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Podívejte se, jak slavila
jedenáctka narozeniny
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s automatická klimatizace
s rádio s CD/MP3 a s Bluetooth®
s 16˝ kola SURROUND, zatmavené světlomety
s designové prvky exteriéru v lesklé černé barvě
s tmavý interiér, kožený volant a řadící páka
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Cena platí od 1. 10. do 31. 10. 2011 při ﬁ nancování Renault
Finance. * Záruka 5 let nebo 100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív) při ﬁ nancování Renault Finance.
Mégane Grandtour: spotřeba 3,9–10,2 (l/100 km), emise
CO 2 114–178 (g/km). Vyobrazení vozidla je ilustrativní.
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Strážníci opět
dohlížejí
na vybrané
přechody pro
chodce

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost
Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do
3. října nedostali do schránek nebo byl
pohozen na zemi, napište nám prosím
na e-mail: Szlia.Jan@cpost.cz a uveďte
ulici a číslo popisné. Můžete volat i na bezplatnou linku 800 104 300.

TÉMA

Podívejte se, jak slavila jedenáctka narozeniny
Letošní Dny Prahy 11 už jsou za námi. Přinesly spoustu zábavy, dobré nálady, ale hlavně novinek. Co všechno
se událo a jak jednotlivé dny oslav vypadaly, na to se můžete prostřednictvím fotoseriálu podívat s námi.
Kompletní fotogalerii jednotlivých dnů najdete na webu městské části www.praha11.cz v sekci fotogalerie
a na oﬁciálním facebooku – Městská část Praha 11.
Jsem rád, že jsme společně důstojně oslavili 35. narozeniny Jižního Města.
Váš starosta Dalibor Mlejnský
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4. den
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1. den: Oslavy zahájilo otevření zrekonstruované školy na Pošepného
náměstí.
2. den: Praha 11 otevřela v Donovalské
ulici nejvyšší horolezeckou halu
v ČR.
3. den: Okolí Chodovské tvrze patřilo tradičně Chodovské pouti. Nechybělo divadélko a cirkus.
4. den: V centrálním parku se představily
složky integrovaného záchranného systému.
5. den: Pátý pondělní den patřil přírodě
a životnímu prostředí a oblíbeným farmářským trhům.
6. den: Měření tlaku a bezplatné konzultace s lékaři mohli využít návštěvnci při Dni zdraví v Poliklinice Šustova.
7. den: Prvoligový tým FK Dukla Praha, autogramiáda fotbalových
legend, soutěže, koncert Maxim
Turbulens, maxi narozeninový
dort, který porcoval starosta Dalibor Mlejnský u obchodního centra
Chodov, tak vypadal ve stručnosti den sportu.
8. den: Autogramiáda spisovatelky PhDr.
Marie Formánkové zpestřila Den
seniorů v Křejpského ulici, kde
nechyběla tradiční zabíjačka.
9. den: Loučení s létem ve Srubu Gizela
v Kunratickém lese a u stanice
metra Opatov. Příchozí si vyzkoušeli předpremiéru sobotních
pivních oslav.
10. den: Byl vyvrcholením oslav spojených s pivními ochutnávkami, vystoupily kapely z Jižňáku i z Bavorska, pivní příznivci si změřili
síly při Pivopijádě.
11. den: Ve znamení folklórního festivalu
byl závěrečný den oslav. Podvečer pak patřil vyhlášení 3. ročníku
Regenerace Jižního Města 2011.
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BENJAMÍN. Rodinný klub sídlící ve Vejvanovského
ulici si po rekonstrukci přišel prohlédnout starosta
Dalibor Mlejnský. Příjemné prostory pro maminky
s dětmi využívají měsíčně téměř dvě stovky dětí od devíti
měsíců do 12 let. Děti si den užily ve skákacím hradu. Více na
http://benjaminklub.webnode.cz.

PRAGO UNION DOBYL JIŽNÍ MĚSTO. Festivalu
Dobytí Jižního pólu se 9. září zúčastnil rekordní počet
návštěvníků. Pestrý program ocenili nejenom příznivci
hudby, ale i rodiče s dětmi na dětské scéně. Veliký ohlas
měla vystoupení v blízkém průjezdu a hlavní hvězda Prago Union,
která festival zakončila v KC Zahrada.

GYMNASTKA. Zajímavou upoutávku na sportovní
kroužek zvolili v Základní škole Pošepného náměstí.
Papírová gymnastka tam potencionální zájemkyně
o gymnastiku láká oblečena do opravdového dresu. Vtipné
a originální. ☺

FILM. Úsměvnou komedii režiséra Zdeňka Trošky
Doktor od jezera hrochů znáte z kin i z TV. Film
vznikl na námět čestného občana Prahy 11, zesnulého
Miloslava Švandrlíka, kterému je v závěru také připsán.
Přesvědčuje, že autoři námětu i výsledné podoby ﬁlmu vycházeli
z dobré znalosti a pochopení lidí a lidiček. Nezastírá, komu měli
oba zájem fandit, a je tak dalším dobrým „vysvědčením“ pro
Miloslava Švandrlíka...

ZLATÁ SVATBA. Krásné
životní výročí oslavili v srpnu
manželé Vlasta a Jaroslav
Nekolovi v Chodovské tvrzi.
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PĚTAOSMDESÁTKA. Paní
Albína Malinovská oslavila
21. září 85. narozeniny. K jubileu přejí hodně zdraví všechny čtyři
děti s rodinami.

ZLATÁ. Krásné jubileum
oslavili o prázdninách manželé Dagmar a Emil Klimentovi.
Přejeme do dalších let pohodu
a hodně lásky.

www.praha11.cz
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Víte, co je Mezinárodní výzkum dospělých – projekt OECD?
Lokalita
Praha
11 byla vybrána
ke sběru dat významného projektu – Mezinárodní
výzkum dospělých
– Předpoklady úspěchu v práci a v životě (PIAAC), který iniciovala Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD).
Z důvodu výzkumu bude v naší městské části pracovat vyškolený pracovníktazatel. Ten by měl v období září 2011

až březen 2012 kontaktovat vybrané
domácnosti, které byly do výzkumu vybrány a které souhlasily s účastí v něm.
Česká republika se tohoto projektu zúčastní spolu s dalšími 24 zeměmi
světa. Výzkum si klade za cíl zmapovat
dovednosti, které obyvatelé České republiky potřebují, aby se plnohodnotně
zapojili do rychle se měnící společnosti
a ekonomiky 21. století. Realizace projektu bude probíhat v souladu s platnou
legislativou a budou dodrženy všechny
standardy vědeckého výzkumu. V první

řadě bude zajištěna ochrana dat a všechny údaje, které získáme, budou uchovávány jako přísně důvěrné a využity pouze k účelu výzkumu. Výběr občanů, kteří
budou požádáni o účast ve výzkumu,
probíhá zcela náhodně.
Podrobnější údaje o projektu jsou
na stránkách http://www.piaac.cz/
a http://www.scac.cz/piaac.
Kontakty pro další dotazy:
Mgr. Petra Holečková, tel.: +420
222 511221, +420 734 646 975,
e-mail: pholeckova@scac.cz.

Soutěž
o fotopublikaci
Prahy 11
Správné odpovědi z Klíče 9:
na bílé stěně rozdělující patra
chybí vzduchotechnika a nápis
ABS, sedící muž v bílém nemá
nápis na kalhotách, muž v červeném má vypnutý počítač,
na reproduktoru chybí oranžová cedulka.
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Výherci knihy:
Tadeáš Havlík
Lukáš Szabo
Kateřina Beranová
Lenka Urovská
Martin Kync

zdíl

ro
jdi 5
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Na fotograﬁi vlevo najděte
5 rozdílů, kterými se liší od
fotograﬁe nahoře. Svoje postřehy posílejte e-mailem na
klic@praha11.cz nebo pošlete poštou či zaneste na
adresu redakce Klíče, Ocelíkova 672, Praha 11, 149 41
nejpozději do 12. září. Pět
úspěšných a rychlých odměníme knihou Praha 11 obrazem. Dnes budete hledat pět
rozdílů na fotograﬁi z oblíbené jihoměstské Balonstory.
Vylosovaní výherci si mohou
knihu vyzvednout po telefonické domluvě (tel.: 267 902
217) v redakci Klíče.
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Dvě základní školy v novém kabátě
Hned na začátku září otevřely své brány
školákům dvě nově zrekonstruované základní školy – Základní škola Campanus
na Jírovcově náměstí a Základní škola
Pošepného náměstí.
Prvního září odpoledne se v novém
kabátě otevřela Základní škola Campanus. Pásku přestřihl starosta Dalibor
Mlejnský, který si s početným davem
z řad rodičů a žáků také celou školu
prohlédl. Součástí zábavného odpoledne bylo páskování prvňáčků a středověké ukázky řemesel, které vyplnily téměř
celé Jírovcovo náměstí před školou.
Osmého září se slavilo v Základní škole na Pošepného náměstí. Slavnostní
otevření po rekonstrukci bylo současně
hezkým zahájením oslav Jižního Města.
I tady je proměna zrekonstruované školy na první pohled patrná.
U obou základek se jednalo o zateplení a rekonstrukce střech a všech
pavilonů a výměny oken a dveří a její
součástí byly terénní úpravy okolo pavilonů. V obou základkách vznikla moderní a zajímavá atria. V rámci dodatečných stavebních prací se dokončuje
přístavba tělocvičen v Základní škole
Campanus. Velkou část nákladů na rekonstrukce pokryly ﬁnance z EU, fondu
soudržnosti a část ﬁnancí je ze Státního fondu životního prostředí. Školákům
i pedagogům v obou základních školách
přejeme příjemně strávené školní dny
v novotou vonícím prostředí.
Dana Foučková

X
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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X Základní škola Campanus se po rekonstrukci díky barevné fasádě vyloupla to krásy.
Y Páskování prvňáčků na zrekonstruované Základní škole Campanus. Starosta Dalibor Mlejnský a krásná neznámá slečna prvňačka.
Z Základní škola Pošepného náměstí
má po rekonstrukci velmi zajímavě
řešená školní atria.
[ Slavnostní otevření ZŠ Pošepného
po rekonstrukci... Starosta Dalibor
Mlejnský, dáma v modrém ředitelka
Dagmar Havlíčková a soustředěný
malý střihač:-))

Zastupitelstvo MČ Praha 11 vyhlásilo dne 19. 9 . 2011 nové grantové programy MČ Praha 11 na rok 2012 pro oblasti:

Kultury • Sportu a tělovýchovy • Školství • Životního prostředí
Zájemci o grant mohou získat více informací o jednotlivých programech na stránkách MČ Praha 11 (www.praha11.cz)
a dále u příslušných kontaktních osob:
- granty pro oblast školství, sportu a tělovýchovy: Mgr. Ivana Strnadová, 267 902 501, strnadovai@p11.mepnet.cz
- granty pro oblast kultury: Mgr. Marta Zavadilová, 267 902 323, zavadilovamarta@praha11.cz
- granty pro oblast životního prostředí: Ing. Jiřina Štěpánková, 267 902 330, stepankovaj@p11.mepnet.cz
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Slovo
starosty

Zahájení letošního školního roku je pro
MČ Praha-Újezd historicky významná
událost. Ve čtvrtek 1. září v 8.00 hod.
byl zahájen provoz v nově postavené mateřské škole ve Vodnické ulici. Ve školce
jsou umístěné dvě třídy a svou kapacitou
městská část uspokojila 56 rodin, které
po zápisu budou se svými dětmi docházet do překrásně vybavené školky.
Současně s výstavbou MŠ se realizo-

Volné pobíhání psů
v Milíčovském lese
Od podzimních měsíců bude lesní stráž
s městskou policií dohlížet na dodržování zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon,
a čl. 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky hl. m.
Prahy č.3/1984 ohledně volného pobíhání psů v Milíčovském lese a oblasti
klidu Botič – Milíčov. Majitelům psů při
nedodržování zákona a vyhlášky hrozí
tučná pokuta.
Václav Drahorád, starosta

val dům služeb, ve kterém jsou umístěny prodejna potravin, služebna městské
policie, společenská místnost, čtyři ordinace a dva malometrážní byty. Celková
investice obou staveb je cca 49 mil. Kč.
Realizace obou staveb se připravovala od podzimu roku 2007 a po čtyřech
letech se výsledek zdlouhavé a úmorné
práce dostavil. Městská část výstavbu
úspěšně dokončila a obdržela dne 30.
června 2011 kolaudační souhlas.
Po roce a na den přesně, kdy byl položen základní kámen výstavby mateřské školy a domu služeb se služebnou
městské policie, se dne 4. října 2011 od
11.00 hod. uskuteční slavnostní zahájení provozu obou staveb.
Václav Drahorád, starosta

Odstoupení člena
zastupitelstva
Dne 15. 8. 2011 se MUDr. Zorjan Jojko (kandidoval za stranu Nezávislí pro
Újezd a Kateřinky) vzdal svého mandátu člena zastupitelstva městské části Praha-Újezd. Podle § 56 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, nastupuje za odstupující zastupitele náhradník
z kandidátní listiny téže volební strany.
Členkou zastupitelstva se tak stala paní
Jana Draštíková.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Nová prodejna potravin
Ve Vodnické ulici je od srpna v přízemí
domu služeb nově otevřena prodejna
potravin „U školky“ s otevírací dobou ve
všední dny od 8.00 hod. do 20.00 hod.
a o víkendu od 8.00 hod. do 18.00 hod.
Doufáme, že obyvatelé Kateřinek uvítají
možnost si v dostupné vzdálenosti nakoupit základní potraviny a drogistické
zboží, neboť víme, že tato služba v této
lokalitě dlouhodobě chyběla.
Martina Maříková,
odbor občansko-správní

Důležitá usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne
15. 8. 2011
SCHVALUJE:
plnění rozpočtu za I. a II. čtvrtletí
2011 a úpravy rozpočtu,
přijetí sponzorských darů,
roční rozpočet provozních nákladů
Mateřské školy Vodnická,
příspěvek městské části na provoz
Mateřské školy Vodnická na období září
– prosinec 2011,
Zřizovací listinu Mateřské školy Vodnická č. p. 530/42,
Smlouvu o výpůjčce mezi městskou
částí a Mateřskou školou Vodnická o výpůjčce nemovitého majetku na dobu
neurčitou příspěvkové organizaci,
dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby mateřské školy,
podněty na pořízení celoměstsky významných změn územního plánu zaslané městskou částí na MHMP,
ﬁrmu Ing. Josef Chmelka – SÚPR
jako zhotovitele projektové dokumen-

KLÍČ 11/2011

tace stavby ČOV Újezd u Průhonic –
rozšíření,
ﬁrmu Zavos, s. r. o. na zajištění výkonu inženýrské činnosti stavby ČOV
Újezd u Průhonic – rozšíření,
uzavřít Smlouvu o náhradě škody
z provozní činnosti s ﬁrmou Ředitelství
silnic a dálnic ČR,
uzavřít darovací smlouvy na komunikaci Nad Náhonem (obdarovaný městská část).
BERE NA VĚDOMÍ:
zápis z kontrolního výboru.
SOUHLASÍ:
s vyjádřením městské části týkajícího
se nenavyšování místního koeﬁcientu
pro daň z nemovitosti na území hl. m.
Prahy.
Úplné znění textů je vyvěšeno na úřední desce, informačních vývěskách
a na webových stránkách úřadu.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty
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ŠKOLSTVÍ

Reﬂexní vestičky všem jihoměstským prvňáčkům
Stalo se příjemnou tradicí, že prvňáčky
v jedenácté městské části vítají v novém
roce zástupci radnice. Letos to nebylo
jiné a navíc dostal každý nový školák při
vstupu do školy kromě milých dárečků
ještě jeden. Praktický. V rámci projektu
Bezpečné Jižní Město dostali kluci a holky, kteří poprvé usedli do školních lavic,
reﬂexní vestu.
Zajímá vás, kolik že to letos vykročilo
prvňáků do jihoměstských škol? Přesně
682 a každý z nich je díky reﬂexní vestičce nepřehlédnutelný. Nám nezbývá,
než jim popřát, aby se jim ve škole líbilo
a stala se pro ně důležitou, příjemnou
součástí a cesta do školy byla vždycky
bezpečná.
Dana Foučková

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

V ZŠ Ke Kateřinkám
se první školní den povedl na
jedničku a prvňáčci jsou bohatší
o bezpečnostní vestičky, které jim
přišel rozdat starosta Dalibor Mlejnský.

Tvořivá škola Kateřinka nanečisto pro předškoláky
Ve čtvrtek 1. září zasedli do lavic noví prvňáčci. Pro mnohé z nich to ale nebylo nic
nového, protože v loňském školním roce
navštěvovali Tvořivou školičku pravidelně,
poznali předem paní učitelky i prostředí
školy a rodiče měli možnost seznámit se
s metodami výuky. Vzhledem k tomu, že
se tato forma výuky líbí dětem, rodičům
i učitelkám, chystáme i letos pravidelná
setkání se stonožkou Kateřinkou.
Každou první středu v měsíci vždy
v 16 hodin od října do června máme pro
zájemce z řad předškoláků připraveny
tvořivé dílny plné činnostního učení, her
a zajímavostí. Projekt probíhá již pátým
rokem a patří k nejoblíbenějším akcím
školy. Prohlubuje spolupráci s dětmi, rodiči i mateřskými školami.
Info o akcích pro předškoláky a školním programu: www.zskaterinky.cz nebo
přímo v Základní škole, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400. Těšíme se na vás.
Alena Fuhrmannová,
zást. řed. pro 1. stupeň

Projekt Tvořivá škola probíhá již pátým
rokem a patří k nejoblíbenějším
akcím školy.

Mateřská škola Křejpského 1503, Praha 4
pořádá

Burzu podzimního a zimního
oblečení a sportovních potřeb
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Přijímáme pouze věci čisté a zachovalé.
Nepřijímáme letní věci.
10.10., 13.00 – 17.00 – příjem věcí
11.10., 13.00 – 17.00 – prodej
12.10., 13.00 – 17.00 – prodej
13.10., 15.00 – 17.00 – výdej věcí

www.praha11.cz

RELAX

• Letní fotbalové klání
Na konci léta proběhl za velmi tropického počasí fotbalový turnaj 5+1. Pořadatelem fotbalového turnaje bylo Sportovní Jižní Město, o. p. s., za podpory
Prahy 11. Původně se měl turnaj konat
ve Sportovní hale Jižní Město, z důvodu
velkého zájmu účastníků byl turnaj přeložen na více hracích ploch do areálu Hrabákova-Pošepného. Ve velmi přátelské
a společensky-sportovní atmosféře byl
rozehrán turnaj ve dvou skupinách. Turnajový duch všech účastníků byl bojovně
naladěn a snaha předvést veškeré své

sportovní umění byla tou nejlepší vizitkou celé akce.
Celkově se účastnilo přes sto hráčů
a vítězem v tomto počasí byl každý tým,
který se účastnil. Je třeba statistice přece jen vyjít vstříc: vítězem turnaje se stal
tým ATLETO, druhé místo obsadil tým
FC Marťans a bronzovou příčku obsadil
tým JAKO Z PRAKU. Děkujeme všem
účastníkům turnaje a těšíme se na další sportovní akce pořádané Sportovním
Jižním Městem, o. p. s.
red

• Podzimní cyklokros 2011
Středa 5. října od 15.30
v Centrálním parku JM
Vážení cyklisté, cyklistky a příznivci sportu vůbec, podzim již neodvratně klepe
na dveře, ale než uložíte své dvoukolé
miláčky k zimnímu spánku, připravil pro
Vás náš oddíl ve spolupráci s MČ Praha 11 tradiční cyklistické odpoledne, kdy
za symbolické startovné 30 Kč budete
moci změřit své síly v amatérském závo-

du a vyhrát některou ze zajímavých cen
od sponzora Cyklosportu KERN. Každý
závodník navíc dostane malé občerstvení.
Podzimní cyklokros je určen pro všechny
kluky a holky ve věku od 6 do 18 let. Závodníci jsou rozděleni do kategorií, které jedou různý počet kol. Oceněni jsou
vždy první tři v kategorii. Trať je vedena
po louce v Centrálním parku JM (poblíž
Opatova). Otevíráme i kategorii pro rodiče s dětmi – oblíbenou Rodinnou štafe-

tu. Každý závodník musí mít vlastní kolo
(doporučujeme horské nebo crossové)
a cyklistickou helmu. Registrace probíhá
na místě od 14.45.
Časy startů jednotlivých kategorií,
pravidla nebo fotograﬁe z minulých let
najdete na www.oddilufo.estranky.cz.
Těšíme se na shledanou na startovní
čáře!
Jiří Kukačka
(Cykloturistický oddíl UFO)

• Vzhůru do nové sezony!
Konec prázdnin tradičně strávily týmy
chlapeckých kategorií v útulném areálu
zemědělského učiliště v Kostelci nad
Orlicí. Pro některé to byla po několika
týdnech opětovná ﬂorbalová řehole, pro
některé, díky účasti na Rookie campu
i tréninkům s jinými kategoriemi, opětovná ﬂorbalová rutina. Díky vedení tradič-

ních trenérů i nových trenérských tváří
však všichni brzy zajeli do vyjetých kolejí a nabírali fyzické síly i ﬂorbalový um
do následující náročné sezony.
A že to nebude sezona lehká, ukázal již první přípravný turnaj Spinﬂo cup
v Chomutově. Chodovští dorostenci ho
absolvovali bez několika opor, doplněni

staršími žáky. Výsledné třetí místo nelze
brát jako úspěch, ale ani jako neúspěch,
vzhledem k počáteční nerozehranosti.
Přejme proto všem ﬂorbalovým týmům
TJ JM Chodov do nové sezony, aby byla
minimálně tak úspěšná jako ta předcházející!
Arnošt Prášek

Sportovní a volnočasové akce konané od 1. 10. do 31. 10. 2011
1. 10.
Florbalový turnaj – ženy B
Hala TJ JM Chodov od 9.30 do 18.00
hod.
TJ JM Chodov
Florbalový ligový turnaj – juniorky
Sportovní hala Květnového vítězství
1554 od 10.00 do 19.00 hod.
SJM, o. p. s.
Florbal SJM – FBŠ Bohemians
Sportovní hala Květnového vítězství
1554 od 19.30 do 22.00 hod.
SJM, o. p. s.
2. 10.
Házená HC Háje – Pardubice
Sportovní hala Květnového vítězství
1554 od 10.00 do 12.00 hod.

KLÍČ 11/2011

HC Háje + SJM, o. p. s.
Florbal SJM – FBŠ Jihlava
Sportovní hala Květnového vítězství
1554 od 13.30 do 16.00 hod.
SJM, o. p. s.
Mistrovský turnaj MŽ v házené
Hala TJ JM Chodov od 9.00 do 16.00
hod.
TJ JM Chodov
4. 10.
MINICROSS CUP
Centrální park
MČ Praha 11 – OŠK ve spolupráci se ZŠ
Campanus
5. 10.
CROSS CUP
Centrální park

MČ Praha 11 – OŠK ve spolupráci se ZŠ
Campanus
Přátelské turnaje v šachu, scrabble
a dámě pro všechny věkové kategorie
Farnost u kostela sv. Františka z Assisi
(klubová místnost), Na Sádce 1296/18,
Praha 4-Chodov
Akce se koná každou středu od 16.30
do 19.00 hod.
Šachový klub Jižní Město
Kontakt:
Miroslav
Beneš,
tel.:
732 644 691, e-mail:m.benes@volny.cz
Akce na další polovinu října najdete
na webu Prahy 11  kultura a sport 
sport  přehled sportovních akcí

11

INZERCE
• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
• VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE, byt. i nebyt.
prostory vč. bourání. Zděná byt. jádra, zednické, obkladačské, štuky stěn, malířské aj.
práce. Malé i větší zakázky za rozumné ceny.
Praha a okolí, Ž.L. mám. Tel. 739 613 488,
773 222 045, e-mail: jin60jir@seznam.cz.
• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veškeré zednické a obkladačské práce, malování,
štukování, plovoucí podlahy. Kvalita a rozumná cena. Tel.: 720 391 187, email: skutchan@
seznam.cz.
• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ
SKŘÍNĚ nová dvířka na vaši kuchyň a vest.
skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru,
výměna prac. desky. Vrba – 603 438 707
www.vrbakuchyne.cz.
• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ,
malířské práce, stropní kazety, levně, rychle, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.:
603 494 330, E-mail: ivan.lafek@email.cz.
• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14,
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET,
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tel.:
222 982 922, 604 517 565.
• MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štukování, stěrkování. Tel. 606 227 390, jsaifrt@
seznam.cz.
• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK Kompletní malířské práce, štukování panelů,
stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za rozumné ceny. www.123malovani.cz, Tel.:
603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz.
• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 547
– malování, lakování, štukování, fasády, zaměření zdarma, práce i o víkendu. www.malovani-novotny.cz, e-mail: malovani.novotny@
seznam.cz.
• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednické práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek.
Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.
• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných
dvorů – vyklízení – stavební sutě, nábytek,
elektrospotřebiče atd. Bourání, řezání příček,
byt. jader (5900 Kč/jádro vč. odvozu). Tel.:
775 677 928.
• 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.

Služby
• ADVOKÁTKA JUDr. S. Grivalská s kanceláří u metra Háje. Řešení sporů a pohledávek,
smlouvy a nemovitosti, byt. družstva a SVJ,
rozvody a právo rodinné, občanské, obchodní
a pracovní. Tel 603 823 260, e-mail: oﬃce@
grivalska.cz, www.grivalska.cz.
• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy. Tel: 603 835 609,
www.advocate-brown.eu,
e-mail:
eva.
brown@volny.cz.
• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opatov. Vymáhání pohledávek, majetkové spory,
smlouvy a dohody, nemovitosti, byty, rozvody a právo rodinné, občanské, obchodní
a pracovní. JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova
1520, Praha 4, tel. 602 190 800.
• MALOVÁNÍ BYTŮ, schodišť a kanceláří, nátěry rovných plechových střech. Tel.:
603 590 428.
• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC, koberce,
plovoucí podlahy. Návštěva se vzorky, zaměření a cenová kalkulace zdarma. Web: www.
blahapodlahy.cz, mob.: 604 623 052, e-mail:
blahapodlahy@seznam.cz.
• ÚKLID i přípravné práce před montáží
oken a malováním, zakrytí, odsunutí nábytku, drobné opravy a následný úklid dle přání
na 723 277 777.
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678,
261 261 792 v době 7-22 hod. Prodej nových a odvoz starých chladniček.
• VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či
půdu levně. Tel.: 777 227 840.
• DODÁNÍ A MONTÁŽ koupeln. systémů RAVAK a NOVASERVIS. Sprch. kouty, vaničky,
akryl. vany, invalid. program, termostat. baterie atd. Vyškolení u výrobce, 15 let praxe.
Instalatérství – R. Grešák, 603 225 535,
www.koupelnicka.cz.
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, odpad, topení. Výměna zařizovacích a plynových
spotřebičů. Rekonstrukce bytového jádra. Tel.
603 554 550, 271 912 323 – Jan Horyna.
• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím
veškeré zednické, obkladačské, malířské
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, kanceláří, domků a sklepních prostorů. Mob. 777 670 326.

CESTOVNÍ AGENTURA
Zájezdy od 150 českých a německých
cestovních kanceláří do celého světa.
Metro C – Háje – vedle Alberta
Po–Pá 9,00–19,00

Nubis.indd 1

• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARISTON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT,
PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné.
P. Podlipný, tel.: 603 276 606.
• PROŘEZÁVÁNÍ A KÁCENÍ STROMŮ z lana
a jiné práce ve výškách. Michal Pták, tel: 603
712 174, e-mail: michalptak@centrum.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.
• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirlpool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe.
Telefon: 272 761 234, 602 366 328.
• MYTÍ OKEN (plast. okna v 3+1 – cca
340 Kč), čištění koberců a čalounění. Tel:
606 148 453 nebo 222 955 295, e-mail:
silha.j@seznam.cz – Fa Šilha.
• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V.
Škapa, tel. 728 386 419.
• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhotovuje péřové deky a polštáře z naší sypkoviny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod.
Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.:
606 312 174, www.cistirnaperi.cz.
• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stěhování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné
ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137,
www.stehovanibytu.cz.
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady,
plyn, topení, výměny zařizovacích předmětů, připojování kuchyní a podobně. Výměny
rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.:
603 344 485, e-mail: jirka.vlasak@volny.cz.
• SERVIS PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ
– pozáruční opravy, seřízení, výměny dvojskel, opravy kování, výměna těsnění. Tel.
777 432 159.
• VÝROBA Z PLEXI LASEROVOU TECHNOLOGIÍ – stojánky, poličky. Zpracování PVC
a novoduru, kompletační práce. OBZOR,
výrobní družstvo invalidů, tel: 241482408,
mob.: 602 667 001, e-mail: obzorpraha@
obzorpraha.cz.
• NABÍZÍM ŽEHLENÍ Vašeho prádla u mne
doma. 1 kg suchého prádla (v prádelním koši)
vyžehlím za 60 Kč. Ke košilím prosím ramínka,
košile s krátkým rukávem 15 Kč a s dlouhým
20 Kč, 777 344 412.
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpravy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova
94, tel: 272 929 597.

ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA

pro děti i dospělé

www.nubis.cz

Tel.: 222 365 747
777 755 714

kurzy pro děti od 3 let
max. 6 studentů ve skupině
konverzace s rodilým mluvčím
příprava ke Cambridg. zkouškám
výuka Aj v mateřských školách
dopolední program pro předškolní děti

JIŽ 8 LET V PRAZE!
®

13.11.2009 9:23:50

Více informací naleznete na:
www.jsfan.cz
tel.: 777 147 599
email: jsfan@jsfan.cz
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specialista na dětské kurzy

AKCE:

zkušební hodina

ZDARMA

www.praha11.cz

INZERCE
• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME – prodáváme: ledničky, porcelán, obrazy, známky, pohlednice. Likvidace pozůstalostí. Po-Pá 10-17
hod. Na universitním statku 1a, P10-Malešice. Tel.: 724 160 365, 274 779 716, e-mail:
sormj@quick.cz.
• SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma či v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA přijedeme, ZDARMA
poradíme, profesionálně opravíme, poradíme
Vám s nákupem zařízení, zaškolíme Vás s počítačem, m: 775 677 101, www.improvisio.cz.
• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, DVD,
HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monitory
a počítače. Rozumné ceny. AVC servis – tel.:
222 361 720 a mobil: 602 390 630.
• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem
PC s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS
PC přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi,
internetu, tiskáren. Doprava zdarma, mob.:
604 806 516 (i SMS), www.daro.cz.
• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a poradenská činnost. Projekty ke stav. povolení, ohlášení stavby a k územnímu řízení. Projekty novostaveb, rekonstrukcí domů a bytů, studie.
Tel. 731 060 583.
• PEDIKÚRA mokrá klasická, lázeňská, ošetřeni a masáže, gelové nehty na nohou. Nově
v ulici Hněvkovského 1376/10, Praha 4
ve stávajícím kadeřnictví. Objednávky na pedikúru a kadeřnictví na tel. 728 125 823.
• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů malých a středních plemen. Leopoldova 1681,
Praha 4 (za Albertem). Objednávky na tel.:
608 760 762. psikadernictvi.napady.net.
• DAŇOVÁ KANCELÁŘ. Účetnictví, mzdy, nemocenské, všechny druhy daní, práce u Vás
nebo u nás. Tel. nonstop: 603 461 849,
272 914 821.
• NABÍZÍME KOMPLETNÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÝ SERVIS. Vedení účetnictví včetně daňových přiznání a přehledů, mzdové a personální agendy, veškerá hlášení, zastupování při
kontrolách PSSZ, ZP a FÚ. Tel. 604 302 829,
776 393 362.
• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE,
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy,
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech.
Tel. 604 618 298, 222 364 018.
• ODVOZ NÁBYTKU A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ, odvezeme Vám vše nepotřebné z vašeho
bytu a sklepa. Provádíme celkové vyklízení,
bytů NP a sklepů. Tel. 774 574 710.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ,
výměn bytů. Dlouhodobá specializace na Jižní město, P4 a 10. Certiﬁkovaný realitní makléř (ARKČR) Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, T:
272 927 497, 607 636 784.
• SHÁNÍM RYCHLE BYT na Praze 4, do
3 mil. nejlépe v blízkosti Lesoparku nebo
Milíčovského lesa. Platba v hotovosti. Tel.:
777 211 671.
• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Městě
o velikosti 3+kk/L až 4+1/L. Družstevní nebo
OV. Nejlépe v blízkosti zeleně, s dobrou dostupností. Spěchá. Tel.: 721 606 214.
• KOUPÍM MENŠÍ BYT (1+KK, 1+1, 2+KK
apod.) v Praze 4. Lodžie vítána ale není podmínkou. Může být i družstevní vlastnictví.
Tel.: 607 686 460.
• VYMĚNÍM NEBO PRODÁM RD 3 + 1
z roku 2004, možná půdní vestavba, v zahradě 800 m2 v Hradištku pod Medníkem za byt
3 + 1 v OV v Praze 11, 4 nebo 10 + doplatek
1,3 – 1,4 mil. Kč. Tel. 776 523 152.
• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, pozemek 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 případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost
neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček
mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032
nebo 603 420 013.
• PRODEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY. Staráme
se o Jižní Město. RIM Realit T: 725 001 188,
E: rimrealit@rimrealit.cz, W: www.rimrealit.
cz (najdete nás na adrese: Krejnická 2021/1,
Praha 4 nebo Opatovská 1753/12, Praha 4).
• KOUPÍM BYT NA JIŽNÍM MĚSTĚ – PLATBA IHNED V HOTOVOSTI, dluhy, exekuce,
zástavy nevadí – zařídím. Hledám byt do 3
mil. Kč. Volejte na 605 874 392.
• HLEDÁM BYT K PRONÁJMU v Praze a okolí, dle velikosti do 15 000 Kč se všemi poplatky. Zařízení dohodou. Tel.: 605 845 088,
220 806 245.

,1',9,'8É/1Ì , 3É529É36<&+27(5$3,(
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

Trápí vás oslabená imunita?
Jste unaveni?

Vyžeňte toxiny z těla!
Studio NEXT WELLNESS vám nabízí řešení.
Termín si rezervujte na tel.: 602 748 006, 728 301 003

KLÍČ 11/2011

• KOUPÍM BYT V PRAZE nebo Středočeském kraji, do 50 km od Prahy. Platba hotově!
Tel.: 722 509 947.
• SHÁNÍM RYCHLE BYT NA JIŽNÍM MĚSTĚ,
platba v hotovosti – cena do 3,2 mil. Kč. Prosím nabídněte. Tel.: 777 119 411.
• PRONÁJEM PĚKNÉHO BYTU v Praze 4,
40 m2, panelový dům, může být se zařízením
i bez, cena 9000 Kč včetně poplatků a energií.
Volejte sl. Krajňákovou, tel.: 777 260 333.
• PRODÁM DR. BYT 3+1/L na Jižním Městě,
nízký panel, ideální patro, výhled do zeleně.
Byt o ploše 75 m2 + sklepní místnost 10 m2.
Ojedinělá nabídka. Tel.: 732 174 735.
• KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Praze vhodný na sídlo ﬁrmy nebo kancelářský objekt
o ploše cca 300 až 600 m2. Spěchá. Tel.:
722 308 149.

Ostatní
• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bojíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nejlepším řešením soudní oddlužení, kde stačí
uhradit 30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší
insolvenční poradny, Ke Kateřinkám 8, Praha
4, 603 195 336.
• AJ, NJ – INDIVIDUÁLNÍ, aktivní a kreativní
výuku zaměřenou na schopnost dorozumět se
(pro začátečníky i pokročilé), vítáni jsou i dříve
narození, nabízí 272 918 126, 605 828 292.
• ANGLIČTINA KVALITNĚ a s humorem, pár
minut od vašeho domova na starém Chodově.
Individuální výuka, všechny úrovně. Bezplatná
konzultace – 603 961 617, www.one2onejazykovyklub.cz, one2onejs@seznam.cz.
• VÝUKA AJ + ŠKOLENÍ NA PC. Windows,
Word, Excel, Internet. Poradím s nákupem PC.
AJ gramatika, konverzace. U mě: 240 Kč/60
min., u Vás 340 Kč/h. I začátečníci, i dopol.
Vše dohodou. T. 608 171 280.
• KOUPÍM KNIHY, časopisy, graﬁky, pohlednice (do roku 1950) i celé knižní pozůstalosti. Nabídněte. Telefon: 603 247 819, e-mail:
centrums.t@post.cz.
• UBYTOVÁNÍ ZDE NA CHODOVĚ pro turisty a služ. cesty – v apartmánech, každý
má vlastní WC/koup., i jen 1 osoba / 1 noc.
LEVNĚ, PĚKNÉ. Tel. 606 907 032, mail: deltatour@cmail.cz, www.volny.cz/deltatour.
• MASÁŽE – rekondiční, sportovní, relaxační,
lávovými kameny, shiatsu, reﬂexní, medové.
Dojíždím za klientem, tel.: 603 865 336.

Studio MK
Kontakt: 777 079 284
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.
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Metro retro
Vyšel z ulice Lečkovy a nervózně se ptal,
kudy na metro. Mladý, sympatický. Asi
se u té slečny(?) příliš zdržel. Nebylo obtížné mu ukázat tubus autobusových
zastávek nad stanicí Opatov. Platí to
už jednadvacet roků (stejnou dobu čekáme na stavební dořešení okolí), ale
předtím bylo složitěji. Jezdilo se plnými
autobusy na stanici Budějovická, zatímco země v trase a zejména na stanicích

rodícího se metra byla hluboko rozrytá.
Chodovské rodinné domky a přilehlé
úseky velkých komunikací mezi dnešními
stanicemi Chodov a Opatov ale tunely
metra způsobně podlezly. Opatov, jak
naznačuje reprodukce z útržku dobového nekvalitního tisku, vypadal roku 1977
až příliš barvitě. Hluboko v jámě budoucí
stanice je vidět tunel směrem na konečnou. V létě 1980, když stanice už byla

hotová, jsem si ho procházel. Vše prý už
bylo funkční, ale zahájení provozu bylo
odkládáno na dobové magické datum 7.
listopadu. Tehdy poprvé oﬁciálně vyrazily dobové vagony z Kačerova na trasu
IIC. Dnes pro samý spěch na to ani nevzpomeneme. Ještě: Titulek si mimoděk
poznamenala na poradě šéfredaktorka
Dana Foučková a docela se tam hodí.
Jiří Bartoň

REPROFOTO Z PUBLIKACE

1977

1977

FOTO: Z. RUMPÁL.

2011

FOTO: J. BARTOŇ

FOTO: J. BARTOŇ

REVOKACE ROKU 1980 (Z R. 2004).

Tenkrát o nás (ne)napsali

První ulice
Průvodní nadpis seriálu byl tentokrát
ponechán v původní podobě, i když by
mu více slušelo znění Tenkrát nás zaznamenali. Centrem naší pozornosti je
totiž tentokrát fotograﬁe, a to dokonce letecká. Datována je rokem 1975,
i když se zdá, že by jí dobře slušel i rok
následující. Uvedením roku z mezidobí
ovšem zase vhodně připomínáme oba
základní letopočty Jižního Města: 1971,
kdy v září vyjely těžké stroje hloubit
technické sítě, a 1976, kdy se do domů
stěhovali první obyvatelé. Prostor, který výřez zobrazuje, blíž vymezují dnešní ulice Výstavní, Opatovská, U Modré
školy a Hviezdoslavova. Když se do něj
zahledíte, najdete tam již všechny ulice,
14

o kterých jsme se v seriálu zatím zmiňovali, a ještě několik dalších. Zkuste
si je srovnat s dnešním plánem Jižního
Města. Snad každý má doma aspoň
jeden plán či mapu Prahy 11, třeba
cyklostezek nebo zimního úklidu veřejných prostranství. A tak pro vás jistě
nebude obtížné zahrát si jednoduchou
srovnávací hru. Vyhledejte domy, které
sloužily stavbě, první a po nich rychle
následující téměř první domy obydlené
Jihoměšťany, areál Modré školy nebo
třebas prostor restaurace U Soudku.
Některé „mladší“ sousedy možná zaujme, že dvojvěží Kupa budete zatím
ještě hledat marně.
Do zabydlenosti měl tehdy prostor

ještě hodně daleko, ale základní kontury urbanistického řešení byly již pevně
dány. (Pokračování.)
Jiří Bartoň

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

www.praha11.cz

AKTUÁLNĚ

Důležité informace k místním poplatkům
Poplatek ze psů platí držitel psa (fyzická nebo právnická osoba), který má
trvalý pobyt na území městské části Praha 11. Místní poplatek ze psů se platí ze
psů starších 3 měsíců. Každý občan, který psa vlastní, je povinen ho do 15 dnů
přihlásit.
Výčet sazeb místního poplatku ze psů:
v panelovém domě činí ročně 1 500 Kč
za jednoho psa, za každého dalšího psa
činí 2 250 Kč. Místní poplatek je splatný
ve dvou splátkách vždy k 31. 3. a 31. 8.
daného roku. V rodinném domě činí ročně 600 Kč za jednoho psa, za každého
dalšího psa činí 900 Kč. Místní poplatek je splatný vždy
k 31. 3. daného roku.
• Pro důchodce činí 200 Kč
za jednoho psa, za každého
dalšího psa činí 300 Kč. Místní poplatek je splatný vždy
k 31. 3. daného roku.
• Pokud držitel psa označí
mikročipem a zároveň ho
zanese do databáze hl. m.
Prahy, bude mu poskytnuta
úleva z roční sazby poplatku

ve výši 350 Kč po dobu dvou následujících let po označení a zaregistrování
psa.
Kontaktní adresa:
Úřad městské části Praha 11,
ekonomický odbor, agenda poplatků,
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415
Úřední dny tj. pondělí a středa
od 8.00 do 17.30 hod.
a úterý od 8.00 do 11.30 hod.
www.praha11.cz, životní situace,
ekonomický odbor
Info: 267 902 477, 267 902 235

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
• Ubytovatel je povinen nahlásit do 30
dnů ode dne, kdy začne podnikat, správci poplatku zahájení činnosti.
• Sazba poplatku činí 15 Kč za každý i započatý den pobytu. Poplatek je splatný
bez vyměření, a to do patnáctého dne
každého následujícího měsíce.
Místní poplatek z ubytovací kapacity
• Ubytovatel je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 15
dnů ode dne, kdy nastala skutečnost,
která má za následek vznik povinnosti
platit poplatek.
• Sazba poplatku činí 4 Kč
za každé využité lůžko na den.
Poplatek je splatný bez vyměření, a to do konce měsíce následujícího po skončení
kalendářního čtvrtletí. Pokud
není ubytovací zařízení zkolaudováno jako penzion, hotel
nebo ubytovna, místní poplatek z ubytovací kapacity se
neplatí.
red

Rád naslouchám starým lidem
Bydlí na faře v Chodově, mše slouží kromě tamního kostela
i v Komunitním centru Matky Terezy
a jak sám říká, nechce být zavřený jen
na faře. „Jsem tu pro lidi
a chci být prospěšný všem, bez ohledu
na to, zda do kostela chodí či nechodí,“
říká nový kněz P. Mariusz Kuźniar, který
v Praze 11 působí od léta.
Řekl byste našim čtenářům něco málo
o sobě?
Nejsem typ, který vysedává doma. Mám
rád akční lidi a věřím, že takové najdu
i zde. V minulých působištích jsme právě
díky spolupráci s obcí, místními organizacemi i jednotlivci dokázali věci, které mají

skutečnou hodnotu. Ve Stodůlkách jsme
postavili komunitní centrum, v Hostivaři
objevili a zrestaurovali fresky z 13. století, což byl nález evropského významu.
Taková práce mě těší. Snažím se být
knězem, který má otevřenou náruč pro
všechny. Rád naslouchám starým lidem
a těší mě, když jim mohu být nablízku
ve chvílích, kdy někoho potřebují. K mým
koníčkům patří sport, takže díky tomu
zas bývám ve styku s mladými lidmi.
Rád hraji fotbal a ministrantům při něm
odpustím i nějaký ten faul.
Jsem Polák a v Praze bydlím skoro
dvacet let. Mám rád českou kulturu, humor, dívám se na české ﬁlmy, chutná mi
také plzeňské pivo. Našel jsem tu druhý
domov.
red

I. setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 11
Farní charita Praha 4-Chodov a Farnost sv. Františka z Asissi
Praha-Chodov si Vás dovolují pozvat na
I. setkání nemocných a starších obyvatel,
které se koná v sobotu
8. října od 9.00 hod. v Komunitním
centru Matky Terezy (u stanice metra Háje)
KLÍČ 11/2011

Slovo
zástupce
starosty
ASI JSEM TAKY PAKO
Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg
před pár dny prohlásil: „Kdybych nebyl
pako, nebyl bych v politice, ale užíval si
života.“
Nepatřím zrovna k obdivovatelům
pana ministra, ale tenhle výrok mě přivedl k zamyšlení. Politiku vnímám jako
službu a opravdu mě naplňuje být členem týmu, který má za sebou, ale i před
sebou, spoustu hmatatelné, měřitelné
a viditelné práce. Registruji kolik času
a energie já i moji kolegové věnujeme
svým úkolům a pak se dočtu, že politika
je svinstvo a politici jsou svině. Vím, že
je to rituál, který k politice patří, ale já si
na něj nějak nemohu zvyknout.
Dokonce si umím představit několik jiných, pohodlnějších i lépe honorovaných
oborů, kterým bych se mohl věnovat, ale
to co teď právě dělám, mě opravdu baví.
Včetně toho s kým a proč to dělám.
Asi jsem fakt pako.
Jan Meixner
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Zarezervujte si čas pro návštěvu úřadu
Dnešní doba je charakteristická čím
dál vyšším využíváním komunikačních
služeb (zejména internetu) a možná
paradoxně čím dál menším množstvím
volného času.
Připravili jsme proto novou službu
objednávání a rezervování času k vyřízení řady služeb. Lze tak naplánovat
návštěvu Oddělení evidence obyvatel
a osobních dokladů, Živnostenského
odboru a Informační kanceláře Háje
(budova ﬁnančního úřadu). Tato služba
byla spuštěna 7. 9. 2011.
Jako ukázku využití služby jsem
zvolil poslední ze jmenovaných, kde lze
využít služeb CZECHPOINT, Ověřování
a Informace o městské části Praha 11.

Jak na to
Po zadání internetové adresy www.
praha11.cz se soustředíme na levý
sloupec Menu.
Čtvrtá položka Menu nese název
„Potřebuji si zařídit“. Po zvolení se zobrazí Podmenu, kde opět zvolíme čtvr-

tou položku „Rezervace a Monitoring“.
Zde jsou k dispozici dvě nové aplikace
„Rezervace“ a „Monitor Přepážek“. Jak
již název napovídá, zadáním první volby
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si lze zarezervovat pořadí při plánování
návštěvy Úřadu MČ Praha 11. Druhá
zobrazuje stav obsazenosti, tedy počet čekajících ve frontě a odhadovanou
dobu čekání.
Po zvolení „Rezervace“ systém nabídne datum („Výběr termínu“). Nelze
však vybrat ten samý den, vždy až minimálně následující. Po zvolení dne v kalendáři se zobrazí volba „Výběr času“
v podobě svislé nabídky, kde lze vybrat
čas návštěvy po čtvrthodině.
Po zadání času je uživatel vyzván k zadání svého jména a příjmení
a e-mailové adresy. Závěrečným krokem
je poslední volba „Rezervovat“. Nyní již
stačí počkat, až na uvedený e-mail přijde potvrzení rezervace se čtyřmístným
číselným kódem.
S kódem pak lze vybraný den a čtvrthodinu navštívit úřad. Zde jsou umístěny dotykové displeje pro volbu služeb
a tisk lístků s vyvolávacími čísly, jak je

již mnohde běžné (v bankách, na poště).
Po dotyku na volbu „Klienti objednaní
z internetu“ se vytiskne pořadový lístek
se jménem zadavatele a číslo. Toto čís-

lo nositele upřednostňuje. Přišel-li tedy
na úřad v předem naplánovaný čas, je
na řadě ihned po odbavení posledního,
právě jednajícího zákazníka.

Pomocí nové aplikace si tak lze podle svých časových možností zvolit den
a hodinu, kdy se na úřad dostavit. K použití aplikace je nutná pouze funkční emailová adresa, na kterou je zaslán PIN.
Ten se při návštěvě úřadu zadá na dotykové obrazovce tiskárny pořadových
lístků. A to je vše.
O zkušenostech z provozu a aktualitách k novému rezervačnímu systému
budeme informovat na stránkách www.
praha11.cz v rubrice Aktuality.
Petr Kefurt

www.praha11.cz

ROZHOVOR

Pro inspiraci si jezdí na jih
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Usměvavá
Dana Římanová před
sbírkou zákonů ve své kanceláři.
Přivítala mě ve své kanceláři na Pražském hradě. Nekonvenční, usměvavá, sympatická dáma. Tak by se dala
ve zkratce popsat JUDr. Dana Římanová, ředitelka Odboru legislativy a práva
v kanceláři prezidenta republiky. Výhled
na chrám svatého Víta a třetí nádvoří
z její kanceláře mě asi jako každého, kdo
se tady ocitl, naprosto okouzlil. Je to
hodně inspirující.

Kromě toho, že je Dana Římanová
uznávanou odbornicí na legislativu a žije
tady na Jižním Městě, je ještě navíc
úžasnou malířkou, krajinářkou. Vlastně
se nemůžeme divit. Pochází z umělecké
rodiny. Jejím otcem byl slavný krajinář
a portrétista Břetislav Jüngling, který ji
k malování přivedl a podporoval, ale zároveň ji tuto profesi vymlouval.
Dana Římanová tedy vystudovala
práva v Praze, kde jako vynikající legislativec musí stejně zapojovat invenci
a fantazii každý den. Zpočátku se věnovala ﬁnančnímu právu (devizovému)
a za působení na Ministerstvu životního
prostředí (1990–2002) se stala autorkou většiny právních předpisů týkajících
se právě životního prostředí. Má zkušenosti s celní legislativou (od roku 2002)
a jako ředitelka odboru práva a legislativy u prezidenta působí od roku 2009.
V roli malířky má za sebou několik výstav
v Poslanecké sněmovně a čerstvě zářijovou, v budově brněnského Nejvyššího
soudu.
Vaše obrazy působí hodně optimisticky
a radostně, jsou plné barev, kde čerpáte inspiraci?
Miluji krajinu jižních Čech. Je tu nádherný hlavně konec léta a podzim. Příroda v tomhle období nabízí nepřeberné
množství odstínů a barev, ale i vůní
a právě to se snažím ve svých obrazech
zachytit.

Kdysi jste se zmínila, že je vaším vzorem Eduard Manet, našel by se také
v Čechách někdo, kdo vás svou tvorbou
oslovuje?
Máte pravdu, mým vzorem jsou francouzští impresionisté a tady v Čechách
je mým vzorem Josef Šíma, malíř žijící
ve Francii. Obdivuji ho pro jeho tvorbu
a snové obrazy z okolí Jaroměře, odkud
pochází má maminka a kde jsem v dětství trávila bezstarostný čas prázdnin.
Máte za sebou několik velkých výstav,
co bylo důvodem, že jste se malování
při své profesi začala věnovat tak nějak
intenzivněji?
Je to poměrně úsměvné, ale moji malířskou kariéru v podstatě nastartovali mí
přátelé, kteří mi k padesátinám věnovali
kufřík se školními olejovými barvami.
Každý den na Hradě, historické prostory a ten genius loci, který tam na člověka ze všech koutů dýchá. Jaké to je se
vracet domů na Jižní Město?
Je to skvělé, přiznám se, že po celodenním pracovním tempu je vracet se na okraj
Prahy velmi příjemné. Prostě tisíckrát lepší než centrum… Mám to tu ráda a je mi
tady dobře, a to je důležité. Bydlím v těsném sousedství Centrálního parku, takže
klid a zeleň. Pro svoji malířskou inspiraci
si jezdím dolů na jih Čech a na pražský jih
se vracím domů… Jak poetické ☺
Dana Foučková

Výhled z pracovny na 3. nádvoří
je nádherný
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BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
Materiál a vybavení dle vašeho výběru. Elektro, instalatérské práce, podlahy, malování,
sádrokarton, kuchyňské linky, revizní zprávy. Spolehlivě, rychle, kvalitně.
Již přes 250 realizovaných koupelen na Praze 11. Nízká cena. Jádro do 7 dnů od 88 000 Kč.

ŘÍJEN 2011 15% SLEVA z ceny ze stavebních prací.

Přímo od výrobce – certiﬁkováno
Kvalita – nízká cena
mobil: 777 151 205 nebo zdarma
Balkonsystém, s.r.o.,

844 158 746

www.balkony.cz

Koÿárky
Autosedaÿky

NEJLEVNęJŠÍ KAMENNÝ OBCHOD - ZA INTERNETOVÉ CENY

10% SLEVA

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

S tímto inzerátem

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

Hraÿky
DĚtské zboží

PŏEHLEDNÝ ESHOP S NEJVęTŠÍ NABÍDKOU

UšetŐíte min. 10%

BeFix Ferrari 1.170 Kÿ
prodáváme za internetové ceny
pŐehledný eshop, nejvĚtší nabídka
autosedaÿka 15 - 36 kg
velký výbĚr koÿárkŢ, autosedaÿek,
denní aktualizace zboží
hraÿek, dĚtského a kojeneckého zboží
poštovné zdarma nad 3 500 Kÿ
pŐíjemný a ochotný personál
spousta akÿních cen
možnost vyzkoušení autosedaÿek
krátké dodací lhŢty
i koÿárkŢ do auta
bezproblémové parkování u obchodu
info@eshopbaby.cz
BeLine Ferrari 1.440 Kÿ
www.eshopbaby.cz
autosedaÿka 9 - 36 kg s držákem
otevírací doba:
Tel.: 733 642 907
na pití a alarmem pŐi rozepnutí
Po – Pá : 9.00 – 19.00
So : 10.00 – 18.00
StaŁte se fanouškem a sledujte naše akce na:
Tel.: 739 298 988
www.facebook.com/babyshopik

E
AKC

Baby Shopík
Kulhavého 669
Praha 4 – Háje
(PŐímo naproti LIDLu)

Návrh_FINAL.indd 1
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Z A S K L Í VÁ N Í L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

ÁN Í
Z ASKLÍV ODŽ IÍ
A
Ů L
BALKON

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

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

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

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

PŘEVOD BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ
KOMPLEXNÍ
MPLEXNÍ
LEXNÍÍ SL
SLUŽBA PŘI
Ř PŘEVODU
Ř
BYTU DO OV
OV:
V:
• zaměříme všechny byty v domě
zpracujeme
pracujeme
jeme prohlášení
š í vlastník
vlastníka
í
• zpracuj
zajistíme
ajistíme
istíme rozeslání nabídkový
nabídkových dopisů
• zaj
členům družstva
družst

kontakt:

739 034 488
733 715 505

služby
e si naše
objednejt
% DPH
ještě s 10
va
ro družst
SLEVY p
ce
la
u
í a kalk
zaměřen MA
R
ZDA

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

BYTOVÁ JÁDRA
KUCHYŇSKÉ LINKY za rozumnou cenu

ZAJISTÍME VŠE – PRÁCE NA KLÍČ
Prac uj eme ry c hl e, sp ol ehl i vě, l ev n ě
tel.: 602 244 255, 241 730 387

www.bytovejadro.cz

ipravíme smlouvy o převodu
vodu bytů
by do OV
• připravíme
zorganizujeme
organizujeme
izujeme ustavuj
ustavujíc
ustavující
í í sc
schůzi
hůzi
ů S
SVJ
• zorganizuj

tel.: 272 739 251, e-mail: reality@ikon.cz
mobil: 777 757 108, www.ikon.cz
... PŘEVODY VAŠICH BYTŮ DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ
Na trhu od roku 1992 25 000 bytů ve správě držitel certifikátu řízení jakosti dle ISO 9001:2000
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Kulturní přehled
KC Zahrada
Malenická 1784, Praha 4
tel./fax: 271 910 246,
271 914 689
mobil: 775 242 314
zahrada@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz
www.kczahrada.cz/wap
Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast.
Jarníkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast.
U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov
a kolejí JM.
Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových
kurzů, workshopy streetartových disciplín.
PROGRAM ŘÍJEN 2011
1. 10., 19.00–23.30: OUT OF THE DARK FESTIVAL TOUR 2011 – Koncert symphonic-metalových
kapel s nejpůvabnějšími ženami za mikrofonem.
Tristania (Nor), Xandria (Ger), Van Canto (Ger),
Serenity (Aut) a Amberian Dan (Fin).
4. 10., 17.30–20.00: DRUM CIRCLE – skupinové
bubnování – Od 17.30 rodiče s dětmi, od 18.30
další zájemci.
5. 10., 10.00–11.00: NOVÉ ČESKÉ VEČERNÍČKY
– Ozvěny AniFestu 2011
6. 10., 09.00–10.00: NOVÉ ČESKÉ VEČERNÍČKY
– Ozvěny AniFestu 2011
6. 10., 10.00–11.00: DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA – Ozvěny AniFestu 2011 – Příběhy
z historie českých zemí vypráví Český lev s hlasem
Jiřího Lábuse.
6. 10., 14.30–15.30: DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA – Ozvěny AniFestu 2011
6. 10., 20.00: EVOLUTION DEJAVU – koncert
ethno groove s vlivy Transglobal Underground či
Asian Dub Foundation
7. 10., 19.00–20.00: VÍTĚZOVÉ ANIFESTU –
VÝBĚR OCENĚNÝCH FILMŮ
8. 10., 15.00–16.00: O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH –
divadlo Ludvík
8. 10., 16.00–17.00: POHÁDKY O ZVÍŘÁTKÁCH
A SE ZVÍŘÁTKY – Ozvěny AniFestu
12. 10., 10.00–11.00: HLOUPÉ KRÁLOVSTVÍ –
divadlo Čmukaři
12. 10., 20.00–22.00: ŽALMAN & SPOL. – Koncert jedné z nejdůležitějších kapel českého folku.
250 Kč/200 Kč (studenti a senioři).
14. 10., 20.00–22.00: KAPELA ORIENT – Koncert
pražské rock-metalové legendy, která dodnes brázdí českou rockovou scénu. 100 Kč
15. 10., 15.00–16.00: SNĚHURKA – divadlo
Lokvar
15. 10., 16.00–17.00: ANIFEST DĚTEM – Ozvěny
AniFestu 2011
19. 10., 10.00–11.00: KOCOUR MODROOČKO
– pohádka
19. 10., 19.00–21.00: SEDM STATEČNÝCH –
aneb Přežije jen jeden – divadlo
22. 10., 15.00–16.00: REJ STRAŠIDÝLEK –
Halloween po česku – Podzimní odpoledne plné
zábavy, soutěží, tanečků a masek strašidýlek.
24. 10., 14.00–16.30: DALIBOR JANDA A JIŘINA
ANNA JANDOVÁ – Klub aktivního stáří
29. 10., 15.00–18.00: SOBOTNÍ ŠKOLA ANIMACE – s Klárou Marešovou
29. 10., 15.00–16.00: ZAHRADA – BRANKA
ZAMČENÁ NA KNOFLÍK – Malé divadélko Praha
30. 10., 15.00–16.00: O ČERVENÉ KARKULCE –
Malé divadélko Praha
PŘIPRAVUJEME:
9. 11.: Mňága a Žďorp
11. 11.: Jan Budař a Eliščin Band – 10 let KC
Zahrada
19. 12.: Vladimír Mišík & Etc.

I

Chodovská tvrz
Ledvinova 9, 149 00 Praha 11
tel./fax: 267 914 831
úterý–neděle 13.00–19.00 hod.
e-mail: info@chodovskatvrz.cz
www.chodovskatvrz.cz
Spojení: 7 minut pěšky od metra Chodov
Metro Chodov, bus 125,135,170, 203, 213, 293 –
zast. Chodovská tvrz
PROGRAM ŘÍJEN 2011
Galerie otevřena út–ne 13.00–19.00
Koncerty, nekuřácká restaurace
2. 10., 15.00 –17.00: Živá neděle – Ozvěny Anifestu: Nejlepší nové večerníčky
3. 10., 18,00 –20.00: Jóga mezi obrazy s Koko
4. 10., 9.30–12.30: Kreativní dopoledne s angličtinou pro děti od 3 do 6 let s Petrou Pětiletou
Jednotlivá lekce 200 Kč
5. 10., 15.00–17.00: Středeční výtvarka pro děti
od 7 do 11 let
5. 10., 19.00–2100: Poločas výstavy. Poločas
výstavy neznamená, že je půlka výstavy J. Typlta
za námi, ale že je ještě půlka před námi! Přijďte
tuto skutečnost oslavit na koncert skupiny WWW.
19.00 komentovaná prohlídka s autorem výstavy,
20.00 koncert WWW
6. 10., 17.00–19.00: Jižní Město – místo, kde
žijeme /SOUČASNOST III./ dílna
Záznam mentální mapy místa, kde žijeme pod vedením předního odborníka, sociálního antropologa
Petra Gibasse. Zdarma
6. 10., 19.00–20.30: Mentální mapy /Petr Gibas/
přednáška. Vstupné 50 Kč
8. 10., 15.00–17.00: Středeční výtvarka pro děti
od 7 do 11 let
9. 10., 15.00–17.00: Živá neděle – Znáte Kačenku? Jak Kačenka, Káč a další zvířátka zahnali zlou
lišku. Divadlo Poli
10. 10., 18.00–20.00: Jóga mezi obrazy s Koko
11. 10., 9.30–12.30: Kreativní dopoledne s angličtinou
12. 10., 15.00–17.00: Středeční výtvarka pro děti
od 7 do 11 let
12. 10., 19.00–21.00: Housle na tvrzi – Jaroslav
Svěcený. Klasika a multižánrový program. První ze
série komorních koncertů Housle na tvrzi
13. 10., 17.00–19.00: Jižák, Jižák, město snů /
SOUČASNOST IV/ móda na Jižáku / dílna
Současná móda ve srovnání s módou našich rodičů
pod vedením úspěšné návrhářky Ivy Burketové
(Code: Mode). Zdarma
13. 10., 19.00–20.30: Městská móda / Iva Burketová / přednáška
Přednáška o současné městské módě, o tom co
a proč nosíme a kde se to dá levně koupit. Zdarma
16. 10., 15.00–17.00: Živá neděle – Nápad myšky
Terezky. Divadlo Matěje Kopeckého
17. 10., 18.00–20.00: Jóga mezi obrazy s Koko
18. 10., 09.30–12.30: Kreativní dopoledne
s angličtinou
18. 10., 19.00–21.00: Šansonový večer
19. 10., 15.00–17.00: Středeční výtvarka pro děti
od 7 do 11 let
20. 10., 17.00–18.30: Jižní Město – místo, kde
žijeme /UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU I./
dílna: Modelace 3D soch za použití digitálních
technologií. Zdarma
20. 10., 19.00–20.30: Vetřelci a Volavky /Pavel
Karous/ přednáška, vstup 50 Kč
22. 10., 15.00–17.00: Sobotní výtvarná dílna pro
celou rodinu
23. 10., 15.00–17.00: Živá neděle – Tajemství
pohádkových knížek. Hrají Čmukaři a Divadlo Poli
24. 10., 18.00–20.00: Jóga mezi obrazy s Koko
25. 10., 9.30–12.30: Kreativní dopoledne s ang-

ličtinou
26. 10., 15.00–17.00: Středeční výtvarka – ZRUŠENO – PRÁZDNINY
27. 10., 17.00–18.30: Jižák, Jižák – město snů /
SOUČASNÉ UMĚNÍ I./ dílna
Současné umění, galerie, periferie... Patří street art
do galerie?
27. 10., 19.00–20.00: J. Typlt / Holky – komentovaná prohlídka s hudebním doprovodem
29. 10., 15.00–17.00: Vetřelci a Volavky – Cykloprojížďka po normalizačních sochách Jižního Města
30.10., 15.00–17.00: Živá neděle – O Červené
Karkulce. Malé divadélko Praha

Dům dětí a mládeže
Jižní Město

ddm jm

Šalounova 2024, Praha 4
tel.: 272 929 545, 272 917 077
sal@ddmjm.cz
pobočka:
Květnového vítězství 2126, Praha 4
tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

Z PROGRAMU NA ŘÍJEN 2011:
1. 10., 10.00–17.00: Pochod za humna. 4. ročník
nenáročného turistického pochodu. Dejvice–Roztoky.
8. 10., 9.00–12.30: Keramická dílna 1. DDM JM,
Šalounova.
8. 10., 13.30–17.00: Keramická dílna 2. DDM JM,
Šalounova.
14. 10., 8.00–13.30: Rabbit Cup. Soutěž jednotlivců v aerobiku. TJ JM Chodov.
15. 10., 8.00–17.00: Parou do historie. Pražské
DDM připravily jízdu historickým parním vlakem
na trase Praha Vršovice–Praha hl. nádraží–Praha
Libeň–Pečky– Radim–Kouřim a zpět.
15. 10., 9.30–12.30: Podzimní burza. Burza je
určena pouze pro prodej dětského a dospělého
oblečení, hraček a sportovních věcí. DDM JM,
Šalounova.
22. 10., 9.00–13.00: Turnaj jednotlivců ve stolním tenisu. DDM JM, Šalounova.
22. 10., 9.30–12.00: Výtvarná dílna s Věrou –
quilling. Dekorační práce s papírem. DDM JM,
Šalounova.
Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

Mateřské centrum
Domeček
Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 1, Praha 11
tel.: 773 993 985
e-mail: mcdomecek@seznam.cz
www.mc-domecek.cz
So 8.10. od 14.00: Tvořivé odpoledne pro dospělé
– PLETENÍ Z PAPÍROVÝCH RULIČEK. Naučíte se,
jak plést ruličky a co všechno se z nich dá udělat.
Vstup 80 Kč. Děti si mohou hrát v herně.
17. –19.10.: Burza dětského podzimního a zimního oblečení a sportovních věcí.
PŘÍJEM: Po 17.10. 9.00–12.30 a 15.00 –17.30.
PRODEJ: Út 18.10. 9.00 –12.30 a 15.00 –17.30.
VÝDEJ neprodaných věcí: St 19.10. 15.00 –18.00.
Za nevyzvednuté zboží vybíráme poplatek. Přijímáme oblečení pouze čisté, zachovalé, neroztrhané.
Počet přijatých kusů je omezen na 30. Přijímáme
pouze zboží sepsané na formuláři, který je k dispozici v MC nebo na e-mail: mcdomecek@seznam.cz.
Po 31.10. od 18.00: seminář První pomoc
u miminek a batolat. Tentokrát bez přítomnosti
dětí. Cena semináře: 350 Kč. Přihlášky a informace: Pavla Maříková, tel.: 724 033 060, marikova.
pavla@seznam.cz nebo na www.ﬁtmami.cz.

www.praha11.cz

ŘÍJEN 2011
Nutno zaplatit při přihlášení na účet 6701002200109413/6210 (mBank) s uvedením vašeho
jména.
PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Po, 9.00–12.00: Otevřená herna
Po, od 10.00: Zpívánky (hravé zpívání od peřinky
do školky)
Út, 9.00–12.00: Otevřená herna
Út, od 9.30: Maminky s háčkem (aktuální datum
na www stránkách)
Út, 15.30–17.30: Otevřená herna
Út, 15.45–16.15: Angličtina pro děti 4–6 let
Út, 16.30–17.30: Angličtina pro děti 7–9 let
(mírně pokročilí)
Út, 17.30–18.30: Angličtina pro dospělé – mírně
pokročilí
St, 9.00–12.00: Otevřená herna
St, od 10.00: Zábavné cvičení rodičů a dětí od 18
měsíců
St, 17.30–19.30: Poradna přirozeného plánování
rodičovství (nutno objednat na tel.: 777 200 431
nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz)
Čt , 9.00–12.00: Herna pro děti od 0 do 18 měsíců
Čt , od 10.00: Cvičeníčko pro nejmenší
Čt , 14.00 –17.00: Hudební kurzy Yamaha
Pá, 9.00–12.00: Otevřená herna
Čt , od 10.00: Šikulové (tvořivá dílnička pro děti
a rodiče)
Více informací na www.mc-domecek.cz

Sbor CB Jižní Město
e-mail: jizni.mesto@cb.cz
www.cb.cz/jizni.mesto
PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ŘÍJNU 2011
na adrese Komunitní centrum Matky Terezy (kostel
na Hájích – vchod C):
Neděle 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba
pro všechny generace.
Neděle 17.00: Besídka pro děti, program pro děti.
Středa 18.30: Biblická hodina
Pátek 9.30: Klub seniorů (po prázdninách poprvé
16. 9.), povídání, duchovní zamyšlení, občas promítání ﬁlmů.
Angličtina: pro mírně pokročilé 1 – pondělí 9.00,
pro pokročilé – úterý 9.00 a 17.00, pro věčné
začátečníky – středa 10.00, pro středně pokročilé –
čtvrtek 9.00, pro mírně pokročilé 2 – čtvrtek 17.00,
Reading Club in English – čtvrtek 9.00 a 17.00
Otevřené dílny 3. 10. od 18.00 – textilní šperky.
Game Session Vol. 2: 23. 9. od 18.00 – společenské a deskové hry, zábava nejen pro náctileté.
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež od 13
do 19 let
Malenická 1784, 148 00 Praha 11
Otevírací doba: út, st, čt 14.00 – 20.00
Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2011:
Téma měsíce: KURÁTOR PRO DĚTI A MLÁDEŽ,
TÍSŇOVÉ LINKY
3. 10.: Infoschůzka pro účastníky REPu
16.00–18.00
4. 10.: Filmový klub na téma tísňová linka 18.00
10.–14. 10.: Resocializační pobyt (REP), Jizerské
hory
20. 10.: Rozlučka s Lukášem – výměna strojů
na klubu 17.00
26. 10.: PoREPová schůzka 17.00
Změna programu vyhrazena.
PŘIPRAVUJEME:
Nového pracovníka na klubu, Filmový klub, Workshop na téma pozitivní agresivita

KLÍČ 11/2011

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 11-Chodov
tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2011:
4. 10., 19.00: Poslání českého národa na rok
2011 a 2012. Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová,
poradce v oblasti rozvoje osobnosti.
5. 10., 18.30: Gustav Mahler – Současník
budoucnosti. Básnické a životní inspirace G. M.
Průvodní slovo Jiří Štilec, zazní skladby A. Dvořáka,
F. Händela, W. A. Mozarta, árie z oper v podání Tria
con grazia – Evy Franců – housle, viola, Pavly Roubíčkové Franců – housle a Anny Trahové – zpěv.
6. 10., 19.00: Světlo kolem nás i světlo v nás –
Zákon přitažlivosti a zdraví – 1. z cyklu 3 večerních
seminářů. Přednáší Mgr. Jitka Nesnídalová, psycholožka, která se zabývá zákonem přitažlivosti,
pozitivním myšlením podle L. L. Hay a šamanskou
technikou Ho´oponopono a také jógou.
7. 10., 19.00: Světlo kolem nás i světlo v nás –
Zákon přitažlivosti a vztahy – 2. z cyklu 3 večerních seminářů. Přednáší Mgr. Jitka Nesnídalová.
8. 10., 19.00: Světlo kolem nás i světlo v nás
– Zákon přitažlivosti a prosperita – 3. z cyklu 3 večerních seminářů. Přednáší Mgr. Jitka Nesnídalová
10. 10., 18.00: Večer s Meduňkou říjen 2011 –
setkání s naší dlouholetou spolupracovníci a terapeutkou PhDr. Martou Foučkovou. Uvádí a těší se
Mgr. Věra Keilová.
12. 10., 18.30: Všichni jsme součástí jednoho
Božího celku. Setkání s A. A. Renátou Bittovou.
13. 10., 19.00: Zářivé schody poznání – Pravda
a klam. Přednáší Petr Dostál.
14. 10., 19.00: Meditace a mantry. Slovem provází a na kytaru hraje, zpívá Richard Holický.
15. 10., 18.30: Alchymie světla: umění a iluminace. V průběhu celé historie lidstva sloužil pojem
„světlo“ ve svém metaforickém významu jako
důležitý bod pro úvahy o víře i metody výuky transcendence. Přednáší Vincent Bridges, spisovatel,
badatel, cestovatel a světoběžník. Je považován
za předního esoterického historika a patří k uznávaným světovým znalcům Nostradama.
19. 10., 18.30: Hildegarda z Bingenu a její přesah
do 21. století – o životě, vizích a léčebných písních
přednáší Mgr. Daniela Velebová.
20. 10., 19.00: Ajurvédské paprsky, cesta k dlouhověkosti. Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.
25. 10., 19.00: Příběh pražského orloje – křest
půvabné knížky autorů Milana Dubského a Romana Kelbicha. K publikaci promluví spisovatel
a publicista Stanislav Motl, přednes žáci Vyšší
odborné školy herecké v Praze 4, zahraje dívčí
ﬂétnový kvartet ZUŠ Praha 11. Záštitu nad touto
kulturní akcí převzal a knížku pokřtí starosta Prahy
11 Mgr. Dalibor Mlejnský a herečka, spisovatelka
a politička Táňa Fischerová.
26. 10., 18.30: Cesta ke svobodě ducha. Přednáší
PhDr. Marta Foučková. Nabízí nový způsob myšlení,
jímž by bylo zmírněno utrpení lidí a pochopen smysl
života.
GALERIE CESTY KE SVĚTLU: út – ne 14.00 –
19.00 Vstupné 90/50 Kč.
Netradiční galerie Cesty ke světlu vystavuje obrazy a světelné objekty z krystalů Zdeňka Hajného,
které se vlivem světla stále proměňují v “Křišťálový
vesmír“ a hudba, voda, vůně navozují celkovou
atmosféru duševní pohody. V galerii je expozice děl
českých výtvarníků. V přízemí jsou obrazy Zdeňka
Milera, Emilie a Kateřiny Milerových doplněné hračkami s krtečkem a kamarády.
V 2. patře Křišťálová čajovna nově: út–ne,
14–22.30 hod., vstup zdarma.
úterý–neděle 15.00: VESMÍRNÁ PÍSEŇ - hudebně
obrazová projekce, tvořená v každém programu
vždy novým spojením obrazů Z. Hajného se snímky

z Hubbleova teleskopu. Ze záznamu doprovází T.
Fischerová a M. Moravec, hudba a zpěv Yoshié
Ichige.
sobota–neděle 17.00: PUTOVÁNÍ VESMÍREM –
hudebně poetická projekce.
Více na www.cestykesvetlu.cz

Křest knížky
Příběh pražského orloje autorů Milana
Dubského a Romana Kelbicha se bude
konat 25. října v 19 hodin v čajovně galerie
Cesty ke světlu, Zakouřilova 955, v Praze 4.
Knihu pokřtí starosta Prahy 11 Mgr. Dalibor
Mlejnský, který převzal záštitu nad touto
kulturní akcí, a herečka a spisovatelka Táňa
Fischerová. K vydání publikace promluví
spisovatel a publicista Stanislav Motl.
V programu vystoupí s přednesem žáci
Vyšší odborné školy herecké v Praze Michli
a dívčí ﬂétnový kvartet ZUŠ Jižní Město.

VÝSTAVA

NA

RADN IC I

„Život v trávě“
(výtvarná soutěž pro děti)

3. 10. – 31. 10.
po, st: 8.00–17.30 • út, čt:
8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00
Radnice ÚMČ Praha 11,
Ocelíkova 672, Praha 4.
Tel.: 267 902 323.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

PAVEL KAŠPÁREK
malířské studie
Malíř, žijící ve Znojmě, prezentuje
dvouleté úsilí o vyjádření
rozmanitosti přírody realistickou
formou se snahou o pravdivé
zpodobení bez příkras, stylizace
či deformace.

Od 4. 10. do 29. 10.
Knihovna Opatov – artotéka,
Opatovská 1754, Praha 11
Otevřeno: po–út 9–19 , st–čt 12–19
pá 9–15 hod., tel.: 272 918 759
Příznivci BLUEGRASSU a muziky vůbec,
zveme vás na koncert skupiny MONOGRAM
11. ŘÍJNA 2011 V 19 HODIN
Sál DOMU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Edisonova 429, Praha-Petrovice
Předprodej vstupenek na recepci Úřadu MČ
Praha-Petrovice. VSTUPNÉ 100 KČ
TEL.: 274 860 731, www.monogram.cz

II
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Velkoobjemové kontejnery – 4. čtvrtletí 2011
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha
11 oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na objemný odpad (VOK) budou ve
4. čtvrtletí 2011 přistaveny na Jižním
Městě v níže uvedených termínech.
OŽP upozorňuje, že VOK jsou určeny
pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, sportovní náčiní, koberce a
podlahové PVC, umyvadla a záchodové
mísy apod.), který nelze ukládat do běž-

ných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti. Do VOK
neodkládejte stavební suť, nebezpečné
složky komunálního odpadu (baterie a
akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky apod.), vyřazená elektrická zařízení
(chladničky, pračky, televize, monitory,
počítače apod.) nebo biologicky rozložitelný odpad ze zahrad.
Pokud je už VOK plný, neodkládejte
do něho další odpad. Odpad neodkládej-

Jižní Město I

te ani mimo VOK.
VOK budou přistaveny ve stanovený
den nejpozději do 14.00 hod., odvezeny
budou následující den s tím, že v případě
přeplněnosti VOK bude odvoz uskutečněn dříve.
Bližší informace získáte na odboru
životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902
367, 267 902 320 nebo 267 902 514.

Mokrá–Zimákova

A. Malé–Hviezdoslavova

19. 10., 15. 11., 21. 12.

Bachova 1593

18. 10., 20. 12.

Bachova–Mikulova

4. 10., 1. 11., 6. 12.

Benkova 1691 (parkoviště)

4. 10., 1. 11., 6. 12.

Novomeského 690 (parkoviště)
Plickova 880

12. 10., 9. 11., 14. 12.

5. 10., 19. 10., 2. 11., 7. 12., 21. 12.

Radimovická 1424 (parkoviště)

12. 10., 26. 10.,

4. 10., 6. 12.

Blažimská–Klapálkova

18. 10., 15. 11., 20. 12.

Brandlova 1641 (za Startem)

11. 10., 25. 10., 8. 11.,
22. 11., 13. 12.

Brodského 1671

11. 10., 8. 11., 13. 12.

Černockého (parkoviště)

23. 11., 29. 12.
Rujanská–Donovalská (u TS)

11. 10., 8. 11., 13. 12.

Schulhoﬀova 794

25. 10., 22. 11., 28. 12.

Stachova–V Hájích

4. 10., 1. 11., 6. 12.

Štichova 640 (parkoviště)

5. 10., 19. 10., 2. 11.,

26. 10., 23. 11., 28. 12.

Divišovská–Šternovská

8. 11.

Doubravická–Bohúňova

5. 10., 2. 11., 7. 12.

Hekrova 853 (parkoviště)

4. 10., 1. 11., 6. 12.

Hlavatého–Mejstříkova

15. 11., 7. 12., 21. 12.
Tererova (u ZŠ)

12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11.,
14. 12., 29. 12.

Valentova (parkoviště proti čp. 1737)

12. 10., 26. 10., 9. 11.,
23. 11., 14. 12., 29. 12.

Hněvkovského 1374

11. 10., 8. 11.,
13. 12.

Ženíškova–Květnového vítězství

18. 10., 14. 11., 20. 12.

4. 10., 18. 10., 1. 11.,
14. 11., 6. 12., 20. 12.
Jižní Město II + starý Chodov

Chomutovická 5. 10., 19. 10., 2. 11., 15. 11., 7. 12., 21. 12.
Janouchova 671 (u MŠ)

23. 11.

Klapálkova–Čenětická

11. 10.

Konstantinova–Metodějova

12. 10., 9. 11., 14. 12.

Kosmická–Anny Drabíkové 12. 10., 9. 11., 30. 11., 29. 12.
Kryštofova–Kazimírova

Dědinova–Filipova

10. 10., 7. 11., 12. 12.

Gregorova–Hrudičkova

10. 10., 24. 10., 7. 11., 12. 12.

Hráského–Jarníkova

3. 10., 17. 10., 31. 10., 5. 12.

Hrdličkova–Blatenská

10. 10., 24. 10., 7. 11.,
21. 11., 12. 12., 27. 12.

26. 10., 9. 11., 30. 11., 21. 12.

Křejpského 1514

5. 10., 19. 10., 2. 11., 15. 11.,
30. 11., 14. 12., 29. 12.

K Dubu

3. 10., 31. 10., 5. 12.

Krejnická 2021 (za Chrpou)

24. 10., 21. 11.,
12. 12., 27. 12.

Ledvinova (u Chodovské tvrze)

18. 10., 14. 11., 20. 12.

Majerského–Samohelova

25. 10., 22. 11., 28. 12.

Láskova–Malenická

3. 10., 31. 10., 5. 12.

Matúškova 831 (u Blankytu)

18. 10., 14. 11., 20. 12.

Lažanského

3. 10., 31. 10., 5. 12.

Metodějova (parkoviště)

26. 10., 23. 11., 28. 12.

Nechvílova 1826–29

Michnova–Podjavorinské

11. 10., 25. 10., 8. 11.,

Petýrkova 1953

24. 10., 7. 11., 21. 11., 27. 12.

22. 11., 13. 12., 28. 12.

Pod Vodojemem

3. 10., 31. 10., 5. 12.

Mnichovická–Tatarkova

5. 10., 19. 10., 2. 11., 15. 11.,
7. 12., 21. 12.
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U Nové dálnice
Vojtíškova 1783

17. 10., 31. 10., 14. 11., 19. 12.

28. 11.
17. 10., 14. 11., 5. 12., 19. 12.

www.praha11.cz

AKTUÁLNĚ

Tři želízka v ohni
Florbalová
extraliga
mužů a žen začala prvními utkáními v září.
Jižní Město má v obou
soutěžích celkem tři
týmy (ženy Herbadent
Sportovní Jižní Město
a TJ JM Chodov, muže TJ JM
Muži TJ JM Chodov
Všechna domácí utkání hrají muži TJ JM
ve Sportovní hale Jižní Město, Květnového vítězství 1554.
16. říjen 2011
Neděle
J FBŠ Bohemians

17.00

28. říjen 2011
Pátek
J FBC Liberec

17.00

13. listopad 2011 Neděle
17.00
J 1.SC Woow Vítkovice
20. listopad 2011 Neděle
17.00
J Tatran Omlux Střešovice
4. prosinec 2011 Neděle
J Bulldogs Brno

17.00

8. leden 2012
Neděle
17.00
J FBC Remedicum Ostrava
21. leden 2012
Sobota
20.00
J x3m team SSK Future
12. únor 2012
Neděle
17.00
J x Panthers Otrokovice
26. únor 2012
Neděle
J x Sokol Pardubice

17.00

Chodov). Jelikož se dá předpokládat, že
se všechna družstva budou pohybovat
v čelní části tabulky, přinášíme vám přeŽeny TJ JM Chodov
29. říjen 2011
Sobota
17.30
J TJ Sokol Brno Židenice
Sportovní hala TJ JM Chodov
30. říjen 2011
Neděle
J FBS Olomouc
Sportovní hala TJ JM Chodov

10.00

12. listopad 2011 Sobota
19.00
J FBK 001 Trutnov - Nové Město
Sportovní hala Jižní Město
13. listopad 2011 Neděle
14.00
J Crazy Girls FBC Liberec
Sportovní hala Jižní Město
17. listopad 2011 Čtvrtek
J ELITE Praha
Sportovní hala TJ JM Chodov

17.00

21. leden 2012
Sobota
19.00
J FBC ČPP Remedicum Ostrava
Sportovní hala TJ JM Chodov

hled domácích zápasů. Nenechte si je
ujít, protože na Jižním Městě se hraje
špičkový ﬂorbal.
Ženy Herbadent Sportovní Jižní
Město
Všechna domácí utkání hrají ženy Herbadent Sportovní Jižní Město ve Sportovní hale Jižní Město, Květnového vítězství 1554.
1. říjen 2011
Sobota
20.00
J FbŠ ROPRO Bohemians
2. říjen 2011
Neděle
J FBŠ Jihlava

14.00

29. říjen 2011
Sobota
16.00
J 1. SC WOOW Vítkovice
30. říjen 2011
Neděle
14.00
J FBC Remedicum Ostrava
7. leden 2012
Sobota
J ELITE PRAHA

16.00

8. leden 2012
Neděle
J TJ JM Chodov

14.00

22. leden 2012
Neděle
14.00
J 1. SC WOOW Vítkovice
Sportovní hala TJ JM Chodov

11. únor 2012
Sobota
16.00
J PRESTIGE Management FBC
Liberec

11. únor 2012
Sobota
19.00
J FBŠ ALL INVEST Jihlava
Sportovní hala TJ JM Chodov

12. únor 2012
Neděle
14.00
J FBK 001 Trutnov-Nové Město

12. únor 2012
Neděle
14.00
J FbŠ ROPRO Bohemians
Sportovní hala TJ JM Chodov

3. březen 2012
Sobota
J FBS Olomouc

16.00

4. březen 2012
Neděle
14.00
J TJ Sokol Brno Židenice

Motorkáři, zůstaňte raději na Zemi
Široké a přímé jihoměstské ulice stále
častěji odrážejí dunění motocyklových
motorů. Stroje metalických odstínů barev duhy nebo světlešedě se blýskající
jako rytířská zbroj hřmí. Muži na nich
vpravdě vyhlížejí jako novodobí rytíři.
Ještě že zákon zakazuje, aby vozili zahrocená kopí, přesahující vpředu délku
stroje. (Nebo je i tady v zákonech díra?)
Mám fotograﬁe některých zblízka, ale
také dvojici obrázků zpovzdálí, z opatovské „Pavlače“. Na první stojí strážníci
u radaru na kraji vozovky od Hájů a jednají s automobilistou, který asi překročil
rychlost. Vozovka od Chilské je volná,
její uživatele na chvíli zadržela červená
na křižovatce u stanice Ke Kateřinám.
Druhé foto zachycuje situaci, když křižovatka „zezelenala“ a muži zákona asi
také. Prázdnou komunikací se řítí motorkář, zatímco shluk jeho souputníků z nedaleké společné startovní čáry se ještě
vůbec neobjevuje…
Navštívil jsem dobrého známého
na vrchovině mimo Prahu. Jeho zájmem
KLÍČ 11/2011

a hrdostí vždy byla historie a vnuk, letos jednadvacetiletý, ze synova prvního
manželství. Syn vycházel dobře s oběma, ale žije jinde s druhou manželkou.
Vnuk se s prarodiči dobře sžil. Před
čtvrtrokem havaroval na motorce. Zničil
ji, ale sám zůstal nezraněný, říkalo se
v okolí. Čtrnáct dnů před mou návštěvou havaroval podruhé. Motocykl zůstal v pořádku, vnuk
se zabil. Na pohřeb
přišlo přes dvě stě lidí.
Třetí den po něm jsem
známého s rozmyslem
přijel navštívit domů.
Mluvil a mluvil o svém
koníčku,
atmosféru
zvlažovala
pětiletá
vnučka z druhého synova manželství, s citem zde ponechaná
rodiči aspoň do konce
prázdnin. Setmělo se,
rozcházeli jsme se bez
zbytečných slov s po-

citem, že život musí jít dál i tak. Venku
tmu oblohy zahltily hvězdy. Vnučka před
domem vzhlédla vzhůru, zamávala a volala: „Ahoj, zdravím tě, bráško!“. „Řekli
jsme jí, že bratr je teď tam,“ do ticha pravila její babička.
Motorkáři, uberte plyn a zůstaňte raději na Zemi!
Jiří Bartoň

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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V září začala nová sezóna kurzů a dílen v KC Zahrada
DĚTI A TEENAGEŘI NA PRAŽSKÉM JIŽNÍM MĚSTĚ MAJÍ OD ZÁŘÍ OPĚT MOŽNOST ZPESTŘIT SVŮJ VOLNÝ ČAS
NAVŠTĚVOVÁNÍM NEVŠEDNÍCH ZÁJMOVÝCH KURZŮ V KULTURNÍM CENTRU ZAHRADA. NA STARŠÍ DESETI LET
ČEKÁ MIMO JINÉ BEATBOXOVÁ DÍLNA NEJUZNÁVANĚJŠÍHO ČESKÉHO BEATBOXERA JARO COSSIGY, PŘÍLEŽITOST NAPSAT SCÉNÁŘ ČI ZAHRÁT SI HLAVNÍ ROLI V DÍLNĚ FILMOVÉ, NEBO MOŽNOST OSVOJIT SI EFEKTNÍ
TRIKY S YOYEM POD VEDENÍM MISTRA EVROPY V YOYOVÁNÍ VAŠKA KROUTILA.
Pro nejmladší je pak připravena třeba originální cirkusová školka Cirqueon, ve které proniknou do tajů klaunských kejklů
a akrobatických eskapád. Nebo mohou
dát průchod své fantazii ve škole animace či v divadelní dílně mistra slam poetry
Jakuba Folvarčného.
„Ne každého baví klasická hudebka
či výtvarka. Chceme dětem a teenagerům ukázat něco nového, dát jim příležitost rozvíjet své nadání a zároveň se
věnovat zábavným a neokoukaným aktivitám,“ vysvětluje Jiří Sulženko, ředitel
společnosti Kulturní Jižní Město, o.p.s.
Většina kurzů je přitom koncipována tak,
aby v dětech rozvíjela dovednosti, které
mohou uplatnit i mimo rámec konkrétní
disciplíny. Tak například v žonglérském
kurzu Adama Jarchovského děti díky
zapojení obou hemisfér zároveň relaxují
a zlepšují schopnost koncentrace, škola
animace učí malé účastníky lépe si uvědomovat prostorové vztahy a pohyb
v čase, ateliér kreativního pohybu jim
dá možnost uplatnit přirozenou hravost
a představivost a zároveň se naučit vnímat vlastní tělo a jeho pohybové možnosti.
Unikátem v českém prostředí je

Cirqueon – cirkusová školka. „Jedná se
o jediný kurz v Čechách, který učí děti základům cirkusového umění. Vyzkouší si
žonglování, gymnastiku, akrobacii, jízdu
na jednokolce, různé klaunské eskapády
a mnoho dalšího. Nemusí pak u cirkusu
zůstat, kurz však v každém případě podpoří jejich psychomotorický rozvoj, naučí

je koordinovat pohyby, děti zlepší své
fyzické dovednosti a ještě si užijí spoustu legrace,“ říká kreativní ředitel Zahrady
David Kašpar.
Do některých kurzů je stále možné se zapsat, přihlášky jsou k dispozici
na recepci KC Zahrada nebo na webových stránkách www.kczahrada.cz.

Podzimní Zahradu vybarví Ozvěny AniFestu
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ANIMOVANÝCH FILMŮ ANIFEST LETOS, STEJNĚ JAKO ZAHRADA, OSLAVIL KULATÉ
NAROZENINY. NEJLEPŠÍ FILMY DESÁTÉHO ROČNÍKU TEPLICKÉHO FESTIVALU UVIDÍ NÁVŠTĚVNÍCI KC ZAHRADA V ŘÍJNU. ZDALEKA SE PŘITOM NEJEDNÁ JEN O POHÁDKY PRO DĚTI.
Že mohou být kreslené snímky i divácky
náročné, potvrzuje Pavel Horáček, programový ředitel festivalu: „Rozhodně
to pro porotu nebyla odpočinková podívaná. Výrazným letošním trendem byly
experimentální snímky, které více než
na příběh kladou důraz na náladu a metaforičnost vyjádření.“ Výběr oceněných
snímků je připraven na pátek 7. října. Blok
krátkých ﬁlmů začne v 19 hodin a diváci
se mohou těšit na ﬁlmy z 8 světových
zemí. Namátkou jmenujme estonský ﬁlm
Potápěči v dešti. Vypráví příběh potápěče, který musí každý den za prací, zatímco jeho žena, noční zubařka, každou noc
odchází za pacienty. Nebo portugalský
snímek Cesta na Kapverdy o šedesátidenním výletu bez mobilního telefonu,
hodinek či plánů. Poutník prochází lesy
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a vesnicemi na Kapverdách, potkává
kozy a želvy, užívá si místní hudbu a především poznává sám sebe.
Nejvděčnějšími příznivci animovaných ﬁlmů však přeci jen zůstávají děti,
a tak se pro ně v říjnu bude promítat
hned čtyřikrát. V pásmu nových českých
večerníčků se představí zbrusu nové
seriály České televize – například Vosa
Marcelka, Sedmives, Berta a UFO či Tři
prasátka. Bezprostředně po večerníčcích následuje cyklus Dějiny udatného
českého národa. Příběhy z historie českých zemí vypráví Český lev s hlasem Jiřího Lábuse. Medvědi, pejskové, tučňáci
či prasátka zažijí nejrůznější dobrodružství v pásmu Pohádky o zvířátkách a se
zvířátky a celé Ozvěny uzavře přehlídka
toho nejzajímavějšího, co se objevilo

na letošním festivalu a zároveň bylo určeno dětskému divákovi – ať už oblíbená
ovečka Shaun, nový ﬁlm jednoho z mistrů světové animace Gila Alkabetze či
pohádka naruby O princi a zakleté žábě.

www.praha11.cz
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Chodovská tvrz otevírá nové prostory veřejnosti
a spouští lektorské oddělení
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ HISTORICKÁ PAMÁTKA NA JIŽNÍM MĚSTĚ SE STANE DOMOVEM LEKTORSKÉHO ODDĚLENÍ,
KTERÉ PRO OBYVATELE JIŽNÍHO MĚSTA PŘIPRAVÍ NOVÉ VOLNOČASOVÉ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. ROZŠÍŘÍ
TAK NABÍDKU GALERIJNÍHO A HUDEBNÍHO PROGRAMU. VEDLE AKTUÁLNÍCH VÝSTAV BUDE ODDĚLENÍ PRACOVAT PŘEDEVŠÍM S TÉMATEM VZTAHU LIDÍ K MÍSTU, KDE ŽIJÍ, V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU „LIDÉ
V MÍSTECH“.
Během léta na Chodovské tvrzi proběhla rekonstrukce, díky které budou veřejnosti zpřístupněny nové prostory. Vznikl
nový ateliér pro konání pravidelných výtvarných kurzů, malá galerie bude nově
celodenně otevřena veřejnosti jako
foyer s expozicí o historii Jižního Města a Chodovské tvrze. Tato expozice se
ještě postupně dotváří, pokud byste se
na ní chtěli sami podílet, zúčastněte se
projektu Lidé v místech!
Nabídka kurzů zahrnuje mimo jiné
angličtinu pro děti předškolního věku,
výtvarné dílny pro děti i dospělé nebo
třeba „Jógu mezi obrazy.“ Doprovodný
program k výstavám v galerii je koncipován s důrazem na aktivní zapojení účastníků a je vhodný i pro rodiny. Zatímco
dospělí se účastní workshopů či komentovaných prohlídek pod vedením současných umělců, na děti čekají výtvarné
dílny a odborní lektoři, s jejichž pomocí
mohou dát vzniknout malým uměleckým
dílům.
Samostatnou kapitolu tvoří projekt

„Lidé v místech,“ který mapuje vztah
obyvatel Jižního Města k místu, kde
žijí. „Podmínky pro bydlení se na Jižáku
postupně zlepšují, opotřebovaný pojem
anonymního sídliště je v několika ohledech bohužel stále aktuální. Chceme
vytvořit více příležitostí k duchovnímu
vyžití, připravovat program, který bude
lidi nejen bavit, ale i vzdělávat a přispěje také k oživení komunitního života,“
říká ředitel Chodovské tvrze David Kašpar, a dodává: „Projekt „Lidé v místech“
je v tomto ohledu důležitý. Díky němu
chceme vyzvat sousedy, aby vzájemně
sdíleli to, co si o Jižním Městě skutečně myslí, jaké si o něm pamatují příběhy
a jaké jsou jejich představy do budoucna.
Chceme se od nich dozvědět co nejvíce
o místě, ve kterém žijí, a které je obklopuje.“
Projektu se může zúčastnit každý. Pravidelně každý čtvrtek budou
od 17.00 do 19.00 probíhat kurzy, přednášky nebo komentované procházky
se zajímavými osobnostmi se vztahem

k Jižnímu Městu. Jednou za dva týdny
budou určené dospělým a seniorům, ob
týden pak mládeži. Nasbíraných informací by autoři projektu rádi využili mimo
jiné k realizaci dokumentárního divadla
či vydání knihy, dlouhodobým cílem je
vytvoření Muzea Jižního Města. První
říjnové setkání se koná 6. října a hostem
bude antropolog Petr Gibas.

Ohlédnutí za letošními Tóny Chodovské tvrze
Letošní, již 8. ročník festivalu Tóny Chodovské tvrze byl uspořádán ve dvou
pestrých třídenních blocích. Zahajovací
koncert po úvodním slovu pražského
primátora MUDr. Bohuslava Svobody
rozezněl komorní orchestr Virtuosi Pragenses, aby doprovodil celkem pět sólistů. Byli jimi houslisté Stephen Shipps ze
Spojených států a jeho čeští kolegové
Dana Vlachová, Julie Svěcená a Jaroslav
Svěcený a dále kytarista Lubomír Brabec. Krásný repertoár, výborné výkony
i pěkné počasí – to vše přispělo k slavnostní atmosféře úvodního festivalového večera.
Další den ukázalo léto svoji nevlídnou tvář a publikum, které se dostavilo
do Chodovské tvrze, bylo za velkého lijáku autobusem přepraveno do Komunitního centra Matky Terezy. Program večera nazvaného Tři můzy a jeden muž dal
však brzy zapomenout na nepřízeň počasí. Zpěvačka Martina Kociánová, ﬂétnistka Žoﬁe Vokálková, harﬁstka Kateřina
Englichová a houslista Jaroslav Svěcený
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nabídli pestrou paletu hudby v nejrůznějších nástrojových kombinacích.
Na třetím koncertu teprve sedmnáctiletá Julie veřejnosti představila své první
sólové album. Koncertní program večera
byl žánrově pestrý – od klasiků Johanna
Sebastiana Bacha a Ludwiga van Beethovena až po autory 20. století.
Druhá polovina festivalu mohla díky
krásnému počasí zaznít opět na nádvoří
Chodovské tvrze. V pondělí se představilo kvarteto Ensemble Martinů, s ním si
v překrásném úvodním kvartetu op. 16
od Ludwiga van Beethovena zahostoval
i umělecký ředitel festivalu Jaroslav Svěcený. Závěr koncertu patřil čtyřem částem z rozsáhlé skladby Astora Piazzolly
věnované historii tanga.
Úterní program nabídl žánrový posun
směrem k hudbě rockové, Radimu Hladíkovi a jeho kapele Blue Eﬀect. Zpěvák kapely Honza Říha se blýskl největšími hity
kapely včetně Slunečného hrobu, Radim
jako vždy čaroval se svojí elektrickou kytarou a nevynechal ani jeden ze svých

nejslavnějších kousků – Čajovnu. Prasklé
struny v závěru koncertu byly příležitostí
k "slovní mezihře" naplněné vtípky a historkami, které přispěly k vyvrcholení báječné atmosféry mezi účinkujícími a publikem. Jestliže na tiskové konferenci
k festivalu označil Jaroslav Svěcený závěrečný koncert za skutečné vyvrcholení
hudební nabídky, nepřeháněl. To může
potvrdit každý, kdo ve středu večer seděl na do posledního místečka zaplněném nádvoří Chodovské tvrze a sledoval
vystoupení kapely Cigánski Diabli. Šest
ďáblů a jedna zpívající a na violoncello
hrající krásná ďáblice dokázalo vyburcovat nadšení publika na maximum. Jeden
z nejlepších světových hráčů na cimbál Ernest Šarközi exceloval takovým
způsobem, že se všem přítomným tajil
dech. Na závěr koncertu nemohlo snad
zaznít nic jiného než populární Montyho
čardáš, tentokrát ovšem ve velmi široké
a na různá sóla bohaté verzi. Takže skutečně vrchol festivalu jak se patří.
Ivan Kott
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Strážníci opět dohlížejí
na vybrané přechody pro chodce
POČÍNAJE ČTVRTKEM 1. ZÁŘÍ SE STRÁŽNÍCI ZNOVU VRÁTILI NA VYBRANÉ PŘECHODY PRO CHODCE, ABY DĚTEM ZAJISTILI BEZPEČNOU CESTU
DO ŠKOLY. V PRAZE 11 ZAJIŠŤUJE MĚSTSKÁ POLICIE CELKEM TŘI PŘECHODY PRO CHODCE.
Strážníci na těchto přechodech pomáhají dětem, a nejen jim, vždy ve všední den
mezi sedmou a osmou hodinou ráno.
Jejich úkolem je nejen pomoci školákům
přejít vozovku, ale také je poučit o tom,
jak silnici správně přejít, když nablízku
není nikdo, kdo by poradil či pomohl.
„Tuto aktivitu vnímáme vysloveně
jako preventivní, jako pomoc. Snažíme

telství městské policie Praha 11 Petr
Schejbal. A dodává, že rodiče, děti a řidiči mohou počítat se strážníky na přechodech po celý školní rok za každého
počasí. „Potřebujeme ale spolupráci
jak ze strany řidičů, tak ze strany chodců. Chodci by měli být ukáznění, tedy
skutečně využívat přechody, v případě
semaforů respektovat světelnou signa-

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
SLUŠNÉ MRAVY MU CHYBĚLY
V odpoledních hodinách 28. července byla vyslána hlídka
strážníků do Vojtíškovy ulice před
nákupní centrum,
kde se měl nacházet nahý muž.
Po příjezdu na místo strážníci zadrželi
na místě veřejně přístupném muže
snědé pleti, který onanoval před
skupinou dětí. Z důvodu podezření
ze spáchání trestného činu strážníci muže omezili na osobní svobodě
a předali Policii ČR k dalšímu šetření.
CELOSTÁTNĚ HLEDANÝ
Ve večerních hodinách 30. července
při doručování úřední písemnosti zjistili strážníci, že dotyčná osoba, které písemnost měli doručit, je vedena v celostátním pátrání hledaných
osob Policií České republiky. Z tohoto důvodu strážníci muže předvedli
na Policii ČR, kde byl předán k dalšímu šetření.

ILUSTRAČNÍ FOTO

se tak pomoci nejen samotným dětem
i dospělým chodcům, ale také samotným řidičům. Usměrnění chodců do skupinek totiž v konečném důsledku zrychluje provoz, takže i řidiči nás u přechodů
rádi vidí. Ostatně dobře viditelný strážník v reﬂexní vestě či bundě je pro řidiče
jistě lepším upozorněním než chodec,
který v poslední chvíli vběhne do vozovky,“ komentuje ranní dozory strážníků
na přechodech ředitel Obvodního ředi-

lizaci a na přechodech hlídaných strážníky se zase řídit jejich pokyny,“ vysvětluje
ředitel Schejbal.
Na konci vyučování už sice strážníci
na přechodech nestojí, nicméně v době,
kdy žáci prvního stupně odcházejí ze
školy domů, hlídkují strážníci přímo u základních škol. Městská policie se touto
cestou snaží maximálně ochránit bezpečí dětí v době, kdy nejsou s rodiči.
Jan Přikrylová

Kola...
Nevelké směrovky s doplňujícím symbolem bicyklu už neudiví nikoho ve Starochodovské ulici ani kdekoliv jinde. Stejně
jako lidé všeho věku, kteří kolem nás
projíždějí, snad zejména v Centrálním
parku, na kolech nejrůznějších typů. Přesunují se ale také pomocí mnoha dalších
koleček a soukolí, často v překvapivých
systémech. Hezky vypadají i kočárkové přívěsné ekvipáže nejmenších děti.
A směrovky je všechny vedou správným
směrem.
jb
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UKOPÁVAL ZRCÁTKA U AUT
V nočních hodinách 31. července
strážníci vyjeli na l.156 do ulice Květnového vítězství, kde měl neznámý
muž ukopávat zaparkovaným vozidlům zrcátka. Po příjezdu na místo
strážníci zadrželi mladíka, který nejenomže ukopl několika automobilům
zrcátka, ale u jednoho ještě poškodil
i přední sklo. Pro podezření ze spáchání trestného činu strážníci mladíka omezili na osobní svobodě a následně předali Policii ČR k dalšímu
šetření.
OSOBY BEZ DOMOVA NA SEBE
UPOZORNILY
V odpoledních hodinách 6. srpna si
strážníci povšimli před obchodem
s potravinami ve Zlešické ulici skupiny nepřizpůsobivých osob, které
znečišťovaly a narušovaly veřejný
pořádek. Následnou lustrací strážníci
zjistili, že jedna osoba – muž – je vedena v celostátním pátrání hledaných
osob Policií České republiky. Z tohoto důvodu muže předvedli na Policii
ČR, kde ho předali k dalšímu šetření
a ostatním osobám nakázali uklidit
nepořádek, který způsobily a poté
byli všichni vykázáni z místa.

www.praha11.cz

AKTUÁLNĚ
OMALOVÁNKY

Na farmářský trh za zdravím
Koupit si léčivý přípravek založený
na ověřeném účinku léčivých rostlin,
nebo zajít do lékárny pro výrobek světové farmaceutické ﬁrmy, to je dilema.
Asi nikdo dnes nepochybuje, že
potravinové produkty farmářů jsou
kvalitní a obsahují, většinou, více žádaných surovin (např. masa) než výrobky
nabízené v obchodních řetězcích. Také
jsou cenově mnohdy o dost výše než
obdobné výrobky z řetězců. V tomto
článku ale nemíním posuzovat a porovnávat kvalitu potravin mezi farmáři
a řetězci, ale hlavně upozornit na zajímavý stánek, kde lze nakoupit léčivé
masti, gely a další výrobky založené
na přírodní bázi – na léčivých rostlinách. K tomuto stánku jsem šel v pondělí 25. 7. na základě upozornění, „že
ten chlapík je fajn a je s ním zajímavý
pokec“. A byla to pravda pravdoucí. Původně jsem se chtěl zeptat na několik

Cyklus přednášek
Zastavení
u Matky Terezy
KLÍČ 11/2011

základních informací a rad, jaké bylinky
jsou nejvíce žádané a co zajímavého
vlastně nabízí. Nakonec jsem to vzdal.
Pan Richard Zeman se totiž rozpovídal
a pak nebyl k zastavení. Nikoliv však
proto, aby mi něco vnutil ke koupi. Začali jsme rostlinami a skončili, jak jinak,
světovou ekonomikou. Přesto jsem
se však dozvěděl, že: všechny přípravky, které nabízí, jsou na přírodní bázi,
v žádném není použita jako některá ze
složek látka na bázi ropy, látky obsažené v přípravcích jsou založeny na rostlinách, jejichž účinek je znám staletí až
tisíciletí, všechny přípravky pan Zeman
vyrábí, samozřejmě není sám, spolupracuje s profesionálním lékařem, který
má prý dvacetiletou praxi s využíváním
léčivých rostlin, všechny rostliny, ze
kterých přípravky vyrábí, sám pěstuje,
přípravky, které nabízí, by měly především léčit, nikoliv jen tlumit bolest, je

to fanda, kterého to baví a věří, že tato
práce má smysl.
Když se mi podařilo na chvilku pana
Zemana přerušit, zeptal jsem se ho,
jak je spokojen s farmářskými trhy organizovanými MČ Praha 11 u stanice
Háje. Potvrdil mi mé tušení, že není trh
jako trh. Zaslechl jsem totiž cosi o pokusech zneužít (nazvěme to pravým
slovem) jisté renomé farmářských trhů
a prodávat na nich výrobky z řetězců.
Rozdíl z vyšších cen výrobků na trzích
pak může být zajímavý výdělek pro některé „farmáře“. Pan Zeman mne však
ujistil, že na zdejším trhu nic takového
nezpozoroval a že je s jeho úrovní zcela
spokojen. Zdůraznil, že může srovnávat
a některým trhům je prý dobré se vyhnout. Myslím si, že by se nad tím měli
někteří organizátoři zamyslet a nekazit
jméno a „značku“ Farmářské trhy.
Petr Kefurt

Srdečně Vás zveme na přednášku
Svatá Anežka – tak trochu jiná princezna.
Přednáška se koná 18. října v 19.00 hod.
v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích. Večerem nás bude provázet Jaroslav Šebek, doc. Mgr. Ph.D., člen Historického ústavu AV ČR, v. v. i.
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MASO – UZENINY KK

MILOŠ KŘEČEK

Křeček blázní, zlevňuje – to se maso kupuje.
U Křečka je stále prima, obzvlášť jeho uzenina.

Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443
Trvale snížená cena

Akční ceny ŘÍJEN
Provensálská paštika
Uzený krk bez kosti
Pečený bok s kmínem
Maďarská podkova
Šunka výběrová v koření

99.90 69.90 Kč Vepřová kýta
104,90 89,90 Kč Vepřová pečeně
139,90 109,90 Kč Hovězí zadní z plece
149,90 129,90 Kč Vepřový bok s kostí
169,90 149,90 Kč Vepřová játra na gril

119,90 99,90 Kč Debrecínská pečeně
109,90 Kč
114,90 99,90 Kč Vysočina
109,90 Kč
174,90 159,90 Kč
79,90 59,90 Kč Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy
59,90 49,90 Kč
do vyprodání zásob.

O t e v í r a c í d o b a : p o n d ě l í – p á t e k 7 00 – 1 8 00 h o d .

NIC NENÍ PROBLÉM...!

AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •
Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

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

CK TRIP s.r.o.
Praha, Londýnská 61, 120 00 Praha 2
otevřeno: po–čt 10.00–12.00; 12.30–18.00
pá 10.00–12.00; 12.30–16.00
tel./fax: 222 521 623, e-mail: praha@ck-trip.cz

Zájezdy na kolech, na bruslích, v pohorkách,
na lodích a na lyžích do míst,
která byste sami
nenavštívili

Kupón na 100 Kč
Po předložení kupónu sleva 100 Kč
na zájezd či ubytování z katalogu CK TRIP zima 2012.
Kupón je platný na 1 osobu do 10. 10. 2011.
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Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz
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REKO-INTER

Bytová jádra / Modernizace bytů

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA
NA PROVEDENÉ
PRÁCE
60 MĚSÍCŮ

10 let na trhu
více než 1200 zákazníků
studio na ploše 250 m2

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,
KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“
PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH
• RYCHL E • L E V NĚ • KVAL I TNĚ •
zaměření a cenový rozpočet

ZDARMA

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ
sleva 5 % na provedené práce
a keramické obklady od ﬁrmy RAKO.

AKCE
telefon: 272 942 727
mobil: 606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

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

PANELREKO s.r.o.

Křejpského 1523, Praha 4
zelená linka: 800 112 278
praha@panelreko.cz, www.panelreko.cz

POZVÁNKA
PRACOVNÍ SETKÁNÍ S OBČANY

KDY:
OD:
KDE:

20. října 2011
15.30 hodin
Areál Interlovu, U Michelského lesa, Praha - Roztyly
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PASSERINVEST GROUP, a.s.

www.areal-interlovu.cz
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CENÍK INZERCE – PLATNÝ OD 1. 11. 2010
Plošná inzerce
1/1

1/2

1/4

1/4

1/8

1/16

182 x 252 mm

182 x 123 mm 182 x 61 mm 88 x 123 mm

88 x 61 mm

88 x 30 mm

29.000,- Kč
bez DPH

17.000,- Kč
bez DPH

6.000,- Kč
bez DPH

3.200,- Kč
bez DPH

10.000,- Kč
bez DPH

10.000,- Kč
bez DPH

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 oranžovém) 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 standardních řádkových inzerátů vysázených na bílém pozadí.

Vkládaná inzerce
Cena za vklad 25 500,- Kč bez DPH
K ceně za vklad je účtována navíc cena
za gramáž vkladu, a to následovně
0–6g
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

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

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 tiskoviny. Nelze vládat reklamní předměty či vzorky
výrobků.

Storno poplatky
Po dni uzávěrky: 100 %
1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

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
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