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Více o revitalizaci vnitrobloku Machkova x 

Ženíškova x Květnového vítězství na straně 8
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Značka Verreum byla založena před 2 
lety a jejím cílem je je stát se předním 
hráčem na trhu s exkluzivním českým 
designovým sklem.

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

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

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

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

www.verreum.cz

NORMA  design by Sebastian Herkner

WAVE  design by Jiří Pelcl

FJODOR  design by Rony Plesl

Verreum Inzerce 182x252 02.indd   1 3/19/12   9:03 AM
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Zóny placeného stání v kostce

Proto byla provedena a průběžně aktua-

lizována koncepce řešení dopravy v klidu, 

která doporučila na  vybraných částech 

území realizovat plošnou regulaci dopra-

vy v klidu formou zóny placeného stání. 

Toto doporučení je v souladu s koncepcí 

rozvoje ZPS ze strany hl. m. Prahy. 

 Zavedení regulace parkování v  síd-

lištních celcích není ničím výjimečným 

a  nezřídka se vyskytuje i  v  jiných měs-

tech okresního resp. krajského formátu. 

 Zřizovatelem ZPS je hl. m. Praha, 

které realizací a  správou ZPS pověřuje 

správce vybraného prostřednictvím ve-

řejné obchodní soutěže. Tento správce 

zajišťuje provoz jménem zřizovatele. 

Veškeré tržby jsou ukládány na účet hl. 

m. Prahy a  zisk z  provozování ZPS se 

vždy dělí mezi hlavní město a příslušnou 

městskou část. 

Nejčastější otázky a odpovědi:
• Bydlím v Praze 11, mám nájemní či 
podnájemní smlouvu, ale nejsem zde 
přihlášen k trvalému pobytu. Budu mít 
nárok na parkovací kartu?
 Nebudete, podmínka trvalého poby-

tu je zakotvena v zákoně o pozemních 

komunikacích.

• Mám trvalý pobyt v Praze 11 a mám 
zapůjčené vozidlo od rodinných přísluš-
níků, kteří v  Praze 11 nemají trvalý 
pobyt. Budu mít nárok na  parkovací 
kartu?
 Mimo trvalého pobytu je podmínkou 

k  získání parkovací karty i  vlastnictví 

vozu. Pro potřeby zóny placeného stání 

se zapůjčení vozu od  rodinných přísluš-

níků jako vlastnictví vozu nepovažuje. 

Na parkovací kartu tedy mít nárok nebu-

dete.

• Mám v rodině 2 a více vozidel, jak bu-
dou zpoplatněna?
 Záleží na tom, na koho jsou vozidla 

hlášena. Je-li jejich vlastníkem jediná 

osoba, bude druhé vozidlo zpoplatně-

no progresivní sazbou (700 Kč za  prv-

ní vozidlo a 7000 Kč za vozidlo druhé). 

Jsou-li vlastníci rozdílní (například jedno 

vozidlo je hlášeno na manžela a druhý 

automobil na manželku), budou obě vo-

zidla zpoplatněna sazbou za první vozi-

dlo (700 Kč). První vozidlo pro fyzické 

osoby starší 65 let je zpoplatněno část-

kou 350 Kč. 

• Mám služební auto přidělené i k sou-
kromému užívání, jak bude toto řeše-
no?
 Na takovéto vozidlo je možno získat 

parkovací kartu, pokud je vozidlo užívá-

no i pro soukromé účely, a to v souladu 

se zákonem o  dani z  příjmů. Toto se 

dokládá potvrzením od zaměstnavatele 

o příjmu ze závislé činnosti.

• Jsem živnostník s  trvalým pobytem 
v  Praze 11 a  zároveň zde mám svo-
ji provozovnu. Vozidlo mám hlášeno 
na živnost. Jak budu zpoplatněn?
 Budete zpoplatněn jako kterákoli jiná 

fyzická osoba s trvalým pobytem ve vy-

mezeném území bez ohledu na to, jak je 

vozidlo hlášeno.

• Naše fi rma má 5 vozidel, ale většinou 
se pohybují po celé republice a v Praze 
11 parkuji jen občas. Musí mít kartu 
na každé vozidlo?
 Právnické osoby mají mož-

nost si vybrat mezi kartou 

na  konkrétní vozidlo a  kartou 

přenosnou. Pokud tedy máte 

jistotu, že se zde najednou mo-

hou sejít např. maximálně 2 vo-

zidla, stačí si koupit 2 přenosné 

karty.

• Proč nebudou zóny po celém 
území MČ Praha 11 a vzniknou 
jen na vybraných místech?
 ZPS vzniknou tam, kde řeší 

nejpalčivější problémy s  par-

kováním. V  ročních intervalech 

budou vyhodnocovány, a pokud 

praxe ukáže potřebu jejich roz-

šíření, tak k němu dojde podob-

ně jako na území Prahy 3, která 

šla podobnou cestou.

• Na sídlištích je nemalé množ-

ství bytů převedených do  osobního 
vlastnictví a  je pronajímáno, ale má-
lokdo z nájemců si sem nechá změnit 
trvalé bydliště. Jsou tito „dočasní“ ná-
jemci rezidenty? Budou mít možnost 
získat parkovací kartu za  rozumnou 
cenu?
 Ne, podmínka trvalého pobytu je za-

kotvena v zákoně o pozemních komuni-

kacích.

• Jak mohu postupovat v  situaci, kdy 
mi například přijede návštěva a  nebu-
de chtít parkovat na hlídaném parkovi-
šti či parkovišti P+R?
 Všude je počítáno s  návštěvnickým 

parkováním.

• Bude platba pro obyvatele modrých 
zón povinná?
 Nebude.

• Jaký je přínos zón placeného stání?
 Jednoznačným přínosem je výrazné 

zvýšení možností zaparkování pro rezi-

denty, tedy obyvatele Jižního Města.

• Kde mohu získat více informací, 
jak obecných, tak odborných o  projek-
tu zavedení modrých zón na území MČ 
Praha 11?
 Odborným garantem dopravy v klidu 

je společnost Jihoměstská parkovací, a. 

s., která je pověřena mandátní 

smlouvou tuto problematiku 

pro MČ P11 řešit, a  oddělení 

dopravy MČ Praha 11.

• Bude mi někdo garantovat, 
že jako vlastník rezidentní kar-
ty vždy zaparkuji, ideálně pří-
mo před vchodem, a  nepatří 
k modrým zónám i zóny s par-
kovacími hodinami pro případ-
ná krátkodobá stání, např. na-
šich příbuzných či přátel, kteří 
nás přijedou navštívit? Zname-
ná to tedy, že se současný ne-
dostačující počet parkovacích 
míst ještě sníží o tato stání?
 Garanci parkovacího místa 

kartou nezískáte. Parkování 

na  parkovacích automatech 

bude v  režimu smíšeném, ne-

bude tedy jen pro uživatele 

s parkovacím lístkem, ale i pro 

rezidenty.

ZÁKLADNÍM CÍLEM ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ (ZPS) JE REGULACE PARKO-

VÁNÍ. ZAVEDENÍ ZPS NA ČÁSTI ÚZEMÍ PRAHA 11 NENÍ KROKEM, KTERÝ 

BY VZEŠEL Z NEODŮVODNĚNÝCH DOMNĚNEK RADNÍCH PRAHY 11. ZA-

TÍŽENÍ DOPRAVNÍ SÍTĚ PARKUJÍCÍMI VOZY NA CELÉM ÚZEMÍ MĚSTSKÉ 

ČÁSTI PRAHA 11, ZEJMÉNA VŠAK OKOLÍ STANIC METRA, SE NEUSTÁLE 

ZVYŠUJE. 
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• Dobrý den, jak bude řešeno parko-
vání v  modrých zónách u  invalidních 
osob, které v  současnosti mají povo-
lena vyhrazená parkovací stání? Bu-
dou také potřebovat parkovací kartu 
a zůstanou tato místa zachována? 
 Pokud si budou muset zakoupit 
parkovací kartu, jak budete postupo-
vat v  případě, kdy invalidní rezident 
není vlastníkem auta, pro které je 
stání vyhrazeno, a současně vlastník 
vozidla není rezidentem Prahy 11? 
 Vyhrazená parkovací stání pro dr-

žitele průkazu ZTP či ZTP/P zůstanou 

zachována i  v modrých zónách. Jejich 

konečná podoba a  umístění je pak 

otázkou samotné realizace (je možný 

jejich přesun, seskupení apod.). Invali-

dé na těchto vyhrazených parkovacích 

místech, označených symbolem O1, 

nebudou potřebovat parkovací kartu. 

Ale pokud by takovýto občan chtěl 

parkovat v  rámci ZPS i mimo toto vy-

hrazené stání (což je díky celoplošné 

platnosti karet možné), bude již muset 

tuto rezidentní parkovací kartu vlastnit. 

 Pokud držitel průkazu ZTP či ZTP/P 

není vlastníkem vozidla a  tento vlast-

ník není rezidentem (k  čemuž by však 

nemělo běžně docházet vzhledem 

k tomu, že vlastníkem vozidla by měla 

být osoba blízká, ideálně bydlící v  jedné domácnosti s držite-

lem průkazu ZTP či ZTP/P), budou tyto případy řešeny individu-

álně.

 Zóny placeného stání nejsou hrozbou, nýbrž službou, která 

umožní obyvatelům Jižního Města výrazně snadněji zaparko-

vat tak, jak dnes parkují řidiči tam, kde jsou ZPS již v provozu. 

A to celé za dvě koruny denně. 

 Zóny placeného stání jsou živým organismem a  jejich roz-

sah je možné každý rok na základě vývoje, který lze předem 

jen obtížně predikovat, měnit a upravovat potřebám pilotního 

zavedení.

Jan Meixner

zástupce starosty pro oblast majetku a dopravy

Ještě zcela nedávno nazývat tento prostor parkovištěm 

bylo vskutku značně nadnesené. Ono to spíše bylo smetiš-

tě s auty. Keře, které měly kdysi sloužit jako živý plot, tvořily 

nevzhledný, rozcuchaný prales pnoucí se do nebeských vý-

šin, skrývající ve svém nitru mnohá podivuhodná tajemství. 

 Laskavý čtenář mi promine, že opominu jejich detaily. 

Tráva, která zarůstala značné prostory areálu, svou výškou 

poněkud zaostávala za zmíněnými keři, avšak svým stářím 

je daleko předčila. 

 Potemnělá zákoutí ve svém stínu decentně halila kupy 

nejrůznějšího odpadu. Této dozajista povzbudivé podívané 

vévodila zřícenina, kterou opravdu jen nenapravitelný opti-

mista mohl nazývat kanceláří parkoviště. Stála tam zřejmě 

proto, že byla jednak chráněna památkovým úřadem a také, 

že byla těžká. Ani ty tisícovky nejrůznějšího hmyzu, které 

v ní našly domov, s ní nepohnuly. Celé toto zrcadlo úrovně 

nájemce bylo obehnáno polozbořeným prorezlým oploce-

ním, které nazývat plotem by bylo čirou ironií. Výše uvedený 

popis zdaleka nepostihuje skutečný stav, ve  kterém přebí-

rala parkoviště akciová společnost Jihoměstská parkovací. 

Takto organizace radnice Prahy 11. Byl to vskutku okamžik 

zlomu. 

 Hned od toho okamžiku nastal proces pozitivní změny. 

Krok za  krokem se promyšleně měnil vzhled areálu. Změť 

křovin se stala opět živým plotem, stará tráva se stala tráv-

níkem. Kupy odpadu několikrát naplnily přívěsný vozík ředi-

tele společnosti. Nový plot lze již bez ironie nazývat pevnou 

hradbou. 

 Zříceninu staré kanceláře nahradila moderní vkusná stav-

ba. Vjezd do areálu byl vybaven moderním zabezpečovacím 

zařízením. Další potřebné úpravy nenechají na sebe dlouho 

čekat. A tak se změnou hospodáře zásadně změnil i přístup 

k provozování tohoto zařízení. 

 Klienti parkoviště získají bezpečný přístav pro své vozy 

s plynulým provozem a všichni pak kulturní okolí svých do-

movů.   

fám, že si z nové nabídky Chodovské tvr-

ze a Kulturního centra Zahrada vyberete 

ať už pro sebe nebo svoje děti příjemné 

zpestření sychravých podzimních dnů. 

Program našich kulturních zařízení na-

jdete jak v časopise Klíč, tak v rozšířené 

verzi na  www.chodovskatvrz.cz nebo 

www.kczahrada.cz. Rád bych vás také 

upozornil na nové vydání mapy městské 

části Praha 11, která už je vám k dispo-

zici ve všech našich informačních kance-

lářích. 

 Doufám, že vám pomůže nejen k lep-

ší orientaci, ale také k většímu poznání 

našeho Jižního Města, „města“, které je 

domovem pro téměř osmdesát tisíc lidí. 

V  našich informačních kancelářích mů-

žete také získat publikaci Jihoměstský 

uličník – praktickou pomůcku do kapsy. 

Hlavní část publikace tvoří abecední se-

znam názvů veřejných prostranství (ulic 

atp.) s přehlednou lokalizací a s odkazy 

na přiloženou mapu. 

 Jihoměstský uličník také ve  zvlášt-

ních kapitolách přibližuje vývoj názvo-

sloví ulic v  městské části na  pozadí 

historie uličního názvosloví v  Praze. 

Určitě bude dobrým doplňkem ke  kla-

sické mapě. 

Dalibor Mlejnský

starosta městské části 

Praha 11

Slovo 

starosty

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 

pro listopadové vydání časopisu Klíč 

jsme jako hlavní téma vybrali dopravu 

v klidu. Jedná se o téma, které se týká 

nás všech a na které se nás velmi často 

ptáte, věřím, že zde najdete odpovědi 

na vaše nejčastější dotazy. S podzimem 

přichází také nová kulturní sezona, dou-

úvahaJeden z pohledů na proměnu 
parkoviště v Hráského ulici 
očima jihoměšťana Jiřího Flutky
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FOTBALISTI V AKCI. Velké fotbalové utkání se teď 

na podzim uskutečnilo na venkovním hřišti v Základní 

škole K Milíčovu. Tady se utkala družstva z jednotlivých 

jihoměstských škol ve velkém fotbalovém klání. My jsme 

zachytili usměvavé fotbalové pohodáře ze ZŠ a MŠ Květnového 

vítězství.

KAMENNOU SVATBU, 

tj. 65 let, oslavili manželé 

Růžena a Karel Rešlovi 6. září 

v Chodovské tvrzi. My jim z redakce 

přejeme další pohodové společné roky 

a hodně štěstí.

ZLATÁ JUBILEA. Marie a Rudolf Petrovi, Julie a Emil Zavadilovi oslavili krás-

né zlaté jubileum. My jim za redakci přejeme hodně spokojených společných 

let.

PREVENCE. V rámci akce 1. pražského dne mamární 

prevence byla na Hájích slavnostně otevřena další 

část Brest unit Pratur – Mamma centra Háje. Příjemné 

akce se účastnili významné osobnosti odborného i veřejného 

života. Na fotografi i stříhá pásku herečka Chantal Poulain a reži-

sérka Olga Sommerová. 

JARMARK. Je podzim, a tak na Mikulce ani letos 

nemohl chybět již tradiční jarmark. Žáci všech tříd 

připravili se svými učiteli nádherné výrobky, které na akci 

nabízeli rodičům, babičkám a známým. Soutěžilo se v pojídání 

koblih, děti si užily skákací hrady, návštěvníci mohli ochutnat pravý 

jarmareční guláš. Počasí přálo a výtěžek akce, který připadne SRPŠ, 

byl skvělý. 

BAREVNÁ RODINKA. Tak tenhle krásný veselý 

obrázek nenajdete nikde jinde než u hlavního vchodu 

do Základní školy Donovalská. Zpříjemňuje tady školá-

kům cestu do školy i ze školy.
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Na území městské části Praha 11 najdete více jak 

40 uměleckých děl, drobných plastik, památníků 

a pomníků. Více na www.praha11.cz – Jižní Město 

v kostce – Poznáváme z blízka

Najdi 5 rozdílů

Soutěž o knížku 
V  listopadu budete soutěžit o  knížku 

Veroniky Hájkové Pes ve městě. 

Správné odpovědi z Klíče 10:
ve střední části obrázku chybí autobus; 

v  levém pruhu dole na  obrázku chybí 

červené auto; za/před přechodem chybí 

žlutá dodávka; před obchodním cent-

rem chybí modré auto; zelený ostrůvek 

se dřevinou chybí.

Výherci knihy: 
Simona Voborníková, Barbora Syrovát-

ková, Jiří Pelant, Tereza Dolanská.

Na fotografi i dole najděte 5 rozdílů, kte-

rými se liší od fotografi e nahoře. Svoje 

postřehy posílejte e-mailem na  klic@

praha11.cz, nebo pošlete poštou či za-

neste na adresu redakce Klíče, Ocelíko-

va 672, Praha 11, 149 41, nejpozději 

do 10. listopadu. Pět úspěšných a rych-

lých odměníme knihou Veroniky Hájkové. 

Dnes budete hledat pět rozdílů na foto-

grafi i z  fotky smíchovského Království 

železnic, kde je umístěný model Jižního 

Města. Vylosovaní výherci si mohou vý-

hru vyzvednout po telefonické domluvě 

(tel.: 267 902 217) v redakci Klíče. 

Změna čísla právní poradny
Pokud využíváte, nebo byste 

rádi využili právní poradnu 

odborníků z  Iuridica Remedia, 

nezapomeňte si poznamenat nové 

telefonní číslo. Schůzku si můžete 

domluvit na čísle 776 703 170 každý 

všední den od 9 do 15 hodin.

Zlatá bula sicilská
Listinu nevyčíslitelné historické hod-

noty, Zlatou bulu sicilskou, převez-

lo na  výstavu do  Národního archivu 

na  Chodovci obrněné pancéřované 

vozidlo v doprovodu dvou policejních 

aut, listinu navíc chránilo komando.

Listina, která byla vydána před osmi 

stoletími, byla za  mimořádných bez-

pečnostních opatření po čtyři dny vy-

stavena pro veřejnost. Zlatá bula si-

cilská je stabilně uložena v dejvickém 

depozitáři Národního archivu ve speci-

álním trezoru, který odolá i atomové-

mu výbuchu.

Projekt věnovaný Jižnímu Městu
Soukromé sídliště je nový komunitní 

projekt Chodovské tvrze, který by měl 

přinést průřez historií a  představit 

dokumenty, artefakty, příběhy a osob-

nosti Jižního Města. Na konci projektu 

vznikne interaktivní muzejní expozice 

věnovaná sídlišti, která bude přímou 

součástí výstavního projektu Pavla 

Karouse Muzeum sídliště Jižního Měs-

ta. Obsah muzea můžete vytvářet 

sami. Chodovská tvrz připravila nový 

cyklus otevřených dílen, workshopů 

a  přednášek s  odborníky, kteří nás 

i  vás povedou a  budou inspirovat 

k  tvorbě „malého vlastního soukro-

mého muzea Jižáku“. Budou se sbírat 

fotografi e, třídit novinové články, na-

vštěvovat archivy a knihovny. Také  se 

budeme procházet po sídlišti a vzpo-

mínat, jak jsme se v něm ocitli. Cyklus 

Soukromé sídliště se koná pravidelně 

každé první úterý v měsíci. Chcete se 

stát součástí plánovaného Muzea síd-

liště Jižního Město? Pište na: michae-

la.heckova@chodovskatvrz.cz. 

Další setkání jsou plánována: 6. listo-

pad (Tomáš Džadoň), 4. prosinec (Lu-

cie Zadražilová).

Více: www.chodovskatvrz.cz.
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Na  pravidelných schůzkách s  předsedy 

zjišťuje místní samospráva, co je trápí 

při provozu domů a jejich okolí, jaké mají 

představy o  podobě jejich bydliště, ale 

rovněž se dozví, jak mohou napomoci 

při odstraňování různých závad a  pro-

blémů v místě samém. 

 K největším akcím v  rámci spoluprá-

ce s BD a SVJ patří revitalizace celých 

vnitrobloků. Zatím se podařilo dokončit 

dva takové náročné a rozsáhlé projekty. 

Nejčastěji se jedná o  odstranění nebo 

nahrazení původních venkovních prvků 

(klepadla, sušáky, stojany, betonové 

prolézačky, lavičky apod.), tzv. přešlapy 

a parkovou úpravu zeleně. V dřívější době 

byla dokončená regenerace vnitrobloku 

ulic Lečkova x Křejpského a  ve  čtvrtek 

13. září 2012 byl v rámci „Dnů Prahy 11“ 

starostou Daliborem Mlejnským a  mís-

tostarostkou Evou Štampachovou pře-

dán veřejnosti k  užívání revitalizovaný 

vnitroblok ulic Machkova x Ženíškova x 

Květnového vítězství. Nejprve musely 

být vyřešené komplikované právní vzta-

hy, protože část pozemků byla ve vlast-

nictví státu s  právem hospodaření pro 

Ministerstvo vnitra České republiky, 

takže základním předpokladem pro re-

generaci bylo získání parcel do majetku 

městské části, což se nakonec podařilo. 

Následně tedy mohly být odstraněny 

nefunkční prvky, jakými byly dnešním 

požadavkům nevyhovující pískoviště, 

defektní pergola a nahrazeny dosluhující 

lavičky. Současně byl vytvořený centrál-

ní průchozí koridor, opraveno schodiště 

a  vybudovány tzv. přešlapy ve  směru 

zastávek hromadné dopravy. Úpravy 

se dočkala přerostlá zeleň a na podzim 

budou vysazené keříky. Životní prostředí 

na Jižním Městě se opět o něco zlepšilo.

Na  závěr chceme vyslovit poděkování 

všem občanům za jejich návrhy, podněty 

a  představy, kterými se podíleli a  podí-

lejí na zlepšování vzhledu naší městské 

části. Okruh spolupracujících BD a  SVJ 

se stále rozšiřuje, tudíž se jistě můžeme 

těšit na pokračování této vzájemně pro-

spěšné spolupráce. 

 Za  fotografi e z  osmdesátých let 

z místa, kde se revitalizovaný vnitroblok 

nachází, děkujeme p.  Neumanovi z  Ma-

chkovy ulice.

manažer BD a SVJ

bd.svj.manazer@praha11.cz

tel.: 606 694 556 

Revitalizace vnitrobloku Machkova x 
Ženíškova x Květnového vítězství se povedla

Odstřel 

překážek výstavby 

v době, kdy již stál bytový dům 

z ulice Květnového vítězství (cca r. 1982–3).

Dříve zde byla betonárka, 

rok 1980.

Revitalizovaný 

vnitroblok .

JIŽ DRUHÝM ROKEM BĚŽÍ PROJEKT SPOLUPRÁCE MEZI BYTOVÝMI 

DRUŽSTVY (BD) A  SPOLEČENSTVÍMI VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (SVJ) ZA-

STOUPENÝCH JEJICH PŘEDSEDY NA JEDNÉ STRANĚ A MĚSTSKOU ČÁSTÍ 

PRAHA 11 NA STRANĚ DRUHÉ. 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Rekonstrukce komunikací

Klub seniorů

Mobilní sběrný dvůr

Kdy a kde najdete kontejnery na bioodpad

Běžecké závody

MČ dva roky usiluje o  zahájení prací 

na rekonstrukci ulice U Pramene a z čás-

ti ulice Vodnická. Po  zdlouhavých jed-

náních bylo dokončeno výběrové řízení 

pro stavby zařazeny pod číslem 0101 

TV Újezd, etapa 0017 – Komunikace IV.  

Tendr obsahuje tyto stavební práce: re-

konstrukce povrchů U Pramene a z části 

Vodnické, realizace povrchu komunikace 

Pod Napětím, výstavba dešťové kana-

lizace a  rekonstrukce povrchů v  ulicích 

Josefa Bíbrdlíka – Formanská v původní 

zástavbě Újezdu. Nejvhodnější nabídku 

podala fi rma Eurovia CS, a. s., za  cel-

kovou částku 93,5 mil. Kč. V nejbližších 

dnech Rada hl. města Prahy schvá-

lí usnesení o  uzavření smlouvy o  dílo 

na výše uvedené stavební práce. Dá se 

předpokládat, pokud budou příznivé kli-

matické podmínky, že ještě v  letošním 

roce se zahájí rozsáhlá rekonstrukce uli-

ce U Pramene a z části Vodnické, Jose-

fa Bíbrdlíka a Pod Napětím.  MČ nadále 

zajišťuje úpravu sjízdnosti komunikace 

U Pramene, a to až do zahájení staveb-

ních prací. 

Václav Drahorád, starosta

Po  dvou prázdninových měsících jsme 

se opět v  září sešli v  „Klubu seniorů“ 

ve  společenském sále v  domě služeb 

ve Vodnické ulici v Kateřinkách. Celkem 

nás bylo 18 a dokonce mezi nás zavítal 

i jeden muž. Celé dvě hodiny jsme si při 

kávě a skleničce vína povídali o prožitém 

létě. Setkání velmi rychle uteklo, a  tak 

se těšíme na další, která budou probíhat 

vždy první čtvrtek v měsíci od 17.00 ho-

din. Přijďte mezi nás – vítáme každého 

nového seniora – a můžeme si společně 

připravit program na další „kluby“.

Julie Mikolášová

V  pátek 16. listopadu od  13 do 

19 hodin bude v křižovatce ulic K Su-

kovu a  Formanská fungovat mobilní 

sběrný dvůr jako dočasné stanoviště 

sběrných nádob a  velkoobjemových 

kontejnerů. Umístěn bude na zpevně-

né ploše určené pro krátkodobý sběr 

určitých druhů odpadů od  osob s  tr-

valým pobytem na  území hl. m. Pra-

hy. Mobilní dvůr bude v provozu vždy 

1 den, kdy zde bude možné odložit ob-

jemný odpad, dřevěný odpad, odpad 

ze zeleně a kovy. 

 Obsluha mobilního dvoru povede 

evidenci občanů, kteří zde odpad od-

loží (jméno, příjmení, adresa, složka 

komunálního odpadu a jeho množství). 

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

V  sobotu 10. listopadu 2012 budou 

na  dobu 3 hodin (13.00–16.00) přista-

veny velkoobjemové kontejnery na  od-

voz bioodpadu. 

 Do  přistavených kontejnerů mohou 

občané odevzdávat rostlinný odpad ze 

zahrad, především listí, drobné větve, 

suché stonky od  kytek, neznečištěnou 

zeminu, případně kuchyňský bioodpad 

rostlinného původu (NE živočišné zbyt-

ky). 

Odpad je možno přivézt pouze v době, 

kdy bude kontejner přistaven. 

Kateřinky:   
• křižovatka ulic Na Křtině a Vodnická 

• ulice Ke Smrčině

Újezd:
• ulice Formanská u Návesního rybníku

Po půl roce 22. září 2012 proběhly opět 

již čtvrté běžecké závody, pořádané naší 

městskou částí. Jsou to závody přede-

vším pro nejmenší, ale i  někteří dospě-

lí se dali přemluvit. Celkem startovalo 

na šedesát závodníků. Počasí nám opět 

přálo. V Milíčovském lese byly vytvoře-

ny čtyři okruhy o délkách 200 m, 900 m, 

1700 m a 3400 m a každá kategorie bě-

žela odpovídající vzdálenost.

 Po  výkonu se všichni mohli občer-

stvit grilovanou klobásou, sušenkami, 

limonádou i  pivem. Každý z  účastníků 

obdržel medaili, diplom, drobný dárek 

a na památku své startovní číslo. 

Jako ukázkový sport předvedli tři účast-

níci závodu canicross. Jedná se o  běh, 

kdy je člověk tažen psem. V příštích zá-

vodech se snad můžeme těšit na celou 

kategorii canicrossu za  účasti většího 

počtu závodníků.

 Výsledky čtvrtých běžeckých závodů 

najdete na  webových stránkách úřadu 

a  fotografi e na  facebookovém profi lu 

MČ: www.facebook.com/media/set/

set=a.429291570440101

.85036.253479004688026&type=1 

Daniel Hakl, zástupce starosty
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Městská část Praha-Újezd (www.praha-ujezd.cz):

Čt 1. 11., 17.00: Klub seniorů (dále vždy 1. čtvrtek 

v měsíci)

Klub Vodnická, o. s. (klubvodnicka.webnode.cz):

Každé úterý 11.00–12.00: Výtvarná dílna s prvky 
Montessori (rodiče s dětmi 2–3 roky) 

Každé úterý 15.15–16.15: Matematika a čeština 
podle M. Montessori (3–6 let)

Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power 
jóga
Každou středu 9.00–10.00: Power jóga
Každý čtvrtek 19.00–20.00: Pilates a standing 
pilates
So 10.11. 9.00: Návrat do práce a jak ho zvlád-
nout (seminář pro rodiče na RD)

Taneční studio Dalila (www.dalila.cz):

Každou středu 19.00-20.00: Orientální tanec – 

začátečníci (zahájení 14.11.)

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

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):

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

Sál Vodnická

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
10. 9. 2012       
SCHVALUJE:

 uzavřít s fi rmou PREdistribuce, a. s., 

smlouvu o  zřízení věcného břemene 

na parc. č. 283/1,

 uzavřít smlouvu o úplatném převodu 

vlastnictví jednotky č. 5, jiný nebytový 

prostor v domě služeb č. p. 531/44,

 úpravy rozpočtu k září 2012,

 plán kulturních a  sportovních akcí 

na II. pololetí 2012.

BERE NA VĚDOMÍ:

 zápis kontrolního výboru,

 dokumentaci „Stavby č. 41346 – 

Propojovací komunikace“ za  předem 

stanovených požadavků,

 informaci o vydání posudku EIA k zá-

měru „Vestecká spojka v úseku ZKZP – 

silnice II/603“ za předem stanovených 

požadavků.

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

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

Důležitá usnesení 
zastupitelstva

FOTO: DANIEL HAKL
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•  Závodili jako o život •  Ej bí sí dý aneb
hodina angličtiny 
na ZŠ Campanus

Na začátku října pořádala Základní ško-

la Campanus ve spolupráci s městskou 

částí venkovní sportovní závody Cross 

Cup. První den akce se předvedly v Cent-

rálním parku děti z mateřských jihoměst-

ských školek. Ty daly do sportovního klá-

ní úplně všechno. Skákaly přes překážky, 

házely do dálky a po zásluze se radovaly 

z vítězství. 

 Jedničkami mezi předškoláky se sta-

ly děti z MŠ Sulanského, druzí byly děti 

z MŠ Křejpského a bronz si odnesli mr-

ňouskové z MŠ Hroncova. Ta samá akce 

jen pro školní děti a samozřejmě s obtíž-

nější sportovní náplní se odehrála násle-

dující den a ani při ní sportovní nadšení 

nechybělo. Vítězi mezi školáky prvního 

stupně se staly děti ze ZŠ Campanus, 

druhé místo patří ZŠ Ke  Kateřinkám 

a  třetí ZŠ Pošepného. Školáci druhého 

stupně se umístili v  pořadí první místo 

Gymnázium Opatov, ZŠ Campanus a ZŠ 

Pošepného. Mezi středoškoláky zvítězi-

lo Gymnázium Opatov, druzí byli studen-

ti Podnikatelské akademie a třetí příčku 

obsadilo Gymnázium Educanet.

My vítězům gratulujeme!

red

Nikoho nepřekvapí, že se v hodině ma-

tematiky počítá a  v  hodině tělocviku 

cvičí, ale stále nás překvapuje, když 

se v  hodině angličtiny mluví anglicky.  

Angličtina ve  4. třídě pod vedením 

učitelky Hany Světlíkové a jejího ame-

rického kolegy Johna Rappoccio na ZŠ 

Campanus ukázala, že jazyková hodi-

na vedená v  cílovém jazyce je smys-

luplná. Ze spontánních reakcí žáků 

bylo patrné, že na  podobný způsob 

výuky jsou zvyklí, na angličtinu reago-

vali přirozeně a  pohotově. Cíl hodiny 

byl jasný, procvičit rozdíl mezi přítom-

ným časem prostým a  průběhovým 

v jednotném i množném čísle. Ale kdo 

by očekával suchopárné vysvětlování 

a  tradiční tabulky, byl by překvapen. 

Místo nezáživného výkladu byli žáci 

vtaženi do  imaginární televizní show. 

Úvodní interview v  provedení obou 

učitelů žáky donutilo se soustředit 

a pozorně zaznamenávat požadované 

informace, power-pointová prezen-

tace poskytovala vizuální podporu 

a zvyšovala šanci na úspěch. Ani v dal-

ší části hodiny pozornost třídy nepole-

vovala. Žáci opakovaně získávali infor-

mace a průběžně je „živě telefonovali“ 

do  studia. Přirozeně používali poža-

dovaný přítomný čas. Jazykové chyby 

byly citlivě, ale důsledně opravovány. 

Nechyběl humor a překvapení. Hodina 

byla čítankovou ukázkou toho, jak ro-

dilý mluvčí přirozenou cestou oboha-

cuje vyučovací proces a  propojuje jej 

s  životní realitou. Je osvěžující vidět 

moderní trendy výuky angličtiny uplat-

něné v běžné vyučovací praxi. Žádná 

mechanická cvičení typu: Utvořte 

otázku. Převeďte do… apod. Podob-

né úkoly jsou sice jednoduché na pří-

pravu a  ještě jednodušší na  kontrolu, 

ale jak ukázala zkušenost, mechanické 

zvládnutí jazyka nevede ke schopnosti 

komunikovat v cílovém jazyce. 

 Přirozená komunikace bez přeska-

kování do mateřského jazyka pomáhá 

dětem přemýšlet v daném jazyce a vy-

jadřovat to, co potřebují, po svém. Když 

nemají slovo, nevadí jim to a pomohou 

si jinak. Cesta, kterou se ZŠ Campanus 

vydala, není jednoduchá na  přípravu 

a provedení. A výsledky na sebe ještě 

nechají chvíli čekat, ale žáci získávají so-

lidní jazykový základ, na kterém budou 

moci celý život stavět.

  Mgr. Jana Čadová

metodik anglického jazyka
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Radost dětí z vítězné školky 

Sulanského byla opravdu 

velká.

Ceny přišel dětem předat 

místostarosta Ladislav 

Kárský.



RELAX

•  Nová sezona pro hájecké házenkářky

•  Praha 11 je sportovní i v listopadu

•  Cílem jsou veselé a usměvavé děti, říkají zakladatelky studia GymGym

Házenkářky z HC Háje vykročily do nové 

sezony a  doufáme, že bude minimálně 

stejně úspěšná jako ta minulá. Loňský 

rok jsme završily nejedním úspěchem. 

Naše starší žákyně se kvalifi kovaly 

do  červnového fi nálového turnaje Žá-

kovské ligy o Mistra ČR. Mladší žákyně 

se zúčastnily házenkářského deseti-

boje, ve  kterém se umístily na druhém 

místě. Samozřejmě ani naše nejmenší 

hráčky se nenechaly zahanbit – na me-

zinárodním turnaji Prague Handball-cup 

vybojovaly dokonce první místo ve své 

skupině. Nezahálely jsme ani o prázdni-

nách a odjely do přírody na soustředění, 

kde se holky nejen dozvěděly něco více 

o házené, ale měly i příležitost se lépe 

vzájemně poznat.

 Ačkoliv letošní sezona teprve začí-

ná, naše nejmenší se stihly předvést 

na  dvou turnajích, na  kterých všechny 

přítomné velmi překvapily svou velkou 

bojovností a odhodláním. Mladší žákyně 

se zúčastnily tradičního turnaje v Ivanči-

cích, kde vybojovaly krásné druhé místo 

a mladší dorostenky čeká 1. liga doros-

tenek Čech, kde se chtějí umístit v první 

polovině tabulky, a to i přes mladý kolek-

tiv, doplněný staršími žákyněmi.

 Čeká nás tedy další pestrý rok plný 

sportu, stejnou měrou ale určitě i zába-

vy. A  jelikož je házená kolektivní sport, 

rády se s nadcházejícími zážitky podělí-

me a  v  našem klubu přivítáme každou 

novou členku. Kde sídlíme: hřiště HC 

Háje ul. K  Jezeru, (naše hřiště je hned 

vedle fotbalového hřiště FC HÁJE)

Kontakty: hchaje.mini@seznam.cz

www.hchaje.cz

Mgr. Renáta Slavíčková, 728 406 208

Listy už mizí ze stromů a teploměry kle-

sají stále více k nule. Přesto se sportovní 

svět v Praze 11 nezastaví ani v listopa-

du. 

 Našim fotbalistům vrcholí podzimní 

část sezony, v  Krčském lese se koná 

závod roku Velká Kunratická a  také její 

menší sourozenec, Sild kros.

Krosový svět přijíždí k  nám, koná se 
Velká Kunratická
Žádný běžecký závod v České republice 

nemá takový zvuk. Velká Kunratická láká 

doslova běžce z  celé Evropy. Náročný 

terén, stovky nadšených běžců a pořád-

ně těžké podmínky. Pro někoho možná 

bláznovství, pro většinu ovšem pořádná 

zábava. Přidejte se k ní letos i vy. Star-

tuje se 11. listopadu u Dolnomlýnského 

rybníka. O týden dříve se v Krčském lese 

běží i Sild kros pro méně náročné běžce. 

Ani tady na vás ale nečeká nic jednodu-

chého. Může to být ale ideální trénink 

na Velkou Kunratickou.

Více: www.prahasportovni.cz.
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4. 11.
 Turnaj juniorů v boxlakrosu

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, Sportovní Jižní Město, o. p. s. 

+ SK Lacrosse JM

5. 11.
 Mezinárodní halový turnaj 

ve třech míčových sportech SRB-
SKO x školy na Praze 11
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, Sportovní Jižní Město, o. p. s.

7. 11.
 Přátelské turnaje v šachu, 

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

z Assisi (klubová místnost, Na Sád-

ce 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

10.–11. 11.
 Podzimní pohár v interkrosu pro žá-

kovské kategorie a dorost v r. 2012
ZŠ Mendelova, Český svaz interkrosu

11. 11.
 Extraliga mužů ve fl orbale, TJ JM 

Chodov x Sparta Praha
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554, Sportovní Jižní Město, o. p. s. 

+ TJ JM Chodov, ČFbU

Kompletní přehled listopadových 
akcí najdete na webu Prahy 11 kul-
tura a  sport sport přehled sportov-
ních akcí.
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Studio si založily dvě ženy, které spoju-

je láska ke gymnastice a radost z práce 

s dětmi. Jedna ze zakladatelek Mgr. Ga-

briela Krčmářová je několikanásobná 

mistryně ČR ve  sportovní gymnastice, 

reprezentovala nás na  LOH v  Atlantě. 

Říká: „Děti a  gymnastika jsou dvě věci, 

kterým rozumím a  které mám ráda. Je 

úžasné vidět že mají radost z  pohybu, 

aniž by si všimly, že se zdokonalují.“ Tu 

doplňuje Renáta Řehořová, která se tré-

nování věnuje více než 30 let a  je me-

zinárodní gymnastickou rozhodčí. „Ráda 

pracuji s dětmi, miluji gymnastiku, která 

je základem pro všechny ostatní sporty. 

 Vybavením, které v našich hodinách 

používáme, jsme se nechaly inspiro-

vat celosvětově rozšířeným progra-

mem Littlegym, který má svou franšízu 

i v Praze, a také zahraničními tělocvična-

mi, které jsem v posledních letech měla 

možnost navštívit. Tam je již zcela běž-

né, že cvičební prostředí pro děti je plné 

barev, měkkého, lehce přemístitelného 

a  bezpečného vybavení. Například pro 

nácvik přeskoku se nepoužívá klasická 

dřevěná bedna, můstek a  žíněnka, ale 

molitanové kostky, kvádry, půlválce růz-

ných výšek, nafukovací můstek či tram-

polínka a  na  doskok měkké doskokové 

plochy. Proces učení tak zcela naplňuje 

Komenského didaktické zásady: od  jed-

noduchého ke  složitějšímu, od  části 

k celku, od širších ploch k užším, od níz-

kého po vyšší. A také škola hrou. V na-

šem případě gymnastika hrou.       

Toto vše je i náplní našich programů:

 U PROGRAMU PLAY by se podle ná-

zvu mohlo zdát, že si zde děti jen hrají, 

ale není to tak. Pilně cvičí s moderními 

pomůckami. 

 Obsahem PROGRAMU PLAY AKRO 

jsou základy akrobacie, nácvik orientace 

v prostoru, bezpečných pádů a salt. 

 A PROGRAM SPORT je vlastně spor-

tovní přípravka, kterou mají všechny od-

díly. A proč by si rodiče měli vybrat právě 

tu naši? Kromě výše uvedeného vybave-

ní nabízíme odborné vedení, které u této 

skupiny nebývá často k vidění. 

 Cvičíme v  tělocvičnách dvou ZŠ 

v  Praze 11, na  Pošepného náměstí 

a Ke Kateřinkám.“ 

Info: www.gymgym.cz

mobil: 607 746 092  red
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INZERCE

pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.

LINEA spol. s r.o.
V Olšinách 61
P-10 (“M” Strašnická)

tel.: 274 810 848
www.koupelnyza3dny.cz

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč.

zde nás najdete
(cca 100 kroků od stanice metra Strašnická)

LINEA spol. s r.o. (založeno 1993)

KOUPELNY a KUCHYNĚKOUPELNY a KUCHYNĚ

* Do námi obkládané koupelny získáte vanu Kaldewei včetně montáže nebo kompletně vybavený sprchový box LIVE 90 nebo RAINBOW 90. Nabídka slevy 50% platí při celoplošném obložení koupelny, nabídka ZCELA ZDARMA
platí při současném obložení koupelny a WC deskami ABITIBI. Nevyužité slevy nelze proplácet v hotovosti ani vztahovat k jiným výrobkům. Montáž sprchového boxu je zpoplatněna podle standardního ceníku částkou 3 800,- Kč.

NYNÍ TAKÉ KUCHYŇSKÉ LINKY – NA MÍRU PRO VÁS!
- výběr z více než 120 kombinací dekorů,
barev a úchytek

- záruka až 50 měsíců na spotřebiče FAGOR

✓ Z UMAKARTOVÉ KOUPELNY LUXUSNÍ ZA 3 - 4 DNY
✓ BEZ BOURÁNÍ JÁDRA, PRACHU A ŠPÍNY

Využijte mimořádné nabídky a získejte vanu nebo sprchový box

s 50% slevou nebo ZCELA ZDARMA a ušetřete až 9.990,- Kč! *

Akce je časově omezena na objednávky do 23. listopadu 2012 s realizací do 31. ledna 2013.
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INZERCE

S klientskou kartou
Lékárny Medifi n

více slev a výhod!

POLIKLINIKA OPATOVSKÁ
Opatovská 11, Praha 4,  po–pá 7:30–18:30

bonus 30 Kč
na recept*
Platnost slev od 1. 11. do 31. 12. 2012 či do vyprodání 
zásob. Bonus 30 Kč na recept platí pouze při výdeji 
léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, 
hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.2.549 Kč

2.849 Kč

GS CONDRO FORTE 
TBL.120+60
VÁNOCE 2012

699 Kč
805 Kč

729 Kč
935 Kč

WOBENZYM
DRG 800

PHARMATON 
GERIAVIT
CPS 100

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

Straší Vám doma
staré spotřebiče?
Vyměňte je za nové!

PO-PÁ 8-20, SO-NE 9-19

Showroom internetového obchoduProdejna 
www.kasa.cz Navštivte naše prodejny KASAHOUSE a nakupte za internetové ceny.

Průhonice/Čestlice   Praha 9-Černý Most 841 800 800

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí 

 –  dozvíte se, jak efektivně pečovat 

o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení 

 – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení 

 – make-up a denní líčení.

Vizážistika 

 – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.

Studio MK
Kontakt: 777 079 284



V  září roku 2007 stvrdili tvůrci expo-

zice Chodovská ohlédnutí v  OC Cho-

dov, že pomník obětí 1. světové války 

na Litochlebském náměstí Jižního Měs-

ta tam „byl přemístěn z  Litochlebské 

návsi“. V brožurce o obci z  roku 1985 

uvedl tehdejší kronikář Karel Hošek, že 

byly „4. 9. 1921 na návsi v Chodově – 

Litochlebech zasazeny 4 lípy svobody 

a  uprostřed odhalen památník pad-

lých“. Dobové archiválie ale sdělují, že 

na litochlebské návsi vysadili čtyři lipky 

21. dubna 1919 a  mezi nimi byl pak 

výše zmíněného data odhalen pomník. 

Odjinud víme, že tehdy bylo obecně 

„na  památku osvobození českého ná-

roda nařízeno sázeti v městech i  dědi-

nách stromy svobody za účasti obecen-

stva i  žactva slavnostním způsobem“. 

Otázka přemístění pomníku je složitější.

 Když roku 1929 vypukla světová 

hospodářská krize, stát podporoval 

v  obcích činnosti umožňující zaměst-

nanost. V  roce 1935 bylo rozhodnuto 

vysadit na litochlebské návsi za pomní-

kem 39 obětí 1. světové války 24 (4 

x 6) lip. Terén byl srovnán, zatravněn, 

ohraničen obrubníky a později označen 

jako parčík. 

 V  roce 1936 vznikl první návrh 

na  pojmenování místa – náměstí J. 

Husa, ve  skutečnosti vystřídalo různé 

názvy. Výstavba dálnice D1 a  proraže-

ní tří páteřních komunikací k  ní, dneš-

ních ulic Türkovy, Ke Stáčírně a Chilské, 

přivodily zánik části zástavby Chodova 

včetně osady Litochleby na  styku ko-

munikací. Při pozdější výstavbě Jižního 

Města bylo nezastavěné území její bý-

valé návsi s  osiřelým pomníkem zahr-

nuto do  jednoho dílu travnatých ploch 

dnešního Litochlebského náměstí. Pro-

stor se změnil. 

 V  listopadu 1993 navrhl Lubomír 

Číhal místo s  pomníkem a  se čtyřmi 

lípami upravit. Připouštěl, že s  pomní-

kem bylo asi manipulováno, zůstal 

nám ale zachován. Námět na  úpravu 

zaujal, také jsem ho podpořil, tehdejší 

vzhled prostoru až k metru Opatov ne-

těšil nikoho a pomník se mohl vhodně 

začlenit do budoucí dostavby náměstí. 

Úřad městské části místo pečlivě upra-

vil a udržuje. Postupně přicházela dob-

rozdání, že pomník stojí na  původním 

místě. Bylo to akceptováno, jiné názory 

nebyly posléze uváděny. Až překvapilo 

vyjádření sousedů, tvůrců expozice ze 

září 2007, při jejich probuzených vlas-

tivědných aktivitách. Odbor územního 

rozvoje později situaci proměřil: pomník 

nyní stojí na původním místě.

 Hroby mužů, na  jejichž památku 

pomník vznikl, jsou roztroušeny kdesi 

daleko. Emblém v jeho vrcholu připomí-

ná Československo, náš moderní stát, 

jež i  jejich utrpení a  celá ta nešťastná 

válka šťastně zrodily. Jiří Bartoň
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Scházely žluté špendlíky
Plán zástavby Jižního Města z časů po-

čátků a několik fotografi í z výstavby se 

v létě ocitlo na výstavě v Kabinetu archi-

tektury na Staroměstské radnici. Několik 

autorů shrnovalo povšechně vývoj ideje 

sídlištní a panelové výstavby v architek-

tuře a její praktické uplatnění v českých 

zemích, především v  Praze. Expozice 

připomenula opět kořeny myšlenky síd-

lištní panelové výstavby jako formy soci-

álního bydlení v období velkého rozvoje 

kapitalismu mezi světovými válkami. 

A známou skutečnost, jak se tato forma 

v  poválečné éře sovětské ideje socia-

lismu, za  dlouho zanedbávané bytové 

výstavby, uplatnila u nás i v sousedních 

zemích: jako záchranná a zdánlivě stan-

dardní. V  Praze opravdu vydatně. Pro-

cento Pražanů bydlících v  panelových 

domech je velmi značné. Jen zavzpomí-

nejte, vy starší, jak se v  největším cel-

ku, Jižním Městě, sešli zejména mladí, 

mladé rodiny těch, kteří usilovali plně žít 

svůj život v  jim vymezeném čase a  ko-

nečně nacházeli nové byty na přijatelné 

úrovni,  spolu s těmi, kteří opouštěli by-

dlení, které této úrovně nikdy nedosaho-

valo. A samozřejmě – rádi neradi – též 

zástupci všech možných „mezistupňů“.  

V  depozitáři jihoměstského Muzea Pra-

hy 11 ve Vidimově ulici díky pochopení 

radnice shromažďujeme vzpomínky, fo-

tografi e, plánky i  menší trojrozměrné 

památky na tuto nedávnou, ještě stále 

živou minulost Jižního Města. Někte-

ré znáte z  občasných expozic muzea, 

jež nyní stálou expozici postrádá, a  ze 

stránek zpravodaje Klíč. A stále vítáme 

od  vás další. Prozrazují, jak si obyvate-

lé Jižního Města dokázali přes nepřízeň 

okolností vytvořit vztah k  této mladé 

čtvrti Prahy, k sousedům, k obyvatelům 

starší zástavby, k zázemí svých domovů. 

A jak žijí i její současností, o čemž svědčí 

i foto darované muzeu v době uzávěrky 

tohoto čísla. Dnes, po létech nákladných 

rekonstrukcí, regenerací a dostaveb jde 

v mnohém již o vzdalující se vzpomínku, 

i když Praha 11 dostavěna ani jinak plně 

zaopatřena stále ještě není. Vždyť je to 

živý organizmus. Na výstavě v Kabinetu 

architektury mohli návštěvníci do  plas-

tického modelu Prahy a jejich sídlišť vpi-

chovat špendlíky s barevnými hlavičkami 

ze dvou zásobníků na  okraji. Žluté pro 

místa vnímaná jako „domov“, modré 

měly označovat „králíkárny“. Kdoví kdo 

a kam zapichoval ty modré, ale potěšilo, 

jaké množství žlutých se přesto nachá-

zelo v Jižním Městě. Tím víc, že při dvou 

návštěvách výstavy byl modrý zásobník 

vždy plný, zatímco žlutý zel prázdnotou.

Jiří Bartoň

Pomník z Litochlebského náměstí

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Pomník s kyticí položenou 

představiteli městské 

části. 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Úsek věnovaný Jižnímu Městu. 



Jedenáctka VS – druhá etapa výstavby 
bazénů a sportovišť na Jižním Městě zahájena
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Poté, co byl městskou částí Praha 11 vybrán zhotovitel, byla letos v létě zahájena druhá etapa výstavby multifunkčního objek-

tu Jedenáctka VS. Bude zde nejen komplex pro výuku plavání dětí předškolního věku, ale také 25 m dlouhý bazén a rekreační 

bazén s tobogánem i dalšími atrakcemi. Nedílnou součástí bude i wellness či občerstvení formou restauračního provozu. 

Technické údaje stavby:
Název stavby: Realizace multifunkčního objektu – Jedenáctka VS, Praha 11

Zhotovitel: Sdružení HOCHTIEF a BAU PLUS
Vedoucí účastník sdružení: Hochtief CZ, a. s., Praha 5

Člen sdružení: BAU plus, a. s., Praha 5
Investor: Městská část Praha 11

Zástupce investora: Migis, s. r. o., Popovičky
Projektant: AED projekt. a. s., Praha 5

 Stavba je ve své druhé etapě. Dosud provedené práce obnášely například úpravu provizorního oplocení, přípravu pozemku, 

zařízení staveniště – vybudování základů, připojení na sítě – elektro, kanalizace, voda, zhotovení elektro přípojky pro areál, vy-

budování staveništní komunikace, pilotové založení stavby – vrtání pilot pod objekty A, B, C, provedení zemních prací – výkop 

pod objektem C a B, zavezení a uhutnění podkladu pod objekt A, betonáž základu věžového jeřábu. V předstihu byly v období 

vegetačního klidu odstraněny dřeviny a připraveny inženýrské sítě. 

 Velice rád bych touto cestou také poděkoval za spolupráci v bazénové komisi, cenné rady a účast při jednání s Radou i Za-

stupitelstvem MČ Praha 11 panu PaedDr. Tomáši Milerovi z FTVS UK v Praze, Ing. Jiřímu Koubovi z redakce časopisu Bazén & 

Sauna a soudnímu znalci Bc. Pavlu Košnarovi.

Mgr. Pavel Dittrich, vedoucí pacovní skupiny „Jedenáctka VS“

…si užili jihoměstští senioři na konci září při svém dalším 

výletu za krásami Čech. Babí léto a slunečný začátek le-

tošního podzimu byl totiž k výletům 

přímo stvořený. A cíl cesty tentokrát 

mířil na  sever Čech na  Liberecko. 

Na  dominantu celého tohoto kra-

je, vysílač Ještěd, si senioři zkrátili 

cestu lanovkou, která je pohodlně 

vyvezla až na  vyhlídkovou plochu, 

a odpoledne si užili v botanické libe-

recké zahradě. Byl to další vydařený 

výlet. red

Parádní výhled a botanickou zahradu…FOTO: ARCHIV REDAKCE

 Proto se na přelomu září a října usku-

tečnila čtyři setkání představitelů rad-

nice a  odborníků v  oblasti dopravy se 

zástupci bytových družstev a  sdružení 

vlastníků jednotek v  lokalitách: Plicko-

va–Nešporova, Brendlova–Hněvkovské-

ho, Janouchova–Štichova a Gregorova–

Hrudičkova, kde analýza řešení dopravy 

v klidu defi novala největší potřebu zvýšit 

počet parkovacích míst. 

 Společným jmenovatelem těch-

to setkání byla podrobná diskuse nad 

možností řešení dopravy v klidu výstav-

bou parkovacích domů. Jakkoli někteří 

účastníci připustili nutnost řešení této 

problematiky, v nesouhlasu s výstavbou 

zmiňovaných garáží se nakonec shodli 

všichni.

 Rada MČ Praha 11 bezvýhradně re-

spektuje vůli legitimních zástupců oby-

vatel dotčených lokalit zastoupených 

představiteli BD a SVJ a svými usnesení-

mi zastavila jakékoli kroky směřující k pří-

pravě výstavby uvedených parkovacích 

domů.

Jan Meixner

zástupce starosty pro oblast 

majetku a dopravy

Slovo 

zástupce 

starosty

PARKOVCÍ DOMY NEBUDOU

Rada městské části Praha 11 ve  svém 

programovém prohlášení slíbila zvýšit 

počet parkovacích míst postupnou vý-

stavbou parkovacích domů, ale zároveň 

se zavázala, že tyto záměry bude konzul-

tovat s občany v příslušných lokalitách.



Jižní Město mě fascinovalo už od dob jeho 
výstavby říká architekt David Vávra

S  architektem, hercem a  spisovatelem 

Davidem Vávrou jsem se sešla v  jedné 

kavárně. Měla jsem připravenu spoustu 

otázek, které jsem mu ovšem ve vymeze-

ném čase nestihla položit, protože když 

začne mluvit... je škoda se ptát a  člově-

ku je trapné vstupovat mu do řeči a jeho 

toku myšlenek. Snažila jsem se alespoň 

některé z  nich zachytit. Ponaučení pro 

příště: vzít si s sebou diktafon ☺
Na  Jižním Městě se připravuje další 
rekonstrukce nefunkční kotelny. Ten-
tokrát by se nevzhledná a chátrající bu-
dova měla proměnit v divadlo. Na pro-
jektu divadla s  pracovním názvem 

„Kotelna“ se podílíte vy, pane Vávro. 
Jaký je váš vztah k  tomuto projektu 
a čím vás zaujalo Jižní Město, že jste se 
i přes svou pracovní vytíženost rozhodl 
do tohoto projektu pustit?
Jižní Město mě fascinovalo už od  dob 

jeho výstavby. Zhruba před třiceti lety 

jsme s  kamarády (Ing.  arch. Igor Dřeví-

kovský, fotograf Ing.  arch. Karel Kame-

ník, Ing.  arch. Martin Šarbort a  kreslíř 

Jan Hrubý) založili Dílnu nejmodernější 

architektury – DNA, ve  které jsme se 

zabývali zejména Jižním Městem. Fas-

cinovalo nás to, jak je zde vše do  pra-

vého úhlu, a to jedním směrem, zřejmě 

proto, aby se to pěkně a neproblematic-

ky rýsovalo, což pak v  důsledku nemá 

žádnou městotvornou logiku, chybí zde 

drobná struktura a  hierarchie prostorů. 

Vyšlá jednoduchost s naprostou absen-

cí měřítka. Na  druhou stranu ten celek 

má veliké štěstí, že je lapidární a předi-

vo zde může dodat právě člověk, člověk 

ho může zobytnit. Náš tehdejší pohled 

byl hlavně absurdní. Projekty, které jsme 

tenkrát vytvářeli (i  vystavovali), nasazo-

valy například domům trpasličí čepice, 

aby vyvolaly drobné měřítko, zaváděly 

obří jeřáby, které by přemísťovaly auta 

od  obchodu k  obchodu, stavěly pro-

sklené dráhy, kde by lidi mohli závodit 

s  autobusy (tenkrát při návštěvách Již-

ního Města nám opravdu připadalo, že 

v těch obřích rozestavěných prostorách 

neustále někdo něco hledá a dobíhá…), 

naše projekty také oživovaly vnitroblo-

ky tím, že každý vyhodil svou oblíbenou 

věc a  šňůrou ji spojil se svým oknem. 

A  vzpomínám si, že jsme také navrhli 

vzorový dům, ve kterém by lidé žili svoje 

vzorové životy. Všechno to tehdy samo-

zřejmě byla z velké části recese. Ale Jižní 

Město tenkrát provokovalo a  i  dnes je 

velmi inspirativní.

Vraťme se ale zpátky k  projektu diva-
dla „Kotelna“. Jaká byla geneze nápa-
du divadla?
Zhruba před dvaceti lety vznikla na  Již-

ním Městě Základní umělecká škola a ta 

kolem sebe začala vytvářet komunitu. 

Komunitu lidí, kteří mají společný zájem. 

A  to jsou právě ta pojiva, to zabydlení, 

které dokáží vytvořit lidé. Škola si získa-

la renomé, má za  ta léta tisíce studen-

tů a  v  podstatě žádný prostor, kde by 

studenti a absolventi mohli vystupovat. 

První nápady na  divadelní či koncert-

ní scénu vznikaly už před patnácti lety, 

když jsme o  nich mluvili s  Františkem 

Hlucháněm (ředitel ZUŠ Křtinská), kte-

rého znám z  fotbalové šatny v  propo-

ceném dresu ☺ Nejdříve jsme dali do-

hromady návrh dřevěného amfi teátru 

na  okraji školy, potom dostavbu uvnitř 

ZUŠky – jakési zastřešení školy, ale to 

se nesetkalo s  nadšením u  tehdejších 

urbanistů sídliště. No a po letech přišel 

nápad na  přeměnu kotelny na  divadlo. 

Výborný nápad změnit něco, co doslu-

huje a dát tomu novou náplň, oživit sta-

ré průmyslové a  dosluhující kulturou je 

přece krásné. 

Máte za  sebou mnoho realizací a  re-
konstrukcí divadel, kin, galerií… Mys-
líte, že vás ovlivňuje i to, že jste mimo 
jiné také sám autorem a hercem v Di-
vadle Sklep?
Samozřejmě, v práci vás vždy ovlivní váš 

život, zkušenosti, rodina, přátelé… A já 

jsem se v divadle už mnohokrát převlékal. 

Jako herec poznávám provoz, jako archi-

tekt jejich formu a jako divák jak se mi sedí 

a  jak vypadá divadelní kavárna. Myslím, 

že tuším, „co takové divadlo potřebuje“. 

V případě divadla „Kotelna“ jsme se sna-

žili o  jednoduchost, snažili jsme se vnitř-

ním světlem proměnit atmosféru budovy, 

vdechnout jí nový život. Sloupový vstup 

do divadla popíše budovu klasickým tva-

roslovím, ze kterého lidé budou moci číst, 

že se jedná o kulturní stánek. Úpravy by 

mělo dostát i okolí a mělo by vzniknout 

náměstí, které Jižnímu Městu na  rozdíl 

od  jiných městských částí či měst chybí. 

Absence přirozených míst k setkávání je 

pro Jižní Město signifi kantní.  Budova by 

měla žít celý den. Dopoledne například 

programem pro děti a kavárnou pro ma-

minky, odpoledne by mohlo patřit senio-

rům a  večer studentům a  absolventům 

ZUŠky i  dalším souborům. Lidé z  osm-

desátitisícového Jižního Města by se tak 

nemuseli za kulturou plahočit hodinu me-

trem, autobusem nebo autem do centra 

a mohli by si zážitek z představení dožít 

například u  kávy v  kavárně nebo příjem-

nou procházkou domů. 

Většina čtenářů vás zná také jako spo-
luautora a průvodce úspěšným televiz-
ním seriálem o  architektuře – Šumná 
města. Myslíte si, že Praha 11 je Šum-
né Jižní Město?
Každé město je šumné, protože ho na-

plňují lidé a  jejich osudy. Není zde sice 

ta harmonická prvoplánová idylka, ale 

v přímých linkách Jižního Města se mno-

ho lidí může najít. Je možná větší výzvou 

než malebná starobylá města.

Díky za rozhovor Andrea Wolfová

David Vávra 
• Absolvoval stavební fakultu ČVUT 

a Akademii výtvarných umění v Praze. 

Společně s Milanem Šteindlerem spo-

luzakládal divadlo Sklep, které vzniklo 

v 70. letech 20. století v Praze a kde 

působí dodnes. Jako architekt se věnu-

je především obnovám budov. 

• Realizace rekonstrukcí například: Re-

staurace Akropolis/spolupráce s Fran-

tiškem Skálou/Kulturní dům Dobeška, 

Švandovo divadlo v  Praze či přestav-

ba Sborový dům evangelické církve 

v  Modřanech, Divadelní scéna, hřiště 

a dřevěná archa dětského koutku ZOO 

Praha a  z  jeho dílny vzešla i  dřevěná 

vyhlídka na  Branické skále. Navrhl 

také rekonstrukci kladenského divadla 

a  podle jeho návrhu právě vzniká ga-

lerie v Kolíně a dokončuje se městská 

knihovna v Hradci králové. Vedle toho 

jeho architektonický ateliér realizoval 

řadu vil a  obytných domů po  všech 

koutech naší republiky.

Co možná nevíte…
První myšlenka na koncertní sál-divadlo pro ZUŠ vznikla přibližně v r.1995. Základní umělecké škole, která má 1400 žáků chybí větší koncertní 

sál pro více než 80 osob. Po mnoha letech zvažování a diskuzí vedení městské části Praha 11 se ZUŠ Křtinská, rodiči žáků a dalšími občany se 

začaly připravovat v roce 2011 skici nového multifunkčního sálu na Jižním Městě s pracovním názvem "Divadlo Kotelna". Vše je ve fázi příprav, 

diskuzí, plánů a očekáváme mnoho dalších jednání s odborníky. Zamýšlená kapacita hlavního sálu je 240 návštěvníků. Prostředky na zhotovení 

projektové dokumentace schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 11 na svém 12. zasedání dne 21. 12. 2011 v rámci schválení rozpočtu MČ na rok 

2012.

FOTO: ARCHIV DAVIDA VÁVRY



Očima prvňáčků je to docela zábavné…☺
Dva měsíce školního roku už mají děti 

za  sebou. Ti nejmenší už umí krasopis-

ně napsat pár písmenek abecedy, sečíst 

prstíky na jedné ruce a někteří si už stihli 

oblíbit své paní učitelky tak, že se pros-

tě do  školy permanentně těší. Napadlo 

mě, podívat se za  prvňáčky do  jedné ji-

homěstské zá-

kladky. Vy-

zbrojená foťákem, lízátky a dárečky jsem 

skončila jedno podzimní dopoledne v  1. 

D, v základce Mikulova. Seděli způsobně 

v  malých lavicích, kreslili obrázky a  evi-

dentně všichni byli dychtiví mi odpovídat 

na  moje otázky. Vybrala jsem si čtyři 

kluky a  čtyři holčič-

ky. Svěřili se mi, 

jak dlouho se 

vlastně do školy těšili, co je ve škole baví, 

s čím si doma rádi hrají a spoustu jiných 

malých drobností, o které se tady s vámi 

rozdělím ☺.

Možná jste se trošku při odpovědích těch malých, opravdo-

vých a bezelstných lidiček pobavili. Možná jste si zavzpomínali 

na svoje první školní kroky a doufám, že máte po přečtení stej-

ně hezký pocit jako já, když jsem opouštěla tuhle milou první 

třídu a v náručí si odnášela barevné výkresy, které pro mě ti malí 

výtvarníci po celou hodinu ochotně a s plným nasazením kreslili. 

Bylo to úžasné, opravdové a hlavně krásně pozitivní dopoledne 

a já za to prvňáčkům z 1. D moc děkuji ☺
Dana Foučková

Dostal od dědy 

ze Slovenska tašku a od té 

chvíle se do školy fakt těšil. Baví 

ho všechno, co je na světě. Hrozně moc 

se mu líbí zvířátka, hlavně hadi ☺. Má rád 

modrou a fi alovou barvu a rád se po-

tápí v Chorvatsku a loví mořské 

okurky ☺.

Opravdu se těšil do školy 

od malička a člověk mu to při jeho 

zapáleném kreslení opravu věří ☺. Baví ho 

tělocvik a běhání, a když si o přestávkách hra-

je. Má taky moc rád modrou barvu a knížky. 

Paní učitelka je hodná a ve škole jsou 

dobrý omáčky ☺

Do školy se těšil celý 

prázdniny. Má rád kreslení 

a červenou barvu. Taky počítač 

a hry a hady. Jednou našel v moři 

hvězdici a na to je opravdu 

pyšnej.

Těšila se celou 

dobu, co byla ve školce ☺. 

Má ráda hodiny, kdy se učí písmen-

ka. Moc ráda nosí do školy svůj parádní 

náhrdelník a jezdí za babičkou do Řec-

ka. A nejradši si hraje doma 

s pejskem.

Těšila se 

od doby, co dostala 

senzační školní tašku s Barbí-

nou. Moc jí baví tělocvik a počítání.

Nejradši si hraje s malou ségrou.

A líbí se jí, že ve škole moc 

dobře vaří ☺

Začala se těšit, když do-

stala penál. Ve škole je dobrý 

úplně všechno ☺. Ráda si doma hraje 

s mladším bráškou a se svým pejskem 

Adélou, přetahujou se o koště 

a to jí moc baví.

Líbí se jí 

ve škole od začátku.

Moc ráda kreslí a vyrábí z mode-

líny. Ve třídě má sestřičku, a tak je to 

vážně moc dobrý. Paní učitelka je moc 

hodná, jen občas musí zvýšit hlas 

na kluky, když zlobí ☺

Ve škole se mu líbí 

přestávky, a když nemusí 

nic dělat, třeba při tělocviku ☺. Má 

rád oranžovou a zelenou barvu a rybičky 

v akváriu. Nejhezčí rybky má strejda, 

brácha jeho dědy, a hezký rybičky 

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

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

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Každé ráno, raníčko máme čerstvé masíčko.

U Křečka to jsou machři, prodávají jak se patří.
A když člověk jenom míní, prodají i svoji tchýni.

Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443
Akční ceny LISTOPAD
Lunchmeat (bochník) 85,90 59,90 Kč
Játrová zavářka. 71,90 59,90 Kč
Provensálská paštika 101,90 79,90 Kč
Vinná klobása 98,90 79,90 Kč

Vepřová krkovice s. k. 120,90 109,90 Kč
Kuřecí stehna 59,90 49,90 Kč
Hov. zadní předkýtí ml. býk 219,90 209,90 Kč

Trvale snížená cena
Uzené špičky z boku 61,90 Kč
Drůbeží koktejlky 69,90 Kč

telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
60 MĚSÍCŮ

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,  

KOUPELEN A INTERIÉRŮ „NA KLÍČ“

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH

• RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ •

zaměření a cenový rozpočet
Z D A R M A

AKCE ZÁŘÍ – PROSINEC 2012
sleva 5 % na provedené práce  

+ sleva 10 % na keramické obklady a dlažby.

AKCE LISTOPAD – SUŠÁK VARIANT ZDARMA
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Nájemní bydlení 
jinak a lépe

K nastěhování od 1. 1. 2013

Hledáte bydlení 
pro seniory?

Výhody a služby pro vás:
 Bezbariérový vstup, výtah

 24 hod. služba zdravotního personálu

 Zajištění sociální a pečovatelské 
  služby

 Lékaři: praktický, gynekolog, 
  stomatolog

 Lékárna

Zveme vás 
20. – 25. listopadu 2012

Mobil: 605 900 099

E-mail: seniori@novera.cz Telefonní linka zdarma 800 188 199
Domluvte si čas své prohlídky:

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

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

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

ZÁRUKA NA PRÁCE 5 LET!    www.reno.wbs.cz
RENO K. Novotný • mobil: 602 292 812 • tel.: 272 912 326 • renonovotny@atlas.cz
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Kulturní přehled LISTOPAD 2012

KC Zahrada
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.

 Malenická 1784

 148 00, Praha 11

 www.kczahrada.cz

 Tel.:  271 910 246, 

271 914 689

e-mail: zahrada@kczahrada.cz

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

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

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

U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov 

a kolejí JM.

Divadlo, koncerty, široká nabídka výtvarných, pohy-

bových, jazykových kurzů, workshopy 

streetartových disciplín.

Na pohádky je jednotné vstupné 50 Kč. Využívejte 

výhodné pohádkové předplatné – ušetříte až 

20 % z ceny a dostanete dárek!

PROGRAM LISTOPAD 2012
1. 11., 17.00: Výtvarné práce vězňů – zahájení 
výstavy. Výstava prezentuje nejen výtvarné práce 

vězňů, ale také fotografi e z vězeňského prostředí.

3. 11., 10.00: Sobotní výtvarná dílna. Pod vedením 

Ilony Němcové budou děti tentokrát vyrábět pod-

zimní dekorace z přírodnin. Vstupné 50 Kč

3. 11., 15.00: Rej strašidýlek. Karnevalový rej stra-

šidelných masek – soutěže, tanečky a strašidelné 

i pohádkové masky. Rej strašidýlek je tu pro všechny 

malé nebojsy i pro ty, kdo se bojí, protože Pepina 

se také trošku bojí a společnými silami ji strachu ze 

strašidel zbavíme! Vstupné 80 Kč, dospělí zdarma

6. 11., 17.30: Drum Circle – Skupinové bubnování.  
Aktivní vytváření hudby pro muzikanty i nemuzikanty 

– rozvíjí improvizační schopnosti a odbourává stres. 

Od 17.30 rodiče s dětmi, od 18.30 další zájemci. 

Vstupné 100/50 Kč, rodinné 200 Kč

7. 11., 10.00: Plaváček. Divadlo ELF. Dramatizace 

klasické pohádky Karla Jaromíra Erbena „Tři zlaté 

vlasy děda Vševěda”. Plaváček je chlapec jako každý 

jiný, má však navíc notnou dávku štěstí. Musí však 

splnit obtížné úkoly. Vstupné 50 Kč 

8. 11., 20.00: Ivo Jahelka a Miroslav Paleček. 
Průřez společnou tvorbou a nejznámější písně 

nabídne listopadový dvojkoncert zpívajícího právníka 

Ivo Jahelky a písničkáře Miroslava Palečka. Přijďte si 

poslechnout jejich písně, kterým nechybí melodič-

nost, humor a svérázný pohled na svět! Vstupné 

210/180 Kč

 14. 11., 10.00: Ronja, dcera loupežníka. Malé 

vinohradské divadlo, podle knihy Astrid Lindgrenové 

napsala Kristýna Čepková. Ronja je dcera loupežnic-

kého vůdce Mattise a Birk je synem jeho protivníka 

Borky. Co se stane, když se jednoho dne spřátelí? 

Pro děti od 6 do 12 let. Vstupné 50 Kč

14. 11., 18.30: Rock for chemists. 3. ročník 

multižánrového festivalu kapel studentů VŠCHT, 

pro všechny hudební nadšence. Vystoupí MONROE 

(punk-rock), JET8 (ska/punk), FALLEN ANGELS (rock-

-punk), KAPIŠTO (ska-punk-rock) a WITH (crossover). 

Vstupné 90/50 Kč 

15. 11., 19.00: Krása a půvab perverzit. Divadlo 

v Celetné. Velmi důvěrný rozhovor dvou mužů 

o krásách něžného pohlaví. V hlavních rolích září 

bravurní Václav Jakoubek a Marek Němec. Vstupné 

160 Kč/140 Kč

17. 11., 16.00: Sobotní škola animace. Klára 

Marešová naučí děti rozpohybovat a oživit obrázky 

vlastní pílí. Přitom se prohloubí vnímání prostoru 

a pohybu v čase, ale i výtvarného umění. Pro děti 

od 6 do 12 let.

17. 11., 10.00: O Červené Karkulce. Malé divadélko 

Praha. Pořad pod společným názvem obsahuje dvě 

pohádky. První klasickou “O Červené Karkulce” na-

psal J. Středa a je hrána dvěma maňásky (Karkulka, 

babička) a maskami (vlk, myslivec). Druhá pohádka 

„Krabičková” je napsána paní učitelkou z mateřské 

školy. Má jednoduchý příběh a zároveň slouží jako 

cvičení na výslovnost. Děti jsou spolutvůrci předsta-

vení. Vhodné pro děti od 3 do 8 let. Vstupné 50 Kč

19. 11., 14.30: Klub aktivního stáří: Zdenka Lo-
rencová. Cyklus "Setkání se zpěváky". Koncert české 

zpěvačky populární hudby, známé zejména ze 70. let 

20. století, šansoniérky a fi lmové herečky. Určeno 

pro členy Klubu aktivního stáří. Vstupné 50 Kč

21. 11., 10.00 a 14.30: Strakaté Bajky. Divadlo 

Ludvík. Pohádka o třech českých komediantech, kteří 

vás pobaví kratičkými bajkami inspirovanými mistry 

Ezopem a Jeanem de la Fontaine. Jak to bývá, bajky 

přináší i mravní ponaučení jasně pochopitelné pro 

dětského diváka. Vstupné 50 Kč

22. 11., 18.30: Výtvarný ateliér pro dospělé. S Ilo-

nou Němcovou vyrobíte anděly z kukuřičného šustí. 

Vstupné 100 Kč

24. 11., 9.00: Setkání fotografů 2012. Podzimní 

setkání fotografů potrvá od 9.00 do 19.00. Setkání 

není jen pro profesionály, je hlavně pro všechny 

majitele fotoaparátů, kteří se chtějí naučit nové po-

stupy, zjistit jak fotografují profesionálové a strávit 

příjemný den ve společnosti podobně naladěných 

lidí. Více na www.setkanifotografu.cz

24. 11., 15.00: Sobotní škola animace. Klára 

Marešová naučí děti rozpohybovat a oživit obrázky 

vlastní pílí. Přitom se prohloubí vnímání prostoru 

a pohybu v čase, ale i výtvarného umění. Pro děti 

od 6 do 12 let.

25. 11., 15.00: Ples princů a princezen. Přijďte 

se svými dětmi v nedělním odpoledni ke společné 

zábavě! Ples se koná ve velkém divadelním sále KC 

Zahrada a přilehlých prostorech. Děti, nezapomeňte 

se převléci za prince či princeznu! Budeme hledat 

nejkrásnější princeznovské i princovské šaty. Odmě-

na vás nemine! Vstupné 80 Kč, dospělí zdarma

28. 11., 10.00: O Sněhurce. Malé divadélko Praha. 

Klasická loutková pohádka o Sněhurce a sedmi 

trpaslících je určena pro nejmenší diváky.  Text je do-

plněn písničkami a živým doprovodem houslí, kytary, 

zobcové fl étny a rytmických nástrojů. Vstupné 50 Kč 

30. 11., No Surprise a Reverends. Dvě mladé 

pražské rockové party na dvojkoncertu v Zahradě. 

Kapela Reverends hudebně vychází z poctivého roc-

k´n´rollového stylu 80. a 90. let okořeněného prvky 

klasického moderního hard-rocku. Byla založena 

bývalými členy kapel � e Fialky, Nežfaleš, Arogance 

a Crash Trash No Surprise hrají alternative-grunge, 

v jejich tvorbě poznáte vliv Depeche mode, Nirvany 

nebo Velvet Underground. Vstupné 70/50 Kč

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

 Ledvinova 9, Praha 4, 149 00

 www.chodovskatvrz.cz

 tel.: 267 914 831, 267 915 444

 e-mail: info@chodovskatvrz.cz

www.facebook.com/chodovskatvrz

Koncerty vážné hudby, galerie současného umění, 

výtvarný ateliér, restaurace.

Spojení: 7 minut pěšky od metra Chodov

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

zast. Chodovská tvrz 

PROGRAM LISTOPAD 2012
1. 11., 18.00: Hájíček – koncert dechovkové legen-

dy z Jižního Města 

2. 11., 16.00: Dušičkový průvod a lampionová 
dílna v Chodovské tvrzi, v 17.00 začátek dušičko-

vého průvodu k opatovskému hřbitovu 

3. 11., 18.00: Josef Bolf, Tomáš Džadoň – verni-

sáž výstavy 

4. 11., 15.00: Vyprávění starého piráta – pohádka 

6. 11., 17.00: Soukromé sídliště (přednáška 

a dílna) – Pojďte s námi vytvořit Muzeum sídliště 

Jižního Města! 

10. 11., 10.00: Projížďka s publicistou v regionál-
ní historii Jiřím Bartoněm (odjezd z Opatova) 

10. 11., 15.00: Sobotní výtvarná dílna pro rodiny 
s dětmi 
11. 11., 15.00: Živě ilustrovaná pohádka – Pla-
neta Jepic 
13. 11., 19.00: Michal Hromek Consort – koncert 

14. 11., 17.00: Galerie hlavního města Prahy – 

beseda v galerii 

17. 11., 19.00: Andělská křídla – koncert 

18. 11., 15.00: Živě ilustrovaná pohádka – My 

děti ze stanice Chodov 

23. 11., 18.00: Josef Bolf, Tomáš Džadoň – polo-
čas výstavy – komentovaná prohlídka, Dirty Picnic 

koncert 

24. 11., 15.00: Sobotní výtvarná dílna pro rodiny 
s dětmi 
29. 11., 19.00: Bohuslav Reynek – Zrcadlená tvář 

30. 11., 19.30: Pražec – koncert folkové kapely 

a křest CD 

DDM Jižní Město
 Šalounova 2024, Praha 4

 tel.: 272 929 545, 272 917 077

 sal@ddmjm.cz

 pobočka: 

 Květnového vítězství 2126, Praha 4

 tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

PROGRAM LISTOPAD 2012
4. 11., 15.00–17.00: Strašidlácký rej. Maškarní 

rej se soutěžemi a tancem. DDM JM, Květnového 

vítězství

5. 11., 17.00–20.00: Kreativní dílna. Výroba 

fi lcové brože. DDM JM, Šalounova

10. 11., 14.00–20.00: Homo Ludens. 14. ročník 

amatérského divadelního festivalu. Žižkovské 

divadlo Járy Cimrmana

17. 11., 9.00–12.30: Keramická dílna s vánoční 
tematikou. DDM JM, Šalounova

17. 11., 13.30–17.00: Keramická dílna s vánoční 
tematikou. DDM JM, Šalounova

24. 11., 9.00–17.00: Kurz animovaného fi lmu. 
DDM JM, Šalounova

24. 11., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenise. 
Turnaj pro děti a jejich rodiče. DDM JM, Šalounova

Připravujeme: 
1. 12. M-team Cup 2012
5. 12. Čertovský karneval
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu.

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

MC DOMEČEK YMCA Praha
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 1, Praha 11

tel.: 773 993 985

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

www.mc-domecek.cz

Z PROGRAMU V LISTOPADU 2012:
So 3. 11., 9.00–17.30: Burza dětského podzimní-
ho a zimního oblečení a sportovních věcí. 
Út 6. 11., 10.00: Finanční gramotnost – před-
náška. Rodinné fi nance, pasti zadluženosti, půjčky, 

dluhy dětí nebo členů domácností 

So 10. 11., 9.15–12.30: Kojení dítěte – Krátký 

kurz pro nastávající maminky a jejich blízké, kteří je 

budou v péči o novorozené děťátko podporovat. 

Cena: 90 Kč (140 Kč manželský pár, popř. nastáva-

jící maminka s babičkou). Přihlášky do pátku 2. 11. 

na e-mail: mcdomecek@seznam.cz

Út 13. 11., 10.00: Výchova bez poražených – 

představení knihy T. Gordona, sdílení zkušeností 

s důrazem na důležité kapitoly knihy a beseda nad 

našimi přístupy k výchově dětí 

So 24. 11. od 14.00: Adventní dílna – pro dospělé 

a děti nad 10 let – adventní věnce a další dekorace. 

Děti od 3 let vyrobí 3 překvapení. Cena 90 Kč plus 

dekorace (v ceně korpus, větve, drátky). Cena 

za dítě od 3 let 30 Kč. Netvořící doprovod a děti 

vstup zdarma. Přihlásit je možné v MC Domeček 

nebo na e-mail: mcdomecek@seznam.cz nejpozději 

do 16. 11.

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

do 19 let

Brandlova 6139/6, 149 00  Praha 11

Otevírací doba: po 14.00–17.00: individuální kon-

zultace a půjčovna sportovního vybavení; 

út, st, čt 14.00–20.00: klub 

PROGRAMU ŘÍJEN 2012:    
Téma měsíce: výjezd na hory

7. 11., 17.00: Turnaj ve fotbálku/o ceny
14. 11., 17.00: Horolezecká stěna – Free solo/

zdarma

20. 11., 17.00: Filmový klub – výběr fi lmu je 

i na vás – více info v klubu

22. 11., 17.00: Workshop – výroba adventních 

věnců (s sebou větve a 4 svíčky)

26. 11. – 30. 11. REP/resocializační program/
výjezd na hory – více info u pracovníků

Změna programu vyhrazena.

ddm jm



Průřez společnou tvorbou a nejznámější sklad-
by nabídne listopadový dvojkoncert zpívajícího 
právníka Ivo Jahelky a písničkáře Miroslava 
Palečka. Přijďte si 8. listopadu poslechnout 
písně, kterým nechybí melodičnost, humor 
a svérázný pohled na svět! Vstupné činí 
210/180 Kč, můžete však jít zadarmo, pokud 
znáte odpověď na následující otázku: 
Ivo Jahelka a Miroslav Paleček spolu 
kromě hudby hrají také:
a) šachy

b) tenis

c) divadlo

Správnou odpověď zašlete e-mailem na adresu jan.no-

hac@kczahrada.cz, do předmětu napište „soutěž.“ Pokud 

e-mail nepoužíváte, můžete zanechat lístek s odpovědí 

a telefonickým kontaktem na sebe na recepci KC Zahra-

da. Uzávěrka soutěže je 6. 11., den před koncertem pak 

vylosujeme výherce, na něhož budou na recepci čekat 

dvě vstupenky. Jméno oznámíme na našem webu v sekci 

„novinky“ a výherce budeme kontaktovat.

Soutěž o vstupenky na koncert Ivo Jahelky 
a Miroslava Palečka

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

V Chodovské tvrzi se maluje v ateliéru 
i během pohádek 

Lektorské oddělení v  Chodovské tvrzi 

se pomalu rozšiřuje. Čeká na vás zbru-

su nový Středeční výtvarný ateliér pod 

taktovkou vedoucího lektorského oddě-

lení v Chodovské tvrzi Jiřího Raitermana 

každou středu od 16 do 18 hodin za 90 

korun za  lekci nebo výhodné půlroční 

předplatné za  1200 Kč. Variantou pro 

mladší děti na  prvním stupni základní 

školy je Čtvrteční výtvarka, která nabízí 

individuální přístup pedagoga a  širší zá-

běr ve srovnání s klasickou školní výtvar-

kou. Čtvrteční výtvarka se koná každý 

čtvrtek od 15 do 17 hodin a  je vhodná 

pro děti od 6 do 11 let. Vstupné je stej-

né jako na středeční ateliér – 90 Kč nebo 

předplatné 1200 Kč. 

 Chcete-li vyrazit celá rodina, pak je tu 

pro vás Výtvarná dílna pro rodiny s dět-

mi reagující na aktuální výstavu v Galerii 

Chodovská tvrz. Za  sympatické rodinné 

vstupné 100 Kč na  vás každou druhou 

sobotu od 15 do 17 hodin čekají dvě ho-

diny nabité výtvarnými aktivitami v galerii 

i ateliéru.

 Novinkou je ARTBOX – dopolední 

výtvarná dílna s  Janou Domšovou pro 

nejmenší děti předškolního věku, odehrá-

vající se v ateliéru každý čtvrtek dopoled-

ne od 9 do 11.30 hodin jako alternativa 

k dopoledni strávenému ve školce. 

Pohádka: živě a ilustrovaně
 Pohádky, které se vypráví, vytváří i ilu-

strují přímo před vašima očima. Takové 

jsou živě ilustrované pohádky v Chodov-

ské tvrzi, které podobně jako pravidelné 

výtvarné dílny kreativně pracují s obrazo-

vou stránkou příběhu. Herci hrají pohádky 

na  známé motivy, improvizují a  aktivně 

zapojují děti. A každý nápad je dobrý ná-

pad. Živě ilustrované pohádky si hrají se 

známými motivy – v kreslené interaktivní 

podobě tak v  Chodovské tvrzi potkáte 

třeba i Otesánka nebo Bílou paní. Herec 

vypráví a hraje, ilustrátorky a výtvarnice 

kreslí. Zábava pro herce, děti i rodiče. Im-

provizace v kreativní formě, tak vypadají 

pravidelné nedělní pohádky, po  kterých 

si můžete s dětmi vyzkoušet, co dokáže 

jedna kamera nebo obyčejný starý meo-

tar v rukou hravých výtvarníků. 

Michaela Hečková

NIKDY JSTE NEMALOVALI, ANI NEKRESLILI? NEBO MÁTE NAOPAK HOD-

NĚ ZA SEBOU A CHCETE SE JEŠTĚ ZLEPŠIT? NAUČTE SE A ZDOKONALTE 

SI RŮZNÉ VÝTVARNÉ TECHNIKY A ZPŮSOBY, JAK ZACHYTIT SVĚT JAZY-

KEM UMĚNÍ. MYSLETE TVOŘIVĚ A ZKUSTE VÝTVARNÉ DÍLNY V CHODOV-

SKÉ TVRZI NEBO SI PŘIJĎTE S DĚTMI KRESLIT NA ŽIVĚ ILUSTROVANÉ 

POHÁDKY. 

www.palecekajanik.cz

Foto  Teichman Libor

www.ivojahelka.cz

Design  Jan Kment

FOTO: ARCHIV CHODOVSKÉ TVRZE
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Inscenace Krása a půvab perverzit opepří listopadový 
program KC Zahrada

Bolf a Džadoň se dotknou Chodovské tvrze 

Marek Němec i Václav Jakoubek excelují 

a textu z pera polského dramatika Jerzy 

Moravieckého vdechují život a  přesvěd-

čivost. Slovy recenzenta Pavla Klejny: 

„Jak Václav Jakoubek, tak Marek Němec 

zvládají relativně složité a  místy into-

načně záludné texty s  bravurou a  pře-

hledem. Pouhým zesílením hlasu dají 

smyslu jediného slova patřičný význam. 

Pokud to vše ještě podpoří obličejovou 

mimikou (tady vyniká výraz, jež jsme si 

s kolegyní nazvali „Jakoubkův neposkvr-

něný úžas“) a  dobře zvládnutým jevišt-

ním pohybem, je celkový signál z jeviště 

více než jasný.“ 

 Podtitul hry vystihuje dějovou ná-

plň: Velmi důvěrný rozhovor dvou mužů 

o  krásách něžného pohlaví je skutečně 

gró večera. Konverzace dvou kamarádů 

se odehrává v  hravém, až groteskním 

duchu a zasahuje časové rozmezí od pu-

berty až po manželství. 

 Na několika místech si herci vyžáda-

jí názor publika a  interaktivita přispívá 

ke spádu děje. Vtipné momenty vyváží 

nezodpovězená otázka na konci, kterou 

však neprozradíme – přijďte se podívat 

a uvidíte, jestli byste, s vědomím vlast-

ní životní zkušenosti, dokázali odpově-

dět! 

 Krásu a  půvab perverzit můžete vi-

dět ve čtvrtek 15. listopadu od 19 hodin 

v KC Zahrada, vstupné činí 160 Kč, pro 

studenty 140 Kč.

Slovenský výtvarník Tomáš Džadon 

(1981) ve svých objektech, site-specifi c 

instalacích a veřejných intervencích mísí 

elementy lidové architektury, socialis-

tického modernismu a  současné doby. 

Spojováním prvků do nečekaných kombi-

nací vytváří absurdní koláže často divá-

ka prostorově dezorientující. Svojí tvor-

bou rád balancuje na pomezí kýče, mezi 

důležitými momenty paměti a nostalgie.

 Pro Josefa Bolfa (1971) je zase mal-

ba médium s  dlouhou pamětí. Baví ho 

s ní pracovat se všemi omezeními, mož-

nostmi a stereotypy, které má. Jeho ob-

razy zachycují svět, kde si melancholie 

podává ruku s neurózou a hrdinové trpí 

nevysvětlitelným nutkáním k  sebede-

strukci. Je možné je vnímat jako interpre-

taci malířových temných vizí na  hranici 

rozpomínání třeba na  dětství, na  ponu-

rou atmosféru pražského Jižního Města, 

kde vyrůstal.

 Společná výstava v Chodovské tvrzi 

refl ektuje lidskou paměť a emoce v kon-

textu s  konkrétní architekturou (Tvrze 

a Jižáku) a také s malířskou tradicí pano-

ramatických obrazů. Ve hře jsou panely 

i paneláky Tomáše Džadoně i úzkostlivé 

příběhy z  šedivých ulic Josefa Bolfa…

Vernisáž se koná v sobotu 3. listopadu. 

Poločas výstavy s  komentovanou pro-

hlídkou a koncertem kapely Dirty Picnic 

je pak naplánovaný na 23. listopadu. 

NOSNÝM PRVKEM INSCENACE, KTEROU DIVADLO KAŠPAR PŘIVEZE 

15. LISTOPADU DO  ZAHRADY, JSOU VYNIKAJÍCÍ HERECKÉ VÝKONY 

OBOU HLAVNÍCH PŘEDSTAVITELŮ. 

LISTOPADOVÁ VÝSTAVA V  GALERII CHODOVSKÁ TVRZ BUDE PATŘIT 

DVĚMA ZNÁMÝM ČESKÝM A SLOVENSKÝM UMĚLCŮM. PŘÍMO PRO PRO-

STORY TVRZE CHYSTAJÍ VÝSTAVU FINALISTA NEJPRESTIŽNĚJŠÍ SLO-

VENSKÉ VÝTVARNÉ CENY OSKÁRA ČEPANA TOMÁŠ DŽADOŇ A MALÍŘ 

JOSEF BOLF. VÝSTAVA TRVÁ OD 3. LISTOPADU DO 9. PROSINCE. 

FOTO: Z ARCHIVU KC ZAHRADA
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Podívejte se, jak vypadala letošní podzimní zkouška 
průjezdnosti

Letos se již podruhé do ulic Jižního Měs-

ta vydala neobvyklá karavana, v  jejímž 

čele jel vůz hasičského záchranného 

sboru, jehož jediným úkolem bylo prově-

řit nejen průjezdnost vybraných ulic, ale 

i rychlost, jakou se v nich velký a těžký 

hasičský vůz pohyboval. Dojezdový čas 

je totiž jedním z klíčových ukazatelů, kte-

rý významně ovlivňuje úspěšnost zása-

hu. Je to krutě prosté. Čím později hasiči 

přijedou, tím větší je riziko, že uhoříte. 

 Dalšími účastníky karavany, která 

testovala průjezdnost, byli příslušníci 

městské policie, zástupci oddělení do-

pravy, krizového řízení, Jihoměstské par-

kovací, a. s., a vedení radnice MČ Praha 

11. Ti všichni byli svědky toho, že ulice 

Chalupkova a  Štichova vystavily, díky 

bezohledně parkujícím řidičům, nemilo-

srdné STOP. Tady hasiči neprojeli.  Při-

tom v Chalupkově ulici to nebylo poprvé. 

Před několika měsíci hasiči nedojeli při 

ostrém výjezdu. A  skutečný požár zlik-

vidovali jen díky mimořádnému nasaze-

ní, kdy s  nezbytnou technikou v  náručí 

doběhli k místu požáru a zlikvidovali jej. 

Tentokrát to stihli…

S velkými obtížemi a především díky sku-

tečně mistrovskému umění řidiče hasič-

ského vozu se pak pomaleji než pomalu 

protáhli posledním úsekem ulice Křejp-

ského. Nejužší ulice tohoto testu se 

jmenuje Kropáčkova, ale tady jsou par-

kující řidiči bez viny. Kropáčkova je oprav-

du uzounká a situaci tu ještě komplikují 

romanticky se sklánějící větve stromů, 

které hasičům málem utrhly žebříky ze 

střechy. Před několika týdny tudy nepro-

jela sanitka…

 Jako každá podobná zkouška se 

i  tato stane předmětem pečlivého roz-

boru, na  jehož konci vzniknou opatření, 

aby se průjezdnost ulic Jižního Města 

zlepšila. Další test průjezdnosti proběh-

ne na  jaře příštího roku a máte-li pocit, 

že průjezd vaší ulicí také patří k  těm 

komplikovaným, dejte mi prosím vědět.

Jan Meixner

zástupce starosty pro oblast 

majetku a dopravy

FOTO: JAN MEIXNER
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Probuďme Afriku!

Farmářské trhy zpestřily v říjnu dýňové speciality

 Máte chuť udělat dobrý skutek a zá-

roveň nasbírat příjemné zážitky? Přijďte 

se v sobotu 3. listopadu 2012 zúčastnit 

programu, jehož výtěžek půjde na  po-

moc Africe.

 Program bude rozdělen na dvě části. 

Ta první se uskuteční od 15.00 v prosto-

rách ZŠ Květnového vítězství, bude for-

mou besedy a těšit se můžete na zajíma-

vé hosty. Pozváni jsou zástupci UNICEF, 

obyvatel Čadské republiky či muž, který 

v  roce 2009 projel Afriku trabantem. 

Vstupné bude dobrovolné. A  ani vaše 

žaludky nepřijdou zkrátka. Dobrého čaje 

i domácích buchet bude dostatek.

 Druhá část programu, koncert, vy-

pukne v 17.00 v blízké SH Jižní Město. 

Můžete se těšit na  vystoupení skupin 

Derelict a  Magnetikum. Zazpívá také 

zpěvačka Markéta Konvičková. Vstupné 

bude 100 Kč.

 A  na  co konkrétně půjde výtěžek 

akce? Peníze poputují na  podporu 

UNICEF, podpoříme projekt nezávadná 

voda – hygiena. Pomůžeme zpřístup-

nění pitné a  nezávadné vody v  Africe. 

Bližší informace o  této problematice si 

můžete přečíst na webových stránkách 

www.probudmeafriku.ic.cz. Na  těchto 

stránkách se dozvíte více o  programu, 

o  občanském sdružení Snažíme se po-

máhat, které akci organizuje, i  o  těch, 

kteří nám pomáhají. Projekt, který or-

ganizují studenti z gymnázia Opatov, 

podpořila městská část a záštitu nad ní 

převzal starosta Dalibor Mlejnský.

 Vy můžete také pomoci. Přijďte si 

užít příjemný program a zároveň pomoz-

te Africe. Těšíme se na vás!

800 g dužiny z dýně bez semínek, nakrájené na kostičky  ~  
2 lžíce másla  ~  1 cibule, jemně nakrájená  ~  2 stroužky česneku, 
jemně nasekané  ~  1 karotka, nastrouhaná nahrubo  ~  1 lžíce kari 
koření   ~  1 lžička třtinového cukru  ~  600 ml zeleninového vývaru  
~  220 ml smetany ke šlehání  ~  sůl a mletý pepř na dochucení  ~  
hrst opražených dýňových semínek  ~  1 čerstvá chilli paprička, 
jemně pokrájená  ~  2 lžíce dýňového oleje na zakapání

V hrnci se silným dnem rozpusťte máslo a zpěňte na něm cibulku  
a česnek. Vsypte dýni a asi 5 minut opékejte. 
Přidejte mrkev, poprašte kari kořením a cukrem, osmahněte a zalijte 
vývarem. Uveďte do varu a vařte asi 15 minut, až zelenina změkne. 
Vmíchejte smetanu, osolte, opepřete a nechte přejít varem. 
Stáhněte z ohně a rozmixujte ponorným mixérem. Polévku podávej-
te posypanou nasucho opraženými dýňovými semínky, nasekanou 
chilli papričkou a zakápnutou dýňovým olejem.

400 g dužiny dýně, nasekané  ~  2 lžíce olivového oleje  ~  
sůl a drcený černý pepř  ~  2 lžíce sušeného droždí  ~  1 cibule, 
nahrubo nasekaná  ~  125 ml olivového oleje  ~  125 ml mléka  
~  2 vejce, lehce ušlehaná  ~  1 lžíce sekané rozmarýny  ~  
2 lžičky soli  ~  2 lžičky krupicového cukru  ~  450 g hladké mouky, 
prosáté  ~  200 g rozdrobené fety (balkánského sýra)

Troubu předehřejte na 160 stupňů. Dýni promíchejte s olejem, pepřem 
a solí v misce, přesuňte na plech a pečte do z měknutí, asi čtvrt hodiny. 
Dejte stranou. Droždí promíchejte se 125 ml vlažné vody a nechte na 
teplém místě deset minut vzejít, až začne pěnit. Cibuli, olej, mléko, 
vajíčka, rozmarýn, cukr a sůl rozmixujte. Směs pak promíchejte  
s moukou i vzešlým droždím a nechte na teplém místě kynout, aby 
těsto zdvojnásobilo objem; trvá to asi hodinu. Do těsta vmíchejte 
fetu a dýni. Vymastěte chlebíčkovou formu o rozměrech 10 × 20 cm, 
přesuňte do ní těsto, vložte do trouby a pečte zhruba hodinu. Potom 
vyzkoušejte špejlí, zda je chlebíček propečený. Nechte ho deset minut 
chladnout ve formě, pak jej vyklopte na mřížku k dochladnutí.

V polovině října se u Komunitního centra Matky Terezy odehrál 

Dýňový den, jehož součástí byla i soutěž o nejkrásnější vyře-

závanou dýni – MISS DÝNĚ, kterou vyhrála se 

svým „obličejem” ZŠ Pošepného. V rám-

ci akce mohli návštěvníci ochutnat 

dýňové speciality, například poma-

zánku, polévku nebo třeba pečený 

dýňový čaj, který vařila místosta-

rosta Eva Štampachová. Dva dý-

ňové recepty vám přinášíme pro 

inspiraci.  

red
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Cukrárna – pekařství Violette  podnikatel měsíce listopadu
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Cukrárnu v Tererově ulici si otevřeli Radek Hakl se svojí ženou 

před více než šesti lety bez větších zkušeností s provozová-

ním takovéto prodejny a vlastně i bez zkušeností s podniká-

ním. Teď zpětně to sám majitel považuje za velkou výhodu, 

protože se pustili do  otevření provozovny s  velkou energií 

a s určitými představami a nehleděli na čas.

 Celou provozovnu si na  vlastní náklady zrekonstruova-

li a  většinu věcí si i  sami odpracovali. Jako velkou výhodu 

provozování malé útulné cukrárny vidí majitelé v tom, že si 

na všechno denně dohlížejí sami, a i když je to časově nároč-

né, mohou tak nabízet stále čerstvé zboží a nedopustit, aby 

se k zákazníkům dostalo nekvalitní zboží, dostane se jen to, 

které denně kontrolují. 

 V případě dodavatelů se snaží vybírat spíše ty menší, kteří 

mají zboží o mnoho kvalitnější, než dodavatelé, kteří dodávají 

do  velkých řetězců. Když zmiňujeme velké řetězce, tak pro 

malý obchod je docela těžké konkurovat jejich cenám, ale i to 

tady ve Violettě umí. Majitelům velmi pomohl odbor dopra-

vy naší městské části, který jim umožnil vjezd na chodník při 

zásobování obchodu. A co si můžete koupit kromě zákusků? 

Třeba obložené chlebíčky, čerstvé pečivo, nápoje, ale i kvalitní 

víno, jelikož součástí obchodu je malá vinotéka.

 Radek Hakl při našem rozhovoru zmínil návštěvu starosty 

Dalibora Mlejnského ve své provozovně a jeho nabídku, kte-

rou bylo zpevnění travnaté plochy vedoucí k obchodu. Nová 

cesta, jak sám říká, jim hodně pomohla, protože zákazníci 

i kolemjdoucí nemusejí chodit trávou a za deště se k Violettě 

brodit bahnem. 

 Je na první pohled vidět, že se manželé Haklovi snaží vést 

svůj obchod co nejlépe, a proto se k nim zákazníci rádi vracejí. 

Mají za léta své působnosti mnoho stálých a to je těší a nabíjí 

stále novou energií. red

Cukrárna – pekařství Violette
Tererova 1357, Praha 11, tel.: 776 060 060
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Strážníci na koních nejsou na Jižním 
Městě jen naoko

Koně ve službách strážníků v Praze 11 

letos slaví už páté výročí. Těch pět let 

své práce s  pomyslným služebním od-

znakem na hrudích zvládli s přehledem, 

ostatně stejně jako jejich „kolegové“ – 

strážníci okrskáři. A rozhodně nejsou jen 

pro okrasu, i  když prezentaci pražské 

městské policie zajišťují zdatně a často.

Na  dvoučlenné jízdní hlídky nejčastěji 

narazíte v parcích, lesoparcích a dalších 

zelených plochách, kterých má Praha 11 

dost. Strážníci na koních ale vykonávají 

hlídkovou službu také na oslavách a ve-

řejných akcích Jižního Města. Strážníci 

totiž mají z  koňského hřbetu znatelně 

větší přehled o  tom, co se děje, a  mo-

hou tak snáze odhalit přestupek nebo 

dokonce trestný čin, například kapesní 

krádeže. Kromě toho přítomnost okrská-

ře na koni má značný preventivní dopad 

a počet přestupků či jiného protiprávní-

ho jednání tak klesá. 

 „Služba v  sedle se nám rozhodně 

osvědčila,“ komentuje ředitel strážníků 

z Prahy 11 Petr Schejbal přítomnost hlí-

dek na  Jižním Městě a  dodává: „Stráž-

níci na koních mají nejen mnohem lepší 

přehled o dění, což se osvědčuje třeba 

na akcích navštěvovaných velkým množ-

stvím lidí, ale jsou také rychlejší a jejich 

služba tím pádem zahrnuje větší území. 

Navíc jsou, řekněme, přirozenou sou-

částí zelených ploch, nebo lépe řečeno, 

krásně zapadnou do prostředí. A kromě 

toho k  našemu potěšení dělají radost 

třeba dětem, které si jejich koně moc 

rády pohladí.“ Jízdní hlídky se tak těší 

přízni a pozornosti nejen při běžné hlíd-

kové službě, ale také na prezentačních 

akcích, kde strážníci ukazují, co všechno 

se svými parťáky umí. 

 A brzo se jistě ukážou také na pod-

zimních a adventních akcích Jižního Měs-

ta. Mimochodem, věděli jste, že koně 

jako posila hlídkové služby byli v  Pra-

ze 11 jako první u celé městské policie, 

a jsou tak „služebně nejstarší“?

Jana Přikrylová

BILANCUJE SE POVĚTŠINOU NA KONCI ROKU. PROČ SE ALE NEPODÍVAT 

NA PRÁCI STRÁŽNÍKŮ DŘÍVE NEŽ NA KONCI ROKU? 
KRADENÉ KOLO STRÁŽNÍCI NE-
PŘEHLÉDLI. Dne 10. srpna v  noci 

si hlídka strážníků po-

všimla skupiny osob, 

které již v minulosti 

byly strážníkům 

známy jako osoby 

závislé na  návyko-

vých látkách. Z  to-

hoto důvodu strážníci 

přistoupili k  jejich kontrole, kdy si 

všimli, že jedna z  osob začala scho-

vávat jízdní kolo. Následně strážníci 

přistoupili k lustraci daného kola, kdy 

bylo zjištěno, že se jedná o  kolo po-

cházející z vloupání do bytu v Praze 3. 

Pro podezření z trestného činu stráž-

níci omezili na osobní svobodě „nové-

ho majitele kola“ a předali ho k další-

mu šetření Policii ČR. 

POLICISTÉ ZADRŽELI DEALERA. 
V pozdních nočních hodinách také 10. 

srpna si hlídka strážníků všimla v ulici 

Leopoldova, jak z  vozu taxi vystupu-

je muž vietnamské národnosti, kte-

rý po  spatření hlídky ihned do  křoví 

odhodil balíček s  neznámou látkou. 

Z  tohoto důvodu strážníci přistoupili 

ke  kontrole daného muže a  násled-

ně zjistili, že se jedná o muže, který 

nelegálně distribuuje návykové látky. 

Z tohoto důvodu strážníci muže ome-

zili na osobní svobodě a předali k dal-

šímu šetření na Policii ČR.

VYHAZOVAL ODPAD. Dne 1. září 

v odpoledních hodinách si strážníci při 

běžné hlídkové činnosti povšimli v uli-

ci Hněvkovského, jak muž vyhazuje 

z  kontejneru na  zem odpad. Z  důvo-

du podezření ze spáchání přestupku 

strážníci přistoupili k následné lustra-

ci a zjistili, že muž znečišťující veřejné 

prostranství je celostátně hledaný 

Policií ČR. Z tohoto důvodu strážníci 

muže předvedli na  místní oddělení 

PČR, kde ho předali k dalšímu šetření. 

NARUŠOVÁNÍ SE JIM NEVYPLATI-
LO. Ve večerních hodinách dne 6. září 

bylo oznámeno na operační středisko 

OŘ MP Praha 11, že před nákupním 

centrem Chodov se nachází skupina 

mladíků, kteří narušují veřejný pořá-

dek. Po příjezdu hlídky na místo byli 

zadrženi dva mladíci, kteří rozhazo-

vali odpadky okolo lavičky, kde seděli. 

Následnou lustrací strážníci zjistili, že 

po jednom z nich vyhlásila Policie ČR 

celostátní pátrání. Z  tohoto důvodu 

strážníci mladíka předvedli na  Policii 

ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Dvě 

jedničky Prahy 11 FOTO: ARCHIV POLICIE HL. M. PRAHY



Tajenka: Správné řešení tajenky posílejte emailem na klic@praha 11.cz, nebo pošlete poštou či za-

neste na adresu redakce Klíče, Ocelíkova 672, Praha 11, 149 41, nejpozději do 10. listopadu. Pět 

úspěšných a rychlých odměníme vouchery do Aquapalace Praha.
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• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo 

občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty, 

nemovitosti, úschovy. Tel: 603  835  609, 

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

@volny.cz.

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

ní pohledávek, smlouvy, nemovitosti, byty, 

rozvody, právo rodinné, občanské, obchodní, 

pracovní. Kompletní právní služby pro bytová 

družstva vč. převodů bytů do osobního vlast-

nictví a  zakládání společenství vlastníků, lik-

vidace fi rem a družstev. Kontakt: Horčičkova 

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

www.grivalska.cz.

• NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ a daňové 

evidence včetně zpracování mezd, DPH a dal-

ších daní. Možnost osobního předání dokladů 

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

vedeniucet@seznam.cz.

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

rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel. 604 618 298, 222 364 018.

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

WiFi, internetu, tiskáren, notebooků, chytrých 

telefonů, výuka s trpělivým učitelem. Dopra-

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

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

• SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ u Vás 

doma či v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA při-

jedeme, ZDARMA poradíme, profesionálně 

opravíme, poradíme Vám s nákupem zařízení, 

zaškolíme Vás s počítačem, tel: 222 769 774, 

vyjezdovyservis.cz.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, DVD, 

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

ry a  počítače. Rozumné ceny. AVC servis – 

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

• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a  poraden-

ská činnost. Projekty ke stav. povolení, ohlá-

šení stavby a k územnímu řízení. Projekty no-

vostaveb, rekonstrukcí domů a bytů, studie. 

Tel. 731 060 583.

• OPRAVY PRAČEK A  MYČEK: AEG, ARIS-

TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 

PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a  jiné. 

P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• OPRAVY AUT. PRAČEK Whirlpool, Ignis 

a  Tatramat. Opravy provádíme v  bytě zá-

kazníka se zárukou. 30 let praxe. Telefon: 

272 761 234, 602 366 328.

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. 

Škapa, tel. 728 386 419.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, ka-

nalizace a topení. Výměna plynových a zařizo-

vacích předmětů. Rekonstrukce bytového já-

dra. Jan Horyna 603 554 550, 271 912 323. 

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 

plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-

tů, připojování kuchyní a  podobně. Výměny 

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

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

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a  de-

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

• ELEKTRIKÁŘ V  PRAZE 4, 11 a  12. Tel.: 

602 441 762, 272 765 431.

• ELEKTRO MIKA. Elektroinstalace, rekon-

strukce elektro rozvodů, nové rozvody, za-

pojení spotřebičů, rozvody PC a  TV kabelů, 

podhledy a  osvětlení, elektro revize. Tel.: 

608 850 380, www.elektromika.cz.

• ELEKTROPRÁCE – novostavby, opravy, re-

vize, přihlášky k  odběru, bytové jádra, nové 

vypínače, jističe, úsporné osvětlení LED. Tel. 

608 217 646, e-mail: mokris.j@seznam.cz.  

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-

keré zednické a  obkladačské práce, malo-

vání, štukování, plovoucí podlahy. Kvalita 

a  rozumná cena. Tel.: 720 391 187, e-mail: 

skutchan@seznam.cz. 

• 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.

• 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.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 

veškeré zednické, obkladačské, malířské 

a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-

ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-

rů. Mob. 777 670 326.    

• PROVÁDÍME ZEDNICKÉ, obkladačské, ma-

lířské aj. práce v  bytových i  nebyt. prostor. 

i okolo RD. Malé i větší zakázky v Praze a oko-

lí. Kvalita, spolehlivost a nízké ceny zaručeny. 

E-mail: jin60jir@seznam.cz, tel. 739 613 488.

• PROŘEZÁVÁNÍ A  KÁCENÍ STROMŮ 
Z  LANA. Opravy, nátěry střech, okapů, fa-

sád, štítů, vysokotlaké a  ruční mytí, shoz 

sněhu a jiné výškové práce. Michal Pták, tel:  

603 712 174, michalptak@centrum.cz.

• RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ A  OŠETŘOVÁNÍ 
STROMŮ. Realizace a údržba zahrad, sekání 

trávy, stříhání živých plotů. Práce ve výškách. 

Tel.: 606 662 223, 723 899 561.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

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

www.stehovanibytu.cz.

• DROBNÉ A VĚTŠÍ OPRAVY a řemeslné prá-

ce v domácnosti. Precizně. Tel: 775 507 600, 

www.hodinovymanzeljano.cz.

• ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN. Elek-

trické instalace v  bytech, domech, kancelá-

řích, opravy i  rekonstrukce. Zásuvky, vypína-

če, světla, jističe, úpravy elektřiny kuchyní, 

koupelen, pokojů. Tel. 604 516 344.

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

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

vých a odvoz starých chladniček.

• !!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, 

sklep či půdu. Odvoz starého nábytku a jiné-

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

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

le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 

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

• ŽALUZIE DO VŠECH TYPŮ OKEN – Ven-

kovní předokenní rolety – Shrnovací dveře – 

Textilní rolety – Žaluzie vertikální. Kontakt: 

602  719  325, e-mail: panohul@seznam.cz, 

URL: http://www.zaluzie-praha-np.cz.

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování. Tel. 737 202 354.

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 

štukování, malířské a  lakýrnické práce a  jiné 

úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-

fon: 222 982 922, 604 517 565.

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

jsaifrt@seznam.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK 

– Kompletní malířské práce, štukování pa-

nelů, 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, fasá-

dy, zaměření zdarma, práce i  o  víkendu. 

E-mail: malovani.novotny@seznam.cz, http:// 

www.malovani-novotny.cz.

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

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

měna prac. desky. Vrba – 603  438  707, 

www.vrbakuchyne.cz.

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA – vesta-

věné skříně, kuchyně, atypický zakázkový  

nábytek – výroba, doprava, montáž. Tel: 

608  208  003, e-mail: maryba@volny.cz,  

www.webpark.cz/maryba.

• MYTÍ OKEN (plast. okna v  3+1 – cca 

380 Kč), čištění koberců a  čalounění. Tel: 

606  148  453 nebo 222  955  295, e-mail: 

silha.j@seznam.cz – Fa Šilha.

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a  polštáře z  naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do  24 hod. 

Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.: 

606 312 174, www.cistirnaperi.cz.

• TEPOVÁNÍ KOBERCŮ, sedaček, postelí, 

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

leštění světlometů aut, renovace autolaků 

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

mac.crazy@seznam.cz.

• ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a sedacích souprav, au-

tosedaček. Tel.: 777 253 283.

• ŽEHLENÍ A  MANDLOVÁNÍ, drobné úpra-

vy oděvů, šití na  miminka i  pro školáky. 

www.NestihamZehlit.cz, mob.: 608 777 945.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpra-

vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 

94, tel: 272 929 597.

• PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ KADEŘNICTVÍ 
Metodějova 1467 Vás zve k návštěvě. Lenka 

Tomková, tel. 723 969 635, Yvona Hofírková, 

tel. 739 017 948.

Služby
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• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Nabízím veškeré 

kadeřnické služby u vás doma. Kvalitní služby 

za příjemné ceny. Tel. 777 285 669.

• RELAX A ODPOČINEK nabízí studio Hele-

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

toxikační, lávové kameny, zábaly, infra sauna. 

Mírového hnutí 2137, Praha 4-Chodov, Tel: 

732 254 466, www.studio-masaze.eu. 

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

ní rukou a nohou. Vojtíškova 1783, Praha 4, 

objednávky tel. 777 685 639. 

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-

lých a  středních plemen. Leopoldova 1681, 

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

608 760 762. psikadernictvi.napady.net.

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

Město, P4 a  10. Certifi kovaný realitní ma-

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

272 927 497, 607 636 784.

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

Nejlépe v  blízkosti Lesoparku, Milíčovského 

nebo Krčského lesa, i  před privatizací. Plat-

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

777 211 671.

• STARÁME SE O  JIŽNÍ MĚSTO. Prodeje, 

pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

ZDARMA. RIM Realit kontakt: 725 001 188, 

271  001  188, e-mail: rimrealit@rimrealit.cz, 

www.rimrealit.cz. Vykupujeme byty – platba 

v hotovosti. Vyřešíme i dluhy a exekuce.

• HLEDÁM PĚKNÝ BYT na Jižním Městě, na-

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

Volejte na 777 119 411.

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, po-

zemek kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, 

na  velikosti, ani vlastnictví nezáleží, může 

být i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD, 

i nečlena družstva, služební, podnikový apod. 

Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás 

případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace 

atd., vyřídím i právně velmi komplikované pří-

pady, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soud-

ní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost 

neoprávněně obsazenou, s  nežádoucím ná-

jemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček 

mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hoto-

vosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 

nebo 603 420 013.

• KOUPÍM BYT do velikosti 100 m2 na Praze 

4, popřípadě v blízkém okolí. Osobní či druž-

stevní vlastnictví. Pouze solidní jednání. V pří-

padě dohody platím ihned. Tel.: 777 985 460.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Městě 

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

OV. Nejlépe v blízkosti zeleně a v dobré do-

stupnosti. Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• KOUPÍM BYT A  DŮM v  Praze a  v  oko-

lí Prahy. Panel, cihla, novostavba. Osobní 

a družstevní vlastnictví. Platba hotově! Tel.: 

722 509 947.

• KOUPÍM BYT na  Jižním Městě. Dluhy, 

exekuce, zástavy nevadí – vyřídím. Plat-

ba ihned v  hotovosti, cenu respektuji. Tel.: 

605 874 392.

• KOUPÍM BYT 2+KK nebo obdobné veli-

kosti v  Praze 11. Družstevní vlastnictví ani 

původní stav nevadí. Platba bez úvěru. Tel.: 

723 410 514.

• KOUPÍM BYT 2 či 3+1 (kk) výhradně v Pra-

ze 4 – JM a  okolí. Případné fi nanční závaz-

ky vyřeším. Stav bytu nerozhoduje. Tel.: 

605 246 386, stačí SMS.

• ODKOUPÍME VÁŠ BYT (i před privatizací), 

RD, chatu, pozemek. Lze i s dluhy a exekucí. 

Rychlé a solidní jednání. Peníze ihned. OME-

GA REALITY, 724 370 102, 724 375 751.

• HLEDÁM PRONÁJEM BYTU v Praze pro 2 

osoby. Velikost od 30 do 70 m2, mohu měsíč-

ně platit max. 14 000 Kč i s poplatky. Za na-

bídky předem děkuji. Tel.: 605 845 088.

 Ostatní
• BYTOVÉ DRUŽSTVO V Průčelí 1655, Pra-

ha 4, JM pronajme nebyt. prostor v suterénu 

domu na dobu neurčitou. Plocha 21,5 m2, to-

pení, teplá a  studená voda v místnosti, WC 

v chodbě domu. Info na tel. 602 215 428.

• HLEDÁME NOVÉ KOLEGY do  týmu re-

alitních poradců kanceláře RIM REALIT 

starající se o  Jižní Město. Nabízíme nad-

standardní možnost výdělku. Vhodné pro ja-

koukoli věkovou skupinu (i pro aktivní důchod-

ce). Kontaktujte nás: 725  960  492, e-mail: 

rimrealit@rimrealit.cz.   

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bo-

jíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nej-

lepším řešením soudní oddlužení, kde stačí 

uhradit 30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší 

insolvenční poradny, Ke Kateřinkám 8, Praha 

4, 603 195 336.

• DESET POJIŠŤOVEN A  BANK v  jediném 

poradenském centru. Pojištění aut, života, 

nemovitostí, hypoteční úvěry, termínované 

vklady a investice. Jarníkova 1903, Praha 4 – 

Chodov. Tel. 603 519 859.

• VÝUKA KLAVÍRU – Jižní Město – Háje. In-

formace na telefonním čísle 734 272 374.

• ANGLIČTINA – individuálně, u  Vás doma 

nebo ve fi rmě, děti i dospělí, 300 Kč/60 min; 

tel. 732 233 701.

• AUTOŠKOLA SE SLEVOU – řidičské prů-

kazy, kondiční jízdy, školení řidičů, profesní 

průkazy, vrácení ŘP po zákazu řízení. Mende-

lova 7, Praha 11, tel.: 603 422 321, e-mail: 

s.zoula@seznam.cz.

• NABÍZÍM HLÍDÁNÍ pro vaše dítě (věk neroz-

hoduje), v rodinném domku v Praze 11. Zku-

šenosti a  praxi mám. Možnost celodenního 

hlídání, po domluvě i víkendy. 604 136 007, 

Fürstová.

• POHLÍDÁM VAŠE DÍTĚ. 100% spolehlivost 

a trpělivost, důchodkyně ve výborné kondici. 

Nejraději Jižní Město, není podmínkou. Tel.: 

603 436 827.

• KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR přijme nové 

členy včetně amatérů pro soprán, alt, tenor, 

bas. Kontakt 607 936 207, Komunitní cent-

rum MT, Praha 11-Háje, U Modré školy 1, su-

terén vchod C, zkoušky čtvrtek 17,30 h.

• TERAPIE PRO ODSTRANĚNÍ BOLESTI, 
úzkosti, stresu, strachu, nemocí, alergií, nízké-

ho sebevědomí. Pomoc s problémy ve vzta-

hu, psychickými a  fyzickými potížemi. Tel. 

774 981 413, www.eft-reiki.cz.

• GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ AMB. 
NZZ GYN-STOM Chodov, Květnového ví-

tězství 2a, Praha 11, pod vedením Prim. 

MUDr. M. Pipky přijímá nové pacientky. Tel.: 

272 935 898, BUS 170 Mokrá, BUS 213 Li-

tochlebské nám.

• NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAK-
TICKÉHO LÉKAŘE, MUDr.  Dana Řežábová, 

Praha 4 – Hviezdoslavova 1600/6, POLIKLI-

NIKA LITOCHLEBY, 1. patro, přijímá k  regis-

traci nové pacienty, smlouvy s  pojišťovnami 

máme. Tel.: 267 914 143. 

• STOMATOLOGICKÁ ORDINACE RIDET s. 
r. o., Hviezdoslavova 520/12, u metra Háje, 

přijímá nové pacienty. K objednání na tel. čísle 

272 930 594.

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

pouze do  roku 1950. Nabídněte. Telefon: 

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

• NOVĚ OTEVŘENÝ DĚTSKÝ SECOND 
HAND, snadný přístup s  kočárkem, dětský 

koutek. AKCE LISTOPAD s  tímto inzerátem 

sleva 50 %. Otevřeno Po-Čt 10-12, 14.30-

17.30, Pá 10-12 hod. Augustinova 2057 – 

naproti OC CHRPA.

STARÁME SE O JIŽNÍ MĚSTO

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

realitní kanceláře RIM Realit

řešíme privatizace, dluhy i exekuce
právní i fi nanční poradenství zdarma

CESTOVNÍ AGENTURA
       www.nubis.cz
Zájezdy od 150 českých a německých 
cestovních kanceláří do celého světa.

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 222 365 747 
Po–Pá   9,00–19,00 777 755 714

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50
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www.propostudio.cz 
Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4, tel./fax: 272 913 518, 

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

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

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

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

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově

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

Bytová jádra / Modernizace bytů

Rekonstrukce bytů, koupelen, 
bytových jader, kompletní  
servis – projekt, stavební  
povolení, dozor, kolaudace.

Bydlete ZDARMA
Po dobu rekonstrukce  
Vás můžeme ubytovat  
v bytě 2+1. Více informací  
na www.panelreko.cz

11 let na trhu      více než 1750 rekonstrukcí     studio na ploše 250 m2     

REKONSTRUKCE
B Y T O V É  J Á D R O

Specialisté na Prahu 11

n a  p r á c e  a  m a t e r i á l  V  P R O S I N C I

tel.: 602 244 255       www.bytovejadro.cz

sy
sté

m O
PTIM

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU
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PROCESS  
K DOKONALOSTI

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

od návrhu architekta až po výrobu  
a montáž. 

www.process.cz
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