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Městská část a Jaroslav Svěcený 
vás zvou na festival 
Tóny Chodovské tvrze 
více na straně 20, 21 a 24

Soutěžte s námi o CD a vstupenky 

na festival Tóny Chodovské Tvrze (strana 20)
FOTO: ARCHIV JAROSLAVA SVĚCENÉHO
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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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TÉMA

Zaměřili jsme se na aktuální témata 
územního rozvoje

 Prvním z  nich je údajná vý-

stavba nedaleko budovy Úřadu 

městské části Praha 11 v  Ocelíko-

vě ulici. Investor a  vlastník pozem-

ků představil v  polovině roku 2011 

na odboru územního rozvoje svůj zá-

měr na výstavbu 4 bytových domů, 

v  prostoru vymezeném ulicemi Le-

tzelova, Mnichovická, Mejstříkova 

a Hlavatého. Jedná se o privátní zá-

měr soukromého investora na  sou-

kromých pozemcích. Po  seznámení 

se s podrobnostmi záměru bylo od-

borem územního rozvoje investorovi 

jednoznačně vysvětleno, že měst-

ská část Praha 11 využije všech 

svých možností, aby tomuto zámě-

ru zabránila, protože ho nepovažu-

je za slučitelný s  trvale udržitelným 

rozvojem Jižního Města. Prostřed-

nictvím odboru územního rozvoje 

se se záměrem seznámili i  členové 

Výboru pro územní rozvoj a  životní 

prostředí Zastupitelstva městské 

části Praha 11 a  přijali k  záměru 

nesouhlasné stanovisko s  jasným 

požadavkem, aby investor projednal 

svůj záměr s  občany. Městská část 

totiž nerozhoduje přímo o  využití 

území a nemůže tyto stavby apriori 

zakázat. Tak tomu prostě je. Měst-

ská část Praha 11 je však ze zákona 

účastníkem každého územního řízení 

a také v tomto případě využije všech 

dostupných legislativních prostředků, 

aby realizaci tohoto záměru bylo za-

bráněno. Ve velké části tohoto úze-

mí máme šanci svůj názor prosadit, 

neboť podle platného územního plá-

nu se jedná o tzv. stabilizované úze-

mí, kde není možná rozsáhlá staveb-

ní činnost. Jinak tomu však je v části 

„parku“ přímo proti našemu úřadu 

u  nové ulice Letzelova, kde inves-

tor plánuje jeden z bytových domů. 

Tam se totiž podle územního plánu 

nachází tzv. rozvojové území, které 

je přímo určeno k zastavění. Bohužel 

se jedná o nechtěné dědictví po ve-

dení radnice z roku 1998, kdy nikdo 

z  tehdejších radních nic nenamítal 

proti tomu, že tato plocha „parku“ 

byla zařazena do  ploch určených 

k  zástavbě. V  současné době hle-

dáme možnosti, jak zabránit i  stav-

bě v této podivné "rozvojové ploše". 

Tedy záměr na výstavbu 4 bytových 

domů v  prostoru vymezeném ulice-

mi Letzelova, Mnichovická, Mejstří-

kova a  Hlavatého není žádnou akcí 

podporovanou vedením Prahy 11, 

ale naopak. Jde o akci privátní, s  je-

jíž realizací odbor územního rozvoje 

i  výbor pro územní rozvoj a  životní 

prostředí od samého počátku nesou-

hlasí a uděláme vše pro to, aby k její 

a obdobným realizacím nedošlo. 

ÚZEMNÍMU ROZVOJI SE ČASOPIS KLÍČ VĚNUJE PRŮBĚŽNĚ. V ČERVNO-

VÉM VYDÁNÍ SE ZAMĚŘÍME ZEJMÉNA NA TÉMATA, NA KTERÁ SE NÁS 

NEJČASTĚJI PTÁTE. 

Koncem března letošního roku projednal 

odbor územního rozvoje s veřejností 

návrh zadání „Studie revitalizace 

lokality Háje”.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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 Časté dotazy nám chodí 

také na  údajnou výstavba garážo-

vého domu Janouchova. Městská 

část považuje stávající možnosti 

parkování vozidel na  Jižním Městě 

za nedobré, a proto udělala názoro-

vý průzkum, jakými cestami by šla 

situace v dopravě v klidu na Jižním 

Městě do budoucna změnit. Je tře-

ba zdůraznit, že se jednalo o pouhý 

názorový průzkum. 

 Z městské části Praha 11 odešlo 

již mnoho adresných a vysvětlujících 

dopisů, ve  kterých občany ujišťuje-

me o  tom, že se o  výstavbě gará-

žového domu v  těchto místech ne-

uvažuje a výstavba se nepřipravuje. 

Přesto se mezi občany šíří fámy, že 

tomu tak není. 

 Na  závěr bychom tedy chtěli 

ještě jednou touto cestou všechny 

ubezpečit o tom, že se v těchto mís-

tech opravdu žádný garážový dům 

stavět nebude.

 Mnoho z  vás se nás také 

ptá na  údajné bourání mateřské 

školy Janouchova. Také zde bychom 

vás rádi uklidnili a  podali informaci 

o  této – poslední nezrekonstruova-

né školce na Jižním Městě. 

 Je pravda, že toužebně očeká-

váme den, kdy se ve  školce Janou-

chova konečně objeví parta zedníků, 

ale nikoli za  účelem jejího bourání, 

ale naopak za  účelem její celkové 

rekonstrukce, aby na  Jižním Městě 

zase přibylo několik míst v  mateř-

ských školkách. (Rádi bychom zde 

připomněli, že za  posledních šest 

let vzniklo na  území Jižního Města 

skoro 775 míst v  našich předškol-

ních zařízeních, což je nárůst o 41 % 

oproti původnímu stavu a  přibližně 

200 nových míst se ještě připravu-

je.)

 Důležitou informací také je, 

že koncem března letošního roku 

projednal odbor územního rozvoje 

s  veřejností návrh zadání „Studie 

revitalizace lokality Háje”. To proto, 

že v posledních letech bylo v tomto 

území navrženo k  realizaci několik 

kontroverzních záměrů, s  jejichž vý-

stavbou občané a  vedení městské 

části Praha 11 nesouhlasili (např. 

nesouhlas Rady městské části Pra-

ha 11 se záměrem „Porto Háje“). 

 Centrum Hájů je cenným územím 

naší městské části, a  proto je reál-

ný předpoklad, že v budoucnu opět 

dojde ke  snahám investorů o  pře-

stavbu centra Hájů a blízkého okolí. 

Na  tuto situaci chceme být připra-

veni, a proto má Studie revitalizace 

lokality Háje za cíl stanovit pravidla 

a podmínky, za  jakých bude možné 

do území investičně vstoupit. 

 Tato pravidla pořizujeme ve spo-

lupráci s  vámi a  s  odbornou veřej-

ností a poté je budeme uplatňovat 

při případných územních a  jiných 

správních řízeních a při posuzování 

vlivu záměrů na  životní prostředí. 

Sice se nejedná (a ani nemůže jed-

nat) o územně plánovací dokumen-

taci, ale tato pravidla může měst-

ská část uplatňovat jako účastník 

řízení. 

Dalibor Mlejnský

starosta městské části 

Praha 11

Jak tedy chceme ve věci dlouhodobého programu rozvoje Jižního Města 

pokračovat? Jedná se o pět postupných kroků:

1. Odborná diskuse

2. Workshopy

3. Návrh zadání Rozvojové územní studie Jižního Města projednaný s občany
  Na základě výsledků odborných diskusí a workshopů zpracujeme a s co nejširší veřejností projedná-

me návrh zadání pro Rozvojovou územní studii Jižního Města.

4.  Pořízení Rozvojové územní studie Jižního Města projednané s občany

5.  Využití získaných informací
  Obsah studie využijeme nejen pro zpracování nového územního plánu ale zejména jako podklad pro 

posuzování všech záměrů na území Jižního Města. Všechny kroky plánovaného dlouhodobého pro-

gramu rozvoje Jižního Města mají jeden společný jmenovatel, a tím je přímé zapojení občanů do jeho 

pořízení.
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

BROUČCI V TRÁVĚ. Tak se jmenovala červnová 

zahradní slavnost v mateřské škole Stachova. Děti 

přišly v kostýmech různých broučků a byla to radost 

pohledět! S písničkami, tanečky a soutěžemi od paní Inky 

Rybářové se tak rozloučily s letošními předškoláky. Přejeme jim, 

ať se jim ve škole daří, ať mají samé jedničky.

MAXI 
DORT. 

Dvanáctého 

června se v Mateř-

ské škole A. Drabíkové 

odehrála tradiční a oblí-

bená zahradní slavnost 

u příležitosti rozloučení 

s předškoláky a ukonče-

ní školního roku. Bohatý 

program přilákal nejen 

děti a rodiče MŠ, ale 

i další návštěvníky. 

Starosta MČ Praha 11 

Dalibor Mlejnský přinesl 

dětem plyšové hračky 

a obrovský dort.

SANITKA. To, co vidíte na fotografi i, není žádná 

reálná záchranná akce. Česká televize totiž právě 

natáčí v režii Filipa Renče volné pokračování seriálu 

Sanitka. Jedno z mnoha prostředí, kde se točí, je i stanoviště 

Záchranné služby v Markušově ulici, tady u nás na Jižním Městě.

Televizní štáb tady pobýval celkem 4 dny v únoru, dubnu a napo-

sledy v květnu.

PRAHA–VÍDEŇ. Praha 11 se na konci května připojila 

k mezinárodní cyklojízdě Greenways Praha. Ta byla 

součástí akce Týden na kole. Peloton vyjížděl z Centrálního 

parku v Praze 13 a Jedenáctkou projel kolem poledne. K této 

akci se mohli cyklisté připojit na libovolně dlouhou trasu. 

SKORO JAKO NA PLÁŽI. Turnaje pro děti z jiho-

městských základek pořádala společnost Sportovní, 

o. s., v areálu Základní školy Mikulova. Děti zasoutěžily 

ve vybíjené, v atletice a velkém sportovním klání v beach 

volejbalu. Na písečných kurtech jsme zachytili žáky ze základky 

Ke Kateřinkám, kteří předvedli perfektní souhru.

ZRCADLA. Slav-

nostní otevření 

zrcadlového sálu 

v Základní škola Ke Kate-

řinkám bylo opravdovou květ-

novou událostí školy. V novém 

sále se sešli zaměstnanci školy, 

žáci i jejich rodiče. Úvodní slovo 

patřilo ředitelce Blance Janečko-

vé, ta také symbolicky přestřihla 

pásku a historie zrcadlového 

sálu mohla začít. A začala 

opravdu zdařile. Na pomyslném 

jevišti se střídala vystoupení 

dětí navštěvujících školní krouž-

ky, nechyběla hudba, tanec, 

ukázky moderní gymnastiky, 

sborový zpěv ani divadlo. 



te
le

g
ra

fi cky

AKTUÁLNĚ

7KLÍČ 7/2012

Od roku 2008 se zúčastnilo příměstských táborů, 

které pořádá o jarních a letních prázdninách 

městská část Praha 11, více jak 10 000 dětí.

Tábory s angličtinou
Ani letos nebudou v  Mateř-

ské škole Blatenská chybět 

příměstské letní tábory s  ang-

ličtinou společnosti Wattsenglish. 

V  termínech od  23. do  27. července, 

od  30. července do  3. srpna a  od  6. 

do  10. srpna se zde odehrají olympij-

ská klání. Kromě zkušených českých 

vedoucích budou tradičně přítomni 

i  kvalifi kovaní rodilí mluvčí, kteří hra-

vou a zábavnou formou provedou děti 

světem angličtiny. Tábor je určen pro 

holky a  kluky od  5 do  10 let. Více in-

formací a on-line přihlášky najdete na: 

www.wattsenglish.com. 

Sběrem starého papíru na adopci
ZŠ a MŠ Chodov byla ZOO Praha no-

minována na cenu Ď. Slavnostní udílení 

cen proběhne 21. června v  historické 

budově Národního divadla. Je to výsle-

dek podpory školy ZOO Praha. Peníze 

na  adopci zvířat žáci školy získávají 

vlastní aktivitou, zejména z  prodeje 

vlastních prací v rámci školní akademie 

a  také díky pravidelně organizovaným 

akcím sběru starého papíru ve škole.

Mobilní obchodní kancelář 
Pražská plynárenská, a.s. ve  spolu-

práci s  dceřinou společností Měření 

dodávek plynu, a. s. a ÚMČ Praha 11 

nabízí odběratelům zemního plynu 

novou službu - tzv. „mobilní obchod-

ní kancelář“, jejímž prostřednictvím si 

stávající i potenciální zákazníci Pražské 

plynárenské, a.s. mohou vyřídit zále-

žitosti související s odběrem zemního 

plynu bez návštěvy kontaktních míst 

v Praze 2 a 4. Služeb mobilní kanceláře 

mohou využít i občané přilehlých obcí 

a  částí Prahy. Mobilní kancelář bude 

umístěna v  automobilu, označeném 

logem Pražské plynárenské,a.s., zapar-

kovaném na veřejném parkovišti ulice 

Černockého, (u  Komunitního centra 

Matky Terezy). Info tel.: 267 175 174 

a 267 175 202, www.ppas.cz

Úspěch v Polsku
Dětský pěvecký sbor Pražská kantiléna 

ze Základní umělecké školy Jižní Město 

přivezl dvě významná ocenění, tento-

krát z  květnového 8. ročníku meziná-

rodní soutěže pěveckých sborů MUN-

DUS CANTAT SOPOT 2012. Ač bodově 

zůstal ve  stříbrném pásmu, přesto se 

stal vítězem dvou soutěžních kategorií 

– dětských sborů a duchovní hudby. Ra-

dost přineslo i zvláštní ocenění za kre-

ativitu. Tato cesta proběhla díky gran-

tové podpoře MČ Praha 11, Magistrátu 

hl. m. Prahy a ministerstvu kultury.

Najdi 5 rozdílů

Soutěž o knížky z nakladatelství 
METAFORA
Je tu červen a s ním se hlásíme z další 

soutěžní fotografi í. Opět o zajímavé kníž-

ky tematicky zaměřené na zahradu z na-

kladatelství METAFORA

Správné odpovědi z Klíče 6: pěšinka ve 

vlasech dívky, výstražná cedulka na zele-

ných dvířkách elktrorozvod. skříně, na pr-

vém křídle dveří schází cedulka, ve žlutém 

pruhu nástěnky vedle dveří schází nápis, 

na rohu zdi nad zábradlím schodiště ve 

směru nahoru schází zelená cedulka

Výherci knihy: 
Vladimí Němec, Dana Javořická, Patrik Mi-

nařík, Petra Doležalová, Radek Machorka

Na fotografi i dole najděte 5 rozdílů, kte-

rými se liší od fotografi e nahoře. Svoje 

postřehy posílejte emailem na klic@pra-

ha 11.cz, nebo pošlete poštou či zanes-

te na adresu redakce Klíče, Ocelíkova 

672, Praha 11, 149 41, nejpozději do 

5 srpna. Pět úspěšných a rychlých od-

měníme knihou nakladatelství METAFO-

RA. Dnes budete hledat pět rozdílů na 

fotografi i z letošního Dne Dětí. Vyloso-

vaní výherci si mohou výhru vyzvednout 

po telefonické domluvě (tel.: 267 902 

217) v redakci Klíče. 

Sponzor soutěže je www.metafora.cz.



Od  5. června je otevřen pro veřejnost 

urbanistický model městské části Pra-

ha 11. Společně s  modelem Plzeňské-

ho kraje se připojil k  dalším modelům, 

které jsou k vidění v Království železnic 

na Smíchově. 

 Urbanistický model Jižního Města 

na  objednávku městské části vytvořil 

Jiří Straka. Model vznikal v  letech 2007 

– 2011 a je složen z 43 panelů o velikos-

ti přibližně 62 x 50 cm.  Velikost celého 

modelu je přibližně 6, 25 x 3 m a v mě-

řítku 1:1000. Je vyroben v souladu s ur-

banistickým modelem hl. města Prahy. 

Celý model je v  této podobě vystaven 

poprvé. Doufejme, že si najde svoje di-

váky i obdivovatele, kteří se budou chtít 

přijít podívat, jak vypadá největší české 

sídliště z ptačí perspektivy. Výstavní síň 

Království železnic najdete v  Stroupež-

nického ulici 23 na Smíchově.

 Takže je to vlastně i hezký tip na nad-

cházející letní prázdniny pro vás i  vaše 

děti.

red
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Ohlédněte se s námi, co se podařilo…
Prázdninové období je ideální příleži-

tostí k  bilancování. Rád bych vás tedy 

ve  stručnosti seznámil s  dosavadním 

fungováním programu pro bytová druž-

stva a SVJ a s tím, co se již podařilo zre-

alizovat, se závěry schůzek, nejčastěj-

šími dotazy a  pokračováním programu 

v druhé polovině tohoto roku.

Přehled dosavadních realizovaných ak-
tivit v rámci programu
v  současnosti disponujeme databází čí-

tající 280 partnerských BD a SVJ z cel-

kového počtu 450 (přehled viz web MČ 

Praha11, sekce "BD a SVJ Praha 11"),

od  srpna 2011 se celkově uskutečnilo 

34 setkání se zástupci BD a SVJ 

•  Kontejnerová stání (úklid, oprava, 
zbourání, legislativní pomoc) 

v pěti případech došlo ke zbourání a od-

stranění rozpadlých kontejnerových stá-

ní a  opravení a  natření stávajících, se 

třemi SVJ a BD byla uzavřena smlouva 

o  pravidelném úklidu kontejnerových 

stání, ve  čtyřech případech jsme pora-

dili s identifi kací a nabytím vlastnického 

vztahu k pozemku, na kterém stojí kon-

tejnerové stání.

•  Úprava zeleně
v sedmi případech došlo k celkové úpra-

vě a  kultivaci zeleně vnitrobloků, další 

požadavky toho typu jsou zadány k rea-

lizaci a budou vykonány v nejbližší době.

•  Odstranění sušáků, betonových prv-
ků, laviček a dětských hřišť

deseti BD a SVJ jsme pomohli s odstra-

něním betonových prefabrikátů, klepa-

del, nefunkčních sušáků a pískovišť, další 

požadavky toho typu jsou zadány k rea-

lizaci a budou vykonány v nejbližší době.

•  Zadání úprav celých vnitrobloků 

pro tři vnitrobloky byla na  základě kon-

zultace s obyvateli zadána studie k cel-

kové regeneraci veřejného prostranství.

•  Úklid chodníků (zimní úklid)
se třemi BD a  SVJ byla podepsána 

smlouva o  pravidelném zimním úklidu 

za úplatu.

•  Posílení hlídek a  bezpečnost, kame-
rový systém

došlo k  posílení hlídek a  bezpečnosti 

ve  všech navštívených vnitroblocích, 

rovněž byly předány kontakty na  zá-

stupce městské policie a info o kamero-

vém systému.

Nejčastější dotazy se vztahují k násle-
dujícím záležitostem: kontejnerová stá-

ní, údržba zeleně, oprava chodníků, od-

stranění klepadel, sušáků a betonových 

prvků, kamerový systém a  bezpečnost, 

parkování, úprava a celková regenerace 

vnitrobloků.

Aktivity program v  druhé polovině 
roku 2012
•  pokračování v setkávání 

a komunikaci s předsedy BD a SVJ,

•  postupné doplňování databáze 

partnerských BD a SVJ,

•  realizace všech dosavadních 

zadaných úprav,

•  předání nově zregenerovaných 

vnitrobloků, 

•  pravidelné kontrolní obhlídky 

vnitrobloků,

•  zasílání informací a novinek 

prostřednictvím časopisu Klíč, 

e-mailových zpráv a newsletterů.

Petr Burda, manažer BD a SVJ

bd.svj.manazer@praha11.cz

tel.: 606 694 556 
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Zástupci BD Benko 

dostali sazenice, které 

využijí k osázení a zkrášlení 

předzahrádek v Benkově ulici 1701.

FOTA: RONALD HILMAR

Urbanistický model Jižního Města v Království železnic 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Mateřská škola 
v Újezdu

Průhonicemi na kole

MČ Praha-Újezd připravuje realizaci 

nové mateřské školy pro 28 dětí, která 

by měla být dočasně umístěna na  ma-

gistrátním pozemku parc. č. 670/8. 

V současné době se projednává fi nanční 

zajištění u  investorů působících v  k. ú. 

Újezd u Průhonic. 

 Dále řešíme výpůjčku výše uvedené-

ho pozemku a současně podle zpracova-

né zastavovací studie projekční přípravu. 

Pokud včas zajistíme potřebné souhlasy, 

povolení a dostatek fi nančních prostřed-

ků, zahájíme výstavbu ještě letos s před-

pokládaným dokončením v lednu 2013. 

 Václav Drahorád, starosta

Ve čtvrtek 7. června proběhlo v Průho-

nicích za  přítomnosti starostky obce 

PhDr.  Hany Borovičkové slavnostní za-

končení projektu „Průhonicemi na kole“. 

Součástí programu byla procházka resp. 

projížďka od Hliněné bašty ke Club mo-

telu, kde vznikl nový vstup do Dendrolo-

gické zahrady. Výstavba 3,3 km nových 

cyklostezek a  další infrastruktury, za-

hájená na  podzim loňského roku, byla 

podpořena z  Regionálního operačního 

programu NUTS 2 střední Čechy.

 Cílem projektu bylo zkvalitnění cyk-

listické dopravy v  obci Průhonice, a  to 

rozšířením původní nabídky cyklistických 

tras, napojením dalších turisticky atrak-

tivních lokalit na již existující cyklistickou 

infrastrukturu a  zvýšením celkové bez-

pečnosti cyklistické dopravy v obci Prů-

honice. Nové stezky navazují na původní 

cyklotrasy nebo v některých částech od-

vádějí cyklistickou dopravu ze silně frek-

ventovaných silnic III. třídy do klidovější 

oblasti. V  rámci projektu byla zpraco-

vána také nová cyklomapa obce. Došlo 

ke zvýšení dostupnosti turisticky atrak-

tivních míst jako je Dendrologická zahra-

da, Průhonický zámek a  park, rozšířila 

a zkvalitnila se cyklistická infrastruktura 

a cyklistika se stala výrazně bezpečněj-

ší, vhodná i pro rodiny s dětmi. Všechny 

tyto pozitivní důsledky realizace projektu 

posilují image obce. Realizace projektu 

by měla přispět také ke snížení doprav-

ní zátěže v obci, ke snížení hluku a míry 

znečištění ovzduší. Zvýšený pohyb turis-

tů provozujících cyklistiku na území obce 

prospívá i  podnikatelskému sektoru, 

vede k  rozšíření skupiny potenciálních 

klientů a poskytuje prostor pro rozšíření 

služeb. 

 Na projektu se jako partneři podíleli: 

městská část Praha-Újezd, Výzkumný 

ústav Silva-Taroucy pro krajinu a okras-

né zahradnictví, v. v. i., obec Dobřejovi-

ce, Daniel Dvorský (majitel cykloobcho-

du na  náměstí), Hynek Vávra (majitel 

restaurace Hliněná bašta) a  Club hotel 

Praha – Průhonice.

Ing. Filip Ranoš, zástupce starosty 

a Ing. Markéta Švábová, 

Fair Care, s. r. o.

Koncem května byl prořezán dub letní, 

rostoucí při komunikaci Formanská v sí-

delní části Kateřinky. Tento chráněný 

strom vytváří lokální dominantu a  jeho 

koruna se souměrně rozkládá nejen nad 

střechami zdejších přízemních domů, ale 

z jedné poloviny zasahuje i nad chodník 

a komunikaci Formanská. 

 V  koruně se nacházely suché větve 

a  hrozil jejich pád na  veřejnou komuni-

kaci. Po  dohodě s  majitelem přilehlé 

nemovitosti panem Josefem Šťastným 

s  přispěním Úřadu MČ Praha-Újezd 

a  za  pomoci městské policie provedla 

fi rma Děkanovský prořez koruny tohoto 

stromu.

 Pavel Staněk, odbor investiční
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Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
14. 5. 2012 
SCHVALUJE:

 uzavření Rozhodčí smlouvy mezi MČ 

Praha-Újezd a  fi rmou Swietelsky sta-

vební s. r. o.

 z každého nově navrženého bytového 

domu, rodinného domu a  nebytového 

prostoru odvedení příspěvku do  rozpoč-

tu městské části na  občanskou vyba-

venost ve výši: rodinný dům do 150 m2 

– 40.000 Kč, rodinný dům nad 150 m2 

– 60.000 Kč, na 1 byt do 100 m2 v obyt-

ném domě – 30.000 Kč, na 1 byt nad 100 

m2 v obytném domě – 60.000 Kč a za 1 

m2 užitné plochy nebytového prostoru – 

400 Kč

 závěrečný účet městské části za  rok 

2011 v hlavní a vedlejší činnosti

 plnění rozpočtu za  období 01–

03/2012

 zprávu o  výsledku přezkoumání hos-

podaření za období od 1. 1. do 31. 12. 

2011

 spisový a  skartační plán a  řád úřadu 

městské části.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-
ní desce, informačních vývěskách 
a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení zastupitelstva

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ 
A MILÉ DĚTI, 

dovolte mi, abych vám všem popřál 

krásnou dovolenou a prázdniny, zaslou-

žený odpočinek, pěkné počasí a návrat 

ve zdraví z tuzemska nebo ze zahraničí. 

  Václav Drahorád, starosta

Slovo 

starosty

Prořez chráněného stromu
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•  Sportovali děti, rodiče i příbuzní

V  letošním školním roce jsme napláno-

vali nejoblíbenější sportovní akci Kate-

řinský den plný sportu pro žáky i rodiče 

na  středu 16. května. Po  dopoledním 

sportování třídních kolektivů přišla od-

poledne na řadu soutěž rodinných týmů.

 Navzdory nepříznivé předpovědi po-

časí jsme soutěž uskutečnili na školním 

hřišti a  vydařilo se. Této nejoblíbenější 

sportovní akce určené široké veřejnosti 

se zúčastnilo přes 90 rodinných týmů, 

což je nejvíce v  pětileté historii tohoto 

rodinného sportovního klání. 

 Cíle projektu, společná akce rodiny 

a školy a podpora využití volného času 

dětí a rodičů, byly splněny beze zbytku. 

Tradiční i  netradiční sportovní disciplíny 

byly připraveny pro všechny členy rodi-

ny tak, aby se jich mohli účastnit také 

senioři a  tělesně handicapovaní. Neroz-

hodoval věk, pohlaví, zdravotní stav ani 

talent. Všichni členové rodiny a příbuzní 

tak měli jedinečnou příležitost být svým 

dětem vzorem v odvaze, bojovnosti, vý-

konech, v  pevné vůli a  v  zásadách fair 

play. 

 Tato akce byla podpořena nejen 

grantem MČ Praha 11, ale dala možnost 

ukázat i  rodičům, jak příjemné sporto-

vání umožňuje vybavení netradičním 

atletickým náčiním, které získala škola 

v rámci projektu Atletika pro děti. 

Blanka Janečková, 

ředitelka ZŠ Ke Kateřinkám

Při sportu 

nerozhodoval 

věk, pohlaví ani talent.

FOTO: ARCHIV ŠKOLY

•  Odpustit je možné, 
zapomenout nelze

Titulek je myšlenkou S. Wiesenthala 

a  stal se ústředním mottem výstavy, 

kterou připravili žáci 9. tříd ZŠ Cam-

panus po návštěvě Památníku Terezín 

a  poté, co se v  hodinách dějepisu se-

známili s historií holokaustu.

 Výstava připomíná, že v roce 2012 

je to 70 let od dvou důležitých událostí 

z doby 2. světové války – 20. 1. 1942 

bylo ve Wannsee přijato ujednání o tzv. 

konečném řešení židovské otázky. Pod 

tímto nenápadným názvem se skrýval 

obludný plán na  vyvraždění všech ev-

ropských Židů, hlavním strůjcem byl 

R. Heydrich, zastupující říšský protek-

tor v  tzv. Protektorátu Čechy a  Mo-

rava. Právě jeho osoby se týká druhé 

výročí – 27. 5. 1942 na něj příslušníci 

československého zahraničního odbo-

je spáchali atentát, na  jehož následky 

tento ,,kat českého národa“ zemřel. 

Slavnostní vernisáž výstavy proběhla 

na  Výstavním náměstí ZŠ Campanus. 

Vzácným hostem byla paní Ludmila 

Hájková, členka Českého svazu bojov-

níků za svobodu. Právě díky němu se 

exkurze do Terezína uskutečnila a paní 

Hájková byla zasvěcenou průvodkyní. 

Její vzpomínky na život za okupace byly 

pro děti cenným přínosem. Hlubší zá-

jem o historii protinacistického odboje 

prokázali V. Zborníková a V. Chochola, 

kteří se zapojili do  soutěže Někomu 
život, někomu smrt. Jde o vzdělávací 

projekt připravený k  70. výročí opera-

ce Antropoid s  cílem seznámit s  dů-

ležitými fakty našich moderních dějin 

zejména nejmladší generaci. Občanské 

sdružení ANLET (Asociace nositelů 

legionářských tradic) v  rámci tohoto 

projektu vyhlásilo literární soutěž Pom-

níky s  příběhem. Principem soutěže 

bylo najít ve  svém okolí pomníček či 

pamětní desku, vyfotit ji, zjistit osudy 

člověka, kterému je deska věnována 

a dopsat jeho příběh. Jak by žil, kým by 

byl dnes?

 Pořadatelé literární soutěže ocenili 

účastníky a vyhlásili vítěze. 

 Naši žáci byli velice úspěšní 

a za svou práci Karel Nesnídal, hrdina 
II. odboje, získali 1. místo. Je vidět, že 

dnešní mladí lidé nejsou k  historii tak 

lhostejní, jak se někdy říká, ale pokud 

mají možnost, projevují velký zájem 

a nadšení. A to je dobrá zpráva pro bu-

doucnost.

Ivana Kejzlarová, 

učitelka dějepisu ZŠ Campanus



4. – 6. 7.
 Prague Games – fl orbalový turnaj 

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554. Vždy od 8.00 do 21.00 hodin.
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RELAX

•  Výzva pro jihoměstské sportovní 
a volnočasové kluby 

Pokud chcete uveřejnit váš nábor nebo informace o  klu-

bu v  zářijovém časopisu Klíč, zašlete do  konce července 

vaše promo v délce max. 1000 znaků vč. mezer na e-mail: 

fouckovad@praha11.cz.
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•  Jakub Vágner dělal poradce 
malým rybářům

•  Kolo, prázdniny a UFO patří 
k sobě!

Na začátku června si 

už popáté zachytaly 

při rybářských závo-

dech děti na Náves-

ním rybníku v Újezdě 

u Průhonic. Akci za-

jistila MČ Praha 11, 

MČ Praha – Újezd 

ve spolupráci s o. s. 

Požerák. Letošního 

ročníku se zúčastnil 

Jakub Vágner, který 

je známou legendou nejen českého, ale dnes již i světového ry-

bářství. Děti tak byly v péči prvotřídního odborníka, od kterého 

získaly neocenitelné rady.

 Závodu se zúčastnilo celkem 50 dětí ve věku od 3 do 14 

let. Závod řídili rozhodčí, kteří zapisovali výsledky, pomáhali, 

radou i prakticky při seřizování prutů a navijáků. Největší rybu 

ulovil Miloš Merkl – 88 centimetrů velkého kapra. 

Zabij nudu a pojď s námi do akce! Cykloturistický oddíl UFO vás 

zve v termínu 4.–19. srpna na letní stanový tábor s horským 

kolem. Letos pořádáme již 21. ročník! Děti (7 až 16 let) se zde 

kromě klasického táborového programu (hry v lese, sportovní 

hry, tábornické dovednosti, koupání) věnují i jízdě na horském 

kole, na kterou se náš oddíl zaměřuje. Pro starší děti je v rámci 

programu tábora připraven dokonce i několikadenní sjezd Vlta-

vy! Program připravují naši zkušení oddíloví vedoucí, kteří se 

práci s dětmi věnují celoročně. Táborová základna se nachází 

uprostřed lesů u obce Bílkovice na Benešovsku.

 Více informací, reportáže nebo fotografi e z  minulých roč-

níků naleznete na  www.oddilufo.estranky.cz nebo zavolejte 

na 602 767 305. Jiří Kukačka (hlavní vedoucí Cykloturistického 

oddílu UFO).

• Úspěšná sezona Jižních supů

• Všestranost

Basketbalové naděje z  Jižního Měs-

ta sbírají v  letošní sezoně jeden vavřín 

za druhým. Poté, co v pražském přeboru 

získaly bronzové medaile, vypravily se 

spolu s  děvčaty Sokola Nusle na  mis-

trovství republiky mixů. Tam našly jedi-

ného přemožitele a z mistrovství repub-

liky si přivezly stříbro! Aby nám za  rok 

na  krku cinkalo zlato, rádi ve  svých řa-

dách přivítáme další šikovné děti roční-

ku narození 2001–2004. Více informací 

na www.jiznisupi.cz.

Sportovní soutěž Romana Šebrle-

ho a  Roberta Změlíka se odehrála 

na  atletickém areálu Základní školy 

K  Milíčovu. Jednalo se o  1. kolo ob-

vodní soutěže Odznak všestrannosti 

olympijských vítězů. 1. místo získala 
s přehledem Základní Škola K Milíčovu, 

2. místo ZŠ TGM Modřany, 3. místo ZŠ 

Křesomyslova, 4. místo ZŠ Ke  Kateřin-

kám, 5. místo ZŠ Na Planině, 6. místo 

ZŠ Mikulova, 7. místo ZŠ Chodov.

FOTO: VOJTA SVOBODA FOTO: ARCHIV ŠKOLY

FOTO: ARCHIV KLUBU

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

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

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

REKONSTRUKCE
B Y T O V É  J Á D R O

Specialisté na Prahu 11

n a  p r á c e  i  m a t e r i á l  p o u z e  v  z á ř í

tel.: 602 244 255       www.bytovejadro.cz

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

 Firma s tradicí 14 let na Jižním Městě i po celé Praze. JÁDRO DO 7 DNŮ od 88000 Kč.

AKCE: ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2012 – SLEVA 10 %,  
nebo vana, umyvadlo 55 a WC kombi ZDARMA.

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

sy
sté

m O
PTIM

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy

• bržděné přívěsy 1t

• bržděné přívěsy 2t

• přepravníky aut

• přívěsy na motorku

• přívěsy na lodě

• obytné přívěsy

• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar

• převody a přihlašování vozidel

• zajištění STK vozidel a emis-

ních zkoušek

•  prověření původu vozidla,  

provádění VINTESTU  

firmy Cebia

• odhady motorových vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny 

marketu)

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Tel./fax: 284 686 364 

mobil: 602 330 888, 602 303 788

e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz

www.hakoautobazar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
á
te

c
k
á

HAKO

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

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

Akce červenec – sleva 10 % na zasklení balkonu

KOUPELNY
info@bathinterier.cz

AKCE LÉTO 2012 

více na www.bathinterier.cz
Specialista na Jižní Město, navštivte naši kancelář Klírova 1917.
Přestavby bytových jader, rekonstrukce koupelen a bytů  
na klíč. Česká společnost s 15-ti letou tradicí.

tel.: 777 900 968
 604 208 075 
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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
Ať je léto nebo zima, u Křečka je stále prima.

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

Akční ceny ČERVENEC a SRPEN
Domácí sekaná 99,90 79,90 Kč
Brusinková paštika 119,90 89,90 Kč
Kladenská pečeně 144,90 99,90 Kč
Kuřecí šunka 136,90 109,90 Kč

Uherská klobása 199,90 149,90 Kč
Vepřová plec s. k. 96,90 86,90 Kč
Kuřecí prsa s. k. 109,90 94,90 Kč
Hovězí přední kližka 154,90 139,90 Kč

Trvale snížená cena
Libové párky  49,90 Kč
Drůbeží jemné párky  46,90 Kč

Amonit 88x60 30% sleva 06_2012 final.indd   1 13.6.12   17:34
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Opomíjená a přitom půvabná

„Západní alej na  největším pražském 

hřbitově v  Chodově na  Chodovci tvo-

ří vzrostlé jírovce (Aesculus x carnea) 

s  upravenými korunami.“ Tak nějak by 

mohla znít jedna z vět průvodce po nej-

větším ze tří ústředních hřbitovů aglo-

merace hlavního města – kdyby ovšem 

tento hřbitov existoval. Projekty na jeho 

zřízení ale vznikly a  zdály se napros-

to reálné. V  Praze měly být celkem tři 

ústřední hřbitovy: největší Chodovec, 

pak Olšany a  Ďáblice. Tento poslední, 

nejmenší, vyrostl těsně před 1. světo-

vou válkou, má rozlohu 29,32 ha a stále 

je místem posledního odpočinku nejmé-

ně 20 200 pohřbených, ale zdaleka ještě 

není zaplněn. Z uvedeného si lze odvo-

dit rozlohu pohřebiště, které se mělo 

rozkládat na Chodovci. Mělo dosáhnout 

rozlohy 64 ha, tedy o 5 ha více než Ol-

šany. Měly v něm stát tři pohřební síně, 

krematorium a zvláštní atrium. Nedošlo 

k tomu z více příčin, k námětu se ještě 

příležitostně vrátíme. Jen připomeňme, 

že v období mezi světovými válkami ne-

došlo ani k připojení Chodova k hlavnímu 

městu. Jisté však je, že práce na výstav-

bě největšího pražského hřbitova se teh-

dy dokonce rozběhly. Za druhé světové 

války však bylo od jeho stavby defi nitiv-

ně upuštěno. 

 Znalci regionu a  milovníci drobných 

tajemství jeho minulosti vědí, že propo-

nované pohřebiště se mělo rozkládat 

v areálu, kterému dnes vévodí vznosné 

a významné objekty. Především Archivní 

areál, komplex jedinečný v celé republice. 

Dále rozlehlý a proslulý TOP Hotel Pra-

ha s výraznou kapacitou, okolní podniky 

a domy. Brána z Türkovy ulice do oplo-

ceného areálu kdysi Výzkumného ústa-

vu zemědělských strojů je starší než byl 

tento ústav. Vznikla již pro onen připra-

vovaný hřbitov. Prokazuje prvky dobo-

vé architektury. Mělo patrně jít o boční 

vstup. Právě odtud vede dál do prosto-

ru torzo dvojřadu kaštanů, jedna z  nej-

starších alejí na území Prahy 11. 

 Dendrolog Ing. A. M. Svoboda, CSc., 

dlouholetý spolupracovník našeho mu-

zejního depozitáře, připomíná, že jírovec 

je kříženec. Právě to označuje křížek 

před druhovým jménem. Navíc bylo zjiš-

těno, že se jedná o polyploid, v  tomto 

případě dokonce o  tetraploid, totiž, že 

jeho dva základní chromozomy jsou 

zdvojeny na  čtyři. Pro zajímavost: poly-

ploidní jsou také velké plody kiwi (Acti-

nidia chinensis), vypěstované na Novém 

Zélandu. V  každém případě torzo aleje 

růžově kvetoucích, klíněnkou nezraně-

ných jírovců na  Chodovci se řadí mezi 

neprávem méně známé stromové ozdo-

by u nás. Záměnu v charakteru zástavby 

území asi všichni vítáme. 

 Jenom ještě poznámku. K  pohřebi-

šti i  kousek dál měla vést tramvajová 

trať. Teď by se hodila nám, obyvatelům 

regionu. 

 Jiří Bartoň

Izidorova podoba
V osmdesátých letech vzdalujícího se 20. 

století jsme chodívali ve Starochodovské 

ulici do příjemné vinárny U Izidora. Uvnitř 

v rohu nad vchodem bývala na tmavém 

podkladu imitovaných kamenů bělavá 

soška štíhlého muže se zemědělským 

nářadím. Dnes již nese podnik jiné jméno. 

To starší upomínalo na barokní plastiku, 

která kdysi stávala ve  Starochodovské 

ulici o kus dál severněji. Původně ovšem 

u  neobestavěné komunikace v  polích 

před vsí Chodovem. Stará socha tam již 

není, sokl po ní zůstal. 

 Lokalitu jsme si v  minulých deseti-

letích několikrát připomínali. Pověst, že 

socha byla postavena jako poděkování, 

že se tam šťastně podařilo vytáhnout 

plně naložený vůz, zapadlý do hluboké-

ho bláta. Smutné chvíle, když se v  po-

vstání 7. května 1945 všude okolo 

střílelo a  umíralo. A  tradici, vymezující 

tohoto Izidora jako patrona oráčů, tedy 

rostlinářů. Se zemědělstvím je totiž 

v  katolické církvi spojována řada jmen, 

dokonce i rytíře Jiřího nebo sázavského 

mnicha Prokopa, který prý dokázal k orá-

ní zapřáhnout rovnou čerta. Náš Izidor, 

označovaný jako Madridský, není totož-

ný s  Isidorem Sevillským, dnes údajně 

patronem internetu. Podle legend to byl 

zemědělec nejskromnější, čeledín na ba-

ronově statku. Chodovská vrchnost 

měla jeho sochu, nejspíš od časů Goltzů 

z Goltze na Kunraticích, přímo proti vjez-

du do svého zdejšího dvora. Hospodář-

ský dvůr ve 20. století ustoupil pražské 

páteřní komunikaci, kterou dnes zaplňují 

automobily směřující od Spořilova k dál-

nici a  naopak. Vjezd zmizel se dvorem, 

sokl přetrval. Jihoměstské Muzeum Pra-

hy 11 – depozitář nyní díky spolupráci 

s  Archivem hl. m. Prahy chová první 

fotografi i plastiky. Socha dosahovala 

velikosti asi poloviny výšky soklu. Počát-

kem 20. století byla charakterizována 

znalcem, biskupem A. Podlahou, jako 

průměrná barokní práce.

Jiří Bartoň 

FOTO Z FONDŮ NAŠEHO MUZEA.

Kvetoucí jírovce na 

Chodovci 2012. 

FOTO JIŘÍ BARTOŇ



Senioři si užili výlet v Krásném dvoře

Jak je vidět z  fotografi í, užili si senioři 

čevnový výlet v Krásném dvoře bezvad-

ně. Počasí jim přálo a venkovní prosto-

ry zámku byly na začátku června svěží. 

Jednou z  pravidelných účastnic byla 

místostarosta Eva Štampachová, kte-

rá výlety pravidelně organizuje. Hned 

v  červenci je připraven další seniorský 

výlet, do Selského baroka. Fotku z toho, 

jak se povedl, najdete v zářijovém čísle 

časopisu.

red
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Blíží se konec školní-

ho roku a  dřív, než 

se školáci rozje-

dou na  prázdniny, 

dostanou vysvěd-

čení. Tento akt je 

ve většině rodin vní-

mán velmi silně. Rodi-

če se neradi smiřují s tím, že jejich dítko 

nesplňuje naděje, které do něj vkládali, 

a vyrovnávají se s tím mnohdy velmi ob-

tížně. Tento okamžik pravdy tak v řadě 

rodin provází dusná atmosféra, výčitky 

a scény.

Když však se školáky hovořím a  slý-

chávám jejich obavy a stesky, říkám si, 

že rozdávat jednou za  rok vysvědčení 

není samo o sobě nic špatného. Ovšem 

domnívám se, že by ho neměli dostá-

vat jen děti a  studenti, ale také jejich 

rodiče. Pravda – školní předměty by se 

od předmětů rodičů poněkud lišily. Ale 

nebyly by o nic méně důležité než látka, 

kterou se děti bifl ují v lavicích. A jak by 

takové vysvědčení průměrné pražské 

rodiny mohlo vypadat? Pokud budu 

„hodný“ pan učitel, zhodnotil bych to 

takto:

• Pomoc dětem při domácích úkolech 3
• Trávení společné dovolené 1
• Hraní s dětmi 4
• Čtení pohádek 4
• Pomoc, když je dítě nemocné 1
•  Rozpoznání, kdy dospívající dítě 

potřebuje pomoc rodiče, ale neumí 

mu to říci 4
•  Dobrý příklad v chování k druhým 

lidem v rodině i mimo ni 3
• Odpouštění, umění říci „mám tě rád“ 2

 Líbilo by se vám, kdyby takové vy-

svědčení přineslo vaše dítě? Asi moc 

ne, viďte… A to mě ještě u některých 

známek svrběla ruka, a pokud bych byl 

přísným panem učitelem, byl by to re-

parátek jak vyšitý. Na druhou stranu si 

myslím, že naprostá většina rodičů své 

děti miluje, snesla by jim modré z nebe, 

a když jsou v nouzi či nemocné, všech-

no jde stranou a to nejdůležitější je po-

moc.

 Každý z nás má své přednosti i svá 

slabá místa. Jsme jenom lidé. A tak když 

vám na konci června přinese vaše dítko 

onen dokument, který se vám třeba ne-

bude úplně zamlouvat, dříve, než něco 

řeknete, zkuste si představit vysvědčení 

z předmětů, v nichž byste měli obstát vy 

sami.

Krásné léto přeje

Mariusz Kuźniar, farář

Hlavně 
nepropadnout!

před závěsem zkušební kabinky a  pod 

laskavým dohledem mladé maminky. Ji-

nak jí ale nechybělo nic z  toho, co má 

taková zkouška obsahovat. Zkoumavé 

pohledy na správné umístění všech dů-

ležitých šňůrek a  trojúhelníků, kontrola 

plochého bříška a  klenutého hrudníčku 

včetně závěrečného hodnocení při po-

hledu zprava, zleva, zpředu i  zezadu. 

Souhlasné pokývání hlavou maminky 

utvrdilo malou princeznu, že je vše tak, 

jak si obě představovaly, a proto se vy-

daly ke  stojanům se slunečními brýle-

mi, protože brýle neladící s plavkami by 

mohly zcela zásadně pokazit očekávaný 

vizuální zážitek.

 Přeji všem čtenářům Klíče, aby nákup 

plavek, zvláště pak těch prvních, byl je-

jich jedinou starostí letošního léta a hod-

ně slunce, nejen nad hlavou.

Jan Meixner

Slovo 

zástupce 

starosty

PRVNÍ PLAVKY

Nákup plavek, přesněji dámských pla-

vek, a ještě přesněji plavek mladých dam 

a slečen bývá významnou, nezřídka stra-

tegicky významnou událostí provázející 

téměř každé zahájení prázdninové sezo-

ny. Zpravidla jí předchází fáze hubnutí, 

často v případech zcela zbytečných, ale 

i naopak.

 Tahle zkouška plavek proběhla po-

měrně nestandardně nejen proto, že 

se jednalo o první plavky v životě malé 

slečny předškolkového věku, ale i z toho 

důvodu, že se z velké části uskutečnila 

FOTA: RONALD HILMAR



In
va

kuace, že nevíte, co to je?

Zjed-

nodušeně řečeno 

invakuace je prostě opak evakua-

ce. A právě díky této akci prožili na konci 

května žáci, pedagogové a ostatní personál v Zá-

kladní škole Mikulova neobvyklé dopoledne. V jejich 

škole totiž probíhalo taktické cvičení. Pořádala ho městská 

část ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného 

kříže Praha 1 s hasiči a záchranáři. Námětem cvičení byla právě 

invakuace dětí. Šlo o to, že složky Integrovaného záchranného 

systému nacvičovaly postup na modelové situaci, že okolí školy 

zasáhla chemická látka a je nutné, aby se děti mohly ukrýt a nouzově 

ubytovat ve školní budově. Je zajímavé, že stejný postup by bylo mož-

né použít také v případě povodní, v případě, že by se rodiče nemohli 

o děti starat. Cvičení na Mikulce bylo velmi náročné a v České republice 

ojedinělé. Model této akce pochází až z Velké Británie. Pro náročný 

úkol, jakým byla invakuace přibližně 400 dětí, se musela spojit řada 

složek Policie ČR, městská policie a Hasičský záchranný sbor. Akci 

samozřejmě doplňovali dobrovolníci z červeného kříže a dobro-

volní hasiči. Koordinaci prací zajišťovali i zástupci Prahy 11 

a Základní školy Mikulova. Na závěr snad jen úvaha, že 

podobné akce je třeba zkoušet nacvičovat a být na ně 

připraven. I když přiznejme si, budeme určitě 

raději, pokud situace k jejich využití nikdy 

v budoucnu nenastane. 

daf

➊ Směrové ukazatele byly rozmístěny přehledně po celé škole.

➋ Před školou se během pár minut sešla celá základka a to bylo více jak 400 dětí.

➌ Perfektní byla i souhra záchranářů při simulovaném ošetření žáků.

➍ Invakuace se účastnily všechny složky Integrovaného záchranného systému.

➎  Pohled na prostor před školou pro mnohé kolemjdoucí vyvolával pocit, že se něco děje. Nedělo... jen nacvičovalo☺
➏ Ve škole jsme zahlédli i hasiče – specialisty na chemický poplach.

➊

➋

➌ ➍
➎

➏

FOTA: DANA FOUČKOVÁ

Pilotní 

a zcela ojedinělý 

projekt v České republice



Letošní sportování seniorů mělo grády
Stejně jako každý rok, tak se i letos usku-

tečnilo na zahradě klubů seniorů Křejp-

ského ulici 1502 sportovní klání jihoměst-

ských seniorů, oblíbené Sportovní hry. Ty 

přišla osobně podpořit oblíbená herečka 

Jiřina Bohdalová a možná právě proto pa-

daly letos opravdu excelentní výkony. Jak 

je vidět z naší fotoreportáže, akce byla 

vydařená i díky krásnému letnímu počasí.

 ➊  Nechyběly ani gratulace, místostarosta Jan Meixner s jednou s úspěšných sportovkyň.

 ➋ & ➏  Výkony některých sportovců byly neuvěřitelné.

 ➌  Sportovní hry přišel podpořit samozřejmě také starosta Dalibor Mlejnský a místostarostka Eva Štampachová.

 ➍  K sportování patří tradičně také možnost se dobře posilnit...

 ➎  Ředitel společnosti Jihoměstská sociální a. s. Jan Gabriel s Jiřinou Bohdalovou, která přišla letošní sportovní hry pod-

pořit a možná i díky ní padaly skvělé rekordy...

 ➐  Na závěr nechybělo samozřejmě společné fotografování. 

➌➋➊

➍ ➎ ➏

➐



www.praha11.cz18

INZERCE

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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Praha 11 má své Mamma centrum Háje

V září 2011 otevřel primátor Prahy docent Svoboda nové zdravotní zařízení, 
které se pod názvem BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje, Konstan-
tinova ulice – v budově bývalých jeslí, soustředí výhradně na vyšetřování prsní 
žlázy. „Mám velikou radost, že se mohu účastnit tak důležité akce, jako je 
otevření dalšího akreditovaného mamografi ckého centra. Otevřením tohoto 
centra, o jehož kvalitě z důvodů personálního vybavení nepochybuji, doplníme 
chybějící kapacity na území hlavního města,“ řekl primátor. 
Chod Mamma centra Háje zajišťuje 12 zdravotnic i administrativních sil. Pod 
heslem „Zdravá obava bez panické hrůzy“ poskytují klientkám i pacientkám 
vysoce profesionální zdravotnické služby. „Naším cílem je, aby se ženy v centru 
cítily dobře. Prevence nádorů prsu je jedinou účinnou zbraní s úmrtností na 
toto zhoubné onemocnění, které v ČR postihuje každou 8 ženu.“ doplňuje pri-
mářka nového centra Miroslava Skovajsová, která sem přešla z Prahy 4. „Praha 
11 si své centrum zaslouží, žijí zde tisíce žen, kterým může být díky včasnému 
odhalení nemoci zachráněn život,“ dodává nakonec.
Na preventivní vyšetření prsů má nárok každá žena od 45let. Žádanku k vyšet-
ření má povinnost vystavit každý praktický lékař nebo gynekolog.

Objednávkový telefon v Mamma centru Háje: 775 131 111 funguje 
nepřetržitě. V čase 8.00 – 15.00 hod. vyřídí objednávku telefonistka, 

nepřijaté hovory jsou vyřízeny následující den.
www.buprague.cz

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

WUS_print_KLIC_182x61_2.indd   1 15.6.12   11:46

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



Kulturní přehled ČERVENEC 2012

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 ČERVENEC 2012
Tóny Chodovské tvrze
17. 7., 20.00: Slavnostní zahajovací koncert 
9. ročníku Tónů Chodovské tvrze. Jaroslav 

Svěcený – housle, Julie Svěcená – housle, Dana 

Vlachová – housle, Petr Nouzovský – violoncello, 

Virtuosi Pragenses – komorní orchestr. Vstupné: 

350 Kč/320 Kč (student, senior). Do 30. 6. 300 

Kč/270 Kč (student, senior).

18. 7., 18.00: Komentovaná kurátorská prohlídka 
výstavy Nezvaný host v rámci Tónů Chodovské 

tvrze. Vstupné zdarma!

18. 7., 20.00: Ve víru tanga! Jaroslav Svěcený – 

housle, Ladislav Horák – akordeon a bandoneon, 

Miloslav Klaus – kytara. Latinsko-americké tango 

bude ústředním tématem tohoto koncertu! V zají-

mavé kombinaci zvuku akordeonu, španělské kytary 

a houslí zazní skvělá hudba argentýnského sklada-

tele a instrumentalisty Astora Piazzolly i dalších 

renomovaných autorů. Vstupné: 290 Kč/250 Kč 

(student, senior). Do 30. 6. 260 Kč/220 Kč (stu-

dent, senior).

19. 7., 18.00: Komentovaná kurátorská prohlídka 

výstavy Nezvaný host v rámci Tónů Chodovské 

tvrze. Vstupné zdarma!

19. 7., 20.00: Gala pro Gogola. Jan Přeučil a Jaro-

slav Svěcený. Koncert pro řeč a hudbu na motivy 

Bláznových zápisků Nikolaje Vasiljeviče Gogola. 

Vstupné: 270 Kč/230 Kč (student, senior). Do 30. 

6. 240 Kč/200 Kč (student, senior).

24. 7., 20.00: Jazzový galakoncert. Gast Waltzing 

a kapela Largo (Lucembursko). Koncert proslulé-

ho evropského jazzového trumpetisty. Vstupné: 

290 Kč/250 Kč (student, senior). Do 30. 6. 260 

Kč/220 Kč (student, senior).

25. 7., 20.00: Galavečer operních árií a multižán-
rových objevů. Markéta Mátlová – soprán, Jaroslav 

Svěcený – housle, Jiří Škorpík – zpěv, klarinet (du-

chovní otec vokální skupiny 4tet), Stanislav Gallin 

– klavír. Vstupné: 290 Kč/250 Kč (student, senior). 

Do 30. 6. 260 Kč/220 Kč (student, senior).

26. 7., 20.00: VIVALDIANNO MMXII. Nový projekt 

Michala Dvořáka a Jaroslava Svěceného. Speciální 

koncert na střeše OC Chodov. Vstupné: 490 

Kč/450 Kč (student, senior). 300 Kč poslední dvě 

řady. Do 30. 6. 440 Kč/400 Kč (student, senior).

Galerie Chodovská tvrz 
Nezvaný host 1. 7.–2. 9. 2012 
Prostory galerie v Chodovské tvrzi v mnohém 

připomínají bytovou jednotku a instalace výstav 

v nich snadno sklouzává do nechtěného bytového 

koloritu. Co se ale stane, když galerii skutečně 

proměníme na dočasné apartmá a umělecká díla 

tam umístíme tak, jako do našich obýváků, ložnic, 

kuchyní či koupelen? Vstoupíme do bytu vyba-

veného z příběhů o uměleckém díle v prostředí 

domácnosti. 

Společná výstava desítky autorů a různých médií 

v kurátorství Viktora Čecha a Heleny Blaškové.

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

Během prázdnin bude MC Domeček otevřen kaž-
dé úterý a čtvrtek od 9.30 do 13.00 hodin.
Přejeme krásné prázdniny a těšíme se v září 

na viděnou.

Více na www.mc-domecek.cz

Benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

Tel.: 272912124

Mob.: 603 468 151

informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

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

do 19 let

Brandlova 6139/6, 149 00 Praha 11

Otevírací doba: 

po 14.00–17.00: individuální konzultace a půjčovna 

sportovního vybavení; 

út, st, čt 14.00–20.00: klub 

PROGRAM 
Téma měsíce: Extremizmus

4. 7., 15.00: Ozvěny antifetfestu
11. 7., 15.00: Odpoledne na téma extremizmus
25. 7., 15.00: Výlet za koupáním
Změna programu vyhrazena.

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

www.cb.cz/jizni.mesto

PROGRAM V ČERVENCI A SRPNU 2012 
na adrese Komunitní centrum Matky Terezy (kostel 

v Hájích – vchod C):

Neděle 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba 

pro všechny generace. 

English Camp YES, WE CAN: 14.–20. 7. pobyt 

s výukou angličtiny v Janských Lázních, Krkonoše. 

Pro dospělé a mladé od 18 let. Nabízíme výuku 

angličtiny pod vedením kanadských a amerických 

lektorů v menších skupinách, různé venkovní 

aktivity a společné večerní programy v angličtině. 

Přihlášky na www.cb.cz/skalka/ec

LEGOPROJEKT: 30. 8.–2. 9. stavba legového 

městečka dětmi od 6 do 12 let.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

Z cest 
Od 26. 6. do 24. 8. 2012

Ladislav Sýkora vystavuje v letních 
měsících v knihovně na Opatově své 

grafi ky inspirované cestami 
po Norsku, Japonsku, Itálii, Francii, 

ale i po Šumavě.

Knihovna Opatov – artotéka, 

Opatovská 1754, Praha 11

Letní otevírací doba: Po 9–19; Út 9–16

St–Čt 12–19, Pá 9–16

9.–29. 7. ZAVŘENO

tel.: 272 918 759

soutěžní otázka:

Na koncertu „Ve víru tanga” 18. července 

zazní nástroj bandoneon. 

Co to je:

a) šestistrunný nástroj podobný banju

b) druh knofl íkové tahací harmoniky

c) perkuse vyrobené z bandasek

Soutěžíme o bezva ceny:
 • 3x CD Vivaldiano MMXII 
 •  3x 2 vstupenky na koncert Gast Waltzing 

a kapela Largo 25. července 2012 
 •  3x 2 vstupenky na koncert Vivaldiano MMXII 

26. července 2012

Své odpovědi zasílejte na: 

e-mail: michaela.heckova@chodovskatvrz.cz 

nebo přineste odpovědní kupon do pokladny Chodovské tvrze 

do 15. července 2012. Jména výherců budou zveřejněna na 

webu www.chodovskatvrz.cz a v pokladně Chodovské tvrze.

Soutěžte s námi o CD a vstupenky 
na festival Tóny Chodovské tvrze



17.07  SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT 
18.07  VE VÍRU TANGA!
19.07  GALAKONCERT HUDBY A SLOVA 
24.07  JAZZOVÝ GALAKONCERT – PROSLULÝ EVROPSKÝ TRUMPETISTKA GAST WALTZING  
 A KAPELA LARGO 
25.07  GALAVEČER OPERNÍCH ÁRIÍ A MULTIŽÁNROVÝCH OBJEVŮ 
26.07  VIVALDIANNO MMXII NA STŘEŠE OC CHODOV – NOVÝ PROJEKT MICHALA DVOŘÁKA  
 A JAROSLAVA SVĚCENÉHO 

Předprodej zahájen! Vstupenky v pokladnách Chodovské tvrze, KC Zahrada na www.webticket.cz a v síti Ticketpro 
Galerie Chodovská tvrz • Ledvinova 9, Praha 4 
www.chodovskatvrz.cz • info@chodovskatvrz.cz • tel. 267 914 831
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TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 2012
17.07.—
26.07.•12
9. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU 
JAROSLAVA SVĚCENÉHO A JEHO HOSTŮ 



Rookie Camp je otevřený pro všechny…
říká jeho spoluzakladatel a výborný florbalista David Podhráský

Je odchovancem Tatranu Střešovice, 

kde od svých 17 let vypomáhal s tréno-

váním fl orbalové mládeže. Po přestupu 

do týmu Chodova (2008), kde hraje do-

teď, se právě tady věnuje trénování mlá-

deže. Za svou hráčskou kariéru získal ně-

kolik titulů jako hráč a mnoho úspěchů 

jako trenér mládeže.

Blíží se Rookie Camp, mohl byste čte-
nářům představit, o  jaký projekt se 
jedná?
Jelikož se nám s kolegy Tadeášem Dra-

horádem a Janem Barákem nelíbilo fun-

gování většiny letních kempů v ČR, tak 

jsme přišli s  vlastním projektem, který 

se uskutečnil pod názvem Floorball Ro-

okie Camp poprvé loni v létě. Pořadate-

lem kempu je společnost Sportovní Jižní 

Město s podporou Prahy 11. Naším cí-

lem je nabídnout dětem ve věku 11–16 

let komplexní sportovně-zábavní pro-

gram. Letos jsme nabídku rozšířili z jed-

noho turnusu na  tři a  uspořádali jsme 

také dva příměstské tábory pod názvem 

Rookie City Weekend.

Pro koho je určený?
Floorball Rookie Campu se může zúčast-

nit prakticky kdokoliv, kdo splňuje věko-

vé rozpětí. Roli nehraje pohlaví ani klu-

bová příslušnost. Takže bez omezení ☺

Do  jaké lokality se letos zájemci mo-
hou těšit a hlavně kdy?
Loni jsme Rookie Camp uspořádali 

ve středočeských Zbraslavicích, kde bylo 

krásné prostředí, ale hala byla poměrně 

daleko od  ubytování. Proto jsme letos 

provedli změnu a  první dva turnusy 

(7.–14. července a 14.–21. července) se 

uskuteční v nádherném areálu jihočeské 

Včelnice. Třetí turnus, který jsme otevřeli 

na  základě obrovského zájmu, se usku-

teční od 22. do 29. července ve sportov-

ním areálu Břve nedaleko od Prahy.

Na co se mohou letos účastníci těšit?
Stejně jako v  loňském roce si zakládá-

me na  kvalitním trenérském obsazení 

a  pestrém programu. Členy RC Teamu 

(trenérský tým) budou letos extraligoví 

hráči jako Aleš Hlavička, Michal Podhrás-

ký, Jan Barák, Marek Chlumský, Tomáš 

Vávra a mnoho dalších. Děti se mohou 

také těšit na mnoho hvězd jako jsou Ma-

těj Jendrišák, Milan Fridrich, Johan Von 

der Pahlen či Dominika Šteglová. Co se 

programu týče, tak chceme dětem nabíd-

nout opravdu pestrý zážitek, který bude 

zahrnovat fl orbal, soutěže, diskuse, pro-

mítání a  mnoho dalšího. Nemůžu pro-

zradit vše, ale ti nejúspěšnější si budou 

moci odvézt fl orbalové relikvie od naše-

ho partnera Florbal Expert, sporttestr 

Polar, sportovní oblečení z kolekce znač-

ky Asics a brankáři si budou moci nechat 

nastříkat masku od fi rmy Foxart. (Nevím 

jak to máte s reklamou, ale pokud by se 

daly tyto značky zmínit, tak budeme sa-

mozřejmě velmi rádi).

Info www.rookiecamp.cz 
a www.facebook.com/rookiecamp

 Mně nezbývá než popřát, ať všem 

účastníkům vyjde počasí, ať se akce vy-

daří a stane se z ní příjemná prázdnino-

vá tradice. 

Dana Foučková

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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HNED NA ZAČÁTKU JE TŘEBA PŘEDSTAVIT TOHO, S KÝM SI O TÉHLE 

PERFEKTNÍ SPORTOVNÍ AKCI BUDU POVÍDAT. DAVID PODHRÁSKÝ 

OSLAVÍ V ČERVNU ŠESTADVACETINY. FLORBALU SE VĚNUJE OD 14 LET.

DAVID PODHRÁSKÝ



Děti z mateřských škol 

na akce pořádané 

Prahou 11 chodí rády. 

Starosta Prahy 11 

Dalibor Mlejnský rozdal dětem 

z mateřských škol plyšové hračky. 

Stanislav Hložek děti 

opravdu roztančil. 

Tato malá slečna vyhrála 

první cenu – fotoaparát 

v soutěži o list kalendáře 

pro Severočeské doly, a. s. 

Ohlédnutí 
za jihoměstským 
Dnem Dětí

Starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský 

při dopoledním zahájení Dne dětí. 

Na snímku s moderátory Davidem 

Petříkem a Milošem Skácelem.

Ukázky práce hasičů přilákaly 

nejen děti, ale i dospělé. 
Místostarostka Prahy 11 Eva 

Štampachová při předání ceny 

jedné ze soutěžících. 

Starosta Dalibor Mlejnský 

a Vlasta Korec při předání 

hlavní ceny – televizoru vítě-

zům pěvecké soutěže Janu 

Štěpánkovi a Honzíkovi. 

Motorky městské policie 

udělaly radost malým 

i velkým klukům. 
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Tóny rozezní Chodovskou tvrz už podeváté! 

Stejně jako v minulých letech vrcholí se-

zona koncertů soudobé hudby v  Tvrzi 

festivalem legendárního houslového vir-

tuosa Jaroslava Svěceného a jeho hostů 

Tóny Chodovské tvrze, které se letos ko-

nají od 17. do 26. července. 

 Slavnostní zahájení již devátého roč-

níku festivalu vážné komorní hudby Tóny 

Chodovské tvrze je na  spadnutí. Letoš-

ní Tóny poprvé rozezní v úterý 17. čer-

vence od 20.00 duchovní otec hudební 

přehlídky Jaroslav Svěcený. Hned druhý 

den budou pokračovat v  dynamických 

a temperamentních rytmech tanga. Prv-

ní festivalový týden pak uzavře koncert 

pro řeč a hudbu na motivy Bláznových 

zápisků Nikolaje Vasiljeviče Gogola. Sku-

tečným mezinárodním osvěžením bude 

koncert fenomenálního evropského 

trumpetisty Gasta Waltzinga a  kape-

ly Largo. Chybět nebude ani galevečer 

operních árií a  multižánrových objevů. 

Triumfální třešinkou na  dortu letošního 

programu však bude zakončení festivalu 

Vivaldianem MMXII na  samotné střeše 

OC Chodov, během kterého představí 

Svěcený svůj nový hudební projekt s roc-

kovým muzikantem Michalem Dvořákem. 

 Předprodej vstupenek pro letošní rok 

byl zahájen! Vstupenky si můžete rezer-

vovat v pokladnách Chodovské tvrze, KC 

Zahrada na  www.webticket.cz a  v  síti 

Ticketpro. Info: www.chodovskatvrz.cz. 

Michaele Hečková

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ ZAHRADY!
Jedna sezóna končí, druhá je za dveřmi. Vyzbrojte se na podzimní období 

členskou kartou KC Zahrada a buďte ve výhodě! Vy i vaše děti získáte řadu 
benefitů a navíc nám pomůžete ve snaze o co nejkvalitnější a nejpřátelštější 
Zahradu.

K tomu, abyste se v Zahradě cítili co nejlépe, od nynějška může přispět 
třeba to, že před koncertem dostanete sklenku vína zdarma, že uvidíte 
i ty nejatraktivnější koncerty a představení z dobrého místa, nebo že vaše 
dítě bude chodit na kurz k nám zdarma. Vyberte si nabídku členství, která 
nejvíce vyhovuje vašim potřebám a možnostem. A ať už se stanete řadovým 
členem či mecenášem, pomůžete Zahradě být soběstačným kulturním 
centrem, převážně nezávislým na příspěvcích z veřejných zdrojů.

Nabídku jednotlivých variant členství najdete na www.kczahrada.
cz v sekci Klubový program. Až si vyberete, stačí přijít na naší recepci, 
členská karta vám bude vydána obratem.

A na co se můžete na podzim těšit? 18. září zahraje na Zahradě Karel 
Plíhal, chystáme také koncerty Hudby Praha a Iva Jahelky s Miroslavem 
Palečkem, divadelní hru Krása a půvab perverzit a mnoho dalšího.

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

KC Zahrada
Kulturní Jižní Město o.p.s.
Malenická 1784, Praha 11

pokladna@kczahrada.cz
Tel.: 271 910 246
www.kczahrada.cz

CHODOVSKÁ TVRZ JE MÍSTEM PŘIROZENĚ SPOJENÝM S  KONCERTY 

KOMORNÍ VÁŽNÉ HUDBY. 

FOTO: ARCHIV JAROSLAVA SVĚCENÉHO
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 Dočasné Divadlo Šnek se stalo ději-

štěm festivalu Street For Art 2012, je-

hož tématem byla lokální kultura a vztah 

k místu, kde žijeme. 

 O  svůj vztah k  Jižnímu Městu se 

s diváky podělila i šestice místních teen-

agerů ve  hře Jižák, město snů. Pod 

dohledem profesionálního realizačního 

týmu režisérky Petry Tejnorové vytvořili 

inscenaci na pomezí dokumentu a sci-fi  

jako mozaiku skutečných zážitků, zku-

šeností i představ o budoucnosti. Měsíc 

po derniéře jsme si o zážitcích z festiva-

lu povídali se dvěma protagonistkami 

(a zároveň spoluautorkami) hry: Aničkou 

Šipkovou a Viki Tranovou.

Jaký to byl pocit, stát před plným hle-
dištěm?
Anička: Před premiérou jsem byla straš-

ně nervózní. Viki: Já taky. Ale pak to 

z nás spadlo a od prvního večera jsme 

už byly jen hyperaktivní a plné energie.

Jak byste zhodnotily práci s režisérkou 
Petrou Tejnorovou?
Viki: Dávala nám rady, starala se o nás. 

Získala přezdívku „maminka.“ Anička: 

Od  začátku byla strašně hodná a  sym-

patická. Oblíbily jsme si ji už na  první 

zkoušce. Viki: Nebyly jsme zvyklé na ta-

kovýhle styl spolupráce, při kterém jsme 

všechno dávaly společně dohromady 

a  celé představení vzniklo vlastně až 

v  den premiéry. Anička: Dělaly jsme 

spoustu věcí předtím, měly jsme i úkoly, 

ale nevěděly jsme, kde konkrétně to pak 

bude použité, nevěděly jsme, co z toho 

vznikne.

A co spolupráce s mladšími herci? (Viki 
a Aničce je 16, Adamovi a Jakubovi 13, 
Karolíně s Kristýnou 10).
Viki: Ze začátku jsme si drželi odstup 

a bavili jsme se po dvojicích – já a Anič-

ka, oba kluci a  holky dvojčata. Během 

čtyř zkoušek se to ale začalo sdružovat, 

a pak jsme si začali hrozně rozumět.

Anička: Dělali jsme hodně kolektivních 

her, takže jsme se poznávali a  uvolnili 

se, a pak už jsme si na sebe zvykli, těšili 

jsme se na sebe a bylo nám spolu moc 

příjemně.

Jak se vám hrálo v Divadle Šnek? 
Anička: Šnek se nám líbil hrozně moc. 

To dřevo a barva. Viki: Předtím to tam 

vlastně nebylo moc hezký a  najednou 

se ze Šneka stalo místo, kam lidi chodili 

rádi a trávili tam čas. My jsme tam vlast-

ně týden žily a bylo nám smutno, když 

Šneka po festivalu zbourali.

Dozvěděly jste se něco nového o  Jižá-
ku?
Anička: Zjistily jsme, že ten pán na Cho-

dově není voják ani gangster, ale Budo-

vatel. (pozn: socha od Františka Radva-

na u stanice metra Chodov). A byly jsme 

poprvé v Central Parku.

Šly byste do toho znova?
Obě jednohlasně: Určitě. Anička: ...Byl 

to nejlepší čas našeho života – od první 

zkoušky až po derniéru.

Díky za rozhovor a ať se daří.

Michaele Hečková

Týden života ve Šnekovi 
očima Viki a Aničky

Desetitisíce lidí, kteří každý den projdou 

stanicí metra Opatov, čekalo v druhé po-

lovině května překvapení. Dopravní tepna 

Jižního Města změnila na deset dnů svou 

tvář. Betonová rampa spojující dvě úrov-

ně zastávky dostala nový, červený nátěr, 

a  v  její těsné blízkosti vyrostlo divadlo 

z dřevěných palet a překližek. 

VIKI TRANOVÁ

VIKI TRANOVÁ & ANIČKA ŠIPKOVÁ 
FOTO: MICHAELA HEČKOVÁ
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KRÁDEŽ SE MU NEVYPLATILA. 
14. dubna odpoledne byl v supermar-

ketu v ulici Roztylská za-

držen pachatel krá-

deže. Po  příjezdu 

strážníků bylo zjiš-

těno, že se jedná 

o cizince ukrajinské 

národnosti, který 

krade a má již z  dří-

vějška vysloven zákaz pobytu na na-

šem území. Proto strážníci muže pře-

dali cizinecké policii, která nenechavce 

dále vyhostila do jeho země.

 Obdobný případ strážníci zazna-

menali na  konci dubna odpoledne 

v  nákupním centru OC Chodov. Zde 

byl zadržen muž slovenské národnos-

ti, u kterého se následnou lustrací zjis-

tilo, že se jedná o osobu, po které je 

slovenskou policií vyhlášeno meziná-

rodní pátrání. Strážníci muže předved-

li na  místní oddělení Policie ČR, kde 

ho předali k dalšímu šetření.

VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ POMÁHÁ. 
Ve Stříbrského ulici bylo strážníky 5. 

května za pomoci vyhledávacího zaří-

zení na  odcizená vozidla zakoupené-

ho městskou částí Praha 11 nalezeno 

odcizené vozidlo Toyota. Z  důvodu 

podezření ze spáchání trestného činu 

strážníci místo zajistili a celou věc pře-

dali k dalšímu šetření Policii ČR.

I  PŘES ÚTĚK BYL DOPADEN. Ten-

týž den v pozdních nočních hodinách 

strážníci při běžné hlídkové činnosti 

spatřili v ulici Petýrkova muže a ženu, 

kteří začali před služebním vozidlem 

utíkat. Po následné honičce strážníci 

ženu dostihli v ulici Roztylská. Násled-

ně bylo zjištěno, že se jedná o nene-

chavce, kteří vykradli osobní vozidlo. 

Po  delším pátrání hlídka strážníků 

nalezla i  muže, který se schovával 

na  pozemku rodinného domu. Pro 

podezření ze spáchání trestného 

činu strážníci oba nenechavce omezili 

na  osobní svobodě a  předali k  další-

mu šetření Policii ČR.

BILA LIDI. V podvečer 7. května stráž-

níci jeli na  linku 156 do  Opatovské 

ulice, kde měla agresivní žena bít ces-

tující a  rozbíjet zastávku. Po příjezdu 

strážníci spatřili muže, jak brání agre-

sivní ženě, aby napadala ostatní obča-

ny. Strážníci zamezili dalšímu napadání 

občanů, přivolali rychlou záchrannou 

službu, jelikož agresivní žena jevila 

známky nepříčetnosti, a  celý případ 

předali Policii ČR k dalšímu šetření. 

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Jsme tu s radami pro bezpečné 
prázdniny

Chceme vás upozornit na  pár užiteč-
ných rad, kterými byste své potomky 
měli vybavit. 
 Poučte děti pro případ, že budou 

samy doma či venku

• Jedno z nejdůležitějších pravidel je to, 

týkající se cizích lidí, ať už na ně dítě nara-

zí na internetu, venku, nebo třeba zvoní 

u bytu. Poučte své dítě pro všechny tyto 

případy. Trvejte na tom, že pokud někdo 

cizí zazvoní u  dveří od  bytu, nesmí mu 

dítě otevřít. Naučte potomka bezpečnou 

výmluvu, když bude u dveří cizí člověk: ať 

například řekne, že rodiče spí. 

• To samé vysvětlete svému dítěti pro 

případ, že bude někdo cizí telefonovat. 

Telefonické rozhovory s  cizími lidmi mu 

zakažte. Už vůbec nesmí nikomu cizímu 

říkat, že je samo doma.

• Další oblastí, v níž byste měli dítě po-

učit, je internetová komunikace. Připo-

meňte mu pravidla bezpečného užívání 

internetu: nezveřejňovat své fotografi e, 

adresu, majetkové poměry rodičů, ne-

zveřejňovat na  webu informaci o  tom, 

že je samo doma.

• Čtvrtou oblastí, na niž by se měl kaž-

dý rodič zaměřit, je pohyb dítěte venku. 

Opět mu zdůrazněte, že nesmí komu-

nikovat s  cizími lidmi. Vysvětlete mu 

ale, že k cizím lidem nepatří strážník či 

policista, a jak je pozná. Vaše dítě musí 

vědět, jak pozná strážníka či policistu, 

u kterých může hledat pomoc, pokud ho 

bude někdo obtěžovat, třeba jen slovně.

• Vysvětlete dítěti, že s  cizími lidmi 

se nejen nesmí bavit, ale už vůbec si 

od  nich nesmí nic brát nebo s  nimi do-

konce někam chodit (například do auta 

nebo bytu či na odlehlé místo). 

• Doporučte mu, ať si venku nehraje 

samo. Zábavnější je hrát si s kamarády.

• Dbejte na to, aby vám dítě vždy dalo 

vědět, nejlépe telefonem, kde se bude 

pohybovat a  s  kým bude trávit volný 

čas. Chtějte všechny jeho kamarády 

znát a dávejte pozor na možné schůzky 

s anonymními kamarády z internetu.

• Připomeňte mu, že hra se zapalova-

čem nebo sirkami není dobrý nápad. 

• Vysvětlete dítěti, proč je nutné znát 

přesnou adresu bydliště a kontakt na ro-

diče. 

• Naučte jej důležitá telefonní čísla, kam 

se může obrátit o pomoc:

158 – Policie ČR
156 – Městská policie
155 – Záchranná služba
150 – Hasiči

red

LÉTO JE TADY A S NÍM DVA MĚSÍCE VOLNA, NA KTERÉ SE DĚTI TĚŠÍ 

VLASTNĚ CELÝ ROK. ČASTO SE STÁVÁ, ŽE ZAJISTIT PRÁZDNINOVÝ PRO-

GRAM PRO DĚTI PROSTĚ NA CELÉ DVA MĚSÍCE NENÍ V NAŠICH SILÁCH 

A DĚTI SI MUSÍ VYSTAČIT DOMA SAMY A VENKU SE SVÝMI KAMARÁDY. 

Během prázdnin nebudou mít vaše

 děti strážníky stále za zády, 

proto je musíte dobře 

poučit.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Zajímají vás úspory energie?

Ohlédnutí po 30. letech

Základní a mateřské školy v majetku 

městské části prošly nedávno revitali-

zací.  Jednalo se o  zateplení obvodové-

ho pláště budov, střech, výměnu oken 

a  další opravy. Poté byly provedeny 

opravy topných systémů. Dalším logic-

kým krokem bylo zavedení systémů Re-

gula a  instalace měřicích systémů s na-

pojením na vzdálený dispečink.

 Jihoměstská majetková, a. s., která 

má správu budov na  starosti, pomo-

cí těchto návazných investic do  oprav 

a  úprav zavedla nový systém, který 

umožňuje monitorovat spotřebu vody, 

elektrické energie a  spotřebu tepla 

s možností její regulace. Monitorováním 

těchto médií se tak dají uspořit výrazné 

fi nanční prostředky. 

Monitoring spotřeby a  odhalování ha-
várií
 Problémem třeba bylo odhalování 

a opravy těžko zjistitelných úniků vody 

na  rozvodech, které jsou vedeny hlubo-

ko v  zemi. Pokud třeba dojde k  úniku 

vody, která následně odtéká do  kana-

lizace, nedochází ke  zjevnému průsaku. 

Než vůbec dojde k zaznamenání takové-

ho úniku, uběhne standardně minimálně 

měsíc, než je zaznamenán zvýšený od-

běr. Ztráty vzniklé úniky vody z  těchto 

havárií pak jdou v  některých případech 

do  statisíců Kč. Díky on-line monito-

ringu spotřeby tak již nemůže k  těmto 

ztrátám docházet, zvýšená spotřeba je 

ihned odhalena a okamžitě eliminována.

 V  první fázi byly monitorovány a  ří-

zeny rozvody tepla, na konci roku 2011 

byly na dispečink dále napojeny rozvody 

vody a  elektrické energie. Systém mo-

nitoringu tak integruje všechna média. 

Tím umožňuje monitorovat spotřebu 

a  přesně nastavovat topné režimy dle 

přání a potřeb provozu jednotlivých bu-

dov. Tím výrazně pomáhá snižovat pro-

vozní náklady na spotřebu.

 Systém monitoruje spotřebu po  20 

minutách, přičemž reaguje na  jakékoliv 

zvýšení spotřeby formou upozornění ob-

sluhy multifunkčního dohledového centra.

 V současné chvíli je na nový systém 

monitoringu připojeno 9 základních škol 

a 17 mateřských škol. Zkušební provoz 

monitorovacího systému už odhalil čtyři 

havárie vody. 

Dva ilustrační příklady
 V ZŠ K Milíčovu 674 vznikla havárie 

vody na  hlavním přívodu. Voda unikala 

do  kanalizace, bez zjevného průsaku 

na  povrch. Za  1 hodinu byla spotřeba 

vody v průběhu havárie asi 30 m3. Toto 

množství vody představuje cca 1950 Kč. 

Pokud by byla závada odhalena až další 

měsíc při vyúčtování, ztráty by činily 1,4 

mil. Kč. Díky včasnému odhalení monito-

ringem byla oprava provedena do 12 ho-

din od vzniku havárie a náklady na zvý-

šenou spotřebu vody činily 23 tis. Kč.

 Další příklad ukazuje, jaké úspory lze 

dosáhnout regulací vytápění ZŠ Campa-

nus, Jírovcovo náměstí 1786. Před za-

teplením a zavedením regulace vytápění 

činila spotřeba 6476 GJ. Po  zateplení 

a  zavedení regulace se spotřeba tepla 

snížila na 2545 GJ. Úspora tepla tak činí 

3931 GJ a při ceně 450 Kč/Gj představu-

je částku 1 768 950 Kč.

Petr Kefurt

Ve  čtvrtek 14. června proběhla v  ZŠ 

Donovalská školní akademie pořádaná 

k 30. výročí jejího vzniku. Akademii na-

vštívil starosta Prahy 11 Mgr. Dalibor 

Mlejnský, který předal žákům interak-

tivní pomůcky v hodnotě 10 000 Kč. 

Poté vystoupil senátor PhDr.  Milan 

Pešák, který popřál celému kolekti-

vu ZŠ Donovalská hodně pracovních 

úspěchů do  dalších let. Po  vystoupe-

ní žáků následovala prohlídka školy. 

Zájemci tak mohli zhlédnout moderní 

vybavení interiéru a seznámit se s pra-

covními formami a metodami. Díky pre-

zentacím, které probíhaly 

v  jednotilivých třídách 

také mohly zavzpo-

mínat na doby minulé, 

ohlédnout se i  třicet 

let zpátky a  na  chví-

li se třeba vrátit 

do školních lavic.

Pavel Dittrich, 

ředitel školy

Několik zajímavých čísel
 V objektech MŠ byla spotřeba tepla 

před regenerací 19 871 Gj. Po regene-

raci budov činí 11 704 Gj. Úspora 8167 

Gj představuje částku 3  675  150 Kč. 

V  objektech ZŠ jsou úspory ještě vý-

raznější, před regenerací byla spotře-

ba 32 660 Gj, po  regeneraci 16 590. 

Úspora činila 16 070 Gj představujících 

7 231 500 Kč. Dalších úspor bylo dosa-

ženo v objektech MŠ a ZŠ ve spotře-

bě plynu, konkrétně se jedná o částku 

1 471 230 Kč.

 Tam, kde proběhla kompletní re-
generace objektu, dosahují úspory 
přes 50 %. Díky energetickým opat-
řením v  objektech MŠ a  ZŠ, které 
městská část Praha 11 již realizovala, 
dosahují roční úspory za jednu topnou 
sezonu více než 12 mil. Kč.
 Náklady na  monitoring médií byly 

cca 30 tisíc Kč na jeden objekt mateř-

ské či základní školy.

Hostem akademie byl starosta Dalibor 

Mlejnský, který předal žákům dárkový 

poukaz na nákup interaktivních 

pomůcek v hodnotě 

10 tisíc korun.
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INZERCE

• 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.

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

le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 

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

• 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.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 

štukování, malířské a  lakýrnické práce a  jiné 

úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-

fon: 222 982 922, 604 517 565.

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

jsaifrt@seznam.cz.

• 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. 

www.malovani-novotny.cz, e-mail: malovani.

novotny@seznam.cz.

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE BYTŮ 
NA KLÍČ. Kvalitně, levně. Firma RENO s tra-

dicí 14 let na J. Městě. Jádro od 88 000 Kč. 

Září, říjen SLEVA 10 %, nebo vana, umyvadlo 

a WC ZDARMA. Záruka 5 let! www.reno.wbs.

cz, t. 602 292 812, 272 912 326.

• 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. 

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

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

měna prac. desky. Vrba – 603  438  707, 

www.vrbakuchyne.cz.

• 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.

• !!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, 

sklep či půdu. Odvoz starého nábytku a jiné-

ho odpadu k likvidaci. Tel.: 777 227 840.

• 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.

• 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, ma-
lířské aj. práce v  bytových i  nebyt. prostor. 
i okolo RD. Malé i větší zakázky v Praze a oko-
lí. Kvalita, spolehlivost a nízké ceny zaručeny. 
Email: jin60jir@seznam.cz, tel. 773 222 045, 
739 613 488.

• ELEKTRIKÁŘI PRO PANELOVÉ BYTY, 
rychle, levně, kvalitně a ochotně opravíme 
Vaši nebezpečnou elektroinstalaci. Zásuvky, 
vypínače, jističe. Cenová nabídka a doprava 
ZDARMA. Tel.: 773 900 106.

• 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.

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

• 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.

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

• 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.

• PROJEKTOVÉ A  INŽENÝRSKÉ PRÁCE – 

stavební projektová dokumentace – pomoc 

v přípravě a  realizaci stavby, stavební povo-

lení, tendr, výkaz výměr – RD, byty, atd. – 

www.neprojekt.cz, 774 171 730.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• OBČANŮM PO VÁŽNÉM ÚRAZU klasifi ko-

vaném jako pracovní úraz nebo autonehoda 

nabízíme bezplatnou konzultaci pro získání 

náhrady škody na  zdraví. Projekt pomoci, 

tel: 723  203  036, www.nahradaskody.net, 

e-mail: nahradaskody@email. 

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpra-

vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 

94, tel: 272 929 597.

• NABÍZÍM OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM 
i  jednotlivým podnikatelům služby v  oblasti 

vedení účetnictví a  daňové evidence včet-

ně účetního a  daňového poradenství a  za-

stupování před úřady státní správy. Tel.: 

604 713 897, e-mail: ebedrnova@seznam.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

REALITNÍ KANCELÁŘ RIM REALIT

Staráme se o Jižní Město

T 725 00 11 88, 271 00 11 88 E rimrealit@rimrealit.cz W www.rimrealit.cz

PRODEJ PRONÁJEM VÝMĚNA

Realitní a právní poderanství zdarma, řešíme i dluhy a exekuce

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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• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-

DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, re-

konstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel. 604 618 298, 222 364 018.

• DOSTUPNÉ NEBANKOVNÍ PŮJČKY bez 

podvodu. Bez poplatků předem a volání na 

linku 900. Jednoduchá online žádost zdarma, 

pro více informací navštivte www.bezpodvo-

du.cz nebo volejte 776 700 606.

• MASÁŽE – NOVÉ STUDIO v ul. Kupecké-

ho 842/4 nabízí příjemné prostředí a kvalitní 

služby. Přijďte se zbavit bolestí a  relaxovat. 

Více na  www.masazegalaxie.cz, objednávky 

na tel. 725 724 442.

• M STUDIO – MASÁŽE – poliklinika Michnova 

1622/4. Nově otevřeno. Tel: 731 309 791, 

www.mstudiopraha11.cz.

• RELAX A ODPOČINEK nabízí studio Hele-

na. Masáže: zad a šíje, relaxační, refl exní, de-

toxikační, lávové kameny, zábaly, infra sauna. 

Mírového hnutí 2137, Praha 4-Chodov, Tel: 

732 254 466, www.studio-masaze.eu. 

• KOSMETIKA LEVNĚ! Kosm. ošetření 

od  350 Kč, prodlužování řas 899 Kč a  další 

kosm. služby sleva 30-50 %. Objednávám 

i na večery a víkendy. Web: Kosmetika-praha.

kvalitne.cz, Tel.: 774 375 916.

• SUCHÁ MEDICINÁLNÍ PEDIKÚRA A  MA-
NIKÚRA přírodních nehtů. Přístrojové ošetře-

ní rukou a nohou. Vojtíškova 1783, Praha 4, 

objednávky tel. 777 685 639. 

• SLUŽBY SENIORŮM. Doprovod k  léka-

ři, na  úřady, ke  kadeřníkovi, odvoz do  lázní 

apod. Cena 159 Kč/hod., při použití automo-

bilu účtujeme 9 Kč/km. Tel. 608  553  080, 

e-mail: majakvestari@email.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.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOU-
PĚ, výměn bytů. 10 let specializace na Jižní 

Město, P4 a  10. Certifi kovaný realitní ma-

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

272 927 497, 607 636 784.

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

Nejlépe v  blízkosti Lesoparku, Milíčovského 

nebo Krčského lesa, i  před privatizací. Plat-

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

777 211 671.

• KOUPÍM BYT na  Jižním Městě. Dluhy, 

exekuce, zástavy nevadí – vyřídím. Plat-

ba ihned v  hotovosti, cenu respektuji. Tel.: 

605 874 392.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Měs-

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

nebo OV. Nejlépe v blízkosti zeleně a v dobré 

dostupnosti. Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• I.E.T. REALITY, s. r. o. – rakouská realit-

ní kancelář, hledá na  Jižním Městě pro své 

klienty byty k  prodeji či k  pronájmu. Záruka 

profesionality a  právního servisu. Kontakt 

725  063  336 nebo 222  310  399, e-mail: 

praha@iet-reality.cz.

• KOUPÍM BYT A  DŮM v  Praze a  v  oko-

lí Prahy. Panel, cihla, novostavba. Osobní 

a družstevní vlastnictví. Platba hotově! Tel.: 

722 509 947.

• BYTOVÉ DRUŽSTVO Machkova 8/1645 

pronajme nebytový prostor o rozloze 85 m2. 

Bližší informace na  tel. +420 777 069 625 

anebo e-mail: bd-machkova1645@seznam.cz.

• PRONAJMU NEBYTOVÝ PROSTOR 65 

m2, 2 místnosti + sociální zařízení, přízemí 

panelového domu, samostatný vchod, Praha 

11. Tel. 602 322 201.

• KOUPÍM BYT 1+1 Praha 4 – Chodov, ul. 

Kunínova, Brodského, Leopoldova a  oko-

lí, pouze OV, okna JZ, platba hotově, tel. 

606 157 525 a e-mail: hejola@email.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.

• STARÁME SE O  JIŽNÍ MĚSTO. Prodeje, 

pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

ZDARMA. RIM Realit kontakt: 725 00 11 88, 

271 00 11 88, e-mail: rimrealit@rimrealit.cz, 

www.rimrealit.cz (najdete nás na adrese: Krej-

nická 2021/1 Praha 4 a Opatovská 1753/12, 

Praha 4). Vykupujeme byty – platba v hoto-

vosti. Vyřešíme i dluhy a exekuce. 

• HLEDÁM PĚKNÝ BYT na Jižním Městě, na-

bízím až 3,2 mil. Kč, dle stavu a velikosti bytu. 

Volejte na 777 119 411. 

• KOUPÍM MENŠÍ BYT (2+KK, 1+KK, 1+1/L) 

v  Praze 11. Družstevní vlastnictví nevadí. 

Možnost také výměny za byt OV 3+1/L a do-

platek. Tel.: 723 410 514.

• VYMĚNÍM RD 5+1 ve  Zruči n./Sáz., 2x 

přísl., zahrada, výborné spojení do  Prahy – 

za byt na JM.

• NOVOSTAVBA 4+1, terasa, garáž, zahrada, 

Praha 4 – Šeberov. Cena: 6 990 000 Kč vč. 

DPH. Tamtéž RD 5+1, zahrada, 9 990 000 Kč 

vč. DPH. Kontakt: 222  310  399 nebo 

725 492 315.

• 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.

 Ostatní
• 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 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. 

• SRDEČNĚ ZVEME na biblické přátelské po-

sezení. www.spaseni.info.

• 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.

• ANGLIČTINA. Gymnaz. prof. v penzi může 

po maturitě svých studentů přijmout 2 nové 

žáky. Doplněk výuky, příprava pro stř. školu, 

na  maturitu, výuka dospělých. I  o  prázdni-

nách. 200 Kč / 60 min. Praha 4 – Háje. Tel. 

774 299 549.

• INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY, 

všechny pokročilosti, každý věk, šest dní 

v týdnu, od rána do večera, u Vás doma nebo 

v  práci, 12 let praxe. Mail: prochazkovasko-

la@centrum.cz; tel. 732 233 701.

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFI-
KY i  celé knižní pozůstalosti. Pohlednice 

pouze do  roku 1950. Nabídněte. Telefon: 

603 247 819, e-mail: centrums.t@post.cz.

• NOVĚ OTEVŘENÝ SECOND HAND, Tatar-

kova 724 – zadní vchod – vedle NORMY. Po – 

Pá 10 – 18. Značkové zboží z Anglie a USA. 

Též velikosti XL, XXL. Těšíme se na Vaši ná-

vštěvu.

• AUTOŠKOLA – řidičské průkazy všech 

skupin, kondiční jízdy, školení řidičů, pro-

fesní průkazy, vrácení ŘP po  zákazu řízení. 

Mendelova 7, Praha 11, tel.: 603 422 321, 

603 410 132.

• PRODÁM TRABANT DE LUXE r. v. 1990, 

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

Vacushape 144,–
Facelift 270,–
Liposukce 310,–

Flabélos 53,–
(hubnoucí plošina)
Lymfodrenáže 150,–
(nohavice, rukávy)

Augustinova 23, Praha 4 – Chodov, 6 minut od metra Roztyly
Tel.: 774 799 214, www.vacupraha.cz

VACUPRAHA
Zhubněte a omládněte! 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
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PROCESS  
K DOKONALOSTI

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

od návrhu architekta až po výrobu  
a montáž. 

www.process.cz



CENÍK INZERCE – PLATNÝ OD 1. 11. 2010

Řádková inzerce STANDARD

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

Řádková inzerce ZVÝRAZNĚNÁ

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

Vkládaná inzerce

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

0 – 6 g 0,25 Kč/ks bez DPH

7 – 14 g 0,32 Kč/ks bez DPH

15 – 25 g 0,47 Kč/ks bez DPH

26 – 40 g 0,65 Kč/ks bez DPH

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

Cena za vklad 25 500,- Kč bez DPH

Plošná inzerce

182 x 61 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 61 mm

6.000,- Kč
bez DPH

1/8

182 x 252 mm

29.000,- Kč
bez DPH

1/1

88 x 30 mm

3.200,- Kč
bez DPH

1/16

182 x 123 mm

17.000,- Kč
bez DPH

1/2

88 x 123 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

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

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

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

Příplatky

Po dni uzávěrky: 100 %

1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

Storno poplatky
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