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Mám pro vás zajímavé policejní statistiky, důležitá 

telefonní čísla, soutěž o nové logo tísňové linky 112, 
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Značka Verreum byla založena před 2 
lety a jejím cílem je je stát se předním 
hráčem na trhu s exkluzivním českým 
designovým sklem.

Verreum spojuje staré sklářské techniky 
používané v České republice již po 
mnoho století s návrhy současných 
předních českých i zahraničních 
designérů. 

Mimo vlastní výroby unikátního 
stříbřeného skla se SPACE CZ snaží 
spoluprací se zbývajícími českými 
sklárnami udržet tradici ruční výroby 
skla v Čechách.

Verreum své kolekce pravidelně 
představu na domácích i zahraničních 
veletrzích jako např. 100% Design London 
nebo Maison et Objet v Paříži.

Verreum je zároveň spoluorganizátorem 
evropského projektu Glass is Tomorrow, 
jehož cílem je podpořit spolupráci sklářů 
a designérů napříč Evropou.

www.verreum.cz

NORMA  design by Sebastian Herkner

WAVE  design by Jiří Pelcl

FJODOR  design by Rony Plesl
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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 

2. dubna nedostali do schránek nebo byl 

pohozen na  zemi, napište nám prosím 

na e-mail: tmejova.hana@cpost.cz a uveďte 

ulici a číslo popisné. Můžete volat i na bez-

platnou linku 800 104 300.



Tato statistická vyhodnocení ukrývají 

skutečné příběhy, které lze jen stěží jed-

noduše vyčíslit jako pouhé procentuální 

zastoupení, pokles či nárůst. 

 Podívejme se na  vyhodnocení jed-

notlivých kategorií trestné činnosti 

na území MČ Praha 11 v roce 2011, kdy 

bylo evidováno 3743 trestných činů. 

Ve  srovnání se stejným obdobím roku 

předešlého, došlo k  poklesu o  téměř 

200 trestných činů společně i se zvýše-

ním úspěšnosti jejich odhalování. Tato 

čísla pouze potvrzují a  dokreslují dlou-

hodobý trend v nejvíce rizikových oblas-

tech kriminality. Přestože se v některých 

ohledech kriminalita též zvýšila, jedná se 

o velmi malý nárůst ve srovnání s rozlo-

hou a počtem obyvatel našeho osmde-

sátitisícového města. Velmi potěšující je 

výrazný pokles krádeží osobních vozidel, 

kapesních krádeží, loupeží a  podvodů 

či sprejerství nebo nedovolené výroby 

a  držení omamných a  psychotropních 

látek a  jedů. Nárůst lze však bohužel 

zaznamenat v  případě neoprávněného 

držení platební karty, krádeží vloupání 

do bytů a krádeží věcí z osobních auto-

mobilů – tedy oblastí, v  jejichž případě 

pachatelům nahrává zejména naše chvil-

ková nepozornost, neopatrnost či lho-

stejnost. Sousedskou pomocí se však 

můžeme chránit navzájem. Nikdy nevíte, 

kdy může všímavost právě vašich sou-

sedů zabránit krádeži vašeho vozidla 

nebo vykradení vašeho bytu. 

 Všímejte si pohybu podezřelých 

osob mezi zaparkovanými vozidly, 

na parkovištích, v místě vašeho bydliště 

i v domech samotných. 

 Volejte NON-STOP operační stře-
disko Městské policie Praha 11 na
tel.: 267 913 055/267 913 056 nebo 
tísňové linky 156 nebo 158. 
 I  když je pokles v mnoha oblastech 

zcela jistě potěšující, jistě není všezahr-

nující a  nelze ho vztahovat na  veškeré 

aspekty trestné činnosti. Pokles krádeží 

automobilů nelze chybně interpretovat 

jako fakt, že ke  krádežím automobilů 

nedochází. V dlouhodobém horizontu je 

však pokles během posledních několika 

let opravdu znatelný a  naše společné 

aktivity a  opatření ve  spolupráci s  Poli-

cií ČR a městskou policií jsou zaměřeny 

primárně na tuto majetkovou kriminalitu, 

která ve velké míře tíží nejen Jižní Město 

jako takové. V rámci projektu „Bezpečné 

Jižní Město“ došlo a stále dochází k vy-

trvalé podpoře v budování a rozšiřování 

kamerového systému, výstavbě parko-

vacích domů a podpoře hlídaných parko-

višť, zvýšené intenzitě kontrol osobních 

www.praha11.cz4
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Za bezpečnostními statistikami hledejte 
vždycky skutečné příběhy
PŘI SNAZE ROZKLÍČOVAT VŠECHNO, CO V SOBĚ UKRÝVÁ SLOVO BEZ-

PEČNOST, SE NABÍZÍ JAKO JEDEN Z NEJLEPŠÍCH ZPŮSOBŮ BLÍŽE VÁM 

POODHALIT ZÁKULISÍ STATISTIK A  VYHODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍCH 

A ZÁCHRANNÝCH SLOŽEK, KTERÉ SE STARAJÍ O VAŠI BEZPEČNOST.  

Krádeže 
automobilů

559

2006

485

2007

484

2008

397

2009

300

2010

266

2011

Krádeže věcí 
z automobilů

1204

2007

1352

2008

853

2009

679

2010

765

2011

Kapesní 
krádeže

vozidel ze strany strážníků městské po-

licie díky mobilnímu vyhledávacímu zaří-

zení a řadě dalších opatření. 

 Vyhledávací zařízení přispělo k pro-
měně odkladišť odcizených vozidel 
zpět v  parkoviště a  prolustruje každý 
rok v průměru na 700 tis. vozidel. 
 Výše zmíněná podpora, spolupráce 

a součinnost, která je v mnoha ohledech 

hodnocena jako jedna z nejlepších v celé 

Praze, se týká i hasičského záchranného 

sboru a zejména pak hasičské stanice č. 

4 u nás v Chodově. Při přehledu výjezdů 

hasičů dominují minulému roku zejména 

události typu technické zásahy, drobné 

požáry či například řešení dopravních 

nehod. Přestože se celkový počet vý-

jezdů shoduje s  rokem minulým (313 

událostí), výrazně ovlivnil tuto statisti-

ku nebývalý nárůst požárů kontejnerů 

a posléze i osobních vozidel ve spojení 

s následným zadržením žháře, kterému 

byla prokázána škoda ve výši 2,5 mil. 

Kč. O výjimečnosti celého případu ho-

voří i fakt, že z celkového počtu všech 

výjezdů na Jižním Městě dosáhl tento 

8 %. Ponaučením nejen z  tohoto pří-

padu, kdy žhář využil každé sebemenší 

příležitosti k založení požáru, nám může 

být to, že správně udržované společné 

prostory v  bytových domech a  důraz 

na jejich úklid má opravdu svá opodstat-

nění. Z  téhož důvodu je nutně kladen 

důraz a  apel i  na  dodržování pravidel 

silničního provozu a  správné parkování. 

Ne náhodou jsou ve spolupráci s hasič-

395
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410

2008

467

2009

336

2010

258

2011

Sprejerství

28
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24

2007

52

2008

35

2009

31

2010

23

2011
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skou stanicí, strážníky městské policie, 

pracovníky oddělení krizového řízení 

i  silničního správního úřadu organizová-

ny pravidelné testy průjezdnosti vozidel 

Integrovaného záchranného systému 

problémovými komunikacemi Jižního 

Města. Zejména v sídlištní zástavbě, ale 

i v jiných oblastech může být parkování 

velkým problémem a cílem těchto cviče-

ní je zejména zlepšení dopravní situace 

v podobě řady dopravních opatření a při-

pravovaných koncepčních řešení. Svůj 

díl ke  zlepšení celé situace tak mohou 

přinést zejména opatření preventivního 

charakteru, ať už za přispění samotných 

řidičů a  ohleduplného parkování a  cho-

vání, či díky upozornění na  existenci 

problémů pomocí informační kampaně 

s ústředním sloganem:

 „Správné a  ohleduplné parkování 
může zachránit (i váš) život“.
 Dalším důležitým dílem v  bezpeč-

nostní mozaice a významným partnerem 

profesionálních hasičů se stále více stá-

vají příslušníci sboru dobrovolných hasi-

čů, jejichž zásahová jednotka v loňském 

roce řešila celkem 14 mimořádných udá-

lostí a  zúčastnila se také cvičení k  pro-

tipovodňovým opatřením – Holešovice 

2011.

 O  profesionalitě svědčí i  fakt, že 
Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 
byl loni rozhodnutím Hasičského zá-
chranného sboru hl. m. Prahy a  Měst-
ského sdružení hasičů Praha přeřazen 
z  kategorie Jednotek požární ochrany 
V do kategorie Jednotek požární ochra-
ny III. 
 To ho opravňuje k  zásahům i mimo 

naše katastrální území obce a  dosvěd-

čuje předešlou odbornou výši celého 

sboru, jeho profesionální personální slo-

žení i  technické vybavení. Vše potvrzu-

je činnost sboru v minulých letech, kdy 

nechyběl například u rozsáhlých požárů 

Veletržního paláce nebo tržnice Sapa. 

 V  úvodu citovaná slova bezpečnost 

a pocit bezpečí tak nejsou pouze o sta-

tistikách a počtech výjezdů, ale zejména 

o tom, co se skrývá v jejich pozadí – tedy 

o lidech, kteří tu jsou pro vás a dělají vše 

proto, aby bylo Jižní Město bezpečné při 

dennodenním řešení běžných i mimořád-

ných událostí. Prioritou radnice Prahy 

11 a  společným cílem všech projektů, 

dopravních opatření, preventivních akcí, 

dohledu v ulicích, na přechodech i u škol, 

námětových cvičení či pravidelného se-

tkávání s  vámi občany, je stejně jako 

v případě bezpečnostních a záchranných 

složek pouze jediné. Vaše bezpečnost. 

Pavel Krčílek, 
oddělení krizového řízení

Nový dodávkový 

automobil Ford Transit je jedním 

z šesti dodávkových automobilů, které zakoupilo 

Hl. město Praha pro potřeby jednotek sboru dobrovolných 

hasičů, obměnilo také požární techniku jihoměstského sboru. 

FOTO: PETR KEFURT

zmíněných slov. Péče, bezpečí, klid... 

O  to se snažíme, tam směřuje většina 

projektů Prahy 11, na tom se každý den 

podílí desítky strážníků, policistů či hasi-

čů, o  jejichž práci se dozvíte více uvnitř 

tohoto čísla časopisu Klíč, který se z vel-

ké části věnuje právě bezpečnosti. Jsem 

velmi rád, že i statistiky Policie České re-

publiky ukazují na pokles trestných činů 

v Jižním Městě, stejně tak jako na zvýše-

nou úspěšnost jejich odhalování. Jsem si 

jistý, že v tom hraje velkou roli i podpora 

naší městské části složkám Integrova-

ného záchranného systému. 

 Rád bych vás také upozornil na  ak-

tualizovaný seznam našich městských 

strážníků – okrskářů, který také najdete 

uvnitř tohoto vydání. Vizitky strážníků, 

včetně jejich fotografi í, telefonních čísel 

a příslušného okrsku vydáváme a pravi-

delně aktualizujeme už čtvrtým rokem 

(jako první městská část v  Praze). Se-

znamte se se svým strážníkem i vy. Mů-

žete si jejich vizitky vystřihnout a nosit 

je stále u  sebe, pro případ jakéhokoliv 

problému. Tyto informace jsou připrave-

ny tak, že si je také můžete z časopisu 

vyjmout a  umístit si je jako plakát na-

příklad ve vchodu na nástěnku pro lepší 

informovanost všech vašich sousedů. 

Informovanost a prevence, to jsou z na-

šeho pohledu jedny z nejpodstatnějších 

aktivit k  větší bezpečnosti. Proto také 

pro vás připravujeme preventivní akce. 

Jednu z nich plánujeme například na Me-

zinárodní den dětí (v  Centrálním parku) 

a další pro naše seniory, kteří se podle 

statistik bohužel stále častěji stávají ter-

čem zlodějů a podvodníků. 

 S  našimi seniory pracujeme dlou-

hodobě. Nejen prostřednictvím besed 

a  přednášek či informačních materiálů, 

ale také například akcí, kdy jsme všem 

zájemcům z řad seniorů instalovali bez-

pečnostní řetízky zdarma na  vchodové 

dveře. Snažíme se naplňovat význam 

slov BEZPEČÍ, KLID, PÉČE... A  jsem 

přesvědčen o  tom, že se nám to daří. 

Více informací o  našich aktivitách se 

dočtete v Klíči nebo na 

www.praha11.cz.

Dalibor Mlejnský
starosta městské části 
Praha 11

Slovo 

starosty

BEZPEČNOST

Významy slov se nám většinou zdají tak 

jednoznačné a  samozřejmé, že nás ani 

nenapadne uvažovat nad tím, jak které 

slovo vzniklo. Někdy je ale zajímavé po-

dívat se například do slovníku etymolo-

gie nebo si jinde dohledat význam slov či 

jejich ekvivalent v jiném jazyce. Jak vznik-

lo slovo bezpečnost? Slovo bezpečnost 

je – přes bezpečí – odvozeno od slova 

PÉČE. Významu bezpečnost jako po-

řádkový sbor/policie je určitým ekviva-

lentem například ve francouzštině slovo 

sécurité. To vychází z  latinského securi-

tas, což znamená BEZPEČÍ či KLID. Ang-

lická policie (Police) má pro změnu původ 

v  řeckém slově polis, tedy OBEC nebo 

MĚSTO. Naše městská část se maximál-

ně snaží naplnit všechny významy výše 
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

HASIČI SE K MÍSTU ZÁSAHU PROSTĚ MUSÍ DOSTAT VČAS.  Nakolik jsou 

průjezdné ulice pražského Jižního Města, zkoušeli hasiči a strážníci na konci 

loňského roku. Preventivní akce jsou velmi důležité, jelikož ukazují na problémo-

vá místa v Praze 11. Ta vznikají kvůli velkému počtu špatně zaparkovaných aut. Ty 

blokují požární vozy, které se pak velmi obtížně dostávají k zásahu. Díky těmto cvičným 

akcím radnice připravuje plán, jak parkování v problémových místech řešit. 

REFLEXNÍ VESTIČKY MAJÍ VŠICHNI PRVŇÁČCI I PŘEDŠKOLÁCI. Bezpeč-

nost pro děti v silničním provozu zajišťuje již několik let městská část formou 

refl exních vestiček, které dostávají všechny děti v mateřských školách a prvňáčci. 

Děje se tak v rámci projektu Bezpečné Jižní Město. Děti jsou v nich nepřehlédnu-

telné, takže je paní učitelky rády a velmi hojně využívají. Jen v letošním školním roce si 

bezpečnostní pomůcku odneslo domů téměř sedm set prvňáčků.

CVIČNÉ EVAKUACE SE STEJNĚ JAKO V PŘEDEŠLÝCH LETECH OPAKO-
VALY I LONI.  Uskutečňují se kvůli zvýšení bezpečnosti a kvůli procvičení ob-

vyklých postupů zasahujících záchranných a bezpečnostních složek. Fotografi e 

zachycuje taktické cvičení hasičů a simulaci záchrany dvou lidí ze střechy horohaly 

v Donovalské ulici. Loni se také uskutečnila cvičná evakuace domova seniorů. Námětem 

cvičení byla likvidace požáru ve 3. nadzemním podlaží Domova pro seniory Chodov s vy-

hledáním a záchranou imobilních klientů.

Městská policie 

• Operační středisko Obvodního ředitelství 
Městské policie Praha 11 

– NONSTOP

Markušova 1555/18

tel.: 267 913 055

tel.: 267 913 056

Okrskové služebny:
• OC Chodov
Roztylská 2321/19, Praha 4-Chodov

tel.: 272 075 125

Úřední hodiny: Po–Pá 15.00–18.00

• Újezd
Vodnická 531/44, Praha-Újezd

Úřední hodiny: Út 15.00–18.00

• Šeberov
K Hrnčířům 34, Praha-Šeberov

tel.: 244 913 314

Úřední hodiny: St 15.00–18.00

Policie České republiky 
• Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy
Obvodní ředitelství Policie Praha IV  

Spojovatelka: 974 854 111

U plynárny 972/2, 145 04  Praha 4 

tel.: 974 854 220 

fax: 974 854 218 

e-mail: orppraha4@mvcr.cz 

• Obvodní ředitelství Policie Praha IV
Služba kriminální policie a vyšetřování 
U Plynárny 972/2, 145 04  Praha 4

tel.: 974 854 319

fax: 974 854 318

e-mail: orppraha4@mvcr.cz

• Policie České republiky – Krajské 
ředitelství Policie hl. m. Prahy
Obvodní ředitelství Praha IV – Oddělení 
hlídkové služby
Choceradská 2600/13, 141 00  Praha 4 

tel.: 974 854 770 

fax: 974 854 770 

e-mail: orp4zrup@mvcr.cz

• Policie České republiky – Krajské 
ředitelství Policie hl. m. Prahy
Obvodní ředitelství Praha IV 

– MOP Jižní Město
Kaplanova 2056/6 

tel.: 974 887 700 

fax: 974 887 708

• Pracoviště Ministerstva vnitra, Oddělení 
pobytu cizinců Praha III
Pracoviště pořizující biometrické údaje, působ-

nost: Praha 2, 4, 5 a 10

Cigánkova 1861/2, Praha 4-Chodov

tel.: 974 820 666 (vč. tel. objednávání)

Úřední hodiny: Po, St 8.00–17.00

                        Út, Čt 8.00–15.00

                        Pá 8.00–12.00 

• tísňová linka pro neslyšící – 603 111 158

Kontakty
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Stalo se již příjemnou tradicí, že měst-

ská část oceňuje ty, kteří se významnou 

měrou zasloužili o rozvoj městské čás-

ti. Do 31. května tak mohou obyvatelé 

Prahy 11 podávat návrhy na  udělení 

čestných občanství. 

 Čestná občanství a  ceny městské 

části Praha 11 se udělují na  základě 

písemného návrhu se zdůvodněním zá-

sluh navrhovaného občana, který dodá 

předkladatel odboru školství a  kultury 

úřadu městské části Praha 11, Vidimo-

va ulice 1324, paní Helena Majchráková 

tel.: 267 902 353. 

 Text zásad pro udělování čestných 
občanství a  cen MČ Praha 11 je uve-
den na www.praha11.cz, v rubrice Zá-
sady pro udělování čestných občanství 
a cen MČ Praha 11. red

Rada jedenácté městské části schváli-

la záměr na nájem dalších třinácti bytů 

v Jižním Městě. Jedná se o nájem bytů 

formou výběrového řízení, což zna-

mená, že uchazeč musí nabídnout 

základní měsíční nájemné za uží-

vání bytu. Tři ze třinácti výše 

zmíněných bytů (jedná se o roz-

měrově větší byty) jsou určeny 

výhradně pro rodinu s  minimálně 

jedním dítětem a  uchazeč musí mít 

trvalý pobyt v městské části Praha 11. 

Výběrová řízení na  nájem uvolněných 

bytů, které má ve  správě jedenáctá 

městská část, probíhala již v  minulosti. 

„V minulém roce městská část pronajala 

sedm bytů za nejvyšší nabídnuté prv-

ní nájemné a dalších jedenáct bytů 

za  stanovené nájemné formou 

losování pro mladé rodiny,“ říká 

starosta Mlejnský. O byty byl ve-

liký zájem, jen o prvních 7 bytů se 

přihlásilo 94 zájemců a do losování 

na dalších 11 bytů bylo zaevidováno 

dokonce 897 žádostí. 

red

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky 

a HZS krajů vyhlašuje soutěž pro děti

Vítězové budou oceněni na Dni prevence v Expozici požární ochrany ve Zbirohu. 

5. května loga najdete na stránkách www.hzscr.cz. V případě dotazů kontaktujte: 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, nicole.zaoralova@grh.izscr.cz, mob.: 602 215 142.

Podrobné informace o soutěži a přihlášku naleznete na www.hzscr.cz/soutez.

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami uvedenými v Zákoně č. 398/2006 Sb. (Autorský zákon) 

a dává svolení HZS ČR k využívání zaslaných obrázků k propagačním účelům.

Podmínky účasti:
•  Zašlete obrázek loga „112 SOS“ 

do 15. dubna na adresu:

MV – generální ředitelství HZS ČR

Kloknerova 26

Poštovní přihrádka 69

148 01  Praha 414

•  Nebo elektronicky na: 

nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

•  Na obálku nebo do předmětu uveďte 

heslo soutěže "112“ 

•  Nezapomeňte uvést jméno, příjme-

ní, bydliště, e-mail a číslo mobilního 

telefonu

•  Maximální velikost obrázku by ne-

měla být větší než formát A4 nebo 

2 MB

•  Logo musí obsahovat číslici 112 

a písmena SOS

112 –  Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového vo-

lání se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech 

státech Evropské unie. Česká republika se má v této oblasti čím po-

chlubit, protože její systém linky 112 a její technologie představuje 

evropskou špičku. 

Obyvatelé mohou navrhovat čestná občanství

Nabídka bytů k pronájmu

Nový kabát pro 112
Vymyslete a namalujte lince 112 logo

Tísňové linky:

Tísňová linka 112

Hasiči 150

Záchranná služba 155

Městská policie 156

Policie České republiky 158

Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 
• Chodov
Bohúňova ulice 1341

149 00  Praha 415

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 
• hasičská stanice č. 4 – Chodov
Květnového vítězství 2023, Praha 4

Hlášení poruch v dodávce elektrické 
energie
• Pražská energetika, a. s. (PRE) 
tel.: 1236

V případě nouze, ohrožení života: 224 919 473

poruchy@pre.cz

Zákaznická linka
• Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK)
tel.: 840 111 112 

• Pohotovost plyn – RWE, a. s. 
tel.: 1239

Hlášení poruch
• veřejné osvětlení (ELTODO, a. s.)
tel.: 800 101 109 – NON STOP volání zdarma

• Technická správa komunikací hl. m. Prahy
tel.: 257 015 111

fax: 257 015 968

tsk@tsk-praha.cz

• Poruchová linka skupiny ČEZ
Informace o plánovaném vypínání, nahlašování 

poruch

tel.: 840 850 860

Chcete se zdarma připojit do kamerové-
ho systému městské části Praha 11?
tel.: 606 694 556

Informační linka městské části Praha 11
tel.: 800 104 300

Kontakty

SOUTĚŽ
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Děláme maximum, aby Jižní Město bylo 
bezpečné
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J Zdá se vám úklid kontejnerového stání ve vašem užívání 
a odvoz velkoobjemového odpadu problematický?
Pokud ano, volejte manažera městské 

části Praha 11 pro BD a  SVJ na  tel.: 

606 694 556.

 Městská část Praha 11 v rámci pro-

gramu pro BD a SVJ zajišťuje prostřed-

nictvím společnosti Jihoměstská majet-

ková (v  pracovních dnech) každodenní 

monitoring a  úklid 35 kontejnerových 

stání občanů Jižního Města (v  různých 

formách vlastnictví). Pokud máte i  vy 

(zástupci bytových družstev či společen-

ství vlastníků bytových jednotek) pro-

blém s úklidem a chtěli byste docílit vět-

ší čistotu kontejnerového stání, můžete 

také využít služeb společnosti Jihoměst-

ská majetková (která v rámci smluvního 

vztahu – za měsíční paušál 700 Kč – za-

jistí úklid kontejnerového stání, který 

spočívá i  v  odvozu a  likvidaci pohovek, 

skříní, apod.).

 Městská část také v rámci programu 

pro BD a  SVJ nabízí možnost odvozu 

velkoobjemového odpadu pro občany 

Jižního Města. Občan, který si tuto služ-

bu objedná, hradí pouze náklady za při-

stavení velkoobjemového kontejneru 

a náklady za manipulaci s odpadem. (Ná-

klady za přistavení kontejneru se pohy-

bují ve výši cca 80 Kč, za přistavení vozu 

na  místo cca 120 Kč.) Službu v  rámci 

programu zajišťuje také Jihoměstská 

majetková, a. s. Více informací vám 

poskytne opět manažer pro BD a  SVJ 

na tel.: 606 694 556. red

INFORMACE ÚMČ

FOTO: R. KORBEL

Bezpečnostní mapu najdete na www.praha11.cz v sekci Bezpečnost na JM

Termíny blokového čištění komunikací v Praze 11 najdete na www.praha11.cz  v sekci doprava

Praha 11 má jako jediná městská část 

svoji Bezpečnostní mapu. „K  jejímu vy-

dání vedla zejména potřeba sjednotit 

všechny informace o  rizikových lokali-

tách v naší městské části tak, abychom 

s  těmito informacemi mohli dále praco-

vat a věnovat jim zvýšenou pozornost," 

vysvětluje Pavel Krčílek, vedoucí odděle-

ní krizového řízení. Samozřejmostí jsou 

na  Jižním Městě také cvičné průjezdy 

složek Integrovaného záchranného 

systému ulicemi městské části, cvičné 

evakuace škol, školek či domovů senio-

rů (více strana 6). „Pravidelně vyrábíme 

také refl exní vestičky pro předškoláky 

a  prvňáčky a  pořádáme outdoorové 

akce s bezpečnostní tematikou,“ dodává 

Krčílek. V městské části Praha 11 také 

vzniklo 50 nových bezpečných přechodů, 

které městská část Praha 11 společně 

s  obyvateli vytipovala a  následně zaří-

dila jejich nové značení, osvětlení či jiné 

bezpečnostní prvky (více strana 23).

red
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
13. 2. 2012      
SCHVALUJE:

 jednorázovou úhradu fi nančního pří-

spěvku od dárců na údržbu darovaných 

pozemků podle jejich skutečné výměry 

na dobu 5 let,

 budoucí darovací smlouvy o darování 

parc. č. 214/185, 214/262 a 214/187 

od fi rem Amade Park, s. r. o., a Gedeco 

Amade, s. r. o., za předem stanovených 

podmínek,

 podání žádosti na  MHMP o  svěře-

ní pozemků parc. č. 264/4, 265/388, 

265/405, 265/622 a  265/625, 

na  nichž městská část zajišťuje pravi-

delnou údržbu,

 podmínky týkající se výstavby nových 

bytových a rodinných domů (příspěvek 

do rozpočtu na občanskou vybavenost 

za každý rodinný dům a byt v obytném 

domě),

 projektovou dokumentaci k  územní-

mu řízení – stavba lokality Ke Mlýnu – 

Vesnička 1,

 požadovat zprovoznění Vestecké spoj-

ky až po zprovoznění stavby č. 511,

 podání žádosti na MHMP o odejmu-

tí parc. č. 265/730 ze svěřené správy 

městské části,

 fi nanční dar ve  výši 2000 Kč občan-

skému sdružení Svět očima dětí.

Úplné znění textů je vyvěšeno 
na  úřední desce, informačních vývěs-
kách a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení zastupitelstva

MČ Praha-Újezd (více na www.praha-ujezd.cz)

Čt 5. 4., 18.00: Klub seniorů (dále vždy 1. čtvrtek 

v měsíci)

Po 23. 4., 14.00 a 15.30: Vítání občánků 
Klub Vodnická, o. s. 
(více na klubvodnicka.webnode.cz):

Každé úterý 10.15–11.15: Výtvarná dílna s prvky 
Montessori (pro děti od 2 let a jejich rodiče) 

Každé úterý 15.50–16.35: English Club – angličti-

na pro děti (6–7 let)

Pá 13. 4., 16.00: Kašírování (výroba hudebních 

nástrojů, rodiče s dětmi)

Každé úterý 8.30–10.00: Angličtina pro dospělé 
(začátečníci)

Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Pilates 
a standing pilates
Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
Čt 12. 4., 20.00: Kašírování (výroba masek a hu-

debních nástrojů)

Čt 26. 4., 20.00: „Zelené potraviny“ (přednáška)

Svět očima dětí, o. s. 
(více na svetocimadeti.webnode.cz):

Každou středu 16.00–18.00: Klub lesních skřítků 
(3–6 let)

A. Hovorková
Každou středu 14.30–15.30: Pilates a klasický 
strečink (rehabilitační cvičení pro ženy)

Mateřská škola Vodnická 

(více na www.msvodnicka.cz):

Každý čtvrtek 16.00–17.00: Sportovní kroužek 
(3–6 let) 

Jaká dopravní opatření plánuje 
městská část Praha-Újezd

MČ Praha-Újezd připravuje několik bez-

pečnostních opatření proti neukázně-

ným a bezohledným řidičům. 

 Na  Formanské ulici proti obytnému 

souboru Amade bylo Silničním správ-

ním úřadem povoleno umístění 

zábradlí, které oddělí komunika-

ci od  chodníku. V  mnoha přípa-

dech při vyhýbání s  protijedou-

cím vozidlem řidiči často vjíždějí 

na chodník nebo na něm parkují. 

Dále podél chodníků směrem 

do centra MČ žádá TSK o opravu 

výtluků ve vozovce.   

 MČ předjednala výkup části 

pozemku mezi nám. Pod Plata-

nem a ulicí Pod Napětím. Na vy-

koupeném pozemku plánujeme 

realizovat chodník pro pěší a  cyklisty. 

Toto propojení zajistí bezpečnější pohyb 

rodičů s dětmi, které chodí na Jižní Měs-

to do školských zařízení.  

 V ulici Vodnická před vjezdem do kry-

tých garáží bude provedeno vodorovné 

dopravní značení. Nastříkané žluté čáry 

po obou stranách u přilehlých chodníků 

zajistí motoristům bezpečnější vjezd 

do garáží a výjezd na Vodnickou ulici.  

Informační panely rychlosti (IPR) jsou 

již delší dobu umístěny na sloupech ve-

řejného osvětlení v  nejvíce inkriminova-

ných místech. Jeden upozorňuje řidiče 

na  aktuální rychlost vozidla při vjezdu 

do  Újezdu a  druhý v  Kateřinkách u  au-

tobusové zastávky Kateřinky směr cen-

trum. Na mnohé řidiče při nedodržování 

stanovené rychlosti IPR zapůsobí a ná-

sledně řidiči zpomalí rychlost.           

Informace o portálu
 Portál Chodci sobě poskytuje pro-

stor pro nahlášení problémů, se který-

mi se setkáváte jako chodci na  svých 

cestách Prahou. Vaše podněty jsou 

jeho prostřednictvím evidovány, zobra-

zovány a  zasílány samosprávám měst-

ských částí nebo magistrátu k  řešení. 

Podněty můžete uplatňovat na adrese: 

www.chodcisobe.cz

 Václav Drahorád, starosta  
Sál Vodnická

Naši strážníci
Náplň práce strážníků okrskářů je velice 

rozmanitá a  zaslouží uznání. Strážní-

ci z  okrsku č. 11, kteří mají na  starosti 

MČ Praha-Újezd, hlídají obydlí a  chatky, 

ve kterých se momentálně nezdržujeme, 

dohlíží na  pořádek ve  svěřeném úseku, 

kontrolují, zda-li po  Milíčovském lese 

neběhají psi bez vodítka. K  jejich denní-

mu chlebu, jak se říká, patří samozřejmě 

i  kontrola altánků a  jejich okolí, kde se 

strážníci zaměřují především na  výskyt 

bezdomovců a pohozené injekční stříkač-

ky, které by mohly ohrozit kolemjdoucí 

spoluobčany či hrající si děti. 

 K další náplni práce strážníků okrská-

řů patří i upozorňování na nezabezpeče-

ná vozidla, kde by majitelům mohlo hro-

zit jejich odcizení, a nepovolené skládky, 

které znečišťují životní prostředí. A to je 

v tomto okrsku, na okraji hlavního města 

Prahy, opravdu krásné. 

 Strážníci Tomáš Kule, Rudolf Mas-

nica, Milan Hofman a  Tomáš Žukovský 

také spolupracovali a budou i  letos spo-

lupracovat s lesní stráží, se kterou se za-

měřují především na dodržování vyhlášky 

č. 3/1984, která zakazuje volné pobíhání 

psů v oblasti klidu Botič – Milíčov. 

 Pokud se chystáte na odpolední nebo 

třeba víkendovou procházku po  Milíčov-

ském lese nebo přes Újezd a Kateřinky, 

určitě cestou našeho strážníka okrskáře 

potkáte. Pokud budete mít jakékoli dota-

zy či připomínky, neváhejte přítomného 

strážníka městské policie oslovit, rád vás 

vyslechne a poradí. 

ÚMČ ve spolupráci se strážníky
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ANKETA PRO POLITICKÉ KLUBY

Co byste zlepšili v oblasti bezpečnosti v Praze 11?
Zastupitelský klub 

"Pražané za  svá 

práva" (dále "PP") 

má za to, že v posledních letech oproti letům 

minulým došlo ke  zlepšení bezpečnostní si-

tuace v Praze 11. Bezesporu k tomu přispěl 

kamerový systém a  s  tím související nové 

prostory a  technika, kterou má městská po-

licie v Praze 11 k dispozici, včetně její vlastní 

činnosti. Další adekvátní rozšíření počtu ka-

mer na možná stávající či nově vzniklá problé-

mová místa naší městské části považujeme 

proto za racionální řešení.

 Dále pak by zřejmě bylo vhodné sou-

stavně kontrolovat dodržování zavírací doby 

ve  večerních hodinách v  restauračních a  po-

dobných zařízeních a  s  tím často souvisejí-

cím nedodržováním nočního klidu a  veřejné-

ho pořádku. Doporučujeme řešit koncepčně 

i operativně případy, kdy zvláště v letních mě-

sících se v některých částech Jižního Města 

(parky, hřiště a jiná prostranství) shromažďuje 

zvláště mládež, která posléze ruší noční klid 

a na těchto místech po sobě zanechává znač-

ný nepořádek (odpadky atd.).

JUDr. Josef Holub, předseda klubu PP

Je bohužel známou 

skutečností, že JM 

v  rámci Prahy nepa-

tří k nejbezpečnějším místům. Tím se rozhod-

ně nemůžeme chlubit.

 Je proto nepochybné, že v tomto směru 

je co zlepšovat. Obec, mám na  mysli obec 

jako Jižní Město, nemá mnoho možností 

suplovat stát. Proto se omezím na to, co my 

„Jihoměšťané“ pro zvýšení své bezpečnosti 

můžeme udělat a  co může udělat obec. Ta 

těch možností zas až tak mnoho nemá. Ale 

může v rámci svých kompetencí a fi nančních 

možností morálně a  materiálně podporovat 

práci městské policie a občany pravidelně se-

znamovat s její prací. Chceme se na JM ve dne 

i v noci bezpečně pohybovat po ulicích a chce-

me, aby naše domy a byty byly chráněny?

 Jistě ano. A tak by jistě pomohlo i to, aby 

v  každém domě byly dostatečně zabezpe-

čeny vchodové dveře, vstupy do sklepů, aby 

vnitřní prostory byly chráněny kamerovým 

systémem atd. atd.

Možná by stálo za to vyvolat třeba na webo-

vých stránkách městské části či v Klíči diskusi 

občanů k tomuto stále aktuálnímu tématu.

Luděk Vařbuchta, 
předseda Klubu zastupitelů KSČM 

Městská část Praha 11 

se vyznačuje jedním ne-

bezpečným rysem, kte-

rý nemá ve svém rozsahu v Praze a možná 

v  celé České republice obdobu. Je to sku-

tečnost, že zvláště v  předvolebním období 

se výrazně snižuje bezpečnost opozičních 

politiků. Dochází k  jejich fyzickému napadání, 

dokonce i  s  těžkým ublížením na  zdraví, je-

jich omezování a  zastrašování na  veřejných 

prostranstvích, poškozování jejich majetku 

(propichování pneumatik a  ničení laku jejich 

automobilů), jejich sledování, dokonce včetně 

jejich rodinných příslušníků, a  v  neposlední 

řadě monitorování jejich mobilních telefonů. 

Všechny tyto případy byly opakovaně prezen-

továny v hlavních denících a médiích s tím, že 

podezření na  iniciování těchto činů směřuje 

k  současnému politickému vedení městské 

části, které je reprezentováno starostou Da-

liborem Mlejnským, který dosud nedokázal 

věrohodně tato podezření vyvrátit. Policie 

dosud v těchto záležitostech nevykázala jed-

noznačný pokrok, ale některé ze současně 

probíhajících soudních pří dávají naději, že se 

i zde dočkáme vyjasnění.

Za klub zastupitelů TOP 09
I. Škoda, S. Urbánek

„Nejvíce ukradených aut v  celé 

Praze nahlásili obyvatelé Již-

ního Města, Lhotky a  Strašnic. 

Nejčastěji se loupilo na Žižkově 

a Jižním Městě. Z celkového po-

čtu trestných činů jich bylo nejvíce spácháno 

v oblasti tzv. policejního obvodu IV na jihový-

chodě Prahy, který zahrnuje Prahu 4, 10, 11, 

12, 15 a 22 (viz iDNES.cz 24. 1. 2012)“. Tolik 

stručná novinová zpráva. Přidejme k  tomu 

vloupání do  domů, vykrádání sklepů a  aut, 

krádeže v  dopravních prostředcích. Ani všu-

dypřítomné kamery těmto jevům nezabránily, 

a to stojí městskou část téměř 12 milionů Kč 

ročně. Možná by bylo lépe věnovat zdroje 

na větší počet policistů v ulicích a preventivní 

programy spojené se sociální prací. Ale ne ta-

kové, jako byl projekt SISI, na který fi rmy ABL 

a  ABI Speciál inkasovaly od  MČ 18 mil. Kč 

ročně. Pracovníci SISI navíc vylepovali před 

volbami na JM pomlouvačné letáky.

 Policii, která bojuje s fi nancemi a byla nu-

cena uzavřít jednu pobočku na JM II, pochval-

me – dopadla žháře aut, který nás všechny 

ohrožoval.

Ing. Jiří Štyler, 
předseda klubu zastupitelů HPP 11

Bezpečnost občanů 

a  ochrana jejich majet-

ku patří dlouhodobě 

k  prioritám Občanské demokratické strany. 

Jedním z  nástrojů naplnění této priority je 

dnes již známý projekt: „Bezpečné Jižní Měs-

to“, který tuto oblast velmi detailně rozpraco-

vává. Jeho součástí je nejen projekt „bezpeč-

né přechody“, projekt „poznej svého strážníka“ 

a další, ale i osvěta, a to hlavně mezi seniory 

a dětmi. Součástí celého projektu je i zajiště-

ní průjezdnosti v ulicích pro všechna vozidla 

Integrovaného záchranného systému, což si 

někdy neuvědomujeme, ale je třeba, aby se 

k nám pomoc vždy a za všech okolností do-

stala včas. Zároveň se podařilo navýšit počet 

městských strážníků na stav, který již odpoví-

dá velikosti a složitosti území Prahy 

11, a zajistit jim důstojnou služebnu. 

Stejně tak máme v Praze 11 stanovi-

ště RZS a HZS.

 Jako jeden z  nejužitečnějších nástrojů 

v  oblasti bezpečnosti se ukázala přímá ko-

munikace s obyvateli Jižního Města. Tady je 

totiž možné získat informace i z nejzapadlej-

šího kouta Prahy 11, kde může existovat jinak 

nezjistitelný problém komplikující život zde 

bydlících obyvatel. Někdy stačí opravit jednu 

nesvítící pouliční lampu, a  zmizí tak temný 

kout a s ním nepříjemné pocity kolemjdoucích. 

Často rozhodují maličkosti.

 Proto si dovolím touto cestou požádat 

čtenáře o informace na telefonní bezplatnou 

informační linku 800 104 300.

Jan Gabriel, 
místopředseda klubu zastupitelů ODS

Všichni občané Prahy 11 si přejí 

žít v  bezpečném prostředí Jižní-

ho Města. Městská část podpo-

ruje materiálně jak bezpečnostní 

sbory, tak hledá další možnosti 

zvýšení bezpečnosti na  svém území. V  rám-

ci dlouhodobého projektu „Bezpečné Jižní 

Město“ mimo jiné zakoupila jihoměstským 

strážníkům nová jízdní kola. Hlavní výhodu vi-

díme v rychlosti a mobilitě strážníků, kteří se 

mohou takto rychle dostávat i do auty těžko 

dostupných míst. Více se o tomto programu, 

který zahrnuje 14 klíčových oblastí pro klidný, 

bezpečný život na  JM, můžete dočíst na  in-

ternetových stránkách MČ. Množství majetku 

mají spoluobčané přímo na ulicích, motorová 

vozidla. Počítejte se mnou, kdybychom po-

čítali průměrnou cenu auta 100 tis. Kč a při-

bližně 30 tis. vozidel v  Praze 11, tak je to 

majetek ve výši 3 miliardy Kč. Každý majitel 

své vozidlo nějak chrání. Městská část má 

záměr a rozpracovává projekty výstavby par-

kovacích domů, které řeší dva velké problémy 

najednou. Jednak dopravu v klidu, tedy díky 

parkovacím domům přibude parkovacích míst 

a současně se výrazně zvýší bezpečnost za-

parkovaných vozidel. Bezpečnostním rizikům 

se nejlépe předchází a brání všímavostí a rych-

lou reakcí. Bohužel velmi často se setkáváme 

s  tím, že občané přicházejí s větou: „VČERA 

se u nás ve sklepě, na parkovišti, u sousedů... 

něco dělo, co s tím uděláte?“ Nejjednodušším 

řešením, jak může rychle a efektivně přispět 

k bezpečnosti ve svém okolí každý z nás, je 

aktivně si všímat všech mimořádných aktivit, 

které mohou být potencionálně nebezpečné 

vám i vašim sousedům. A v takovém případě 

IHNED volat linku městské policie 156 nebo 

ještě lépe přímo na dispečink městské policie 

Prahy 11 na  číslo 267 913 055–6. Přímým 

zavoláním na dispečink MP Prahy 11 urychlíte 

příjezd policistů až o 2 minuty, navíc budete 

hovořit s policistou, který Prahu 11 dobře zná.

PaedDr. Mgr. Ladislav Kárský 
předseda KZ ČSSD 1
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• Přidej se k nám, k oddílu horských kol UFO volná m
ísta

Učitelku, učitele pro I. stupeň 
hledá Základní škola Donovalská 1684, 

Praha 4-Chodov, nástup 1. 9. 2012

• podmínkou je VŠ pedagogického 

směru 

• pedagogická praxe vítána 

• pro svobodné možnost ubytování 

strukturovaný životopis zasílejte na 

adresu: zemanovas@donovalskazs.cz, 

tel.: 272 934 191, linka 21

Vychovatelku ŠD
hledá Základní škola Donovalská 1684, 

Praha - Chodov, nástup 1. 9. 2012

• podmínkou je středoškolské vzdělání 

• pedagogická praxe vítána 

• pro svobodné možnost ubytování 

strukturovaný životopis zasílejte na 

adresu: zemanovas@donovalskazs.cz, 

tel.: 272 934 191, linka 21

Pořádá nábor nových členů od 7 do 15 
let!
Kde se můžete přihlásit? Nejlépe bě-

hem Odpoledne s UFEM pro veřejnost 

ve  středu 11. dubna od  14 do  17.30 

hod. na  hřišti ZŠ Ke  Kateřinkám. Hry, 

soutěže, informace o  oddíle a  servis 

kola zdarma! Nábor pokračuje ve středu 

18. dubna na oddílové vyjížďce v 16.30 

hod. u  Gymnázia JM, Tererova 17. Do-

ražte rovnou na kole a s helmou. Nebo 

si chcete s  dětmi rovnou udělat výlet 

na  kole a  poznat nás lépe? Pojeďte 

na kolo s UFEM v sobotu 21. 4. Poho-

dová trasa okolo 25 km a  několik zají-

mavých her pro děti i jejich rodiče. Sraz 

v 10 hod. u Gymnázia JM, Tererova 17.

Více info na  www.oddilufo.estranky.cz 

nebo tel.: 602 767 305.

 Jiří Kukačka (hlavní vedoucí 
Cykloturistického oddílu UFO)

Datum: 
neděle 15. dubna 2012 od 9.30 hodin

Místo: Centrální park na Jižním Městě

Pořadatel: Sportovní Jižní Město, o. p. s.

Vedoucí činovníci:
Ředitel závodu: PaedDr. Ladislav Kárský 

Hlavní rozhodčí: Adriana Dvořáková

Technický ředitel: Jindřich Linhart

Zdravotní služba: Sosan 

Hlasatel: PaedDr. Štěpán Škorpil 

Hospodář: Ing. Libor Mašín

Dětská atletika: Jan Ruda

Přihlášky:
On line přihlášky do  čtvrtka 12. 4. 

do  20.00 hodin info@sportovnijizni-

mesto.cz. Přihlášení na místě v závod-

ní kanceláři v  prostoru startu a  cíle 

od 8.45 hod., nejpozději 40 minut před 

startem kategorie. Startující obdrží 

startovní číslo a  čip (vrací se) proti za-

placení startovného.

Doprava: 
Metrem C, příp. autobusem, na stanici 

Opatov, odtud pěšky 350 m

GPS 50° 1´45.098´´N

14°30´41.813´´E

Startovné:
30 Kč za start, kategorie žactva zdarma

Povrch trati:
Smíšený asfaltový a travnatý povrch

Občerstvení:
K dispozici v prostoru startu a cíle

Šatny:
K dispozici v prostoru startu a cíle

Výsledky: 
Výsledky budou vyvěšovány průběžně 

v prostoru cíle. Ofi ciální výsledky budou 

zveřejněny na webu:

ČAS (http://www.atletika.cz) 

SJM (www.sportovnijiznimesto.cz)  

Parkování:
Upozorňujeme, že v  prostoru startu 

a cíle závodu není možné parkovat. 

Upozornění: Závodníci startují na vlast-

ní nebezpečí a na vlastní náklady.

Kategorie a časový pořad:
9.30 přípravka žákyně I

 2005 a mladší 300 m 

9.40  přípravka žáci I 

 2005 a mladší 300 m

9.50 přípravka žákyně II

 2001–2004 600 m

10.00  přípravka žáci II

 2001–2004 600 m

10.10  žákyně mladší

 1999–2000 1200 m  

10.30  žáci mladší

 1999–2000 1200 m

10.50  1. vyhlašovací blok vítězů

11.05  žákyně starší

 1997–1998 1800 m

11.20  žáci starší

 1997–1998 2300 m

11.45  2. vyhlašovací blok vítězů

11.45  dorostenky

 1995–1996 4600 m

 juniorky

 1993–1994 4600 m

 ženy do 34 let

 1978–1992 4600 m

 ženy 35–44 let

 1968–1977 4600 m

 ženy nad 44 let

 1967 a starší 4600 m

12.10  dorostenci

 1995–1996 4600 m

12.35  junioři

 1993–1994 6900 m

 muži do 39 let

 1978–1992 6900 m

 muži 40–49 let

 1963–1972 6900 m

 muži 50–59 let

 1953–1962 6900 m

 muži nad 59 let

 1952 a starší 6900 m

12.40 3. vyhlašovací blok vítězů

13.15 4. vyhlašovací blok vítězů 

Vyhlášení vítězů a věcné ceny:
Vyhlášení bude provedeno v  blocích 

a závodníci na 1.–3. místě ve všech ka-

tegoriích obdrží hodnotné věcné ceny.

Mapka trati:
Mapka příchodu ke startu a šatnám

Doprovodný program pro děti: 
•  Dětská atletika v  prostoru startu 

a cíle

•  Skákací hrad

•  Prohlídka vozu záchranné služby (prv-

ní pomoci) a hasičské techniky

Organizační tým přeje všem účastní-

kům příjemné zážitky ze závodů.

FOTO: ARCHIV KLUBU

 BĚH JIŽNÍM MĚSTEM
1. ročník

Závod se uskuteční pod záštitou starosty městské části Praha 11 Mgr. Dalibora Mlejnského
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INZERCE

• SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO  SALONU JU-
LIE – kadeřnictví – dámské, pánské, dětské – 

manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže. Mod-

letická č. 1388/5, P-4. Přijmeme manikérku, 

pedikérku a  kadeřnici. Tel. 607  560  953, 

www.salonjulie.euweb.cz.

• KOSMETICKÉ STUDIO PETRA ŠESTÁ-
KOVÁ vás zve k  návštěvě. Přijďte si odpoči-

nout na  olejovou Ajurvédskou masáž nebo 

relaxovat při účinném kosmetickém ošet-

ření. Více na  www.petrasestakova.cz, obj.: 

272 934 347.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-

lých a  středních plemen. Leopoldova 1681, 

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

608 760 762. psikadernictvi.napady.net.

• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo 

občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty, 

nemovitosti, úschovy. Tel: 603  835  609, 

www.advocate-brown.eu, e-mail: eva.

brown@volny.cz.

• ADVOKÁTKA JUDr.  SVATAVA GRIVAL-
SKÁ (sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhá-

ní pohledávek, smlouvy, nemovitosti, byty, 

rozvody, právo rodinné, občanské, obchodní, 

pracovní. Kompletní právní služby pro bytová 

družstva vč. převodů bytů do osobního vlast-

nictví a  zakládání společenství vlastníků, lik-

vidace fi rem a družstev. Kontakt: Horčičkova 

548, tel. 603 823 260, offi  ce@grivalska.cz, 

www.grivalska.cz.

• NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ a daňové 

evidence včetně zpracování mezd, DPH a dal-

ších daní. Možnost osobního předání dokladů 

na Praze 4, 5 a 11. Tel.: 739 577 820, e-mail: 

vedeniucet@seznam.cz.

• KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ A  VEDE-
NÍ ÚČETNICTVÍ, mezd, daní, zastupování 

na  úřadech – www.ucetnictvikomplet.cz – 

pí. Malchrová, tel. 603 451 870.

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, 

rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel. 604 618 298, 222 364 018.

• POVINNÉ RUČENÍ NEJLEVNĚJI, pojištění 

nájmu, důchodová reforma. Pojišťovací ma-

kléř – Mgr. J. Lněničková, tel: 775 302 353, 

jitka.lnenickova@seznam.cz.

• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a  poraden-

ská činnost. Projekty ke stav. povolení, ohlá-

šení stavby a k územnímu řízení. Projekty no-

vostaveb, rekonstrukcí domů a bytů, studie. 

Tel. 731 060 583.

• SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ u Vás 

doma či v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA při-

jedeme, ZDARMA poradíme, profesionálně 

opravíme, poradíme Vám s nákupem zařízení, 

zaškolíme Vás s počítačem, tel: 222 769 774.

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRODEJ 
a  VÝUKA přímo u  zákazníka, instalace sítí, 

WiFi, internetu, tiskáren, notebooků, chytrých 

telefonů, výuka s trpělivým učitelem. Dopra-

va zdarma, m: 604 806 516 (i SMS), e-mail: 

daro@daro.cz, www.daro.cz.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, DVD, 

HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monito-

ry a  počítače. Rozumné ceny. AVC servis – 

tel.: 222 361 720 a mobil: 602 390 630.

• VÁŠ OSOBNÍ VÝKLAD z  runových ka-

ret. Praha 4 – ul. Dědinova. Kontakt: 

776 466 047.

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a  polštáře z  naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do  24 hod. 

Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.: 

606 312 174, www.cistirnaperi.cz.

• OSOBNÍ VÝKLAD KARET, Helena Vašková, 

Jižní Město, tel. 723 192 998.

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN. Elek-

trické instalace v  bytech, domech, kancelá-

řích, opravy i  rekonstrukce. Zásuvky, vypína-

če, světla, jističe, úpravy elektřiny kuchyní, 

koupelen, pokojů. Tel. 604 516 344.

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

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

vých a odvoz starých chladniček.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výměny a opra-

vy baterií (záruční a pozáruční servis dodaných 

baterii), WC, připojení praček, myček, mon-

táže a  opravy rozvodů. Tel.: 737  384  001, 

email: fort.mirek@seznam.cz.

• VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či 

půdu levně. Tel.: 777 227 840.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 

veškeré zednické, obkladačské, malířské 

a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-

ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-

rů. Mob. 777 670 326.  

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, ka-

nalizace, topení. Výměna plynových spotřebi-

čů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan Horyna, 

tel. 603 554 550, 271 912 323.

• ELEKTRIKÁŘ V  PRAZE 4. Tel.: 

602 441 762, 272 765 431.

• PROVÁDÍME ZEDNICKÉ, obkladačské, 

malířské aj. práce v  bytových i  nebyt. pro-

stor. i  okolo RD. Děláme malé i  větší za-

kázky v  Praze a  okolí. Kvalita, spolehlivost, 

rychlost a  rozumné ceny zaručeny. E-mail: 

jin60jir@seznam.cz, tel. 773 222 045.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 

dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz suti. 

Rekonstrukce jader, domků, nebyt. prostor. 

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

marti.dvorak@centrum.cz.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 
malířské práce, stropní kazety, levně, rych-

le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 

603 494 330, e-mail: ivan.lafek@email.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - 
Kompletní malířské práce, štukování panelů, 
stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za  ro-
zumné ceny. www.123malovani.cz, Tel: 
603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz.

• ŽALUZIE DO  VŠECH TYPŮ OKEN – ven-
kovní předokenní rolety – shrnovací dveře 
– textilní rolety – žaluzie vertikální. Kontakt: 
602  719  325, e-mail: panohul@seznam.cz, 
URL: http://www.zaluzie-praha-np.cz.

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 547 
– malování, lakování, štukování, fasá-
dy, zaměření zdarma, práce i  o  víkendu. 
www.malovani-novotny.cz, e-mail: malovani.
novotny@seznam.cz.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU, nábytku, el. spo-
třebičů, sutí apod. do sběrného dvora. Ceny 
od 100 Kč. Dále bourání a řezání byt. příček, 
likvidace byt. jádra i s odvozem za 3900 Kč. 
Tel. 775 677 928.

• ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ PRÁCE a pod-
lahy kvalitně. Koupelny, kuchyně atd. na  klíč 
nebo dohodou. Likvidace byt. jader s  odvo-
zem 5500 Kč. Tel. 777 207 227.

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

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

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA – vesta-
věné skříně, kuchyně, atypický zakázkový 
nábytek – výroba, doprava, montáž. Tel: 
608  208  003, e-mail: maryba@volny.cz, 
www.webpark.cz/maryba.

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

• NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ-
CE + štukování, stěrkování. Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz.

• INSTALATÉRSKÉ A  ZÁMEČNICKÉ práce, 
voda, kanalizace, topení, montáže zámků, 
provádí i havárie v sobotu a neděli. J. Schima-
na, tel.: 223 000 393, mobil: 607 550 484.

• OPRAVY AUT. PRAČEK Whirlpool, Ignis 
a  Tatramat. Opravy provádíme v  bytě zá-
kazníka se zárukou. 30 let praxe. Telefon: 
272 761 234, 602 366 328.

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

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. 
Škapa, tel. 728 386 419.

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

seznam.cz. 

Služby

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

přestavby bytových jader
rekonstrukce koupelen a bytů na klíč
česká společnost s 15-ti letou tradicí

www.bathinterier.cz
info@bathinterier.cz

tel.: 777 900 968, 604 208 075 

KOUPELNY
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INZERCE

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

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

www.stehovanibytu.cz.

• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER. 

Kompletní rekonstrukce včetně zpracování 

potřebné dokumentace a  statických posud-

ků. Ing.  Ladislav Vaňkát, tel. 734  842  451, 

e-mail: l.vankat@seznam.cz.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 

plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-

tů, připojování kuchyní a  podobně. Výměny 

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

603 344 485, e-mail: jirka.vlasak@volny.cz.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a  de-

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

• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍ-
NĚ nová dvířka na  vaši kuchyň a  vest. skří-

ně, šuplíky pod linku, skříňky na  míru, vý-

měna prac. desky. Vrba – 603  438  707. 

www.vrbakuchyne.cz.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpra-

vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 

94, tel: 272 929 597.

• ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedaček, židlí a dalšího 

čalouněného nábytku za přijatelné ceny. Pra-

cujeme také o víkendech. Tel.: 223 010 365, 

mobil. 737 566 189.

• TEPOVÁNÍ KOBERCŮ, sedaček, postelí, 

matrací, interiérů aut, mytí oken, výloh. Roz-

leštění světlometů aut, renovace autolaků 

(škrábance, apod.) Tel. 603 440 480, e-mail: 

mac.crazy@seznam.cz.

• OPRAVÍM LAK VAŠEHO VOZIDLA. Tel. 

241 722 698, 732 334 373.

• ZAJISTÍME VEŠKERÉ SLUŽBY spoje-

né s  převodem nemovitostí při prodeji/

koupi v  Praze a  SČK. RK AXIAL WAY s.r.o., 

www.axialway.cz, Ing. Urban, tel. 601 357 570.

• ODVOZ NÁBYTKU A ELEKTROSPOTŘE-
BIČŮ, odvezeme Vám vše nepotřebné z va-

šeho bytu a sklepa. Provádíme celkové vyklí-

zení, bytů NP a sklepů. Tel. 774 574 710.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ, 

výměn bytů. 10 roků specializace na  Jižní 

Město, P4 a  10. Certifi kovaný realitní ma-

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

272 927 497, 607 636 784.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3mil. 

Nejlépe v  blízkosti Lesoparku, Milíčovského 

nebo Krčského lesa, i  před privatizací. Plat-

ba v hotovosti, dluhy a exekuce nevadí. Tel.: 

777 211 671.

• HLEDÁM BYT na  Jižním Městě! KOUPÍM 

RYCHLE BYT na  Jižním Městě, nabízím 3,2 

mil. Kč. V případě zájmu mne prosím kontak-

tujte na tel. č. 777 119 411. 

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Městě 
o velikosti 3+kk/L až 4+1/L. Družstevní nebo 
OV. Nejlépe v blízkosti zeleně a v dobré do-
stupnosti. Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• PRODEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY Stará-
me se o  Jižní Město. RIM REALIT kontakt: 
725  001  188, 271  00  11  88, rimrealit@
rimrealit.cz, www.rimrealit.cz (najdete nás 
na adrese: Krejnická 2021/1 Praha 4 a Opa-
tovská 1753/12, Praha 4). 

• KOUPÍM MENŠÍ BYT 2+KK (1+KK, 1+1) 
a  podobný v  Praze 4, nejlépe v  Praze 11. 
Může být i družstevní. Blízkost stanice metra 
výhodou. Tel.: 607 686 460.

• VYMĚNÍME DR.  BYT 4+1/L ZA  2+KK(L), 
dr. nebo OV v Praze 11 a doplatek. Nabíze-
ný byt je také v  Praze 11. Možnost samo-
statného prodeje 4+1/L a  koupě 2+kk. Tel.: 
722 220 679.

• KOUPÍM BYT V  PRAZE nebo Středočes-
kém kraji, do 50 km od Prahy. Platba hotově! 
Tel.: 722 509 947.

• I.E.T. REALITY, s.r.o. – původem rakouská 
realitní kancelář, hledá na  jižním městě pro 
své klienty byty k prodeji i k pronájmu. Záru-
ka profesionality a právního servisu. Kontakt 
725  492  315 nebo 222  310  399, e-mail: 
horalkova@iet-reality.cz.

• SPĚCHÁ - SHÁNÍM BYT na Jižním Městě! 
Nevadí dluhy, exekuce, zástavy, vše zařídím. 
Platba ihned v hotovosti do 2,9 mil. Volejte 
na 605 874 392. 

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, po-
zemek kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, 
na  velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může 
být i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD, 
i nečlena družstva, služební, podnikový apod. 
Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás 
případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace 
atd., vyřídím i právně velmi komplikované pří-
pady, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soud-
ní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost 
neoprávněně obsazenou, s  nežádoucím ná-
jemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček 
mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hoto-
vosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 
nebo 603 420 013.

• PRODÁM 2+kk, 2. p., P4-U Pramene 435, 
byt 52 m2, garáž, rekonstr. dům, zahrada, 
dále přenechám zdarma rezervační smlouvu 
s dohodnutou slevou na 2+kk byt C2. 2 Vila-
domy Milíčovský les, M 603 725 456.

• VYMĚNÍM RD 5+1 se zahr. ve Zruči n/S za 
byt na JM. M: 603 900 338.

• KOUPÍM BYT V PRAZE 11. Osobní či druž-
stevní vlastnictví. Případný dluh, exekuci či 
jiný závazek vyřeším. Platím ihned. Solidní 
jednání. 775 688 057.

 Ostatní
• BD PRONAJME NEBYTOVÝ PROSTOR, 

v  suterénu domu (umělé osvětlení), vhodné 
např. jako sklad. Požadujeme tichý provoz. 
Vlastní záchod, výměra cca 66 m2, cena na-
bídkou. Ihned volné. Tel. 603 170 604.

• BD BRECHTOVA 780, 781 PRONAJME 
kancelářské prostory (4 místnosti, předsíň, 
kuchyňka, WC) 68 m2 v přízemí družstevního 
domu v Praze 4 – Háje. Kontakt: BD-Brechto-
va@seznam.cz.

• NOVĚ OTEVŘENÝ SECOND HAND Tatar-
kova 724 – zadní vchod (vedle NORMY). Dám-
ská a pánská značková móda z Anglie a USA. 
U nás nakoupíte levně a kvalitně. Otevíráme 
od 19. 3. 2012. Těšíme se na Vaši návštěvu.

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFI-
KY i  celé knižní pozůstalosti. Pohlednice 
pouze do  roku 1950. Nabídněte. Telefon: 
603 247 819, e-mail: centrums.t@post.cz.

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bo-
jíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nej-
lepším řešením soudní oddlužení, kde stačí 
uhradit 30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší 
insolvenční poradny, Ke Kateřinkám 8, Praha 
4, 603 195 336.

• KVĚTINY A  CHOVATELSKÉ POTŘEBY. 
Opatovská 1753, bus Ke Kateřinkám. Zajistí-
me rozvoz květin a krmiv po JM. Objednávky 
na tel: 732 347 922. S tímto inzerátem máte 
5 % slevy.

• HLEDÁME NOVÉ KOLEGY do  týmu realit-
ních poradců kanceláře RIM REALIT starající se 
o  Jižní Město. Nabízíme nadstandardní mož-
nost výdělku. Vhodné pro jakoukoli věkovou 
skupinu (i  pro aktivní důchodce). Kontaktujte 
nás: 725 960 492, rimrealit@rimrealit.cz.

• HLEDÁTE PRÁCI? - NESTÍHÁME!!! Hledá-
me ženy a muže s čistým trestním rejstříkem. 
Věk nerozhoduje. Osobní pohovor nutný! 
Na SMS nereagujeme. Volejte 774 573 327.         

• WELLNESS VÍKEND PRO DOSPĚLÉ A RO-
DINY S  DĚTMI, Šumava 4. – 8. 5. Pro do-
spělé: aqua aerobik nebo plavání, cvičení. Pro 
děti: výuka plavání a animační program. Další 
akce na www.aquaklubzelvicka.cz.

• SRDEČNĚ ZVEME na biblické přátelské po-
sezení. www.spaseni.info.

• HLEDÁME SVĚDOMITOU mladou důchod-
kyni na dopolední úklid a dom. práce, střídání 
po týdnu, po – ne 8 h – 14 h dle dohody nebo 
pá, so, ne 8 – 14 h. Tel: 736 609 641.

• HLEDÁTE HODNOU BABIČKU pro Vaše 
děti? Nabízím hlídání dětí. Rozsah hlídání 
dle Vašich požadavků. Spolehlivost a zkuše-
nost zárukou. Kontakt: 604 586 770, e-mail: 
oldasim@seznam.cz.

• NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAK-
TICKÉHO LÉKAŘE, MUDr.  Dana Řežábová, 
Praha 4 – Hviezdoslavova 1600/6, POLIKLI-
NIKA LITOCHLEBY, 1. patro, přijímá k  regis-
traci nové pacienty, smlouvy s  pojišťovnami 
máme. Tel.: 267 914 143. 

• AUTOŠKOLA – ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY 
všech skupin, kondiční jízdy, školení řidičů, 
profesní průkazy, vrácení ŘP. Mendelova 7, 
Praha 11, tel.: 603 422 321, 603 410 132, 
www.autoskolacharvat.cz.

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

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

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově REKONSTRUKCE
B Y T O V É  J Á D R O

ZAJISTÍME VŠE NA KLÍČ

A k c e  v  d u b n u :  z a  9 9 . 0 0 0  K č
tel.: 602 244 255       www.bytovejadro.cz
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Okrsek č. 1 MAPA OKRSKU

Hranice okrsku: Brněnská, Chilská, Na Jelenách, U Kunratického lesa, Pod Chodovem.

272 075 125☎

Roztylská 2321/19

Jižní Město, Praha 11

Petr Guzi
723 639 882

Pavel Babiš
720 525 430

Okrsek č. 2 MAPA OKRSKU

Hranice okrsku: Doupovská, K Horkám, Mírového hnutí, Pod Chodovem, Brněnská, Jihovýchodní VIII., Jihovýchodní IX., Lešanská, Obrovského, hranice mezi MČ Prahy 11 a 10.

272 075 125☎

Roztylská 2321/19

Jižní Město, Praha 11

Jindřich Uman
723 645 295

Okrsek č. 3 MAPA OKRSKU

Hranice okrsku: Chilská, Brněnská, Pod Chodovem, Türkova, Litochlebské nám.

272 075 125☎

Roztylská 2321/19

Jižní Město, Praha 11

David Čížek
723 647 277

Libor Soukup
722 311 055



Sobota je jednatřicátého

Východní část Opatovské ulice 

KLÍČ 4/2012 15

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Kdoví jak bude, až tohle číslo 

Klíče vyjde. Když šlo o  to fotografovat 

sníh, byl jen mráz, zato pořádný. Když 

tu fotografi i a komentář vytiskli, byl sníh 

všude… a tak dál. Na Mezinárodní den 

žen, přestože byl už zdánlivě klidný bře-

zen, od  rána padal mokrý sníh. Každý 

spěchal do  tepla a  sucha. „Naši“ měst-

ští strážníci se ale přiměřeně vybavili, šli 

a plnili svou povinnost. Stejně jako v ce-

lém průběhu roku v mrazivých, deštivých 

nebo horkých dnech.        

 Až půjdeme v  sobotu posledního, 

jednatřicátého března ve  třináct hodin 

od  stanice metra Roztyly, a  vy možná 

s  námi, vítat jaro, pozdravit Michelský 

les a  studánky, kdoví, třeba bude kru-

pobití nebo sněhová kalamita. Půjdeme, 

ale tak jako po 1. dubnu ve vyhraněných 

časech nástupů do zaměstnání a hlavně 

do škol zase přijdou strážníci na frekven-

tovaná místa bez ohledu na počasí řídit 

dopravu a pomáhat zajistit naši bezpeč-

nost. Ne, že bychom se jim a jiným, jako 

jsou třeba hasiči – záchranáři, ať profesi-

onální nebo dobrovolní, lidé ze záchran-

né služby a z dalších profesí, chtěli rov-

nat. Je vede odpovědnost za přijatý úkol. 

Nás „jen“ vědomí, že to jaro se nakonec 

i kolem nás v Jižním Městě prosadí a tak, 

proč u toho nebýt? (A pak prý bude po-

řád máj... No, snad aspoň tak klidný ži-

vot, nakolik ho může dnešní rozkývaná 

lidská společnost poskytnout. Doufej-

me.)

Jiří Bartoň   

Fotografi e, v  tomhle čísle publikované, 

se obě uplatnily v dobových publikacích. 

Zachovaly se však na vytržené stránce 

a  ve  výstřižku, takže jejich přesnou da-

taci neznáme. Každé věcné upřesnění 

a vzpomínky na adresu kronikáře budou 

vítány.

 Záběry zobrazují pouhý díl Opatov-

ské ulice, jedné z předních a také nejvíce 

využívaných komunikací Prahy 11. Poří-

zeny byly zřejmě z výškového obytného 

domu při lávce pro pěší do objektu stani-

ce metra Háje.

 První fotografi e, černobílá, jako by 

vznikla již v  době dokončování hrubé 

stavby domů, někdy mezi roky 1977–

1979. Bude ale mladší, ovšem garáže 

vlevo a pěší zóna nad nimi, při ulici Kos-

mické, se teprve staví. Sklady stavební-

ho materiálu, vymezené málo chutnými 

stěnami – ploty z vlnitého plechu, se ko-

lem tyčily ještě léta. Průjezd po komuni-

kaci byl až stísňující. A pro špatnou pře-

hlednost a  nemožnost vybočit nejspíš 

i nebezpečný.

 Druhý snímek, barevný, ukazuje stej-

ný prostor zlidštěný. Výškové obytné 

objekty u  ulice Kulhavého tak dobře vi-

díme v dobové, dnes již překonané úpra-

vě fasády. Snímek vznikl nejspíš krátce 

po přestavbě provozoven na úpatí výš-

kových domů na prodejní prostory. Bylo 

to kolem poloviny devadesátých let? 

 Současný výhled je jiný, nejenom co 

se týká vnějšku obou dominantních bu-

dov. Zkuste si ho sami porovnat z lávky 

pro pěší. V popředí je stále ještě provi-

zorní travnatá plocha, čekající na staveb-

ní dořešení. Za ní se ale již tyčí moderní 

objekt fi nančního úřadu. (Najdete tam 

i  informační centrum úřadu městské 

části poskytující různé služby). Za objek-

tem je jedno z jihoměstských nákupních 

center a za příčnou komunikací prodejní 

prostory se změněnou náplní. Ta sou-

časná zajímá hlavně mladé, kteří myslí 

na  svatbu. Stojí zato připomenout, že 

v sousedství prodejních zařízení vznikla 

na  Opatovské ulici dobře řešená křižo-

vatka se světelnými semafory. Přispí-

vá každodenně ke  zklidnění dopravy 

a k bezpečnosti chodců.

Jiří Bartoň

REPRODUKCE Z FONDŮ DEPOZITÁŘE NAŠEHO MUZEA. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ            

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ            

Městští 

strážníci při práci. 



Poznejte svého strážníka a jeho okrsek

Okrsek č. 4 MAPA OKRSKU

Hranice okrsku: Ke Stáčírně, Litochlebské nám., Türkova, Mírového hnutí.

272 075 125☎

Roztylská 2321/19

Jižní Město, Praha 11

Miloslav Nosek
720 102 017

Okrsek č. 5 MAPA OKRSKU

Hranice okrsku: Mírového hnutí, Květnového vítězství, Ke Stáčírně.

267 913 055☎

Markušova 1555

Jižní Město, Praha 11

Bc. Petr Musílek
723 647 152

Dominik Ticháček
722 041 348

Okrsek č. 6 MAPA OKRSKU

Hranice okrsku: Severní hranice Centrálního parku Opatov, U Modré školy, Prašná, Květnového vítězství, Ke Stáčírně, Litochlebské nám., Chilská.

267 913 055☎

Markušova 1555

Jižní Město, Praha 11

Jaromír Kuda
728 413 270

www.praha11.cz16
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Poznejte svého strážníka a jeho okrsek

Okrsek č. 7 MAPA OKRSKU

Hranice okrsku: U Modré školy, Centrální park Opatov (včetně), Chilská, Opatovská.

267 913 055☎

Markušova 1555

Jižní Město, Praha 11

Jiří Mazur
722 249 951

Milan Jirků
723 645 299

Okrsek č. 8 MAPA OKRSKU

Hranice okrsku: Výstavní, Opatovská, U Modré školy, Prašná, Květnového vítězství,  U Přehrady, hranice mezi MČ Prahy 11 a 15.

267 913 055☎

Markušova 1555

Jižní Město, Praha 11

Přemysl Bartoš
723 708 716

Milan Kubíček
720 102 015

Okrsek č. 9 MAPA OKRSKU

Hranice okrsku: Výstavní, Opatovská, Novomeského, hranice mezi MČ Prahy 11 a 15, hranice mezi MČ Prahy 11 a MČ Praha - Újezd.

267 913 055☎

Markušova 1555

Jižní Město, Praha 11

Pavel Jordán
722 498 354

Radek Douda
723 708 742
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INZERCE

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

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

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Hody, hody, doprovody, ke Křečkovi jdou průvody.
Salámek a masa plátky, už tu máme jarní svátky.

Na grilu se maso peče, jaro už nám neuteče.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

Akční ceny DUBEN
Uherská klobása 199,90 159,90 Kč

Anglická slanina. 146,90 119,90 Kč

Uz.kuřecí prsa pikant 146,90 119,90 Kč

Vepřová plec s.k 94,90 79,90 Kč

Kuřecí stehna 54,90 44,90 Kč

Hovězí přední kližka býk 154,90 144,90 Kč

Trvale snížená cena
Šunkový salám speciál  99,00 Kč

Moravská šunka  99,00 Kč

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

AKCE DUBEN  
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 10 % na provedené práce pro obyvatele Prahy 11

BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE BYTŮ
KOMPLETNĚ NA KLÍČ. RYCHLE, KVALITNĚ, SPOLEHLIVĚ A LEVNĚ.

Již 12 let a přes 350 akcí na Praze 11 a 4. JÁDRO DO 7 DNŮ od 88000 Kč.

KVĚTEN – SLEVA 14 % ZE STAVEBNÍCH PRACÍ
DVĚ REKONSTRUKCE V JEDNOM DOMĚ – DALŠÍ SLEVA 10 000,-

ZÁRUKA NA PRÁCE 5 LET!    www.reno.wbs.cz
RENO K. Novotný • mobil: 602 292 812 • tel.: 272 912 326 • renonovotny@atlas.cz

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

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

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

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

Bytová jádra / Modernizace bytů

Naši práci Vám rádi ukážeme. PANELREKO s.r.o., pobočka Křejpského 1523, Praha 4
zelená linka: 800 112 278        praha@panelreko.cz        www.panelreko.cz

Rekonstrukce bytů, koupelen, 
bytových jader, kompletní  
servis – projekt, stavební  
povolení, dozor, kolaudace.
Kuchyňské linky, vestavěné 
skříně, dveře, podlahy  
– grafické návrhy, cenová  
kalkulace, poradenství zdarma,  
zaměření, cena včetně  
montáže a dopravy, široká  
škála povrchových materiálů.

10 let na trhu        více než 1350 zákazníků        studio na ploše 250 m2
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Poznejte svého strážníka a jeho okrsek

Okrsek č. 10 MAPA OKRSKU

Hranice okrsku: 5. května, Brněnská, Pod Chodovem, U Kunratického lesa, Na Ovčíně, hranice mezi MČ Prahy 11 a MČ Praha - Kunratice.

272 075 125☎

Roztylská 2321/19

Jižní Město, Praha 11

Vladislav Janák
720 102 018

Milan Crhák
722 041 354

Okrsek č. 13 MAPA OKRSKU

Hranice okrsku: Novomeského, Opatovská, Chilská, Brněnská, hranice mezi MČ Prahy 11 a MČ Praha - Újezd.

267 913 055☎

Markušova 1555

Jižní Město, Praha 11

Martin Stibůrek
722 241 888

Martin Korda
720 402 159

Centrální park Opatov MAPA OKRSKU

Hranice okrsku: Centrální park OPATOV

267 913 055☎

Markušova 1555

Jižní Město, Praha 11

Michal Pokorný
728 523 069

Pavel Hýsek
722 041 353
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Kulturní přehled

KC Zahrada
 Kulturní 

 Jižní Město, o. p. s.

 Malenická 1784

 148 00, Praha 11

 www.kczahrada.cz

 Tel.:  271 910 246, 

271 914 689

e-mail: zahrada@kczahrada.cz

www.kczahrada.cz, www.facebook.com/zahradakc, 

www.webticket.cz

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

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

U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od metra 

Chodov a kolejí JM.

Divadlo, koncerty, široká nabídka výtvarných, pohy-

bových, jazykových kurzů, workshopy 

streetartových disciplín.

PROGRAM DUBEN 2012
3. 4., 17.30: Drum Circle – Skupinové bubnování.  
Aktivní vytváření hudby pro muzikanty i nemuzikan-

ty – rozvíjí improvizační schopnosti a odbourává 

stres. Od 17.30 rodiče s dětmi, od 18.30 další 

zájemci. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 200 Kč

4. 4., 17.00: Zahrada v KC Zahrada znovu ožívá! 
Chcete mít po celou sezonu po ruce čerstvé 

bylinky? Nebo se starat o metr čtvereční vlastní 

zahrádky, ale na balkoně na ni není místo? Staňte 

se zahradníky v KC Zahrada! Přijďte na zahajovací 

večer a staňte se členy zahradního spolku. Pro 

všechny účastníky zahájení jsou všechny další akce, 

přednášky a dílny zdarma, navíc jako dárek dosta-

nete pár bylinkových semínek!

4. 4., 10.00: Za každým rohem jeskyňka. Čmukaři. 

Tři známé texty v jedné pohádce pro děti i dospělé: 

O Smolíčkovi, O Červené Karkulce a Perníková 

chaloupka. Všechny postavy žijí v jednom lese, 

proto má děj také zajímavé rozuzlení. Pro děti od 4 

let. Vstupné 50 Kč

11. 4., 10.00: Nejkrásnější příběh světa. Divadlo 

Bořivoj. O vztahu maminky s jejím děťátkem 

v bříšku. A také o ledasčem, co s tím souvisí. Pozor, 

omezená kapacita sálu! Vstupné 50 Kč

11. 4., 20.00:  Bratři Ebenové. Marek, Kryštof 

a David Ebenové přivážejí na Zahradu průřez svou 

dosavadní tvorbou i zbrusu nové skladby. Uslyšíte 

chytré písničky a neotřelá aranžmá. A těšit se 

můžete i na vynikající doprovodné muzikanty: 

jazzového kontrabasistu Jaromíra Honzáka a trio 

z Mišíkovy ETC – baskytaristu Jiřího Veselého, 

bubeníka Jiřího Zelenku a kytarového mága Pavla 

Skálu. Vstupné 350/330 Kč, 1. řada 380 Kč

12. 4., 19.00: Zachraň Afričana. Činoherní studio 

Ústí n. Labem. Provokativní humorný náhled na ce-

losvětový problém chudoby. Mimořádné pražské 

uvedení představení, v němž excelují vycházející 

herecké hvězdy Zuzana Onufráková, Marek Němec 

či Lucie Polišenská. Vstupné 290/270 Kč

14. 4., 10.00: Sobotní výtvarná dílna. Pod 

vedením Ilony Němcové tentokrát na téma jarní 

dekorace. Vstupné 50 Kč

18. 4., 10.00 a 14.30: Jak se zachraňuje Země. 
Divadlo Piškot. Nevíte? Poradí Vám cirkusoví 

klauni! Vstupné 50 Kč

19. 4., 20.00: Asonance. Česká folková skupina se 

zaměřením na skotské a irské lidové balady, písně 

a instrumentální skladby brázdí éter už pětatřicet 

let.  Na tomto koncertě představí své osmé album 

Království Keltů. Vstupné 250/220 Kč

21. 4., 9.00–19.00: Setkání fotografů 2012. 
Celorepublikový sjezd všech, koho baví fotit, od za-

čátečníků po profesionály. Vstupné 350/250 Kč při 

registraci na www.setkanifotografu.cz

21. 4., 9.30: Kurz olejomalby. Kurz olejomalby jedi-

nečnou technikou Boba Rosse® může absolvovat 

kdokoliv starší 12 let, i když dosud nedržel štětec 

v ruce. Další informace o kurzu na www.smartlady.

cz a tel.: 725 454 515, rezervace e-mailem na re-

zervace@smartlady.cz.

25. 4., 10.00: O kohoutkovi a slepičce. Malé 

divadélko Praha. Aneb kterak se slepička snaží 

zachránit chamtivého kohoutka... Hamižnost je 

bohužel vždy společensky aktuální téma. Lze se 

poučit z pohádky? Vstupné 50 Kč

25. 4., 19.00: Herci. Studio DVA. Komedie pro 7 

lidí v podání 2 nešťastných herců – Bohumila Klepla 

a Zuzany Bydžovské. Pod taktovkou režiséra Petra 

Zelenky rozehrávají rafi novanou hru s identitou 

postav i jejich představitelů. Vstupné 290/270 Kč

26. 4., 20.00: Prague Conspiracy. Prague Ska Con-

spiracy vyhodili z názvu „ska“ a opřeli se víc do kytar. 

Taky přibrali novou zpěvačku Anetu Galisovou, býva-

lou aktérku talentové soutěže. Jejich první společný 

singl se jmenuje Silence. Vstupné 150/130 Kč

28. 4., 15.00: Nejkrásnější narozeniny. Tonda No-

votný. Narozeniny jsou jeden z nejkrásnějších dnů 

v roce, plný radosti, ale také očekávání a nervozity.  

O tom všem je toto loutkové představení. 

Vstupné 50 Kč

28. 4., 15.00: Sobotní škola animace. Klára Mare-

šová učí kouzla jak z kouzelné hůlky. Pro děti od 6 

do 12 let. Ve vstupném 180 Kč je zahrnut veškerý 

materiál a pomůcky. Doporučujeme vzít si fl ashku!

30. 4., 14.30: Klub aktivního stáří: Karel Kekéši. 
Cyklus „Setkání se zpěváky“. Charismatický zpěvák 

se širokým repertoárem a výjimečným hlasem. 

Koncert je určen pro členy Klubu aktivního stáří. 

Vstupné 50 Kč

PŘIPRAVUJEME:
10. 5., 20.00: Marek Ztracený. Marek Ztracený 

je vycházející hvězda české popmusic. Již jeho 

první singl „Ztrácíš“ ovládl na dlouhou dobu český 

éter. Přijďte si ho naživo poslechnout do Zahrady! 

Vstupné 190/150 Kč 

14. 5., 20.00: Nezmaři. „Nejvytrvalejší stálice 

českobudějovické folkové líhně a neustálý kandidát 

na neofi ciální prvenství ve sborovém folkovém 

zpěvu. Dohromady jim to vždy ladí báječně,“  říká 

o Nezmarech hudební kritik Jiří Černý. Vstupné 

170/150 Kč v předprodeji, 190 Kč na místě 

23. 5., 19.00: Velmi společenské tance. Jiří 

Havelka a kol. Velmi úspěšné představení divadla 

DISK pro všechny, kdo chodí do tanečních, rádi 

na ně vzpomínají nebo alespoň jednou v životě měli 

vztah. Vstupné 190/150 Kč 

24. 5., 20.00: Robert Křesťan & Druhá tráva. 
Od svého vzniku se kapela Druhá tráva řadí mezi 

špičku českého folk & country. Jako jedna z mála 

tuzemských kapel jezdí na úspěšná turné po USA. 

Své výjimečné postavení na scéně letos potvrdila 

získáním ceny Anděl za album Marcipán z Toleda. 

Vstupné 250/200 Kč, 1. řada 280 Kč

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 

Koncerty vážné hudby, galerie současného umění, 

výtvarný ateliér, restaurace.

PROGRAM DUBEN 2012
1. 4., 15.00: Hadroles – Markéta Dvořáková a René 
Vitvar – pohádka. Milé děti, řekněte svým rodičům, 

že tento les není jenom zelený... Je to les, kde nele-

zou stonožky, ale ponožky, kde nerostou maliny, ale 

holiny a srnky perou trenky... Vstupné 50 Kč 

11.–15. 4., Restaurace Chodovská tvrz – Chřes-
tové hody. Gurmánská oslava chutí s příchodem 

jara. Chřest, jak jej neznáte v režii Restaurace Cho-

dovská tvrz. Chřestová polévka, quiche s chřestem, 

gratinový chřest s holandskou omáčkou. 

12. 4., 18.00: Lidé v místech, téma: Participace.  
Přednáška z cyklu Lidé v místech. Přednášející: Ma-

rie Špinková a P. � Lic. Mgr. Mariusz Kuźniar, � .D., 

Komunitní centrum Matky Terezy. Co je dobrovol-

nictví? Vstupné zdarma 

14. 4., 18.00: Alice Nikitinová – Jan Turner – ver-
nisáž výstavy. Výstava v Chodovské tvrzi by měla 

být určitým remakem společného projektu „Banán 

na skle“. Alice Nikitinová si za náměty obrazů 

vybírá předměty postrádající prestiž. Takové, které 

nemusíme spatřit, ani když je máme přímo před 

nosem. Jan Turner sleduje v objektech podobně 

neurčitou periferní oblast. Používá prefabrikáty 

a všední předměty obdobně nicotné hodnoty. 

Někdy paradoxně „angažuje ready-made“. 

15. 4., 15.00: Světlušky a světlouškové – Anna 
Suchánková – pohádka. Na paloučku u lesa žije 

v chaloupce pod mechem rodina světlušek. Holčič-

ka Světlunka, právě narozený bratříček Světlínek, 

maminka a tatínek. Vstupné 50 Kč 

18. 4., 19.00: Housle na Tvrzi – Václav Návrat. 
Houslový koncert jedné z nejvýznamnějších osob-

ností světa autentické interpretace staré hudby 

v Čechách. Vstupné 190 Kč a 150 Kč. Speciální 

akce pro členy Klubu přátel Chodovské tvrze: 1 + 

1 zdarma 

21. 4., 15.00 Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi. 
Dvě hodiny nabité výtvarnými aktivitami k aktuální 

výstavě v galerii i ateliéru. Rodinné vstupné 100 Kč. 

22. 4., 15.00: Ilustrované pohádky: Červená 
Karkulka + Tři medvědi. Dvě krátké pohádky z lesa 

se trochu pomotaly. Ilustruje: Andrea Tachezy, čte: 

Jakub Folvarčný. Vstupné 50 Kč 

24. 4., 10.00: Setkání neziskových organizací. 
Chodovská tvrz a Kulturní centrum Zahrada se 

ve spolupráci s Komunitním centrem Matky Terezy 

intenzivně připravují na pátý ročník festivalu Street 

For Art s tématem lokální kultura. 

26. 4., 18.00: Lidé v místech, téma: Volný čas 
a zobrazení volného času. Přednáška z cyklu Lidé 

v místech. Přednášející: vizuální teoretik Václav 

Hájek. Vstupné zdarma 

26. 4., 19.00: Zpěváci na Tvrzi – Jiří Sulženko. 
Nová série komorních koncertů vážné hudby Zpě-

váci na Tvrzi v podání bývalého sólisty a stálého 

hosta opery Národního divadla Jiřího Sulženka. 

Vstupné 290 Kč a 250 Kč. Speciální akce pro členy 

Klubu přátel Chodovské tvrze: 1 + 1 zdarma 

27. 4., 19.00: Poločas výstavy, komentovaná 
prohlídka s autory a koncert projektu Ventolin. 
Vstupné 70 Kč 

28. 4., 14.00: Projížďka s kronikářem Jiřím Bar-
toněm. Další z legendárních historických projížděk 

po Jižním Městě s kronikářem Prahy 11 Jiřím 

Bartoněm. Vstupné 50 Kč 

29. 4., 15.00:  O Panence a Panáčkovi – Sdružení 
Serpens – pohádka. Pohádka o strastiplné výpravě 

přes strašidelný les, hluboké moře a vysoké hory 

za hlasem čistého srdce. Vstupné 50 Kč 

30. 4., 16.00: Čarodějnice na Tvrzi. Divoké 

čarodějné odpoledne v kulisách Chodovské tvrze. 

Odpolední workshop Jak se stát čarodejnicí, živá 

hudba a opékání dobrot. 

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

AKCE – DUBEN (DDM JIŽNÍ MĚSTO)  
1. 4., 14.00–17.00: Čekání na zajíčka s pohádkou. 

ddm jm
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V Ý S T A V A  N A   R A D N I C I

OBRAZY
OLEJOMALBY 

A OBRÁZKY TUŽKOU 
MALOVANÉ  

Výstava Marcely Bernardové  

2. 4.–27. 4. 2012      

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.

(mírně pokročilí)

Út 17.30–18.30: Angličtina pro dospělé – středně 

pokročilí

St 9.00–12.00: Otevřená herna
St 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 10.00: Cvičeníčko pro nejmenší
Čt 14.00–17.00: Hudební kurzy Yamaha
Pá 9.00–12.00: Otevřená herna
Pá 10.00: Pohádka s babičkou či dědou – čtení, 

vyprávění...

Pá 10.30: Šikulové (tvořivá dílnička pro děti 

a rodiče)

Pá 15.30–18.00: Multikulturní klub a volná herna
Více na www.mc-domecek.cz

Komunitní centrum 
Matky Terezy
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11-Háje

kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

PROGRAM V DUBNU 2012:
4. 4., 19.00: Filmový klub: Hosté večeře Páně, 
Ingmar Bergman, Švédsko 1962, 81 min. Cyklus 

duchovních fi lmů vede Doc. PhDr. Stanislava Přád-

ná z katedry fi lmových studií FF UK.

14. 4., 9.00–18.00: Nejen bleší trh. K prodeji 

všelicos – krásné rukodělné originály, stejně jako 

užívané maličkosti a oblečení, které se zrovna vám 

mohou hodit. Odvoz zbylého oblečení a obuvi 

zajištěn. Rezervace místa a informace na e-mail: 

kancelar@kcmt.cz. Akce probíhá ve stejný den jako 

burza dětského oblečení viz program MC Domeček.

16. 4.,  16.00: Sdružení křesťanských seniorů zve 

všechny seniory na první ze dvou setkání s Mrg. 

Pavlem Urbanem. Téma besedy bude „Doba a život 

Pána Ježíše Krista“.

22. 4.,  16.00: Koncert s duchovními texty: smíše-

ný pěvecký sbor Cantores Cordis od Nejsvětějšího 

Srdce Páně a smíšený sbor Cantante, P. Mariusz 

Kuzniar. Můžete se těšit na sklady W. A. Mozarta, 

L. van Beethovena, G. P. Palestriny, G. F. Händela, 

C. Saint-Saënse spolu s černošskými spirituály.

24. 4. Veletrh neziskových organizací Prahy 11: 
ve polupráci s Kulturní Jižní Město, o. p. s., a festi-

valem Street for Art.

2. 5.,  19.00: Filmový klub: Mléčná dráha, Luis 

Buñuel, Francie/západní Německo/Itálie 1969, 105 

min. Cyklus duchovních fi lmů vede doc. PhDr. Stani-

slava Přádná z katedry fi lmových studií FF UK.

Podrobnosti naleznete na www.kcmt.cz.

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

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

Z PROGRAMU V DUBNU 2012
St 4. 4., 19.00: Svatý Grál a odkaz Ježíše Krista 
a Máří Magdaleny. Učinkují Ing. Adolf Inneman, 

PhD. a Gabrila Filippi 

Čt 5. 4., 19.00: Duchovní povídání s Mirkem o zá-
konu karmy a reinkarnace.
Pá 6. 4., 19.00: Se chechtat... „Usmívej se. Třeba 
se někdo zamiluje do Tvého úsměvu.“ Na kytaru 

hraje, zpívá a slovem doprovází Richard Holický.

Čt 12. 4., 19.00: Po čem lidé touží. Touhy – jejich 

vznik, druhy a smysl. Přednáší Petr Dostál.

So 14. 4., 18.30: Náš Bůh je láska. Na kytaru 

hraje a zpívá Zlatka Schindlerová. 

Út 17. 4., 19.00: Jaro 2012 ve znamení nových 
energií. Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová

St 18. 4., 19.00: Prostor pro sny. Hudebně – inspi-

rativní večer. Otevřeným setkáním s hudbou, poezií 

a sny vás provede zpívající básník Michal Čagánek.

Čt 19. 4., 19.00: Duchovní rady sv. Jana od Kříže. 
Část 2. Přednáší Jan František Tichý, člen sekulární-

ho františkánského řádu.

St 25. 4., 19.00: Síla odpuštění IV. Emocionální 
zdraví + meditace – Přetváření emocí. Přednáší 

Marie Zítková.

Pá 27. 4., 19.00: Hranice mezi tělem a duší 
– psychosomatika v příčinách nemocí. Pohled 

na problémy našeho fyzického těla, které mají příči-

nu v negativních emocích. Přednáší MUDr. Miroslav 

Holub, primář Rehabilitačního centra v Semilech.

Netradiční galerie Cesty ke světlu vystavuje obra-
zy a světelné objekty z krystalů Zdeňka Hajného, 
které se vlivem světla stále proměňují v „Křišťálový 

vesmír“, a hudba, voda, vůně navozují celkovou 

atmosféru duševní pohody. út–ne, 14.00–19.00. 

Vstupné 90/50 Kč. V galerii je expozice děl českých 

výtvarníků. V přízemí jsou obrazy Zdeňka Milera, 

Emilie a Kateřiny Milerových doplněné hračkami 

s krtečkem a kamarády.

V 2. patře Křišťálová čajovna nově: út–ne, 
14.00–19.00, vstup zdarma 
út–ne, 15.00: VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně 

obrazová projekce tvořená v každém programu 

vždy novým spojením obrazů Z. Hajného se snímky 

z Hubbleova teleskopu. Ze záznamu doprovází T. 

Fischerová a M. Moravec, hudba a zpěv Yoshié 

Ichige.

so–ne, 17.00: PUTOVÁNÍ VESMÍREM – hudebně 

poetická projekce.

Více na www.cestykesvetlu.cz 

Velikonočně laděná výtvarná dílna s jarní pohádkou. 

DDM JM, Květnového vítězství.

7. 4., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenise jed-
notlivců. DDM JM, Šalounova.

14. 4., 9.00–14.00: Papírové jaro. 15. ročník 

setkání stavitelů a příznivců papírových modelů. 

DDM JM, Šalounova.

14. 4., 9.00–18.00: Cestou starých mistrů – 
seminář historického šermu. Nejen pro účastníky 

kroužku. DDM JM, Květnového vítězství.

14. 4., 9.00–18.00: Jarní dětský lakrosový turnaj. 
Pro amatérská družstva z Čech i Moravy. Praha-

-Vypich.

21. 4., 9.00–11.30: Jarní burza. Oblečení, hračky, 

sportovní potřeby. DDM JM, Šalounova.

28. 4., 9.00–17.00: Tancujeme pro radost. Soutěž 

pro kolektivy věnující se rekreační formě tance. TJ 

JM Chodov.

PŘIPRAVUJEME: 
11.–13. 5. Keramicko-výtvarná výstava.
12. 5. Turnaj jednotlivců ve stolním tenise.

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

Mateřské centrum 
Domeček
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 1, Praha 11

tel.: 773 993 985

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

www.mc-domecek.cz

Z PROGRAMU V DUBNU 2012: 
Út 3. 4., 9.30: Kurz líčení – základy líčení, výběr 

make-upu, korekce, denní líčení. Povedou vás pro-

fesionální vizážistky fi rmy Mary Kay. Cena 450 Kč. 

Přihlášky do 25. 3. 2012 na e-mail: mcdomecek@

seznam.cz. Nutno zaplatit při přihlášení hotově v MC 

Domeček nebo na účet 94-1018610207/0100, VS 

40309 s uvedením Vašeho jména. 

Út 10.4., 10.00: přednáška Miminka se učí sama. 
Každé miminko má od narození potenciál samo-

statně se učit a vyvíjet se a každá naše snaha mu 

„pomoci“ může být zásahem do jeho vývoje. Před-

náška je vhodná především pro těhotné maminky 

a pro zájemce, kteří o miminku uvažují. Vítaní jsou 

samozřejmě i ti, které toto téma zajímá.

Burza dětského jarního a letního oblečení a spor-
tovních věcí. 
PŘÍJEM: Pá 13. 4., 9.00–12.30 a 15.00–17.30

PRODEJ: So 14. 4., 9.00–17.30

VÝDEJ neprodaných věcí: Po 16. 4., 15.00–18.00

KDE: suterén KCMT

Přijímáme pouze zboží sepsané na formuláři, který 

je k dispozici v MC nebo na e-mail: mcdomecek@

seznam.cz. Podrobné pokyny, které prosíme 

respektovat, obdržíte na formuláři.

So 21. 4., 14.00: Tvořivé odpoledne – Decoupage 
zaměřená na krakel aneb Ubrousková technika se 
starobylým vzhledem. S sebou předmět k ozdo-

bení. Další předměty ke zdobení možné dokoupit 

na místě, ostatní materiál k dispozici. Cena za do-

spělou osobu a děti nad 10 let: 80 Kč. Přihlásit se 

je možné osobně v MC nebo na e-mail: mcdome-

cek@seznam.cz nejpozději do pátku 13. 4.

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

do školky)

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

na www stránkách)

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 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

ŠÁRKA TRČKOVÁ    
„Škála šedé“ 

Malířka a grafi čka Šárka Trčková 
vystavuje v opatovské knihovně své 

barevné i černobílé grafi ky 
– hlubotisky a akvatinty.

Od 3. 4. do 28. 4. 2012
Knihovna Opatov – artotéka, 

Opatovská 1754, Praha 11

Otevřeno: po–út 9–19 , st–čt 12–19

pá 9–15 hod., tel.: 272 918 759
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INZERCE

WWW.STEINEROVA-BYTY.CZTEL.:  +420 724 244 143

K NASTĚHOVÁNÍ

POSLEDNÍ BYTY ZA ATRAKTIVNÍ CENY

IHNED

OTEVÍRACÍ DOBA 

VZOROVÉHO BYTU

PÁ-SO 9 -17 
NE 11-15

AUTO JAROV
Osiková 2
130 00 Praha 3
www.autojarov.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Využijte soboty 31. 3. 2012 k bezplatné 
servisní prohlídce Vašeho vozu. Začněte 
novou sezonu s profesionální péčí
a budete celé jaro k nezastavení. Přijeďte 
s Vaším vozem na jarní servisní prohlídku 
ŠKODA a získejte jistotu, že se na něj 
můžete spolehnout, ať už Vaše cesty 
povedou kamkoli.

ŠKODA Service®

ŠKODA Originální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

Jarní servisní prohlídka 
od 19. 3. do 29. 4. 2012 
pro Váš vůz ŠKODA

Buďte akční celé jaro
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Restaurace  COLUMNA
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Jihoměstské přechody jsou 
stále více bezpečné

Známe termíny 
letošní deratizace

Chodci versus auta a bezpečné přecho-

dy. To je stále aktuální téma a Praha 11 

se mu již několik let intenzivně věnuje. 

Projekt Bezpečné přechody odstartoval 

již v roce 2007 a od té doby se podoba ji-

homěstských přechodů výrazně zlepšila. 

K lepšímu a hlavně bezpeč-

nějšímu. Během roku 2008 

zpracoval odbor územního 

rozvoje podrobný pasport, 

byly zmapovány přechody 

v  Praze 11 a  vytipována nebezpečná 

místa. Samozřejmě se také přihlíželo 

k  tomu, v  jak exponované lokalitě pře-

chod leží. Zvlášť velká pozornost byla 

věnována přechodům v  blízkosti škol 

a školek. V desítkách náročných a expo-

novaných lokalit byly umístěny ukaza-

tele rychlosti, byla provedena instalace 

svislých dopravních značek – Přechod 

pro chodce a  podařilo se zrealizovat 

úpravu vodorovného značení přechodů 

červenou barvou. Díky projektu BESIP 

se o bezpečném chování na přechodech 

dozvídají děti v mateřských i základních 

školách. Praha 11 se také zapojila do ce-

lopražského bezpečnostního projektu 

Chodci sobě. 

Dana Foučková

Výskyt myšovitých hlo-

davců na  veřejně pří-

stupných pozemcích 

a jejich co nejpřesnější 

lokalizaci můžete na-

hlásit odboru životního 

prostředí úřadu městské 

části Praha 11, Ing.  Zdeňka Hanzelo-

vá, hanzelovaz@p11.mepnet.cz, tel.: 

267  902  357. Každý vlastník nemovi-

tosti, tj. i  vlastník pozemku, má zákon-

nou povinnost zajistit ochrannou dera-

tizaci při zvýšeném výskytu škodlivých 

myšovitých hlodavců.

Územní a časový harmonogram derati-
zace pro Prahu 11:
2. 4–13. 4. 2012
Chodov, Roztyly, Roztylské nám., met-

ro Chodov, Poliklinika – okolí, Jírovcovo 

nám + okolí, U Kunratického lesa, V Be-

nátkách, metro Roztyly, sídliště Roztyly, 

Komárkova, Hrdličkova, Hněvkovského 

+ okolí, zel. plochy okolo ulice 5. květ-

na, Augustinova, Dědinova, Gregorova 

+ okolí

16. 4. – 4. 5. 
Háje, Opatov,  metro Háje, okolí Galaxie, 

Kosmická, U Modré školy, okolí Hviezdo-

slavova, metro Opatov – zel. plochy, 

Litochlebské nám., Ke Stáčírně, sídliště 

Litochleby, Květnového vítězství, okolí 

Donovalská

22. 10.–31. 10. 
Toto období bude využíváno na ošetření 

problémových míst, kde musí být derati-

zační zásah několikrát opakován. red

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: HANA ŠUROVSKÁ

Skvělý prostor, atmosféra i  jídlo. Vlast-

ně není co vytknout… Budova Centra 

pohybové medicíny, kde restauraci na-

jdete, je viditelná ze silnice Mírového 

hnutí po pravé straně, pokud tedy míří-

te do centra. Hledáte-li příjemné místo 

pro skvělou snídani, oběd či večeři nebo 

pracovní jednání, tak můžeme rozhodně 

doporučit. Restaurace pod vedením vy-

hlášeného šé� uchaře Tomáše Strejčka 

připravuje skvělé pokrmy. Nabízí nejen 

každodenní menu, ale i  pestrý výběr 

minutkových jídel či klasickou pizzu pří-

mo z pece. Při pronájmu prostor, jejichž 

kapacita je 80 míst včetně privátního 

salonku, vám tady rádi zajistí veškerý 

servis.

Centrum pohybové medicíny 
Pokud pořádáte školení, semináře či 

pracovní a rodinné oslavy, a rádi byste 

využili moderních a designových prostor, 

nabízí centrum kongresový sál o  kapa-

citě 260 osob, vše dokonale technicky 

vybaveno (špičkový audiosystém BOSE, 

dataprojektor, plátno, televize LCD, 

DVD, TV, SAT, ozvučení prostor včet-

ně vlastní audio projekce, bezdrátový 

mikrofon, wifi  připojení na internet, fl ip-

chart). K  pronájmům nabízí i  komplet-

ní gastro servis. V  případě potřeby je 

možno uspořádat fi remní akci či večírek 

i v tenisové hale.

Centrum pohybové medicíny
Pyšelská 4

Praha 4-Chodov

Telefon na recepci: 272 192 447

Dana Foučková www.restauracecolumna.cz 

Projekt Bezpečné přechody je stále aktivní.
Pokud vás otázka přechodů a hlavně jejich bezpečnosti zajímá, můžete své tipy 

a podněty zasílat na speciálně pro tyto účely zřízenou adresu: 
bezpecneprechody@praha11.cz.

Cítíte se na některém z přechodů pro 
chodce na Jižním Městě nebezpečně? 

Upozorněte nás na komplikovaná 
místa.

tel.: 606 694 556
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KC Zahrada v dubnu přivítá herecké špičky 
dvou generací

Prague Conspiracy přivezou do Zahrady 
pořádné vypalovačky

O necelé dva týdny později je na jevišti 

vystřídají matadoři Zuzana Bydžovská 

a Bohumil Klepl jako Herci v majstršty-

ku Petra Zelenky. Pokud si nebudete 

chtít nechat ujít ani jednu z her, mají pro 

vás v Zahradě dárek: v květnu se může-

te zdarma vypravit na úspěšné předsta-

vení a nečekaný hit Jiřího Havelky Velmi 
společenské tance. Podle pořadatelů je 

přitom návštěva divadelního sálu nejen 

hodnotnou kratochvílí – údajně je i zdra-

ví prospěšná. „Několikanásobná dávka 

svěžího divadla je tím nejlepším lékem 

proti jarní únavě“, deklaruje dramaturg 

KCZ Ondřej Kubišta.

 Na  světě je jistě mnoho lidí, kteří 

potřebují naši pomoc, stejně tak je ale 

hodně těch, kteří se naši dobrotu po-

kouší zneužít. Někteří lidé jsou ušlechtilí, 

jiní si svou okázalostí a ušlechtilostí jen 

chtějí dělat dobrou společenskou rekla-

mu. Zkrátka a  dobře, charita a  humani-

tární pomoc je důležité, ale také značně 

kontroverzní téma. Inscenace Činoher-

ního studia Ústí n. Labem Zachraň Af-

ričana nahlíží celosvětový problém chu-

doby provokativně a s humorem. Slovy 

Jana Kerbra z  Divadelních novin: „Tato 

razantní komedie se dotýká ušlechti-

losti i pseudoušlechtilosti v nás, ostrou 

optikou nazírá verbálně proklamovaný 

humanismus. Činoherní studio má na re-

pertoáru suverénně uvolněnou, s  evi-

dentní chutí zahranou produkci." 

 Z trochu jiného soudku je Hra Herci 

Studia DVA, která se vymyká tradičním 

divadelním formám a  postupům. Je 

vlastně hrou o  hře, kterou stvořil reži-

sér Petr Zelenka v  reakci na  desetile-

té uvádění inscenace Číňani britského 

dramatika Michaela Freyna. „Uvědomil 

jsem si, že Jakub Saic s Petrou Špalko-

vou v  téhle hře prožili skoro třetinu ži-

vota, zestárli v ní, hra se prodloužila asi 

o dvacet minut a najednou mi připadala 

spíš smutná. Tak jsem si řekl, že to je 

zajímavý osud jedné frašky,“ popisuje 

Zelenka svou inspiraci, na  jejímž konci 

stojí „komedie pro sedm lidí v  podání 

dvou nešťastných herců“. Vzniká prostor, 

v němž Zuzana Bydžovská s Bohumilem 

Kleplem rozehrávají opravdový herecký 

koncert, rafi novanou hru s identitou po-

stav i  samotných představitelů. Herce 

můžete v Zahradě vidět 25. dubna. Lá-

kají-li vás obě inscenace, neváhejte – při 

zakoupení vstupenek na  obě dvě hry 

na vás čeká milý dárek v podobě lístků 

na  květnové Velmi společenské tance. 

A to je hra, která rozhodně stojí za to! 

Více informací na www.kczahrada.cz.

Za mikrofon se postavila Aneta Galisová 

a  celé kapele hned nalila energii do  žil.

„S ní to bude teprve rock'n'roll,“ těšil se 

kytarista Jakub Siňor v  říjnu loňského 

roku a  měl pravdu. Prague Conspiracy 

od té doby stihli vydat singl a videoklip 

k němu, nahrát album a absolvovat dvě 

šňůry Mighty Tour, během kterých objeli 

česká a moravská města spolu s kapela-

mi Fast Food Orchestra, Pipes and Pints 

a dalšími. Do Zahrady zavítají 26. dubna 

a  bude to prý pěkná jízda. „Teď zníme 

o  dost rockověji a  Aneta je podle mě 

to pravé. I  její projev na  podiu je mno-

hem energičtější,“ popisuje Kuba Siňor 

a  na  otázku, jaký má kapela ze všech 

těch změn a  novinek pocit, odpovídá 

jednoznačně: „Super! Strašně nás to 

baví!“ Přijďte se o koncertním nasazení 

jedné z nejvyhledávanějších českých klu-

bových kapel přesvědčit sami. Vstupen-

ky a  další informace najdete na  www.

kczahrada.cz.

Pozor!! Pro všechny fanoušky 
vyhlašujeme soutěž: 
Prague Conspiracy si pódium v Zahradě 

vyzkoušeli nedávno. O co šlo? 

a)  Koncertovali zde v  prosinci spolu 

s Fast Food Orchestra. 

b)  Natáčeli zde klip k singlu „Silence“. 

c)  Pořádali zde konkurz na  novou zpě-

vačku.

Správné odpovědi posílejte na  jan.no-

hac@kczahrada.cz, první tři odměníme 

dvěma vstupenkami.

HVĚZDNÝ DIVADELNÍ MĚSÍC NAČNOU VYCHÁZEJÍCÍ JEVIŠTNÍ HVĚZDY 

LUCIE POLIŠENSKÁ, ZUZANA ONUFRÁKOVÁ ČI NA CENU ALFRÉDA RA-

DOKA NOMINOVANÝ MAREK NĚMEC V  INSCENACI ÚSTECKÉHO ČINO-

HERNÍHO STUDIA ZACHRAŇ AFRIČANA 12. DUBNA. 

DŘÍVE SE JMENOVALI PRAGUE SKA CONSPIRACY, ALE HOUPAVÉ 

RYTMY SKA NECHALI TIHLE ŘÍZNÍ KLUCI ZA  SEBOU, ZBAVILI SE DE-

CHŮ, PŘIDALI ROCKOVÉ KYTARY A ABY TOHO NEBYLO MÁLO, VYMĚNI-

LI I ZPĚVAČKU.
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Paneláky nejsou kulisa, jsou domov

Ale také místo, ve kterém přespáváme 

a  smysluplně žijeme. Komunitní a  sou-

sedské projekty na Jižním Městě se nyní 

rozrůstají o  weby s  fotkami z  Jižního 

Města a znovuobnovenou komunitní za-

hradu. 

Doma jsem tam, kde jsem doma 
 Lidé v místech je dlouhodobý projekt 

a  cyklus kreativních přednášek odbor-

níků, umělců a  sociologů, který probíhá 

pravidelně co čtrnáct dní v  Chodovské 

tvrzi ve  čtvrtek večer (12. a 26. dubna, 

10. května a na Street For Art). Prostřed-

nictvím témat jako architektura nebo 

móda sídliště se snaží odkrývat vzpo-

mínky obyvatel Jižního Města na největ-

ší a možná nejspecifi čtější pražské sídli-

ště vůbec. Nově mají Lidé v místech své 

webové stránky, které by měly sloužit 

fotoanalýze a interaktivnímu sběru foto-

grafi í právě z Jižního Města. 

Jižní Město, tady se cítím dobře
 Na webu www.lidevmistech.cz nebo 

www.peopleinplaces.eu může každý 

vkládat své fotografi e architektury, lidí, 

okolí a  čekohokoliv dalšího spojeného 

s  Jižním Městem a Prahou a  velmi jed-

noduše hodnotit, jak na  něj dané loka-

ce působí. „Fotoanalýza projektu Lidé 

v  místech je zkrátka jednou z  kreativ-

ních metod, jak se lidé mohou pohodl-

ně, zábavně a domnívám se, že nakonec 

i  velmi efektivně vyjádřit k  tomu, co si 

skutečně myslí o místu, kde žijí. Ukáže 

se, že zatímco pro někoho má schodiš-

tě u stanice metra Opatov zvané šnek 

podivné kouzlo, druhého irituje, protože 

na něm denně stráví zbytečných pět mi-

nut jen proto, že nemůže z metra dolů 

sejít přímo. Místo, kde žijeme, trávíme 

volný čas, máme rodinu, přátele nebo 

práci, vnímáme každý jinak, ale každý jej 

rozhodně nějak refl ektujeme a tato ana-

lýza by měla být výstupem projektu, kte-

rý uvidíte i na letošním ročníku festivalu 

Street For Art,“ popisuje kreativní ředitel 

Chodovské tvrze a  festivalu Street For 

Art David Kašpar. „Kultura by neměla být 

náplní institucí, ale náplní života. Jedno-

duše proces, díky kterému se v daném 

místě žije lépe,“ dodává Kašpar. Fotky 

na  webové stránky Lidé v  místech mů-

žete nahrávat kdykoliv a  v  jakémkoliv 

množství. Společně s  přednáškovým 

cyklem v Chodovské tvrzi, který pro du-

ben čekají témata jako dobrovolnictví 

a participace v režii spřáteleného Komu-

nitního centra Matky Terezy (12. dubna) 

a volný čas v podání ceněného vizuální-

ho teoretika Václava Hájka (26. dubna) 

nebo lokální kultura (10. května) tak fo-

tografi e utvoří základ pro pomyslný kre-

ativní pracovní sešit a manuál na realizo-

vání komunitních projektů a workshopů. 

V papučích pro čerstvé bylinky… 
 Chcete mít po celou sezonu po ruce 

čerstvé bylinky nebo se starat o  metr 

čtvereční vlastní zahrádky, ale na balko-

ně na ni není místo? Pak na vás čeká ko-

munitní zahrada v  Kulturním centru Za-

hrada, kde se o záhonky nově stará také 

nezisková organizace KOKOZA. KC Za-

hrada zahajuje druhou sezonu pěstová-

ní na společných záhoncích a tentokrát 

s několika příjemnými novinkami – pokud 

se zúčastníte otevření zahrady 4. dubna, 

budete mít k dispozici přímo svůj vlast-

ní kus pozemku a navíc vám každé dva 

týdny odbornice rády poradí, jak správě 

pěstovat a  kompostovat. Chybět nebu-

dou ani zajímavá setkání a speciální akce. 

Pěstovat si vlastní bylinky a moci si zajít 

pro špetku čerstvé petrželky uprostřed 

sídliště tak nemusí být jenom podivný 

městský sen. Na  komunitní zahradě je 

možné kdekoliv cokoliv. 

Více o komunitních projektech najdete na: 

www.kczahrada.cz
www.chodovskatvrz.cz
www.lidevmistech.cz
www.peopleinplaces.eu

KULTURA MÁ VÝZNAM TAM, KDE ŽIJÍ LIDÉ. A KDE SE MOHOU POTKÁVAT. 

CHODOVSKÁ TVRZ, KULTURNÍ CENTRUM ZAHRADA A FESTIVAL VE VE-

ŘEJNÉM PROSTORU STREET FOR ART TAK DLOUHODOBĚ ZKOUŠEJÍ 

NOVÉ KOMUNITNÍ PROJEKTY, DÍKY KTERÝM ČASTO PŘEKVAPIVĚ LEHCE 

POZNÁVÁME SVÉ SOUSEDY. 

letní tábory DDM 
Jižní Město, pobytové
• 30. 6.–7. 7. 2012 
Země písniček  
Kozojedy u Prahy – 1. běh, 7–15 let 

• 30. 6.–14. 7. 2012
Tajemný Egypt  
Hošťka – U Dubu – 1. běh, 7–13 let 

• 7. 7.–14. 7. 2012 
Po indiánských stezkách 
Kozojedy u Prahy – 2. běh, 6–12 let 

• 14. 7.–21. 7. 2012
Cestou odvahy a dobrodružství 
Kozojedy u Prahy – 3. běh, 8–14 let 

• 14. 7.–28. 7. 2012  
Survivor  
Hošťka – U Dubu – 2. běh, 7–15 let 

• 21. 7.–28. 7. 2012
• Letní fl orbalový tábor  
Rokytnice v Orlických horách, 10–14 let 

• 21. 7.–28. 7. 2012 
Prázdninová olympiáda Kozojedy 2012
Kozojedy u Prahy – 4. běh, 6–12 let 

• 24. 7.–3. 8. 2012
Chorvatsko  
Omiš, od 8 let  

• 28. 7.–4. 8. 2012
Léto s M-teamem 1  
Horní Bradlo – 1. běh, 7–19 let 

• 28. 7.–11. 8. 2012 
Případy komisaře Fleka  
Hošťka – U Dubu – 3. běh, 6–16 let 

• 28. 7.–11. 8. 2012 
Tábor bude aneb... (nechte se překvapit ) 1 

Hošťka – Zelená louka – 3. běh, 6–15 let

• 4. 8.–11. 8. 2012 
Léto s M-teamem 2  
Horní Bradlo - 2.běh, 7-19 let 

• 11. 8.–18. 8. 2012
Ať žijí duchové!  
Kozojedy u Prahy – 5. běh, 7–11 let 

• 11. 8.–25. 8. 2012 
Tábor bude aneb... (nechte se překvapit ) 2 

Hošťka – Zelená louka – 4. běh, 6–15 let 

• 18. 8.–25. 8. 2012
Animované prázdniny  

Kozojedy u Prahy – 6. běh, 8–18 let 

• 26. 8.–31. 8. 2012 
Divadlo na konci prázdnin  
Kozojedy u Prahy – 7. běh, 10–15 let 

letní tábory DDM 
Jižní Město, příměstské
120 Kč/den

• 9. 7.–13. 7. 2012 
Sport nás baví  
Praha – příměstský tábor, 7–15 let 

• 16. 7.–20. 7. 2012 
Od všeho něco  
Praha – příměstský tábor, 7–15 let 

• 23. 7.–27. 7. 2012 
Kněžna Libuše a její Praha 
Praha – příměstský tábor, 6–13 let 

• 30. 7.–3. 8. 2012 
Máme rádi zvířata  
Praha – příměstský tábor, 6–12 let 

• 6. 8.–10. 8. 2012
Prázdninová školka animace  

Praha – příměstský tábor, 8–15 let 

• 20. 8.–24. 8. 2012
Prázdniny ještě nekončí  
Praha – příměstský tábor, 6–15 let 

podrobné informace na www.ddmjm.cz

ddm jm
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OPILOST SE NEVYPLÁCÍ. Pozdě ve-

čer 17. 1. bylo oznámeno na  l. 156, 

že v  ulici K  Šeberovu 

leží ve  škarpě ved-

le vozovky lidské 

tělo. Po  příjezdu 

na  místo strážníci 

zjistili, že se jedná 

o  podnapilého zra-

něného muže. Hlídka 

muži poskytla první pomoc, další lé-

kařské ošetření zraněný muž odmítl. 

Strážníci zjistili, že dotyčný přebral 

míru alkoholu a  je veden v  celostát-

ním pátrání jako pohřešovaná osoba, 

přivolali Policii ČR, které byl dotyčný 

předán k dalšímu šetření.

SNAŽIL SE UJET. Večer 22. 1. bylo 

oznámeno na  l. 156, že v  Bajkonur-

ské ulici jedoucí osobní vozidlo na-

bouralo do  stojících zaparkovaných 

aut a z místa nehody ujelo. Strážníci 

začali ihned po vozidle, které způsobi-

lo dopravní nehodu, pátrat. Po krátké 

chvíli spatřili na terminálu MHD Háje 

poškozené stojící osobní vozidlo 

i s posádkou. Zjistili, že se jedná o ři-

diče, který způsobil dopravní nehodu 

a z místa ujel. Proto na místo přivolali 

hlídku Policie ČR, která si řidiče pře-

vzala k dalšímu šetření. 

NALEZLI POHŘEŠOVANOU ŽENU. 
Večer 25. 1. přijala l. 156 oznámení, 

že se v okolí Nešporovy ulice pohybu-

je polonahá žena. Po příjezdu na mís-

to strážníci uviděli sedící starší polo-

nahou ženu, která nekomunikovala 

a  byla dezorientovaná. Strážníci zjis-

tili, že se jedná o ženu, která se ztra-

tila v  Praze 4 a  po  které Policie ČR 

vyhlásila celostátní pátrání. Převezli ji 

na  místní oddělení Policie ČR, kde jí 

předali čekajícímu manželovi, který ji 

odvezl domů. 

KOUŘENÍ VE VESTIBULU. Ráno 29. 

1. prováděli strážníci kontrolu vesti-

bulu metra Háje, kde spatřili muže, 

jak na zakázaném místě kouří cigare-

tu. Z  důvodu podezření ze spáchání 

přestupku byl dotyčný vyzván k  pro-

kázání totožnosti. Strážníci zjistili, že 

dotyčný kouří tam, kde nemá a navíc 

je na  jeho osobu vydán příkaz k  zat-

čení Policií ČR. Dotyčného předvedli 

na místní oddělení Policie ČR, kde ho 

předali k dalšímu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Jsme tu pro vás, pro všechny

Zjišťovala jsem pár aktuálních čísel a zají-

mavostí přímo v nové služebně městské 

policie. Ta funguje tady v Markušově uli-

ci od roku 2010, kdy byla díky městské 

části Praha 11 za  přispění Magistrátu 

hl. m. Prahy zrekonstruována a  řadí se, 

proč to trochu neskromně neříct, mezi 

špičku služeben ve střední Evropě.

Pro zajímavost se hned na  začátku 
ptám na čísla prolustrovaných vozidel 
za  poslední rok a  číslo mi připadá ne-
skutečné. Jak to tedy je, pane řediteli? 
Loni se nám podařilo díky vyhledávací-

mu zařízení, které zakoupila městská 

část, prolustrovat skoro 900 tisíc auto-

mobilů. Pro srovnání, v letech, kdy jsme 

ještě zařízení neměli k  dispozici, se po-

čet pohyboval okolo 7 tisíc. 

Takže srovnáváme nesrovnatelné?
Přesně tak, jsme řádově několiksetkrát 

někde jinde. Díky tomu se Praha 11 pře-

stává stávat, jak my říkáme, odkladiš-

těm ukradených aut. 

Zůstaneme ještě chvilku u aut, hranicí 
vám patří lokalita až k Průhonicím, za-
sahujete někdy i u dopravních nehod?
Přímo tuto problematiku má v  kompe-

tenci Policie České republiky, ale je samo-

zřejmé, že pokud se vyskytne problém, 

někdo potřebuje pomoci a strážníci jsou 

na  místě první, poskytují neodkladnou 

pomoc ve  všech směrech do  příjezdu 

Integrovaného záchranného systému. 

Mnohdy naši strážníci hasí drobné požá-

ry (hasicí přístroj je přímou součástí slu-

žebního vozidla), poskytují první pomoc 

nebo otevírají dveře u  bytů při hrozící 

škodě na majetku nebo újmě na zdraví.

 

Mluvíte o  spolupráci, napadá mě, že 
poměrně čerstvou novinkou je spolu-
práce městské policie v Praze 11 a by-
tových družstev?
To je pravda, o  spolupráci nás požáda-

la městská část, trvá kolem půl roku 

a  musím říct, že se velmi 

osvědčila. Strážníci okrská-

ři a  jejich přímý nadřízený 

jsou zváni na  setkání by-

tových družstev. Výhodou 

je, že konkrétní problémy, 

které se týkají přímo dané 

lokality, mohou s  lidmi ře-

šit přímo. Je v  tom logika, 

okamžitá možnost řeše-

ní a  hlavně zpětná vazba. 

Lidé vědí, kdo se o  jejich 

okrsek stará, komunikace 

a  spolupráce výborně fun-

guje.

Čtenáře by určitě zajíma-
la nějaká čísla a  množ-
ství přestupků v  loňském 
roce?
Naši strážníci řešili loni při-

bližně 21 tisíc přestupků. 

Z toho se 4 tisíce týkaly ve-

řejného pořádku a přes 16 tisíc dopravy. 

Zkontrolovali 27 tisíc osob při úkonech 

nebo zákrocích, a díky tomu se jim poda-

řilo najít 52 celostátně hledaných osob 

Policií ČR. 

Na závěr bych se chtěla zeptat, jestli je 
něco, co byste rád vzkázal našim čte-
nářům?
Chtěl bych znovu poděkovat všem, kte-

rým není lhostejné naše Jižní Město 

a  v  případě, že jsou svědky protipráv-

ního jednání, tak nám volají, komunikují 

s námi a všímají si svého okolí, ti všichni 

nám v naší práci pomáhají a my jsme tu, 

dovolím si říci, určitou službou na oplát-

ku pro ně, pro vás, pro všechny…

Dana Foučková 

SEDÍM V  PŘÍJEMNÉ, VELMI VKUSNĚ ZAŘÍZENÉ KANCELÁŘI. 

JSEM TU KVŮLI ROZHOVORU, ALE TROCHU MĚ ZE SOUSTŘE-

DĚNÍ RUŠÍ KRÁSNÉ OBROVSKÉ AKVÁRIUM, KTERÉ VYPLŇUJE 

ROH KANCELÁŘE. PŘIJELA JSEM VYZPOVÍDAT ŘEDITELE MĚSTSKÉ POLI-

CIE PRAHA 11 PETRA SCHEJBALA. 

FOTO: MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Před časem, když vyšel první bezpečnostní speciál, jsme pro vás čtenáře udělali fotoreportáž o jízdní jihoměstské policii. Jelikož 

se setkala s velkým ohlasem, připravili jsme pro vás další, tentokrát o práci strážníků. Ti pracují ve dvanáctihodinových směnách, 

které dělí jejich nepřetržitou službu na denní a noční směny. A právě z jedné noční, celkem klidné směny, jsme pro vás připravili 

report, abyste si uměli představit, jak noc ve službě vlastně vypadá…

Dnešní služba trvá sice až do sedmé ranní, ale je mimořádně klidná... Nad ránem  se se strážníky loučíme a přejeme jim, aby 

podobný klidný průběh měly všechny noční služby. Dana Foučková ve spolupráci s Hana Fialová Doležalová

Městská policie je v provozu nepřetržitě, ve dne i v noci

1. Začínáme v  sedm hodin večer u  Ob-

chodního centra Chodov, kam strážní-

ky přivolává ochranka. Ta má problém 

s  pozdním návštěvníkem centra, který 

odmítá opustit prodejnu. Při příjezdu 

hlídky je už naštěstí vše v pořádku.

2. O pár desítek minut se přesouváme. 

Řidič osobního vozidla jede bez světel... 

Mezi námi, komu z nás řidičů se to ob-

čas nestane? Strážníci kontrolují jeho to-

tožnost, domlouvají mu a loučí se s ním 

s přáním hezkého zbytku noci...

3. V pravidelných intervalech hlídky kon-

trolují stanice metra. Tentokrát je všech-

no bez závad.

4. Kolem desáté to u  konečné stanice 

autobusů vypadá na  drobný problém 

mezi řidičkou autobusu a  jedním z  ces-

tujících. Vše se v klidu vyřeší.

5. Jen hodinu nato řidič kamionu porušu-

je dopravní značení a vjíždí, kam nemá... 

tam, kam je vjezd kamionům zakázán. 

Strážníci řidiči udělují blokovou pokutu 

a radí mu správnou cestu.

6. Kolem půlnoci na tísňovou linku stráž-

níků volá muž, jemuž jiná řidička při par-

kování poškodila vozidlo. Všem účastní-

kům hlídka vysvětluje postup při řešení 

dopravní nehody.

7. Po půlnoci před jednou hodinou v jed-

nom z  barů mělo podle oznámení do-

cházet k  rušení nočního klidu. Strážníci 

oznámení dvakrát prověřují, zdá se, že 

je vše v pořádku, i přes to obsluhu baru 

v klidu poučují...

8. Kolem druhé strážníci registrují v jed-

nom opuštěném objektu pohyb osob. 

Prohlíží dům a vykazují z něj dvě osoby, 

které se zde neoprávněně nachází.

9. Hlídku čeká přesun do pro-

stor metra, kdy po posledním 

průjezdu vlakové soupravy 

strážníci asistují při uzávěře 

stanice. 

FOTO: MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
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LÉKÁRNA ŠUSTOVA
Poliklinika Šustova, Šustova 1930, po–pá 7:30–18:30, pohotovost

LÉKÁRNA POLIKLINIKA OPATOVSKÁ
Opatovská 11, po–pá 7:30–18:30

Přijímáme e-Recepty
Platnost garance do 30. 4. 2012. Platnost slev do 30. 4. 2012

 či do vyprodání zásob, platí v běžnou pracovní dobu.

Více informací získáte v lékárně:

G
ar

an
ce

L É K Á R N Y  M E D I F I N

35 % sleva
Pharmaton
Geriavit 100 tob.

Garance nejnižších doplatků

V dubnu měření 
krevního tlaku
a glukózy
✓ 10. 4. Lékárna Poliklinika

     Opatovská
✓ 11. 4. Lékárna Šustova

Trápí vás oslabená imunita?
Jste unaveni?

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

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

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

Tel.: 605 173 630                                  500 Kč/60 minut

Jak Vám může pomoci reflexní terapie či masáž?

Masáže působí příznivě na naše zdraví, na tělo, psychiku i energetický sys-
tém.Uleví při bolestech hlavy a krční páteře, napomůže správnému dýchání  
a držení těla, odbourá nahromaděný stres, uvolňuje a zlepšuje psychiku.
Osteopatická metoda korekce páteře - odstranění blokád. 
Tato manipulační technika má pozoruhodné výsledky,využívá se  při mnoha 
zdravotních problémech a různých komplikacích jako je migréna, alergie, 
ekzémy, lupénka, oslabená imunita, dýchací obtíže, srdeční aryt-
mie a také neplodnost, kdy se v případě funkčních pohlavních orgánů 
jedná o nevhodné postavení bederní a pánevní oblasti. Jejím prostřednictvím 
provádíme korekce, napravujeme mechanické blokády a klienta zároveň učí-
me správnému držení těla.  
Reflexní terapie je založená na reflexních bodech na chodidlech, které od-
povídají daným orgánům našeho těla. Každý reflexní bod je zakončením reflex-
ní (nervové) dráhy, která začíná například v mozku, prochází danými orgány  
a končí na našem chodidle. Reflexní terapie pomáhá odstraňovat bloky reflex-

ních drah a tím zlepšuje činnost jednotlivých orgánů.

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí 

 –  dozvíte se, jak efektivně pečovat 

o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení 

 – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení 

 – make-up a denní líčení.

Vizážistika 

 – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.

Studio MK
Kontakt: 777 079 284
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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

 ZAJISTÍME:
 • PRODEJ A PRONÁJEM VAŠÍ NEMOVITOSTI  
   ZA NEJLEPŠÍ CENU
 • VEŠKERÉ PRÁVNÍ SLUŽBY
 • NOTÁŘSKOU ÚSCHOVU
   BONUS
 • ZNALECKÝ POSUDEK ZDARMA

tel.: 272 739 251 email: reality@ikon.cz
mobil: 777 757 108 www.ikonreal.cz

PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

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

Po - Pá: 6.30 - 18.00
Sobota: 8.00 - 12.00
Tel.: 242 428 367

Auto Štěpánek, a.s.
Dolnoměcholupská 214
Praha 10 - Hostivař
www.auto-stepanek.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA v Praze 10 - Hostivaři:

Využijte jaro a kromě kontroly vašeho 
vozu před letní motoristickou sezonou 
si u nás nechejte i přezout pneumatiky. 
Můžete využít také naši nabídku na 
uskladnění pneumatik. Vše v krátkých 
objednacích lhůtách a za příznivé ceny.
Začněte letošní sezonu s námi. 
Těšíme se na vás. 
Vaše Auto Štěpánek

ŠKODA Service®

ŠKODA Originální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

Jarní servisní prohlídka 
od 19. 3. do 29. 4. 2012 
pro Váš vůz ŠKODA

Buďte akční celé jaro
S 

tím
to

 in
ze

rá
te

m

1
0
%

 S
L
E
V

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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PROCESS  
K DOKONALOSTI

Atypický a typový nábytek pro privátní  
i komerční interiéry. Kompletní servis  

od návrhu architekta až po výrobu  
a montáž. 

www.process.cz



CENÍK INZERCE – PLATNÝ OD 1. 11. 2010

Řádková inzerce STANDARD

350,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o standardní textový inzerát bez grafických prvků vysázený v pozitivu na bílém pozadí.

Řádková inzerce ZVÝRAZNĚNÁ

700,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o textový inzerát bez grafických prvků, který je vysázen v pozitivu na barevném (světle oranžo-
vém) pozadí, zvýrazňujícím inzerát oproti standardním řádkovým inzerátům.
K tomu, aby byl zvýrazněný řádkový inzerát skutečně odlišen od standardní řádkové inzerce, 
garantuje vydavatel, že počet zvýrazněných řádkových inzerátů nebude vyšší než počet stan-
dardních řádkových inzerátů vysázených na bílém pozadí.

Vkládaná inzerce

K ceně za vklad je účtována navíc cena  
za gramáž vkladu, a to následovně

0 – 6 g 0,25 Kč/ks bez DPH

7 – 14 g 0,32 Kč/ks bez DPH

15 – 25 g 0,47 Kč/ks bez DPH

26 – 40 g 0,65 Kč/ks bez DPH

Vkládanou inzerci je možné umístit pouze do 
celého nákladu časopisu, který činí 41 000 ks 
výtisků. Maximální možný formát vkladu je 
210 x 297 mm a maximální hmotnost vkladu 
činí 40 g. Vkladem mohou být pouze tiskovi-
ny. Nelze vládat reklamní předměty či vzorky 
výrobků.

Cena za vklad 25 500,- Kč bez DPH

Plošná inzerce

182 x 61 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 61 mm

6.000,- Kč
bez DPH

1/8

182 x 252 mm

29.000,- Kč
bez DPH

1/1

88 x 30 mm

3.200,- Kč
bez DPH

1/16

182 x 123 mm

17.000,- Kč
bez DPH

1/2

88 x 123 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

NAKLADATEL: Úřad Městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

VYDAVATEL A PRODEJCE INZERCE: Men on the Moon Entertainment, spol. s r.o., Opletalova 59,
110 00 Praha 1, IČ: 63666987, DIČ: CZ63666987, Číslo účtu: 1036066006/2700
Obchodní oddělení: tel.: +420 725 843 421, fax: +420 224 228 935, e-mail: info@inzerceklic.cz, 
www.inzerceklic.cz

2. strana obálky: + 20 %
3. strana obálky: + 15 %
4. strana obálky: + 25 %

Příplatky

Po dni uzávěrky: 100 %

1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

Storno poplatky
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Exkluzivní dovozce produktů značek Suavinex, Joolz a Lollipopline do ČR a SR.  /  Baby Group s.r.o.  /  tel: 573 506 416  /  www.babygroup.cz

www.joolz.cz

JOOLZ DAY EXPEDITION
Užíjte si dobrodružnou expedici s kočárkem limitované řady Joolz Day Expedition v “safari“ stylu. Kilometry, které prochodíte přírodou nebo rušným městem, 
jsou tou skutečnou expedicí, na které spolu s vašim díťětem mnohé prozkoumáte. Kočárek jsme vytvořili přesně na míru vám rodičům a také vašim nejmenším, 

aby dlouhé procházky byly odpočinkem a vy si mohli užít zábavného světa kolem. 

Na “safari“ tolik svítí sluníčko a pro tyto chvíle oceníte praktickou ventilaci v boudičce sportovní i hluboké verze. Madlo a kožená rukojeť jsou doplněny černou 
koženkou v dezénu hadí kůže. Reverzibilní otočné ergonomické sedátko, polohovatelné ve třech polohách nabízí vašemu dítěti spolu s vámi komunikovat 

a nebo právě naopak sledovat přírodu, město, relaxovat a také pohodlně spinkat. 

Joolz Day Expedition přichází v březnu 2012. Jde o mimořádnou limitovanou řadu, která se skládá ze sportovního kočárku, hlubokého dílu, přebalovací tašky, 
nákupního košíku, fusaku a plášťěnky. Více na: www.babygroup.cz  / www.my-joolz.com


