišťovaly základní dopravní obslužnost na Jižním Městě 

bez problémů. Situace byla klidná i díky podstatně nižšímu počtu 

cestujících než v jiné pracovní dny. Cestujících bylo dokonce méně 

než o víkendových dnech.

S KVÍZEM DO LESA. Nápaditou dvoudenní akci s ná-

zvem Do lesa s lesníkem v Kunratickém lese uspořádala 

městská část společně s Lesy hl. města Prahy právě 

ke Dni lesů.  Přístupové cesty od metra Roztyly i Chodov byly 

označeny kvízovou stezkou, při které jste se rozhodně nenudili. Běžně 

jste mohli vidět hloučky návštěvníků u jednotlivých stromů, kteří horli-

vě debatovali a zpracovávali otázky, jak jinak než s lesní tematikou.
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Správné odpovědi z Klíče 8: 
hasiči chybí žluté pásky na le-

vé nohavici, policista nemá ze-

lené označení – číslo, na domě 

chybí v názvu podniku S, budo-

va nemá modré popisné číslo, 

v přízemí budovy vpravo na 

okně chybí barevné nálepky.

Výherci knihy:
Anna Bubnová

Lukáš Outěřický

Zbyněk Blecha

Jaroslav Říha

Andrea Skalická

Na fotografi i vlevo najděte 

5 rozdílů, kterými se liší od 

fotografi e nahoře. Svoje po-

střehy posílejte e-mailem na 

klic@praha11.cz nebo pošle-

te poštou či zaneste na ad-

resu redakce Klíče, Ocelíkova 

672, Praha 11, 149 41 nej-

později do konce července. 

Pět úspěšných a rychlých 

odměníme knihou Praha 11 

obrazem. Dnes budete hle-

dat pět rozdílů na fotografi i 

z letošních příprav na mistrov-

ství ve squashi v Obchod-

ním centru Chodov. Vyloso-

vaní výherci si mohou knihu 

vyzvednout po telefonické 

domluvě (tel.: 267 902 217) 

v redakci Klíče. 

Soutěž 
o fotopublikaci 
Prahy 11

Najdi 5 rozdílů

Bydlíte na Jižním 
Městě a máte kapelu?
Nebo třeba na jedenáctce rádi hrajete a máte tady svoje fa-

noušky? Chcete si zahrát na Dnech Prahy 11 – na oslavách 35. 

narozenin Jižního Města? Rádi vám dáme prostor. 

 Pokud máte zájem zahrát si na největší outdoorové akci 

roku na Jižním Městě – pošlete nahrávky svojí muziky (nejlé-

pe ve formátu MP3) buď na e-mailovou adresu: richterpub@

seznam.cz, nebo vypálené na CD na adresu: Andrea Wolfová, 

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 (obálku označte heslem 

„muzika 11“). Je jedno, jestli hrajete jazz, funky, biggbeat nebo 

folk… Jednoduše chceme dát prostor mladým muzikantům 

z Jižáku, kteří ještě nemají moc příležitostí zahrát si na veřej-

nosti. Svoje nahrávky prosím posílejte nejdéle do 8. 7. (Všechny 

nahrávky si pečlivě poslechneme. Vybereme ty nejzajímavější 

a nejdéle do poloviny srpna bychom vám všem odpověděli.)

Pro víc informací volejte: 267 902 201 (Andrea Wolfová).   red

Chcete si 

zahrát na Dnech 

Prahy 11?



www.praha11.cz8

INFORMACE ÚMČ

Základní škola Donovalská 1684,

Praha 4, přijme od září 2011

uklízečku
na hlavní pracovní úvazek

Informace: tel.: 272 934 191

Jihoměstská sociální a.s, poskytovatel 

sociálních služeb, příjme: 

 vyučeného kuchaře 
nebo kuchařku s praxí,

do jednosměnného provozu nebo 

do dvousměnného

provozu, krátký a dlouhý týden. 

    

 Bližší informace podá p. Meixner: 
tel. 267 990 156

e-mail: meixner@jmsoc.cz  

Fasáda polikliniky 
získala bronz!
Společnost Jihoměstská majetková, a. s., 

od července 2009 realizuje projekt do-

movník-kontrolor. Jedním z nejdůleži-

tějších úkolů je denní kontrola dětských 

hřišť se zaměřením na případné zjištění 

a odstranění injekčních stříkaček a kon-

taminovaného materiálu a bezpečnost 

v městské části. 

 Nejlepšího kontrolora ocenil na květ-

novém zastupitelstvu spolu s žáky 

Základní umělecké školy Jižní Město 

a úspěšnými stolními tenisty ze spo-

lečnosti Sportovní Jižní Město starosta 

Dalibor Mlejnský. 

 Ten zároveň po ocenění přijal za měst-

skou část cenu za 3. místo v soutěži Fa-

sáda roku 2010 za realizaci vnější rekon-

strukce polikliniky Opatovská. red

Spolu s cenou převzal starosta Dalibor 

Mlejnský také šek na 20 tisíc. Jak by 

měla městská část fi nanční částku 

využít, budete formou ankety 

moci rozhodnout i vy.  

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Expresní autobus 125, který spojuje 

naše Jižní Město a Smíchov, jezdí opět  

častěji. „O linku, která zajišťuje nejrych-

lejší spojení mezi jedenáctou a pátou 

městskou částí, je mezi cestujícími vel-

ký zájem. Měl jsem na ni jen pozitivní 

ohlasy, ale také připomínky, že její ob-

sazenost stále narůstá a mohly by být 

kratší intervaly. Proto jsem vedl se zá-

stupci společnosti Ropid intenzivní jed-

nání, jejichž výsledkem je již druhé posí-

lení této linky,“ říká starosta jedenácté 

městské části Dalibor Mlejnský.

 Expresní autobusová linka 125 

na trase Smíchovské nádraží – Háje, 

která využívá Jižní spojku a umožňuje 

nejrychlejší spojení mezi Jižním Měs-

tem a Smíchovem, je v provozu od října 

loňského roku. Poprvé byla linka 125 

posílena už v lednu letošního roku, a to 

zkrácením intervalů ve špičkách všed-

ních dnů. Podruhé byla posílena v po-

lovině května. „Toto posílení je pouze 

dočasné řešení, než bude možné na lin-

ce 125 provozovat kloubové autobusy. 

Jejich nasazení na linku závisí na do-

dávkách nových kloubových autobusů 

pro Dopravní podnik hl. m. Praha a také 

na nutné úpravě některých zastávek 

v oblasti Jižního Města. Kloubové auto-

busy by se na této lince mohly objevit 

podle informací z Ropidu již na podzim 

letošního roku,“ dodává starosta Mlejn-

ský.

 To, že naše intenzivní komunikace 

s vedením Ropidu nese svoje ovoce, do-

kazuje nejen zřízení linky 125, ale také 

linka 293 (po které jezdí bezbariérový 

autobus a kde vedení naší městské čás-

ti pečlivě defi novalo trasu tak, aby vás 

dovezla na poštu, do školy, nákupního 

centra či ke zdravotním zařízením) nebo 

také zřízení linky 556, která slouží ze-

jména školákům a maminkám předško-

láků z Kulatého Chodovce. 

Andrea Wolfová

Expresní autobusová linka 125 již podruhé posílena

V současné době přepraví linka 125 

za jeden pracovní den v průměru 

8500 cestujících. Autobus jezdí po 

trase Smíchovské nádraží – Lihovar 

– Chodovec – Chodovská tvrz – Lito-

chlebské náměstí – Bachova – Miku-

lova – Hněvkovského – Modrá škola 

– Háje – Horčičkova – Jižní Město.

Jednotné úřední hodiny

Zákonem č. 73/2011 vznikl k 1. 4. 

2011 Úřad práce ČR a všechna jeho 

pracoviště mají nařízené jednotné 

úřední hodiny. 

Proto oddělení státní sociální podpo-

ry pro Prahu 11 se sídlem Bohúňova 

1553/2, Praha 11 přechází od 1. srpna 

2011 na následující úřední hodiny:

pondělí a středa od 8.00 do 17.00 
úterý a čtvrtek od 8.00 do 13.00

Jana Sklářová
vedoucí odd. SSP pro Prahu 11

Nabídka práce 
v Praze 11 SOCIÁLNÍ
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Vážení spoluobčané, 
astronomické léto na severní polokouli 

nastává s červnovým slunovratem. Slun-

ce na své zdánlivé pouti po obloze se 

přesune nejseverněji.  S určitou pravidel-

ností se Slunce do těchto míst dostane 

21. června, kdy začíná dlouho očekáva-

ný první letní den. Jen pro zajímavost: 

na jižní polokouli první letní den nastá-

vá, když se Slunce ocitne nejjižněji, což 

v této oblasti je 21. prosince.

 Dovolte mi, abych Vám všem popřál 

příjemný, ničím nerušený zasloužený 

a slunný  odpočinek na dovolené a všem 

dětem krásné prázdniny.

Václav Drahorád, starosta

Slovo 

starosty

 1.  Přihlásí svého psa do 15 dnů od jeho 

pořízení na úřadě a zaplatí za něj 

místní poplatek, který upravuje obec-

ně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. 

hl. m. Prahy, o místním poplatku ze 

psů, ve znění obecně závazné vy-

hlášky č. 18/2004 Sb. 

 2.  Nechá pejska vybavit mikročipem 

nebo tetováním a přihlásí se do evi-

dence chovatelů psů na Magistrátu 

hl. m. Prahy. Pokud se vám pejsek 

zatoulá, lze díky čipu jednoduše 

zjistit jeho majitele. Čipování psů 

stanovuje obecně závazná vyhláška 

č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 

23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním 

poplatku ze psů.

 3.  Uklidit psí exkrementy vždy po svém 

pejskovi bere jako samozřejmost. 

Sáčky na úklid lze najít u košů na ex-

krementy, ale je potřeba být vždy 

vybaven sáčkem vlastním. Povin-

nost zajištění úklidu držitelem psa je 

dána obecně závaznou vyhláškou č. 

8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování 

čistoty na ulicích a jiných veřejných 

prostranstvích (vyhláška  o čistotě). 

 4.  Nenechá pejska běhat v místech, 

která slouží pro hru dětí či sportov-

ní vyžití, a na taková místa se psem 

ani nevstupuje. Hřiště jsou výhradní 

zónou dětí, pejsek sem skutečně ne-

patří 
 5.  Neumožní psovi vstup do záhonů, 

keřových porostů a jiných míst, která 

mohou být pohybem psa poškozena. 

Zákaz vstupu do záhonů upravuje 

obecně závazná vyhláška č. 6/2001 

Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné 

zeleně.

 6.  Pro volné běhání držitel psa využí-

vá výhradně prostranství, která jsou 

k tomuto účelu určena.

 7.  Uvědomuje si, že i místa pro volné 

pobíhání psů jsou veřejným prostran-

stvím využívaným ostatními občany. 

I zde má držitel psa pod dohledem. 

 8.  Respektuje ostatní spoluobčany 

a nenechá psa, aby někoho na ulici 

„obtěžoval“. Ne každému je psí pří-

tomnost příjemná a je přirozené, že 

rodiče cítí obavu o děti, objeví-li se 

vedle nich cizí pes.

 9.  Při pohybu na veřejných prostran-

stvích (veřejným prostranstvím 

jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, 

chodníky, veřejná zeleň, parky a dal-

ší prostory přístupné každému bez 

omezení, tedy sloužící obecnému uží-

vání, a to bez ohledu na vlastnictví 

k tomuto prostoru – § 14b zákona 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpi-

sů), která nejsou vyhrazena pro vol-

ný pohyb psů, neumožní psovi volně 

pobíhat. Povinnost zamezit pobíhání 

na komunikacích vyplývá ze zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozem-

ních komunikacích a o změnách ně-

kterých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (zákon o silničním provozu).

10.  Naučí pejska poslušnosti několika 

základními povely. Alespoň minimál-

ní výcvik psa se vyplatí při řešení kri-

zových situací a celkově držiteli psa 

zjednoduší společné soužití.

Závěrem se nabízí tyto otázky: 
 Máte zkušenosti s napadením psem 
(pes x pes, pes x člověk)?
 Souhlasíte s názorem, že hlavní 
město Praha potřebuje vyhlášku o sta-
novení pravidel pro volný pohyb psů? 
Svá vyjádření na otázky zasílejte na ad-

resu: info@praha-ujezd.cz nebo je může-

te odevzdat na Úřadu MČ Praha-Újezd, 

Kateřinské nám. 465/1. 

Martina Maříková, 
odbor občansko-správní

Ani v letošním roce jsme nezapomněli na 

děti a k jejich svátku jsme připravili odpo-

ledne plné her a zábavných atrakcí. Slav-

nost se konala ve středu 1. června od 

13.00 do 18.00 hodin v Kateřinkách u Mi-

líčovského lesa. Chladné a větrné počasí, 

které nás celý den provázelo, dětem vů-

bec nevadilo a s chutí se zapojily do sou-

těží, které pro ně byly připraveny. Kromě 

oblíbeného skákacího hradu si mohly děti 

zaskákat i na trampolíně, nebo si nechat 

namalovat na obličej obrázek, či si odnést 

balónek vymodelovaný do různých tvarů. 

Zpestřením dětského dne bylo vystou-

pení městské policie – ukázka vybavení 

a práce poříčního útvaru, prohlídka poli-

cejního terénního auta a motorky nebo 

účast jízdního oddílu.

 Doufáme, že děti s námi strávily pří-

jemné odpoledne, a těšíme se na další 

setkání při některé z dalších plánovaných 

akcí (cyklistický závod, běžecké závody, 

mikulášský karneval).

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
9. 5. 2011 

SCHVALUJE:

 závěrečný účet městské části za rok 

2010,

 zprávu o výsledku přezkoumání hos-

podaření za rok 2010,

 podat inzerát na pronájem nebytové-

ho prostoru v Domě služeb,

 darovací smlouvu fi rmy MSI Invest, 

s. r. o.,

 zadat práce na optimalizaci dopravní-

ho značení v ulici Pastevců a Kateřinské 

náměstí fi rmě Pražské služby, a. s.,

 zadat výtvarné zpracování vrat a stěn 

v mateřské škole akademickému socha-

ři  Č. Suškovi.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-

Ve dnech 7.–8. 7. 2011 bude v ulici 

Pastevců doplňováno vodorovné do-

pravní značení. Žádáme řidiče, aby re-

spektovali dočasné dopravní značky.

Desatero zodpovědného pejskaře

Oslava dětského dne

Důležitá usnesení zastupitelstva
ní desce, informačních vývěskách 
a na webových stránkách úřadu. 
 Pavla Pitrmanová, kancelář starosty
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ŠKOLSTVÍ

Léto mezi stromy
Termín: 1. 7.–31. 8. 2011

Městská část Praha 11 ve spolupráci s o. s. MEZI STROMY 
připravila pro jihoměstské děti od 3 do 6 let akci s názvem 

Léto mezi stromy. Jedná se o jednodenní prožitkové programy 
(obdoba již tradičních jednodenních Příměstských táborů). 

Rodiče mohou své děti přihlásit podle svého uvážení na týden, 
pár dní nebo i jen na jeden den, kdy si potřebují něco zařídit. 

Akce bude probíhat v Milíčovském lese v červenci a v srpnu od pondělí do pátku. 

od 8 do 16 hodin. Rodiče si mohou samozřejmě vyzvednout své děti už po obědě. 

Bude záležet pouze na jejich rozhodnutí. Děti budou mít zázemí v dřevěném srubu Gizela. 

Ten bude možné využít i při nepřízni počasí. 

Kromě každodenního pobytu v přírodě se budou děti věnovat tvořivé práci, při které 

budou maximálně využity dostupné přírodní materiály. Práce s dětmi bude přizpůsobena 

aktuálnímu počasí. Zpěv, hudba a nejrůznější pohybové aktivity budou součástí 

každodenního programu.

Skupina max. 15 dětí bude vždy doprovázena 1 pedagogem a 1 asistentem. 

Pedagog (asistent) při práci s dětmi bude využívat komunikačních dovedností 

vedoucích k budování vzájemného respektu a partnerství (využití metody „Respektovat 

a být respektován“). Využitím uvedené metody dochází u dětí k posilování samostatnosti, 

zodpovědnosti a sebedůvěry.

Program je určen zejména pro děti s pobytem na území MČ Praha 11 a jako takový 
je fi nančně podporován MČ Praha 11. Výše příspěvku MČ je 100 Kč/dítě/den. 

Rodiče hradí 200 Kč/dítě/den.

Na zájemce s pobytem mimo území MČ Praha 11 se příspěvek nevztahuje, 
proto je nutné uhradit celou částku, tj. 300 Kč/dítě/den.

Podrobné informace včetně přihlášky a provozního řádu 
www.MEZI-STROMY.cz.

 
Uzávěrka přihlášek na srpen je do 20. července 2011.

Kontakt: lmk@mezi-stromy.cz, tel.: 604 570 080, 737 130 955.



Sportovní a volnočasové akce konané od 1. 7. do 31. 7. 2011
1. 7.–31. 8.

 Příměstské jednodenní tábory
ZŠ K Milíčovu, ZŠ Mikulova (sraz a vy-
zvednutí dětí)
MČ Praha 11 více informací 

na www.taborypraha11.cz

1. 7.–31. 8.
 Léto mezi stromy – Milíčovský les

MČ Praha 11 ve spolupráci s o. s. MEZI 

STROMY (sraz a vyzvednutí dětí srub 

Gizela na kraji Milíčovského lesa)

více informací na www.mezi-stromy.cz

6.–8. 7.
 Prague Games

Sportovní hala Květnového vítězství 
1554
Svaz fl orbalu + Sportovní Jižní Město, 

o. p. s.

13. 7.
 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
Akce se koná každou středu od 16.30 

do 19.00 hod.

Šachový klub Jižní Město 

Kontakt: Miroslav Beneš, tel.: 732 644 

691, e-mail: m.benes@volny.cz

20. 7.
 Letní fotbalový turnaj

UT Pošepného 2001
Sportovní Jižní Město, o. p. s.
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RELAX

•  Florbalové ohlédnutí II.

Ženské a dívčí týmy fl orbalového klubu TJ 

JM Chodov mají za sebou úspěšnou se-

zonu 2010/2011. Prvním cenným úspě-

chem se staly stříbrné medaile juniorek 

na mezinárodním turnaji Prague games 

2010. V ligové sezoně se pak v celkem 

5 dívčích kategoriích žákyň, dorostenek, 

juniorek a dvou ženských týmů prezen-

tovaly hráčky z Jižního Města. Extrali-

gový tým zakončil sezonu na solidním 

4. místě, rezervní ženský tým pak slavil 

postup do 2. nejvyšší soutěže. Největší-

mi úspěchy jsou ale jednoznačně zisky 

stříbrných medailí juniorek a zejména 

pak zisk mistrovského titulu dorostenek. 

V obou kategoriích se jednalo o historic-

ky první cenné kovy, které tradiční klub 

z Jižního Města získal. Dorostenky se 

tak staly vůbec prvním celostátním mis-

trem ČR v historii, protože právě sezona 

2010/2011 byla premiérovým ročníkem 

vrcholícím na ofi ciálním Mistrovství ČR. 

Na Chodově tak roste velmi silná základ-

na, která slibuje do budoucna boje o ty 

vůbec nejlepší pozice na poli ženského 

a dívčího fl orbalu.            Arnošt Prášek

Nebývalý úspěch zaznamenali hráči 

stolně-tenisového oddílu Sportovní Již-

ní Město, o. p. s., když vyhráli všechna 

místa na stupních vítězů na Přeborech 

Prahy tříčlenných družstev mladšího 

žactva (ročníky 1998 a mladší), které se 

uskutečnily v květnu v multifunkční hale 

Květnového vítězství 1554.  

 Reprezentanti oddílu zaznamená-

vají řadu úspěchů v dlouhodobých sou-

těžích mládeže, na turnajích Grand Prix 

pořádaných Pražským svazem stolního 

tenisu, na republikových bodovacích 

turnajích i mezinárodních turnajích jako 

např. na nedávném turnaji v Rakouském 

Linci, kde reprezentovalo Prahu 6 dětí ze 

Sportovního Jižního Města (celá výprava 

za Prahu čítala 12 členů). 

Nutno zdůraznit, že podobných úspě-

chů bychom nedosáhli bez šéftrenéra 

Bohumila Vožického seniora (velký dík!), 

hlavního trenéra talentované mládeže 

– Bohumila Vožického juniora (aktuálně 

10. hráč českého žebříčku mužů) a řady 

trenérů a sparing partnerů. 

DĚKUJEME!
 Po velmi úspěšné sezoně bude ná-

sledovat prázdninové soustředění, které 

se potřetí v řadě uskuteční v Jaroměři-

Josefově v polovině srpna. 

V září se opět uskuteční nábor nových 

členů, tentokrát ročníků 2002 a mlad-

ších, kteří se mohou přihlásit každé úterý 

od 15 do 18 hodin v herně stolního teni-

su v Mikulově ulici 1583 (bývalá kotelna 

na křižovatce ulic Bachova a Mikulova).

red

• Na Přeborech Prahy 1., 2., a 3. místo

FOTO: ARNOŠT PRÁŠEK

Největšími 

úspěchy jsou jednoznačně 

stříbrná medaile juniorek, a zisk 

mistrovského titulu dorostenek. 
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Služby
• ADVOKÁTKA JUDr. S. Grivalská s kan-
celáří u metra Háje. Řešení sporů a po-
hledávek, smlouvy a nemovitosti, byt. 
družstva a SVJ, rozvody a právo rodin-
né, občanské, obchodní a pracovní. Tel. 
603 823 260, www.grivalska.cz, e-mail: 
offi  ce@grivalska.cz.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra 
Opatov. Vymáhání pohledávek, ma-
jetkové spory, smlouvy a dohody, ne-
movitosti, byty, rozvody a právo ro-
dinné, občanské, obchodní a pracovní. 
JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova 1520, 
Praha 4, tel. 602 190 800.

• 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.

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, 
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVI-
DENCE, rekonstrukce účetnictví. Všech-
ny daně, mzdy, DPH, personalistika. Za-
stupování na úřadech. Tel. 604 618 298, 
222 364 018.

• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a pora-
denská činnost. Projekty ke stav. povole-
ní, ohlášení stavby a k územnímu řízení. 
Projekty novostaveb, rekonstrukcí domů 
a bytů, studie. Tel. 731 060 583.

• SOLIDNÍ PŮJČKA 5-50 tisíc bez ruči-
tele a bez potvrzení příjmu. Rychlé vyří-
zení. Tel. 732 618 680.

• SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma či 
v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA přijede-
me, ZDARMA poradíme, profesionálně 
opravíme, poradíme Vám s nákupem 
zařízení, zaškolíme Vás s počítačem, m: 
775 677 101, www.improvisio.cz.

• BAZAR ZASTAVÁRNA, servis počíta-
čů. Výkup a prodej mobilů, audia, videa, 
autorádií, drahých kovů, nářadí, spor-
tovních potřeb, krátkodobé úvěry oproti 
zástavě. Tel: 733 474 017, www.com-
pedo.cz.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VI-
DEO, DVD, HI-FI věže, podpora digitální 
TV, LCD monitory a počítače. Rozumné 
ceny. AVC servis – tel.: 222 361 720 
a mobil: 602 390 630.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů 
malých a středních plemen. Leopoldova 
1681, Praha 4 (za Albertem). Objednáv-
ky na tel.: 608 760 762. psikadernictvi.
napady.net.

• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Va-

šem PC s trpělivým učitelem. PRODEJ 

A SERVIS PC přímo u zákazníka, insta-

lace sítí, WiFi, internetu, tiskáren. Do-

prava zdarma, m: 604 806 516 (i SMS), 

www.daro.cz.

• PEDIKÚRA mokrá klasická, lázeň-

ská, ošetřeni a masáže, gelové nehty 

na nohou. Nově v ulici Hněvkovského 

1376/10, Praha 4 ve stávajícím kadeř-

nictví. Objednávky na pedikúru a kadeř-

nictví na tel. 728 125 823.

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která 

zhotovuje péřové deky a polštáře z naší 

sypkoviny. 100% bavlna. Zhotovuje-

me do 24 hod. Sami odvezeme a při-

vezeme ZDARMA. Tel.: 606 312 174, 

www.cistirnaperi.cz.

• KREJČOVSTVÍ – šití dámských oděvů, 

opravy a úpravy oděvů, Na Babách 161, 

Praha 4-Šeberov, tel: 602 838 703.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, 

úpravy, opravy. J. Majerová – Chodov, 

Zakouřilova 94, tel.: 272 929 597.

• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, 

ARISTON, CROSLEY, ELECTROLUX, IN-

DESIT, PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI 

a jiné. P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• MYTÍ OKEN (plast. okna v 3+1 - cca 

340 Kč), čištění koberců a čalounění. 

Tel.: 606 148 453 nebo 222 955 295, 

e-mail: silha.j@seznam.cz - Fa Šilha.

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE 

– V. Škapa, tel. 728 386 419.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, 

veškeré zednické a obkladačské práce, ma-

lování, štukování, plovoucí podlahy. Kvali-

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

email: skutchan@seznam.cz. 

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialis-

té na stěhování bytů, čeští pracovní-

ci, SO+NE stejné ceny, km po Praze 

zdarma. www.stehovanibytu.cz, tel.: 

723 809 137.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, od-

pady, plyn, topení, výměny zařizovacích 

předmětů, připojování kuchyní a podob-

ně. Výměny rozvodů vody a odpadů, ply-

nu a topení. Tel.: 603 344 485, e-mail: 

jirka.vlasak@volny.cz.

• ÚKLID i přípravné práce před montá-

ží oken a malováním, zakrytí, odsunutí 

nábytku, drobné opravy a následný úklid 

dle přání na 723 277 777.

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

261 261 792 v době 7-22 hod. Prodej 

nových a odvoz starých chladniček.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – opra-

vy a výměny baterií, WC, připojení 

praček, myček, výměny dřezů i ku-

chyňských desek, montáže a opravy 

rozvodů. Tel.: 737 384 001, e-mail: 

fort.mirek@seznam.cz.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Pro-

vádím veškeré zednické, obkladač-

ské, malířské a bourací práce s od-

vozem sutě. Rekonstrukce bytů, 

kanceláří, domků a sklepních prostorů. 

Mob. 777 670 326.    

• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 

602 441 762, 272 765 431.

• VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE, byt. 

i nebyt. prostory vč. bourání. Zděná byt. 

jádra, zednické, 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. 

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, ob-

klad, dlažby. Malířské a bourací prá-

ce, odvoz suti. Rekonstrukce jader, 

domků, nebyt. prostor. Rozumné 

ceny. Tel.: 603 538 738, e-mail: 

marti.dvorak@centrum.cz.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETO-
VÁNÍ, malířské práce, stropní kazety, 

levně, rychle, včetně víkendů. Zaměře-

ní zdarma. Tel.: 603 494 330, e-mail: 

ivan.lafek@email.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK 

- Kompletní malířské práce, štukování 

panelů, stěhování, zakrývání. Kva-

litní práce za rozumné ceny. 

www.123malovani.cz, tel: 603 475 667, 

e-mail: infomal@volny.cz.

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 

606 556 547 – malování, lakování, štu-

kování, fasády, zaměření zdarma, práce 

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

e-mail: malovani.novotny@seznam.cz.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběr-

ných dvorů – vyklízení – stavební sutě, 

nábytek, elektrospotřebiče atd. Bourání, 

řezání příček, byt. jader (5900 Kč/jádro 

vč. odvozu). Tel.: 775 677 928.

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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• ODVOZ NÁBYTKU A ELEKTROSPO-
TŘEBIČŮ, odvezeme Vám vše nepotřeb-
né z vašeho bytu a sklepa. Provádíme 
celkové vyklízení, bytů NP a sklepů. Tel. 
774 574 710

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

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a ma-
lířské práce. Bytová jádra a rekon-
strukce bytů. KVALITA a ROZUMNÉ 
CENY. Rakovec 267 913 922, 18.00-
21.00, tel.: 608 709 716 přes den, 
www.rakovec.cz.

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

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TA-
PET, štukování, malířské a lakýrnické 
práce a jiné úpravy bytů provede Mi-
roslav Rychlý. Telefon: 222 982 922, 
604 517 565.

• MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + 
štukování, stěrkování. Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz.

• MISTR ŠIKULA, Váš hodinový man-
žel, pomáhá v řešení problémů s údrž-
bou domácnosti. Od vyvrtání díry, přes 
malování, po položení dlažby. Po Praze 
4 doprava zdarma. www.mrsikula.eu, 
736 230 403.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ 
a zednické práce. Výměna kuchyňských 
dřezů a desek. Volek, Jižní Město. Tel.: 
602 649 359.

• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ 
SKŘÍNĚ nová dvířka na vaši kuchyň 
a vest. skříně, šuplíky pod linku, skříň-
ky na míru, výměna prac. desky. Vrba – 
603 438 707 www.vrbakuchyne.cz.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, 
KOUPĚ, výměn bytů. Dlouhodobá spe-
cializace na Jižní město, P4 a 10. Certifi -
kovaný realitní makléř (ARKČR) Ing. Hlou-
šek, Praha 4 – JM, T: 272 927 497, 
607 636 784.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT na Praze 4, 
do 3 mil. nejlépe v blízkosti Lesoparku 
nebo Milíčovského lesa. Platba v hoto-
vosti. Tel.:777 211 671. 

• 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 dostupností. Spěchá. 

Tel.: 721 606 214.

• KOUPÍM MENŠÍ BYT (1+KK, 1+1, 

2+KK apod.) v Praze 4. Lodžie vítána ale 

není podmínkou.  Může být i družstevní 

vlastnictví.  Tel.: 607 686 460.

• HLEDÁME BYT KE KOUPI v Praze, vý-

hodou je balkon, OV nebo DV, blízko me-

tra, RK nechceme! Mobil:773 453 825, 

igna1978@seznam.cz.

• KOUPÍM BYT V PRAZE nebo Středo-

českém kraji, do 50 km od Prahy. Platba 

hotově! Tel.: 722 509 947.

• PRODEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY. 

Staráme se o Jižní Město. RIM Realit T: 

725 001 188 E: rimrealit@rimrealit.cz, 

www.rimrealit.cz (najdete nás v OD Chr-

pa, Krejnická 1, Praha 4 – u vchodu 

do Alberta).

• SHÁNÍM RYCHLE BYT NA JIŽNÍM 
MĚSTĚ, platba v hotovosti – cena 

do 3,2 mil. Kč. V případě zájmu mne 

prosím kontaktujte na telefonním čísle 

777 119 411.

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, 

pozemek kdekoliv v Praze, i ve špatném 

stavu, na velikosti, ani vlastnictví nezá-

leží, může být i za odstupné - nájemní, 

družstevní, LBD, i nečlena družstva, 

služební, podnikový apod. Nechám čas 

na vystěhování, uhradím za Vás případ-

né dluhy na nájmu, exekuce, privatizace 

atd., vyřídím i právně velmi komplikované 

případy, podílová spoluvlastnictví, stáh-

nu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím 

i nemovitost neoprávněně obsazenou, 

s nežádoucím nájemníkem, příp. dám ná-

hradní byt, či domeček mimo Prahu a do-

platek apod. Platím v hotovosti, záloha 

možná ihned. Tel.: 222 941 032 nebo 

603 420 013.

• SHÁNÍM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM 

v Praze, blízko MHD, cena po domluvě, 

RK ne! Mobil: 773 457 486.

 Ostatní
• GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE v P 

4 oznamuje, že byla v plné míře obno-

vena činnost ordinace vč. ultrazvukové-

ho vyšetření. Registrace 272 935 898. 

Spojení MHD: stanice Mokrá BUS č. 

170, 203.                                                                                                                                            

• ZŠ NA CHODOVCI, Praha 4 přijme 

od září samostatnou kuchařku. Pra-

xe ve školní kuchyni vítaná, je možno 

i na zkrácený úvazek. Kontakt stugelo-

va@zsnachodovci, tel.723 142 952.

• ZŠ v Praze 10 – Hostivaři přijme od šk. 

roku 2011/2012 kvalif. učitelku 1. stup-

ně a kvalif. vychovatelku ŠD. E-mail: 

reditel@hornomep.cz, tel. 274 862 488.

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY 
a bojíte se exekuce? Pak je pro Vás 

možná nejlepším řešením soudní od-

dlužení, kde stačí uhradit 30 % dluhů! 

Přijďte se poradit do naší insolvenční 

poradny, Ke Kateřinkám 8, Praha 4, 

603 195 336.

• ZHUBNĚTE ZDRAVĚ A JEDNOU 
PRO VŽDY. Poradenství po celou dobu 

hubnutí a odborná analýza těla zdarma. 

Výsledky zaručené. Více informací na tel. 

604 960 913, www.hubnete.cz/hronová, 

e-mail: amalka.hronová@seznam.cz.  

• HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID zdravotnic-

kého zařízení v blízkosti metra C – Chodov, 

"Dohoda o provedení práce", přednost 

budou mít zájemci, kteří jsou očkovaní 

proti žloutence typu B. Nadstandardní 

mzda. Kontakt: 606 823 920.

• KOUPÍM KNIHY, časopisy, grafi ky, po-

hlednice (do roku 1950) i celé knižní pozů-

stalosti. Nabídněte. Tel.: 603 247 819,  

e-mail: centrums.t@post.cz.

• JŠ One2One – INDIVIDUÁLNÍ A SKU-
PINOVÁ VÝUKA angličtiny a němči-

ny. Letní intenzivní kurzy konverzace 

nebo gramatiky za zvýhodněnou cenu. 

Bezplatná konzultace – 603 961 617, 

one2onejs@seznam.cz.

• BAZAR - NÁBYTEK - VYKUPUJE-
ME - prodáváme: ledničky, porcelán, 

obrazy, známky, pohlednice. Likvidace 

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

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

724 160 365, 274 779 716, e-mail: 

sormj@quick.cz.

• PRODÁM ŠICÍ STROJ zn. Bobbin – 

starý klasický šlapací, v dřevěném stolku 

a s dřevěným poklopem. V dobrém sta-

vu, funkční. Tel. 777 079 284.

• UBYTOVÁNÍ zde na Chodově pro 

turisty a služ. cesty – v apartm., každý 

má vlastní WC/koup., i jen 1 osoba/1 

noc, LEVNĚ, PĚKNÉ. Tel. 606 907 032, 

e-mail: deltatour@cmail.cz, www.volny.

cz/deltatour.

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

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
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Betonové ohlédnutí  

Tenkrát o nás (ne-)napsali

U stromů mezi ulicemi Křejpského 

a Lečkovou, vrhajících v létě příjemný 

stín, se nachází uskupení různě vy-

sokých betonových válců. Upomínka 

na skromné doby zabydlování v závěru 

sedmdesátých let 20. století. Dětem 

v akci na fotografi ích J. Jelínka a F. Po-

korného z fondů jihoměstského muzea 

rozestavěné okolí Jižního Města zřejmě 

nevadilo. Konečně, odborníci i dnes při-

pomínají, že malí kluci každé generace 

musí mít pro svoje hry vedle jiného také 

„bunkry“. Přesto je dobře, že současné 

generace dětí táž místa ovlivňují este-

tičtěji. Loňská a letošní forografi e kroni-

káře prozrazují veselé fasády „zateple-

ných“ domů. U úpravných předzahrádek 

se objevily a stačily vyrůst stromy, ne-

dávno byly opodál vysazeny další a do-

plněny lavičkami. Existovalo zde hřiště. 

Když přežilo svou dobu, bylo nahrazeno 

současným multifunkčním s náročným 

umělým povrchem. Spojení na správce, 

připraveného půjčit i sportovní náčiní, je 

uvedeno na brance vstupu. Betonové 

válce zato již ke hrám nelákají… 

Jiří Bartoň 

Před pětatřiceti roky přebírali dekre-

ty úplně první obyvatelé panelových 

domů Jižního Města. Osmnáctého červ-

na. Skuteční šťastlivci, vždyť na byty se 

tenkrát v celé republice čekalo i celá de-

setiletí. K rozsáhlejší bytové výstavbě 

konečně docházelo. Třeba v krčské ulici 

Antala Staška, na Spořilově nebo nyní v 

Hájích. Budoucí obyvatelé se chodili dí-

vat třeba rok dopředu, kdy asi bude sta-

věno „jejich“ poschodí. Věřili, že se holé 

stěny brzy změní na útulný byt, zmizí 

hromady zeminy a stavebního materiá-

lu kolem, ve kterém si kolikrát hrály děti 

těch již šťastnějších, a představovali si 

hezké okolí domů. Tak nějak před pár 

týdny vzpomínala i sympatická paní na 

nároží ulic Mendelovy a Plickovy. „A ty 

úplně první domy? Tyhle patřily k prv-

ním. Úplně první, myslím, jsou támhle 

ty za restaurací U soudku. Možná to 

neříkám úplně pregnantně…“

 Další dotázaný pán nevěděl. Byť 

už starší, přistěhoval se na Jižní Měs-

to teprve před několika roky. Počátky 

nepamatuje, ale je zde moc spokojený, 

říkal v ulici s jarní zelení a květy. 

 Plný úspěch se dostavil do třetice, 

na rohu Plickovy a Výstavní ulice. Z po-

čátku to tak ale nevypadalo. „Bydlím až 

o kus dál,“ říkal pan Josef G. jen trochu 

brzdící ve svém spěchu. Ale věděl: „Prv-

ní objekty byly ty dva za restaurací. To 

je dneska ulice Mendelova.“ Jen nebylo 

jasné, zda myslí na ty vyšší domy vlevo 

směrem k ulici Kosmonautů nebo niž-

ší vpravo. „Nebyly tam ale běžné byty. 

Tam byly kanceláře stavby a tak. A co 

je dnes restaurace, tam se stravovali. 

Okolo bylo všechno holé a na různých 

místech se stavělo.“ 

 Přidáte kronikáři po telefonu (dopoled-

ne) nebo v e-mailu (bartonj@praha11.cz) 

taky vzpomínku? Jiří Bartoň

Vyšší domy v Mendelově 

ulici. 

FOTO 4X: JIŘÍ BARTOŇ

1978

2010 2011, 9. DUBNA

1979–1980

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Spěchající 

Josef G.
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Příjemný letní výlet pro seniory chystá 

městská část Praha 11 pro seniory na 

19. červenec. 

 Odjezd bude v 8 hodin od Komunit-

ního centra Matky Terezy a předpoklá-

daný návrat je kolem 18 hodiny.

 Přihlásit se můžete na bezplatné 

lince 800 104 300, ale rozhodně si 

pospěšte, protože počet míst je ome-

zený.  Cena výletu je 100 korun včetně 

svačiny, oběda, dopravy a vstupů.

Seniorská 
komise 
Na podzim 2010 skončila svou činnost 

dosavadní Komise seniorů Rady měst-

ské části Praha 11. Mnoho let poctivě 

pracovala a snažila se řešit problémy 

seniorů na Jižním Městě. Za tuto čin-

nost patří všem bývalým členům naše 

poděkování, především dlouholetému 

předsedovi, panu Ing. Jiřímu Zajícovi.

 Letos 11. ledna zahájila svou činnost 

nově jmenovaná Komise seniorů. Před-

sedou byl zvolen pan Miloslav Škarda, 

tajemnicí paní Eva Horejšová. Členy 

komise se stali: pánové doc. PhDr. Ja-

roslav Kobr, CSc., Ing. Jaroslav Surý, 

paní Marta Čacká, Věra Grandeová, Ire-

na Lněničková, Hana Šte� ová. Nová 

seniorská komise navazuje na dobrou 

práci té předcházející a bude přinášet 

další aktuální témata týkající se všech 

seniorů na Jižním Městě, tedy i těch 

neorganizovaných v jednotlivých klu-

bech. Komise bude i nadále poradním 

orgánem Rady městské části Praha 

11 a subjektem podávajícím iniciativní 

návrhy na zlepšení sociální, zdravotní 

či bytové situace našich seniorů. I na-

dále chceme spolupracovat s ředite-

lem Janem Gabrielem a s paní Evou 

Meixnerovou z Jihoměstské sociální, 

a. s., neboť tato společnost celoročně 

organizuje akce seniorů pro všechny 

kluby na Jižním Městě. Navážeme také 

spojení se členkami komise pro domy 

s pečovatelskou službou a bezbariéro-

vé domy Mgr. Gabrielou Hostomskou 

a Blankou Gabrielovou.

 Naši komisi trápí, že většina seniorů 

na Jižním Městě nemá přehled o tom, 

co organizuje pro všech šest senior-

ských klubů Jihoměstská sociální, a. s. 

Nevědí, že existují občasná nedělní ta-

neční odpoledne pro seniory, každoroč-

ní sportovní hry seniorů, přednáškové 

akce, nabídky kurzů, soutěží, že exis-

tuje různorodá činnost v jednotlivých 

klubech, například Klub kreativního 

tvoření (různé ruční práce), videopro-

mítání a přednášky. Členové současné 

komise se budou snažit informovat 

seniory o akcích, pokusí se získávat 

zájemce na činnost v klubech. Všichni 

„dříve narození“ se pak mohou obracet 

v záležitostech týkajících se právě se-

niorů na Jižním Městě na ředitelství Ji-

homěstské sociální, a. s., v Šalounově 

ulici.

doc. PhDr. Jaroslav Kobr, CSc.
člen Komise seniorů

při RMČ Praha 11

V Donovalské ulici naproti „Modrému“ 

domovu seniorů dorostl do konečné-

ho půvabu elegantní červenavý objekt. 

Vrcholí světle šedou korunou připomí-

nající obří hnízdo. Kdysi tahle koruna 

shlížela na objekt s větším odstupem. 

Nesnížila se, naopak červenavé stěny 

k ní dorostly do větší výše. To aby se 

dovnitř vměstnala sedmnáctimetrová 

horostěna. Sportovním horským špl-

havcům v příhodné části roku poslouží 

jako terén i ono „hnízdo“. Práce na hale 

si vyžádaly hodně důmyslu a úsilí. 

Jiří Bartoň

Prázdninový výlet pro seniory 
na Grabštejn

Hnízdo obřích čápů? 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Uvnitř vzniká také potřebné 

a příjemné zázemí.

Celek se letos stává novou 

chloubou Jižního 

Města.

INFORMUJE
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FK DUKLA Jižní Město, o. s., 
srdečně zve všechny malé příznivce fotbalu i s rodiči k náboru

(ročníky 2005, 2004, 2003, 2002, 2001)

který se uskuteční na krásném, novém hřišti FK DUKLA PRAHA v areálu Schulhoff ova 

29. července v 17 hod. pod vedením profesionálních trenérů mládeže Dukly Praha.

FK Dukla Praha si uvědomuje obrovský, dosud nevyužitý potenciál, který se skrývá v malých dětech z Jižního Města, 

a rozhodla se zde vybudovat za podpory MČ Prahy 11 svou farmu a oslovila za tímto účelem všechny kluby 

z Jižního Města. Přestože současný trend přímo velí ke slučování oddílů z důvodů ekonomického zjištění fotbalu, 

ne u všech týmů jsme nalezli podporu a pochopení. Samozřejmě, že respektujeme rozhodnutí a suverenitu těchto 

klubů a naše dveře jim budou nadále i do budoucna otevřeny.

To, co všem našim dětem nabízíme, je dlouhodobý proces výkonnostního růstu, nadstandardní podmínky v podobě 

krásných hřišť, (přírodní tráva Schulhoff ova a Volkovova, které máme v nájmu, a umělá tráva Mikulova), 

samozřejmě včetně materiálního vybavení a kvalitního tréninku. S nejmenšími dětmi budou pracovat licencovaní 

trenéři tak, aby se jim dostalo co nejlepší péče již od samého začátku.

Těm nejlepším bude umožněn odchod do dnes již prvoligového klubu FK Dukla Praha, abychom zajistili jejich 

další výkonnostní růst a návaznost na profesionální fotbal. Hráči, kteří nebudou ve výkonnostní špičce 

(těch bude samozřejmě většina), budou moci dále provozovat svou činnost v klubu FK Dukla Jižní Město, o. s., 

a dále rozvíjet sportovního ducha v příjemném prostředí.

TĚŠÍ SE NA VÁS TÝM FK DUKLA PRAHA A FK DUKLA JM.

K létu patří plážové sporty, tak přijďte 
na Mikulku

Nově postavené beach centrum ve sportovním areálu Mikulovka nabízí absolutní vyžití pro všechny zájemce 

o tento sport. Pro děti jsme otevřeli kroužky plážového volejbalu na měsíc červen, červenec a srpen,

 trénujeme 2x týdně, a to v úterý a středu od 16 hodin. Pro ostatní organizujeme rezervace kurtů, beachvolejbalové 

večerní kempy, turnaje v beachvolejbalu, fotbalu, tenisu, badmintonu a další. Na všech akcích se podílí 

Milan Džavoronok, Michal Růčka, Jiří Polanský a další profesionální trenéři a hráči klubu. 

Tak neváhejte a přijďte se podívat a vyzkoušet si nové plážové sporty. 
Více info: www.mikulovka.cz nebo na telefonu 774 837 313.
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Hlavní město Praha 

a městské části Pra-

hy oznamují, že bude 

zahájeno řízení o ná-

mitkách k obnove-

nému katastrálnímu 

operátu v katastrál-

ním území Háje.

 Nový soubor geodetických informa-

cí a soubor popisných informací (obno-

vený katastrální operát) bude v souladu 

s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 

344/1992 Sb., o katastru nemovitos-

tí České republiky (katastrální zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, vyložen 

k veřejnému nahlédnutí na Katastrál-

ním úřadu pro hlavní město Prahu, v ob-

dobí od 12. 9. 2011 do 23. 9. 2011, 

vždy v době pondělí a středa od 8.30 

do 16.30 hodin, úterý a čtvrtek od 8.30 

do 14.30 hodin a v pátek od 8.30 

do 13.00 hodin.

 Po celou dobu vyložení se mohou 

vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění 

seznamovat s výsledky obnovy katast-

rálního operátu. Ve stejné době a ještě 

ve lhůtě 15 dnů od skončení vyložení 

katastrálního operátu mohou proti jeho 

obsahu podat námitky. Námitky lze po-

dat pouze písemně u Katastrálního úřa-

du pro hlavní město Prahu v podatelně 

nebo poštou.  

 Upozorňujeme, že neúčast vlastníků 

a jiných oprávněných na řízení o námit-

kách a námitky, u nichž nebyla prokázá-

na oprávněnost, nejsou překážkou pro 

vyhlášení platnosti obnoveného katas-

trálního operátu.

 Platnost obnoveného katastrální-

ho operátu a ukončení platnosti dosa-

vadního katastrálního operátu bude 

vyhlášena Katastrálním úřadem pro 

hlavní město Prahu v říjnu 2011, pokud 

nebudou proti jeho obsahu ve stano-

vené lhůtě podány námitky nebo bude 

o námitkách pravomocně rozhodnuto. 

Nebude-li o některých námitkách pravo-

mocně rozhodnuto, je katastrální úřad 

oprávněn vyhlásit platnost katastrální-

ho operátu s tím, že tuto okolnost vy-

značí v katastru.

V článku s názvem Návrat ze samot-

ného dna, publikovaném na webových 

stránkách www.praha11.cz, konkrétně 

v rubrice Jižní Město žije a podrubrice 

Vodní nádrž Hostivař, jsem přiblížil slav-

nostní akci zahájení odbahnění vodního 

díla Hostivař.

 Proto jen ve zkratce připomenu, že 

dne 28. 4. 2011 byly zahájeny práce 

na čištění dna nádrže. Podle plánu by 

práce měly trvat do 10. září. Mělo by se 

odvézt 57 tisíc tun bahna z horní čás-

ti nádrže a 140 tisíc tun z dolní části. 

Předpokladem je, že se dno nádrže ne-

bude muset čistit několik dalších dese-

tiletí.

 Používají se speciální bagry fi rmy Ca-

terpillar se širokými pásy (1,4 m) a men-

ším tlakem na podloží, což je zejména 

při hrabání v bahně určitě důležité. Ně-

která místa v nádrži jsou totiž zrádná, 

jsou tam bahnité jámy a při zkouškách 

se prý "podařilo" jeden bagr potopit do 

2 metrů. Největší výška nánosu bahna 

je až 2,7 metru.

Na zmíněné slavnostní akci problema-

tiku odbahnění přítomným objasňova-

li zástupce HLMP a ředitel fi rmy Pas 

Plus, s. r. o., realizátora prací. Byl jsem 

např. informován, že již v roce 2003 

byla v horní části přehrady postavena 

"neviditelná" hráz (pod vodou), která za-

braňuje zanášení vlastní nádrže. Stačí 

pak vybagrovat jen tento kousek horní 

části přehrady.

 Řešil se také problém s "černými" 

znečišťovateli výše v povodí Botiče. 

Jeho povodí činí 100 km2, především 

na území středočeského kraje. Zde byla 

nalezena řada zejména "černých" zne-

čišťovatelů, kteří neoprávněně vypouš-

těli odpadní vodu do Botiče a následně 

do přehrady. Všechny případy, na které 

se přišlo, jsou v řízení.

 V nádrži nyní pracuje 14 bagrů 

a byla zatím (k 6. 6. 2011) odtud od-

vezena 1/3 předpokládaného množství 

bahna (cca 65 000 m3). V ploše zátopy 

nádrže je cca 90 % bahna již přehozeno 

na hromady. To je důležité pro vysychá-

ní a také při případném zatopení bah-

na při prudkých deštích, kdy může dojít 

k navýšení přítoku vody nad kapacitní 

možnosti odtoku a voda by se v dolní 

části vzdouvala.

 Stavba zatím běží podle plánu, do-

konce je cca 1 až 2 týdny v předstihu 

oproti schválenému harmonogramu. 

Počasí na odbahnění je také zatím 

ideální. Doposud bylo nutné přerušo-

vat práce kvůli dešti jen minimálně. 

Od zmiňované poloviny září by se měla 

nádrž již napouštět, jde to docela rych-

le, a do konce roku by se měla nádrž 

naplnit na zimní stav, což je 1,5 m pod 

běžnou úroveň hladiny.

 Všechny uvedené kroky by měly na-

konec přispět k tomu, že příští léto bu-

deme moci trávit na jedné z pláží u ná-

drže u čisté vody, s dobrým pocitem, 

bez sinic a bůhví čeho horšího.   

Petr Kefurt

V dnešní době, kdy se rozmohla 

vlna zateplování domů, mám po-

cit, že jsem se ocitla v geometric-

kém světě. Pruhy, pásy, mění se 

akorát barvy.

 Přiznám se, že jsem „estét“, 

a když se začal zateplovat náš 

panelový dům, čekala jsem, jakou 

geometrickou variaci vymyslí pro 

nás.

 A staly se dvě věci. Předsta-

venstvo odmítlo původní geome-

trii a paní architektka dokázala, že 

lze navrhnout úplně něco jiného. 

Padající javorové listí je na hony 

vzdáleno geometrii a motiv je 

opravdu hezký…

 Jak je vidět v naší ulici, nezů-

stali jsme samotní a máme už ná-

sledovníky.

 Na závěr bych chtěla touto 

cestou poděkovat představen-

stvu našeho družstva, Bytové 

družstvo Hrabákova 1972–

1973–1974, za veškerou jejich 

práci a čas, který této akci věno-

valo.

E. Jansová, členka družstva

Oznámení katastrálního úřadu

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Aktuální stav bahna ve vodním díle Hostivař

Umí architekti vystoupit ze stereotypu?
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CESTOVNÍ AGENTURA
       www.nubis.cz
Zájezdy od 150 českých a německých 
cestovních kanceláří do celého světa.

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

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50

Kočárky

Autosedačky

Hračky

Dětské zboží

Kromě kočárků a autosedaček zde naleznete i velké množství 
dětských a kojeneckých potřeb pro vaše nejmenší – ať už do 
dětského pokoje, koupelny, k jídelnímu stolu, na cesty či na 
zahradu. Samozřejmostí je ochotný personál, který vždy rád 
poradí a vaši ratolest nikdy nenechá odejít bez drobného dá-
rečku, i když zrovna nic nekoupíte.

Vše co můžete vy či vaše nejmenší potřebovat, můžete  
také samozřejmě pořídit z pohodlí vašeho domova na 
www.eshopbaby.cz

Kulhavého 669, Praha 4 Háje (naproti LIDLu)
tel.: 739 298 988, www.eshopbaby.cz
Otevírací doba: po – pá: 9 – 19 hod., so: 10 – 18 hod.

Chcete nakoupit kočárky, autosedačky a ostatní dětské zboží  
za internetové ceny? Pak určitě navštivte novou prodejnu Baby Shopík na Hájích. 
V této nově otevřené kamenné prodejně je veškeré zboží prodáváno za internetové ceny,  

takže vše pořídíte minimálně o 10% levněji.

HLEDÁTE ZUBAŘE?
MUDr. Banitorof přijímá nové pacienty
Nabízíme moderní a bezbolestnou stomatologii

Kosmická 537/2, Praha 4, Háje
Tel.: 608 71 22 33
www.dcclinic.cz Máme smlouvy se ZP

Trápí vás oslabená imunita?
Jste unaveni?

Vyžeňte toxiny z těla!
Studio NEXT WELLNESS  vám nabízí řešení.

Termín si rezervujte na tel.: 602 748 006, 728 301 003

Klinika ESET pečuje o duševní zdraví obyvatel Prahy 11
Vážení spoluobčané! 

Již 18 let poskytujeme Vám i Vaším rodinám na Klinice ESET v Praze 11 zdravotnické služ-

by v oblasti péče o duševní zdraví. Psychickými poruchami trpí asi 14% velkoměstského 

obyvatelstva, tedy i Jižního Města. Jen za posledních deset let Klinika ESET ošetřila zhru-

ba 7,5 tisíce obyvatel Prahy 11.

I nadále Vám nabízíme stále se odborně zdokonalující služby, ve kterých pečlivě a pro-
myšleně dbáme na:
•  komplexnost, která vychází z nejmodernějších našich i zahraničních poznatků

Ta zahrnuje odborné služby a psychoterapeutickou, psychiatrickou a psychologickou 

péči v oborech: psychiatrie, klinická psychologie, specializace pro návyková onemoc-

nění, péče o lidi s organickými poruchami mozku, ergoterapie, psychiatrické ošetřo-

vatelství.

•  návaznost služeb, jež nás staví na špici v oboru 

Naše péče je doplňována sociálním poradenstvím a psychiatrickou rehabilitací. Prů-

běžně spolupracujeme s praktickými lékaři, neurology, internisty a dalšími lékařskými 

obory, ale také s léčebnami, poradnami a krizovými centry.

•  péči o všechny věkové kategorie 

Staráme se nejen o dospělé, ale také o děti i mladistvé a seniory. V případě potřeby se 

do péče zahrnuje i jejich rodinné zázemí.

•  snadnou dostupnost, kdy odpadá cestování 

Většina péče je Vám nabízena na Jižním Městě. Nemusíte proto nikam dojíždět. Pouze 

oddělení návykových chorob sídlí na Praze 10 dobře dostupné autobusem z Jižního 

Města.

•  snižujeme nutnost hospitalizace v léčebnách, což přináší úlevu 

Poskytujeme péči denního stacionáře a terénních služeb. Tak omezujeme  

a zkracujeme psychiatrické hospitalizace.

•  péči ve vlastním prostředí pacienta, který by se k nám jinak nedostal  

Pro obzvlášť potřebné poskytujeme i péči v domácím prostředí našich pacientů.

ESET, Psychoterapeutická  

a psychosomatická klinika s.r.o.

Vejvanovského 1610

149 00  Praha 4

příjmová ambulance:  

8,00 – 16,30 hod.

tel.: 272 940 880, 272 940 879

Hekrova 805

149 00  Praha 4

recepce: 8,00 – 20.00 hod.

tel.: 272 937 500, 272 937 499

mail: klinikaeset@volny.cz

www.klinikaeset.cz

krizové situace  problematika závislostí  poradenství
Nabízí psychoterapeutka s výcvikem SUR a s více než dvacetiletou praxí na psychiatrii, 
posledních osm let se intenzivně zabývající léčbou závislostí (hry, alkohol, drogy…).

Tel.: 605 173 630                                  500 Kč/60 minut

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí 

 –  dozvíte se, jak efektivně pečovat 

o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení 

 – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení 

 – make-up a denní líčení.

Vizážistika 

 – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.

Studio MK
Kontakt: 777 079 284
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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 ČERVENEC–SRPEN 2011
22.–27. 8., 8.30–17.00: Letní příměstský tábor 
MANDALAY ANEB TISÍCE VŮNÍ SVĚTA – koná se 

v areálu KC Zahrada. V rámci šesti dní děti formou 

společných her proputují pět zemí a dozví se, jak 

se tam lidem žije. Děti budou na táboře trávit celý 

den (od 8.30 do 17.00) a na noc se budou vracet 

domů. V sobotu bude probíhat společný program 

pro rodiče a děti. Tábor je vhodný především pro 

malé děti od 6 do 12 let, které ještě nikdy nebyly 

na žádném táboře mimo domov. Oběd a svačiny 

budou pro děti zajištěné. Tábor povedou zkušení 

lektoři organizace ADRA. Přihlášky na www.

kczahrada.cz

29. 8., 17.00: Pražský Jarmark na Jižním Městě – 
folklorní vystoupení. Vystoupí Compaňía Folclórica 

Orizaba, Veracruz, Mexiko a Státní taneční soubor 

"Ural", Čeljabinsk. Na zahradě KC Zahrada, v přípa-

dě špatného počasí v sále, vstup ZDARMA.

PŘIPRAVUJEME:
12.–16. 9. Týden otevřených dveří
29. 9., 19.00 Strange Love – legendární hra o ka-

pele Depeche Mode s Markem Taclíkem, Činoherní 

studio Ústí nad Labem

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

Spojení: 7 minut pěšky od metra Chodov

Metro Chodov, bus 125,135,170, 203, 213, 293 – 

zast. Chodovská tvrz 

PROGRAM ČERVENEC–SRPEN 2011
Galerie otevřena út–ne 13.00–19.00
Koncerty, nekuřácká restaurace

8. ročník festivalu Tóny Chodovské tvrze
19. 7., 20.00: Slavnostní zahajovací koncert 
– Svěcený, Brabec, Svěcená, Schipps (USA), Vla-

chová, Virtuosi Pragenses

20. 7., 20.00: Tři múzy a jeden muž – Martina 

Kociánová a další dámy jako hosté Jaroslava 

Svěceného

21. 7., 20.00: Svěcení léta – sedmnáctiletá Julie 

Svěcená křtí svou první desku 

25. 7., 20.00: Classic and Jazz s Ensemble Marti-
nů – West Side Story Leonarda Bernsteina a další 

skladby 20. století

26. 7., 20.00: Blue Eff ect a Jaroslav Svěcený – 

legendy rocku ve vážnohudebním crossoveru

27. 7., 20.00: Cigánski diabli (SK) a Jaroslav 
Svěcený – údajně nejlepší cikánská kapela Evropy 

s klasickým hudebním programem

Koncerty festivalu se konají na nádvoří Chodovské 

tvrze, v případě špatného počasí v sále KC Zahra-

da, převoz zajištěn! 

VÝSTAVY:
29. 6.–9. 9 POKRAČUJ... Studenti malířského 

ateliéru Martina Mainera / velká galerie

Doprovodný program galerie:
29.–31. 8. Martin Mainer – dílna automatické 

kresby pro dospělé

Připravujeme také cyklojízdy po sochách Jižního 

Města s Pavlem Karousem – datum bude upřesně-

no na www.chodovskatvrz.cz

Speciál – živé prázdninové úterky v Chodovské 
tvrzi
každé úterý, 16.00
dílna fi lmové animace s Klárou Marešovou, 

žonglování s Vaškem Kroutilem, guerillové pletení 

s Hankou Novákovou, kreativní pohyb s Ivankou 

Čonkovou – detaily a rezervace na www.chodov-

skatvrz.cz

KURZY:
každou neděli, 17.00 Tančíme Zumbu, v koncertním 

sále Chodovské tvrze.

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

LÉTO V DOMEČKU:
Během prázdnin bude MC Domeček otevřen každé 

úterý a čtvrtek od 9.30 do 13.00 hodin.

PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ PRO MAMINKY
Přijďte si k nám zkusit něco nového a vyrobit něco 

malého

Út 19. 7. od 9.30: PLETENÍ Z PAPÍROVÝCH 
RULIČEK
Naučíte se udělat ruličky a z nich uplést téměř 

cokoli.

Út 9. 8. od 9.30: PLSTĚNÍ
Můžete si vyzkoušet jehlou uplstit kuličky a zkom-

pletovat náhrdelník, uplstit hračku, brož či jinou 

dekoraci... 

Út 23. 8. od 9.30: KVĚTY Z ORGANZY 

Naučíte se dělat velice jednoduché, ale efektní 

květy, které budete moci použít na čelenku, sponu, 

brož, přání i náhrdelník... 

Tvoření je určeno pro dospělé a děti od 10 let, ale 

můžete přijít i s menšími dětmi, kterým je k dispo-

zici herna.

Na každé jednotlivé tvoření je třeba se předem 

přihlásit! – telefonicky: 773 993 985, e-mailem: 

mcdomecek@seznam.cz, osobně v MC.

TERMÍNY PRO PŘIHLÁŠENÍ:
Papírové pletení – do 11. 7.
Plstění – do 28. 7. (při přihlášení nahlaste, zda ná-

hrdelník bude řetízek (barva) nebo šňůrka či stužka).

Květy z organzy – do 11. 8. (při přihlášení hlaste, 

zda chcete základ na čelenku, sponu, perka, 

náhrdelník).

Cena: Tvořící dospělá osoba či dítě nad 10 let 

–  80 Kč. (Na místě pak event. doplatíte spotřebo-

vaný materiál.) Netvořící doprovod a děti v herně 

zdarma.

Více informací na www.mc-domecek.cz

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

do 19 let

Malenická 1784, 148 00 Praha 11

Během července a srpna bude nepravidelná ote-

vírací doba – aktuální informace najdete na www.

proximasociale.cz

Z PROGRAMU V ČERVENCI A SRPNU 

11. 7.–19. 7.: Výjezd s Jižním pólem do německé-
ho Hamburku
23. 7.: Výlet za koupáním
25. 8.: Filmový klub – Léto s kovbojem
31. 8.: Sbohem prázdniny – grill party

Změna programu vyhrazena.

Připravujeme: Dobytí Jižního pólu 11

Sbor CB Jižní Město
e-mail: jizni.mesto@cb.cz

www.cb.cz/jizni.mesto

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ČERVENCI A SRPNU 
2011 

na adrese Komunitní centrum Matky Terezy (kostel 

na Hájích – vchod C):

Neděle 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba 
pro všechny generace. 

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C I

Výstava ZUŠ JM
Cesty fantazie 
(práce žáků výtvarného 

oboru ZUŠ JM)

1. 7.–31. 8. 2011 

po, st: 8.00–17.30 • út, čt: 

8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00

Radnice ÚMČ Praha 11, 

Ocelíkova 672, Praha 4.

Tel.: 267 902 323.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

JOZEF SOKOL 
– Krajiny a…  

Výstava olejomaleb
Slovenský malíř žijící v Praze vystavuje 
výběr z nejnovějších i starších obrazů.

Od 28. 6. do 26. 8. 2011
Knihovna Opatov – artotéka, 

Opatovská 1754, Praha 11

Otevřeno: po–út  9–19 , st–čt 12–19

pá 9–15 hod., tel.: 272 918 759
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ČERVENEC – SRPEN 2011

Mezinárodní folklorní festival 
Pražský jarmark poprvé 
na Jižním Městě 

MFF Pražský jarmark patří k největším 

folklorním festivalům v České republice 

i v Evropě. Každým rokem se ho účast-

ní soubory z většiny kontinentů světa 

a ze všech národopisných oblastí naší 

republiky. Letos poprvé festival expan-

duje z centra Prahy i do městských částí 

a Praha 11 je první, která bude hostit 

jedno z vystoupení festivalu.

 Konec prázdnin tak můžete oslavit 

skutečně exoticky: v pondělí 29. srpna 

v 17.00 mexický soubor Orizaba nebo 

ruský soubor Ural představí to nejživější 

a nejpůvodnější z folklorních tradic své-

ho kraje. Těšit se můžete na skoro dvou-

hodinový program s šedesáti hudebníky 

a tanečníky, kteří překypují energií podě-

lit se s vámi o možná zapomenuté umě-

ní, které se předává z generace na gene-

raci.

 Koncert se za dobrého počasí koná 

na zahradě Kulturního centra Zahrada, 

pokud se bude o slovo hlásit podzim, 

pak pod střechou velkého sálu KC Za-

hrada. Program je zdarma. Záštitu nad 

pořádáním koncertu převzal radní pro 

kulturu MČ Praha 11 pan Josef Belaník.

Mexiko a Ural 
na Zahradě VSTUP ZDARMA

Dopravní podnik hlavního města Prahy 
a Městská část Praha 11 Vás zvou do kina

Informace o programu na

www.dpp.cz/kinobus

8. 8. – 11. 8. 2011 Opatov

Změna programu je vyhrazena

Program:
Pondělí 8. 8. 2011
Román pro muže
Úterý 9. 8. 2011
Hlídač č. 47
Středa 10. 8. 2011
František je děvkař
Čtvrtek 11. 8. 2011
Obsluhoval jsem anglického 
krále
Začátek promítání po setmění
přibližně ve 21.00 hodin

Místo promítání:
travnatá plocha u stanice metra C Opatov

     Rádi byste v létě vyrazili do přírody 

a chybí vám i vašim blízkým potřebné 

vybavení? Nebo máte v plánu jednorá-

zovou venkovní oslavu a opět se vám 

nedostává zastřešení či audio výbava, 

které jinak po zbytek roku rozhodně ne-

využijete? Pokud ano, možná právě vás 

by mohl oslovit nový projekt občanské-

ho sdružení Proxima Sociale. 

   Projekt Půjčovny volnočasového 

vybavení nabízí vybavení, které je 

ve vlastnictví naší organizace, těm, 

kteří toto vybavení naopak postrádají. 

Kromě outdoorové a sportovní výstro-

je jako jsou stany, spacáky, krosny, ale 

i jízdní kola nebo lezecké vybavení (lana, 

karabiny, atd.) nabízí půjčovna také 

elektroniku (cd playery, dataprojektor, 

gramofony, elektrocentrálu, atp.) a dále 

například velký vojenský stan, menší 

podium, nůžkové party stany či velkou 

trampolínu. 

     Ačkoliv Půjčovna fyzicky sídlí v cent-

rále organizace v Praze 12, je zaměřena 

na neziskové organizace a obyvatele 

Prahy 11, kterým je vybavení nabízeno 

za sníženou cenu. Zvýhodněné pod-

mínky jsou poskytovány případným zá-

kazníkům s bydlištěm v Praze 11 jako 

výraz podpory komunitě v místě, kde 

Proxima Sociale, o. s., již přes deset let 

poskytuje sociální služby.

 Kompletní informace o půjčovně na  

www.proximasociale.cz/pujcovna.php.

605 44 88 46 Martin Smiško
773 94 55 77 Tomáš Příhoda 

Půjčovna volnočasového vybavení otevírá
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Na slovíčko s místním ševcem

Úvodem je nutné zdůraznit, že rozhovor 

s místním mistrem ševcem rozhodně ne-

byl jednoduchý. Vůbec mě totiž nepustil 

ke slovu, když už se mi podařilo pronést 

otázku, bylo složité z následující reakce 

vytvořit stručnou a výstižnou odpověď.

Pan Skala je totiž švec fanda, kterého 

práce baví tak, že se s vámi může ba-

vit třeba půl hodiny jen o používaném 

nářadí, další půlhodinu řeší představení 

starých a osvědčených technik mistrů 

ševců.

Při této příležitosti jsem si ověřil starou 

pravdu: pokud budete hovořit s odbor-

níkem a profíkem na téma jeho zájmu, 

přestože třeba před tímto rozhovorem 

jste neměli o daném tématu potuchy, 

zaujaté povídání „fachmana“ ve svém 

oboru je vždy zajímavé.

Jak jste se k tomuto řemeslu vlastně 
dostal, co Vás k němu přivedlo?
Už od dětství mě bavilo vše, co bylo 

spojeno s rukodělnou činností. Rád jsem 

maloval, vystřihoval a vyřezával. Jako 

malý jsem prodělal dětskou obrnu, bylo 

tedy jasné, že v budoucnu mohu vyko-

návat řemeslo, u kterého se dá sedět. 

Rozhodl jsem se vyučit se obuvníkem. 

A bylo to správné rozhodnutí, protože 

ševcovina mi zavoněla hned v prvních 

měsících učení.

Nelitujete dnes svého rozhodnutí? Ne-
přemýšlíte, že jiná práce by pro Vás 
mohla být zajímavější, ať fi nančně 
nebo z hlediska zaměření na Vaše zá-
liby a koníčky?

Svého rozhodnutí samozřejmě nelituji, 

důkazem je, že jsem u tohoto řemesla 

zůstal dodnes, tj. 45 let. Postupně jsem 

si osvojil výrobu obuvi tak zvaně od A až 

do Z, takže jsem zcela soběstačný a do-

kážu botu postavit od papírového vzor-

ku až po konečnou úpravu.

Nechci, aby to znělo nějak nadneseně, 

ale mohu směle říci, že tato práce je zá-

roveň i mým koníčkem. Jak už jsem říkal, 

velmi rád pracuji rukama. Mám deseti-

letého vnuka, se kterým malujeme, mo-

delujeme a vyřezáváme. Po práci si rád 

přečtu pěknou knihu, zajímám se o akva-

ristiku, občas zajdu do kina na dobrý 

fi lm.

Co Vaše konkurence? Dnes se hovoří 
o tom, jak levná velkosériová výroba 
z Východu válcuje všechny drobné do-
mácí výrobce, a to nejen u nás.
Pokud bych byl závislý pouze na opra-

vách, samozřejmě by byl problém se 

uživit. Levné boty z Číny se skutečně 

nevyplatí opravovat.  Ale já jsem vyučen 

ortopedickým obuvníkem a mám v tom-

to oboru dlouholetou praxi. Proto se 

nyní zabývám převážně výrobou ortope-

dických bot.

Můžete nám představit nějaké fajno-
vosti? Něco, co u žádné konkurence jen 
tak nenajdeme (mám na mysli skuteč-
nou konkurenci, ať již domácí nebo i za-
hraniční, ne dovozce „cviček z Číny“).
Vzhledem k tomu, že obouvám lidi 

po těžkých úrazech, kdy jim například 

chybí část chodidla, nebo kdy se jedná 

o vrozené deformace nohou, je každá 

bota, kterou vyrobím, svým způsobem 

originál. Proto je důležité už samotné 

změření nohy, aby obuv nejen dobře se-

děla, ale aby nedřela a netlačila. 

Mohu-li se pochlubit nějakou „fajnovos-

tí“, rád by se zmínil o práci, která mě 

velmi bavila. Byl jsem osloven Divadlem 

pod Palmovkou, abych vyrobil historické 

boty do inscenací „Cyrano z Bergeracu“ 

a „Amadeus“. A to pro mě bylo opravdu 

vítaným zpestřením.

Kdybyste se dnes měl rozhodnout, že 
můžete život prožít znovu, ale jinak, 
s jinou prací, měnil byste? Co jiného by 
Vás alternativně bavilo?
Neměnil bych. Jen lituji, že v dnešní době 

nemá toto řemeslo v podstatě pokračo-

vatele. Pro mladé lidi není zřejmě příliš 

atraktivní. A to je opravdu velká škoda. 

Velmi rád bych se dožil časů, kdy by měl 

ševcovský cech dobré a šikovné učně 

a později i mistry.

Děkuji za rozhovor

Petr Kefurt

NEDÁVNO JSEM SE DOSLECHL, ŽE U CENTRÁLNÍHO PARKU V KONSTAN-

TINOVĚ ULICI MÁ DÍLNU ŠVEC PAN IVAN SKALA. TEDY ŽÁDNÝ PRODEJCE 

BOT, ALE PŘEDEVŠÍM VÝROBCE A PAK OBČAS OPRAVCE. PROTOŽE UŽ 

OD MALA MĚ FASCINOVALI LIDÉ, KTEŘÍ DOKÁŽOU RUKAMA VYROBIT 

NĚCO UŽITEČNÉHO, CO ZDALEKA KAŽDÝ NEUMÍ, ZAUJALA MNE MOŽ-

NOST ROZHOVORU DO NAŠEHO ČASOPISU A TAKÉ (NEZKRÁCENĚ) NA 

WEB WWW.PRAHA11.CZ.
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ROZHOVOR

Potřebujete právní pomoc?
Městská část Praha 11 ve spolupráci s organizací Iuridicum Remedium, o.s. 

nabízí právní poradenství zdarma. Poradíme v oblasti: 

• pracovního práva • nájmu bytů 

• exekucí • poradenství pro začínající podnikatele

Poradna je otevřena každé úterý od 10.00 do 15.30.

Schůzku si můžete domluvit na telefonním čísle 222 515 564.

Poradenství je poskytováno v Informačním centru pro Prahu 11 (budova Finanč-

ního úřadu), Opatovská 964/18, Praha 11 (stanice metra Háje).

Milí občané Jižního Města!
Dovolte, abych Vás oslovil na-

posledy jako farář chodovské 

farnosti a poděkoval Vám, 

za všechno, co doposud konáte 

ve prospěch společnosti Jižního Města 

bez ohledu na náboženské přesvědče-

ní a politickou příslušnost. Jsem rád, 

že jsem alespoň v malém mohl přispět 

k růstu a vývoji této společnosti. K 1. 7. 

2011 odcházím z chodovské farnosti 

do farnosti Kralupy nad Vltavou. Odná-

ším si sebou ty nejlepší vzpomínky na Již-

ní Město. Přeji a vyprošuji Boží požehná-

ní pro vedení města i celou společnost. 

S přáním pokoje. � Lic. Michal Bator
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AKTUÁLNĚ

Technická správa komunikací hl. m. Pra-

hy (dále jen „TSK“) zahajuje dne 1. dub-

na blokové čištění komunikací na území 

městské části Praha 11. Jedná se o 

komplexní strojní i ruční úklid vozovek 

spojený s případným odtahem automo-

bilů. 

 Podrobné informace o blokovém čiš-

tění v dané lokalitě je možné také nalézt 

na internetových stránkách TSK na ad-

rese http://www.tsk-praha.cz/ přímo na 

hlavní stránce webu v odkazu „Čištění 

komunikací“. Přímo v ulicích bude sedm 

dní před plánovaným čištěním umístěna 

značka zákaz zastavení s příslušným da-

tem a časovým úsekem.

 TSK vyzývá motoristy, aby bedlivě 

sledovali dopravní značení přímo na ko-

munikacích a informace na webových 

stránkách. Majitelům automobilů dopo-

ručujeme respektovat dopravní značení. 

 Zahájení blokového čištění komuni-

kací v jednotlivých termínech je v 7.00 

hodin s dokončením prací v 16.00 hodin. 

Anežky Malé + parkoviště + spojka do ul. 

Kupeckého 4.  8. • Anny Drabíkové 

16.  8. • Arkalycká 4.  8. • Augustino-
va (úsek Gregorova – Ryšavého) 24.  8. 

• Augustinova (mimo úsek Gregorova – 

Ryšavého) 1.  8. • Babákova 12.  8. • 

Bachova  8.  8. • Bajkonurská 15.  8. • 

Benkova + parkoviště 4.  8. • Blatenská 

12.  8. • Boháčova + parkoviště 5. 8. • 

Bohúňova 17. 8. • Borošova + NN 4449 

10.  8. • Brandlova + parkoviště 18.  8. 

• Brehmova 12.  8. • Brechtova + par-

koviště 5.  8. • Brodského + parkoviště 

22.  8. • Cyprichova 15.  8. • Černockého 

2.  8. • Dědinova (úsek Filipova – Ryša-

vého) 24.  8. • Dědinova (úsek Filipova 

– Hrabákova) 1.  8. • Donovalská (úsek 

Benkova – Ke Stáčírně) + parkoviště 22.  

8. • Donovalská (úsek Benkova – slepý 

konec), včetně park. zálivu 4.  8. • Doub-
ravická 17.  8. • Dubnova + parkoviště 

5.  8. • Emílie Hyblerové 4.  8. • Filipova 

24.  8. • Gregorova 24.  8. • Hekrova + 

parkoviště 5.  8. • Hlavatého (úsek Šti-

chova – K Milíčovu) 10.  8. • Hlavatého 

(úsek Štichova – slepý konec) 15.  8. • 

Hněvkovská 12.  8. • Hněvkovského 1  

8.  8. • Holušická 24.  8. • Horčičkova 3. 

8. • Hrabákova 1. 8. • Hráského 11. 8. 

• Hrdličkova 12. 8. • Hroncova 11. 8. • 

Hrudičkova 1. 8. • Hviezdoslavova (úsek 

Prašná – Výstavní) 16. 8. • Hvožďanská 

24. 8. • Chalupkova 18. 8. • Chomuto-
vická 19. 8. • Janouchova + parkoviště 

3. 8. • Jarešova 16. 8. • Jarníkova 11. 

8. • Jašíkova 2. 8. • Jažlovická 17. 8. • 

Jeřábkova 2. 8. • K Jezeru 16. 8. • K Mi-
líčovu (úsek Domov pro seniory – slepý 

konec) 10. 8. • Kahovská 4. 8. • Kapla-
nova (úsek Kloknerova – Česká pojišťov-

na) 24. 8. • Kaplanova (úsek Kloknero-

va – Hrdličkova) 12. 8. • Ke Kateřinkám 

– parkoviště + NN 3098 19. 8. • Ke škole 

19. 8. • Klapálkova 24. 8. • Klírova 23. 8. 

• Klivarova 10. 8. • Kloboukova 12. 8. • 

Kloknerova 24. 8. • Komárkova 12. 8. • 

Konstantinova + parkoviště 2. 8. • Kos-
mická 3. 8. • Koštířova + NN 4248 24. 

8. • Krejnická 24. 8. • Křejpského + NN 

1094 a část NN 1587 2. 8. • Křtinská 

10. 8. • Kulhavého 15. 8. • Kunínova 

+ parkoviště 4. 8. • Kupeckého + parko-

viště + propojka do Anežky Malé 4. 8. • 

Květnového vítězství (úsek Türkova – 

Markušova) + parkoviště 9. 8. • Láskova 

11. 8. • Lečkova + NN 4307 2. 8. • Led-
vinova + parkovací záliv 4. 8. • Leopoldo-

va (úsek Brechtova – Ke Stáčírně) 5. 8. • 

Leopoldova (úsek Ke Stáčírně – Mírové-

ho hnutí) + parkoviště 22. 8. • Machkova 

9. 8. • Majerského + parkoviště, 22. 8. 

• Malenická 11. 8. • Mandova 16. 8. • 

Markušova 9. 8. • Matúškova + parko-

viště 5. 8. • Mejstříkova 10. 8. • Mende-
lova 3. 8. • Metodějova + parkoviště, 2. 

8. • Michnova + parkoviště,  8. 8. • Mi-
kulova + parkoviště,  8. 8. • Mnichovická 

15. 8. • Modletická + parkoviště, 19. 8. 

• Nad Opatovem 2. 8. • Nad Úpadem 

16. 8. • nám. Kosmonautů 3. 8. • Ne-
chvílova 11. 8. • Nešporova +NN 1621 

3. 8. • Novomeského 15. 8. • Ocelíko-
va 15. 8. • Otická 10. 8. • Petýrkova 

1. 8. • Plickova 3. 8. • Podjavorinské + 

parkoviště  8. 8. • Radimovická + par-

koviště 17. 8. • Rašova včetně slepých 

ulic 10. 8. • Samohelova 22. 8. • Schul-
hoff ova + přilehlá parkoviště + NN 1097, 

NN 1095 18. 8. • Stachova 16. 8. • 

Staňkova 16. 8. • Steinerova 15. 8. • 

Stříbrského 15. 8. • Sulanského 15. 8. 

• Šalounova 2. 8. • Štichova (úsek Ja-

nouchova – Hlavatého) + parkoviště + 

NN 1586, 3909, 10. 8. • Štichova (úsek 

Janouchova – Opatovská) + parkoviště, 3. 

8. • Šustova + parkoviště + slepý úsek, 

23. 8. • Tatarkova 15. 8. • Tererova 17. 

8. • U Chodovského hřbitova 2. 8. • 

U Pojišťovny 24. 8. • U Přehrady (úsek 

Výstavní – Nad Úpadem) 16. 8. • veřejná 
část parkoviště od Mírového hnutí k ul. 
Hekrova NN 1607 5. 8. • V Hájích 16. 

8. • V Jezírkách 2. 8. • V Průčelí + par-

koviště, 9. 8. • Valentova (mimo parko-

vacích ploch při ul.Tűrkova) 9. 8. • Vejva-
novského + parkoviště  8. 8. • Vidimova 

17. 8. • Vojtíškova 11. 8. • Zdiměřická 

17. 8. • Zlešická 11. 8. • Ženíškova 9. 8. 

 7. května (úsek Skřivanova – Pod 

Vodojemem) 24. 8., 19.  10. • 7. května 

(úsek Skřivanova – K Dubu) 23. 8., 18.  

10. • Dobrovolského 16. 8., 11.  10. • 

Donovalská (úsek Brechtova – Ke Stá-

čírně) 16. 8., 11.  10. • Dunovského 25. 

8., 20.  10. • Hejplíkova 25. 8., 20.  10. 

• Chodovecké náměstí 25. 8., 20. 10. • 

Hněvkovského – parkoviště 17. 8., 12.  

10. • K Dubu 23. 8., 18.  10. • K Re-
mízku 23. 8., 18.  10. • Kazimírova 17. 

8., 12. 10. • Ke Skále 16. 8., 11.  10. • 

Ke Sv. Izidoru (první polovina) 23. 8., 18.  

10. • Ke sv. Izidoru (druhá polovina) 24. 

8., 19.  10. • Klecandova 25. 8., 20.  10. 

• Kolmistrova 25. 8., 20.  10. • Kryšto-
fova 17. 8., 12. 10. • Lažanského 24. 8., 

19.  10. • Malebná (úsek Ke Sv. Izidoru 

– slepý konec) 24. 8., 19.  10. • Malebná 

(úsek Ke Sv. Izidoru – K Remízku) 23. 8., 

18. 10. • Medkova (úsek Ke Sv. Izidoru 

– Pod Vodojemem) 24. 8., 19. 10. • Med-
kova (úsek Ke Sv. Izidoru – K Remízku) 

23. 8., 18. 10. • Mirošovská 17. 8., 12. 

10. • Mokrá 25. 8., 20. 10. • Na Sád-
ce 25. 8., 20. 10. • Nad Lomy 25. 8., 

20. 10. • Nad Pahorkem 25. 8., 20. 10. 

• Nedbalova 16. 8., 11. 10. • Obrov-
ského 25. 8., 20. 10. • Pacajevova 17. 

8., 12. 10. • Pištěkova 16. 8., 11. 10. • 

Pod Vodojemem 24. 8., 19. 10. • Ru-
janská 16. 8., 11. 10. • Saudkova 25. 

8., 20. 10. • Skřivanova 23. 8., 18. 10. 

• Starobylá 17. 8., 12. 10. • Stýblova 

25. 8., 20. 10. • Šperlova 16. 8., 11. 

10. • Švabinského (úsek Ke Sv. Izidoru 

– Pod Vodojemem) 24. 8., 19. 10. • Šva-
binského (úsek Ke Sv. Izidoru – K Dubu) 

23. 8., 18. 10. • Švecova 16. 8., 11. 10. 

• U Kolonie 24. 8., 19. 10. • U Nové 

dálnice 25. 8., 20. 10. • U Rybářství 17. 

8., 12. 10. • U Stojanu 25. 8., 20. 10. • 

U Transformační stanice 17. 8., 12. 10. 

• V Benátkách 23. 8., 18. 10. • V Lo-
mech 25. 8., 20. 10. • V Opatově 25. 

8., 20. 10. • Vápeníkova 25. 8., 20. 10. 

• Verdiho 23. 8., 18. 10. • Vojtíškova – 

prostřední parkoviště 17. 8., 12. 10. • 

Volkovova 16. 8., 11. 10. • Vycpálkova 

16. 8., 11. 10. • Wagnerova 17. 8., 12. 

10. • Za Rybářstvím 17. 8., 12. 10. • 

Zakouřilova (úsek Ke Sv. Izidoru – Pod 

Vodojemem) 24. 8., 19. 10. • Zakouři-
lova (úsek K Remízku – Ke Sv. Izidoru) 

23. 8., 18. 10. • Zastrčená 25. 8., 20. 

10. • Zimákova 25. 8., 12. 10. • Čeně-
tická 25. 8., 20. 10. • Blažimská (úsek 

od kruh. objezdu po ul. Divišovskou) 25. 

8., 20. 10. • Divišovská 25. 8., 20. 10. 

• Šternovská 25. 8., 20. 10.

Blokové čištění ulic ve správě Technické správy komunikací

Termíny čištění komunikací ve správě MČ Praha 11
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ROZHOVOR

 „Letos nám výjimečně přálo počasí, 

kromě jednoho dne nepršelo a to bylo 

zásadní pro návštěvnost Zóny,“ pochva-

luje si programový ředitel festivalu David 

Kašpar.

 Pro festival vznikla mapa soch, které 

byly na Jižním Městě instalovány v 70. 

a 80. letech. Mapu si stále můžete po-

řídit v KC Zahrada nebo Chodovské tvrzi 

a vyrazit na objevnou procházku. Všech-

ny sochy navíc byly osazeny cedulkou 

s informací o autorovi, názvu díla a po-

užitém materiálu. Možná vás překvapí, 

že na některých náměstích jsou až čtyři 

umělecké objekty z doby, kdy se sídliště 

budovalo.

 Pro školy z Jižního Města byly každý 

všední den dopoledne připravené výu-

kové programy – děti navrhovaly design 

na cyklistickou helmu, debatovaly o ve-

řejném prostoru nebo o tom, jak cestují 

do školy. Pro širokou veřejnost pak orga-

nizátoři připravili debaty s odborníky.

 Čtvrtý ročník festivalu Street For Art 

je minulostí. 1200 europalet i festiva-

lové centrum z lešení, které postavila 

fi rma Skanska, už jsou dnes zase pryč. 

Věřme ale, že festival Street For Art 

inspiroval alespoň pár obyvatel Jižního 

Města k tomu, aby se víc starali o místo, 

kde žijí. Třeba tím, že ho budou aktivně 

využívat.

Jiří Sulženko 

Festival Street For Art navštívilo více než 
5500 diváků
ZÓNA IDEÁL, KTEROU FESTIVAL STREET FOR ART VYTVOŘIL U STANICE METRA OPATOV, SEHRÁLA HLAVNÍ 

ROLI V DESETIDENNÍM MARATÓNU DÍLEN, DEBAT, DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ A FILMOVÝCH PROJEKCÍ. KAŽ-

DÉ ODPOLEDNE SE ZÓNA ZAPLNILA DESÍTKAMI OBYVATEL, KTEŘÍ RÁDI VYUŽILI ŽIDLE, LAVICE, STOLY A SLU-

NEČNÍKY, KTERÉ TU PRO NĚ BYLY PŘIPRAVENÉ.

Pohled z festivalového centra 

z lešení na zonu Ideal

Zóna Ideál myslela i na aktivity 

pro děti

Debaty na téma Veřejný prostor 

a architektura se zúčastnil 

i zástupce starosty 

Ing. arch. Oleg Rybnikář

Na zahájení festivalu přišly 

stovky diváků

Pro festival vznikla mapa soch 

na Jižním Městě

FOTO: PETR KEFURT

FOTO: PETR KEFURT

FOTO: JANA RABENHAUPTOVÁ

FOTO: DAVID KAŠPAR

FOTO: DAVID KAŠPAR



Letní hudební festival 
Tóny Chodovské tvrze 
zahajuje 19. července

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

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

Letošní festival Tóny Chodovské tvrze 
přivítá hudební hvězdy nejen z Čech ale 
i ze Slovenska nebo Ameriky. Diváci se 
můžou těšit na stálice festivalu jako jsou 
Radim Hladík, Martina Kociánová nebo na 
zcela nové hosty, které letos poprvé doplní 
např. Ensemble Martinů.

Program festivalu začíná v úterý 19. 7. 
zahajovacím festivalovým koncertem, 
který nabídne slavné i méně známé 
instrumentální koncerty Antonia Vivaldiho 
a Johanna Sebastiana Bacha v podání 
renomovaných interpretů. Jako jedna ze 
zahraničních hvězd letošního festivalu 
se představí americký houslista Stephen 
Shipps. Profesor University of Michigan 
a ředitel Mezinárodní akademie hudby 
v Plzni je dlouholetým přítelem Jaroslava 
Svěceného. Na zahajovacím koncertu 
vystoupí s orchestrem Virtuosi Pragenses.  

Středa 20. 7. bude patřit výhradně mužům. 
Galavečer s názvem „Tři můzy a jeden 
muž“ představí málokdy slýchané skladby 
slavných autorů – Händel, Scarlatti, 
Vivaldi, Rossini, Bizet, Massenet, Ibert, 
Watkins, Gounod i takřka neuváděné 
skladby francouzské skladatelky 
Anselme Vineé. V originálních pěveckých 
i nástrojových obsazeních se diváci můžou 
těšit na jména jako Martina Kociánová – 
mezzosoprán, Kateřina Englichová – harfa, 
Žofi e Vokálková – fl étna nebo hostitele 
festivalu Jaroslava Svěceného – housle. 

Letošní program festivalu ale uvítá 
i domácí hvězdy. V jednu z nich vyrostla 
Julie Svěcená, sedmnáctiletá laureátka 
1. ceny soutěže Concertino Praga 
i zahraničních soutěží, která vystoupí se 
svým otcem na zahajovacím koncertě 
a ve čtvrtek 21. 7. na koncertě s názvem 
„Svěcení Léta“, který bude unikátní 
koncertní setkání otce a dcery. Tohle 
„rodinné setkáni“ byste si rozhodně neměli 
nechat ujít. Zazní tu nádherná hudba 
18. – 20. století – Bach, Beethoven, 
Sarasate, Piazzolla, Massenet, Bériot, 
Šostakovič a další. Jaroslav Svěcený 
v průběhu večera představí i malou kolekci 
slavných italských houslí.

Novinka letošního festivalu Tóny 
Chodovské tvrze – Ensemble Martinů 
se divákům představí v pondělí 25. 7. 
na koncertě, který spojí jazz s klasickou 
hudbou – „Classic And Jazz s Ensemble 
Martinů“. Ensemble Martinů je známý 
a kreativní soubor, který ukáže velkou 
barevnou škálu klasické a moderní hudby 
20. století, která osloví posluchače všech 
generací. Zazní hudba argentinského 
hudebního mága Astora Piazzolly, 
Parafráze a variace na Bernsteinovu West 
Side Story od Alexeje Frieda, Písnička 
z Bretaně od Ivana Kurze a také klavírní 
kvartet Ludwiga van Beethovena.

Koncert s názvem „Blue Effect 
A Jaroslav Svěcený“ (26. 7.) je 

projektem kytarové legendy Radima 
Hladíka a klasikou odkojeného virtuosa 
Jaroslava Svěceného. V průběhu večera 
zazní i pilotní skladby této renomované 
rockové formace.
Závěrečný koncert festivalu bude ve 
znamení temperamentu, virtuosity 
a emocí. 

Festivalovým vyvrcholením určitě 
bude jeden z nejlepších cikánských 
orchestrů na světě – kapela Cigánski 
diabli ze Slovenska. Orchestr Cigánski 
diabli byl založen v roce 2007 a je 
složený z osmi profesionálních, klasicky 
vzdělaných hudebníků. Jejich hudební 
virtuositu a obrovskou dynamiku využil 
např. Supraphon, který vydal desku 
s aranžemi klasických melodií s názvem 
Adagio & Furioso. Energie kapely je tak 
silná, že se ji nebojí zvát ani pořadatelé 
rockových festivalů – sám Jaroslav 
Svěcený jich jako host Cigánských Diablů 
letos několik objede. Jaroslav Svěcený 
si Cigánské diably zamiloval pro jejich 
nesmírnou virtuositu a temperament, 
s jakým hrají vážnou hudbu až po lidové 
písně. „Cimbálista Diablů Šarközi není 
příbuzný s francouzským prezidentem, ale 
kdyby měli cimbálisté republiku, jistě by na 
jejího prezidenta mohl kandidovat. Jeho 
projev je skutečně fenomenální,“ říká autor 
programu festivalu Jaroslav Svěcený.

Letošní festival Tóny Chodovské tvrze 
byste si rozhodne neměli nechat ujít. Na 
jednom místě budete mít možnost se 
setkat s velkými jménami současné nejen 
české hudební scény.

Všechny koncerty začínají ve 20.00 hodin a budou 
se konat i v případě nepříznivého počasí, kdy bude 
připraveno nedaleké Kulturní centrum Zahrada 
i autobusy na převoz diváků z Tvrze. Vstupenky 
již v prodeji za zvýhodněné ceny, více informaci 
na v pokladně Chodovské tvrze, KC Zahrada, v síti 
Ticketpro a na www.webticket.cz. 
Více o koncertech naleznete 
na www. chodovskatvrz.cz

Již po osmé se Chodovská tvrz 
stane dějištěm letního hudebního 
festivalu Tóny Chodovské tvrze. Ve 
dnech od 19. 7. do 27. 7. se diváci 
můžou těšit na originální dramaturgii 
a pestrou hudební paletu domácích 
i zahraničních interpretů.
Na šesti koncertech zazní nejen 
klasickohudební  projekty, ale 
příležitost dostane i hudba etnická 
a rocková.

Julie Svěcená, foto: archiv.
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ POMÁHÁ. 
Pozdě v noci 1. dubna strážníci pomo-

cí vyhledávacího zařízení 

na odcizená vozidla, 

které zakoupila Měst-

ské část Praha 11, 

nalezli v  Blatenské 

ulici odcizené osobní 

vozidlo Škoda Octá-

vie. Z důvodu podezře-

ní ze spáchání trestného 

činu strážníci zajistili místo trestného činu 

a předali celou věc Policii ČR k dalšímu še-

tření.

BUDOVAL  PŘÍBYTEK POD SCHODY. 
Ráno 7. dubna strážníci při běžné hlíd-

kové činnosti spatřili v Šalounově  ulici 

pod vstupními schody obytného domu 

ležícího muže, který si zde budoval své 

nové obydlí. Následně strážníci zjistili, že 

po dotyčném je vyhlášeno celostátní pá-

trání Policií ČR. Muže předvedli na Policii 

ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

VŠÍMAVOST SE VYPLÁCÍ. Odpoledne 

15. dubna bylo oznámeno na l. 156,  že 

v  Hviezdoslavově ulici muž a žena vykrá-

dají vozidla. Na místo byla ihned vyslána 

autohlídka strážníků, která zjistila, že 

pachatelé odjeli z místa černým BMW. 

Po krátkém pátrání bylo vozidlo i s osád-

kou nalezeno ve Starobylé ulici. Násled-

ným šetřením bylo zjištěno, že se jedná 

o pachatele trestného činu. Strážníci 

muže a ženu omezili na osobní svobodě 

a následně na místo přivolali Policii ČR, 

která si celou záležitost převzala k další-

mu šetření.

STRÁŽNÍCI ZASÁHLI PŘI RVAČCE 
V BARU. Časně ráno 16. dubna bylo ozná-

meno na l. 156, že ve Starobylé  ulici se 

před barem perou neznámí muži. Po pří-

jezdu na místo strážníci spatřili tři osoby, 

které úctou k sobě zrovna neprahly. Z to-

hoto důvodu strážníci razantně zasáhli, 

jednomu zraněnému přivolali rychlou zá-

chranou službu a z důvodu pro podezření 

ze spáchání trestného činu byla na místo 

ihned přivolána Policie ČR, která si celou 

záležitost převzala k dalšímu šetření.

CHTĚLI ODNÉST HASICÍ PŘÍSTROJE. 
Pozdě večer 24. dubna byli strážníci pro-

cházející vestibulem metra Háje upozorně-

ni dozorčím stanice, že před okamžikem 

dva mladíci odcizili ze soupravy metra ha-

sicí přístroje a utíkali pryč. Po krátkém pá-

trání a honičce strážníci dva nenechavce 

zadrželi v  Opatovské ulici. Hasicí přístro-

je mladíci vrátili nepoškozené dozorčímu 

stanice a za jejich nenechavost jim byla 

ze strany strážníků udělena vysoká blo-

ková pokuta, která je připravila minimálně 

o jejich měsíční kapesné.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Zatímco spíte

Některé jevy není v lidských silách zlikvi-

dovat. Opilý a agresivní host v restaura-

ci, bezdomovec, který se zatoulal mezi 

obytné domy, večírek na balkoně, který 

ruší sousedy nebo mládež, která se brzy 

ráno vrací domů a má pocit, že na světě 

není větších hrdinů. To všechno, a nejen 

to, museli řešit strážníci z Prahy 11 bě-

hem jediné noci. 

 Noční služba začíná v sedm hodin 

večer a končí sedmou hodinou ráno. Bě-

hem těch dvanácti hodin se strážníci se-

tkávají s leckdy skutečně kuriózními situ-

acemi. Některé jsou až legrační, některé 

spíš smutné. Rozhodně ale bývá na co 

vzpomínat.

 Například první červnová noční: Po-

prvé se majáky rozblikávají už dvacet 

minut po sedmé. Strážníci jsou voláni 

k muži, který už dlouho leží na trávníku 

u jednoho z panelových domů. Na místě 

se ukáže, že cizinec je naživu a zdravý, 

ale tak trochu přebral. Protože je scho-

pen chůze, komunikuje a žádné zdravot-

ní potíže nemá, strážníci mu domlouvají 

a muž slibuje, že odejde. Během jediných 

dvou hodin klidu strážníci vyrážejí zkont-

rolovat, jestli už jsou v pořádku některé 

předměty stížností od občanů. Neukradl 

zase někdo značku zákaz vjezdu, aby ji 

nemusel dodržovat? Jsou v pořádku par-

kovací místa pro invalidy? Nedělá někde 

někdo nepořádek? Mezitím volají stráž-

níky z operačního střediska: Nějaké dítě 

neustále volá z telefonní budky linku 

156, což blokuje tísňovou linku. Strážníci 

proto vyjíždějí na adresu budky a doslo-

va za ruku chytají přibližně pětiletou hol-

čičku. Celá věc končí omluvou maminky.

Těsně po desáté večer ale přichází další 

oznámení. Tentokrát jde o rušení noč-

ního klidu. Strážníci na místo přijíždějí 

a zjišťují, že na restaurační terase je sku-

tečně až moc živo. Protože hosté jsou 

slušní, zábavu tlumí a přesouvají se do-

vnitř, strážníci jim domluví, počkají, až se 

poslední host přesune do podniku a je-

dou ke stanici metra Háje, mají se tam 

zdržovat opilí lidé. A ti tam také jsou 

a nejsou vůbec přátelští. Jeden z nich 

chodí jen s podporou francouzské hole, 

s radostí s ní ale šermuje proti strážníko-

vi. I toho se ale strážníkům daří uklidnit 

a vyprovodit pryč z veřejného prostran-

ství. Jenže to už musejí spěchat zase 

jinam. Mladou ženu měl někdo přepad-

nout, je slyšet volání o pomoc. Strážníci 

spěchají na místo, tam se setkávají s ko-

legy z Policie ČR, kteří už chytili pachate-

le. A za chvíli další volání – v restauraci 

mají problém s opilým hostem. Host se 

napil o hodně víc, než měl, a v restaura-

ci usnul. Protože není schopen dokonce 

ani sedět, natož chodit, musí přijet spe-

ciální vůz pro svoz opilců a odvézt muže 

na záchytku. A to ještě nevíme, že místo 

jednoho opilce se na záchytku povezou 

tři. Další dva našly jiné hlídky. 

 Zanedlouho přichází asi nejabsurd-

nější oznámení. Strážníky volá žena, kte-

rá na svém balkoně v šestém patře vidě-

la cizího muže. Až se tomu nechce věřit, 

ale pravda to je. Jakýsi muž neměl klíče 

od domu a měl spát u kamaráda v os-

mém patře. A tak lezl přes balkony. Jen-

že v šestém patře mu došly síly. I tuto si-

tuaci strážníci řeší. Přibližně za hodinu se 

ale znovu potkají nejen s kolegy z jiných 

hlídek, ale také s kolegy policisty, s nimiž 

se tu noc už jednou zdravili. Tentokrát je 

třeba řešit rvačku několika mladých lidí, 

kteří se vracejí z diskotéky. Nikdo neví, 

proč se perou, jen se všichni cítí moc ura-

ženě a statečně. Jsou agresivní na sebe 

navzájem, snaží se diskutovat s policisty 

i strážníky, jeden z mladíků krvácí z nosu 

a chce podat trestní oznámení. To vyvo-

lává další provokace a všem „uniformám“ 

dá hodně práce, než zklidní přibližně de-

setihlavý hlouček tak, aby nedocházelo 

k dalšímu napadání. Skupinka diskotéko-

vých hrdinů se nakonec rozchází a s nimi 

vlastně končí strážníkům i noční služba. 

Tentokrát nepatřila k těm klidnějším. 

Jana Přikrylová
Policie hl. m. Prahy

KLID A BEZPEČÍ, TO JE ASI TO PRVNÍ, CO KAŽDÝ V MÍSTĚ SVÉHO BYD-

LIŠTĚ HLEDÁ. A ŽE PRAHA 11 TYTO PODMÍNKY SPLŇUJE, O TOM NENÍ 

POCHYB. DNES A DENNĚ SE O TO STARÁ ÚŘAD, MĚSTSKÁ POLICIE I JEJÍ 

KOLEGOVÉ Z POLICIE ČR. A JSOU DNY, A HLAVNĚ NOCI, KDY ZACHOVAT 

KLID OBYVATEL JEDENÁCTKY ZNAMENÁ PRO STRÁŽNÍKY SKUTEČNOU 

„HONIČKU“.

FOTO: MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY



AKTUÁLNĚ

Šampión 
z podkroví    
                                                                

Představte si atleta, který usíná při rych-

losti, jakou fenomenální Usain Bolt drti-

vě poráží své soupeře. A když přidá, sta-

čí mu konkurovat jen rychlá auta. Každý 

den přitom urazí vzdálenost Praha – Brno 

čtyřikrát. Možná se ptáte: Co je zač? Od-

pověď je překvapivě snadná: Jmenuje se 

rorýs, váží necelých 50 gramů a možná 

bydlí ve vašem domě. Tedy jen pár týd-

nů v roce, když potřebuje přivést na svět 

svoje potomstvo. Jakmile se mu to po-

daří, roztáhne křídla, naposledy za jása-

vého pokřiku zakrouží nad svým dočas-

ným domovem a vydá se s celou rodinou 

na dalekou cestu, až na samý jih Afriky. 

A tam létá a létá… Celou dobu od srpna 

do května je ve vzduchu, ve dne v noci! 

A kdy přilétá? Přes Středozemní moře 

poměrně brzo, už během února a břez-

na. Jenže dál, do zimou ještě opanované 

střední Evropy nijak nespěchá. Užívá si 

teplého počasí a čeká, až bude i tam tep-

leji a delší den.  

 U nás se objeví až v závěru dubna. 

Spolu s dalšími rorýsy obletuje svoje 

hnízdiště a křičí do okolí, že právě tady, 

pod touto střechou je doma. Jenže 

v posledních letech spousta rorýsů svůj 

domov nenajde a nový hledá se stále 

většími obtížemi. Staré domy se opra-

vují a všechny praskliny ve fasádě, díry 

po vypadlých cihlách a štěrbiny v pod-

kroví jsou postupně opravovány. Rorýsi 

tak často přijdou o svá hnízdiště. Část 

z nich se naučila hnízdit ve větracích ot-

vorech v podstřeší paneláků, které jim 

připomínají skalní stěny. S tím, jak síd-

liště dostávají nový, zateplený kabát, 

mizí rorýsí domovy. Každý rok vyrážíme 

do ulic a hledáme rorýsí hnízda, o kte-

rých vedeme záznamy, přístupné všem, 

kteří by o nich měli vědět. Pomáhají nám 

v tom naši spolupracovníci, kterými se 

můžete stát i vy. Pomoc je to jednodu-

chá a účinná, více se dozvíte ze stránek 

www.rorysi.cz.

 Letos přiletělo rorýsů zase o hodně 

méně. Šampiónovi z podkroví stačí malá 

dutina, pomoz-

te mu ji uhájit! 

A pokud si nebu-

dete vědět rady, 

volejte na tel.: 

274 866 700. Tě-

šíme se na spolu-

práci!

Lukáš Viktora
Česká společnost 

ornitologická

27KLÍČ 9/2011

OMALOVÁNKY PRO DĚTI



www.praha11.cz28

INZERCE

FERNET Stock Exclusive Klic 182x252.indd   1 7.2.11   18:07



29KLÍČ 9/2011

INZERCE

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

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Ať je léto nebo zima, u Křečka je stále prima.

Pěkné zboží, nízké ceny – nakupujte s námi všemi.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

Akční ceny ČERVENEC – SRPEN
Drůbeží jemné párky 44,90 39,90 Kč

Gothajský salám 89,90 59,90 Kč

Paštika s medvědím česnekem 119,90 79,90 Kč

Maďarská podkova 149,90 129,90 Kč

Jánošík 149,90 129,90 Kč

Cikánská pečeně 169,90 149,90 Kč

Kuřecí prsa s.k. 104,90 89,90 Kč

Vepřová plec s.k. 89,90 79,90 Kč

Vepřové koleno zadní 73,90 54,90 Kč

Trvale snížená cena
Grilovací klobásy 99,90 Kč

(Mnichovská – Mexická – Norimberská)

Turistický salám 99,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy 

do vyprodání zásob.
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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

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

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

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

„Dobře zpracovaná nabídka bytu je  
základem úspěšného prodeje a pronájmu. 
Prioritou jsou perfektní fotky, 3D půdorys, 
přesné informace, inzerce na předních  
realitních serverech a v tištěných mediích“, 
říká realitní makléř společnosti BLANÍK  
REALITY s.r.o., Rudolf Bálek. 

s.r.o., Blanická 16, Praha 2, Vinohrady

Pro naše klienty hledáme 
byty v lokalitě Prahy 11
Nabídněte Váš byt na tel.: 603 872 485  
nebo e-mail: blanik@blanikreality.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.
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Bez odstávek to nejde
Během odstávek probíhá řada důležitých revizí a  oprav 
teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného pro-
vozu a které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové 
fungování dodávek tepla a teplé vody. Víme, že jsou pro vás 
odstávky nepříjemným obdobím, a proto se vždy snažíme 
práce zkracovat jen na nezbytně nutnou dobu.

Rádi vám podáme veškeré informace o  průběhu prací 
ve vaší lokalitě a odpovíme na všechny otázky týkající se 
odstávek na e-mailu ptas@ptas.cz.

Lokality v Praze Termíny od–do

Háje bez odstávky

Chodov –  Brandlova, Hněvkovského, 
Květnového vítězství 11. 7.

Chodov – Podjavorinské, Michnova 12. 7.

Chodov – Bachova, Mikulova 15. 7.

Chodov –  Radimovická, Modletická, 
Ke Kateřinkám 13. 7.

Opatov – Zdiměřická, Chomutovická 11.–17. 7.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách 
tepelné energie v roce 2010 *

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7  /  www.ptas.cz

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizované 
termíny naleznete 
na www.ptas.cz

Bez odstávek to nejde
Během odstávek probíhá řada důležitých revizí a  oprav
teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného pro-
vozu a které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové 
fungování dodávek tepla a teplé vody. Víme, že jsou pro vás 
odstávky nepříjemným obdobím, a proto se vždy snažíme
práce zkracovat jen na nezbytně nutnou dobu.

Rádi vám podáme veškeré informace o  průběhu prací 
ve vaší lokalitě a odpovíme na všechny otázky týkající se 
odstávek na e-mailu ptas@ptas.cz.

Lokality v Praze Termíny od–do

Háje bez odstávky

Chodov –  Brandlova, Hněvkovského,
Květnového vítězství 11. 7.

Chodov – Podjavorinské, Michnova 12. 7.

Chodov – Bachova, Mikulova 15. 7.

Chodov –  Radimovická, Modletická, 
Ke Kateřinkám 13. 7.

Opatov – Zdiměřická, Chomutovická 11.–17. 7.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách 
tepelné energie v roce 2010 *

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7  /  www.ptas.cz

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizované 
termíny naleznete 
na www.ptas.cz

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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ZCELA NOVÉ Volvo v60
OSTRE.volvoCARS.CZ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 5,3–8,9 l/100 km, 139–231 g/km

V žIVOTĚ JDE O VÍC NEŽ O VOLVO. TŘEBA O TO 
VĚDĚT, ŽE KDYŽ UŽ VÍC NEŽ 80 LET VYRáBÍTE 
BEZPEČNÁ  AUTA, MŮŽETE SI DOVOLIT VYROBIT 
TO NEJOSTŘEJŠÍ Z NICH. A PROTO JE TU 
bezpečně nejostřejší Volvo VŠECH DOB.

Autosalon Praha Dejvice
Čkalova 22, Praha 6 – Dejvice
Tel.: 222 356 570, fax: 222 356 579
dejvice@autohase.cz
www.autohase.cz

Resort Stodůlky
Za Mototechnou 971, Praha 13 – Stodůlky
Tel.: 222 356 500, fax: 222 356 519
stodulky@autohase.cz
www.autohase.cz
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