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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

Verreum Inzerce 182x252 02.indd   1 3/19/12   9:03 AM
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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. května 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.
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Street For Art 2012 postaví divadlo 
na Opatově a představí hru o Jižním Městě

Tématem letošního ročníku festivalu je 

„kultura v místě, kde žijí lidé“. Zlatým hře-

bem programu bude divadelní předsta-

vení „Jižák, město snů“, který pro festi-

val připravuje režisérka Petra Tejnorová. 

Chybět nebudou ani dílny a workshopy, 

přednášky či koncerty – festival zahájí 

zpěvák Bonus, aktuální držitel ceny Apo-

llo za  nejlepší české album roku 2011. 

Organizátoři také předají Ceny lokální 

kultury za  mimořádný přínos kultuře 

na Jižním Městě. 

 Obyvatelům Jižního Města asi 

není nutné stanici metra Opatov příliš 

představovat. Autobusovou zastávku 

ve  směru z  Prahy propojuje s  vestibu-

lem metra podivuhodný betonový útvar 

ve tvaru spirály. Kdo přestupuje z auto-

busu na metro, musí několikrát obkroužit 

jeho osu. A právě opatovská spirála se 

stala inspirací letošního ročníku festivalu 

Street For Art. „Díky fenomenálnímu to-

čitému tvaru jí lidé říkají šnek. Zdá se to 

jako maličkost, ale ve chvíli, kdy nějaké 

místo ve městě získá takovouto přezdív-

ku či jméno, je jasné, že k němu lidé mají 

vztah. A  tento vztah k  místu a  místní 

kultuře ve čtvrti, kde žijeme, je tématem 

celého festivalu,“ vysvětluje kreativní ře-

ditel Street For Art David Kašpar. „Šnek 

je pro nás celá spirála témat a  fasci-

nující místo, také je to ale zvíře, které 

nám svým tempem připomíná: Chceš-li 

něco poznat a pochopit, musíš zpomalit. 

A i když se vydáš na cesty, kus domova 

si vždycky poneseš s sebou.“ 

 Přestavět betonovou spirálu na diva-

dlo není jen tak. Na přebarvení betonové-

ho kolosu na „divadelní“ červeň padnou 

hektolitry barvy, prostor scény a  hledi-

ště utvoří stovky překližkových panelů. 

Nevšední architektonický zásah však 

rozhodně nebude tím jediným, čím fes-

tival zaujme. Bez kvalitního programu by 

divadlo bylo jen prázdným domem. Di-

vadlo Šnek má ale programu až po stře-

chu. S velkým předstihem začaly práce 

na  jedinečném představení, které bude 

sondou do života největšího pražského 

sídliště. Inscenace vzniká netradičním 

způsobem. Za  dějem nestojí představi-

vost scénáristy, ale mozaika skutečných 

jihoměstských příběhů. 

 Autorský tým spolupracuje s mladý-

mi lidmi z  Jižního Města. „Hrdiny-herci 

budou ‚odborníci všedního dne‘, tedy 

teenageři, kteří mohou vypovídat o spe-

cifi kách svého života, snů a zkušeností 

z  Jižáku,“ popisuje režisérka Petra Tej-

norová. Hra prostřednictvím osobních 

příběhů zachytí výjimečný charakter 

místa a  jeho identitu. „Budeme praco-

vat s autentickými materiály, fi lmovými 

dokumenty a  dotáčkami. Záměrem je 

umožnit divákům nahlédnout do  niter-

ného světa obyvatel této čtvrti s  jejich 

minulostí i vizemi budoucnosti. Jak vidí 

teenageři budoucnost Jižního Města 

a svoji roli v něm? Co je možného v tom-

to prostoru zlepšit? Mohlo by Jižní Měs-

to fungovat jako samostatné město,“ 

ptá se Tejnorová, která se specializuje 

na dokumentární divadlo. Její inscenace 

uvedlo například Dejvické divadlo nebo 

Divadlo Archa. Představení „Jižák, měs-

to snů“ se dočká své světové premiéry 

23. května, do  konce festivalu se pak 

stihnou ještě tři reprízy. Inscenace už 

teď vzbuzuje zájem divadelní veřejnosti, 

a tak se ihned po skončení Street For Art 

přesune na piazzetu Nové scény Národ-

ního divadla.

 Z  další programové náplně Street 

For Art 2012 zaujme samotné zahájení, 

na němž cenami ověnčený a kritiky opě-

vovaný písničkář Bonus představí svůj 

nový hudební projekt. Chybět nebude 

ani odborná konference o  kulturní poli-

tice a fi nancování kultury. Pro veřejnost 

jsou připraveny workshopy s Kokoza, o. 

p.  s., na  kterých se účastníci seznámí 

s  trendy v  oblasti městského zahradni-

čení a s komunitními projekty na Jižním 

Městě. 

 Domů si odnesou vlastnoručně vy-

robené samozavlažovací nádoby. Zá-

jemci o historii Jižního Města se vypraví 

na komentovanou projížďku autobusem 

s kronikářem Prahy 11 Jiřím Bartoněm. 

Zajímavou novinkou je Cena lokální kul-

tury. Sošku od výtvarníka Pavla Karouse 

převezmou na  ceremoniálu osobnosti, 

které se zasloužily o  kulturu na  Jižním 

Městě. „Zajímavých osobností je tu 

NA JIŽNÍM MĚSTĚ BUDE DIVADLO. A DOKONCE DŘÍV, NEŽ VŠICHNI ČEKA-

LI. JIŽ 18. KVĚTNA OTEVŘE DIVÁKŮM SVÉ BRÁNY DIVADLO ŠNEK, KTERÉ 

V RÁMCI FESTIVALU STREET FOR ART OŽIVÍ NA DEVĚT DNŮ PROSTOR 

U STANICE METRA OPATOV. 

VIZUALIZACE KC ZAHRADA

Přestavět betonovou spirálu 

na divadlo nebude 

jednoduché.
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hodně. Na  Jižáku není o  kulturu nou-

ze, je tu dobrá hudba i  divadlo. Občas 

jsou jen málo vidět. My je proto vytáh-

neme na světlo a mezi lidi, přímo na di-

vadelní prkna,“ vysvětluje David Kašpar. 

A proč zrovna divadlo? „Divadlo je život 

ve zkratce. Divadlo je s  lidmi a o lidech, 

je to aktivní komunikace a setkání. Diva-

dlo jsou prkna, která znamenají svět ko-

lem nás.“ Přijďte se setkat s ostatními 

obyvateli Jižáku a s místní kulturou! Bu-

dou na vás čekat od 18. do 26. května 

2012 u stanice metra Opatov.

Info: www.streetforart.cz
Jan Noháč

volníky, řešit aktuální témata a  ukázat, 

že Jižní Město je dobré místo pro život, 

které si sami můžeme pomáhat utvářet 

– a  ono utváří nás. V  minulých letech 

jsme v rámci tohoto festivalu mohli vidět 

trojrozměrné promítání na budovu Staré 

pošty, nafouknutou bublinu uprostřed 

Centrálního parku (jako místo k soused-

skému setkávání), Blox – centrum dočas-

ného umění a nebo Zónu ideál. 

 Tento rok na  devět dní „vyroste“ 

na  Opatově Divadlo Šnek. Street For 

Art prostě přináší umění do  ulic, a  tak 

bezvadně doplňuje celoroční nabídku 

kultury a  zábavy, kterou vám nabízíme 

v KC Zahrada a v Chodovské tvrzi. Při-

pravujeme pro vás ale také zcela nový 

projekt, který si v  projektu Future City 

Game vybrali a vlastně svým způsobem 

i vymysleli lidé z Jižního Města. Jedná se 

o projekt Kulturně společenského centra 

v místě bývalé pošty v Centrálním par-

ku. V navrženém projektu můžete najít 

rodinnou kavárnu, hernu pro děti (aby se 

mohli rodiče s dětmi scházet i v nepříz-

nivém počasí, kdy nemohou jít s dětmi 

na hřiště či na procházku do parku), vol-

nočasové centrum pro mládež, minigol-

fové a dopravní hřiště i místa pro další 

aktivity. 

 Za  zmínku také stojí příprava pro-

jektové dokumentace k  jihoměstskému 

divadlu v  Hájích s  pracovním názvem 

Kotelna. O obou nových projektech vás 

budeme informovat v  dalších vydáních 

Klíče a  na  webových stránkách naší 

městské části. Teď se ale v první řadě tě-

ším na setkání s vámi na festivalu Street 

For Art.

Dalibor Mlejnský
starosta městské části 
Praha 11

Slovo 

starosty

DÁMY A PÁNOVÉ, 

hlavním tématem tohoto vydání Klíče je 

festival Street For Art. Festival umění 

ve veřejném prostoru, na který jsme vel-

mi hrdí a který každoročně přitahuje po-

zornost veřejnosti nejen z Jižního Města, 

ale také z celé Prahy. Festival, o kterém 

se mluví, píše a  vysílá téměř ve  všech 

médiích, protože je svojí formou i  ob-

sahem jedinečný v rámci celé republiky. 

Naplňuje doslova a do písmene naše zá-

měry „přinést kulturu lidem do ulic a vni-

trobloků“, zapojit místní umělce a dobro-
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STREET FOR ART 18 — 26 5 2012
STANICE METRA OPATOV / DIVADLO ŠNEK 

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, O.P.S. UVÁDÍ

FESTIVAL O KULTUŘE V MÍSTĚ, KDE ŽIJÍ LIDÉ

SVĚTOVÁ PREMIÉRA INSCENACE JIŽÁK, MĚSTO SNŮ
V REŽII PETRY TEJNOROVÉ

DIVADLO / WORKSHOPY / KONCERTY / PŘEDNÁŠKY WWW.STREETFORART.CZ

Programové tipy:
18. 5.  20 h   Slavnostní zahájení festivalu + koncert: Bonus 

s novou kapelou 

19. 5. 14 h   KOKOZA – workshop kreativního zahradničení 

(také: 20. 5., 14 h)

  19 h   VJ Kolouch, Veronika Vlková, vernisáž v Chodov-

ské tvrzi 

 20 h   South Crew Underground Rappers aneb hold 

rapu, který vzešel z Jižáku

20. 5. 10 h  Výlet s Jiřím Bartoněm 

  16 h   Komentovaná procházka po Jižním Městě. Sraz 

u divadla Šnek 

 17 h  Přehlídka fi lmů, které se odehrávají na Jižáku

21. 5.  18 h  Přednáška – Jiří Siostrzonek. Téma „domov” 

 19 h  Improliga. Improvizace na téma lokální kultura 

22. 5.  16 h   Dvě živé hodiny pro rodiny s dětmi 

(také: 23. a 24. 5., 16 h)

 18 h   Přednáška – Marta Smolíková. Téma „kulturní 

politika”

23. 5. 20 h  Jižák, město snů. Světová premiéra divadelního 

představení v režii Petry Tejnorové  

   Reprízy představení: 24. a 25. 5. 20 h, 26. 5. 14 h

23. 5. 18 h   Přednáška – Ondřej Kašpárek. Kulturní domy jako 

centra lokální kultury 

24. 5. 18 h   Přednáška – Pavel Kašpárek. Jak funguje lokální 

kultura a politika Přednáška Starosty roku 2011

25. 5. 16 h   Sportovní odpoledne na Jižáku 

 19 h   Předávání Cen lokální kultury. Udělování cen 

za přínos pro kulturu na Jižním Městě 

26. 5. 10 h  Aktivní sobota na Jižáku

 16 h   Divadlo na Jižáku? – diskuze o plánovaném diva-

dle na Jižním Městě 

 19 h  Slavnostní zakončení festivalu 

Festivalové centrum a kavárna jsou otevřeny každý den 

od 15 hodin 
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

EKOMOBIL PŘED ÚŘADEM. Pokud jste navštívili 

na jaře úřad Prahy 11 v Ocelíkově ulici, nemohli jste si 

nevšimnout elektromobilu Smart fortwo ed. Právě tohle 

neobvyklé ekovozítko měly vybrané městské části možnost 

vyzkoušet.

VELKÝ DUBNOVÝ ÚKLID. Během dubna jste 

si mohli všimnout úklidových aut a lidí v zelených 

vestách. V Jižním Městě totiž probíhal velký úklid Ten se 

týkal chodníků, městské zeleně a nám nezbývá, než doufat, 

že nám čisté Jižní Město chvilku vydrží.

HISTORIE SE OPAKUJE. Na fotografi i z roku 1981 při 

vítání občánků v Chodovské Tvrzi je paní Miriam Vojáč-

ková s maminkou Mirkou Holubovou. A po 31 letech se 

historie opakuje, a tak vpravo vidíte velkou Miriam v Chodov-

ské Tvrzi, ale už jako maminku při vítání své dcery Miriam.

ZLATÉ SCHODIŠTĚ. Květen je časem šeříků, zlaté 

deště mezitím dopadly až na zem. Přesto stojí 

za ohlédnutí Zlaté schody v severním závěru Jažlovické 

ulice ve dnech, kdy splňovaly toto pojmenování od dětí. 

Každý rok znovu zazáří a upoutají. A pak se dlouho do podzimu 

keře příjemně zelenají.

ZLATÉ JUBILEUM. Krásné 

výročí oslavili manželé Jana 

a Josef Kadlečkovi. Zlatá svat-

ba se uskutečnila v Chodovské tvrzi 

za účasti zastupitele Jana Gabriela.

102. NAROZENINY. Krásné 

životní jubileum oslavila 

v březnu paní Anna Málková. 

Do Domova seniorů K Milíčovu jí 

přišla popřát dcera, zástupce starosty 

Jan Meixner a spousta dalších gratulantů, 

ke kterým se přidáváme i my. 

90. NAROZENINY. Paní 

Božena Malá oslavila 

20. dubna krásné jubileum. 

Na Jižním Městě žije od roku 1978. 

Na snímku je se svou pravnučkou Nikol-

kou. Do dalších let jí přeje celá rodina 

hodně zdraví, štěstí a duševní pohody 

a my se rádi připojujeme.
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MČ Praha 11 má ve své správě celkem cca 227 hektarů 

zeleně (z toho: 112 hektarů trávníků, 11,7 hektarů keřů 

z toho 4,7 ha pravidelně tvarovaných živých plotů, 2 par-

ky: park U Chodovské vodní tvrze 6 ha, Centrální park 

cca 11,1 ha). 

Neviditelná výstava
Pokud jste se zatím nedo-

stali na  unikátní výstavu, 

která vás provede po  tmě 

světem nevidomých, máte ješ-

tě téměř roční možnost. Výstava 

1. dubna oslavila rok, co otevřela dve-

ře svým prvním návštěvníkům, a  do 

1. dubna příštího roku potrvá, než je 

zavře. Výstavu za dvanáct měsíců stih-

lo navštívit už 36 tisíc zájemců. Info: 

www.neviditelna.cz

Velká mezinárodní výstava koček
Kočičí přehlídka Star cats show se 

koná 19. a 20. května od 10 do 18 ho-

din v  hotelu Olympik v  Praze 8. Celý 

víkend budou k  vidění téměř všechna 

plemena ušlechtilých koček. Bohatý 

program nabídne i  chovatelské potře-

by nebo adopci kočiček z útulků.

www.starcats.wz.cz 

Milý e-mail
Potěšil nás e-mail od paní Věry Tesařo-

vé, která píše: Vážení, 8. března jsem 

oslavila 75. narozeniny a moc potěšilo 

přání od městské části. Žiji v Petýrko-

vě ulici a  kartička ke  kulatinám mně 

udělala opravdu radost. 

My paní Věře Tesařové dodatečně pře-

jeme za celou redakci spoustu pohody 

do dalších let ☺.

Ptačí zajímavosti
Zveme všechny milovníky ptactva 

a  přírody, aby pod vedením zkuše-

ných ornitologů 19. května uvítali 

a  oslavili krásu jarní přírody! Sraz je 

v sobotu 19. 5. v 6.30 hodin u metra 

Háje u sochy Kosmonautů. Vycházka 

je naplánována lesem a kolem rybní-

ků, projdete se však také otevřenou 

krajinou. Cestou se dozvíte rozličné 

ptačí zajímavosti a naučíte se pozná-

vat ptáky podle hlasu. Dalekohled 

a určovací příručku s sebou. Provázet 

vás budou Tomáš Telenský a  Alena 

Rulfová. Celou akci v rámci Vítání pta-

čího zpěvu pořádá Česká společnost 

ornitologická.

Nenechte si ujít
Pořad pro ženy po padesátce – Balení 

prodává aneb jak být šik! Jste žena a je 

vám přes padesát? Pak je tato akce 

určena právě pro vás. I  vás naučí jak 

na  to mít šmrnc, správně se oblékat 

a líbit se okolí a hlavně sobě! Moderu-

je Carmen Mayerová, hraje Sto zvířat, 

občerstvení zajištěno. Show režíruje 

Petr Chmela. Akce začíná v  18 hodin 

2. května v  KC Zahrada, vstup 

zdarma.

Najdi 5 rozdílů

Soutěž o knížky z METAFORY
Máme květen a s ním se hlásíme s další 

soutěžní fotografi í. Tentokrát o zajímavé 

knížky tematicky zaměřené na  zahradu 

z nakladatelství Metafora.

Správné odpovědi z  Klíče 3: 1. madlo 

na otevírání dveří do zavazadlového pro-

storu na autobusu 2. kapuca u čtvrtého 

dítěte zleva 3. madlo na otevírání dveří 

do autobusu 4. lyže u holčičky s červenou 

helmou 5. guma s brýlemi na dítěti s neo-

novou helmou v popředí.

Výherci knihy: 
B. Petrtýlová, K. Koudelka, J. Novák, M. 

Švihovský a P. Kelner. 

Na  fotografi i dole najděte 5 rozdílů, 

kterými se liší od  fotografi e nahoře. 

Svoje postřehy posílejte e-mailem na 

klic@praha11.cz nebo pošlete poš-

tou či zaneste na adresu redakce Klíče, 

Ocelíkova 672, Praha 11, 149 41, nej-

později do  15. května. Pět úspěšných 

a rychlých odměníme knihou nakladatel-

ství Metafora. Dnes budete hledat pět 

rozdílů na  fotografi i z  folklórní přehlíd-

ky žáků Základní umělecké školy Jižní 

Město. Vylosovaní výherci si mohou 

výhru vyzvednout po  domluvě, tel.: 

267 902 217, v redakci Klíče. 

Sponzor soutěže je www.metafora.cz.
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Kompletní lékařská péče pod opatovskou střechou

Nejlepší učitelé se sešli v Zahradě

Víte, že se vnitrobloky pravidelně kontrolují?

Pondělí jako každé jiné, jen to na konci 

března šestadvacátého bylo něčím za-

jímavější… Lékaři Polikliniky ambulant-

ních specialistů Medico, s.  r. o., zahájili 

totiž svoji činnost v  nově zrekonstruo-

vaných prostorách polikliniky Opatovská. 

Po dlouhých 15 letech opustili přízemní 

zelený dům v ulici Ke Stáčírně, který již 

svými prostorami nestačil. Stále se roz-

víjející zdravotnické zařízení totiž potře-

buje své, a  to v nově zrekonstruované 

poliklinice rozhodně najdete. Moderní 

prostorné ordinace vybavené špičkovou 

lékařskou technikou, příjemné čekárny 

pro ty nejmenší a kompletní škálu lékař-

ských ordinací. V  poliklinice Opatovská 

najdete specializovanou péči v oborech 

interna a  kardiologie, ušní-nosní-krční 

a  foniatrie, alergologie a  imunologie, 

neurologie, ortopedie, rehabilitace, on-

kologie a kožní pro občany Jižního Měs-

ta. Zdravotní péče je samozřejmě hraze-

na z veřejného zdravotního pojištění.

Info: www.medico.cz.

Dana Foučková

V  KC Zahrada ocenila na  jaře Městská 

část Praha 11 vybrané pedagogy ma-

teřských a  základních škol. Při malé 

slavnosti poděkoval učitelům a  ostat-

ním pracovníkům škol za jejich náročnou 

práci starosta Mgr. Dalibor Mlejnský, zá-

stupce starosty Vítězslav Bílek a  před-

seda komise pro výchovu a  vzdělávání 

Ing. arch. Oleg Rybnikář. Ocenění učitelé 

dostali pamětní list spojený s  čestným 

titulem Pedagog Prahy 11, ostatní za-

městnanci obdrželi Děkovný dopis Prahy 

11. Své učitele přišli podpořit jejich žáci. 

Kompletní seznam oceněných pedago-

gů najdete na www.praha11.cz. red

Program pro bytová družstva a SVJ za-

měřený na  úpravu veřejných prostran-

ství byl úspěšně zahájen na  podzim 

minulého roku a  stále více se dostává 

do  podvědomí obyvatel Jižního Města. 

S  počátkem jara nastala vhodná doba 

první rekapitulace toho, co se dosud po-

dařilo v souvislostí s obnovou veřejných 

prostranství realizovat a co je ještě po-

třeba učinit. 

 V  měsíci březnu proto uspořádalo 

vedení Prahy 11 dvě kontrolní obhlídky 

po  vnitroblocích bytových domů. První 

prohlídka se týkala oblasti Jižní Město 

– Nad Šeberovem a  druhá se zaměřila 

na  území Jižní Město – Opatov-střed 

a Jižní Město – Opatov-sever.

 Navštívená místa byla podrobně 

prozkoumána a  zdokumentována. Ze 

setkání vzešly úkoly, jejichž řešení si vza-

li na starost vedoucí oddělení a přísluš-

ní garanti jednotlivých bodů programu. 

V blízké budoucnosti tak v těchto oblas-

tech dojde k  opravám kontejnerových 

stání, zbudování nových přešlapů, od-

stranění nežádoucích betonových prvků, 

opravě či rekultivaci pískovišť, klepadel 

a  sušáků, pravidelnému úklidu a  úpra-

vám zeleně a k celkové revitalizaci vnit-

robloků.

 První výsledky na  sebe nenechaly 

dlouho čekat. Již několik dní po "exkurzi" 

došlo například v  Modletické ulici k  na-

tření kontejnerových stání, odstranění 

sušáků, klepadel a betonové zídky. Byly 

také zadány studie celkové revitalizace 

vnitrobloků ulic Ke  Škole a  Jeřábkova/

Metodějova. Ty pak budou konzultová-

ny, stejně jako všechny úpravy veřejných 

prostranství, s příslušnými předsedy BD 

a SVJ.

 V průběhu jara a léta pak budou pro-

hlídky veřejných prostranství v rámci jed-

notlivých vnitrobloků pokračovat, cílem 

je do konce roku provést průzkum celé-

ho Jižního Města a podrobně zmapovat 

aktuální stav. 

  Všechny odhalené nedostatky 

se budou postupně řešit na  základě 

konzultace s  dotyčnými předsedy BD 

a  SVJ. Proto bychom rádi zdůraznili, 

že vaši aktivitu a  zapojení do  úpravy 

veřejných prostranství vítáme, neboť 

na  základě vzájemné spolupráce lze 

docílit zlepšení kvality života bydlení 

po celém území Jižního Města.

  O  dalších aktivitách a  realizova-

ných činnostech v rámci programu pro 

BD a SVJ vás budeme pravidelně infor-

movat v příštích vydáních časopisu Klíč.

Petr Burda, manažer BD a SVJ, 
bd.svj.manazer@praha11.cz, 

tel.: 606 694 556 

Natřená kontejnerová stání 

v Modletické ulici jsou teď 

nepřehlédnutelná.
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FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Nové ordinace ukázala starostovi 

D. Mlejnskému ředitelka 

společnosti MUDr. 

J. Vydrová.
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
12. 3. 2012      
SCHVALUJE:

 Smlouvu o převodu vlastnictví bytové 

jednotky č. 531/10, která se nachází 

ve 3. nadzemním podlaží budovy domu 

služeb ve Vodnické ulici,

 uzavřít s fi rmou PREdistribuce, a. s., 

smlouvu o věcném břemenu na parc. č. 

617/1,

 přerozdělení výnosu hospodaření ma-

teřské školy do fondu odměn a do fon-

du rezerv.

V úplném znění na úřední desce, infor-
mačních vývěskách a na webu úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení zastupitelstva

MČ Praha-Újezd
Čt 3. 5., 18.00: Klub seniorů (dále vždy 1. čtvrtek 

v měsíci)

Ne 20. 5., 14.00: Nordic Walking (procházka pro 

seniory s MUDr. A. Švojgrovou)  

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 11. 5., 16.00: Barvení kašírovaných 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: Power 
jóga
Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
Čt 10. 5., 20.00: Barvení kašírovaných masek 
a hudebních nástrojů
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
Každý čtvrtek 16.00-17.00: Sportovní kroužek 

(3-6 let)

Sál Vodnická

Výměna 
kanalizačních košů

Opravené zábradlí 

Čisté kopce 2012

Vynášení Morany

Pozvánka

MČ Praha-Újezd objednala a  vyměnila 

na počátku roku 2012 pět kanalizačních 

košů na zadních parkovištích v Proutěné 

ulici. Původní kanalizační koše byly zrezi-

vělé a manipulace s nimi při čištění byla 

téměř nemožná.

Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

U  brodu přes Botič dosloužilo dřevěné 

zábradlí a  v  poslední době už chybělo 

několik jeho polí. Tento stav byl neú-

nosný hlavně z důvodu, že se v těchto 

místech každoročně koná několik akcí 

pořádaných ÚMČ Praha-Újezd pro naše 

nejmenší spoluobčany (pálení čarodějnic, 

vynášení Morany, dojezd cyklistického 

závodu…). V  průběhu měsíce března 

2012 jsme proto dřevěné zábradlí na-

hradili novým ocelovým, které by mělo 

mít delší životnost, a zároveň jsme roz-

šířili a vyštěrkovali cestu, která vede po-

dél potoka vytékajícího z Černého rybní-

ka z Dendrologické zahrady.

Ing. Pavel Staněk, odbor investiční

V  neděli 25. března se již po  šesté 

uskutečnila jarní úklidová akce, kterou 

organizovala MČ Praha-Újezd ve  spo-

lupráci s paní Jandourkovou a místními 

dobrovolníky. Jsem velice potěšen, že 

se letos zúčastnilo mnoho rodičů s dět-

mi a zároveň se každým rokem snižuje 

množství odpadků. Úřad městské části 

zajistil ochranné pomůcky, pytle a  vel-

koobjemový kontejner na  odvoz nasbí-

raných odpadků. Pro nejmenší účastníky 

byl připraven malý upomínkový dárek, 

který vyrobila paní Jandourková s dětmi. 

Dále bylo připraveno malé občerstvení 

se sladkou odměnou. Dovolte mi, abych 

všem zúčastněným a organizátorům po-

děkoval, a  těším se na další spolupráci 

v roce 2013. 

Václav Drahorád, starosta 

„Nesem Smrtku ze vsi. Kde jsi jaro, kde 

jsi? Byla zima mezi náma, ale už je za ho-

rama.“ S tímto říkadlem se vydal v sobo-

tu 24. března, tedy před pátou postní 

nedělí zvanou smrtná, průvod z  újezd-

ského náměstí k  Botiči. Vpředu nesly 

děti Smrtku-Moranu, kterou připravilo 

občanské sdružení Svět očima dětí. Pod 

stromy za potokem vystoupil s několika 

lidovými písněmi smíšený pěvecký sbor 

tvořený současnými a  bývalými členy 

DPS Rolnička Praha. Nakonec byla Mo-

rana po právu utopena, aby jaru již nic 

nestálo v cestě.

Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty

Májová veselice se letos uskuteční 

26. května od  14.00 hod. na  náměstí 

v Újezdu. 4. ročník bude neofi ciálně za-

hájen v  10.00 hod. ukázkou vesnické 

zabijačky. Návštěvníci si budou moci 

zakoupit čerstvý ovar, jitrnice a  pravou 

prdelačku. Ofi ciální zahájení Májové ve-

selice se uskuteční ve  14.00 hod. Pro 

děti bude připraveno loutkové předsta-

vení, malování na obličej a dílničky, kde 

budou moci ukázat svoji zručnost. Pro 

dospěláky je zajištěn kulturní program. 

V  podvečerních hodinách vystoupí hu-

dební skupina Horváth – Band. 

 Václav Drahorád, starosta
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ŠKOLSTVÍ

• Mastnou tečkou na závěr byly vepřové hody •  Může být zvíře fajn 
kamarád?

• ZŠ Donovalská slaví třicátiny

• Lidová hudba tu má pevné kořeny

V  duchu textu lidové písně „V  dobrém 

jsme se sešli, rádi jsme se našli pospo-

lu...”, se přehnal ZŠ Mendelova tradiční 

masopust, veselý svátek plný legrace, 

taškařic, masek a  jídla. Starší žáci naa-

ranžovali po  škole obrázky, prostorové 

dekorace a  hlavně neuvěřitelné obří 

maškary, které vyrobili a k nimž připojili 

i strašidelné historky a horůrky. Děti z 1. 

stupně si připravily programy složené 

z  veselých písniček, tanečků a  divadel-

ních představení. Kouzlo tradičních trhů 

navodila i  oblíbená prodejní výstavka 

keramických výrobků našich žáků. Mast-

nou tečkou na závěr byly vepřové hody 

nachystané ve  školní jídelně, v  níž pod 

heslem „Jez dokud nepraskneš“, potěšili 

hosté i svá těla.   žáci 8. ročníků

Plná místnost natěšených kluků a holek 

a jeden rošťácký, ale na slovo vychovaný 

pes. Tak to je obrázek toho, jak to vy-

padalo v Základní škole Mikulova na za-

čátku dubna při dalším pokračování akce, 

kterou připravila městská část Praha 11 

ve  spolupráci s  o. s. Zaobzor pro děti 

z  družin základních škol jako volné po-

kračování vzdělávacího programu o bez-

problémovém soužití se psy.

 Psi nejsou jedinými domácími zvířaty, 

a  proto je letošní interaktivní program 

o bezpečné komunikaci se všemi zvířaty, 

a tak se děti dozvědí o hadech, broucích 

a třeba andulkách. 

 Program je zaměřený na to, aby děti 

uměly pochopit a porozumět zvířecí ko-

munikaci a  poznaly třeba okamžik, kdy 

má zvíře strach, nebo mu není něco 

vhod. Naučí se také rozeznávat rozdíl-

né vnímání světa člověkem a  zvířetem, 

hranici mezi útěkovou a útočnou reakcí 

zvířete i krizové situace při obhajobě te-

ritoria, potravy a mláďat.

 Program bude pokračovat až 

do  června i  v  ostatních základních ško-

lách na Jižním Městě.

Info: www.zaobzor-os.cz.

Dana Foučková

Letos je to už 30 let, co se poprvé ote-

vřely brány základní školy v Donovalské 

ulici. Své první žáky uvítala škola při 

slavnostním otevření 1. září 1982. 

Ve  22 třídách se začalo učit cel-

kem 646 žáků. Se zabydlováním 

sídliště se škola rychle rozrůstala 

a brzy bylo jasné, že její prosto-

ry nebudou pro silné populační 

ročníky stačit. Po  dvou letech se tak 

otevírala přístavba s  dalšími učebnami. 

Ve školním roce 1987/88 dosáhla škola 

maximálního počtu 1338 žáků. 

 V současnosti navštěvuje školu 443 

žáků, kteří se učí ve 20 třídách s průměr-

ným počtem 19 žáků ve  třídě. 

A jedno zajímavé číslo na závěr, 

pokud vás zajímá, kolik prošlo 

dětí od založení školy až do  le-

tošního roku, je to číslo 3248!

 Třicáté narozeniny oslaví 
škola akademií 14. června. Zváni jsou 

všichni, přijďte se podívat i vy!

red

V  koncertním sále Základní umělecké 

školy Jižní Město se uskutečnilo krajské 

kolo národní soutěže základních umě-

leckých škol ve  hře na  lidové nástroje 

a v souborové hře lidových nástrojů.

 Jednou za tři roky se tradičně v sále 

ZUŠky schází žáci ze všech pražských 

základních uměleckých škol, aby ukázali 

své hráčské i pěvecké umění v přednesu 

lidové hudby a  písně. Porota s  předse-

dou Janem Mikuškem neměla lehký úkol, 

přesto vybrala do  celostátního kola ná-

rodní soutěže ZUŠ 3 folklorní soubory – 

Dětskou lidovou muziku Malá Osminka 

z  Prahy 8, Violku z  Prahy 8 a  soubor 

ze ZUŠ Jižní Město Hájíček a  dále hrá-

če na cimbál – Jiřího Pavlíčka z Prahy 8, 

kteří budou reprezentovat město Prahu 

v ústředním kole soutěže ve hře na lido-

vé nástroje.

 Jsme rádi, že se této tradici žáci ze 

ZUŠky Jižní Město věnují a  že se tato 

škola stala místem, kde lidová hudba má 

již své pevné kořeny. 

red

Přijímací zkoušky
do Základní umělecké školy Jižní Město

obor hudební, výtvarný, taneční a  lite-

rárně-dramatický se konají ve dnech

4. a 5. června od 14 do 17.30 hod.

ZUŠ Křtinská 673, Praha 4 

6. a 7. června od 14 do 17.30 hod.

ZUŠ J. Růžičky 1179, Praha 4

literárně-dramatický obor pouze v ZUŠ 

J. Růžičky

Pes, jako 

nejoblíbenější domácí zvíře, 

zůstává stále hlavním druhem.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: FRANTŠEK HLUCHÁŇ

FOTO: PAMELA HAVLÍČKOVÁ

Děti z 1. stupně 

si připravily program 

z veselých písniček a tanečků.



2. 5.
 Přátelské turnaje v šachu, scra-

bble a dámě pro všechny věkové 
kategorie
Farnost u kostela sv. Františka 

z Assisi (klubová místnost), Na Sádce 

1296/18, Praha 4-Chodov

každou středu od 16.30 do 19.00 hod.

Šachový klub Jižní Město

Kontakt: Miroslav Beneš, tel.: 

732 644 691, e-mail: m.benes@

volny.cz

5. 5.
 Běh broučků 

Centrální park MČ Praha 11, 13.30 

hod.

 Opatovská desítka
Centrální park MČ Praha 11 u ZŠ 

Mikulova, 14.00–17.00 hod.

6. 5.
 Mistrovská utkání v házené

Hala TJ JM Chodov

St. dorost 15.00–17.00 hod.

Muži A 17.00 –18.30 hodin  

 Mistrovské utkání ve fotbale
Hřiště Volkovova TJ JM Chodov 

St. žáci 15.15–17.00 hod.

Ml. dorost 17.00–18.30 hod.

9. 5. 
 Jarní cyklokros

Centrální park u metra Opatov, 

14.45–18.00 hod.

11. 5.
 Mistrovské utkání ve fotbale

Hřiště Volkovova TJ JM Chodov 

Ml. přípravka 17.00–18.00 hod.

12. 5.
 Mistrovské utkání ve fotbale

Hřiště Volkovova TJ JM Chodov 

Muži 17.00–18.30 hod.

 Ligové utkání dorostenek v házené
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, 10.00–12.00 hod.

 Squash – Metráček Cup
Squashpoint, Květnového vítězství 

938/79, 9.00–16.00 hod.

13. 5.
 Mistrovské utkání ve fotbale

Hřiště Volkovova TJ JM Chodov 

Muži 17.00–18.30 hod.

18. 5. a 21. 5.
 X. ročník fotbalového turnaje 

mateřských škol Mateřinacup
Hřiště FC Háje, K jezeru 2, 8.30 hod.

19. 5.
 Mez. závod v moderní gymnastice 

Chodov Cup 2012
Hala TJ JM Chodov 9.00–21.00 hod.

 Florbalové turnaje 3+1 pro dětské 
kategorie
ZŠ Mendelova, 8.00–17.30 hod.

Kompletní přehled květnových akcí 
najdete na  webu Prahy 11 kultura 
a  sport sport přehled sportovních 
akcí.
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• Plná tribuna tleskala těm nejmenším

• Probuďte ve svých dětech sportovce!

Ke konci března se na Julisce uskutečnilo 

fotbalové utkání Gambrinus ligy mezi do-

mácí Duklou Praha a Slavií Praha. Malé 

pražské derby skončilo bezbrankovou 

remízou, ale pro děti z Jižního Města to 

byl opravdový svátek. Slavnostního ná-

stupu s  hráči obou týmů se zúčastnily 

naše děti z  FK Dukla Jižní Město, o. s. 

A  to ještě nebylo všechno. V  poločase 

děti sehrály malé slavnostní miniutkání 

před plnou tribunou a  několikrát se do-

čkaly i  velkého potlesku. Tomu přihlíželi 

zástupci městské části a  v  hledišti sa-

mozřejmě nechyběl ani starosta Dalibor 

Mlejnský. Je to super povzbuzení pro 

naše děti i realizační tým FK Dukla Jižní 

Město, o. s.

red

Cykloturistický oddíl UFO ve spolupráci 

s MČ Praha 11 a Cyklosportem KERN

zve všechny příznivce do Centrálního 

parku

na 17. ročník tradičního 

Jarního cyklokrosu 

ve středu 9. května v 15.30 hod.
Těšíme se na  amatérské závodníky 

ve věku od šesti do osmnácti let. Trasa 

závodu vede jako každý rok Centrálním 

parkem na Opatově. Tento okruh o dél-

ce 800 m na vás čeká jednou až deset-

krát podle vaší věkové kategorie. Zkrát-

ka nepřijde ani dospělý doprovod, pro 

který je připravena nejnovější z kategorií, 

dnes již prestižní Rodinná štafeta. Bojuj-

te o vítězství a ceny bok po boku s vlast-

ními nebo i „vypůjčenými“ dětmi!

Připravte kolo a  helmu a  podívejte se 

na www.oddilufo.estranky.cz.  red
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Nedělní počasí v  polovi-

ně dubna nebylo ideální. 

V  Centrálním parku se 

proháněl vítr, občasné 

kapky, ale také závodníci 

prvního ročníku Běhu Již-

ním Městem. Pořádala ho 

společnost Sportovní Jižní 

Město, o. p.  s. a  hlavním 

„koučem” byl sportovec 

tělem i duší místostarosta 

Ladislav Kárský. I přes ne-

přízeň počasí naplnili běžci 

většinu kategorií.

 Závodníky přišel podpořit starosta Dalibor Mlejnský, který předal vítězům 

v nejmladších kategoriích ceny. Je již téměř jisté, že se Běh Jižním Městem 

stane příjemnou jihoměstskou sportovní tradicí. daf

Byl první a hned úspěšný

FOTO: PETR KEFURT
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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
Křečkova uzeninka, to je ale pochutinka.

Kupujte dnes, zítra, celý rok, naše nízké ceny pro Vás šok.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

Akční ceny KVĚTEN
Čabajka CZ pálivá+nepálivá 199,90 169,90 Kč

Trampské cigáro 83,90 69,90 Kč

Krůtí mozaika 83,90 69,90 Kč

Uz. pečeně b. k. 144,90 129,90 Kč

Vepřový krk s. k. 114,90 89,90 Kč

Kuřecí prsa s. k.  109,90 94,90 Kč

Hovězí zadní z plece 189,90 169,90 Kč

Trvale snížená cena
Šunkový salám speciál  99,90 Kč

Moravská šunka  99,90 Kč

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU

Restaurace „PRAŽANKA“ 
si Vás dovoluje pozvat 15. 5. 2012 od 18.00 hodin  

na další řízenou degustaci Moravských vín. 
Tentokrát se budou ochutnávat vína z Vinařského dvora u Mlýnků  

z Dolních Dunajovic. Jeden s námi ochutnávaných vzorků  
se zúčastní i dražby na vyhlášení o nejlepši Vinařství za rok 2011  

a jeho vyvolávací cena je 2000 Kč. 

Celým večerem vás bude provázet Standa Hložek.

Vstupné 300 Kč na osobu zahrnuje 10 vzorků vín,  
rautové stoly a sudové víno bez omezení. 

Rezervace přímo v restauraci Pražanka, Jažlovická 38,  
informace na tel.: 603 424 700. 

1. 5. otevíráme také zahrádku s příjemnou obsluhou.

www.restauraceprazanka.cz
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AZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Přímo od výrobce – certifikováno

Kvalita – nízká cena

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

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 KVĚTEN  
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

HLEDÁME  BYTY

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

Rychlé jednání, pozdější vystěhování nevadí!
Právní služby ZDARMA

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

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

www.blanikreality.cz
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SKORKOVSKÁ 1511, 198 00 PRAHA 9-ČERNÝ MOST

V OBLOUKU 266, 251 01 PRŮHONICE/ČESTLICEWWW.KASA.CZ

NEZAPOMEŇTE DODRŽOVAT
PITNÝ REŽIM!
Při nákupu přístroje Sodastream v prodejně 
KASAHOUSE předložte tento inzerát a získáte

6 sirupů ZDARMA.

Akce platí do 31. 5. 2012 nebo do vyprodání zásob.

JIŽ OD
1490 Kč
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Opatovská ulice a její zajímavá srovnání
V tomhle čísle přinášíme pohled na část 

Opatovské ulice, pocházející prokaza-

telně z  roku 1980, v  konfrontaci se 

snímkem téhož prostoru v současnosti. 

Historický záběr je výřezem z fotografi e, 

kterou spolu s dalšími přinesla do depo-

zitáře našeho muzea Hana Honomichlo-

vá z Horčičkovy ulice 10. Přistěhovali se 

tehdy do Jižního Města a jako fotograf-

ka pořídila několik záběrů. Tento pohled 

z  lávky u  metra Háje ke  dvěma výško-

vým domům u ulice Kulhavého prokazu-

je pro daný rok starší stav než minulé 

retro z  tisku. Komerční objekty vzadu 

před výškovými domy byly asi právě čer-

stvě dokončeny. Garáže vlevo se ještě 

ani nestaví, takhle vypadal jejich budoucí 

prostor po  dokončení koncového koleji-

ště metra. 

 Průjezdní komunikaci, na  fotografi i 

vpravo za  plotem u  pouličních svítidel, 

se říkalo „uzavřená“, sdělil další pa-

mětník, Karel Bronec z  dnešní Mende-

lovy ulice 1. Je to pravá půlka dnešní 

Opatovské, levá část se stavbařskou 

maringotkou není ještě dokončena. Mi-

nule bylo na  fotografi i vidět kousek je-

jich domu, který nechal stavět tehdejší 

Výzkumný ústav automatizačních pro-

středků pro svoje zaměstnance. Dům 

původně nesl číslo 3, jednička byla 

chráněna pro budoucí garáže nad koleji-

štěm metra. Když je ale dostavěli, byly 

přiřazeny k ulici Opatovské. Pro obyva-

tele několika domů tak nastalo možná 

první předělávání adres v  historii Jižní-

ho Města.

 Srovnání celkové situace s dneškem 

snad nepotřebuje komentář. Jen doufej-

me, že se ještě dočkáme defi nitivního 

stavu celku.

Jiří Bartoň

1980 2012

Vzpomenete si ještě na zaniklý most?
Pamětníci počátků si ještě vzpomenou 

na  dřevěné monstrum, které u  stanice 

metra Háje jako první umožňovalo přejít 

nad Opatovskou ulicí. Možná ale lecko-

ho po létech překvapí, jak bylo do široka 

rozkročené. Jedno sestupové schodiš-

tě přepažovalo i prostor dnešní silniční 

komunikace západním směrem. Z  to-

hoto mostu byl volán k  návratu domů 

závozník z  fi lmu Vesničko má, středis-

ková. V jihoměstských počátcích nebyla 

jen „veselá“ dobrodružství s igelitovými 

pytlíky v blátě „ulice“. Šeď a nedokonče-

nost zástavby, ve  kterých byly nuceny 

žít rodiny, aby konečně bydlely samo-

statně, v sedmdesátých letech (v době 

„předmobilové“) i bez telefonních budek, 

někdy vedly až k  dezorientaci. Na  pod-

zim roku 1978 autobus pro přeplněnost 

vynechal zastávku a dívenka v něm při 

návratu ze školy pak v druhém autobusu 

v obráceném směru zažila totéž. Ztratila 

souvislosti a na poslední lístek raději od-

jela do centra Prahy za maminkou. Měla 

štěstí, ta byla v práci… Jak to asi viděli 

tehdejší referenti ochrany zdraví, péče 

o děti a vůbec? Také tento záběr je výře-

zem z fotografi e, věnované muzeu paní 

Hanou Honomichlovou. Děkujeme. 

Jiří Bartoň

FOTO: JIŘÍ BARTOŇFOTO: Z FONDU MUZEA JIŽNÍHO MĚSTA

FOTO: Z FONDU MUZEA JIŽNÍHO MĚSTA

Zaniklý most, jak vypadal 

v roce 1980. 



O prvním máji a babiččiných koláčích 
To bylo vždycky 

na  prvního máje 

slávy… Soudruzi 

na  tribunách kynu-

li mávajícímu davu, 

pochodová hudba 

vyhrávala a  transpa-

renty s  hesly hlásaly 

věrnost Sovětskému svazu „na  věčné 

časy a  nikdy jinak“. Pak se šlo do  hos-

pod zapíjet žal a  portréty komunistic-

kých vůdců se zatím válely v zapáchají-

cích podchodech.

 Dnešní prvomájové průvody jsou jiné. 

Z tribun už se nemává, zato o to usilov-

něji se křičí do megafonů hesla podporu-

jící nejrůznější ideologie, které mají za cíl 

spasit svět. To vše za dohledu policistů 

se štíty a  vodními děly, neboť kdo by 

snad s  hlásaným názorem nesouhlasil, 

dostane do  hlavy dlažební kostkou – 

pravda se přece bránit musí.

 Možná však v tom májovém chaosu 

doby minulé i dnešní zaniká hlas, který 

zaznívá poněkud z ústraní. Tento den je 

totiž podle kalendáře svátkem svatého 

Josefa – dělníka. Ano, je to ten muž, co 

stojí s Marií u  jesliček a o Vánocích ho 

vídáme třeba na čokoládových kolekcích. 

Celý život pracoval jako tesař a pro ka-

tolíky je patronem lidí, kteří se snaží živit 

rodiny. 

 A tak se v kostele v tento den schází-

me a snažíme se každý sám za sebe pře-

mýšlet o tom, jaká ta naše práce vlastně 

je. Jestli jsme v ní spokojeni či nespoko-

jeni a jestli na ni třeba nenadáváme tak 

trochu nespravedlivě jen proto, že se to 

v Čechách tak dělá.

 Važme si práce a  buďme rádi, že ji 

máme. Vždyť už naše babičky nám ří-

kávaly, že bez ní mít koláče nebudeme. 

A já vám k tomu navíc přeji také to, abys-

te se o ni nemuseli bát, těšila vás, ale 

také, aby vás nezahltila natolik, že byste 

neměli už čas si na těch babiččiných ko-

láčích pochutnat. 

Mariusz Kuźniar, farář
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Slovo 

zástupce 

starosty

PROČ ZAVÁDĚT „MODRÉ ZÓNY“?

Jak informovala některá média, bohužel 

dříve než my, je cílem naší městské čás-

ti připojit se k aktivitě Magistrátu hlav-

ního města Prahy k  rozšíření tzv. mod-

rých zón. Tato naše iniciativa se dílem 

setkala s  pozitivní reakcí vás občanů, 

dílem s negativní. Předpokládám, že díl 

negativních reakcí je zapříčiněn nezna-

lostí problematiky i  důvodů, proč jsme 

se k  tomuto kroku odhodlali. Předně je 

nutno zdůraznit, že nejde o naši hamiž-

nost, jak mnohde zaznívá. Vzhledem 

k převažujícímu počtu parkovacích míst 

rezidentních lze očekávat výnos mírně 

nad 0 hranicí. Primárním cílem je regula-

ce dopravy v klidu nebo lidověji parková-

ní. Díky přijaté koncepci dopravy v klidu, 

kterou má naše městská část k dispozici 

od  roku 2007, víme, že problémem je 

nejen nedostatek parkovacích míst jako 

takových, který ke konci roku 2011 činil 

cca 2600 parkovacích míst, ale i parko-

vání neobyvatel Prahy 11. Jde o občany, 

kteří v naší městské části „odkládají“ svá 

vozidla a jsou zde zaměstnáni, či, a tím 

hůře pro nás, svůj dopravní prostředek 

odstaví na místních komunikacích a po-

kračují dál MHD do centra města. Tato 

vozidla u  nás zdarma parkují 8 a  více 

hodin a  v době návratu nás jihoměšťa-

nů z práce zabírají naše parkovací místa.  

A nejde o malou část parkovací kapacity. 

Aktualizace 2011 ukázala, že se jedná 

o 3350 vozidel parkujících v denní době, 

což zejména v  lokalitách poblíž stanic 

metra činí značné problémy. A  těchto 

3350 vozidel zabírá místa na komunika-

cích v době návratu ze zaměstnání. Pro-

to potřebujeme tuto skupinu eliminovat. 

K tomu mají sloužit rezidentní karty, ano, 

za 700 Kč na  rok, tedy 2 Kč/den, které 

naše místa ochrání. Zóna není navržena 

jako celoplošná, ale řeší zejména zmí-

něné lokality u stanic metra. Rezidentní 

kartu si však bude moci zakoupit kaž-

dý rezident – uživatel vozidla s trvalým 

pobytem na  území naší městské části. 

Pohyb jihoměšťanů po Jižním Městě ne-

bude mít tedy pro nás omezení. 

 Věřím, že tato vysvětlení přesvěd-

čí další díl odpůrců zavedení regulace 

dopravy v  klidu v  naší městské části. 

A že nejde jen o náš výmysl, dokladuje 

i  stejná aktivita dalších městských čás-

tí sídlištního charakteru, ať se již jedná 

o Prahu 18, 13 či 4. Jan Meixner

Náhradní veřejné toalety u stanice 
metra Opatov 
Na konci března byla městská část Pra-

ha 11 informována Dopravním podni-

kem o tom, že vzhledem k havarijnímu 

stavu budou 30. 3. 2012 uzavřeny ve-

řejné záchodky ve stanici metra Opatov. 

Na dotaz vedení městské části, na  jak 

dlouhou dobu budou WC uzavřeny, zá-

stupci Dopravního podniku odpověděli, 

že případná rekonstrukce bude zahá-

jena po  přidělení investičních pro-

středků nebo v  rámci celkové 

revitalizace stanice metra 

Opatov. Městská část Pra-

ha 11 bohužel proti tomu-

to rozhodnutí nemohla 

učinit žádné kroky a  tak 

starosta jedenácté měst-

ské části Dalibor Mlejnský 

ihned svolal schůzku s  vedou-

cím odboru správy majetku a začali 

tuto situaci okamžitě řešit. „Vzhledem 

k tomu, že stanice metra Opatov je vel-

mi exponovaná, není možné, aby byly 

toalety bez náhrady uzavřeny. Byl by 

zde velmi narušen komfort cestování lidí 

z  Jižního Města a  nepředstavitelně by 

se zde také zhoršila hygienická situace,“ 

vysvětluje starosta Dalibor Mlejnský. 

A tak městská část Praha 11 obratem 

zajistila a na své náklady umístila čtyři 

mobilní toalety, které také prostřed-

nictvím společnosti Jihoměstská ma-

jetková spravuje a  udržuje. Vzhledem 

k  tomu, že Dopravní podnik zřejmě 

v dlouhodobém výhledu neuvažuje 

o  rekonstrukci a  znovuotevření 

WC v  objektu stanice metra 

Opatov, městská část Pra-

ha 11 již objednala toaletní 

buňku, která bude splňovat 

všechna hygienická i  estetická 

kriteria (oddělené toalety pro 

muže a  ženy, tekoucí teplá voda, 

standardní odpady apod.). V nejbližších 

týdnech tedy standardní TOI TOI buňky 

nahradí komfortnější hygienické zázemí 

nejen pro cestující, ale také pro návštěv-

níky Centrálního parku. red
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Podívejte se s námi na 
jihoměstské vítání jara s Vlastou Korcem
Duben přinesl nejen aprílové počasí, ale také začátek oblíbených farmář-

ských trhů. Hned ty první na začátku měsíce byly spojeny s oslavami jara. No 

a jak se všechno povedlo a vydařilo, se můžete podívat s námi…

Praha 11 vítala Velikonoce. Starosta Dalibor Mlejnský, 

moderátor Miloš a místostarostka Eva Štampachová 

měli co dělat, aby stihli uspokojit všechny děti. Čokolá-

doví zajíci šli opravdu na dračku. 

Malá Dominika Seidlová z Mateřské 
školky Konstantinova získala první místo 

v soutěži O nejkrásnější velikonoční motiv 
za keramickou kraslici. Vyhrála barevný 

televizor, korunku a plyšového medvídka. 
Ceny do soutěže věnovaly Severočeské 

doly, a. s., které již několik let soutěž 
podporují. Na snímku zprava moderátor 

Miloš, místostarosta Eva Štampacho-
vá, starosta Dalibor Mlejnský a zpěvák 

Vlastimil Korec. 

Děti soutěžily v kreslení veliko-
nočních motivů přímo na pódiu. 

V soutěži jazykolamů získal první místo řezník Oťas. 

Pobavil nejen moderátory, ale i všechny návštěvníky. 



Atrakce:
  nafukovací hrad 
 nafukovací hrad – Zdivočelá Země
 nafukovací hrad – prolézací dráha
 4v1 bungee trampolíny 
 obojživelné vozidlo

Aktivity:
  petangue 
 bungee running
 hod na cíl
 hod do dálky břemenem 
 závody na chůdách

Hasičský sbor:
  ukázka techniky 
 pěna - při dobrém počasí

Policie:
  obchůzky na koních 
 ukázka policejní techniky
 informace policistů o bezpečnosti

Atrakce:
nafukovací hrad
nafukovací hrad – Zdivočelá Země
nafukovací hrad – prolézací dráha
4v1 bungee trampolíny
obojživelné vozidlo

Aktivity:
petangue
bungee running
hod na cíl
hod do dálky břemenem
závody na chůdách

Hasičský sbor:
ukázka techniky 
pěna - při dobrém počasí

Policie:
obchůzky na koních 
ukázka policejní techniky
informace policistů o bezpečnostinnooostitt
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INZERCE

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
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INZERCE

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

POLIKLINIKA ŠUSTOVA » nonstop «
Šustova 1930, po–pá 7:30–18:30

Více informací získáte v lékárně.

Platnost slev do 30. 6. 2012 či do vyprodání zásob, platí v běžnou pracovní dobu.
Přijímáme e-recepty

Lacalut
aktiv
75 ml

zubní pasta

-20 %SLEVA
-30 %SLEVAAcutil

cps. 30
podpora paměti 

a mozkových 

funkcí

-10 %SLEVA sleva na vybraný
sortiment
✓ ústní a zubní hygiena
✓ alergie

HLEDÁTE ZUBAŘE?
Dental Care Clinic přijímá nové pacienty
Nabízíme moderní a bezbolestnou stomatologii
Kosmická 537/2, Praha 4, Háje
tel.: 608 508 254
www.dcclinic.cz          Máme smlouvy se ZP

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

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
®

ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA 
pro děti i dospělé

Novinka! letní příměstský tábor
kurzy pro děti  od 3 let

konverzace s rodilým mluvčím
příprava ke Cambridg. zkouškám

výuka Aj v mateřských školách
dopolední program pro předškolní děti

,,specialista na dětské kurzy“ 
Více informací naleznete na:

www.jsfan.cz     tel.: 777 147 599     email: jsfan@jsfan.cz

Již 9.rokem v Praze

Zkušební hodina 
ZDARMA

1 km od Průhonického parku v Jesenici u Prahy 
zděné domy 4+KK s pozemky 640 m2 za 3 987 000 

na klíč s DPH (k dokončení za 3,2 mil. Kč). Služby, PID. 

Tel.: +420 777 934 809         www.rodok.cz

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí 

 –  dozvíte se, jak efektivně pečovat 

o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení 

 – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení 

 – make-up a denní líčení.

Vizážistika 

 – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.

Studio MK
Kontakt: 777 079 284
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Kulturní přehled KVĚTEN 2012

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 OC Chodov 

a kolejí JM.

Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových 

kurzů, workshopy streetartových disciplín.

PROGRAM KVĚTEN 2012
2. 5., 10.00: Našel se medvěd II. Divadlo Krapet. 

Pohádka, vstupné 50 Kč 

5. 5., 15.00: Děti moře. Diwadílo. Pohádka, 

vstupné 50 Kč 

9. 5., 10.00: Neposlušná kůzlátka. Buchty a lout-

ky. Pohádka, vstupné 50 Kč

10. 5., 20.00: Marek Ztracený. Nová hvězda české 

pop-music.Vstupné 190/150 Kč

12. 5., 15.00: Kluk z plakátu. Pohádka, vstupné 

50 Kč

14. 5., 20.00: Nezmaři. Folková stálice. Vstupné 

170/150 Kč v předprodeji, 190 Kč na místě 

19. 5., 15.00: Pohádka ze staré knihy. Pohádka, 

vstupné 50 Kč

23. 5., 10.00 a 14.30: O muži, který šel za slun-
cem. Matějová, Laštovka, Folvarčný. Pohádka, 

vstupné 50 Kč 

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

Havelka a kol. Velmi úspěšné představení divadla 

DISK pro všechny, kteří 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 trá-
va. Špička českého folk & country. Vstupné 

250/200 Kč, 1. řada 280 Kč

26. 5., 15.00: Hadroles. Markéta Dvořáková 

a René Vitvar. Pohádka, vstupné 50 Kč

26. 5., 15.00: Sobotní škola animace. Pro děti 

od 6 do 12 let, vstupné 180 Kč 

28. 5., 14.30: Klub aktivního stáří: Vivat Karel 
Vlach. Swingový big band Václava Vomáčky. 

Vstupné 50 Kč

30. 5., 10.00: Příhody včelích medvídků. Divadlo 

Krapet. Pohádka, vstupné 50 Kč

30. 5., 20.00: Cestovatelé za hranice – premiéra 
představení. DIVADELTA. Vstupné 190/170 Kč

Chodovská tvrz
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.

 Ledvinova 9, Praha 4, 149 00

 www.chodovskatvrz.cz

 tel.: 267 914 831, 267 915 444

 e-mail: info@chodovskatvrz.cz

www.facebook.com/chodovskatvrz

Koncerty vážné hudby, galerie současného umění, 

výtvarný ateliér, restaurace.

Spojení: 7 minut pěšky od metra Chodov

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

zast. Chodovská tvrz 

PROGRAM KVĚTEN 2012
3. 5., 18.00: Šansony na Tvrzi. 
5. 5., 15.00: Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi. 
6. 5., 15.00: Levínský kocour vypráví, Václav 
Vokolek – živě ilustrovaná pohádka. 
9. 5., 19.00: Vášeň baroka – Jaroslav Šonský 

a Gesine Tiefuhr – koncert vážné hudby. Jaroslav 

Šonský a Gesine Tiefuhr se vracejí k samostatnému 

programu v duu housle & cembalo. 

10. 5, 18.00: Lidé v místech – Jiřina Šiklová. 
Přednáška přední české socioložky o lokální kultuře 

a lokálních slavnostech, s kterými jsme vyrůstali. 

Poslední z letošních přednášek a setkání s odborníky 

v rámci projektu Lidé v místech! Vstupné zdarma 

11. 5., 19.00: Alice Nikitinová, Jan Turner – der-
nisáž Dvojřez. Autorská komentovaná prohlídka 

výstavy Dvojřez a koncert DJ Ventolin. 

13. 5., 15.00: Nejkrásnější narozeniny – Divadlo 
Tondy Novotného – pohádka. 
16. 5., 19.00: Housle na Tvrzi – Gabriela Deme-
terová. 
18. 5.–26. 5., 5. ročník festivalu ve veřejném 
prostoru Street For Art. Street For Art je původně 

lokální festival, který však přerostl přes hranice 

městské části a stal se kulturní akcí celopražského 

významu. Letošním tématem se k lokální kultuře 

a kultuře Jižního Města vrací. www.streetforart.cz. 

19. 5., 15.00: Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi. 
19. 5., 19.00: Veronika Vlková, Jan Šrámek – ver-
nisáž výstavy. Společná výstava dvou absolventů 

brněnské FuVU.

23. 5., 19.00: Zpěváci na Tvrzi – Kateřina Kněží-
ková. Koncert skvělé sopranistky. 

30. 5., 18.00: Židovský večer na Tvrzi. Večer se 

židovskou hudbou. 

DDM 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 – KVĚTEN (DDM JIŽNÍ MĚSTO)  
11.–13. 5., 10.00–17.00: Keramicko-výtvarná 
výstava. 
12. 5., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenise 
jednotlivců. 
12. 5., 10.00–16.00: Parním vlakem do Lhotky. 
19. 5., 16.00–19.00: Pokusme se společně.  
24.–27. 5., 9.00–17.00: Bambiriáda. 
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 KVĚTNU 2012: 
Pátky s babičkou či dědou
Babičky, dědečkové, přijďte se svými vnoučátky 

do Domečku. Info: mcdomecek@seznam.cz nebo 

na tel.: 773 993 985.

Ne 13. 5., 14.00: Květinová slavnost ke Dni 
maminek. 
So 26. 5., 14.00: Mléčné odpoledne.
Út 29. 5., 10.00: přednáška Mezigenerační soužití 
aneb Vztahy dítě – rodič – prarodič.  
Ne 3. 6., 14.00: Balonková oslava ke Dni dětí.

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

do školky)

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

na www stránkách)

Út 15.30–17.30: Otevřená herna 

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

Kroužek arteterapie  
Klub vozíčkářů Petýrkova 1949 – 

Výstava obrazů, fotografi í a kreseb 

Od 3. 5.–31. 5. 2012      

po, st: 8.00–17.30 • út, čt: 

8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00

Radnice Praha 11, 

Ocelíkova 672, Praha 4

Tel.: 267 902 323

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

Světy Martina Mulače 
a Luboše Vetengla 

Od 4. 5. do 26. 5. 2012
Výstava grafi k a maleb dvou studen-
tů z Grafi ckého ateliéru na Akademii 

výtvarných umění v Praze.

Knihovna Opatov – artotéka, 

Opatovská 1754, Praha 11

Otevřeno: po–út 9–19 , st–čt 12–19

pá 9–15 hod., tel.: 272 918 759

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

Út 17.30–18.30: Angličtina pro dospělé – středně 

pokročilí

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

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

Čt 9.00–12.00: Herna pro děti od 0 do 18 měsíců
Čt od 10.00: Cvičeníčko pro nejmenší
Čt 14.00–17.00: Hudební kurzy Yamaha
Pá 9.00–12.00: Otevřená herna
Pá 10.00: Pohádka s babičkou či dědou – čtení, 
vyprávění...
Pá od 10.30: Šikulové (tvořivá dílnička pro děti 

a rodiče)

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

Z PROGRAMU V KVĚTNU 2012:
3. 5., 19.00: Správně vidíme jen srdcem. Recitační 

pořad s hudebním doprovodem podle Exupéryho 

Malého prince.

1. 6., 18.00: Noc kostelů, prohlídka, koncert a další 

překvapení.

3. 6., 14.00: Balonková oslava ke Dni dětí. Odpole-

dne plné her a soutěží pro děti všeho věku. Dospělí 

vstup dobrovolný, soutěžící děti 40 Kč.

Kompletní program na www.kcmt.cz
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Víte, kdy je očkování proti vzteklině?

Chystáte se 
cestovat s dětmi? 

Odpověď na časté dotazy k výstavbě 
parkovacího domu v Janouchově ulici

• Jižní Město I
čtvrtek 17. května 9–12 a 13–17 hod.
Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ 

Praha 11

• Jižní Město II
čtvrtek 24. května 9–12 a 13–17 hod.
objekt Hráského ul. 1902 (garáž ve dvo-

ře u jednopatrové budovy čp. 1902, na-

proti řadě panelových domů čp. 1908 

a 1909)

Po  dohodě je možné provést i  trvalé 

označení psa mikročipem, který odpo-

vídá ISO standardu vydanému Evrop-

skou unií. Trvalé označení psa staršího 

6 měsíců, chovaného na území hlavního 

města Prahy, je povinné podle ustano-

vení obecně závazné vyhlášky. Čipování 

je hrazeno chovatelem v plné výši. Ten 

má nárok na  úlevu od  poplatku vždy 

ve  dvou následujících letech po  očipo-

vání (vždy 350 Kč/rok), poživatelé in-

validního či starobního důchodu neplatí 

v uvedených letech poplatek žádný. Dal-

ší možností, jak trvale označit psa, je te-

tování, které však v rámci hromadného 

očkování prováděno nebude. V případě 

označení tetováním není přiznáván ná-

rok na úlevu od poplatku.

Upozornění: Ochranné očkování proti 

vzteklině je na území ČR povinné podle 

zákona pro psy starší tří měsíců. Provádí 

se 1x ročně a je hrazeno chovatelem.

 Možnost očkování i  proti dalším in-

fekčním chorobám (kombinovaná vak-

cína). Pokud majitel psa nevyužije této 

hromadné akce, má možnost nechat si 

naočkovat zvíře u kteréhokoliv veterinár-

ního lékaře. Při očkování budou vydává-

ny ekologické sáčky na psí exkrementy.

Info: tel.: 267 902 357.
odbor životního prostředí

Upozorňujeme občany, že překračovat 

státní hranice České republiky je možné 

pouze s  platným cestovním dokladem. 

K  překročení hranice s  členským stá-

tem Evropské unie lze místo cestovního 

pasu využít i občanský průkaz.

 Zápisy dětí mladších 10 let do  ces-

tovního pasu rodiče se přestaly prová-

dět dne 30. 6. 2011 a stávající jsou plat-

né pouze do 26. 6. 2012.

 Máte-li v  plánu cestovat do  zahra-

ničí se svými dětmi, dostavte se včas 

se svým synem či dcerou na  oddělení 

evidence obyvatel a  osobních dokladů, 

které pro občany s  trvalým pobytem 

v  městské části Praha 11 sídlí ve Vidi-

mově ulici 1324, a požádejte o  vydání 

cestovního pasu. Vyhnete se tak dlou-

hým čekacím lhůtám a frontám, které se 

každoročně před prázdninami tvoří. 

 K vydání cestovního pasu pro nezle-

tilé dítě je zákonný zástupce povinen 

předložit rodný list dítěte, popř. svůj rod-

ný list (kvůli ověření státního občanství 

České republiky), v případě, že dítě bylo 

držitelem cestovního pasu, odevzdat pů-

vodní cestovní pas. Dítěti na  místě po-

řídíme snímek obličeje, staršímu 12 let 

sejmeme i otisky prstů, žádost o vydání 

cestovního pasu vytiskneme, dítě ško-

lou povinné žádost podepíše a zákonný 

zástupce zkontroluje všechny údaje a je-

jich správnost stvrdí podpisem. Správní 

poplatek za vydání cestovního pasu pro 

dítě mladší 15 let se vybírá v hotovosti 

při podání žádosti, jeho výše činí 100 Kč, 

platnost dokladu je 5 let.

 Nově můžete využít možnosti po-

žádat o  vydání občanského průkazu 

pro občana mladšího 15 let. K  žádosti 

o vydání prvního občanského průkazu je 

třeba předložit rodný list občana, jemuž 

má být průkaz vydán, a  rodný list zá-

konného zástupce, potřebný k  ověření 

státního občanství České republiky. Pří-

tomnost dítěte je stejně jako u podání 

žádosti o  cestovní pas nutná, postup 

pořízení žádosti je obdobný jako u  ces-

tovního pasu. Správní poplatek ve výši 

50 Kč se hradí v hotovosti, platnost prů-

kazu je též 5 let.

red

Vážení spoluobčané,
vzhledem k  množícím se dotazům 

na  záměr výstavby garážových domů, 

dovolujeme si vám sdělit následující. 

Městská část Praha 11 v  žádném pří-

padě neuvažuje v současné době o vý-

stavbě parkovacího domu v ulici Janou-

chova.

 K  dnešnímu dni nebyl dán jedenác-

tou městskou částí žádný pokyn 

k zahájení úkonů, které jsou nutné 

provést při předpokladu výstav-

by parkovacího domu. Současné 

používané parkoviště ani pozem-

ky nejsou v majetku městské čás-

ti Praha 11, což znamená, že při ne-

zbytnosti dodržení současných zákonů 

Praha 11 nemůže na  tomto pozemku 

provést žádné stavební práce a změny. 

Městská část Praha 11 již před časem 

o  tomto informovala představitele by-

tových družstev ve  zmíněné lokalitě. 

Studie, kterou někteří občané argumen-

tují, vychází z  materiálu „Koncepce ře-

šení dopravy v klidu na území MČ Pra-

ha 11“. Tato studie je pouze orientační 

a mapuje lokality, ve kterých je možno 

výhledově zvážit výstavbu parkovacích 

domů. 

 Vzhledem k tomu, že městská část 

Praha 11 nehodlá činit žádné kroky bez 

souhlasu občanů, proběhla anketa, kte-

rá měla jediný účel, zjistit názory občanů 

na problematiku parkování v dané loka-

litě. Byli jsme zvoleni občany jako jejich 

řádní zástupci, a  proto platí a  bude 

platit i  nadále, že bez souhlasu 

většiny občanů se ve  zmíněných 

lokalitách parkovací domy sta-

vět nebudou, a  to již vzhledem 

k tomu, že tyto parkovací domy 

mají sloužit především občanům 

v daném místě. Je tedy nemyslitelné, 

aby byly vystavěny bez jejich souhlasu. 

 Městská část Praha 11 je schopna 

garantovat, že se tak v žádném případě 

nestane do konce našeho volebního ob-

dobí. Věříme, že jednotlivci, kteří pod-

souvají občanům své velmi „upravené“ 

názory, nebudou vyslyšeni a  příslušní 

zaměstnanci městské části Praha 11 

vám rádi veškeré vaše dotazy zodpoví. 

Mgr. Dalibor Mlejnský
starosta městské části Praha 11

Městská část Praha 11 

ve spolupráci s výborem Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 4, Československou obcí legionářskou, 

Občanskou iniciativou VDĚČNOST, Svazem důstojníků a praporčíků Armády ČR, Koordinační radou Klubu vojenských 

důchodců pro Prahu 4, Sokolskou župou Pražskou „Scheinerovou”

zve na tradiční pietní akt na Chodovském hřbitově v úterý 10. května v 10 hodin
Uctíme společně památku účastníků Pražského povstání 

a příslušníků Rudé armády, kteří padli v bojích s německými nacistickými vojsky v květnu roku 1945.



MČ Praha 11 připravila pro jihoměstské děti

Na které období (dny):

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Škola:

Ulice:

Město:

E-mail:

Telefon:

Částka obsahuje počet dní krát 200 Kč,
kterou zašlete na účet.

Příklad:
Počet dní je 3 tj. 3 × 200 Kč

částka k úhradě je tedy 600 Kč
Přihlašovaný se narodil 3. 5. 1998

variabilní symbol bude tedy 03051998
konstantní symbol 333

zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte

Závazné přihlášení dítěte na Příměstský tábor Prahy 11:

Nabídka pro děti ve věku od 5 (předškolního věku) do 15 let

Cena jednoho dne je 200 Kč, zbytek doplácí MČ Praha 11 a v něm je zahrnuta: 
svačina, oběd, doprava a program. Uzávěrka přihlášek a platby 2 pracovní dny předem. 

Přihlášky: na www.taborypraha11.cz nebo tento letáček osobně doručte na po-
datelnu MČ P11, Ocelíkova 672/1, Praha 4 nebo zašlete tento letáček na adresu:  
Příměstský tábor, podatelna MČ P11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

Platba na účet - 43-8526980257/0100, variabilní symbol je datum narození dítěte 
ve formátu ddmmyyyy (den, měsíc, rok), konstantní symbol - 333,  zpráva pro příjem-
ce - jméno a příjmení dítěte

Více informací na stránkách a tel. čísle:
e-mail: info@sportacek.com
www.taborypraha11.cz
INFO LINKA: 725 006 262

Garant táborů:
Ing. Eva Štampachová - MČ Praha 11

od 2. 7. do 31. 8.  2012
od pondělí do pátku vždy
od 7:00 do 18:00 hod.
ZŠ K Milíčovu nebo
ZŠ Mikulova od 7:00 do 8:30 hod.
ZŠ K Milíčovu nebo
ZŠ Mikulova od 17:00 do 18:00 hod.

Termín:

Místo srazu:

Místo vyzvednutí:

Program:
Hry v přírodě (lanové překážky, outdoorové hry)
Celodenní výlet (návštěva kulturních památek, 
přírodních rezervací atd.)
Míčové a jiné hry (fotbal, frisbee, vybíjená, tečovaná apod.)
Celodenní dobrodružná hra (Trifidi, Hledání pokladu,
Z pohádky do pohádky atd.)
Den plný sportu a soutěží (závody na bobocaru, 
koloběžky atd.)

ggg
Pondělí:

Úterý:

Středa:
Čtvrtek:

Pátek:

MMČČ PPrraahhaa 1111 ppppppppppřřřřřiiiiippppprraavviillaa pppprrrroo jjjiihhoomměěssttsskkéé dděěttii

N bbídk dě i ěk d ( ř ddšk l íh ěěk ) d l

LETNÍ JEDNODENNÍ 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
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Benjamin Klub
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„Dobrodružství se dá prožít nejen u počítače”, říká 
spisovatelka Lucie Křesťanová

Lucie Křesťanová žije na  Jižním Městě 

od  roku 1993. Pracuje jako redaktorka 

časopisu Gong, který je určen občanům 

s  vadami sluchu. Věnuje se také knižní 

redakci, rediguje romány, detektivky, 

knížky pro děti a  populárně-naučné ti-

tuly. Je autorkou knihy Sedm větrných 

pohádek, kterou letos v  únoru vydalo 

pražské nakladatelství Brána. Má 18le-

tého a 6letého syna. 

Jak se vám žije na Jižním Městě?
Bydlení na  Jižním Městě mi vyhovuje 

v  tom směru, že jde o  lokalitu, odkud 

není daleko do  centra města, ale ani 

do  lesa. Navíc je jich tu hned několik – 

Kunratický les, Milíčovský les, Hostivař-

ský lesopark, takže když se vám jeden 

omrzí, zajdete si na procházku do jiného. 

Já si bez pravidelných procházek v  lese 

nedovedu život moc představit. 

Vaše pohádky se také odehrávají pře-
vážně v  lese. Řekněte nám o  nich 
něco… 
Ano, jsou to příběhy z  lesa, který se 

jmenuje Větrov a  pěkně to v  něm fou-

ká, protože mu vládne vznešený Pán 

větru. V lese žijí různí obyvatelé – houby, 

skřítci, zvířátka, ale i  čarodějové a  víly 

a také do něj chodí malovat jeden malíř 

se svým jezevčíkem a samozřejmě děti 

z okolních vesnic. Setkají se na výstavě 

hub, kde dojde málem k neštěstí… Víc 

prozrazovat nebudu.  

Osloví ještě pohádky, které se odehrá-
vají v lese, dnešní děti? Nebude jim pro-
středí lesa připadat moc „obyčejné“? 
Já doufám, že je osloví, protože přece 

i  v  obyčejném lese se odehrávají neo-

byčejné příběhy. Na  naše děti dnes ze 

všech stran útočí nejrůznější příšerky 

– želvy Ninja, Gormiti, Pokémoni nebo 

v  lepším případě méně agresivní Šmou-

lové. Jsou v  televizi, v  kinech, v  časo-

pisech, najdete je dokonce i  v  jogurtu 

či v  jiném zboží, které jsou nešťastné 

maminky nuceny na přání dětí kupovat. 

Kluci mají dojem, že když nebudou mít 

v kapse alespoň tři fi gurky Gormitů, ne-

budou dost IN. Můj šestiletý synek této 

mánii také propadl.

Jak starým dětem jsou pohádky určeny?
To si netroufám říci, tohle je se všemi 

pohádkami stejné – mohou se číst v ja-

kémkoli věku. Menší děti na  větrných 

pohádkách určitě zaujmou krásné ob-

rázky ilustrátorky Zdeňky Študlarové 

nebo veselé básničky a  starší čtenáři 

třeba po  přečtení dostanou chuť zajít 

do  lesa na  houby – to mi napsala ka-

marádka, když dočetla knížku svému 

synovi… U  nás doma to bylo tak, že 

18letý syn si pohádky hned přečetl, prý 

aby se „vrátil do  dětských let“, zatím-

co mladší 6letý vzdoroval. Bylo mu po-

dezřelé, že pohádky napsala maminka. 

Nakonec ale obrázky zvítězily a čtení se 

rozběhlo…

Jakou další knížku chystáte?
Další knížka se bude jmenovat Pohádky 

z babiččina kufříku. Děti se v ní dočtou 

o  tuleních, orangutanech, slonech, žira-

fách, zebrách a dalších exotických zvířa-

tech, která u nás ve volné přírodě nežijí, 

ale můžeme je navštívit třeba v  zoolo-

gických zahradách. 

Andrea Wolfová

P.S. Milí čtenáři, pokud máte ve svém 
okolí někoho zajímavého, pošlete nám 
tip na rozhovor do  redakce na e-mail: 
fouckovad@praha11.cz. 

Obklopený zelení a  obytnými domy 

ve Vejvanovského ulici najdete rodinný 

klub Benjamin. Jeho hlavní náplní je pro 

rodiny s  dětmi organizovat zajímavé 

akce plné sportovních a  poznávacích 

aktivit. Zaměřuje se hlavně na  děti 

ve  věku od 9 měsíců do 12 let. V  klu-

bu pracuje mnoho odborníků na  práci 

s dětmi, psychologové a lidé, kteří mají 

s  podobnou kreativní prací mnohaleté 

zkušenosti. Velkou výhodou Benjaminu 

je rozlehlá zahrada, kterou klub využívá 

k venkovním aktivitám. 

 Benjamin klub nabízí širokou nabíd-

ku aktivit, pro ty nejmenší:

•  „Čas být spolu“, je to aktivní pohyb 

rodičů s dětmi od 9 měsíců do 2 let. 

•  Cvičení rodičů s  dětmi, Hravé učení 

pro děti od 1,5 roku. 

•  Tanečky, oblíbený ateliér Artík pro děti 

od 2 let. 

 Nabízí kroužek Zdravého pískání pro 

děti, Fitaerobic a pohybové hry.

 Dospělí tu najdou například kurzy 

pilates, bosu, step aerobiku, cvičení 

na míčích a mnoho dalších aktivit.

 Od září se za podpory MČ Praha 11 

rozběhne školka pro děti od  2 let, je-

jichž rodiče se chystají do zaměstnání.

 V  Benjaminu se nezapomíná ani 

na cvičení pro těhotné maminky. Z jazy-

kových aktivit nabízí Benjamin Mortimer 

English, což je výukový program pro 

děti i dospělé. 

 Samozřejmostí jsou sportovní aktiv-

ní víkendy a pobyty pro rodiny s dětmi.

Kompletní info a program: 

http://benjaminklub.webnode.cz/ 

Benjamin klub
Vejvanovského 1610

149 00  Praha 

Tel.: 603 468 151, 272 912 124 

Dana Foučková
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Sólistka Národního divadla rozezní Chodovskou tvrz

Cyklus Housle na tvrzi pak uzavře hous-

listka, violistka a  sólistka světových or-

chestrů Gabriela Demeterová. Sopranist-

ka Kateřina Kněžíková absolvovala v roce 

2007 Pražskou konzervatoř u prof. Jiřiny 

Přivratské, u níž také pokračovala ve stu-

diu klasického zpěvu na hudební fakultě 

Akademie múzických umění. Svou profe-

sionální pěveckou činnost zahájila v  Di-

vadle F. X. Šaldy v Liberci a v Národním 

divadle v Praze debutovala v roce 2005. 

V současné době je stálou členkou sou-

boru Opery Národního divadla Praha, 

kde účinkuje převážně v mozartovských 

rolích jako Susanna (Figarova svatba), 

Serpetta (La fi nta giardiniera), Servilia (La 

clemenza di Tito), Despina (Cosi fan tut-

te), Ilia (Idomeneo) a Blonda (Únos ze se-

railu). Kněžíková spolupracovala s přední-

mi dirigenty jako Serge Baudo, Manfred 

Honeck, Asher Fisch, Ralf Reuter, Jakub 

Hrůša, Tomáš Netopil, Václav Luks nebo 

Robert Jindra a významnými hudebními 

tělesy jako Pražská komorní fi lharmonie, 

Česká fi lharmonie, Camerata Salzburg či 

FOK, Collegium 1704. Jistě nejznámější 

je ovšem její hlas z  nahrávky nové ofi -

ciální verze české státní hymny, kterou 

v roce 2008 připravila pod vedením Jiří-

ho Bělohlávka za  doprovodu orchestru 

Národního divadla. Kateřina Kněžíková 

vystoupí v  rámci hudebního cyklu Zpě-

váci na  Tvrzi 23. května od  19 hodin. 

A  nezapomeňte, že na  komorní koncer-

ty vážné hudby můžete jít nyní se svou 

polovičkou za poloviční cenu. Stále totiž 

platí akce 1 + 1 lístek zdarma. 

Vážná hudba v Tvrzi: 
•  Šansony na Tvrzi, 3. května, 18.00 ho-

din 

•  Jaroslav Šonský – Švédsko/ČR (housle) 

& Gesine Tiefuhr – Německo (cembalo), 

9. května, 19.00 hodin 

•  Gabriela Demeterová, 16. května, 

19.00 hodin 

•  Kateřina Kněžíková, 23. května, 19.00 

hodin 

KOMORNÍ KONCERTY VÁŽNÉ HUDBY V CHODOVSKÉ TVRZI PŘEDSTAVÍ 

NA SKLONKU JARA DALŠÍ FAMÓZNÍ INTERPRETY. VEDLE TRADIČNÍCH 

ŠANSONŮ NA TVRZI TAK V TVRZI MŮŽETE VIDĚT SÓLISTKU NÁRODNÍ-

HO DIVADLA KATEŘINU KNĚŽÍKOVOU NEBO HOUSLOVÉHO VIRTUOSA 

JAROSLAVA ŠONSKÉHO. 

Marek Ztracený poprvé v Zahradě
Marek Ztracený je zpěvák, klavírista 

a písničkář, který vnesl na českou scénu 

svěží vítr.

 Z neznámého chlapce se stal takřka 

přes noc hvězdou, když ho první singl 

„Ztrácíš“ na  dlouhé týdny katapultoval 

do čela hitparád. Jeho úspěch nebyl žád-

nou náhodou ani dílem šikovných ma-

nažerů – Ztracený vystudoval skladbu 

na konzervatoři Jaroslava Ježka a hudbě 

věnoval většinu svého času. Ani úspěch 

ho nevyvedl z koncentrace. 

 Přestože se začal objevovat na  ti-

tulních stránkách časopisů a  webových 

magazínů a  objem společenských po-

vinností narůstal, Marek nahrál a  vydal 

druhé, neméně kvalitní album „Pohledy 

do  duše“. Do  KC Zahrada dorazí ten-

hle idol dívek i  příznivců dobrého popu 

ve čtvrtek 10. května. 

 Další informace o pořadech najde-

te a  vstupenky si můžete zakoupit na

 www.kczahrada.cz.

Velmi společenské 
tance
Nečekaný divadelní hit Jiřího Havelky 

láme rekordy absolventských představe-

ní: hraje se už pátým rokem.

 Autoři ho charakterizují jako předsta-

vení pro všechny, kteří chodí do  taneč-

ních, rádi na ně vzpomínají nebo alespoň 

jednou v životě měli vztah. Jaké je vlast-

ně spojení mezi láskou a  tancem? Reži-

sér Jiří Havelka vysvětluje: „Zajímá nás 

tančení muže či ženy ve vztahu. Tančení 

ve  smyslu hraní různých her, přetvářek, 

manipulací s cílem dosáhnout u toho dru-

hého jistého vnímání sebe sama, zkou-

mání vjemů, vysílání signálů. A ten tanec 

mezi mužem a ženou jsme si vzali doslo-

va.” Blogeři na  internetu o  představení 

nadšeně píšou, že je jednou z  nejkvalit-

nějších teenagerovských komedií, jakou 

je možné v současné době vidět. A to ne 

pouze v divadle. Přesvědčte se v Zahra-

dě ve středu 23. května od 19 hodin.
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Jaké to bylo na dně Hostivařské nádrže?
Měl jsem možnost pohovořit s Ing. Kar-

lem Plucarem, ředitelem fi rmy Pas Plus, 

s. r. o., která veškeré práce spojené s od-

bahňováním prováděla.  

 Zajímalo mne, jak fi rma stíhala termí-

ny prací a odevzdání. Je nutné si uvědo-

mit, že venkovní práce ovlivňují rozmary 

počasí a  delší deště mohou posunout 

harmonogram návazných prací. Jeden 

den deště prý znamená dva až tři dny 

zdržení. S tím se musí počítat a nesmí to 

ohrozit konečný termín odevzdání prací. 

Celkový termín resp. dokončení prací se 

fi rmě podařilo o 14 dnů urychlit.

 Zajímalo mne, jak fungovala spolu-

práce s investorem resp. s Magistrátem 

hl. m Prahy, konkrétně s odborem ochra-

ny prostředí, odd. krajinné zeleně. Při 

takovýchto větších pracích vždy vznikají 

drobné problémy v harmonogramu, kte-

rým se nedá předejít. Nicméně spoluprá-

ci konkrétně s řečeným odborem si pan 

ředitel pochvaloval. Pokud je dobrá vůle 

na  obou stranách, vše se vždy podaří 

operativně vyřešit. Nepociťoval ze stra-

ny zadavatele žádné tlaky ani výhrady. 

Na  všech strojích, které na  dně praco-

valy, má fi rma zabudované GPS systé-

my a  veškerý pohyb se on-line sleduje 

a zaznamenává. Lze tak zdokumentovat 

veškeré práce a je zcela vyloučeno, aby 

někdo půl dne nedělal co má nebo dělal 

někde něco jiného (do své kapsy). To by 

byla poslední jízda dotyčného pracov-

níka. Celkem se na  dně pohybovalo až 

30 zemních strojů, denní průměr byl 

cca 17.

 Zpočátku měla fi rma poněkud pro-

blémy s  dopravní policií, několikrát pře-

tížila nákladní auta. Ona se totiž dost 

špatně odhaduje váha, když je materiál 

různě provlhlý. Tento problém se však 

podařilo vyřešit snížením váhy nákladu, 

přesto termín fi rma dodržela.

 Asi nejhorší prý byly zrádné jámy 

na naprosto nečekaných místech. Nepo-

mohly ani 1,4 m široké pásy nakladačů. 

Jeden stroj se téměř utopil na zdánlivě 

bezpečném místě, ale  včasná pomoc 

okolních strojů poblíž ho zachránila před 

vážnými problémy.

 Velkým problémem však byl lidský 

faktor. Krádeže. Přes neustálou kontrolu 

pracoviště se ztrácela nafta a další ma-

jetek, vše vyvrcholilo ztrátou „čtyřkolky“, 

jednalo se o  rozměrné a  těžké vozidlo 

a rozhodně ho nemohl odtáhnout jeden 

člověk.

 Ani nástrahy způsobené přírodou či 

několika zloději nezdržely průběh prací 

a nádrž se začala podle plánu napouštět.

Několik údajů na závěr
 198 tisíc m3 bahna, které se od 

60. let nahromadilo na  dně přehrady, 

bylo vyvezeno do  Uhříněvsi, kde z  něj 

vznikl protihlukový val. Pro odvoz ze dna 

sloužila speciální ocelová vozovka, která 

se na rozdíl od betonových bloků neboří 

do bahna.

 Dokončuje se výstavba vyhlídkového 

mola na pravém břehu nádrže. Aby ne-

došlo k zalití staveniště, není nádrž na-

puštěna na klasickou zimní hladinu, ale 

je o cca 2 metry níže než obvykle.

 Celkové náklady provedených prací 

dosáhly 74,7 mil. Kč včetně DPH. Tato 

částka byla hrazena z rozpočtu hlavního 

města Prahy. 

Info: www.praha11.cz/cs/jizni-mesto-zije/

vodni-nadrz-hostivar/

Petr Kefurt

 Doslova první hrábnutí 28. dubna 2011

  Hromady přeházeného bahna byly vysoké, 

8. června 2011

  Pracovalo se současně na mnoha místech, 

8. června 2011

  Speciální ocelová vozovka, 8. června 2011

  Již vyčištěné dno, podzim 2011

  Zimní stav nově napuštěné přehrady 

18. února 2012 

  Ředitel Ing. Plucar při rozhovoru 5. dubna 

2012

FOTO: PETR KEFURT
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JELA RYCHLE,  POD VLIVEM ALKO-
HOLU. Ráno 28. března prováděli 

strážníci ve  Hviezdo-

slavově ulici kont-

rolu dodržování 

nejvyšší dovolené 

rychlosti vozidel. 

Zanedlouho zasta-

vili osobní vozidlo, 

které jelo nedovole-

nou rychlostí. Následnou kontrolou 

zjistili, že vozidlo řídí žena vezoucí své 

dvě děti do školy, která nejenom, že 

nerespektovala nejvyšší povolenou 

rychlost, ale byla i  pod vlivem návy-

kové látky. Z tohoto důvodu strážníci 

na  místo přivolali Policii ČR a  opilou 

řidičku jim předali k dalšímu šetření. 

KRADL A BYL CELOSTÁTNĚ HLE-
DÁN. V provozovně potravin v Roztyl-

ské ulici byl 29. března zadržen muž, 

který kradl. Po příjezdu hlídky strážní-

ci zjistili, že dotyčný kradl i přesto, že 

po něm bylo vyhlášeno celostátní pát-

rání Policií ČR. Z tohoto důvodu stráž-

níci muže předvedli na Policii ČR, kde 

ho předali k dalšímu šetření.

I  PO  VYHOŠTĚNÍ MU CHUTNALO 
ČESKÉ PIVO. Na  operační středisko 

obvodního ředitelství městské policie 

bylo oznámeno 31. března, že v  uli-

ci Mírového hnutí leží na  zemi muž. 

Po příjezdu hlídky na místo strážníci 

zjistili, že se jedná o cizince ukrajinské 

národnosti, který byl silně opilý a jeho 

pobyt v  České republice byl již delší 

dobu označen za nežádoucí. Z tohoto 

důvodu strážníci na místo přivolali ci-

zineckou policii a nežádoucího hosta 

naší republiky jim předali k deportaci 

do jeho vlasti.

SVOJI SÍLU UKAZOVALI POPELNI-
CÍM. Pozdě večer 31. března bylo 

oznámeno na l. 156, že se v Brechto-

vě ulici pohybuje skupina osob, která 

svoji sílu vybíjí na nádobách na odpad. 

Po příjezdu hlídky na místo bylo stráž-

níky zjištěno, že u  zastávky MHD je 

vytržená dopravní značka a  rozbitý 

odpadkový koš. Zevrubnou kontrolou 

okolí strážníci zadrželi skupinu osob, 

která odpovídala udanému popisu, 

z níž jeden člen se k danému silácké-

mu skutku přiznal a  hlídce sdělil, že 

se posilnil alkoholem a  chtěl vyzkou-

šet svoji velkou sílu. Z těchto důvodů 

strážníci danou věc zdokumentovali 

a  oznámili událost pro podezření ze 

spáchání přestupku na úřad městské 

části Praha 11 k dalšímu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Strážníci zkontrolovali dětská 
hřiště na Jižním Městě

Strážníci z  jedenáctého pražského ob-

vodu spolu s kolegy z Útvaru prevence 

městské policie v  předposlední březno-

vý den trávili svoji službu poněkud ne-

obvyklým způsobem. Tradiční pracovní 

pomůcky tentokrát doplnili gumovými 

rukavicemi a  kontejnery na  sběr nebez-

pečného odpadu a často doslova na ko-

lenou prohledávali vytipovaná pískoviště, 

dětská hřiště, okolí laviček, prolézaček 

a houpaček. 

 V Hájích strážníci zkontrolovali jede-

náct dětských hřišť, mimo jiné v Terero-

vě ulici a ve vnitrobloku Šalounovy ulice. 

V  Chodově to bylo deset hřišť a  písko-

višť, mezi nimi například hřiště v ulici Dě-

dinova. 

 Dobrou zprávou je, že v  místech, 

která jsou určená pro hru dětí, strážníci 

žádné injekční stříkačky nenašli. Pouze 

tři kusy tohoto nebezpečného materiá-

lu nalezli mimo dětské hřiště, v blízkosti 

trafostanice v Mendelově ulici. 

 „Rád bych v této souvislosti apeloval 

na všechny občany, najdete-li nebo uvidí-

te-li odhozenou injekční stříkačku, v žád-

ném případě na ni nesahejte, nesnažte 

se ji zlikvidovat, ani ji neházejte do  od-

padkového koše. Zavolejte strážníky, ti 

tyto předměty odklidí a předají k likvida-

ci,“ upozorňuje ředitel strážníků z Prahy 

11 Petr Schejbal. 

 Akce s  názvem „Injekční stříkačky – 

bezpečná a  čistá pískoviště“ proběhla 

v  jeden den po  celém hlavním městě. 

Strážníci při této akci, kterou provádí 

průměrně čtyřikrát do  roka, zkontrolo-

vali 221 dětských hřišť a  další lokality, 

ve  kterých se ve  vyšší míře vyskytují 

narkomani. Nalezli a k bezpečné likvidaci 

předali 115 injekčních stříkaček a 14 in-

jekčních jehel. 

Hana Fialová Doleželová

PRŮMĚRNĚ ČTYŘIKRÁT DO ROKA SE STRÁŽNÍCI VYDÁVAJÍ NA DĚTSKÁ 

HŘIŠTĚ, PÍSKOVIŠTĚ A DOSLOVA JE PROČESÁVAJÍ PŘI HLEDÁNÍ INJEKČ-

NÍCH STŘÍKAČEK, JEHEL A DALŠÍHO NEBEZPEČNÉHO MATERIÁLU. VYBA-

VENI JSOU TROCHU NETRADIČNĚ – RUKAVICEMI, SPECIÁLNÍMI KONTEJ-

NERY A HRÁBĚMI.

FOTO: MARTINA VANÍČKOVÁ
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Jihoměstská sociální, akciová společnost připravuje

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIŽNÍHO MĚSTA
14. ročník se uskuteční 24. května od 11 hodin 

v zahradě klubů seniorů Křejpského 1502, Praha 11

Soutěžit se bude v následujících disciplínách: kroket, driblování s míčem na čas, 

ruské kuželky pouze pro tříčlenná družstva, veslování, slalom vozíčkářů, hod míčem na cíl, hod na koš, 

střelba na branku, lukostřelba, nejdelší okrájená jablečná slupka, šipky. 

Většina disciplín je připravena nejen pro seniory, ale i pro vozíčkáře.

Každý účastník, s výjimkou vozíčkářů, se může přihlásit maximálně ke třem disciplínám + do soutěže družstev 

v ruských kuželkách.

Na nejlepší čekají zajímavé ceny.

Záštitu převzali: senátor PhDr. Milan Pešák, starosta MČ Praha 11 Mgr. Dalibor Mlejnský 

K příjemné náladě přispějí zajímaví hosté, dobrá hudba a kulturní program.

Pro soutěžící i diváky je připraveno občerstvení.

Podrobné informace včetně přihlášek obdržíte u: E. Meixnerové, Šalounova 2025, tel.: 267 990 164, 724 603 302.

Uzávěrka přihlášek je 4. května. 
Přijďte sportovat, fandit, nebo se jen bavit, budete vítáni.

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

na letošní seminář DPH, který se bude konat 

31. května v KC Zahrada, Malenická 1784/4, Praha 4, Chodov od 10 do13 hodin.
Občerstvení zajištěno. Seminář je zdarma. 

V případě zájmu svoji registraci pošlete na e-mail: podnikatele@praha11.cz 
V registraci prosím uveďte: název fi rmy, jméno účastníka/ů (za jeden subjekt se mohou účastnit 2 osoby). 

Mateřská škola

Mírového hnutí 1680 

přijme 

vedoucí kuchařku

info na tel.: 

602 776 674
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Veřejné projednání návrhu zadání pro zpracování 
Studie revitalizace lokality Háje
V městské části Praha 11 se uskutečni-

lo prvé veřejné projednání záměru podle 

pravidel stanovených zastupitelstvem 

naší městské části Praha 11. Ta má 

snad jako jediná v  hlavním městě sta-

novená jasná pravidla pro projednávání 

svých rozvojových záměrů s veřejností. 

Je to další z  kroků, kterými se radnice 

snaží zapojit obyvatele Jižního Města 

přímo do procesu rozhodování o využití 

území, ve kterém žijí. 

 Tímto prvním projednávaným zámě-

rem se stal návrh zadání pro zpracová-

ní Studie revitalizace lokality Háje. Proč 

zrovna Háje? Proto, že v tomto území se 

za poslední léta objevilo několik kontro-

verzních projektů na přestavbu prostoru 

v návaznosti na stanici metra a městská 

část jen obtížně hledala cestu, jak těmto 

projektům dát přívětivější tvář, případně 

jak je zcela odmítnout. Z tohoto důvodu 

se Zastupitelstvo městské části Praha 

11 rozhodlo na  svém zasedání dne 4. 

ledna 2011 „...zajistit zpracování samo-

statného uceleného podkladu pro revita-

lizaci lokality Háje a zapojit do zpracová-

ní podkladu občany...” 

 Co vlastně má být obsahem budou-

cí studie? Zase nějaký další kontroverzní 

návrh na  řešení prostoru Centra Háje? 

Nikoli! Obsahem studie budou regulační 

zásady, ze kterých by měl budoucí po-

tencionální investor ve svém záměru vy-

cházet a  jejichž dodržení bude městská 

část Praha 11 uplatňovat v územních či 

dalších řízeních, a právě na tvorbě těchto 

regulačních zásad se mohou spolupodílet 

i obyvatelé Jižního Města. Odbor územ-

ního rozvoje na  základě analytických 

podkladů připravil návrh zadání pro zpra-

cování Studie revitalizace lokality Háje 

a  občané dostali možnost, aby svými 

náměty mohli ovlivnit vypracování zásad, 

podle kterých by Centrum Háje mohlo 

v budoucnu dostat svoji novou podobu. 

Každý z  podaných námětů bude vyhod-

nocen a  spolu s  návrhem zadání bude 

v  procesu jejich posuzování projednán, 

nejprve ve Výboru územního rozvoje a ži-

votního prostředí, poté v Radě městské 

části Prahy 11, nakonec v Zastupitelstvu 

městské části Prahy 11, které o návrhu 

zadání s  konečnou platností rozhodne. 

To znamená, že každý z podaných námě-

tů bude posouzen společně se zdůvod-

něním, zda byl námět přijat, nebo z  ja-

kých důvodů přijat nebyl a občané budou 

o výsledku informováni.

 Jestliže občan nevyužil svoji mož-

nost k  podání námětů k  návrhu zadá-

ní, není pro něj nic ztraceno. Až totiž 

projektant odvezdá zpracovanou studii 

s  návrhem regulačních prvků, potom 

bude probíhat „další kolo” veřejného 

projednávání, kdy se obyvatelé Jižního 

Města budou moci znovu vyjádřit k ob-

sahu zpracované studie.

 Podobná veřejná odborná projedná-

vání záměrů budou na Jižním Městě po-

kračovat a vedení radnice předpokládá, 

že tak využije další z cest, jak bude mož-

né zapojit obyvatele Prahy 11 do hledá-

ní nové, ještě přívětivější podoby Jižního 

Města. 

 Závěrem vám chci sdělit, že až odbor 

územního rozvoje zpracuje a vyhodnotí 

podané náměty k návrhu zadání Studie 

revitalizace lokality Háje, budeme vás 

o tom informovat. 

Ing. Miroslav Tatíček, 
odbor územního rozvoje

SOCIÁLNÍ
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INZERCE

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

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

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

• 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.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, ka-
nalizace, topení. Výměna plynových spotřebi-
čů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan Horyna, 
tel. 603 554 550, 271 912 323.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 
plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-
tů, připojování kuchyní a  podobně. Výměny 
rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.: 
603 344 485, email: jirka.vlasak@volny.cz.

• INSTALATÉRSKÉ 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.

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

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-
ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a  de-
sek. Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• ELEKTRIKÁŘ V  PRAZE 4, 11 a  12. Tel.: 
602 441 762, 272 765 431.

• ELEKTRIKÁŘ PRO JIŽNÍ MĚSTO. Provádí-
me veškeré opravy a úpravy elektroinstalace 
v bytech a domech. Jiskří Vám zásuvka či vy-
pínač? Volejte 737 323 598, pište na elektro-
-udrzba@seznam.cz.

• 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.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 
malířské práce, stropní kazety, levně, rych-
le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 
603 494 330, E-mail: ivan.lafek@email.cz.

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 
skel, seřízení kování. Tel. 737 202 354.

• 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.

• 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.

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

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

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-
keré zednické a  obkladačské práce, malo-
vání, štukování, plovoucí podlahy. Kvalita 
a  rozumná cena. Tel.: 720 391 187, e-mail: 
skutchan@seznam.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.

• KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE bytových 
jader, koupelen a nebytových prostor na klíč, 
ale i  dílčí zednické a  obkladačské práce, 
malování, voda, odpady, elektro vč. revize 
a  další práce za  rozumné ceny a  ve  vysoké 
řemeslné kvalitě. Tel. 775  394  136, e-mail: 
fi alalad@seznam.cz. 

• VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či 
půdu. Odvoz starého nábytku a jiného odpa-
du k likvidaci. Tel.: 777 227 840.

• 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. 777 207 227.

• 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.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-
hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 
ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 
www.stehovanibytu.cz.

• 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.

• 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.    

• 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.

• KOMPLEXNÍ MEZINÁRODNÍ SPEDIČNÍ 
A  LOGISTICKÉ SLUŽBY. Zkušený a  pro-
fesionální tým. Nejlepší ceny na  trhu. Tel. 
777 539 240.

• PO servis s. r. o. – v požární bezpečnosti 
staveb. Preventivní požární prohlídky, kont-
roly, revize, zkoušky a opravy všech požárně 
bezpečnostních zařízení. Tel. 261  226  761, 
www.POservis.cz.

• 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.

• UKLIDÍM, VYŽEHLÍM, UMYJI OKNA, pra-
videlně i  příležitostně, služby pro každého, 
cena dohodou. Tel.: 728 484 554.

• 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.

• 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.

• 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.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpra-
vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 
94, tel: 272 929 597.

• 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.

• 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.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u  metra Háje – 
rozvody, výživné, převody bytů do osobního 
vlastnictví a ostatní bytové záležitosti, zastu-
pování u  soudu, vymáhání pohledávek, dě-
dictví, exekuce, smlouvy. Tel.: 606 125 069, 
e-mail: causa@cmail.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.

• POJIŠTĚNÍ NÁJMU PROTI NEPLATIČŮM, 
POJIŠTĚNÍ VOZIDEL, DŮCHODOVÁ RE-
FORMA. Pojišťovací makléř – Mgr.  J. Lně-
ničková, tel: 775 302 353, jitka.lnenickova@
seznam.cz, www:usetritfi nance.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.

Služby

BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE BYTŮ
KOMPLETNĚ NA KLÍČ. RYCHLE, KVALITNĚ, SPOLEHLIVĚ A LEVNĚ.
 Firma s tradicí 13 let na Jižním Městě a Praze 4. JÁDRO DO 7 DNŮ od 88000 Kč.

Pro OBYVATELE PRAHY 11 a 4  – SLEVA 10 %,  
pro BYTOVÁ DRUŽSTVA A DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ  

z celé Prahy – SLEVA 10 % od dvou rekonstrukcí.
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
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• 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.

• NEHTOVÉ STUDIO – salon Magnolie – mo-
deláž nehtů, manikúra, P-Shine, Nechvílova 
1839, Praha 4 – Chodov, zadní vchod. Objed-
návky: Ivana Růžičková. 604 762 429.

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Nabízím veškeré 
kadeřnické služby u vás doma. Kvalitní služby 
za příjemné ceny. Tel. 777 285 669.

• 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.

• 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.

• VETERINÁŘKA U VÁS DOMA, MVDr. L. Bo-
háčová nabízí očkování, čip, pas, odběr a vy-
šetření krve atd. u Vás doma, složitější zákro-
ky v ordinaci. Objednání na tel. 775 918 250, 
www.veterina-praha4.cz.

• 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, 
vyjezdovyservis.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.

• 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. 

• SATELITNÍ A POZEMNÍ TV, montáž a nové 
rozvody STA a hromadného satelitního pří-
jmu. Prodej satelitní techniky. Montáž, ladění, 
servis. Tel. 602 370 100.

• POČÍTAČOVÝ SERVIS – záchrana dat, od-
virování, prodej PC + příslušenství. Stavba PC 
dle přání zákazníka. Tel. 601 230 468.

• SKENOVÁNÍ (DIGITALIZACE) NEGATIVŮ, 
diapozitivů a fotografi í, přepis audionosičů 
(gramofonové desky všech rychlostí + audio-
kazety) do MP3 a uložení dat na CD/DVD. Vel-
koplošný tisk fotografi í. Tel. 601 230 468.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOU-
PĚ, výměn bytů. 10 let specializace na Jižní 
Město, P4 a  10. Certifi kovaný realitní mak-
léř (ARKČR) Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, Tel.: 
272 927 497, 607 636 784.

• KOUPÍM BYT na  Jižním Městě. Dluhy, 
exekuce, zástavy nevadí – vyřídím. Plat-
ba ihned v  hotovosti, cenu respektuji. Tel.: 
605 874 392.

• 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.

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

• 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.

• 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.

• SHÁNÍME DLOUHODOBÝ PRONÁJEM 
bytu pro 2 osoby v  Praze a  okolí do  veli-
kosti 3+1 s cenou do 14 000 Kč včetně po-
platků dle stavu bytu. Tel.: 220  806  245, 
605 845 088.

• STARÁME SE O  JIŽNÍ MĚSTO. Prodeje, 
pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
ZDARMA. RIM Realit kontakt: 725 001 188, 
271  001  188, rimrealit@rimrealit.cz, www.
rimrealit.cz (najdete nás na adrese: Krejnická 
2021/1 Praha 4 a Opatovská 1753/12, Pra-
ha 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.

• I.E.T. REALITY nabízí byt 3+kk/L, 64m2, ul. 
Nechvílova, Chodov. Byt v OV v udrž. stavu, 
dům po rekonstrukci. Cena jen 2 250 000 Kč. 
Doporučujeme prohlídku! Tel. 725  492  315 
nebo 222  310  399, e-mail: horalkova@
iet-reality.cz.

• 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.

• 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.

• VÝMĚNA BYTU OV 3+1/L ZA  DR.  2+KK 
a doplatek. Nabízený byt je v P11 a požado-
vaný byt by měl být nejlépe na Jižním Měs-
tě. Možnost samostatného prodeje 3+1/L 
a koupě 2+kk. Tel.: 722 220 679.

• VYMĚNÍM RD 5+1 ve Zruči n/S, 2x přísl., 
zahrada, za  byt na  JM. Nebo prodám dům, 
koupím byt. M: 603 900 338.

• RK HLEDÁ BYTY/RD k  prodeji! Právní 
servis vč. vypracování smluv, adv. úschovy, 
úhrady popl. na KÚ a znal. posudku pro daň 
z převodu nem. zdarma! Tel: 724 253 482, 
mail: i.foxova@unitedreal.cz.

• PRODÁM 3+1, 2. st. p., byt OV, 65 m2/L, 
P4, Hněvkovského, JM, původní zachovalý, 
zd. jádro, plast. okna, zateplen, stoupačky, 
J/Z, metro+lesopark 5 min., super poloha! RK 
NEVOLAT! Cena 2,4 mil. M: 602 888 838.

• KOUPÍM BYT v jakémkoli stavu osobní 
nebo družstevní, platba v hotovosti. Exekuce 
a dluhy zaplatím. Právní servis zdarma. Volej-
te 775 432 964.

 Ostatní
• NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ 
na  výrobu protetického materiálu poskytne 
volné kapacity dílny (Praha 4 – Krč, naproti 
� omayerově nemocnici a  kanceláře (Praha 
4 – Opatov). Prostory lze využít i  jako čistý 
sklad. Zájemci mohou volat na 604 303 877. 

• 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. 

• 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.

• INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY, 
všechny pokročilosti, každý věk, šest dní 
v týdnu, od rána do večera, u Vás doma nebo 
v práci, 12 let praxe. E-mail: prochazkovasko-
la@centrum.cz; tel. 732 233 701.

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

• ZÁMEČNICKÁ FIRMA Z  PRAHY hledá ši-
kovného strojního zámečníka na  hlavní pra-
covní poměr s nástupem od 1. 5. 2012. Info 
na  tel. +420 728  420  708 a  nebo e-mail: 
p.vsia@tiscali.cz.

• HLEDÁME PŘÍLEŽITOSTNÉHO ÚDRŽ-
BÁŘE společných prostor SVJ domů č. 
p. 1395 a 1396 v ulici Ke Kateřinkám, Praha 
4 – Chodov. Kontakt: 776 822 548, e-mail: 
svjkk@volny.cz.

• NOVĚ OTEVŘENÝ SECOND HAND Ta-
tarkova 724 – zadní vchod (vedle NORMY). 
Dámská a  pánská značková móda z  Anglie 
a USA. U nás nakoupíte levně a kvalitně. Ote-
vírací doba PO – PÁ 10 – 18 hod. Těšíme se 
na Vaši návštěvu.

• AUTOŠKOLA – řidičské průkazy všech 
skupin, kondiční jízdy, školení řidičů, profes-
ní průkazy, vrácení ŘP. Mendelova 7, Pra-
ha 11, tel.: 603  422  321, 603  410  132, 
www.autoskolacharvat.cz.

• PRODÁM TRABANT DE LUXE r. v. 1990, 
velmi dobrý stav. Inf. na tel.: 721 820 585.

REKONSTRUKCE
B Y T O V É  J Á D R O

ZAJISTÍME VŠE – práce na klíč
Z e d n í c i ,  o b k l a d a č i ,  e l e k t r i k á ř i ,  i n s t a l a t é ř i ,  

m a l í ř i ,  k u c h y ň s k é  l i n k y

tel.: 602 244 255       www.bytovejadro.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
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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
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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



www.praha11.cz32

INZERCE


