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Ceny platí od 1. 11. do 30. 11. 2011 při fi nancování 

s Renault Finance. * Záruka 4 roky nebo 60 000 km 

(platí ta z podmínek, která nastane dřív) při fi nan-

cování s Renault Finance. Clio: spotřeba 3,5–7,6 

(l/100 km), emise CO
2
 106–135 (g/km). Vyobra-

zení vozidla je pouze ilustrativní.

JIŽ OD č
včetně prodloužené záruky na 4 roky
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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 

4. listopadu 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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Podpora podnikání na Jižním Městě, 
„Podnikatelský inkubátor”

Sídliště bylo původně navrženo jako 

příměstský satelit s vyváženou funkcí 

bydlení, pracovních příležitostí a dopro-

vodných aktivit. Při jeho výstavbě v 70. 

a 80. letech minulého století byla bohu-

žel akcentována pouze funkce bydlení 

na úkor všech ostatních potřeb. 

 Významná část dnes již prosperují-

cích fi rem má po roce 1989 svůj původ 

v tzv. "garážových technologiích". Lidé 

mohli začít s "podnikáním" v ekonomicky 

přijatelných podmínkách většinou v ga-

rážích a přístavcích u svých rodinných 

domů, a pokud se původní projekt roz-

vinul do podoby stabilní a fungující fi rmy, 

tak postupně docházelo k nárůstu fi rmy 

a většinou i ke změně sídla. To proto, 

že zaběhlý podnik pak již měl k dispo-

zici více volných prostředků a i výhod-

nější přístup k úvěru. Pro začínajícího 

živnostníka je často nepřekročitelnou 

překážkou nalezení vhodných prostor 

pro podnikání za fi nančně přijatelných 

podmínek. Týká se to především oblas-

ti drobné výroby a služeb. Jižní Město 

dává z tohoto hlediska svým obyvate-

lům do vínku značný hendikep, neboť 

jednotlivé garáže či levné přístavky zde 

nenajdeme, a když si chce živnostník 

založit svůj malý podnik, ihned na něj 

dolehne břímě vysokých nájmů, které 

často dobrý nápad udusí ještě před tím, 

než mohl prokázat svoji životaschop-

nost.

 Škodní však jsou i ostatní obyvatelé 

Jižního Města, kteří jsou v roli zákazníků, 

protože se jim tak omezuje nabídka ob-

chodu a služeb. Cosi málo začaly řešit 

farmářské trhy, které si za krátký čas 

zajistily své pevné místo na Jižním Měs-

tě, ale stále je to málo.

 Proto je záměrem městské čás-

ti Praha 11 nalezení vhodných ploch 

a prostor, které by mohly být začínají-

cím podnikatelům na Jižním Městě vý-

hodně pronajímány. V úvahu připadá 

pronájem na dobu tří až pěti let s tím, 

že nejnižší pronájem by byl v prvním 

roce a pak by se nájem postupně pro-

gresivně zvyšoval. Po té době by musel 

živnostník prostory opustit a postavit 

se plně na vlastní nohy buď ve svém, 

nebo v jiném pronajatém objektu, ale 

již za tržní nájemné. Vše záleží na tom, 

zda se na Jižním Městě najdou pro zá-

měr vhodné plochy a potřebné fi nanční 

prostředky, nikoli však z rozpočtu měst-

JIŽNÍ MĚSTO JE ZVLÁŠTNÍM MĚSTSKÝM USKUPENÍM SÍDLIŠTNÍHO 

TYPU, KTERÉ MÁ SVÁ VÝRAZNÁ SPECIFIKA. KLADNÁ I ZÁPORNÁ. JED-

NÍM Z TĚCH HORŠÍCH JE OBTÍŽNOST HLEDÁNÍ VHODNÝCH VÝROBNÍCH 

A PRODEJNÍCH PROSTOR PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE V ROZSÁH-

LÝCH PLOCHÁCH PANELOVÉ ZÁSTAVBY. 

Záměrem městské části Praha 11 je nalezení vhodných 

ploch a prostor, které by mohly být začínajícím 

podnikatelům na Jižním Městě výhodně 

pronajímány.

FOTO: ARCHIV REDAKCE
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ské části. Dále pak bude muset být celý 

systém podpory podnikání doveden 

do reálné podoby a musí být rovněž na-

staveny rovné podmínky, aby ho mohli 

začínající živnostníci využívat, ale záro-

veň, aby ti noví nebyli zvýhodněni opro-

ti stávající konkurenci. 

 Prvním krokem k uskutečnění tohoto 

záměru bude analýza podmínek a mož-

ností pro podporu podnikání na Již-

ním Městě, která by měla především 

řešit vytipování vhodných ploch pro 

uskutečnění záměru s vyhodnocením 

vlastnických vztahů, návaznost ploch 

na technickou infrastrukturu a vztah 

k územnímu plánu. Dále je třeba vyhod-

notit defi city konkrétních typů služeb 

a výroby na Jižním Městě a obecně defi -

novat podmínky, za kterých by mohl být 

projekt "Podnikatelského inkubátoru" 

realizován. S výsledky analýzy budou 

obyvatelé Jižního Města seznámeni.

Ing. Miroslav Tatíček, 
odbor územního rozvoje

si sportovci mohou užít nejvyšší stěny 

v republice. Hala, která vznikla z bývalé 

výměníkové stanice, nabízí sedmnácti-

metrovou stěnu a zároveň nabízí vnitř-

ní i venkovní lezeckou plochu pro lezení 

a bouldering o celkové ploše 1550 m2. 

Ve vnitřní hale může trénovat až 35 dvo-

jic lezců najednou. Hala také brzy nabíd-

ne prostory v dalších tělocvičnách pro 

cvičení aerobiku, zumby, jógy a dalších 

sportů. Pro ty, kteří sem třeba jen přive-

dou za sportem svoje děti, je připraveno 

příjemné posezení s občerstvením a vý-

hledem do okolí, ale také přímo dovnitř 

do haly.

 Je to již několikátá stará výmění-

ková stanice u nás, která se proměnila 

ve funkční budovu a nabízí další mož-

nosti sportu a zábavy lidem z jedenáct-

ky. I nesportovec musí uznat, že celé 

architektonické pojetí budovy je výjimeč-

né a nápadité a oživuje tak i venkovní 

prostory sídliště. Rozhodně už se stává 

jedním z orientačních bodů chodovského 

sídliště.

 Vedle multifunkční Sportovní haly Jižní 

Město, Centra bojových sportů na Opa-

tově, sportovního areálu Mikulka či Schul-

hoff ova a dalších venkovních sportovišť 

a hřišť je tato nová hala, která přinesla 

Jižnímu Městu další „NEJ“, další repre-

zentativní částí mozaiky sportovní na-

bídky na Jižním Městě. 

Jsem tomu velmi rád.

Váš Dalibor Mlejnský
starosta

Slovo 

starosty

JIŽNÍ MĚSTO A JEHO DALŠÍ NEJ 

Minulý víkend jsem byl se svými dětmi 

na výletě na kolech, když jsme se vraceli 

domů, udělali jsme si poslední zastávku 

v nově otevřené horolezecké hale v Do-

novalské ulici. Já sám lezec nejsem, dá-

vám přednost sportům, při kterých se 

stojí nohama na zemi ☺, ale nesmírně 

obdivuji ty, kteří se tomuto sportu věnu-

jí. A v této nové hale na Jižním Městě 

Anketa pro čtenáře k otázce podnikatelského inkubátoru
•  Domníváte se, že byste do budoucna mohli záměr podnikatelského inkubátoru 

osobně využít?
Své odpovědi posílejte na adresu ctenari@praha11.cz, vaše názory na toto téma uvítáme 
a nejzajímavější odpovědi uveřejníme.

Horohala 

na Jižním Městě 

vyhovuje svou náročností jak 

dětem, tak i pokročilým horolezcům.

Více o horahale ještě na straně 15.FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

KOULELO SE KOULELO…V neděli 25. 9. 2011 

odpoledne jsme tradičně oslavovali pod širým nebem 

narozeniny Mateřského centra Domeček YMCA Praha. 

Letos již čtrnácté. A tentokrát ve znamení jablíček. Koulela 

se všude – v soutěžích pro děti, v koláčích, které napekly maminky, 

i v překvapení, které děti čekalo na konci odpoledne. Kromě toho 

byl pro děti připraven jarmark se spoustou odměn, trampolína 

a představení plné písniček skupiny Myš a Maš. K úplné spoko-

jenosti nechybělo ani krásné počasí. Takže za rok – na viděnou 

na oslavách 15. narozenin ☺.

OBYČEJNÉ SCHODY? Jižní Město, městská čtvrť 

zdánlivě téměř na rovině, má víc svahovitých částí, 

které si buď vynutily nebo projektantům umožnily uplat-

nit tam schody. Tyhle docela zajímavě pomáhají dotvářet 

podobu náměstí Pošepného. 

MENDELÁNKOVÁNÍ. Děti z jihoměstských mateř-

ských školek se přišly v září pobavit do ZŠ Mendelova 

s klaunem, zasoutěžit si v neobvyklých disciplínách 

a potěšit se zvířátky. Dozvěděly se zajímavosti ze života 

králíků, které ve škole chovají. Dozvěděly se o práci policie, hasičů 

a záchranné služby. Děti odcházely s nadšením i proto, že jejich 

průvodci byli žáci z 2. stupně a výborně se o ně starali.

I LAMPY MAJÍ SVÉ DNY. Tak by se klidně mohla 

jmenovat tato fotografie. Novému nátěru se po 

určité době nevyhnou ani lampy veřejného osvětlení, 

jen realizace je malinko obtížnější. Ale jak je vidět z fotky, 

pokud počasí práci přeje, je to zážitek hlavně pro kolemjdoucí. ☺

ŘÍJNOVÉ ZASTAVENÍ. Za brzkého rána U Památ-

níku svobody v severním parku u Chodovské tvrze 

nic neruší poklid. V průběhu dne, pokud je vlídný, zvou 

lavičky k posezení a třeba i k zamyšlení. Informační plocha 

diskrétně opodál připomíná poslání jednotlivých bloků z karar-

ského mramoru. Úvodní slogan – Povždy již zde stůj, varuj, braň, 

vzdoruj! – naznačuje východiska. Památné dny českého národa 

by možná vyplnily již celý kalendář. Říjnové ohlédnutí za vznikem 

novodobého státu v roce 1918 však patří mezi základní.  

OMLUVA ČTENÁŘŮM
V čísle 11 vyšel na straně 7 omylem neaktuální text a výherci 

k fotosoutěži z čísla 10. Chyba vznikla záměnou textu v gra-

fi ckém studiu. Dodatečně se za ni omlouváme a samozřejmě 

zveřejňujeme aktuální informace. 

Správné odpovědi z Klíče 10: 
na balonu s označením ČS chybí kolečko nad S, na tomto balonu 

chybí i označení OK, mezi balony chybí postava, na balonu 

vpravo chybí označení ČS, v pozadí fotografi e chybí bílý panelový 

dům.

Výherci knihy: Zdeňka Šindelářová, Lenka Vítková, Kateři-

na Šte� ová, Vladimír Němec, Jan David

V čísle Klíč 10 jste měli hledat pět rozdílů na fotografi i z tréninku 

mladých jihoměstských fl orbalistů z Haly Jižní Město. 



Správné odpovědi z Klíče 11: 
Pod střechou haly vlevo na-

hoře chybí na potrubí jeden 

refl ektor. Vpravo nahoře chy-

bí v třetí řadě osvětlení třetí 

zářivka. Na hrazení u plochy 

chybí reklama na levé straně. 

Třetí vlajka od leva je celá mod-

rá místo modro-žlutá. Na čelní 

straně haly přebývá jedno "p" - 

ppraha 11.

Výherci knihy:
Alena Kočová 

Marie Svobodová

Jan Uhlíř

Bohumil Tržil

Karolína Smetánková

Na fotografi i vlevo najdě-

te 5 rozdílů, kterými se liší 

od fotografi e nahoře. Svoje 

postřehy posílejte e-mailem 

na klic@praha11.cz, nebo 

pošlete poštou či zanes-

te na adresu redakce Klíče, 

Ocelíkova 672, Praha 11, 

149 41, nejpozději do 15. 

listopadu. Pět úspěšných 

a rychlých odměníme knihou 

Praha 11 obrazem. Dnes bu-

dete hledat pět rozdílů na 

fotografi i Jižního Města, kte-

rá vznikla na střeše hotelu 

Opatov. Vylosovaní výherci 

si mohou knihu vyzvednout 

po telefonické domluvě (tel.: 

267 902 217) v redakci Klíče. 

Soutěž 
o fotopublikaci 
Prahy 11

Najdi 5 rozdílů

Koncem září navštívila Jižní Město paní PhDr. Eliška Klobou-

ková z Brna. Doprovázeli ji MVDr. E. Buřilová, MVDr. L. De-

dek, CSc., a  ing. Eliška Vránová z klubu historie při brněnské 

Veterinární a farmaceutické univerzitě a jihoměstský kronikář. 

Návštěva z ruchu hlavních ulic směřovala do poměrného po-

klidu Kloboukovy ulice v Horních Roztylech. Paní, které byste 

rozhodně nehádali její věk, tak konečně spatřila ulici, jež nese 

jméno jejího otce, prof. Antonína Klobouka. Tam se připojila 

i manželka jejího synovce J. Chvátalová.   

 Ulice se všem zamlouvala polohou, různorodou zástavbou 

a úpravnou zelení, kterou v Jižním Městě účastníci vůbec cenili. 

Také se jim zamlouvalo, že jde o dynamickou pražskou čtvrť se 

zajímavými místy.

 O A. Kloboukovi přináší základní informace Jihoměstský ulič-

ník, dostupný v informačním centru a střediscích. Vědec odhalil 

závažné zvířecí choroby, byl i rektorem vysoké školy, která je 

dnes již univerzitou a chlubí se 

novým pavilonem pro výzkum 

chorob přežvýkavců a prasat, 

pojmenovaným po panu profe-

sorovi a ozdobeným jeho bus-

tou. Paní doktorce E. Klobou-

kové se u nás líbila i návaznost 

ulic Kloboukovy a Babákovy. 

Prof. E. Babák, jiný význam-

ný vědec, kdysi A. Klobouka 

na „veterinu“ pozval a napomo-

hl tak jeho odbornému růstu. 

Paní po návratu domů řekla, že 

na Jižním Městě prožila nejhez-

čí den tohoto roku. Nás třeba 

ještě čeká. Jiří Bartoň   

Nejhezčí den roku 
ZAJÍMAVOSTI
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Eliška Klobouková v popředí 

mezi ostatními na nároží 

Kloboukovy ulice. 

FOTO: J. BARTOŇ 
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Zhruba v polovině 

září nahradil ve funk-

ci 1. místostarosty 

městské části Pra-

ha 11 Ing. arch. 

Olega Rybníkáře 

jeho stranický kolega 

PaedDr. Mgr. Ladislav 

Kárský. V politice není žádným nováč-

kem, v posledních několika letech půso-

bil jako předseda Obvodního výkonného 

výboru ČSSD v Praze 11 a v celostátní 

a pražské komisi pro sport. Kandidoval 

do Senátu Parlamentu ČR a zároveň jako 

lídr do Zastupitelstva MČ Praha 11. 

 Vystudoval obor speciální pedago-

gika – tělesná výchova na Pedagogic-

ké fakultě Univerzity Karlovy a dálkově 

Fakultu tělesné výchovy a sportu také 

na Karlově univerzitě. Od mládí byl jeho 

život velmi úzce spjatý právě se spor-

tem. Od základní školy se věnoval atleti-

ce, která zůstala jeho celoživotní láskou 

a profesí.

 Po svém aktivním působení spor-

tovce (reprezentant Československa 

v atletice 1970–1982, věnoval se čtvrt-

ce překážek) se vydal na dráhu trenéra 

a se svými svěřenci slavil velké úspěchy. 

Zúčastnil se olympiády v Atlantě v roce 

1996 a v Sydney v roce 2000.

 Jelikož je neuvolněným zástupcem 

starosty, působí zároveň profesně v Cen-

tru sportu Ministerstva vnitra ČR na po-

zici vedoucího oddělení atletiky. 

 Svůj volný čas tráví rád na chalupě 

ve středních Čechách. Jako 1. zástupce 

starosty je jeho kompetencí oblast soci-

ální politiky, ve které by rád uplatnil svoje 

zkušenosti. Blízká je mu otázka seniorů 

a jejich oblast volnočasových aktivit. 

red

Jihoměstská majetková, a. s., 
se sídlem Ocelíkova 672/1 

(provozovna Tererova 1356a) 

přijme k zimnímu úklidu 
celkem 5 mužů. 

Předpoklad fyzická zdatnost 

a občanská bezúhonnost. 

Kontaktní osoba JUDr. Miroslav Pígl, 

tel.: 731 657 602, 

e-mail pigl@jihomestska.cz

jak jste již možná slyšeli, anebo se brzy 

sami přesvědčíte, městská část Prahy 

11 v průběhu září úspěšně zahájila pro-

gram na podporu bytových družstev 

a společenství vlastníků jednotek. 

 Cílem této snahy je aktivní zapoje-

ní obyvatel Prahy 11 do rozhodování 

o rozvoji Jižního Města za pomoci přímé 

konzultace jejich námětů, přání a podně-

tů s odpovědnými vedoucími městské 

části. Osobami, které zprostředková-

vají tato setkání a koordinují celý pro-

gram, jsou manažeři bytových družstev 

Mgr. Petr Burda a Ing. Michal Trojek.

 A k jakým činnostem od zahájení pro-

gramu doposud došlo? Během září pro-

běhla celkem čtyři velká setkání s před-

sedy společenství vlastníků jednotek ulic 

Rašova a Klírova a s předsedy bytových 

družstev ulice Hněvkovského. Zástupci 

ulice Jeřábkova pak měli možnost konzul-

tovat svá přání a připomínky přímo s ve-

doucími odborů a oddělení MČ Praha 11.

 K dalším souvisejícím aktivitám pat-

ří speciální říjnové vydání časopisu Klíč, 

kde jsou jednotlivé programy podrobně 

vysvětleny, přehledné informace rovněž 

naleznete i na webových stránkách Pra-

hy 11 v sekci BD a SVJ Praha 11.

 Závěrem lze říci, že nový způsob ko-

munikace s MČ Praha 11 byl doposud 

přijat předsedy BD a SVJ velmi kladně, 

této aktivity městské části si váží a vidí 

v ní možnost zlepšení stávající situace.

 Pokud i vy máte zájem kontaktová-

ní a sjednání schůzky, nebo se chcete 

dozvědět více o celém programu, nevá-

hejte kontaktovat manažera bytových 

družstev na e-mailové adrese:

bd.svj.manazer@praha11.cz  
mob.: 606 694 556 

vždy v po a st 8.30–16.30 hod.

Představujeme 1. zástupce starosty 
PaedDr. Mgr. Ladislava Kárského

Vážení občané Prahy 11,

Slovo 

zástupce 

starosty

VÁŽENÍ SOUSEDÉ, 
NÁJEMNÍCI OBECNÍCH BYTŮ,

tímto bych Vás chtěl informovat o dal-

ším postupu při privatizaci obecních 

bytů. V říjnu jsem podepsal novou 

smlouvu s Jihoměstskou  majetkovou, 

a. s., na práce související s vypracová-

ním prohlášení vlastníka na 2766 bytů. 

Oproti původnímu návrhu dodatku 

ke smlouvě stávající se podařilo ušetřit  

3 924 576 Kč. 

 Tyto ušetřené prostředky může MČ 

vynaložit na jiné potřebné aktivity. V říj-

nu byl i zveřejněn podrobný harmono-

gram, ze kterého mohou nájemníci zís-

kat informaci, do kdy bude asi  zaměření 

jejich bytu probíhat a hlavně do kdy by 

měla přijít nabídka na odkup bytu jejich 

oprávněným nájemcům. 

 Harmonogram je zveřejněn na 

www.jihomestska.cz a na stránkách MČ 

Praha 11. Z tohoto harmonogramu je 

patrné, že poslední nabídky na odkup 

bytu by měly být rozeslány koncem roku 

2012. U ul. Láskova byly již rozeslány 

všechny nabídky na odkup bytu a smlou-

vu o prodeji bytu podepsalo již přes 50 % 

oprávněných nájemců. 

 Jihoměstská majetková, a. s., by 

měla také od začátku roku 2012 provo-

zovat informační centrum v Tererově ul., 

kde se potenciální zájemci o privatizaci 

budou moci osobně informovat o všech 

věcech souvisejících s privatizací bytů. 

Privatizace obecních bytů v MČ Praha 

11 se tedy rozběhla plným tempem 

a nic snad již nebude bránit jejímu klidné-

mu a rychlému průběhu.

Josef Belaník

Seminář pro podnikatele městské části Praha 11
Vážení podnikatelé, živnostníci a obchodníci, touto cestou vás chceme pozvat 

na seminář „Daňové povinnosti živnostníků a podnikatelů v roce 2011“, který se 

bude konat 24. 11. 2011 v KC Zahrada v malém sále (adresa: Malenická 1784/4, 

Praha 4-Chodov). 

Čas konání: 9.15–12.30 hodin
Program: 9.15–9.30: prezentace; 9.30–10.45: Prezentace daňových povinností 

v roce 2011; 10.45–11.00: přestávka; 11.00–12.30: Diskuze a řešení individuál-

ních případů (pro tuto část si můžete připravit konkrétní dotazy).

Občerstvení zajištěno. Seminář je zdarma. V případě zájmu svoji registraci pošlete 

na e-mail: ponikatele@praha11.cz. Registrace je možná do 15. 11. 2011, kapacita 

je omezena. V registraci prosím uveďte: název fi rmy, jméno účastníka/ů (za jeden 

subjekt se mohou účastnit 2 osoby). Jiří Bělovský    
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
12. 9. 2011   
SCHVALUJE:

 smlouvy o úplatném převodu vlast-

nictví jednotek č. 531/7 a č. 531/4 jiný 

nebytový prostor (ordinace) v budově 

Domu služeb, Vodnická 531/44,

 zřízení věcného břemene ve prospěch 

městské části pro stavbu cyklostezky 

na parc. č. 602/2, 682/17 a 691/2,

 Smlouvu o nájmu nebytových prostor 

s Městskou policií hl. m. Prahy na pro-

nájem místností (služebna policie s pří-

slušenstvím) v budově Domu služeb, 

Vodnická 531/44,

 změnu Jednacího řádu Zastupitelstva 

MČ Praha-Újezd.

NESOUHLASÍ:

 se záměrem výstavby cyklistického 

areálu na milíčovských kopcích.

 Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Jak se žije v obytných zónách Společenský sál 
je otevřený

Program 
ve Vodnické 531/44

Důležitá usnesení zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

dne 4. října loňského roku se uskutečnilo 

položení základního kamene pro stavbu 

mateřské školy a domu služeb. Přesně 

po uplynutí jednoho roku 4. 10. 2011 

v 11.00 hod. byly nejvýznamnější stav-

by v historii městské části Praha-Újezd  

slavnostně uvedeny do provozu. Akce se 

zúčastnil starosta MČ Praha 11 Dalibor 

Mlejnský. Pásku přestřihly děti docházejí-

cí do nové mateřské školky Vodnická. Ná-

sledovala krátká prohlídka, při které byli 

hosté velice mile překvapeni, že je možné 

za poměrně nízké investiční náklady zrea-

lizovat nadstandardní a krásné stavby. 

 Při pokládání základního kamene 

mě paní Sazimová z Kateřinek  oslovila  

a vyjádřila jasný nesouhlas s kácením 

vzrostlého smrku, který musel stavbám 

ustoupit. Také nesouhlasila s připravo-

vanými stavbami a nevěřila v dokonče-

ní projektu. Po uplynutí jednoho roku 

byla velice ráda, že naše městská část 

výstavbu úspěšně dokončila. Osobně 

mi paní Sazimová poděkovala a předala 

zlatou čokoládovou medaili. Velice mě 

potěšila a za to jí moc děkuji.       

Václav Drahorád, starosta

V současnosti se v obytné zástavbě čím 

dál častěji setkáváme s dopravním reži-

mem tzv. obytné zóny. Ve starších čtvr-

tích se zavádění obytných zón využívá 

jako opatření pro zklidnění dopravy nebo 

usměrnění parkování. V nové zástavbě 

obytné zóny navíc umožňují zmenšit plo-

chy komunikací, neboť zde chodci i vozi-

dla sdílejí společný prostor. To vyžaduje 

vzájemnou ohleduplnost a dodržování 

určitých pravidel.

 Podmínky pro provoz v obytné zóně 

jsou dány zákonem č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích, 

zejména § 39. Oblast vyznačená doprav-

ními značkami „Obytná zóna“ a „Konec 

obytné zóny“ výrazným způsobem pre-

feruje chodce a na druhé straně omezu-

je provoz motorových vozidel. V obytné 

zóně smějí chodci užívat pozemní komu-

nikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozem-

ní komunikaci jsou v obytné zóně dovo-

leny.

 V obytné zóně smí řidič jet rychlostí 

nejvýše 20 km za hod., přitom musí dbát 

zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, kte-

ré nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí 

zastavit vozidlo. Chodci musí umožnit vo-

zidlům jízdu. Stání je dovoleno jen na mís-

tech označených jako parkoviště. Mimo 

vyznačená stání smí řidič zastavit jen 

na dobu nezbytně nutnou k nastoupení 

nebo vystoupení osob nebo k naložení 

či vyložení nákladu. Při vyjíždění z obytné 

zóny na jinou pozemní komunikaci musí 

dle § 23 dát řidič přednost v jízdě vozi-

dlům jedoucím po této komunikaci (znač-

ka „Konec obytné zóny“ zde plní funkci 

i značky „Dej přednost v jízdě“). Na křižo-

vatkách uvnitř obytné zóny zpravidla platí 

přednost zprava. Porušením ustanovení 

pro provoz v obytné zóně se každý účast-

ník silničního provozu, tedy i chodec, do-

pouští přestupku, za který mu může být 

uložena pokuta až do 2500 Kč.

Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty

Ve čtvrtek 6. října odpoledne se do-

čkal svého otevření také společenský 

sál v domě služeb. Program připravily 

aktivní maminky z Kateřinek, které zde 

budou pořádat úterní dětské výtvarné 

a dramatické dílny. Další akce budou 

postupně přibývat, sledujte proto 

www.praha-ujezd.cz. 

Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty

• Adventní a vánoční výzdoba (sobota 

19. 11. 10.00–16.00) – Pořádá ÚMČ Pra-

ha-Újezd, více na www.praha-ujezd.cz

• Výtvarka pro 5 smyslů – zážitkový 

kurz pro děti od 2 let a jejich rodiče (kaž-

dé úterý 15.00–16.00)

• Dramatická výchova aneb hrajeme 
si s příběhy (každé úterý 16.15–17.15, 

5–7 let)

• Večerní čtvrtky bez dětí (každý čtvrtek 

od 20.00)

• Lampionový průvod Milíčovským le-
sem (sobota 12. 11. od 16.00)

• Výroba vánočních přání s dětmi (pá-

tek 25. 11. od 16.00)

• Zdobení perníčků s dětmi (pátek 9. 

12. od 16.00) – Pořádá Klub Vodnická, 

o. s., více na klubvodnicka.webnode.cz 

• Klub lesních skřítků (každou středu 

16.00–18.00, 3–6 let)

• Ploché nohy u dětí – přednáška 

MUDr. A. Švojgrové (středa 16. 11. 

od 16.00)

Pořádá Svět očima dětí, o. s. – envi-

ronmentální výchova, edukační činnost 

v oblasti výživy a péči o zdraví dítěte, 

více na svetocimadeti.webnode.cz 

Slovo 

starosty
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ŠKOLSTVÍ

Volná místa ve školkách jsou obecně 

nedostatkovým zbožím, a právě deta-

šovaná pracoviště mateřských škol jsou 

relativně levnou variantou, kdy se volné 

třídy základních škol využijí pro provozo-

vání tříd mateřských škol. Jedno takové 

otevřela na začátku října městská část 

v prostorech Základní školy Pošepného 

náměstí. Jedná se o pracoviště Mateř-

ské školy Blatenská a zároveň již o třetí 

třídu mateřské školy v této základní ško-

le. „Díky tomu vznikla místa pro 84 před-

školáků,“ říká starosta jedenácté měst-

ské části Dalibor Mlejnský. „Již v září se 

otevřely dveře pro dvě třídy (padesát 

dětí) malých předškoláků z mateřské 

školy Janouchova v Základní škole K Mi-

líčovu,“ dodává. Právě starosta Dalibor 

Mlejnský a ředitelka mateřské školy Jana 

Vaníčková nové prostory v přítomnosti 

rodičů a budoucích malých návštěvníků 

slavnostně otevřeli.

 V letošním školním roce ještě plánu-

je městská část otevření detašovaného 

pracoviště mateřské školy Hroncova 

v nově zrekonstruované Základní škole 

Campanus. Díky tomu přibude jen letos 

v jihoměstských školkách dalších162 no-

vých míst pro předškoláky. 

Dana Foučková

V dnešní přetechnizované době, kdy vel-

ká část našeho života funguje na stisknu-

tí knofl íku či kliknutí myší, mnoha lidem 

schází tvoření rukama. Proto děti i do-

spělí stále častěji vyhledávají takové ak-

tivity, při kterých se zapojí mozek i ruce 

zároveň. Jednou z nich je právě keramika. 

Doprovází nás na každém kroku, užitná 

a ta pro potěšení srdce a pohlazení oka.

 Mateřská školka Křejpského pořádá 

kurzy keramiky pro děti i dospělé.

 Každý rok se kluci a holky z Keramiky 

Tekla zúčastňují výtvarné soutěže Čes-

kého rozhlasu „Malujeme po síti“. Letos 

byla na téma: Báje, pohádky a pověsti. 

Děti modelovaly pohádkové postavy 

a hrady a zabrousily do pověstí. A neby-

lo jednoduché vybrat nejlepší. Nakonec 

bylo vybráno 12 prací, z nichž porota vy-

brala 9 na závěrečnou vernisáž do Náro-

dopisného muzea v Letohrádku Kinských. 

Děti si s rodiči užily vernisáž, podívaly 

se na práce ostatních a načerpaly nové 

nápady. Celkem 

bylo k vidění 

200 dětských 

výtvarných děl. 

 Loni jsme 

„cestovali“ po Evropě. V Anglii si děti vy-

robily funkční čajový servis, v Holandsku 

vázu a spoustu dalších výrobků… V le-

tošním školním roce budeme „cestovat“ 

po Africe.

 Nově budou otevřeny kurzy pro děti 

i dospělé v Modré škole, kde bude mož-

né točit na hrnčířském kruhu.

Tekla Jansová

➊ Otevření si nenechali ujít rodiče dětí, kteří další volná místa ve školkách nejvíce ocení.

➋ Vystoupení malých mažoretek, které se potřebovaly občerstvit, bylo součástí slavnostního otevření. 

➌ Hračky a vybavení nových prostor zaujaly podle předpokladu hlavně ty nejmenší.

➍ Zajímavě řešená třída s dřevěnou prolézačkou byla centrem zájmu hlavně rodičů.

Další nová místa pro předškoláky jsou tady

Keramika… řemeslo, které nás obklopuje po staletí

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

➊

➌

➋

➍



Sportovní a volnočasové akce konané v listopadu 2011
2. 11. 

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

(klubová místnost), Na Sádce 1296/18, 

Praha 4-Chodov

Šachový klub Jižní Město

Kontakt: Miroslav Beneš, tel.: 732 644 

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

Akce se koná každou středu od 16.30 

do 19.00 hod.

5. 11.
 Podzimní turnaje – fotbal

Hřiště K Jezeru 2 od 8.30 a od 12.30 

hod.

FC Háje JM

 Podzimní turnaje – fotbal
Areál Schulhoff ova od 8.30, od 10.30 

a od 12.00 hod.

Háje SOS, o. p. s.

 Fotbalový turnaj
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

FK Dukla Praha

 Listopadové běhání 4. ročník
Objekt Hrabákova – Pošepného 2001 

Sportovní Jižní Město, o. p. s.

 Fotbalový turnaj v malé kopané 5+1
Objekt Hrabákova – Pošepného 2001 

Sportovní Jižní Město, o. p. s.

 Florbalový turnaj –  junioři
Hala TJ JM Chodov od 9.30 do 18.00 

hod.

TJ JM Chodov

 Fotbalové utkání – muži A
Hřiště Volkovova od 14.00 hod.

TJ JM Chodov

6. 11.
 Juniorský turnaj v boxlakrosu

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

Lacrosse JM

 Mistrovský turnaj SŽ v házené
Hala TJ JM Chodov od 9.00 do 16.00 

hod.

TJ JM Chodov

 Fotbalové utkání – mladší dorost
Hřiště Volkovova od 11.30 hod.

TJ JM Chodov

 Fotbalové utkání – mladší přípravka
Hřiště Volkovova od 14.00 hod.

TJ JM Chodov

 Extraligový zápas v boxlacrossu
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

Lacrosse JM

 Běžecký závod SILD KROS – 17. roč-
ník
Kunratický les u srubu Gizela od 8.30 

hod. registrace, start v 10.30 hod.

Ing. Luboš Matějů

7. 11.
 Školní halový turnaj, školy Prahy 11 

x Srbsko
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

Sportovní Jižní Město, o. p. s.

11. 11.
 1. futsalová liga – zápas Bohemians 

1905 x Slavia Praha
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

Český svaz futsalu + Bohemians 1905

Další akce konané v listopadu najdete 
na webu Prahy 11  kultura a sport  
sport  přehled sportovních akcí
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RELAX

•  JIŽNÍ SUPI – Basketbalová přípravka Sokola Pražského na Jižním Městě

Sokol Pražský je basketbalovým klubem 

s dlouholetou tradicí a četnými republi-

kovými úspěchy.

 Minibasketbal Sokola Pražského se 

na Praze 11 uhnízdil na výborné úrovni 

v týmu Jižních Supů.

 Náš tým vstupuje do své druhé se-

zony v pražských soutěžích a láká nové 

"opeřence" do svých řad. 

 Chcete si vyzkoušet basketbal? Uví-

táme do svých řad děti ročníků narození 

2000 až 2004. Nábor nových šikulů pro-

bíhá celoročně.

 Přijďte se kdykoliv nezávazně po-

dívat na naše tréninky v tělocvičně 

ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57 

(bus 170 či 203 – zastávka Mokrá):

Úterý 16.00–19.00

Čtvrtek 16.30–18.00

Těšíme se na vás!

Zájemci kontaktujte trenéra Vojtěcha 
Svobodu:
e-mail: jiznisupi@seznam.cz
tel.: 604 983 100
tel.: 776 683 674
Info: www.jiznisupi.wz.cz

Na konci září na Jižním Městě proběhl 

závod pražského a středočeského ob-

lastního žebříčku v orientačním běhu. 

Závod pořádaný SK Praga Praha za pod-

pory městské části Praha 11 přilákal 

na zcela novou mapu přes 550 závodní-

ků. Na startu se vedle široké veřejnosti 

objevilo i několik českých reprezentantů. 

Místo pro shromaždiště poskytla Zá-

kladní škola Mikulova. Tratě byly vedeny 

převážně západní částí Centrálního parku 

kolem stanice metra Opatov. Díky různo-

rodosti, kterou oblast Centrálního par-

ku nabízí, vedly tratě a kontroly na nich 

umístěné po zajímavých místech, kterých 

si chodec při procházce po parku ani ne-

všimne. Tratě nebyly nikterak náročné. 

 Vítězný čas elitní kategorie, kterou 

vyhrál český reprezentant Honza Mrá-

zek, měřila něco málo přes 3 kilometry, 

byl 14.45, což je vynikající výkon. Další 

reprezentantka  Dana Brožková skončila 

v dámské elitní kategorii na druhém mís-

tě s časem 13.03. Vyhrála Monika Topin-

ková z Hradce s časem 12.45. 

 Dle ohlasu doběhnuvších závodníků 

si všichni mapu i prostor závodu velice 

pochvalovali, navíc pořadatelům přálo 

i dobré počasí. 

 Po celou dobu závodu zpříjemňoval 

závodníkům čas stánek Jihoměstského 

pivovaru, který točil lahodné jihoměst-

ské pivo.      

 Další závod orientačního běhu pro-

běhne na jaře v režii SK Kamenice v rám-

ci Pražského poháru žactva, který se 

poběží v Centrálním parku v jeho neobě-

hané východní části kolem Komunitního 

centra Matky Terezy.  Přemysl Prášek

• Křížem krážem Centrálním Parkem
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Služby
• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo občan-

ské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty, nemovitosti, 

úschovy. Tel: 603 835 609, www.advocate-brown.eu, 

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

• ADVOKÁTKA JUDr. S. Grivalská s kanceláří u metra 

Háje. Řešení sporů a pohledávek, smlouvy a nemovi-

tosti, byt. družstva a SVJ, rozvody a právo rodinné, 

občanské, obchodní a pracovní. Tel 603 823 260, 

www.grivalska.cz, email: offi  ce@grivalska.cz.

• ÚKLID i přípravné práce před montáží oken a ma-

lováním, 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 chladni-

ček.

• VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či půdu 

levně. Tel.: 777 227 840.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím veške-

ré zednické, obkladačské, malířské a bourací práce 

s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, kanceláří, dom-

ků a sklepních prostorů. Mob. 777 670 326.  

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, kanalizace, 

topení. Výměna zařizovacích a plynových předmětů. 

Rekonstrukce bytového jádra. Tel. 603 554 550, 

271 912 323 – Jan Horyna.

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

272 765 431.

• VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE, byt. i nebyt. pro-

story vč. bourání. Zděná byt. jádra, zednické, ob-

kladačské, 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, obklad, dlažby. 

Malířské a bourací práce, odvoz suti. Rekonstrukce 

jader, domků, nebyt. prostor. Rozumné ceny. Tel.: 

603 538 738, email: marti.dvorak@centrum.cz.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, malířské 

práce, stropní kazety, levně, rychle, včetně víken-

dů. Zaměření zdarma. Tel.: 603 494 330, E-mail: 

ivan.lafek@email.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - Kompletní 

malířské práce, štukování panelů, stěhování, zakrývá-

ní. Kvalitní práce za rozumné ceny. www.123malov-

ani.cz, Tel: 603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz.

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 547 – ma-

lování, lakování, štukování, fasády, zaměření zdar-

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

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

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. Škapa, 

tel. 728 386 419.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvorů – vy-

klízení – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebiče 

atd. Bourání, řezání příček, byt. jader (5900 Kč/jádro 

vč. odvozu). Tel.: 775 677 928.

• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARISTON, 

CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, PHILCO, 

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

603 276 606.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské práce. By-

tová jádra a rekonstrukce bytů. KVALITA a ROZUM-

NÉ CENY. Rakovec 267 913 922, 18.00-21.00, 

608 709 716 přes den, www.rakovec.cz.

• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ práce, voda, 

kanalizace, topení, montáže zámků, provádí i havá-

rie v sobotu a neděli J. Schimana, tel.: 223 000 393, 

mobil: 607 550 484.

• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirlpool, 

Ignis a Tatramat. Opravy provádíme v bytě zákazní-

ka se zárukou. 30 let praxe. Telefon: 272 761 234, 

602 366 328.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veškeré 

zednické a obkladačské práce, malování, štuková-

ní, plovoucí podlahy. Kvalita a rozumná cena. Tel.: 

720 391 187, email: skutchan@seznam.cz. 

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

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

www.stehovanibytu.cz.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, plyn, 

topení, výměny zařizovacích předmětů, připojování 

kuchyní a podobně. Výměny rozvodů vody a odpa-

dů, plynu a topení. Tel.: 603 344 485, email: jirka.

vlasak@volny.cz.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednické prá-

ce. 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, skříňky na míru, výměna prac. desky. Vrba – 

603 438 707 www.vrbakuchyne.cz.

• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14, Kč/m2. 

Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.    

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, štuko-

vání, malířské a lakýrnické práce a jiné úpravy bytů 

provede Miroslav Rychlý. Telefon: 222 982 922, 

604 517 565.

• MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, 

stěrkování. Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

• SERVIS PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ – pozáruč-

ní opravy, seřízení, výměny dvojskel, opravy kování, 

výměna těsnění. Tel. 777 432 159.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpravy, 

opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 94, tel: 

272 929 597.

• KREJČOVSTVÍ – šití dámských oděvů, opravy 

a úpravy oděvů, Na Babách 161, Praha 4-Šeberov, 

tel: 602 838 703.

• MYTÍ OKEN (plast. okna v 3+1 – cca 340 Kč), čiš-

tění koberců a čalounění. Tel: 606 148 453 nebo 

222 955 295, email: silha.j@seznam.cz –  Fa Šilha.

• ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDACÍCH SOUPRAV. Tel.: 

777 253 283.

• ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK, ŽIDLÍ a dalšího 

čalouněného nábytku. Pracujeme také o víkendech. 

Tel. 223 010 365, 737 566 189, email: itouzim-

sky@tiscali.cz

• NA PEŘÍ, která zhotovuje péřové deky a polštáře 

z naší sypkoviny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 

hod. Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.: 

606 312 174, www.cistirnaperi.cz.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů malých 

a středních plemen. Leopoldova 1681, Praha 4 

(za Albertem). Objednávky na tel.: 608 760 762. 

psikadernictvi.napady.net.

• MASÁŽE – rekondiční, sportovní, relaxační, lávo-

vými kameny, shiatsu, refl exní, medové. Dojíždím 

za klientem, tel.: 603 865 336.

• MASÁŽE VSEDĚ NA MASÁŽNÍ ŽIDLI, relaxační, 

sportovní. Nově na Doubravická 1306/12 proti ŽÚ. 

Ceny od 180 Kč za 20 min. Do konce roku každá pátá 

masáž zdarma. Objednávky na tel: 606 607 854.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, DVD, HI-FI 

věže, podpora digitální TV, LCD monitory a počíta-

če. Rozumné ceny. AVC servis – tel.: 222 361 720 

a mobil: 602 390 630.

• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem PC 

s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS PC pří-

mo u zákazníka, instalace sítí, WiFi, internetu, tis-

káren. Doprava zdarma, m: 604 806 516 (i SMS), 

www.daro.cz.

• SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma či v kanceláři. 

Zavolejte, ZDARMA přijedeme, ZDARMA poradí-

me, profesionálně opravíme, poradíme Vám s ná-

kupem zařízení, zaškolíme Vás s počítačem, m: 

775 677 101, www.improvisio.cz.

• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a poradenská čin-

nost. Projekty ke stav. povolení, ohlášení stavby 

a k územnímu řízení. Projekty novostaveb, rekon-

strukcí domů a bytů, studie. Tel. 731 060 583.

• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME – prodáváme: 

ledničky, porcelán, obrazy, známky, pohlednice. Li-

kvidace pozůstalostí. Po-Pá 10-17 hod. Na univer-

sitním statku 1a, P10-Malešice. Tel.: 724 160 365, 

274 779 716, e-mail: sormj@quick.cz.

• PROŘEZÁVÁNÍ A KÁCENÍ STROMŮ z lana a jiné 

práce ve výškách. Michal Pták, tel: 603 712 174, 

e-mail: michalptak@centrum.cz.

• ODTAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP, Mercedes ATE-

GO 12t, hydraulická ruka. Tel. 608 170 092.

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ 

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, rekonstrukce 

účetnictví. Všechny daně, mzdy, DPH, personalis-

tika. Zastupování na úřadech. Tel. 604 618 298, 

222 364 018.

ZASKLÍVÁNÍ

BALKONŮ A LODŽIÍ

objednejte si naše služby

ještě s 10% DPH

SLEVY pro družstva

zaměření a kalkulace

ZDARMA
dodání a montáž žaluzií a sušáků na prádlo
malování balkonů       možnost splátek
kvalitní montáž       100 % servis

739 034 488
733 715 505

kontakt:
Radlická 2018/78, Praha 5
www.bydlenijerabek.cz

HLEDÁME  BYTY

Pro naše klienty urgentně hledáme byty.
Garantujeme nejvyšší možnou cenu! (neplatíte žádnou provizi!)

Rychlé jednání, pozdější vystěhování nevadí!
Právní služby ZDARMA

Kontaktujte nás, prosím, na tel.:  603 872 485 a 739 406 126
Mgr. Bohuslav Papírník a Rudolf Bálek

BLANÍK REALITY s.r.o. , Blanická 16, 120 00, Praha 2 – Vinohrady

www.blanikreality.cz
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• ÚČETNÍ FIRMA: daň. evidence, účetnictví, mzdy, 

personalistika, daňová přiznání, DPH, rekonstrukce 

účetnictví, zastup. na úřadech. Tel. 602 393 018.

• NAUČÍM ÚČETNICTVÍ – daňová poradkyně 47 let, 

praxe 18 let, cena dohodou. Kontakt: marie.valiko-

va@seznam.cz, tel. 775 074 646.

• DAŇOVÁ KANCELÁŘ. Účetnictví, mzdy, nemo-

censké, všechny druhy daní, práce u Vás nebo u nás. 

Tel. nonstop: 603 461 849, 272 914 821.

• KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ A VEDENÍ ÚČET-
NICTVÍ, mezd, daní, zastupování na úřadech – 

www.ucetnictvikomplet.cz – pí. Malchrová, tel. 

603 451 870.

• NABÍZÍME EXTERNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, mzdy, 

všechny daně, pracujeme v sw POHODA. Daňová 

poradkyně – 18 let praxe, cena dohodou. Kontakt: 

valitax@email.cz, tel. 775 074 646.

• ZÁMEČNICKÉ PRÁCE, údržbářské, zabezpečení, 

výroba mříží, zábradlí, montáž žaluzií a těsnění. Balaž 

– 602 319 526, email – balazmiloslav@seznam.cz. 

• PEDIKÚRA - kompletní ošetření chodidel mokrou 

pedikúrou včetně masáže - 240 Kč. Jana Mojžíšová, 

Jarníkova 29, Praha 11. Tel. 739 408 302.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ, výměn 

bytů. Dlouhodobá specializace 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. nej-

lépe v blízkosti Lesoparku nebo Milíčovského lesa. 

Platba v hotovosti. Tel.:777 211 671. 

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Městě o ve-

likosti 3+kk/L až 4+1/L.  Družstevní nebo OV. Nejlé-

pe v blízkosti zeleně, s dobrou dostupností. Spěchá. 

Tel.: 721 606 214.

• PRODEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY. Staráme se 

o Jižní Město. RIM Realit T: 725 001 188, E: rimre-

alit@rimrealit.cz, W: www.rimrealit.cz (najdete nás 

na adrese: Krejnická 2021/1, Praha 4 nebo Opatov-

ská 1753/12, Praha 4).

• 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.

• HLEDÁM BYT KE KOUPI v Praze, výhodou je 

OV, balkon, blízko MHD. Cena dle skutečného stavu 

bytu. RK prosím nevolat! Tel: 773 453 825, nebo 

igna1978@seznam.cz.

• KOUPÍM BYT NA JIŽNÍM MĚSTĚ – PLATBA 

IHNED V HOTOVOSTI, dluhy, exekuce, zástavy 

nevadí – zařídím. Hledám byt do 3 mil. Kč. Volejte 

na 605 874 392.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT NA JIŽNÍM MĚSTĚ, plat-

ba v hotovosti – cena do 3,2 mil. Kč. Prosím nabíd-

něte. Tel.: 777 119 411.

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, pozemek 

kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti, 

ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné - ná-

jemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební, 

podnikový apod. Nechám čas na vystěhování, uhra-

dím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, pri-

vatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované 

případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní vý-

pověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávně-

ně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám 

náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek 

apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel.: 

222 941 032 nebo 603 420 013.

• KOUPÍM BYT V PRAZE nebo Středočeském 

kraji, do 50 km od Prahy. Platba hotově! Tel.: 

722 509 947.

• PRODÁM DR. BYT 3+1/L, 85 m2 na Jižním Měs-

tě v třípatrovém domě s rodinnou atmosférou. 

Ideální patro, velké úložné prostory. Zeleň. Tel.: 

732 174 735. 

• VYMĚNÍM RD 5+1 ve Zruči nad Sázavou 

za byt nejlépe na Jižním Městě s doplatkem. Cel-

ková rekonstrukce ukonč. v r. 2005. 2 bytová NP, 

2 soc. zař., sklep. Vzorně udržovaná zahrada. Tel. 

725 810 905.

• HLEDÁM PRONÁJEM BYTU v Praze s dobrou 

dostupností MHD, preferuji balkon, není podmínkou. 

Nechci RK! T. č.: 773 457 486, stačí zaslat SMS.

• STÁTNÍ BYT 1+1, 49 m2, nájem 5177 Kč, vymě-

ním za větší na Jižním Městě. Tel.: 723 504 408.

• KOUPÍM BYT V PRAZE. Osobní či družstevní 

vlastnictví. Případný dluh, exekuci či jiný závazek vy-

řeším. Platím ihned. Mám hotovost. 775 688 057.

 Ostatní
• HLEDÁME NOVÉ KOLEGY do týmu realitních 

poradců kanceláře RIM REALIT starající se o Jižní 

Město. Nabízíme nadstandardní možnost výdělku. 

Vhodné pro jakoukoliv věkovou skupinu (i pro aktivní 

důchodce). Kontaktujte nás: 725 960 492, rimrea-

lit@rimrealit.cz.

• VÁNOČNÍ SVÁTKY SE BLÍŽÍ, a proto jsou všich-

ni zváni na tradiční Vánoční trhy, které se konají již 

11tým rokem na pochozí zóně u stanice metra Háje 

každý den od 28. 11. do 23. 12. vždy od 9 do 18 

hod. Informace: miluse76@seznam.cz.

• HRAVĚ VÁS DOUČÍME český jazyk v nové učebně 

Koruna v Kloboukově ulici. Připravujeme i na přijíma-

cí zkoušky, maturitu, provádíme jazykové korektury. 

Tel.: 776 783 337, e-mail: koruna@eposta.cz.

• ANGLIČTINA. GYMNAZIJNÍ PROF. v penzi může 

přijmout ještě 2 - 3 nové žáky. Příprava na SŠ, pří-

prava na maturitu, studium nad standard vaší školy, 

pomatur. studium. 200 Kč / 60 min. - Ul. Za rybář-

stvím, Praha - Háje, tel. 774 299 549.

• AJ, NJ – INDIVIDUÁLNÍ, aktivní a kreativní výuku 

zaměřenou na schopnost dorozumět se (pro začá-

tečníky i pokročilé), vítáni jsou i dříve narození, nabízí 

272 918 126, 605 828 292.

• PRONÁJEM místnost 32 m2 v přízemí Opatov – 

Zdiměřická, dříve obchod, možno využít jako kance-

lář apod. WC k dispozici. Volné od 11/2011, výhod-

ná cena tel.: 602 356 396.

• UBYTOVÁNÍ ZDE NA CHODOVĚ pro turisty 

a služ. cesty – v apartmánech, každý má vlast-

ní WC/koup., i jen 1 osoba / 1 noc. LEVNĚ, PĚK-

NÉ. Tel. 606 907 032, mail: deltatour@cmail.cz, 

www.volny.cz/deltatour.

• NABÍZÍM OŠETŘENÍ ENERGIÍ REIKI v blízkosti 

metra Háje. Přijďte to zkusit, zažijete hodinu pří-

jemné relaxace, příliv energie a zdraví. Objednat se 

můžete na telefonu 739 406 434, http://www.eva-

cakiova.cz/reiki/.

• GYMNÁZIUM V PRAZE 10, Omská 1300, pořádá 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná ve středu 

7. 12. 2011 a 11. 1. 2012, vždy od 16 do 18 ho-

din. Ve školním roce 2012/2013 otevře Gymnázium 

Omská celkem 4 třídy - 2 třídy osmiletého a 2 třídy 

čtyřletého gymnázia. Zřizovatelem školy je hlavní 

město Praha. Informace o vzdělávání jsou na we-

bových stránkách školy www.omska.cz. Případné 

dotazy zodpovíme na tel. čísle 267 311 317, příp. 

e-mail info@omska.cz.

• MALÉ PLASTICKO-CHIRURGICKÉ PRACOVIŠTĚ 

v Praze 4 – Háje přijme paní na úklid, 1 den v týdnu, 

bydliště v místě výhodou. Tel. 602 303 877.

• NABÍZÍM PRONÁJEM prostor vel. 45 m2 se sa-

mostatným vchodem a vl. příslušenstvím v přízemí 

rodinné vily. Tel. 724 146 212.

• PRODÁM TRABANT DE LUXE r. v. 1990, velmi 

dobrý stav. Inf. na tel.: 721 820 585.

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bojíte se 

exekuce? Pak je pro Vás možná nejlepším řeše-

ním soudní oddlužení, kde stačí uhradit 30 % dlu-

hů! Přijďte se poradit do naší insolvenční poradny, 

Ke Kateřinkám 8, Praha 4, 603 195 336.

• PRODÁM GARÁŽ Praha 4, ul. Holušická, cena: 

180 000 Kč, hromadné garáže 6. patro (dohoda 

možná), tel: 731 533 731.

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFIKY i celé kniž-

ní pozůstalosti. Pohlednice pouze do roku 1950. 

Nabídněte. Telefon: 603 247 819, e-mail: cent-

rums.t@post.cz.

• PRODÁM NEPOUŽITOU SADU PROFINOŽŮ 

od fi rmy Millerhaus. Inf. na tel.: 721 820 585.

• NA CHODOVĚ V KLÍROVĚ UL. otevírá nová vý-

živová poradna a výuka Nordic walkingu pro Již-

ní město. Profesionalitu zajišťují vysokoškolsky 

studované nutriční terapeutky. www.fi tactiv.cz, 

723 457 749.

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.

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
Pracujeme rychle,  spolehlivě,  levně

tel.: 602 244 255, 241 730 387       www.bytovejadro.cz
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AZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Přímo od výrobce – certifikováno

Kvalita – nízká cena

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

Kancelářský objekt 

Stromy rostou s lidmi

Ulice Jižního Města II vyrůstají do sou-

časné podoby od osmdesátých let mi-

nulého století.

 Přes částečné zaplnění původně za-

mýšlené zóny pro podnikání v soused-

ství dálnice hotovo není. Přesto, jak to 

ve městech bývá, již dochází k promě-

nám stávajícího. Všimneme si kancelář-

ského víceúčelového objektu v Kaplano-

vě ulici, na jejím nároží s ulicí U Pojišťovny. 

Černobílé fotografi e, výmluvné pro dobu 

počátků, pocházejí z fondů jihoměstské-

ho muzea Prahy 11. Autorem a dárcem 

obou není nikdo jiný než již známý Karel 

Schebesta. V hledáčku měl tenkrát před-

nostně lidi a prostředí, přesto část ob-

jektu zachytil. Řekl o tom: „Toto jsem fo-

til 1. dubna 1984, asi Flexaretem. Když 

jsme se prvně dozvěděli, že budeme 

bydlet někde na Jižním Městě II, kolega 

z práce s manželkou nás tam vzal Ško-

dou 100. Fotil jsem na různých místech 

v neznámém prostředí, kde jsme jen 

hádali, kam se asi postěhujeme. Stěho-

vali jsme se až za rok.“ Následující dvě 

fotografi e kronikáře zobrazují již jedno-

značně kancelářský objekt ve dvou vývo-

jových fázích jeho podoby. Starší náleží 

k datu 15. února 2004, kdy již objekt 

stál v zažitém prostředí. Poslední foto 

z nedávných let pak prozrazuje promě-

nu jeho fasády, ke které mezitím došlo. 

Dá se říci, že objektu prospěla nejenom 

vizuálně, ale odborníci jistě doloží, že 

i prakticky.

Jiří Bartoň

KAREL SCHEBESTA

FOTO: J. BARTOŇ 

KAREL SCHEBESTA

1984

2004 2009

1984

Ta léta běží, vážení, sotva se stačí-

me ohlížet. Už jednatřicet let uplynulo 

od otevření metra CII v roce 1980 a šest 

roků to začátkem prosince bude, co se 

otevřely brány OC Chodov. Paní Pavla 

K. se přistěhovala na Jižní Město I asi  

před jednadvaceti roky. Není z Prahy, po-

chází ze středních Čech, ale do hlavního 

města se stěhovali již v létech po válce. 

Prostředí na Jižním Městě našla takové 

normální, na dotaz v tomto směru odpo-

vídá jen udiveným pohledem. 

 Když jednou v roce 1996 hleděla 

z okna na denní scenérii v zázemí sou-

sední Jažlovické ulice, zaujaly ji tmavě 

dramatické mraky nad domy. Popadla 

fotoaparát, zašla na chodbu, aby měla 

lepší výhled, a stiskla. Když si drob-

nou fotku snad za rok znovu prohlížela 

u okna, nejvíc ji zaujalo, jak se mezitím 

vytáhl u jednoho z protějších domů vloni 

ještě nenápadný smrček. Paní Pavla K. 

ze stejného místa vytvořila nový záběr. 

Začala ho pak opakovat každý rok. Ven-

ku odrůstalo všechno, kruh pískoviště 

pod korunami mizel z očí, ale speciálně 

sledovala vzrůst onoho smrku. Nyní fota 

darovala našemu muzeu. Prvnímu sním-

ku zvětšení neprospívalo, počítačový 

grafi k Pavel K. mu trochu vylepšil fazó-

nu. Jeho srovnání se záběrem z letošní-

ho září mluví samo. I my jsme za tu dobu 

trochu odrostli.

Jiří Bartoň FOTOGRAFIE PAVLY K. Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11.

1996

2011

FOTO: J. BARTOŇ 
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AKTUÁLNĚ

Jižní Město se stává rájem lezců
Městská část Praha 11 otevřela v září 

novou horolezeckou halu v prostoru bý-

valé kotelny v Donovalské ulici. Na to, 

jak hala funguje, jsme se zeptali jejího 

provozovatele Radka Brajera.

Kde vlastně vznikl nápad vytvořit horo-
lezeckou stěnu tohoto typu?
Bylo to vlastně z nouze, protože jsme 

kdysi dávno provozovali horolezec-

kou stěnu na Brumlovce, která musela 

ustoupit nové výstavbě. Proto jsme hle-

dali po Praze prostor, kde by bylo mož-

né novou stěnu vytvořit. Tento se jevil 

z mnoha důvodů zajímavě, jediným ne-

dostatkem byla ale tehdejší výška. Pů-

vodně byla nájemcem objektu sportovní 

jednota, ale teprve poté, když projekt 

převzala městská část, se podařilo zajis-

tit potřebné fi nance na výstavbu.

Čím se hala liší od ostatních lezeckých 
stěn v republice?
Liší se především unikátní výškou, ná-

stavbou do patra jsme dosáhli výš-

ky vnitřní lezecké stěny 17 metrů. Je 

to v současnosti nejvyšší krytá stěna 

v republice. Kromě toho jsou i tvarově 

odlišné vnitřní prostory, to ale musí ná-

vštěvníci vidět na vlastní oči. Máme tu 

i velkou boulderovou stěnu pro lezení 

bez lana na střeše, což je z hlediska Ev-

ropy unikátní záležitost. Kromě toho je 

tu příjemné občerstvení, klubík, čajovna 

a dva sportovní sály pro univerzální vyu-

žití. Sportovní patro bude patřit převáž-

ně ženám a dětem.

Kolik si má návštěvník připravit peněz, 
pokud se do haly chystá?
Vstupné je obdobné jako v ostatních 

pražských stěnách. Při příchodu do 16 

hodin se platí 80 korun, po 16 hodině, 

kdy je prostor pro lezení nejvytíženější, 

je to 110 korun. Děti do 6 let mají vstup 

za 30 a děti do 15 let za 50 korun. Stě-

na je otevřena od 8 do 22 hodin.

V hale bylo v jednu dobu mnoho dětí 
a lezeckých adeptů všech velikostí... 
Co vlastně lezení přináší dětem? Co je 
na tom pro ně přitažlivé?
Pro děti do 10 a do 15 let pořádáme 

v rámci lezeckého kroužku dvakrát týdně 

kurzy, které vede zkušená lezkyně Katka 

Chudobová. Zájem o ně je velký, každý 

den počet zájemců roste. A co je na le-

zení přitažlivé? Když se na to budu dívat 

z pozice rodičů, tak pro každé dítě je to 

zajímavé, protože je to pohyb, a pokud 

lezeme po stromě nebo po stěně, je to 

obdobné – tady jsou navíc pod odbor-

ným vedením. Pro rodiče je to zajímavé 

a pro děti je to hra. A pokud si hrají děti, 

zůstanou dětmi v jistém smyslu na celý 

život a to je hrozně fajn.

Když už jsme u začátků, tak se zeptám, 
jak se Radek Brajer dostal k lezení?
Nepocházím z lezecké rodiny, k lezení 

jsem se ale dostal čirou náhodou, ale 

opět přes sport. Protože sportuji celý 

život. Kvůli úrazu, který mě eliminoval 

v mém sportu číslo jedna, což byla háze-

ná, jsem se okruhem dostal do skupiny 

lidí, kteří lezli. Tehdy jsem se jim dokonce 

smál, protože mi to nepřipadalo normál-

ní a nic zajímavého. A myslel jsem si, že 

na tom nic není. Jednou jsem se s nimi 

dostal do Karlových Varů, kde jednou 

z aktivit bylo lezení. Pak jsem jel s nimi 

a skončilo to takhle. Večer jsem nemo-

hl usnout a lezení se stalo mojí životní 

láskou a od té doby lezu a lezu. Stalo 

se to mojí náplní. Dokonce jsem pověsil 

na hřebík i profesi, která mě ne špatně 

živila. Ale vůbec toho nelituji.

Josef Škvor

Slovo 

zástupce 

starosty

DOVOLENÁ BEZ ANDĚLA 

„Pepo, jak jsem tě to včera učil, co ta ruka, 

ty máš úplně tuhý zápěstí, musíš se uvol-

nit, puč mi tu ruku, ale co to je, Pepo,… 

zvedni ji“… „Fando, já sem v pohodě, 

mně ta koule normálně vyklouzla“…Mož-

ná někdo z vás poznal, že jde o fragment 

rozhovoru trenéra a jeho svěřence během 

hry zvané pétanque, ale málokoho by na-

padlo, že trenér je o padesát let mladší. 

„Madam, loket prosím výš, ještě trochu 

a síla vychází z ramene, tááák ano … ma-

dam, neříkejte mi, že dnes je to poprvé, 

kdy držíte v ruce luk … zasáhla jste de-

vítku.“ I tady byl věkový rozdíl podobný. 

„Lucinko, že neuhádneš, odkud ti volám 

… právě jsem slezla z rozhledny, jmenuje 

se Štěpánka … no odkud ti asi volám, 

jsem s důchodcema na dovolené.“ Tady 

byl věkový rozdíl asi šedesát let, proto-

že na druhém konci telefonu byla vnučka. 

„Ale děvčata, co to vidím, pánové, no tak 

… dojíme, dopijeme a šup na chalupu, 

dnes je sportovní odpoledne.“ Tohle byl 

pokus přesvědčit rekreanty, že dortíky, 

bramboráčky, káva resp. pivo mají také 

svoji hodnotu, ale čerstvý vzduch je to, 

za čím jsme do Krkonoš přijeli. Osoby 

a obsazení těchto a mnoha podobných 

rozhovorů byli zástupci akciové společ-

nosti Jihoměstská sociální, zaměstnanci 

společnosti Sportline, s. r. o., a přede-

vším 80 seniorů Jižního Města. Místem 

činu byl hotel v Kořenově a k dalším ak-

cím patřil výlet do skláren v Harachově, 

návštěva zámku Hrubý Rohozec, několik 

tanečních večerů a nakonec přišel i kou-

zelník. Jan Meixner

I v letních měsících tohoto roku probí-

haly různé akce pro seniory. MČ Prahy 

11, jmenovitě místostarostka paní Eva 

Štampachová, zorganizovala 19. čer-

vence výlet na Grabštejn v severních Če-

chách a 8. září na zámek Kačina. Zájem 

o oba výlety byl značný, na mnohé seni-

ory se ani nedostalo. V rámci Jedenácti 

dnů Prahy 11 se konal 15. září v zahra-

dě jídelny Křejpského 1502 Den seniorů. 

Všichni „dříve narození“ měli možnost 

pochutnat si na šťavnatém selátku. K zá-

bavnému odpoledni hrála oblíbená Brd-

ská pětka. Ve dnech 17.–23. září prožilo 

71 seniorů ze všech klubů na Jižním 

Městě rekreační týden v Příchovcích-

Kořenově. Příjemné dny si senioři užili 

při různých soutěžích, cvičeních i spole-

čenských hrách, jež pro ně organizovali 

členové „Sportlines“. Také se zúčastnili 

zajímavých výletů do blízkého i vzdále-

nějšího okolí. O zdárný průběh rekreace 

se pečlivě staraly: manažerka Jihoměst-

ské sociání, a. s., paní Eva Meixnerová 

a referentka paní Jana Holubová. Neza-

hálela ani seniorská komise. Vedle pro-

jednávání různých připomínek, stížností 

i návrhů na zlepšení situace v různých 

oblastech života na Jižním Městě se 

na své schůzi 6. září zabývala především 

problematikou jihoměstského muzea 

Prahy 11. Naše komise plně podporu-

je návrh PhDr. Jiřího Bartoně, kronikáře 

Jižního Města, aby senioři napsali, podle 

svých možností, různé vzpomínky na ži-

vot v naší lokalitě před dvaceti i více 

lety a věnovali je muzeu. Mohou rovněž 

nabídnout vlastní fotografi e, drobné 

předměty nebo písemné dokumenty, 

charakteristické pro veškeré dění na Již-

ním Městě v nedávné minulosti. Jednot-

liví členové seniorské komise při Radě 

městské části Prahy 11 budou i nadále 

vznášet připomínky a podněty k různým 

otázkám života na Jižním Městě, přede-

vším k sociální problematice.

Doc. PhDr. Jaroslav Kobr, CSc., člen 
seniorské komise, při RMČ Praha 11

Seniorská komise INFORMUJE
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ANKETA PRO POLITICKÉ KLUBY

Jak byste řešili problematiku s parkovacími místy 
na Jižním Městě?

Parkování je chápá-

no jako jeden z prio-

ritních problémů jak 

současného, tak i minulého vedení MČ 

Praha 11. Dokladem toho je i vývoj jed-

notlivých podtémat tohoto problému. 

Ve stručnosti lze uvést následující:

 V roce 2007 byla zpracována ana-

lýza dopravy v klidu, která obsahovala 

i pasport parkovacích kapacit na úze-

mí celé městské části. Výsledkem bylo 

přesné zmapování počtu parkovacích 

míst na místních komunikacích a jeho 

porovnání s potřebnou kapacitou. Tady 

jsme zjistili, byť se to mnohdy a mnoh-

de nezdá, že pro obyvatele městské 

části Praha 11 je parkovacích míst do-

statek. Že se Vám to jeví jako nesmysl? 

Ne, čísla praví jasně, na místních komu-

nikacích je k dispozici 17 400 parkova-

cích míst, což odpovídá téměř shodné-

mu počtu bytových jednotek. Problémy, 

se kterými se MČ Praha 11 potýká, jsou 

tzv. lokální defi city. A touto cestou jsme 

se rozhodli jít. Nutno podotknout, že 

velmi limitujícím faktorem pro způsob, 

kterým jsme se v roce 2008 vydali, byl 

i přístup MHMP k rozšiřování tzv. "mod-

rých zón". 

 V září 2008 byly spuštěny obytné 

zóny v Horních Kunraticích a Horních 

Roztylech. Jasné je to, že místní komu-

nikace nepojmou stále rostoucí počet 

vozidel chtivých parkování. 

 V roce 2009 byla realizována stu-

die možné výstavby park. domů. V této 

je zamýšleno cca 7400 park. stání 

v 12 lokalitách. Pro 6 již máme pozemky 

svěřeny do majetku. Pro ověření realizo-

vatelnosti byla v roce 2009 zpracována 

tzv. lokalizační studie na PD Brandlova 

o kapacitě 550 PM. Zda je o parková-

ní zájem, ověřil i celoplošný průzkum 

mezi obyvateli MČ P11, který proběhl 

v 5–6/2011. Jeví se, že plánované ka-

pacity budou naplněny. Samozřejmos-

tí by vždy mělo být setkání a debata 

s obyvateli dotčených území.  

 Další pozitivní zprávou je i změna ná-

hledu MHMP na zmíněné "modré zóny", 

kdy se jeví možné realizace i na území 

naší MČ, zejména v okolí stanic metra, 

kde se projevuje využití místních ko-

munikací jako tzv."černých P+R", která 

ubírají kapacitu pro naše rezidentní uži-

vatele, a v neposlední řadě řeší i proble-

matiku s parkováním u multifunkčních 

objektů či objektů kancelářských.

Miloslav Mihálik, 
předseda klubu ODS

Parkování obecně chápu jako 

veřejnou službu, po které je 

v Praze 11 vysoká a stále 

stoupající poptávka.

 Na Jižním Městě jsou poměrně vel-

korysé dopravní komunikace umožňující 

další rozvoj. Na druhé straně kapacita 

parkovacích míst byla dimenzována 

v 70. letech minulého století. Mezi hus-

tou zástavbou panelových domů jsou 

velmi kritická místa.

 Praha 11 má zpracovanou a aktua-

lizovanou veřejně přístupnou studii do-

pravy v klidu.

 Tato studie velice komplexně a po-

drobně popisuje stav a navrhuje možná 

řešení a regulace, včetně mnoha projek-

tů, a stanovuje základní priority.

 S koaličními partnery a odborníky ve-

deme diskuse, hledáme řešení a ladíme 

priority s ohledem na nejkritičtější místa, 

fi nanční náročnost, právní průchodnost 

řešení, připomínky a postřehy občanů.

Rád bych upozornil na nově zaváděné 

prvky, jako jsou obytné zóny regulují-

cí dopravu v daném území komplexně. 

Dále obslužné boxy umožňující krátko-

dobé zastavení pro vyložení a naložení 

vozidla v exponovaných místech, projek-

ty parkovacích domů pro dosažení opti-

málního stavu parkovacích kapacit.

 Aktuálně vnímám problematickou si-

tuaci v okolí objektu � e Park na JM II, 

kde velké části zaměstnanců není umož-

něno parkování v tomto komplexu. Tedy 

využívají komunikace v okolí. Tento stav 

je třeba řešit s provozovatelem nebo re-

strikcí vůči nerezidentům. Praha 11, ze-

jména v okolí metra, se stává stále více 

odstavným parkovištěm pro dojíždějící 

mimopražské zaměstnance.

 Vím, že existuje celá řada dalších 

lokálních problémů. V neposlední řadě 

chybí bezpečná možnost odstavení jed-

nostopých vozidel.

 Problematika parkování na Jižním 

Městě ku prospěchu občanů je otevře-

nou záležitostí s hledáním optimálních 

řešení.

PaedDr. Mgr. Ladislav Kárský,
 předseda klubu ČSSD 1

Na položenou 

otázku lze od-

povědět jedno-

duchou větou: Vybudováním dalších 

parkovacích míst! Otázka je však pocho-

pitelně složitější. Pouhé postavení dal-

ších parkovacích domů není vzhledem 

k výši nájmů za parkovací místo v nich 

pro sociálně slabší občany řešením. 

Nicméně určité zvýšení jejich kapacity 

ke zmenšení parkovacího problému za-

jisté pomůže. Rezervy jsou však v raci-

onálnější úpravě venkovních parkovišť 

stávajících, byť v nepatrné míře i na úkor 

travnaté zeleně – nemělo by se stávat, 

aby zde bezplatně parkovala  dvě  či více 

aut od jedné domácnosti. Případné za-

vedení modrých zón, atp. by vyžadova-

lo skutečně podrobný propočet daného 

problému (počet trvale bydlících obyva-

tel, počet jimi vlastněných automobilů, 

množství takovýchto parkovacích míst) 

tak, aby se nakonec "vlk nenajedl ale 

koza nezůstala celá..."

JUDr. Josef Holub, předseda klubu PP

Očekávat, že se 

situace s par-

kovacími místy 

na Jižním Městě rychle a radikálně změ-

ní, je nereálné. Přesto řešení – dlouhodo-

bá – existují. Žádné z nich však nebude 

levné a bude vyžadovat velké částky 

z rozpočtu MČ.

 Jedním z nich je výstavba hromad-

ných garáží, ať podzemních, fi nančně 

náročných, či nadzemních, snad o něco 

levnějších. Vím, že mnozí řidiči toto řeše-

ní odmítají. Chtějí raději parkovat na ulici, 

co nejblíže svého bydliště, aby na svého 

miláčka viděli i v noci. A také proto, že 

ne každý má několik set korun měsíčně 

na zaplacení parkovného.  

 Dalším z možných řešení jsou dvě 

desítky pozemních parkovišť, která pro-

vozují nájemci na základě uzavřených 

smluv buď s naší městskou částí či Ma-

gistrátem hl. m. Prahy. Pokud jsou tato 

parkoviště na pozemcích MČ Praha 11, 

mám za to, že fi nanční přínos z jejich 

provozování městskou částí by byl zají-

mavý právě pro výstavbu nových garáží 

či parkovacích míst. Rozhodně bych do-

poručoval i s touto možností v budouc-

nu počítat.

 Snad není příliš iluzorní myšlenka, 

že vedení naší radnice by mělo působit 

na investory větších stavebních celků 

na JM, aby v rámci svých nových staveb 

zvětšili normovaný počet parkovacích 

míst ve prospěch jihoměstských řidičů.

Luděk Vařbuchta,
předseda klubu zastupitelů za KSČM

O nutnosti odstranění 

problémů s parková-

ním se na Jižním Měs-

tě hovoří desetkrát déle než je dvouletá 

Urbanek-inz-88x60.indd   1 6.9.2010   15:09:20
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Setkání zástupců bytových družstev a SVJ nad 
projektem regenerace vnitrobloku

existence TOP 09. V naší městské části 

máme jen rezidenční defi cit parkovacích 

míst okolo 15 až 18 tisíc a tento nepříz-

nivý stav se dlouhodobě neustále zhor-

šuje. Dále zde parkují i mimopražští řidiči 

dojíždějící do Prahy za prací, což dělá 

z problematiky dopravy v klidu jedno ze 

zásadních témat rozvoje Jižního Města.

 Problémy s parkováním se z počátku 

řešily realizací parkovacích zálivů u stá-

vajících komunikací. S ohledem na kri-

minalitu se zřizovala hlídaná parkoviště, 

kde došlo ke zpoplatnění této služby. 

Dalším ojedinělým pokusem byla výstav-

ba parkovacího domu na Vojtíškově ulici, 

což se v dané podobě ukázalo jako velmi 

nákladné řešení.

 Proto navrhujeme zejména budovat 

na stávajících hlídaných parkovištích ga-

rážové domy, lehké konstrukce, které 

jsou výrazně levnější. Navíc při původ-

ní kolaudaci obytných domů byla tato 

parkoviště součástí kolaudace, a proto 

k nim neoddělitelně patří. Stávající defi -

cit je principiálně nejspravedlivější řešit, 

za předpokladu souhlasu řádně infor-

movaných obyvatel v příslušné lokalitě, 

přijatelným zvýšením kapacit těchto 

parkovišť. Na deseti vytipovaných loka-

litách by toto řešení přineslo výrazný 

nárůst parkovacích míst pro místní ob-

čany za cenově přijatelných podmínek, tj. 

srovnatelných se stávajícími hlídanými 

parkovišti. Jiná technická řešení v podo-

bě podzemních objektů či objektů vyba-

vených stohovací technologii se stále 

jeví fi nančně nákladná.

 Z výše uvedených důvodů TOP09 

nepodpoří jakoukoliv funkčně odlišnou 

zástavbu stávajících parkovacích ploch.

Za RO TOP09
Jan Stárek a Stanislav Urbánek 

Rozhodně bychom ji neře-

šili tak, jak ji řeší současná 

radnice, která připravila di-

rektivní řešení – parkování 

v patrových garážích se 

současným prodejem pozemků stáva-

jících parkovišť, na kterých tak budou 

moci vyrůst další bytové nebo adminis-

trativní objekty. Toto řešení si radnice 

nechala posvětit dotazníkovým šetře-

ním, které prováděla naprosto neznámá 

fi rma a jehož výsledky jsou tudíž velice 

diskutabilní. Přesto jsou první dvě studie 

na první patrové garáže již zadány, aniž 

by se většiny vás občanů na vhodnost 

tohoto řešení kdokoli zeptal.

 Problematiku parkování je možné ře-

šit mnoha způsoby, nicméně vždy je to 

pouze řešení dílčí. Pokud někdo slibuje, 

že vyřeší parkování v takové lokalitě jako 

je JM, pak se jedná o čirý populismus 

nebo lež.  Žádné opatření neumožní, aby 

občan kdykoli zaparkoval své auto/a/ 

v docházkové vzdálenosti 1–3 min., a to 

ještě pokud možno zdarma. Bohužel, ja-

kékoli řešení parkování spočívá v mixu 

restrikce parkování na ulici a placeného 

parkování, ať už na pozemních nebo pa-

trových či podzemních parkovištích.

 Proto bychom způsob řešení parko-

vání na JM nechali na jeho obyvatelích. 

Před návrhem jakéhokoli řešení bychom 

provedli detailní průzkum v jednotlivých 

lokalitách /např. prostř. schůzí SVJ 

a BD/, zjistili názor občanů a teprve po-

tom rozhodovali o dílčích a celkových 

řešeních.  

Možné varianty řešení:

•  Patrové garáže nadzemní /v režii MČ, 

soukromého subjektu, prodej park. 

místa do vlastnictví uživatelů/

•  Patrové garáže podzemní /dtto/

•  Zóny placeného parkování 

•  Ponechání současného stavu /parko-

vání v ulicích a pozemních placených 

parkovištích/

Hnutí pro Prahu 11

Ve čtvrtek 6. října se ve večerních hodi-

nách sešli zástupci bytových družstev 

a společenství vlastníků jednotek (SVJ) 

se zástupci městské části nad projektem 

regenerace vnitrobloku, který je v těsné 

blízkosti jejich domů.

 Naše městská část, stejně jako jiné 

městské části Prahy, by chtěla na úpra-

vy vnitrobloků využít i další fi nanční pro-

středky, jako např. z Ministerstva pro 

místní rozvoj z podprogramu „Podpora 

regenerace panelových sídlišť“. První 

projekt regenerace, který byl otevřen 

k diskuzi s obyvateli přilehlých domů, 

navrhuje úpravy vnitrobloku mezi ulice-

mi Brechtova, Matúškova, Schulhoff ova 

a Květnového vítězství. Autory projektu 

jsou Ing. arch. Zdeněk Černý, Ing. arch. 

Alena Kalinová a Ing. Anna Kalinová.

 Ing. arch. Černý, který se tohoto 

setkání také zúčastnil, nastínil zúčast-

něným formou projektové prezentace 

vizuální podobu, která by mohla stáva-

jící tvář vnitrobloku v budoucnu nahradit. 

V otevřené diskuzi padlo i několik námětů 

na zlepšení využití vnitrobloku, jako na-

příklad provedení některých cest s hlad-

kým povrchem, aby bylo možné je využít 

pro in-line bruslení. Dalším požadavkem, 

na kterém se většina přítomných shodla, 

je úprava zeleně, především jehličnanů. 

Zástupci bytových domů následně do-

stali možnost podání písemných připo-

mínek a námětů.

 S projektem regenerace vnitrobloku 

je možné se seznámit na internetových 

stránkách městské části v sekci Rozvoj 

a regenerace/ Regenerace JM/ Regene-

race vnitrobloků. red

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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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

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

NOVINKA: Zahájení provozu kloubových 
autobusů na lince 125
Na expresní autobusovou linku 125 byly od 19. října v pracov-

ních dnech nasazeny kloubové autobusy místo standardních. 

Kapacita na této lince je tak navýšena cca o 50 %. Expresní 

autobusová linka 125 využívá Jižní spojku, a je tak nejrychlej-

ším spojením Jižního Města s levým břehem Vltavy, zejména 

se Smíchovem. Autobusy ujedou úsek mezi Smíchovským ná-

dražím a stanicí metra Háje za pouhých 20 minut. 

 Ve středu 19. října vyjely v premiéře nejen kloubové au-

tobusy, ale byla i prodloužena doba, kdy autobus jezdí. Prv-

ní spoj z Jižního Města vyráží již ve 4.45 hod. a poslední ze 

Smíchovského nádraží v 0.20 hod. 

 Nasazení kloubových autobusů řeší narůstající kapacitní 

problémy zejména ve špičkách pracovních dnů. 

 Díky posílení spoje formou kloubového autobusu bylo 

nutné upravit autobusovou zastávku Mikulova, konkrétně 

bylo provedeno její posunutí. Důvodem byla příliš malá dél-

ka zastávky, před kterou je navíc přechod pro chodce. Delší 

kloubový autobus tak nemohl bezpečně zastavit na zastáv-

ce, protože se tam jednoduše nevešel. Proto byla zastávka 

posunuta o cca 100 m až za přechod a postaveno nové ná-

stupiště.  red

Intervaly linky 125:
ranní špička  5 minut
dopolední sedlo  15 minut
odpolední špička  7–8 minut
sobota celodenně a neděle odpoledne 15 minut
celotýdenně večer, neděle dopoledne 20 minut



19KLÍČ 12/2011

INZERCE

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

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Jo u Křečka, tam je ráj, tam vždy krásné maso maj.
  Kdo tam jednou nakoupí, ten už jinam nevstoupí.

     Obsluha je usměvavá a kvalita dokonalá.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

Akční ceny LISTOPAD
Gothajský salám 89,90 64,90 Kč
Zabijačková klobása 99,90 69,90 Kč
Játrový sýr 94,90 69,90 Kč
Uherská klobása 189,90 169,90 Kč

Vepřová pečeně 114,90 89,90 Kč
Hovězí přední kližka 139.90 124.90 Kč
Kuřecí stehna 59,90 39,90 Kč

Trvale snížená cena
Debrecínská pečeně 109,90 Kč                 
Vysočina 109,90 Kč

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

www.autojarov.cz
Tel.: 251 002 555

AUTO JAROV, s.r.o.
Osiková 2
130 00 Praha 3

Bližší informace Vám poskytne Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Dobrý servis
potěší i cenou

Výměna předních
brzdových kotoučů a destiček

Fabia
Octavia Tour

již od 4 136 Kč
již od 4 268 Kč

Výměna předních stíracích lišt

Fabia II
Octavia II

již od 632 Kč
již od 910 Kč

Výměna sady rozvodů
Octavia 1,9 již od 6 405 Kč

Uvedené ceny zahrnují také servisní práci a jsou včetně DPH.

Výměna spojky - set
Fabia 1,2 již od 4 791 Kč

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

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

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově
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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 LISTOPAD 2011
1. 11., 17.30: Drum Circle – Skupinové bubno-
vání.  Od 17.30 rodiče s dětmi, od 18.30 další 

zájemci. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 200 Kč.

1. 11., 19.00: Nemravnost & Googling. Dvě 

představení Libereckého divadla F. X. Šaldy v jeden 

den poprvé v Praze! Vstupné 190/170 Kč, 1. řada 

230 Kč.

2. 11., 10.00: Táta, máma a já. Divadlo Bořivoj. 

Pro děti 3–10 let, vstupné 50 Kč.

4. 11., 20.00: Rock Automat. Cover verze slav-

ných rockových písní. Vstupné 100 Kč.

5. 11., 15.00: Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Diva-

dlo Rity Jasinské. Pro 1. stupeň ZŠ, vstupné 50 Kč.

9. 11., 10.00: Zlatovláska. Divadlo Lokvar. Dvě 

pohádky o Zlatovlásce na motivy Erbena a Dobšin-

ského. Vstupné 50 Kč.

9. 11., 20.00: Mňága a Žďorp. Kapela se vrátila 

k syrovějšímu zvuku z 90. let a předvede ho 

i na Zahradě! Vstupné 200/180 Kč,  ZTP 100 Kč.

11. 11., 20.00: Jan Budař a Eliščin band – 10 

let KC Zahrada. Přijďte slavit s námi! Vstupné 

190/160 Kč v předprodeji, na místě 220 Kč.

12. 11., 15.00: Kocourkov. Divadlo Trakař. Vstup-

né 50 Kč.

16. 11., 10.00: Dračí pohádky. Divadelní soubor 

Čmukaři hraje pro děti i dospělé. Vstupné 50 Kč.

16. 11., 20.00: Urban Buran. Prezentace komunit-

ního a sociálního divadla. V rámci festivalu Akcent 

Divadla Archa. ZDARMA.

21. 11., 14.30: Marta Kubišová a Petr Malásek. 
Klub aktivního stáří. Vstupné 50 Kč.

23. 11., 10.00: O klukovi, který neuměl zlobit. 
Pro děti od 3 let, vstupné 50 Kč.

23. 11., 20.00: Pavel Dobeš. Legendární králové-

hradecký písničkář. Vstupné 190/150 Kč, 1. řada 

230 Kč.

25. 11., 20.00: Silent Speed of Godless Elegy 
a Tomáš Kočko. Moravská metalová stálice a pís-

ničkář v duchu world music. Vstupné 160 Kč.

26. 11., 15.00: Vodník Loužička a jiné pohádky. 
Divadlo Duší spřízněných. Pásmo veselých krátkých 

pohádek, chybět nebude král, princezna, vodník ani 

drak. Vstupné 50 Kč.

30. 11., 10.00: a 14:30: O mašinkách. Divadlo 

Tramtárie. Vstupné 50 Kč.

30. 11., 20.00: Silent Disco – 2 DJs, hudba do slu-

chátek a ticho v sále. Vstupné 90 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
8. 12.  Poprvé vdaná (Pavel Nilin) - Taťjana Med-

vecká v hlavní roli 

19. 12. Vladimír Mišík & Etc... 
22. 12. Vánoce s C&K Vokálem

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 LISTOPAD 2011
Galerie otevřena út–ne 13.00–19.00
Koncerty, nekuřácká restaurace

2.11., 18.00 Dušičkový průvod. Pro děti, rodiče 

a jejich lampiony. Sraz na Chodovské tvrzi! Konec 

průvodu u hřbitova na Opatově. Vstup zdarma.

3. 11., 17.00 Lidé v místech / Jan Pfeiff er / 
Architektura. Jak vnímáme architekturu, co pro 

nás znamená? Dílna pod vedením výtvarníka Jana 

Pfeiff era. Vstup zdarma!

3. 11., 19.00 Architektura včera a dnes / Adam 
Gebrian / přednáška. Minulost, současnost a bu-

doucnost architektury kolem nás. Vstupné 50 Kč.

5. 11., 15.00 Sobotní výtvarná dílna. Pro prarodi-

če, jejich děti a jejich děti. Rodinné vstupné 100 Kč.

6. 11., 15.00 Dej mi pětku. Jakub Folvar.  Nový po-

hádkový projekt, který nás zavede na jeden z pěti 

kontinentů. Vstupné 50 Kč.

10. 11., 19.00 Andělská křídla. Benefi ční akce pro 

občanské sdružení Andělská křídla, které sdružuje 

a podporuje lidi se zkušeností s duševní nemocí.

12. 11., 18.00 Vernisáž výstavy Milana Mikuláští-
ka a Michala Panocha. Milan Mikuláštík s Michalem 

Panochem se rozhodli k výstavě na Chodovské 

tvrzi přistoupit v duchu site specifi c art. K čemu je 

středověká stavba uprostřed panelákového sídliště 

inspirovala, inspirovala-li je vůbec? Přijďte zjistit 

přímo do Tvrze! Zahraje DJ. Vstup zdarma

13. 11., 15.00 Kiklopci. Div&Dílko. Interaktivní 

pohádka o kyklopech. Vstupné 50 Kč.

15. 11., 19.00 Šansony na Tvrzi. Česká tvorba 

a francouzská tvorba v českém překladu. Vstupné 

130 Kč. 

17. 11., 17.00 Lidé v místech / Pavel Karous / Ve-
třelci a Volavky. Speciál k výročí revoluce. O vztahu 

lidí a jejich soch na pozadí projektu mapující norma-

lizační díla ve veřejném prostoru. Vstup zdarma!

19. 11., 15.00 Sobotní výtvarná dílna. Pro 

prarodiče, jejich děti a jejich děti. Rodinné vstupné 

100 Kč.

20. 11., 15.00 Když zvířátka hrají divadlo. J. 

Kollertová a J. Vaňousová. ...a tak to hloupoučká 

zvířátka všechno popletla! Pohádka, vstupné 50 Kč. 

23. 11., 19.00 Lukáš Kuta. Housle na Tvrzi. Sou-

časná a vlastní tvorba pro housle.

Vstupné 190 Kč.

26.11., 15.00 Objevná projížďka s kronikářem Již-
ního Města. Doba trvání: 2 hodiny. Vstupné 50 Kč

27. 11., 15.00 Aucassin a Nicoletta. Divadlo 

Lokvar. Loutková rytířská komedie na motivy 

středověké francouzské legendy. Pro děti od 7 let. 

Vstupné 50 Kč.

Dům dětí a mládeže 
Jižní Město
 Šalounova 2024, Praha 4

 tel.: 272 929 545, 272 917 077

 sal@ddmjm.cz

 pobočka: 

 Květnového vítězství 2126, Praha 4

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

Z PROGRAMU NA LISTOPAD 2011:
6. 11., 13.00–14.30: Dárky z přírody. Výroba 

zvířátek a postaviček z přírodnin. DDM JM, Květno-

vého vítězství.

6. 11., 15.00–17.00: Strašidlácký den. Maškarní 

rej s různými soutěžemi a tancem. DDM JM, Květ-

nového vítězství.

12. 11., 9.00–12.30: Keramická dílna Vánoční 1. 
DDM JM, Šalounova.

12. 11., 13.30–17.00: Keramická dílna Vánoční 2. 
DDM JM, Šalounova.

12. 11., 14.00–17.00: Homo Ludens. Divadelní 

festival amatérských souborů. Žižkovské divadlo 

Járy Cimrmana.

19. 11., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenisu pro 
rodiče a děti. DDM JM, Šalounova.

19. 11., 10.00–12.00: Výtvarná dílna s Věrou 1. 
Výroba adventních kalendářů. DDM JM, Šalounova.

19. 11., 14.00–16.00: Výtvarná dílna s Věrou 2. 
Výroba adventních kalendářů. DDM JM, Šalounova.

26. 11., 8.00–18.00: Florbalový turnaj "O pohár 
Jižního Města". Turnaj pro amatérská družstva. TJ 

JM Chodov.

26. 11., 10.00–12.00: Výtvarná dílna 1. Výroba 

adventních věnců. DDM JM, Šalounova.

26. 11., 14.00–16.00: Výtvarná dílna 2. Výroba 

adventních věnců. DDM JM, Šalounova.

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

Mateřské centrum 
Domeček
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 1, Praha 11

tel.: 773 993 985

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

www.mc-domecek.cz

NOVINKA: Ženy v kruhu - setkávání žen nad té-

maty, která jsou nám blízká, kterými žijeme a které 

nás zajímají.

KDY: První a třetí pondělí v měsíci.

ČAS: 16.00–17.30

VOLNĚ PŘISTUPNÁ HERNA: 15.30–17.30.

První setkání – TĚHOTENSTVÍ A ČAS PŘED TÍM. 
Bez ohledu na to, či jste žena nebo muž, či jste 

právě těhotná, nebo jste byla, anebo to právě plá-

nujete. Přijďte společně sdílet tyto krásné okamžiky 

našeho života.

Út 1. 11. od 9.30 – Aby děti nestonaly. Praktic-

ké ukázky práce s produkty fi rmy JUST, které se 

osvědčily při boji s kašlem, rýmou či pro posílení 

imunity.

Út 15. 11. od 9.30 – beseda na téma Domácí 
vzdělávání aneb Jsou maminky schopné učit své 

děti, i když je jim více než 6 let? S Lucií Beštovou, 

průkopnicí domácího vzdělávání v ČR.

19. 11. od 14.00 – Vánoční dílna. Přijďte si 

na chvíli odpočinout, načerpat inspiraci a vytvořit 

vánoční dekorace či dárečky pro blízké. Rovněž děti 

budou moci nachystat 2–3 překvapení. Na tvoření 

pro dospělé se mohou přihlásit i děti nad 10 let, 

tvoření pro malé děti je od 3 let. Cena za dospě-

lého 60 Kč plus materiál, cena za malé dítě 30 Kč 

plus materiál. Netvořící doprovod a děti vstup 

zdarma. Přihlásit je možné v MC Domeček nebo 

na e-mail mcdomecek@seznam.cz, nejpozději 

do 11. 11. 2011.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Po, 9.00–12.00: Otevřená herna    
Po, od 10.00: Zpívánky (hravé zpívání od peřinky 

do školky)

Út, 9.00–12.00: Otevřená herna
Út, od 9.30: Maminky s háčkem (aktuální datum 

na www stránkách)

ddm jm
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Út, 15.30–17.30: Otevřená herna 

Út, 15.45–16.15: Angličtina pro děti 4–6 let
Út, 16.30–17.30: Angličtina pro děti 7–9 let 
(mírně pokročilí)

Út, 17.30–18.30: Angličtina pro dospělé – mírně 

pokročilí

St, 9.00–12.00: Otevřená herna
St, od 10.00: Zábavné cvičení rodičů a dětí od 18 
měsíců
St, 17.30–19.30: Poradna přirozeného plánování 
rodičovství (nutno objednat na tel.: 777 200 431 

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

Čt , 9.00–12.00: Herna pro děti od 0 do 18 měsíců
Čt , od 10.00: Cvičeníčko pro nejmenší
Čt , 14.00–17.00: Hudební kurzy Yamaha
Pá, 9.00–12.00: Otevřená herna
Čt , od 10.00: Šikulové (tvořivá dílnička pro děti 

a rodiče)

Více informací na www.mc-domecek.cz

Sbor ČCE Jižní Město 
Donovalská 2331/53

e-mail: jizni-mesto@evangnet.cz

web: jizni-mesto.evangnet.cz

tel.: 272 659 259; 739 244 681 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V LISTOPADU 2011: 
Neděle 9.30: Bohoslužby 
Úterý 19.00: Setkání nad Biblí 
Mateřské centrum Pramínek: úterý a čtvrtek 
9.00–12.00    

Z PROGRAMU V LISTOPADU 2011: 
Úterý 8. 11., 17.30 Lampiónový průvod (MC 
Pramínek)
Sobota 26. 11., 15.00 Vázání adventních věnců  

Více na: www.jizni-mesto.evangnet.cz;
www.mcpraminek.estranky.cz

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

do 19 let

Malenická 1784, 148 00 Praha 11

Otevírací doba: út, st, čt 14.00 – 20.00 

Z PROGRAMU V LISTOPADU 2011:  
Téma měsíce: Agresivita & Násilí
3. 11., 17.00: Podzimní čajový dýchánek o páté 
8. 11., 17.00: Filmový klub na téma násilí Önskar 
(Zlo) 
16. 11., 17.00: Workshop: Sebeobrana bez pěstí 
23. 11., 17.00: Workshop: Sebeobrana – využívá-
ní agresivity 
Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME: 
VÁNOČNÍ DÍLNY – VÝROBA DÁRKŮ, PEČENÍ VÁ-

NOČNÍHO CUKROVÍ (BEZ TROUBY TO JDE TAKY), 

MRAZIVOU VÁNOČNÍ PÁRTY

Benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

Tel.: 603 468 151

Z PROGRAMU NA LISTOPAD 2011:
Nově u nás najdete FIT programy, které budou za-

měřeny na prevenci vadného držení těla a podporu 

správného vzpřimování, které obohatí naše kurzy 

o péči o zdraví vašich dětí.

Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do 2 

let, denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

FIT program, průprava pro kluky a holčičky od 3 
let, po a st odpol.

FITcvičení pro maminky s hlídáním dětí, út10.15 

a čt 11.00.

PILATES – cvičení pro krásu těla i ducha, po a st 

19.00.

Večerní FITcvičení pro ženy, čt 19.00.

Tanečně pohybové studio pro holčičky 3–7 let, 
úterý 16.00 a 17.00.

Dětský FITaerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, 

st.

Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt 

16.00.

Pískání na fl étnu pro děti od 3 let, po odp. 

16.00–18.00 hod. 

Program hravé montessori učení – přirozené a hra-

vé učení dětí, pohybový rozvoj s využitím prvků 

a pomůcek montessori pedagogiky pro děti od 18 

měs. do 3 let, pátek 10.00.

FIT cvičení na míčích pro dospělé – zdravotní 

cvičení podporující protažení a posílení nejvíce 

zatěžovaných svalových skupin, prevence bolestí 

zad a relaxace pro dobrou psychickou pohodu, 

úterý 18.45.

Cvičení pro těhotné – nabízí cvičení na míčích, 

posilovací a protahovací cvičení, relaxaci a dechová 

cvičení pro nastávající maminky, které hledají mož-

nost pohybu i v těhotenství, úterý 17.45.

NOVINKY
ARTÍK – pohybově-výtvarná dílna pro děti od 2 

let, kombinace pohybových prožitků, které čerpají 

témata ve světě kolem nás, a práce ve výtvarném 

ateliéru, kde děti své zážitky a prožitky ztvárňují 

výtvarně, domů si pak odnášejí nezapomenutelná 

dílka, středa od 11.00.

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

Aktivní listopad 
v Centru Elpida
Centrum Elpida, Na Strži 40 (u hlavní pošty), 

Praha 4. 

tel.: 272 701 335, e-mailu: info@elpida.cz

KURZY:
1. 11.–15. 11. út a čt 16.30–18.30 Začínáme 
s počítačem – večerní, nebo 8. 11.–24. 11 vždy 
v út a čt v 9.00–11.00 – „Neumím nic a chci se 

naučit vyhledávat na internetu a psát e-maily.“ 

Základy práce s počítačem, textem, internetem 

a e-mailem. Naučíte se jak počítač zapnout, jak vy-

hledat potřebné informace, jak si založit e-mailovou 

schránku a napsat e-mail a mnoho dalšího. Rozsah 

výuky: 5 x 2 hodiny

7. 11.–11. 11. po, st, pá 14.00–16.00 Internet 
PRAKTIK – „Chci pomocí počítače dobře nakupo-

vat, podnikat, bavit se a stát se mistrem ve vyhle-

dávání praktických informací.“ Rozsah výuky: 3 x 

2 hodiny. 

7. 11.–21.1 1. po a pá 9.00–11.00 Kancelář – 
„Chci mít doma malou kancelář a vědět jak psát, 

prezentovat a pracovat s tabulkami.“ Souhrnný 

balíček užitečných kancelářských dovedností.

8. 11.–22. 11. út a čt 14.00–16.00 Digitální 
fotografi e I. – Naučíte se přenášet fotografi e 

z fotoaparátu do počítače, prohlížet, upravovat 

a vylepšovat je na počítači.

14. 11.–12. 12. vždy v po 16.30–18.30 Digitální 
fotografi e III. – Pokračování v ovládání programu 

Zoner Media. Vysvětlení nejdůležitějších pojmů 

z teorie digitálního obrazu. Seznámení s pro-

gramem Zoner Photo Studio. Správa a údržba 

fotografi ckého archivu. Úpravy optických vad 

a nedostatků fotografi e. Změna velikosti, doost-

ření, rozmazání. K čemu slouží histogram. Jasové 

a barevné korekce.

14..11.–18. 11.po, st, pá 14.00–16.00 Internet 
VŠUDYBYL – „Chci cestovat, vzdělávat se, disku-

tovat a stát se mistrem ve vyhledávání zajímavých 

informací.“ Rozsah výuky: 3 x 2 hodiny, cena: 720 

Kč/6 hod. 

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C I

Black Bee „Jižák“ 
Výstava fotografi í  

1. 11.–30. 11. 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

FRANTIŠEK HODONSKÝ  
Grafi ka 

Malíř a grafi k František Hodonský 
vystavuje své barevně výrazné 

dřevořezy z posledních let. 

Od 1. 11. do 26. 11. 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

22. 11.–29. 11. út a čt 16.30–18.30 Facebook 
– Nebojte se Facebooku. V hodině si založíte svůj 

profi l a naučíte se jej spravovat. Přidávat texty 

a nahrávat fotografi e. Facebook může být zábavný 

a hravý, umožní vám velmi snadno sdílet informace, 

fotografi e a novinky s vašimi kamarády, spolužáky 

a vnoučaty. Rozsah 3 x 2 hodiny.

23. 11. a 25. 11. st a pá 9.00–11.00 Notebook 
– „Umím s PC, mám nový notebook a nevím jak 

na to.“ Rozsah výuky: 2 x 2 hodiny. Přednášky 

a společenské události

14. 11. 11.30 Zahradníkův rok – listopad – Ur-

čeno všem pěstitelům, zahrádkářům a milovníkům 

květeny, praktické rady a tipy pro měsíc listopad. 

Třetí ze série přednášek inspirovaných knihou Karla 

Čapka Zahradníkův rok. 

24. 11. 15.00  Karel Tejkal: Osobnosti, které jsem 
za půlstoletí v rozhlase potkal. – Vzpomínkové 

odpoledne věnované spisovateli a vypravěči Fran-

tišku Nepilovi za účasti jeho ženy Zdeny Nepilové 

a básníka Františka Novotného. 

zve 

všechny 16. listopadu
od 20 hodin 

na koncert cimbálové skupiny 

Zlaté husle

Jihoměstský 
pivovar 
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Městská část Praha 11 posuzovala 

na zasedáních Výboru pro územní roz-

voj a životní prostředí ZMČ v průběhu 

roku 2010 a 2011 další připravovaný 

projekt, tentokrát umístěný do lokality 

stanice metra Opatov. Historicky, při 

zakládání celého Jižního Města, bylo 

s Opatovem počítáno jako s centrem na-

dregionálního významu. Bohudík, 5leté 

plánování již pominulo, ale zároveň se 

i vytratil obsah sousloví centrum nadre-

gionálního významu. S ohledem na fakt, 

že dosud nebyl přijat nový Územní plán 

a starý Územní plán z roku 1999 ne-

refl ektuje všechny změny, ke kterým 

v posledních deseti letech došlo, (od již 

realizované zástavby po rozvoj dopravy, 

silniční a dálniční sítě apod.), trval Úřad 

městské části na tom, aby na Opatově 

nebyly řešeny projekty zástavby pouze 

na pozemky, které jsou v jednotlivém 

vlastnictví investorů, nýbrž aby alespoň 

pro celou lokalitu Opatova byla řešena 

zástavba jako celek.

 Bezesporu ideální by bylo vyřešit 

koncepci zástavby v celé městské čás-

ti, bohužel tato kompetence jednak 

nespadá do působnosti našeho úřadu, 

za druhé není v silách našeho úřadu dát 

všechny zájmy investorů dohromady, 

neboť si vzájemně konkurují a vylučují 

se.

 Výboru pro územní rozvoj a životní 

prostředí ZMČ a Odboru územního roz-

voje ÚMČ Praha 11 se po ročním úsilí 

a práci s investorem a vlastníky pozem-

ků v lokalitě podařilo několikrát přepra-

covat urbanistickou studii celé lokality. 

Základním předpokladem úspěšného 

založení budoucí zástavby bylo vyře-

šení uzlových křižovatek, zahrnující plá-

nované vedení tramvaje ze Spořilova 

na Háje středem ulice Chilská, přede-

vším komplikované křižovatky Opatov-

ská x Chilská. Dalším úkolem bylo vyřešit 

přestupní uzel na stanici metra Opatov. 

Studie řešení dopravy brala v potaz ne-

jen maximální kapacity zástavby úze-

mí, ale zohledňovala intenzity dopravy 

ve výhledu až do roku 2018. Až po té, 

co se výše uvedené body podařily stabi-

lizovat, řešila se koncepce zástavby. Ur-

banistické i architektonické pojetí musí 

odpovídat významu místa, na druhou 

stranu nesmí dramaticky zatížit Starý 

Chodov. Zástavba musí umožnit vytvo-

ření "městského jádra" v okolí stanice 

Opatov, a to na obou stranách výstupu 

z metra. Požadavky orgánů státní sprá-

vy navíc do lokality nařizovaly umístit 

1 000 parkovacích stání pro funkci P+R 

a umístění odstavného autobusového 

terminálu. S tím vším se vlastníci po-

zemků a investor vypořádali.

Jiří Janeček, předseda Výboru pro 
územní rozvoj a životní prostředí

Projekt Nový Opatov

Více o projektu naleznete na stránkách investora www.novyopatov.cz, základní omezení investorů pro celou lokalitu Opa-
tova bylo stanoveno formou "Výkresu stabilizačních prvků", který bude nedílnou součástí dokumentace pro úpravu ÚP.

Záměr investora je vybudovat na stanici metra Opatov multifunkční projekt, který odpovídá významu lokality. Předpokládá 
se s výstavbou objektů, které lokalitu Opatova posunou do 21. století. Počítá se se smíšenou zástavbou, která v přízemí 
budov bude tvořit obchodní parter s obchody a restauracemi, sloužící výlučně pro potřeby lokality, rozhodně zde nebude 
vznikat nákupní centrum. 1. a 2. patro objektů bude sloužit pro potřeby služeb, zejména pro vznik poboček bank, pojišťoven, 
ordinací lékařů, sídel advokátních, notářských a podobných kanceláří. Horní patra budou využita pro funkci kancelářskou 
a hotelovou, jedná se o možnosti umístění státních úřadů a institucí, stejně jako o umístění privátní vysoké školy.



23KLÍČ 12/2011

ROZHOVOR

Redakce Klíče podrobně sleduje projekt 

Nový Opatov na webových stránkách. 

O rozhovor také požádala představitele 

společnosti Starochodovská, a. s., jako 

i představitele developerské společnosti 

pana Jakuba Sklenku, která má projekt 

Nový Opatov na starosti.  

Red.: Proč Opatov?
JS: Po projektu Opatov pošilhávám 

od té doby, co jsem měl možnost spolu-

pracovat na projektu Nákupního centra 

Chodov. V té době jsem poprvé objevil 

kouzlo a zároveň problémy lokality Opa-

tova. Dlouho trvalo, než se nám podařilo 

ve spolupráci s našimi partnery sloučit 

záměry a spojit pozemky nutné pro vý-

stavbu. Projekt by nevznikl bez vydatné 

podpory a úzké spolupráce s historický-

mi vlastníky pozemků, jejichž předkové 

v lokalitě dříve hospodařili. Podmínění 

spolupráce bylo zejména to, aby nově 

vzniklý projekt respektoval, že mnozí 

v lokalitě stále bydlí a je pro ně podmín-

kou, aby projekt nikterak neohrozil lokali-

tu Starého Chodova. Proto jsme projekt 

důkladně rozmýšleli a cca 3 roky velice 

pečlivě plánovali. K hledání správného 

řešení jsme přizvali několik předních ate-

lierů, se kterými budeme na jednotlivých 

objektech spolupracovat.

Red.: Můžeme na úvod požádat o struč-
né představení projektu?
JS: Projekt Nový Opatov je situován 

v území na západ od ulice Chilská, smě-

rem ke Starému Chodovu. Širší vztahy, 

vzájemné návaznosti a souvislosti ale 

řešíme pro celou lokalitu Opatova, jak je 

zobrazeno také na Výkrese stabilizačních 

prvků. Projekt vychází z centrálního pro-

storu kolem stanice metra Opatov a roz-

píná se na oba směry, severně k litochleb-

ské kruhové křižovatce a jižně k dálnici 

D1. Zástavba bude tvořena cca 6 objekty, 

kdy každý objekt bude co do funkcí hori-

zontálně členěn. Přízemí bude určeno pro 

obchod a restaurace, další patra budou 

sloužit pro služby v lokalitě a horní patra 

budou určena pro kancelářskou a další 

funkci jako hotelovou, školskou apod. Cel-

ková výše zástavby by měla být cca 6 až 

8 pater, pouze jeden z objektů ve středu 

území u stanice metra bude jako domi-

nanta o pár pater vyšší. Od Starého Cho-

dova bude náš projekt doplňovat pás 

parkové zeleně, který v nejužším místě 

bude mít cca 50 m.

Red.: Není už kanceláří v Praze dost?
JS: :-) Oblíbená otázka. Stejně bychom 

se mohli ptát, zda-li není dost kancelá-

ří v Londýně, v Hong Kongu a dalších 

městech. Kanceláře stárnou a nájemci/

uživatelé kanceláří se vyvíjí. Jednou za 5 

až 10 let každá fi rma řeší, zda-li prodlou-

žit nájemní smlouvu v současných kan-

celářích, či jít do nových. A většinou si 

odpoví, že nové kanceláře budou zase 

lépe vyhovovat jejich potřebám, budou 

vybaveny zase modernějšími technolo-

giemi apod. Dá se namítat, co bude se 

starými kancelářemi. A odpověď je zase 

jednoduchá – ty se opraví a pronajmou 

se dalším nájemcům, kteří dosud obývají 

předělané byty v centru Prahy. Celá ulice 

Dlouhá je plná kanceláří, byť tam nestojí 

snad ani jeden kancelářský objekt. Zpět 

by se do bytů měli vrátit uživatelé bytů. 

Moderní kanceláře mají dostatek parko-

vání, což by mělo pomoci uvolnit místa 

pro rezidenty na ulici.

Red.: Architektura bude zase sklo, sklo, 
sklo a zase sklo?
JS: Přál bych si, aby ne. Je to trochu 

zamotané – neznám člověka z kancelá-

ří, který by měl rád klimatizaci v kance-

láři, všichni volají po otvíracích oknech. 

A neznám ale fi rmu, která by ve svých 

požadavcích na pronájem neměla – kli-

matizace! Sklo je moderní, ale věřím, že 

schopní architekti umí moderně využít 

i jiné materiály. S ohledem na fakt, že 

naše domy nebudou 30patrové, ale cca 

8patrové, rádi bychom se pokusili vyřešit 

takovou architekturu, aby okna byla ot-

vírací, aby z chodníku nebylo vidět na za-

padlé papíry za stolem zaměstnance v 6. 

patře a rozbitou žaluzii v 8. Architektuře 

budeme věnovat velikou pozornost.

Red.: A co děti, budou si mít kde hrát?
JS: Pevně věřím, že spolu s naším pro-

jektem umístíme v lokalitě i projekt, 

který bude určen pro zábavu a kulturu. 

Asi bude řešen ve dvou fázích, provi-

zorní, která by měla být otevřena 1. 4. 

2012, a nejedná se o apríl. Bude to vel-

ký stan, který bude využíván pro Nový 

Cirkus – La Putyku. V horizontu cca 3 

let bychom rádi tento stan předělali 

do trvalého kamenného projektu, který 

by měl být určen i dětským návštěvní-

kům. Jednáme o spolupráci s jednou 

z televizí, chtěli bychom propojit pořad 

pro děti s vysíláním ve stylu vidět a být 

viděn. Líbí se nám koncept dětského ka-

baretu. Toulkami Prahou 11 jsem našel 

plno dětských hřišť, co mi ale chybí, je 

nabídka pro děti ve věku 6 až 15 let. 

Chceme nabídnout interaktivní plochu 

kolem budoucího divadla a zaujmout 

právě tuto věkovou skupinu. Dále bych 

považoval za ohromný úspěch, kdyby 

došlo ke změně ve vlastním podchodu 

stanice metra Opatov. Zakonzervovaný 

stav "dostavby" je tragický, v podchodu 

se kumulují podivné existence a pravidel-

ně tam potkávám skupinky feťáků a de-

alerů. Sice ani jednu skupinu nevyléčíme, 

ale doufám, že v moderním budoucím 

Opatově nebudou mít důvod zůstávat.

red

Rozhovor s Jakubem Sklenkou, představitelem 
společnosti Starochodovská, a. s.
Představitel developerské společnosti 

Starochodovská, a.s., Jakub Sklenka, 

která má projekt Nový 

Opatov na starosti.
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KC Zahrada slaví 10 let

Silent Stream of Godless Elegy a Tomáš Kočko se 
v Zahradě představí „UNPLUGGED“ 

Můžete se také těšit na výstavu foto-

grafi í z akcí, které se poslední roky v režii 

KC Zahrada a společnosti Kulturní Jižní 

Město, o. p. s., konaly. Budete si tak 

moci připomenout hlavně předcházející 

ročníky festivalu Street For Art, Hudba 

mezi bloky, nebo se podívat, jak probíha-

ly kurzy a dílny na Zahradě.

 Pokud sami nějakou fotku z minu-

lých akcí v KC Zahrada máte, organizá-

toři ocení, pokud jim ji pošlete na adresu 

hudba@kczahrada.cz. Fotografi e pak 

rádi zveřejní na webu www.kczahrada.

cz a na facebookové stránce Zahrady. 

Pro každého autora je připraveno malé 

poděkování. A pokud k fotografi i při-

pojíte i osobní vzpomínku na akci, čeká 

na vás vstupenka na vámi vybraný kon-

cert nebo divadelní představení zdarma.

 KC Zahrada navštíví každý rok kolem 

14 tisíc diváků. Za to, že KC Zahrada 

může realizovat svůj program v takovém 

rozsahu, je třeba poděkovat především 

MČ Praha 11, která na provoz Zahrady 

přispívá polovinu nákladů, ale také vám 

všem, divákům, jejichž návštěvy a pod-

pora jsou samotným smyslem existence 

KC Zahrada.

Oba soubory se zaměří především 

na skladby z letos vydaných alb, Silent 

Stream Of Godless Elegy připravují 

i speciální koncertní bonus v podobě 

coververzí jejich oblíbených interpretů.

 Za patnáct let své existence ode-

hráli Silent Stream Of Godless Elegy 

stovky koncertů a festivalů, mimo jiné 

v Holandsku, Belgii, Německu, Švý-

carsku, Rakousku, Polsku a Maďarsku. 

Jejich poslední album Návaz, které je 

díky francouzskému vydavatelství Sea-

son Of Mist v celosvětové distribuci, 

produkčně spolupracoval právě host 

akustického minitour, worldmuzikant 

Tomáš Kočko. Texty nového alba jsou 

silně inspirovány slovanskou mytologií, 

a to včetně samotného názvu – Návaz 

je totiž starodávný pohanský amulet. 

 Písničkář Tomáš Kočko je známý 

především recitálem zhudebněné po-

ezie básníka Ladislava Nezdařila, kte-

rý píše v dialektu beskydských horalů. 

Kočko zpopularizoval a pro mnohé ob-

jevil beskydského barda, který své dílo 

zasvětil rodným horám, jejich obyvate-

lům, zvykům a slavným hrdinům toho-

to kraje. 

 Zvuk Kočkovy kapely je akustic-

ký, ovlivněný rockem, etnickou hud-

bou i jazzem. Vstupenky na jedineč-

ný dvojkoncert můžete zakoupit na 

www.webticket.cz.

11. 11. 2011 – TO JE DATUM, KTERÉ SI ORGANIZÁTOŘI V KC ZAHRADA 

ZVOLILI ZA OFICIÁLNÍ DEN OSLAVY DESÁTÉHO VÝROČÍ OTEVŘENÍ KC 

ZAHRADA. KE SLAVNOSTNÍ, ALE I VESELÉ NÁLADĚ OSLAVY BY MĚL 

PŘISPĚT SPECIÁLNÍ HOST – JAN BUDAŘ S KAPELOU ELIŠČIN BAND. 

JEHO KONCERT BUDE HLAVNÍM BODEM PROGRAMU. 

SKUPINA SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY, KTERÁ JE ZNÁMÁ SVÝM MIXEM DOOM-METALU A MORAVSKÉ 

LIDOVÉ HUDBY, ZAVÍTÁ 25. 11. V RÁMCI SVÉHO AKUSTICKÉHO MINITOUR DO KC ZAHRADA. OD 20 H. PŘED-

STAVÍ FANOUŠKŮM SPECIÁLNÍ SET SKLADEB V UNPLUGGED VERZÍCH S CIMBÁLEM A KONTRABASEM. EXKLU-

ZIVNÍM HOSTEM SKUPINY BUDE PÍSNIČKÁŘ TOMÁŠ KOČKO SE SVÝM ORCHESTREM.
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Housle v Chodovské tvrzi

Chodovská tvrz zve na cyklus Lidé v místech, přednášky 
a dílny o životě v Jižním Městě, ale nejen v něm!

„Oslovili jsme přední české houslisty tak, 

abychom pravidelným divákům cyklu do-

kázali představit rozmanitost jak tohoto 

hudebního nástroje, tak hráčů. Kromě 

známých houslových osobností jako je 

Jaroslav Svěcený nebo Gabriela Deme-

terová jsme přizvali Martina Zbrožka, 

u kterého jeho skvělý jazzový talent za-

stiňuje herectví, houslista Václav Návrat 

představí v tvrzi program staré barokní 

hudby s dobovými nástroji, na programu 

jsou i vynikající mladí talenty jako je Jana 

Vonášková-Nováková nebo Jiří Vodička,“ 

představuje program jeho dramaturg 

Lukáš Kuta. Ten si na listopadovém kon-

certu 23. listopadu také sám zahraje. 

 Lukáš Kuta jako houslista debuto-

val v deseti letech Vivaldiho koncer-

tem a-moll pro housle a orchestr. Hru 

na housle pak vystudoval na Pražské 

konzervatoři a AMU, vyučuje na Kon-

zervatoři Jaroslava Ježka. Na listopado-

vém koncertu se s ním a jeho skladbami 

a improvizacemi, v kterých patří mezi 

českou špičku, můžete setkat i vy. Pro 

pravidelné diváky je připravena možnost 

předplatného, a to jak na celý cyklus 

za 990 Kč, tak na 6 vybraných koncer-

tů za 790 Kč. Předplatné i vstupenky 

na všechny jednotlivé koncerty jsou již 

k dispozici v pokladně Chodovské tvrze. 

A můžete vyzkoušet, jak i na vás zapů-

sobí čarovný tón nástroje, jehož historie 

sahá do 16. století.

Ke spolupráci je přizvána řada speci-

alistů z oblasti historie, architektury, 

umění, přírody a mezilidských vztahů. 

Vznikl tak cyklus přednášek a dílen, bě-

hem kterých můžete doplňovat a sdílet 

své postřehy o Jižním Městě.

 Setkání při projektu Lidé v místech 

probíhají pravidelně dvakrát do měsí-

ce, vždy ve čtvrtek od 17.00 začíná 

dílna a od 19.00 přednáška. Zajímají 

nás hlavně vaše názory, co si myslíte, 

co si pamatujete o historii, jaké jsou 

vaše představy do budoucna. Chceme 

se dozvědět co nejvíce o místě, ve kte-

rém žijeme a které nás obklopuje. Na 

nejbližší setkání 3. listopadu přijal po-

zvání architekt Adam Gebrian a umělec 

Jan Pfeiff er a další speciální setkání se 

uskuteční 17. listopadu. Pavel Karous, 

odborník na normalizační sochařství, 

vám prozradí, kolik desítek soch ze 70. 

a 80. let je v Jižním Městě a kdo jsou 

jejich autoři.

 Rozmanité dílny jsou věnovány ne-

jen přednáškám, ale někdy i rukodělné 

činnosti, která vychází z tématu Jižní-

ho Města. Naposledy se zabývala na-

příklad uměním street-artu. Účastníci, 

kteří předtím nikdy neměli zkušenost 

s touto činností, si sami zkusili vyro-

bit šablonu a nastříkat vlastní obrázek. 

Samozřejmě, že ne na budovu, ale na 

lepenku. Tuto dílnu pak označili jako 

skutečně nevšední zážitek. 

Více informací na 
www.chodovskatvrz. 

NA CHODOVSKOU TVRZ SE VRACÍ KOMORNÍ VÁŽNÁ HUDBA! DÍKY JAROSLAVU SVĚCENÉMU NELZE ZAČÍT JINAK 

NEŽ HOUSLOVÝM CYKLEM. MISTR SÁM HO ZAHÁJIL 12. ŘÍJNA, DÁLE SE MŮŽETE SE ŠPIČKOVÝMI ČESKÝMI 

HOUSLISTY SETKÁVAT KAŽDÝ MĚSÍC. POZVÁNÍ PŘIJALA I GABRIELA DEMETEROVÁ NEBO MARTIN ZBROŽEK.

KDOSI NEDÁVNO POZNAMENAL, ŽE JIŽNÍ MĚSTO JE SEXY. ZNAMENÁ TO, ŽE MÁ VŠECHNY ATRIBUTY PŘITAŽ-

LIVOSTI. JIŽNÍ MĚSTO JE ČÍM DÁL ZAJÍMAVĚJŠÍ MÍSTO K ŽIVOTU, KTERÉ POSKYTUJE ROZMANITÉ MNOŽSTVÍ 

AKTIVIT A ZÁŽITKŮ. TÝM CHODOVSKÉ TVRZE PRO VÁS PŘIPRAVIL CELOROČNÍ PROJEKT LIDÉ V MÍSTECH, KTE-

RÝ SE ZABÝVÁ VŠÍM, CO JE V MÍSTĚ, KDE ŽIJEME, ZAJÍMAVÉ, VZRUŠUJÍCÍ A CO NÁS MŮŽE INSPIROVAT. A JE 

TOHO HODNĚ. 
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KOUŘIL TAM, KDE NEMĚL, AČ BYL 
CELOSTÁTNĚ HLEDÁN. V odpoled-

ních hodinách 14. srp-

na při kontrole míst, 

kde je vyhláškou 

hlavního města 

Prahy kouření za-

kázáno, si strážník 

Obvodního ředitel-

ství městské policie 

Praha 11 povšiml muže, který tento 

zákaz nerespektoval. Následnou lus-

trací bylo strážníkem zjištěno, že ne-

jenom že muž kouří tam, kde nemá, 

ale je i celostátně hledán Policií České 

republiky. Z tohoto důvodu strážník 

muže předvedl na Policii ČR, kde ho 

předal k dalšímu šetření. 

UTEKLA OD RODINY A KRADLA 
V PRAZE. Jen čtyři dny poté, dne 18. 

srpna v odpoledních hodinách, byla 

v nákupním centru Chodov zadržena 

pachatelka krádeže. Následnou lus-

trací bylo zjištěno, že mladistvá dívka 

slovenské národnosti je dlouhodobě 

pohřešovaná Policií Slovenské repub-

liky. Z tohoto důvodu strážníci dívku 

předvedli na místní oddělení Policie 

České republiky, kde ji předali k další-

mu šetření a zároveň dívce uložili po-

kutu za krádež, které se dopustila.

DÍKY VŠÍMAVOSTI STRÁŽNÍKŮ NE-
VZNIKL VELKÝ POŽÁR. V časných 

ranních hodinách dne 10. září si projíž-

dějící hlídka strážníků povšimla v ulici 

Mikulova, že ze suterénu panelového 

domu vychází hustý dým. Při bližším 

ohledání zjistila, že hoří sklepní kóje 

domu. Z tohoto důvodu ihned vyrozu-

měla Hasičský sbor hl. m. Prahy a pro-

budila veškeré nájemníky uvedeného 

domu, které evakuovala. Po příjezdu 

hasičského záchranného sboru byl po-

žár uhašen a nájemníci se vrátili domů.

NEPŘEBÍRÁNÍ ÚŘEDNÍ PÍSEMNOS-
TI SE MU NEVYPLATILO. V odpoled-

ních hodinách dne 14. září strážníci 

doručovali nepřevzatou úřední písem-

nost, kterou si majitel odmítal převzít. 

Po zastižení dotyčného doma a pro-

vedené následné lustraci strážníci 

zjistili, že nejenom že dotyčný odmítal 

převzít úřední dokument, ale byl i ce-

lostátně hledaný Policií České repub-

liky. Z tohoto důvodu strážníci muže 

předvedli na místní oddělení PČR, kde 

ho předali k dalšímu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Řešíme vaše problémy

Skupinky mládeže totiž mohou tato mís-

ta využívat k tomu, aby tu pily alkohol 

– právě proto se na tato místa, a nejen 

na ně, strážníci při svých kontrolách 

zaměřují. Kromě toho ale strážníci pro-

vádějí namátkové i plánované kontroly 

provozoven se zaměřením na to, zda 

obsluha podniku neumožňuje osobám 

mladším 18 let požívání alkoholu. 

 Městská policie při těchto akcích 

zpravidla úzce spolupracuje s Úřadem 

MČ Praha 11 i s Policií ČR. Jen v měsíci 

září takto strážníci zkontrolovali 54 pro-

vozoven.

 „Náročnou práci strážníků nelze chá-

pat jako represi, je nutné vidět v ní přede-

vším prevenci. Pravidelnými kontrolami 

rizikových míst mohou zabránit, a také 

zabraňují, tragickým následkům, které 

může mít požívání alkoholu a drog u mla-

distvých,“ komentuje práci strážníků 

z Prahy 11 jejich ředitel Petr Schejbal. 

 Je však nutné zdůraznit, že samotná 

přítomnost větší skupiny osob na veřej-

ně přístupném místě nezakládá sama 

o sobě podstatu protiprávního jednání. 

Pokud ovšem osazenstvo hřiště, parku 

nebo jiného veřejně přístupného místa 

odhazuje odpadky, poškozuje vybavení, 

případně je jeho zábava v noci po desá-

té hodině hlučná a ruší ostatní obyvatele, 

pak je to důvod k zásahu strážníků. Ta-

kovým důvodem je ostatně i již zmiňova-

né popíjení alkoholu osobami mladšími 

18 let. 

 Pokud se tedy stanete svědkem 

takového jednání, můžete kontaktovat 

městskou policii na lin-

ce 156, případně přímo 

na čísle 267 913 055-6, 

kde můžete sdělit, jakého 

protiprávního jednání jste 

momentálně svědkem, 

a kde přesně k události 

dochází. Udejte rovněž 

bližší popis osob, které se 

tohoto jednání dopouštějí. 

Sami však z bezpečnost-

ních důvodů nijak nezasa-

hujte. Rovněž nemusíte 

mít obavy o prozrazení 

své identity – ta je chrá-

něna zákonem. Strážníci 

jsou v této situaci opráv-

něni na místě zasáhnout, 

pachatele za jejich jednání 

postihovat, případně je 

z místa vykázat. Stejně tak nález použi-

tých a odhozených injekčních stříkaček je 

důvodem k přivolání strážníků, protože 

autohlídky na Praze 11 jsou standardně 

vybaveny kontejnery na sběr injekčních 

stříkaček a jsou proškoleny v zacházení 

s tímto nebezpečným materiálem. 

 Nevšímavost a lhostejnost mívají 

mnohdy tragické následky. Spoluprací 

občanů se strážníky v okolí jejich bydliš-

tě je určitě možné dosáhnout klidnějšího 

a bezpečnějšího života v Praze 11. 

Jana Přikrylová

Katalog podnikatelů městské části Praha 11
Vážení občané, víte, že na stránkách www.katalog.praha11.cz je Katalog podnika-

telů a služeb Prahy 11? V tomto Katalogu naleznete kontakty na široké spektrum 

obchodů a služeb a dalších podnikatelských subjektů. Pokud jste podnikatel a ne-

jste doposud zaregistrovaný v Katalogu, můžete tak učinit na výše uvedené strán-

ce v sekci „Registrace do katalogu“. Prezentace Vaší fi rmy v Katalogu je zdarma. 

JEDNÍM Z PROBLÉMŮ, S NIMIŽ SE STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE V PRA-

ZE 11 SETKÁVAJÍ, JE NARUŠOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU MLADISTVÝ-

MI A NEZLETILÝMI OSOBAMI V PODVEČERNÍCH A VEČERNÍCH HODINÁCH 

V OKOLÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ, SPORTOVIŠŤ A UVNITŘ SÍDLIŠTNÍCH VNITRO-

BLOKŮ. 

FOTO: ARCHIV MP. HL. M. PRAHY
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Odbor životního prostředí Úřadu měst-

ské části Praha 11 na základě vlastních 

zjištění o chřadnutí borovic černých (Pi-

nus nigra) na Jižním Městě zaslal Státní 

rostlinolékařské správě oznámení o po-

dezření z výskytu škodlivých organismů 

na těchto dřevinách.

 Z odborného posudku vypracované-

ho tímto správním úřadem rostlinolékař-

ské péče s působností na území České 

republiky vyplynulo, že se odbor, bohu-

žel, nemýlil. Ve zkoumaných lokalitách 

bylo zjištěno, že problémy borovic způ-

sobuje houbový patogen Diplodia pinea, 

který způsobuje odumírání výhonů boro-

vic. Odborná literatura uvádí, že napade-

ní touto houbou je důsledkem vrozené 

náchylnosti stromu, která je podpořena 

méně příznivými stanovištními podmín-

kami. Většinou se šíří na poškozených 

pletivech letorostů a urychluje jejich od-

umírání. Tato škodlivá houba se stává 

v poslední době jedním z nejvýznamněj-

ších škodlivých činitelů borovice černé, 

neboť větve, ale i celé stromy během 

několika měsíců usychají.

 Jedinou možnou ochranou je dle 

odborného posudku odstranění všech 

částí, případně celých stromů s příznaky 

chřadnutí, a proto bude muset odbor ži-

votního prostředí přistoupit k radikálním 

průklestům prosychajících či suchých 

větví a ke kácení silně napadených dře-

vin, a to zejména v lokalitě Chodov: Jí-

rovcovo náměstí, Jarníkova, Leopoldo-

va, Brodského, Ke Stáčírně a Háje: ul. 

Výstavní, Hviezdoslavova, Exnárova. 

V případě potřeby bližších informací či 

upozornění na dřeviny, které mohou 

být rovněž napadené, se můžete obrá-

tit na tel.: 267 902 362 (Ing. Vyskočil, 
OŽP ÚMČ Praha 11). red

Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo o letoš-

ních prázdninách sportovní a relaxační 

centrum Squashpoint (SQP). Toto spor-

tovní centrum využívají obyvatelé Jižní-

ho Města již 14 let.  

 Na co se obyvatelé Jižního Města 

mohou těšit? Rekonstrukcí prošlo veške-

ré sociální zázemí a interiéry sportovní-

ho centra. Nově vznikly dva aerobní sály, 

samostatná kardio zóna a posilovna. 

Nechybí ani dětský koutek, kam mohou 

rodiče „odložit své ratolesti“ v době, kdy 

si u nás chtějí zasportovat či relaxovat. 

Úplnou novinkou je poradenská činnost 

v oblasti zdravé výživy, redukce nadvá-

hy,  osobní trenérství a výběr cvičení dle 

potřeb a možností všech návštěvníků.  

Samozřejmostí je cvičení pod vedením 

profesionálních instruktorů a trenérů. 

„Nechtěl jsem usnout na vavřínech, říká 

Tomáš Urban a dodává: „Proto jsme pro 

obyvatele Jižního Města rozšířili naši 

nabídku o nejžhavější novinky ve světě 

fi tness, jako je např. Gravity program. 

Vybavili jsme posilovnu a kardio zónu 

trenažéry Technogym a obohatili na-

bídku služeb o skupinová cvičení jako je 

Zumba, Alpinning, FitBox, Spinning, Pila-

tes, Power Yoga, Body Form, Bosu, Kick 

box. Dále poskytujeme klidnější, avšak 

velmi účinná cvičení pro starší generaci 

jako např. kalanetiku, jógu a také Zumbu 

Gold.“

 Nové kurzy jsme samozřejmě při-

pravili i pro nejmladší návštěvníky. Děti 

se mohou těšit na kurz pohybové prů-

pravy, sportovní aerobik, dětskou Zum-

bu, Street dance a to vše ve věkových 

kategoriích od 4 let. Pro rodiče s dětmi 

od 1 roku je připravené zdravotní cvičení 

formou hry a nechybí ani cvičení pro tě-

hotné maminky.

 Nový Squashpoit pro vás také připra-

vil možnosti relaxace v podobě sauny, 

masážní vany Hydrojet a současně s tím 

i regenerační služby (kadeřnictví, masáže 

a další). 

 Více informací o nových kurzech 

a cvičeních naleznete na www. squa-

shpoint.cz nebo na telefonním čísle 

272 940 089. 

 Přijďte si s námi zacvičit, zatančit si, 

zahrát si squash a odreagovat se! 

Každý je u nás vítán! Těšíme se na vás

Tomáš Urban – majitel SQP
Otevírací doba: po - pá 7.00–23.30, so-
bota 8.00–20.30, neděle 8.00–23.30
Kde nás najdete? SQUASHPOINT, Květ-

nového vítězství 938/79, Praha 4-Háje

Na Jižním Městě chřadnou borovice

Squashpoint rozšířil služby

SPECIÁLNÍ AKCE:
Přijďte k nám s tímto slevovým kuponem a obdržíte 

50% slevu 
z běžné ceny na vámi vybranou a rezervovanou hodinu 
nebo vstup do posilovny. Rezervace přijímáme 
na tel.: 272 940 089 nebo 728 481 157. 
Akce platí od 31. 10 –13. 11. 2011.
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Výhody kruhového
tréninku EXPRESKA

intenzivní kombinace kardio
tréninku s posilováním

ov
tónování postavy

te dv svalové
skupiny najednou

díky kruhovému rozlo ení je 
e as

ný 
30 minutový trénink

a zvý fyzické kondice

rost edí 
pouze pro eny

mo st z kdykoliv 
bez objednání

 EXPRESKAPraha Háje Chomutovická 2Praha 4 HájeTel. 725 547 557

30 minutový kruhový
trénink

TÝDEN
ZDARMA

K VYZKOUŠENÍ

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

Otevřeno  po–pá 7.30 –18.30
Poliklinika Opatovská, Opatovská 1763/11, Praha 4

SLAVÍME
1. VÝROČÍ OTEVŘENÍ!

lékárnA
poliklinika opatovská

✓ Vstřícný personál
✓ Nízké doplatky
✓ Výhodné ceny na volně prodejný sortiment
✓ Velký výběr produktů pro děti
✓ Přijímáme platební  karty, poukázky a eRecepty

Jako dárek sleva 30 Kč 
za každý recept 30 KčSLEVA

Platí do 30. 11. 2011

Srdečně zveme malé i velké diváky na představení 

BETLÉMSKÁ HRA VÁNOČNÍ
Přijďte se podívat na hru dle českých lidových  
vypravěčů a zazpívat si koledy spolu s Marií,  
Josefem, andělem, čertem, Kašparem, Melicharem, 
Baltazarem a dalšími postavami z více jak dva tisíce 
let starého příběhu z plání Betlémských.

1. adventní neděle 
27. Listopadu 2011 v 16 hodin

v restauraci U krále Václava IV. 
v Krčském lese 

VSTUP VOLNÝ

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

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

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
Materiál a vybavení dle vašeho výběru. Elektro, instalatérské práce, podlahy, malování,  

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

LISTOPAD 2011 15% SLEVA z ceny ze stavebních prací.

NOVĚ: Záruka na stavební práce 48 měsíců!    www.reno.wbs.cz
RENO K. Novotný • tel.: 272 912 326 • mobil: 602 292 812 • renonovotny@atlas.cz
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Zavádíme pro Vás novou službu
RYCHOLSERVIS

b žný servis NA PO KÁNÍ
(vým ny olej , brzdy atd........)

www.ford-valousek.cz
e-mail: fordvalousek@ford-valousek.cz

Valoušek a.s. Ke Stá írn 1167 149 00 Praha 4, tel./fax: 272930153,27293040,272910275
MOBILNÍ TELEFONY: 602402643, 602105034,602535246

OTEVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 7.30-18.00 SO 9.00-13.00

Amonit 88x60 30% sleva 10_2011.indd   1 21.10.11   10:56

Od 2 987 000 Kč domy 4–5+kk  
s pozemky a s DPH  na jihu Prahy, 

1 km od Průhonického parku v Jesenici.
• 18 m2 sklad 
•  kuchyňská linka 

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

CPO inzerce 88x122_2.indd   1 21.10.11   12:27
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Zimní servisní prohlídka 
od 17. 10. do 30. 11. 2011 
pro Váš vůz ŠKODA

Užijte si příjemnou zimu za volantem díky naší 
profesionální péči. Navštivte s Vaším vozem 
značky ŠKODA zimní servisní prohlídku 
za 99,- Kč a budete mít jistotu, že se na něj 
můžete v náročném zimním provozu spolehnout. 
V případě nalezení závady Vám pak nabídneme 
opravu za skutečně výhodné ceny.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO JAROV, s.r.o.
Osiková 2
130 00 Praha 3
Tel.: 251 002 555
www.autojarov.cz

Zaostřeno na zimní péči

inzerát_182x123.indd   1 10.10.2011   17:02:19
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA v Hostivaři:

Těšíme se na Vaši návštěvu.
„Auta nejsou naší prací,
ale koníčkem“.

Pro více informací volejte:
242 428 315, 724 326 389
prodej@auto-stepanek.cz

Otevírací doba:
Po-Pá: 6.30-18.00
Sobota: 8.00-12.00

Auto Štěpánek a.s.
Dolnoměcholupská 214
102 00 Praha 10
www.auto-stepanek.cz

Ilustrační foto

Odměňte se novou

Pouze Auto Štěpánek Vás odmění za věrnost servisními prohlídkami 5 let zdarma.
ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Roomster nyní o 40 000 Kč levněji a s úvěrem od ŠkoFINu dokonce o 60 000 Kč. Za Vaši věrnost teď ke svému 
staršímu vozu ŠKODA získáte výhodně nový, i s prodlouženou zárukou zdarma. Váš vůz si nadále můžete ponechat! Věrnost se zkrátka vyplácí.

Vzorový příklad: ŠKODA Fabia Classic 1,2 HTP/44 kW, cena vozu 162 900 Kč, splátka předem 49 900 Kč, výše úvěru 113 000 Kč, délka úvěru 60 měsíců, poplatek za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, měsíční splátka úvěru 
2 395,36 Kč, měsíční splátka úvěru včetně pojištění 2 899,36 Kč, výpůjční úroková sazba 9,90 % p. a., RPSN bez pojištění 10,20 %, RPSN 20,14 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění 173 961,60 Kč.

Akce je určena pro majitele vozů ŠKODA starších 10 let. Zvýhodněná nabídka 40 000 Kč není kombinovatelná s ostatními akčními nabídkami. Více informací na www.skoda-auto.cz nebo u prodejců vozů ŠKODA.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vyobrazených vozů: 3,4–6,4 l/100 km a 89–149 g/km
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