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3Úvodem

Vážení spoluobčané,

zahájili jsme kroužky pro seniory. Přes-

tože na první pohled může aktivita 

městské části a Jihoměstské sociální 

vypadat jen jako další z mnoha mož-

ností, jak mohou starší obyvatelé  

Prahy 11 trávit volný čas, skrývá se 

za ní mnohem víc. 

Způsob života, typický pro oblas-

ti s převažujícím nájemním bydlením, 

přinesl zásadní změnu do rodinných 

struktur. Zatímco ještě před sto lety 

žily všechny generace rodiny pospo-

lu, dnes bydlí obvykle odděleně. Lidé 

v produktivním věku chodí do zaměst-

nání, vychovávají děti a mnoho volné-

ho času jim nezbývá. Senioři jsou však 

v jiné situaci. Odchodem do důcho-

du se změní celý jejich život. Zejména 

muži často trpí pocitem, že ztratili spo-

lečenský význam. Najednou mají tolik 

času, že mohou donekonečna odkládat 

to, co si naplánovali. Dny v týdnu se 

začnou podobat jeden druhému. Ně-

kteří ztratí životního partnera a začnou 

se cítit osamělými. Děti je nemohou 

ani při nejlepší vůli navštěvovat kaž-

dý den, často žijí v jiném městě nebo 

dokonce v jiné zemi. Jediným společ-

níkem seniorů se pak stává televize 

s nekonečnými seriály. 

Aby jediným kontaktem se životem 

za dveřmi nájemního bytu nebyl po-

hled z okna, musí senioři ven. K tomu 

potřebují důvod a pravidelnost. A to 

je to „víc“, co se skrývá za kroužky pro 

seniory. Nabízí jim možnost učit se 

nové věci, dosahovat úspěchů a pravi-

delně se stýkat s vrstevníky. Pokud ne-

chtějí zmeškat další lekci výrazového 

tance nebo počítačových dovedností, 

musí přijít. Neodkladně. A také se mají 

na co těšit. Psychika je totiž stejně dů-

ležitá jako správná životospráva. 

Všichni senioři nesedí doma, někteří 

jsou činorodí, aktivní a mají řadu zá-

jmů. Ale všichni takoví nejsou. Někteří 

potřebují ujištění, že stáří není spole-

čenský hendikep. A každý nápad, kte-

rým dostaneme stařečka či stařenku 

od okna do společnosti, je vítaný. Vě-

řím, že právě zahájené kroužky jsou 

jednou z cest.

Dalibor Mlejnský
starosta městské 

části Praha 11
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Nové fasády, kuchyně, okna, upravená hřiště – téměř 
všechny školy a školky na Jižním Městě prošly za poslední 
roky regenerací. Opravy a úpravy za miliony korun přinesly 
jak příjemné prostředí pro děti i personál školských 
zařízení, tak zásadní úspory energií.

Posledním objektem, který čeká na  vý-

znamnou modernizaci, je Mateřská ško-

la v  Janouchově ulici. Všechny podklady 

jsou připravené, po výběru dodavatele se 

může začít opravovat. 

„Zvažovali jsme několik variant, včetně 

demolice a  nové stavby. Rozhodování 

nebylo snadné, všechny možnosti měly 

svá pro i  proti. Protože však prostory 

potřebujeme pro děti z  Jižního Města, 

museli jsme vybrat. Nakonec rozhodo-

valo zejména ekonomické hledisko a ná-

ročnost technického provedení,“ uve-

dl starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský. 

Regenerace bude probíhat za  provo-

zu mateřské školy, proto se práce musí 

rozdělit na  nejméně dvě etapy. Napří-

klad rekonstrukci varny, kde se připravu-

jí obědy pro desítky dětí, provede odbor-

ná fi rma o  prázdninách. Předpokládaný 

objem prací je 80 milionů korun bez DPH.

Připravuje se také zateplení pavilonu tělo-

cvičen ZŠ K Milíčovu, jehož izolační para-

metry už nevyhovují. 

Z historie oprav mateřských škol
Jak se měnila tvář mateřských škol 

po celé městské části, mohli rodiče před-

školáků i ostatní obyvatelé Jižního Měs-

ta sledovat zejména v  létě a na podzim 

roku 2007. V  jednotlivých objektech se 

zateplily fasády a střechy, vyměnila okna 

a  vstupní portály. Na hlavní práce navá-

zaly další, například výměna parapetních 

plechů, oplechování atik, malování interi-

érů, nové okapové chodníky a podobně. 

Rozsáhlé práce na  zlepšení energetické 

bilance budov ze druhé poloviny minulé-

ho století skončily v létě 2008 regenerací 

obvodového pláště dvou objektů mateř-

ských škol Modletická a Hrabákova. O rok 

později opravila Praha 11 budovu v Ba-

bákově ulici, kde vznikla nová mateřská 

škola. Předloni nechala městská část zří-

dit další mateřinku v modernizované bu-

dově v Modletické. 

Školy a školky na Jižním 
Městě jsou opravené, 
zásadní regenerace čeká už jen jedinou

Téma měsíce

ZŠ Mendelova
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Na  bezpečí dětí ve  všech modernizova-

ných budovách mateřských škol dohlížejí 

bezpečnostní kamery.

Regenerace objektů ZŠ
Mohutně se opravovaly také základní 

školy. Pamětníci jistě nezapomněli, jak se 

šedé, uniformní budovy měnily v příjem-

ná místa pro vzdělávání školou povinných 

dětí. Prostředí, které má na  kultivování 

školáků nemalý vliv, získalo důstojný cha-

rakter vzdělávací instituce. Zatím posled-

ním místem, kam se v létě vrátili stavbaři, 

je základní škola K  Milíčovu. Zastupitelé 

uvolnili peníze na  opravu dalšího pavilo-

nu největší školy Jižního Města. Škola se 

stovkami žáků vyšla na předposlední úsek 

dlouhé cesty za komplexní modernizací. 

 

„Všechny dosud 
vynaložené peníze 
nejenže ochránily 
zdraví našich dětí 
a zvýšily komfort jejich 
pobytu ve škole, ale 
také ušetřily nemalé 
prostředky, které 
bychom jinak utratili 
za energie,“ vysvětlil 
Mlejnský.

Za dvaaosmdesát milionů korun pro dal-

ší etapu se nejpozději do začátku příštího 

roku dokončí výměna obvodového pláš-

tě hospodářského objektu, pavilonu C. 

V něm sídlí například jídelna pro žáky.

Devět pavilonů komplexu ZŠ K  Milíčovu 

vyrostlo na jižním kraji Prahy v roce 1978. 

V učebnách se vzdělává 1440 dětí. Z pů-

vodních budov prošla od roku 2003 vět-

šina nákladnou rekonstrukcí. Kvůli bez-

pečnosti školáků bylo nezbytné například 

odstranit stavební materiál s  obsahem 

azbestu v lehkém obvodovém plášti pěti-

podlažních pavilonů A1 a A2. Bezpečnost 

dětí ohrožoval i tlak izolací na skla v ok-

nech. Také izolační materiály z 80. let mi-

nulého století neodpovídaly současným 

požadavkům. Do objektů zatékalo, okna 

nešla otvírat. Začala se objevovat plíseň, 

která ohrožovala zdraví dětí. 

Opravy byly nezbytné. Zahrnovaly vý-

měnu obvodového pláště, fasády i  stře-

chy, vyměnila se okna, topení i osvětlení. 

Náklady na  vytápění objektu se podaři-

lo snížit na  polovinu. Městská část jako 

zřizovatel školy ušetří ročně půldruhého 

milionu korun. Od roku 2009 navíc vyrábí 

energii fotovoltaická elektrárna na střeše 

pavilonu A2.  

Rozpočtové opatření v  celkové výši 

117 milionů zajistilo fi nanční prostředky 

nejen na školu K Milíčovu, ale také na do-

končení regenerace ZŠ Mikulova. 

Oběma akcím předcházela modernizace 

základních škol Campanus na  Jírovcově 

náměstí a Pošepného náměstí. Vyměňo-

vala se okna a dveře v obvodovém plášti 

všech pavilonů, zateploval se plášť i stře-

chy. Součástí prací byly také terénní úpra-

vy a  vybudování okapových chodníčků 

okolo budov, rozšíření hygienického zá-

zemí tělocvičen a  modernizace systému 

vytápění. Srovnatelnými úpravami pro-

šla škola na Pošepného náměstí, kde se 

od srpna 2010   vyměňovala okna a dve-

ře v  obvodovém plášti všech pavilonů 

a proběhla rekonstrukce a zateplení stře-

chy na pavilonu B2 a spojovacích krčcích 

a  kompletní zateplení pavilonů. Uvnitř 

atrií se vybudovala provětrávaná fasáda 

s dřevěnými obklady. 

Poslední roky zvrátily trend, který pro ško-

ly nebyl příznivý. V 90. letech se do oprav 

investovalo jen minimálně. Práce se ome-

zily na nezbytné opravy a základní údrž-

bu. Školy chátraly, většinu peněz spoly-

kalo vytápění budov s  netěsnícími okny 

a  bez zateplení. Vybavení bylo zastara-

lé, chyběly učební pomůcky. V posledních 

sedmi letech se však situace zásadně 

změnila. Regenerací postupně procházejí 

všechny základní školy. 

V roce 2007 se zateplením zlepšila ener-

getická bilance v  ZŠ Květnového vítěz-

ství a  začala regenerace ZŠ Mendelova. 

Na objektu ZŠ Pošepného náměstí se re-

konstruoval střešní plášť a zateplil pavi-

lon B5. O  rok později skončila 2. etapa 

regenerace ZŠ Mendelova a také proběh-

la další etapa regenerace ZŠ K Milíčovu. 

V roce 2009 proběhla částečná regenera-

ce objektu ZŠ Mikulova.

V roce 2010 probíhala částečná regene-

race ZŠ Květnového vítězství a byla za-

hájena regenerace objektů ZŠ Pošepné-

ho nám. a  Jírovcovo nám. Regenerace 

těchto dvou objektů byly v  roce 2011 

dokončeny.

V roce 2012 proběhla další etapa regene-

race ZŠ Květnového vítězství.

cis

ZŠ K Milíčovu

ZŠ K Milíčovu



6 Kaleidoskop

Na Květňáku se tričkovalo. Kluci a holky z 9. A a 9. B ze 

Základní školy Květnového vítězství předávali prvňáčkům 

trička, aby originálně přijali nejmladší spolužáky do velké 

školní rodiny. Tričkování bylo součástí slavnostního otevírání 

opravených prostor vstupního pavilonu Květňáku. Vítaly se 

také posily učitelského týmu, a to stejným rituálem. Pak se 

děti i dospělí bavili na zahradní slavnosti.

Spisovatel Boček převzal Švandrlíkovu cenu. Cenu Miloslava 

Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu loňského roku získal 

Evžen Boček za svou ofi ciální prvotinu Poslední aristokratka. 

Převzal ji na závěr letošního ročníku jihoměstských slavností, 

Dnů Prahy 11.

V Domově pro seniory Háje byla v úterý 24. září slavnostně 
otevřena galerie KORZO. Jako první vystavují v této galerii 

svá díla studenti SSUPŠ Zámeček, kteří se podíleli na grafi cké 

podobě knihy Pohled z okna, jejímiž autory jsou obyvatelé DS 

a zároveň členové literárně-dramatického kroužku. 

Jubileum. Manželé Šedinovi oslavili letos v létě kamennou 

svatbu. Za redakci časopisu jim přejeme další společná léta 

ve zdraví a v pohodě.

Domino bodovalo! Na začátku října se klub AT studio Domino zúčastnil mistrovství světa a světového poháru DANCESHOCK 

2013 v Ústí nad Labem. Na Jižní Město přivezl obrovskou porci medailí, z toho 5 zlatých. Pokud by chtěly děti na JM rozšířit řady 

úspěšných tanečníků, najdou informace na www.atsdomino.cz



7Zajímavosti

Jihoměstská sociální, a. s., a MČ Praha 11 
ve spolupráci s o. p. s. Zdravé stárnutí pořádá tyto 
kroužky pro seniory

Dějepisný seminář 2 

– každé druhé úterý 1 hodina od 15 hod., 

ZŠ Donovalská (od 8. 10.)

V  druhém semináři budete studovat ur-

čité zajímavé dějinné období opravdu 

do hloubky, dozvíte se mnoho a možná 

zboříte leckteré mýty vázající se k histo-

rickým událostem i osobnostem. První díl 

semináře začíná historií od Velké Moravy 

po vrcholný středověk. Tento interaktivní 

seminář bude doplněn různými praktický-

mi cvičeními a návštěvou různých objektů.

Počítačový kurz pro začátečníky 

– každé pondělí 1 hodina od 15 hod., 

ZŠ Donovalská (říjen–prosinec)

Naučíte se zakládat e-mailové schrán-

ky a  pracovat s  poštou, využívat inter-

net pro běžné potřeby, psát dokumen-

ty, stahovat a upravovat texty, stahovat 

a odesílat fotografi e z mobilu a další do-

vednosti podle vašeho přání. Vše bude 

probíhat v  klidu a pohodě pod vedením 

zkušeného pedagoga.

Výtvarná dílna 

– každé pondělí 13.30–15.30 hod., 

ZŠ Donovalská  

Seznámíte se postupně se zajímavými vý-

tvarnými technikami, jde o  kreativní tvo-

ření, ve kterém můžete pokračovat doma 

a pro radost svou i svých drahých vlastno-

ručně vyrábět nejrůznější dekorace, šper-

ky, drobné dárky. Časový pořádek technik:

• korálkování 8. 10. (materiál 100 Kč)

• papírové pletení 22. 10. (materiál 30 Kč)

• šperky Fimo 5. 11. (materiál 100 Kč)

•  drátkování 19. 11. (materiál 50 Kč)

další techniky budou stanoveny v listopadu

Hudba a my 

– každé pondělí 1 hodina od 14 hod., 

ZŠ Donovalská

Zazpíváte si s doprovodem ve sboru i só-

lově písně známé i méně známé a vyzkou-

šíte si nejrůznější rytmická cvičení. Dopro-

vodíte se na orfovy nástroje a zájemci se 

seznámí se základy hry na akordovou ky-

taru. Nedílnou součástí seminářů je i po-

slech hudby a její refl exe.

Počítačový kurz pro začátečníky 

– každou středu 1 hodina od 15 hod., 

ZŠ Ke Kateřinkám (říjen–prosinec)

Naučíte se zakládat e-mailové schránky 

a  pracovat s  poštou, využívat internet 

pro běžné potřeby, psát dokumenty, sta-

hovat a upravovat texty, stahovat a ode-

sílat fotografi e z mobilu a další dovednos-

ti podle vašeho přání. Vše bude probíhat 

v klidu a pohodě pod vedením zkušeného 

pedagoga.

Dějepisný seminář 1 

– každou středu 1 hodina od 15 hod.,

ZŠ Ke Kateřinkám

Budete studovat interaktivní formou dě-

jiny od nejstarších dob do konce 19. sto-

letí v  kontextu písemnictví, malířství, ar-

chitektury a  hudby v  daném dějinném 

období. Podíváte se na minulost Evropy 

i celého světa chronologicky a důkladně. 

Studium bude doplněno návštěvou muzeí 

a výstav a architektonických zajímavostí.

Matematický kroužek 

– každou středu 1 hodina od 15 hod., 

ZŠ Ke Kateřinkám

Je určen pro všechny hloubavé nemate-

matiky. Protrénujete si mozek a  logický 

úsudek. Nebudete potřebovat vůbec žád-

né znalosti ze školy, ale jen zdravý selský 

rozum. Řešit budete zajímavé slovní úlo-

hy od  úplně jednoduchých až po  pěkně 

zapeklité. Hlavně to bude legrace.

Taneční kroužek výrazového tance 
– každou středu 10–11 hod., 

ZŠ Ke Kateřinkám

Hodiny jsou určeny pro úplné začátečni-

ce. Pro všechny boubelky, hubeňourky, 

přebornice i stydlivky, které by se rády hý-

baly, naučily se držet rovně záda, správ-

ně chodit a vůbec být tak trochu víc ženy.

Orientální tanec 

– každou středu 11–12 hod., 

ZŠ Ke Kateřinkám

I zde se hlavně naučíte relaxovat, držet 

rovně páteř a  rehabilitovat naráz duši 

i tělo.

Angličtina bez mluvnice pro začátečníky 

– čtvrtek 14.30–15.30 hod.

Kurz je určen začátečníkům úplným i tzv. 

věčným začátečníkům i  mírně pokročilým.  

Výuka bude probíhat zábavnou formou,  

akcent je kladen na vnímání melodie řeči 

a  dynamiky cizího jazyka. Cílem je poba-

vit se a překonat zábrany v používání jed-

noduchých frází potřebných při cestování 

a běžné jednoduché konverzaci v cizině. 

Je určeno nejen těm, kteří chtějí umět an-

glicky, ale také těm, kteří si chtějí zkusit 

něco nového a aktivně relaxovat od kaž-

dodenních starostí. 

Kurz rozvoje jazykových a  hlasových 
dovedností 
– pondělí 10–11 hod.

Cvičení techniky správného dýchání, na-

studování přednesu, hledání akcentu 

ve výrazu v  řeči, cílem je sebejistota, li-

bozvučnost řeči, společné objevování no-

vých možností v  poloze hlasu a  zvýše-

ní sebevědomí, spokojenost s  vlastním 

osobním projevem.  

Kurz osobního rozvoje 

– úterý 10–11 hod.

Rozvoj komunikačních dovedností, krea-

tivity v běžném životě a přístupu k sobě 

i  okolí, konstruktivní  řešení problémů 

a konfl iktů, mezilidské vztahy, asertivita, 

motivace a bariéry (od  syndromu vyhoře-

ní zpátky k nadšení), práce s emocemi, se 

strachem, budování dlouhodobého přá-

telství a spokojenosti, štěstí.

Výživové poradenství 
– středa 10–11 hod.

Komplexní a interdisciplinární přístup k vý-

živě a své vlastní odpovědnosti ke zdra-

ví a odstranění nadváhy, neboť způsobuje 

více úmrtí než ostatní nemoci dohromady.

Cena všech aktivit je 20 Kč za lekci, všech-

ny semináře jsou dotovány Jihoměstskou 

sociální, a. s., semináře zajišťuje Zdravé 

stárnutí, o. p. s. V případě zájmu kontak-

tujte prosím paní Ing.  Elišku Lachouto-

vou, tel.: 777 269 595, nebo Janu Holu-

bovou, tel.: 724 603 317.

Kroužky pro seniory

Počítačový kurz pro začátečníky

ZŠ KE KATEŘINKÁM  
(pravidelně každý týden – 1. pololetí)

• Vždy středa od 15 hod.,    

• Počítačový kurz

• Dějepisný seminář 1

• Matematický kroužek

Dále v čase 10–12 hod.

•  Výrazový tanec 10–11 hod. 

zrcadlový sál

•  Orientální tanec 11–12 hod. 

zrcadlový sál

Dějepisný seminář 2

ZŠ DONOVALSKÁ
•  Počítačový kurz – každé pondělí 

14–15 hod. (říjen–prosinec)

•  Dějepisný seminář 2 – každé druhé 

úterý 15–16 hod. 

•  Výtvarná dílna – vždy v pondělí 

13.30–15.30 hod.  

•  Hudba a my – každé pondělí 

14–15 hod. 

A ličti b l i čát č ík

KS KŘEJPSKÉHO 1502 – Stravovací 

centrum Jihoměstské sociální, a. s.

• Angličtina bez mluvnice

• Kurz osobního rozvoje

•  Kurz rozvoje jazykových a hlasových 

dovedností

• Výživová poradenství



Kroužky pro seniory

Podmínky soutěže:
•  soutěže se mohou zúčastnit jak jednot-

livci (do 18 let), tak i kolektivy (kolekti-

vem rozumíme základní školy, mateřské 

školy, školní družiny, zájmové kroužky, 

dětské domovy, ústavy sociální péče 

a podobně)

•  ozdoby mohou být vytvořeny z libovol-

ného materiálu

•  průměr ozdob musí být minimálně 

40–60 cm, se závěsem na pověšení

Zásilka s ozdobou musí obsahovat adre-

su školy či jednotlivce, jméno a příjmení, 

telefonní číslo (mobil) – nutné pro zpětný 

kontakt, případně e-mailovou adresu, aby-

chom mohli výherce pozvat k předání cen. 

Tato soutěž se uskuteční s podporou ak-

ciové společnosti Severočeské doly.

Nejkrásnější ozdoby budou vyhodnoce-

ny odbornou komisí a poté budou zdobit 

vánoční stromy dětí v městech České re-

publiky, která budou výhercům sdělena se 

čtrnáctidenním předstihem. 

Jakékoliv další dotazy Vám zodpoví-

me na  čísle 602  261  383, případně na 

e-mailové adrese profi l@profi lml.cz. Za-

slané výtvarné práce nebudou vraceny 

autorům, budou zdobit dětské domovy 

a ústavy sociální péče po celé republice. 

Dále jsou věnovány představitelům kato-

lické církve a významným umělcům.

Ceny pro jednotlivce:

 1.   cena –  tablet, maxi plyšová 

hračka + sladkosti

 2.  cena – tablet + sladkosti 

 3.  cena – playstation + sladkosti 

 4.  cena – televizor + sladkosti 

 5.  cena – fotoaparát + sladkosti

 6.  cena – MP3 player + sladkosti 

 7.  cena – MP3 player + sladkosti

 8.  cena – MP3 player + sladkosti

 9.  cena – MP3 player + sladkosti

 10.  cena – MP3 player + sladkosti 

Ceny pro kolektivy:

 1.  cena – 25 000 Kč + sladkosti

 2.  cena – 15 000 Kč + sladkosti

 3.  cena – 10 000 Kč + sladkosti

 4.  cena – 5 000 Kč + sladkosti

 5.  cena – 4 000 Kč + sladkosti

 6.  cena – 3 000 Kč + sladkosti

 7.  cena – 2 000 Kč + sladkosti

 8.  cena – 1 000 Kč + sladkosti

 9.  cena – 1 000 Kč + sladkosti

 10.  cena – 1 000 Kč + sladkosti  

Vyhlašujeme celostátní 
výtvarnou soutěž 

Ozdoby zašlete nejpozději 

do 20. 11. 2013 na adresu

Producentské centrum PROFIL 

Mariánské Lázně, s. r. o.

Plzeňská 181

P. O. BOX 153

353 01 Mariánské Lázně

VYTVOŘTE 

NEJKRÁSNĚJŠÍ 

VÁNOČNÍ 

OZDOBU
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Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 21. 8. 2013 
SCHVALUJE:
 úpravy rozpočtu k září 2013

 na základě usnesení soudu o zasta-

vení řízení odúčtovat částky za 2 ne-

zaplacené faktury za stavbu Zemní-

ho ochranného valu I. etapa

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Dne 3. 9. 2013 se zastupitel 

MUDr. Jan Mojžíš vzdal svého mandá-

tu člena ZMČ. Za odstupujícího zastu-

pitele nastoupil náhradník z kandidátní 

listiny téže volební strany (ODS) pan 

Josef Petr.

Dne 20. 9. 2013 se zastupitel Josef 

Petr vzdal svého mandátu člena ZMČ. 

Členkou zastupitelstva městské části 

se stala paní Hana Petrová jako další 

náhradník z kandidátní listiny ODS.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

MČ Praha-Újezd informuje

Městská část Praha-Újezd objedna-
la u fi rmy Zarea, s. r. o., bezbariérovou 
úpravu dvou přechodů pro chodce v uli-
cích Vodnická a Formanská (nedaleko 
od úřadu). 

Tato fi rma také provedla bezbariérové 

napojení ulice Studánková na propojovací 

chodník do ulice Pod Napětím.

Pavel Staněk, odbor investiční

Čištění koryta Botiče
Dne 21. 9. 2013 zorganizovala MČ Pra-
ha-Újezd úklid koryta Botiče znečiště-
ného po červnových povodních na toku 
protékajícím katastrálním územím 
Újezd u Průhonic. 

Výzva k pomoci byla zveřejněna ve zpra-

vodaji Klíč č. 9, plakáty s informací o úklido-

vé akci byly umístěny na všech obvyklých 

místech po městské části. Na webových 

stránkách městské části byla položena 

anketní  otázka, zda se této akce zúčast-

níte. Ze 148 osob odpovědělo ano 100 

osob. Přes všechna tato opatření a výzvy 

se dostavilo 12 dobrovolníků z  Újezdu, 

Kateřinek a Jižního Města. I přes tak ma-

lou účast se nasbíralo v cca 1 km úseku 

toku Botiče velké množství naplavenin, 

které zaplnily kontejner o nosnosti 3 tuny. 

Pro dobrovolníky byl v  průběhu celého 

dne zajištěn oheň pro opékání buřtů, to-

čila se limonáda a pivo. Mnohokrát děkuji 

všem zúčastněným a strážní volníků a ne-

budou se zúčastňovat úklidu pouze virtu-

álně v anketách.    

Václav Drahorád, starosta

Důležitá usnesení zastupitelstva

Informace o odstupujících členech 
zastupitelstva městské části

Sál Vodnická
Městská část Praha-Újezd (www.praha-ujezd.cz):
Čtvrtek 7. 11., 17.00: Klub seniorů (dále vždy 1. čtvrtek v měsíci)

Klub Vodnická, o. s. (klubvodnicka.webnode.cz):
Každé pondělí 19.00–20.00: Power jóga

Každé pondělí 20.00–21.00: Pilates zdravotní

Každé úterý 19.00–20.00 a 20.00–21.00: Power jóga

Každou středu 9.00–10.00: Power jóga

Každou středu 10.15–11.15: Zdravotní cvičení pro seniory

Každou středu 19.00–20.00: Pilates

Každý čtvrtek 8.00–9.00: Power jóga  

Každý čtvrtek 9.15–10.00: Cvičení rodičů s dětmi

Každý čtvrtek 20.00–21.00: Pilates

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):
Každou středu 15.30–16.15 a 16.15–17.00: Pohybový kroužek

Sbor Křesťanské Společenství Praha (sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Každou neděli 10.00: Shromáždění (mimo 1. neděle v měsíci)  

Hlasové 
informace
Městská část zahájila v průběhu října 
vysílání důležitých informací z hlásných 
sirén.
 

Dozvíte se např., jaké kulturní a sportov-

ní akce se připravují, kdy budou přistave-

ny kontejnery na  domovní a  bio odpad, 

kdy zasedají zastupitelé a další zajímavé 

informace. Hlasové informace budou pro-

bíhat ve všední dny kolem 17.00 hod. po-

dle potřeby. 

Václav Drahorád, starosta

Bezbariérové 
přechody 



Školství

Žáci z Mendelky v životě nezabloudí 
aneb Nejen výuka…
Když můžeme něco udělat sami, má to cenu nejvyšší.  
V časech testování, hodnocení, srovnávání, bodování, 
projektových vyučování aj. se vytrácí ve školách prostor pro 
přirozené emoce, prožitky, vlastní kreativitu. 

Mendelka, jak ji nazývají děti i  rodiče, je 

jedna z mnoha škol na Jižním Městě, kde 

jsou žáci velkou měrou vedeni k tvořivos-

ti, zodpovědnosti a  samostatnosti. Ne-

jen že postupně absolvují interaktivní pro-

gramy s živými zvířaty, ale především již 

od prvních tříd se zapojují do péče o krá-

líky, jejichž chov se stal na  škole tradi-

cí. Osvojují si ty „nejobyčejnější návyky“, 

nakrmit a pohladit. Samozřejmá jsou se-

tkání učitelů, rodičů a žáků na půdě školy 

i mimo výuku při táboráku, na vánočních 

besídkách či na oblíbeném masopustu, při 

nichž se potkávají celé generace a ctí se 

české tradice.

V  nejbližší době se všichni velmi těší 

na  Den rodičů, který nás čeká 12. listo-

padu a na nějž jste srdečně zváni. Čeká 

vás den, který si můžete užít společně 

s  vašimi dítky při výuce, o  přestávkách 

i na kroužcích. Den prosluněný vzájemnou 

blízkostí těch, kteří mají k sobě nejblíže.

Učitelé se snaží o  rozvoj osobnostních 

znaků, jakými jsou schopnost pojmeno-

vat pocity, řešit konfl ikty, zvládat nečeka-

né i náročné situace. Takovým prubířským 

kamenem je například tradiční zábavně 

sportovní dopoledne pro děti z  mateř-

ských škol Mendelánkování, které probí-

há vždy v rámci Dnů Prahy 11 v září. Žáci 

jsou zodpovědní nejen za  svěřené děti, 

ale vytvářejí i  celý program, stávají se 

mistry improvizace a  musí ustát všech-

ny vzniklé situace. Vyučující v  Mendel-

ce pomáhají svým žákům vytvářet mo-

rální hodnoty a  etické principy, proto se 

každoročně zúčastňují mnoha progra-

mů společnosti Člověk v  tísni. Naposle-

dy 16. října zorganizovali akci Naše (P)

osvícení v  rámci mezinárodní kampaně 

Food Right Now – Postavme se hladu.                                                                                                                         

Žáci z  Mendelky se samo sebou v  prv-

ní řadě vzdělávají, ale nesmíme zapomí-

nat, že především hledají a poznávají sami 

sebe. A  jejich průvodci jsou právě ti uči-

telé, kteří před nimi nezabouchnou dveře 

o přestávce, kteří je vyslechnou, poradí. 

Žáci si uvědomují, že jim jsou předávány 

nejen důležité poznatky, ale i křehká důvě-

ra a cenný respekt jejich osobnosti.   

Mgr. Jana Benešová, Základní škola, 

Praha 4, Mendelova 550
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Atletika Jižní město
Nábor do oddílu pokračuje
V návaznosti na úspěšný projekt Dětská 

atletika do  škol vznikl na  Jižním Městě 

nový oddíl atletiky. Cílem atletického pro-

jektu je co nejširší zapojení dětí a mláde-

že všestranným přístupem do  atletické 

přípravy a následně závodění za Atletiku 

Jižní Město. 

Pokračujeme v náboru dětí ve věku 7–12 

let (1.–5. třída ZŠ), vítáni jsou i  starší 

z  Jižního Města a  okolí. Tréninky úspěš-

ně probíhají pod vedením zkušených tre-

nérů. Přijďte se s dětmi přihlásit. Mohou 

se zapojit do přípravy od 4. září. Tréninky 

v novém školním roce budou vždy v pon-

dělí, středu a čtvrtek od 16.00 do 17.30 

hodin. Uvidíme se ve sportovním areálu 

Hrabákova 2001/21, vedle ZŠ Pošep-

ného, v  jehož tělocvičnách je zajištěna 

příprava v  zimním období. Souřadnice: 

50°1'46.840"N, 14°28'58.346"E.

Nad tímto atletickým projektem přebí-

rá záštitu 1. zástupce starosty městské 

části Praha 11 PaedDr.  Mgr.  Ladislav 

Kárský, dlouholetý reprezentant, trenér 

a činovník v atletice.

Na  setkání s  vámi se těší Atletika Jižní 

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

Info a kontakty: www.atletikajm.cz

Pište na e-mail: atletikajm@seznam.cz
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Cvičení pro děti od 4 let do 10 let 
Cvičení je zaměřeno na celkový pohybový 

rozvoj dětí. Cvičíme v družstvech rozděle-

ných podle vyspělosti cvičenců. 

Věnujeme se všem dětem bez ohledu 

na  jejich sportovní nadání. Po  rozcvič-

ce následuje program na  různém nářadí 

(žíněnky, kruhy, žebřiny, malá trampolína 

aj.), s náčiním (míče, švihadla, líný tenis) či 

soutěže. Na cvičení doporučujeme dětem 

odložit řetízky a prstýnky, dívkám svázat 

dlouhé vlasy. Je nutné sportovní oblečení 

a rovněž sportovní obutí.

Při hodinách jsou děti v tělocvičně bez ro-

dičů. Pro rodiče a přátele pořádáme tzv. 

veřejné hodiny, při kterých mohou své 

děti sledovat z ochozu tělocvičny. Rovněž 

můžou navštívit naši Mikulášskou. 

Stále hledáme ochotné „pomáhací ma-
minky a tatínky“, kteří cvičí s námi. Mlad-
ší dítě si můžou vzít na hodinu s sebou.
  

Informace
Soňa Zdráhalová, předsedkyně oddílu, 

724 002 921, sona.zdrahalova@gefos.cz 

Základní škola na Pošepného náměstí se od letošního 
školního roku vrací k tradici tříd se sportovním zaměřením. 

Rodičům současných prvňáčků nabídla 

možnost rozšířené výuky tělesné výchovy 

s atletickým nebo tenisovým zaměřením. 

Původní záměr byl vytvořit jednu atletic-

kou a  jednu tenisovou třídu. Zájem však 

byl ze strany rodičů i dětí obrovský, a tak 

vznikly mimo třídu s tenisovou specializa-

cí další dvě třídy se zaměřením na atleti-

ku. Učební plán atletických tříd je rozšířen 

o hodinu tělesné výchovy, ve které spo-

lupracuje s  aprobovaným tělocvikářem 

akreditovaný trenér atletiky. Do  teniso-

vé třídy dochází 2x týdně za dětmi trené-

ři tenisu. Tréninkové jednotky vždy nava-

zují bezprostředně na vyučování. Hlavním 

úkolem v obou zaměřeních je rozvoj mo-

torických schopností, především koordi-

nace základních pohybových dovedností. 

Hravou formou se díky tomu děti sezna-

mují se základy sportovních činností a zá-

roveň relaxují po  předchozím náročném 

výukovém dopoledni. 

Škola na Pošepného náměstí má pro spor-

tovní vyžití idealní prostředí. Bezprostřed-

ní blízkost Kunratického lesa, nádherný 

venkovní sportovní areál s běžeckou drá-

hou a dalšími sportovišti a čtyři tělocvičny 

umožňující malým sportovcům zapojit se 

do sportovních činností nejen v době vy-

učování, ale i ve volnočasových aktivitách. 

Na  program základní školy bezprostřed-

ně navazuje nově vzniklý oddíl „Atletika 

Jižní Město“ se sídlem v Hrabákově ulici, 

který také využívá sportovní areál školy. 

V zimním období se přesunou odpolední 

tréninky do tělocvičen základní školy. Od-

díl atletiky nabízí sportovní aktivitu mláde-

ži z celého Jižního Města a okolí. 

Je pozitivní, že mladí atleti našli na  Již-

ním Městě prostřednictvím tohoto oddí-

lu možnost systematického a  odborné-

ho tréninku a nemusí dojíždět do oddílů 

mimo městskou část.

Nezbývá, než jim popřát hodně sportov-

ních úspěchů.

daf

Sportovní a volnočasové 
akce pořádané od 1. 11. 
do 30. 11. 2013

6. 11.
Přátelské turnaje v šachu, scrabble 

a dámě pro všechny věkové kategorie.

Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 2327/1, Praha 4-Háje

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

Kompletní přehled dubnových akcí 
najdete na webu Prahy 11 > kultu-
ra a sport > sport > přehled spor-
tovních akcí.

sona.zdraha

Oddíl Mladý sportovec, TJ Chodov JM  
ul. Mírového hnutí 2137, 

Praha 4 (hala vedle hotelu), 

doprava autobusem č. 154 na st. 

Brodského

Doba cvičení: středa 17–18 hod. 

Cena 2013/14: 
1 pololetí  1 700 Kč

celý školní rok 2 500 Kč

Sport a relax

Prvňáci sportují 
s nadšením
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v  Praze 4, do 

3 mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Milí-

čovského nebo Krčského lesa, i před priva-

tizací. Platba v hotovosti, dluhy a exekuce 

nevadí. Tel.: 777 211 671

• MÁM ZÁJEM O  KOUPI DOMU, PO-
ZEMKU nebo VĚTŠÍHO BYTU. Kdekoliv 

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kance-

lář, člen ARKČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul met-

ra Opatov, 272 927 497, 732 237 741, 

www.hlousekreality.cz

• Hledám ke  koupi byt 3+kk a  větší 

v Praze 11. Družstevní nebo OV. Původ-

ní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.: 

721 606 214

• STARÁME SE O  JIŽNÍ MĚSTO. Pro-

deje, pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORA-

DENSTVÍ ZDARMA. RIM Realit kontakt: 

725 00 11 88, 271 00 11 88, rimrealit@

rimrealit.cz, www.rimrealit.cz. Vykupuje-

me byty – platba v  hotovosti. Vyřešíme 

i dluhy a exekuce.

• HLEDÁME PRONÁJEM bytu o velikosti 

GARS. AŽ 2+1 DO 12.000,- VČETNĚ PO-

PLATKŮ NEBO 3+KK AŽ 4+1 DO 13.000,- 

VČETNĚ POPLATKŮ. Kdekoli v  Praze 

a okolí. Volejte nebo pište prosím na tel. 

č. 603 257 202

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 

o velikosti 1+kk až 2+kk. Družstevní nebo 

osobní vlastnictví. Nabídněte prosím na t. 

723 410 514

• Hledám byt k pronájmu - nejlépe dlou-

hodobě, podmínka je v  Praze, jsme 2 

pracující osoby. S cenou do 14 tis. Děkuji 

za nabídku. 605 845 088

• Nabízím zprostředkování realit-
ních služeb - prodej, koupě a  pronájem 

bytů a  domů. Kompletní servis. Mobil: 

603  521  137. E-mail: karel.cabalka@

re-max.cz

• RODINA S DĚTMI HLEDÁ 3 nebo 4 po-

kojový byt v klidné lokalitě Prahy 11 s pěší 

dostupností na  metro. Případné dluhy 

a závazky nemusí být překážkou. Spěchá! 

Nechceme RK! 774 358 831.

• POPTÁVÁME KE  KOUPI menší byt 

na Jižním Městě pro mladý pár. Ideálně pů-

vodní stav, lze i po reko. Může být DV i OV, 

platíme hotově (do 2,5 mil. Kč). Prosíme, 

RK nevolejte! 773 515 080.

FINANCE
• Poradenství v  oblasti hypoték včetně 

jejich refi nancování. Solidnost, vstřícnost 

a osobní přístup na tel. 606 602 729

• ADMIS - Vedeni daňové evidence a účet-

nictví, daňová přiznání. Tel. 604518298

• Zpracuji daň. evidenci, mzdy, daň. při-
znání FO a DPH. Řezáčová-724 784  331, 

jara.rezacova@seznam.cz

• VYPLATÍM ZÁLOHU AŽ 750.000 Kč 

na Vaši kupní cenu. Odkoupím Vaši nemo-

vitost. Rychle vyplatím Vaše dluhy, exe-

kuce, zástavní práva apod. Volejte - pište 

605 246 386.

• Nabízím vedení kompletního účetnic-
tví a daňovou evidenci, daňová přiznání. 
Zpracování mezd a  přehledy pro OSVČ. 

Kontakty: +420 602  620  911; info@

knowkey.cz; www. knowkey.cz

SLUŽBY 
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ - zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová - Za-

kouřilova 94 Chodov. Tel.: 272 929 597

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA, Anny Drabíkové 

534, P4 Háje. Pojištění úraz, majetek, 

auta, cestovní, penze, úvěry, investi-

ce. Servis, platby kartou/hotově. Mobil 

723 277 777.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ U  METRA 

HÁJE, PH - ZASTUP U  SOUDU, ROZ-

VODY, VÝŽIVNÉ, BYTY, VYMÁHÁNÍ PO-

HLED., SMLOUVY, DĚDICTVÍ ATD. TEL.: 

606 125 069, e-mail: causa@email.cz

• Prohlášení vlastníka, převody bytů 

do  vlastnictví, smlouvy o převodu, zaklá-

dání SVJ, zaměření jednotek (pasportiza-

ce), právní servis, úpravy dle nového OZ, 

info ZDARMA na tel.: 724 304 603.

• VLASOVÉ STUDIO GRYF, nové tren-

dy v péči o vlasy. K barvící službě dárek. 

L´Oreal, Kerastase. Společenské, svateb-

ní účesy. Možnost vizážistky + stylistky. 

Ke Kateřinkám 10, Praha 4. Po-pá 8-21, so 

8-14 ne16-20. www.vlasovestudiogryf.cz. 

Tel.: 272926527

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

práci... Profesionální služby za  rozumné 

ceny. p. Jenšíková tel.: 777 285 669, IČO: 

64588653

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• Zednické práce - rekonstrukce bytů, 

obklady, drobné opravy, malování, odvoz 

suti a hrubý úklid. Cenová nabídka zdarma. 

Mám řadu stálých a spokojených zákazní-

ků. Tel.: 608709716, www.rakovec.cz

• ELEKTRIKÁŘ PRO JIŽNÍ MĚSTO. Veš-

keré opravy, úpravy a  revize elektrické 

instalace v  bytech a  domech. Jiskří Vám 

zásuvka, či vypínač? Volejte 737 323 598, 

pište na lektro-udrzba@seznam.cz

• Mytí oken (plast. okna v 3+1 - cca 380 

Kč), čištění koberců a čalouněného nábyt-

ku. Tel.: 606 148 453 nebo 222 955 295, 

silha.j@seznam.cz - Fa Šilha

• Instalatérské práce, topení, zednické 

práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek 

- Jižní Město. Tel. 602 649 359

• Čištění koberců, sedaček a dalšího ča-

louněného nábytku. Také o  víkendech. 

Rozumné ceny. Tel.: 737566189

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

732 237 741 272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz

NOVĚ OTEVŘENÉ REALITNÍ CENTRUM VE VESTIBULU STANICE METRA “C” OPATOV

Ing. Zbyněk Hloušek - certifikovaný makléř - 11 LET TRADICE V PRAZE 11
MÍSTNÍ SPECIALISTA NA PRODEJ VÝMĚNU BYTŮKOUPI

BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE BYTŮ. NA KLÍČ
BEZKONKURENČNÍ SLUŽBY! PŘÍZNIVÉ CENY! KVALITA!

 Firma s tradicí 15 let. JÁDRO DO 7 DNŮ od 84 000 Kč.

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

AKCE: 11 % SLEVA ZE STAVEBNÍCH PRACÍ  
+ VANA 160 CM ZDARMA
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• TV SERVIS-KŮS – opravy televizorů 

a mobilních telefonů u vás doma. Prodej, 

dovoz a instalace nových TV, odvoz a likvi-

dace starých přístrojů. Rozumné ceny. Tel.: 

602832751, www.TELEMOBIL.cz 

• Elektrikářské práce Erben. Opravy malé, 

velké i  rekonstrukce, světla zásuvky jističe, 

dotažení spojů, vedení k novým kuchyním, 

zasekání i v lištách, www.elektrikarerben.cz, 

tel. 604 516 344

• Matrace na míru do 3 dnů ČALOUNICTVÍ
Prodej: molitany, koženky, popruhy, gumo-

žíně, potahové látky, juta, líná a studená 

pěna, lepidla, plátna a jiné. P-4. Na Veselí 

2, tel.: 241 402 270, www.molitany.cz

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, Vinyl, 

Koberce, Plovoucí podlahy. Návštěva 

se vzorky, zaměření a  cenová kalkulace 

ZDARMA. Kontakt: mob. 604 623 052, 

www.blahapodlahy.cz

• Servis plastových oken. Okna je nutno 

jednou za  dva roky seřídit a  promazat, 

jinak neplní svou funkci a  dochází k  váž-

nému poškození. Oprava a  prodej žalu-

zií. Sítě proti hmyzu. Tel. 601  236  957, 

e-mail: jirasek.servis@seznam.cz

• Plovoucí podlahy, tapetování, malířské 
práce, stropní kazety, dekorace, bytová já-
dra, rekonstrukce bytů. Zaměření zdarma. 

Levně, rychle, kvalitně. Tel.: 603 494 330, 

e-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 

Tel.: 737 202 354

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TA-
PET, štukování, malířské a  lakýrnic-

ké práce a  jiné úpravy bytů provede 

Miroslav Rychlý. Tel.: 604  517  565, 

www.stukmalba.cz, e-mail: mirekrychly@

seznam.cz

• BYTOVÉ JÁDRO - REKONSTRUKCE - 

SPECIALISTÉ NA PRAHU 11 - ZAJISTÍME 

VŠE - Již 22 let zkušeností s  rekonstruk-

cemi - Cena již od 99.000 Kč za  komplet 

- www.bytovejadro.cz - tel: 602 244 255

• Provádím rekonstrukce bytových i ne-
bytov. prostor vč. menších zakázek. Zed-

nictví, obkladačství, byt. jádra aj. práce. 

Kvalita, spolehlivost a  rozumná cena je 

samozřejmostí. Tel. 739613488, e-mail: 

jin60jir@seznam.cz

•!! UPOZORNĚNÍ !! Vyklízení bytů, skle-

pů, pozůstalostí, odvoz starého nábytku 

k  likvidaci. Stěhování všeho druhu_odvoz 

nepotřebných věcí k  likvidaci. Doprava 

po Praze zdarma. Telefon: 773 484 056

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 

v  bytech i  SO+NE. Tel.: 602 719  678, 

261 261 792 v 7-22 hod. Prodej nových 

a odvoz starých chladniček.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 

dlažby. Malířské a  bourací práce, odvoz 

suti. Rekonstrukce jader, domky, nebyt. 

prostor. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738, 

e-mail: martin.dvorak@centrum.cz.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a  ma-

lířské práce. Bytová jádra a  rekonstruk-

ce bytů. KVALITA a  ROZUMNÉ CENY. 

Rakovec 267  913  922, 18:00 - 21:00, 

608 709 716 přes den, www.rakovec.cz.

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA - vesta-

věné skříně, kuchyně, atypický zakázkový 

nábytek - výroba, doprava, montáž. Tel.: 

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

www.webpark.cz/maryba

• NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A  LAKÝRNIC-

KÉ PRÁCE + štukování, štěrkování. Tel.: 

606 227 390, jsaifrt@seznam.cz

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, od-

pady, plyn, topení, výměny zařizovacích 

předmětů, připojování kuchyní a podobně. 

Výměny rozvodů vody a  odpadů, plynu 

a topení. Tel.: 603 344 485, e-mail: jirka.

vlasak@volny.cz

• HODINOVÝ MANŽEL - zámečnické, 

elektro, instalatérské a  další montáž-

ní a  opravářské práce. Jiří Hübsch, tel: 

728  850  515, www.hodinovymanzel.

com. (od H.Roztyl po VŠ koleje je doprava 

zdarma!)

• Projektová dokumentace k  ohlášení 

a  ke  stavebnímu povolení, studie. Inže-

nýrská a  poradenská činnost, technický 

dozor. Technická pomoc při přejímce bytu 

a koupi nemovitosti. Tel.: 731 060 583

OSTATNÍ
• Angličtina kvalitně a  s  humorem, pár 

minut od  Vašeho domova na  starém 

Chodově. Individuální výuka, všechny úrov-

ně. Bezplatná konzultace – 603 961 617, 

www.one2one-jazykovyklub.cz, e-mail: 

one2onejs@seznam.cz

• E-shop www.mujoutfi t.cz - navštivte 

náš e-shop s  atraktivním dámským ob-

lečením. Dámský výběrový second hand 

a outlet – módní kousky z Anglie. Široká 

nabídka módních doplňků z nové aktuální 

kolekce – šátky, nákrčníky, šály, bižuterie. 

www.mujoutfi t.cz

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

pouze do roku 1950. Nabídněte. Telefon: 

603 247 819, email: centrums.t@post.cz

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRO-
DEJ a  VÝUKA přímo u  zákazníka, insta-

lace WiFi, internetu, notebooků, výuka 

s  trpělivým učitelem. Doprava zdarma. 

m: 604806516 (i  SMS), daro@daro.cz, 

www.daro.cz

• JMS a.s. přijme pro Domov seniorů 

a  Ošetřovatelské centrum do  směnného 

provozu všeobecnou sestru a  pečovatel-

ku. Bližší informace na tel: 603 205 401 

nebo 603 205 355

• HLEDÁME NOVÉ KOLEGY do  týmu 

realitních poradců kanceláře RIM REALIT 

starající se o  Jižní Město. Nabízíme nad-

standardní možnost výdělku. Vhodné pro 

jakoukoli věkovou skupinu (i pro aktivní dů-

chodce). Kontaktujte nás: 725  960  492, 

rimrealit@rimrealit.cz. 

• Nevíte si rady se svým počítačem? IT 

SOS servis počítačů je tu pro Vás. Tere-

rova 1358/12 Praha 11 WWW.ITSOS.CZ 

Tel.: 730 18 18 18

• STOMATOLOGIE Ridet s.r.o. PŘIJÍMÁ 

NOVÉ PACIENTY. U  METRA CHODOV 

na  adrese Holušická 2253/1, Praha 4 - 

Chodov. Objednání na čísle 211 222 211, 

www.ridet.cz.

• ! VÁNOCE: Jaký DÁREK k  Vánocům? 

Tipy na ty NEJ VÁNOČNÍ DÁRKY pro kaž-

dého! Tel.: 605964848. Uveďte svůj tele-

fon, věk a jméno obdarovaného na email: 

darky.tipy@gmail.com (zavoláme vám).

L

500 Kč

L
L L
L L
L L

UČEBNICE A VÝUKOVÁ CD KE KURZU ZDARMA

www.autoskolaking.cz
777 180 708

VÝUKA A VÝCVIK VŠECH SKUPIN ŘO
AUTOŠKOLA S LIDSKÝM PŘÍSTUPEM

SLEVA

PO PŘEDLOŽENÍ

TOHOTO INZERÁTU

Podjavorinské 1600/3, 149 00 Praha 4

Nad Opatovem 2140, Praha 11 www.monada.cz
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Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Ulice:

Město:

E-mail:

Telefon:

Závazná přihláška - SENIORSKÉ CVIČENÍ:

Vyplněnou přihlášku osobně doručte nebo zašlete poštou na 
adresu: podatelna MČ P11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

Před 45 roky, 1. ledna 1968, bylo území naší dnešní 
městské části připojeno k hlavnímu městu a na základě 
zákona č. 111 z 30. 11. 1967 bylo začleněno do obvodu 
Praha 4. 

Začaly ho protínat velké stavby dálnice 

D1 a  vodovodu ze Želivky. Trasa dálni-

ce a navazující pražské magistrály prošla 

Chodovcem, zástavbu Chodova ale obe-

šla západním směrem. Brzy se stavěly 

další komunikace, propojující hlavní město 

se vznikající dálnicí. Ulice Ke Stáčírně, tra-

diční spojnice Chodova s  Hostivaří, byla 

v Chodově na úkor existující zástavby na-

přímena a vedena na nový velký kruhový 

objezd, dnes známý jako Litochlebské ná-

městí. K  objezdu byla od  Spořilova sta-

věna zcela nová široká komunikace, dnes 

známá jako ulice Türkova. Její výstavbě 

ustoupil rozlehlý hospodářský dvůr s ob-

jekty v sousedství, domky na trase a v její 

blízkosti. Končila zemědělská činnost, je-

jímž centrem dvůr vždy byl. 

Kruhovitý obytný objekt o průměru dva-

atřiceti metrů ve  dvoře, s  oblibou nazý-

vaný Rotunda, byl částečně obydlený, 

ale chátral. Dobře se vědělo, že kdysi šlo 

o místní vrchnostenský zámeček s tradicí 

středověké tvrze. Jeho další osudy v pro-

storu zaniklého dvora se však zdály do-

cela na  vážkách, až se podařilo zařadit 

ho na státní seznam památkových objek-

tů. Byl proveden archeologický průzkum 

i stavebně historické zhodnocení, vznikaly 

náměty architektů na možné budoucí vy-

užití a byl již trvale označován jako tvrz. 

V  roce 1985 se začínala rekonstruovat. 

Základní stavební rekonstrukce dnešního 

Kulturního střediska Chodovská tvrz bě-

hem čtyř roků zajistila objektu vodovod, 

dešťovou a  splaškovou kanalizaci, elekt-

roinstalaci, plynové ústřední topení, tep-

lovzdušné vytápění i  sociální zařízení. 

Umožnila využívat objekt pro kulturní úče-

ly. V následujících desetiletích až do dne-

ška prodělala tvrz řadu dalších závažných 

proměn od  střechy po  rekonstruovaný 

náznak příkopu, obklopily ji rozsáhlé par-

ky. Na  konci osmdesátých let minulého 

století tvrz v  přízemí nabízela výstavní 

síň a koncertní síň pro komorní koncerty. 

V horním podlaží se nacházela obřadní síň 

s varhanami, místnost obřadníků a míst-

nost svatebčanů, dále klubovny pro jazy-

kovou a hudební činnost všech generací. 

K  dispozici byla v  objektu pokladna, ob-

čerstvení a nevelká bytová jednotka kus-

toda. Nádvoří bylo úpravou jakoby před-

určeno pro dnešní letní hudební festivaly. 

Tak nastoupila naše tvrz svoje novodobé 

působení.

Jiří Bartoň

V 70. letech 20. století. 

Z fondů Muzea Prahy 11.

Naše tvrze na prahu 
své současnosti  
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Cyklostezky

Na kole jezdím léta, 

a protože spolu s rostou-

cím počtem automobilů bohužel klesá 

tolerance jejich řidičů k nám cyklistům, 

stále častěji vyhledávám trasy bez au-

tomobilů. A nalézám je. Je pravdou, že 

značení není vždy až tak docela polo-

patické, jak by člověk mého typu, tedy 

člověk bloudící, potřeboval, ale na dru-

hou stranu vnímám, že to není vždyc-

ky technicky možné. Ze zkušenosti 

dnes už vím, že stačí, když si takové 

místo dvakrát pomalu projedu a pak 

už jezdím automaticky. Letošní cyk-

lozvonění ukázalo několika desítkám 

vyznavačů jízdních kol, že se na Jižním 

Městě a v jeho okolí dá najet spousta 

krásných a bezpečných kilometrů, aniž 

by člověk na své trase potkal auto-

mobil, a těch několik nezbytných míst 

křížení cyklostezky se silnicí, na níž 

probíhá běžný provoz, lze projet se 

zvýšenou opatrností, nebo svůj bicykl 

prostě přetlačit. Pokud jedu s dětmi, 

dělám to tak téměř pravidelně. Je to 

nejen bezpečné, ale dětem to automa-

tizuje řešení situací, kde si nejsou jistí. 

Zastavit a po pár metrech nasednout 

je normální.

V úvodu jsem zmiňoval netoleranci ně-

kterých řidičů, ale v zájmu spravedlivé-

ho hodnocení musím konstatovat, že 

s rozvojem cyklistiky stoupá i počet ři-

dičů – cyklistů. Jsou velmi snadno roz-

poznatelní. Když vás se svým vozem 

dojedou a nemohou bezpečně předjet, 

tak za vámi jedou v uctivé vzdálenosti, 

aby vás nestresovali, tak dlouho, do-

kud nenaleznou vhodné místo k před-

jetí. Před časem jsem se skupinou přá-

tel bez problémů dojel z Jižního Města 

na Karlštejn a zpět. Těch několik málo 

míst, kde jsme tlačili jen proto, aby-

chom přejeli rušnou komunikaci, nestá-

lo za řeč ve srovnání s radostí, kterou 

nám výlet přinesl. Podobných výletů je 

z Jižního Města možné podniknout ce-

lou řadu. Pro většinu vyznavačů cyklis-

tiky sezona skončila, a tak si alespoň 

své stroje přes zimu dáme do kupy 

(dnes už se to ve většině případů bez 

odborného servisu neobejde) a společ-

ně budeme očekávat první teplé dny 

roku 2014.

Těším se, že se na nějakém výletu 

po bezpečné trase potkáme. A kdy-

byste měli čas a chuť podělit se o své 

cyklozážitky, ozvěte se do redakce Klí-

če. Ty nejzajímavější jistě otiskneme. 

Jan Meixner

Nápad pro zpříjemnění 
života seniorů

Seniorské rehabilitační cvičení začalo 

Byl jsem pozván do Domova seniorů v pražských Hájích 
na prezentaci nápadu, který se mi moc líbí, a proto vás 
o něm chci také informovat. 

Jeho cílem je znovu umožnit čtení knih, 

novin či osobní korespondence i  těm 

obyvatelům domova, jimž zhoršený zrak 

tuto možnost znemožňuje. O  nápadu 

i o pomůcce, která pomáhá, jsem si po-

vídal s  ředitelkou Domova seniorů Háje 

Mgr. Dagmar Zavadilovou.

Paní ředitelko, představte prosím řeše-
ní možnosti čtení pro seniory!
DZ: „V Domově seniorů Háje jsme pro kli-

enty nainstalovali kamerovou zvětšova-

cí lupu, která znovu dovolí číst i těm na-

šim obyvatelům, kterým se značně zhoršil 

zrak a ani brýlová korekce jim už čtení ne-

umožňuje. Speciální lupu jsme zakoupili 

od výrobního družstva nevidomých Spek-

tra, které již přes 20 let nejen dodává po-

dobné pomůcky, ale při jejich vývoji, do-

vozu či kompletaci zaměstnává více než 

50 % zdravotně, zejména zrakově, handi-

capovaných pracovníků.“

Proč jste zařízení zakoupili?
DZ: „Zvyšující se věk s sebou často nese 

slábnutí zraku, a  tím zhoršování či ztrá-

tu možnosti čtení knih, časopisů i osob-

ní korespondence. V mnoha takových pří-

padech lze lehčí projevy tohoto omezení 

zmírnit jasnějším osvětlením, brýlovou 

korekcí či optickou lupou. Jsou to postu-

py známé, leč často opomíjené. Navíc na-

jít optickou lupu umožňující osmi či dva-

náctinásobné zvětšení také není snadné. 

Podstatnější však je, že na vyšší zvětše-

ní se optikou nedostaneme, a já z vlast-

ní zkušenosti obyvatelů našeho domova 

vím, že ani takové optické pomůcky čas-

to nestačí.“

Co dělat v případech, v nichž optika 
nepomůže? 
DZ: „Tam, kde nepomůže optika, je mož-

né nasadit elektroniku. Ale nelekejte se! 

Obsluha takové pomůcky je stejně snad-

ná jako třeba obsluha televize. Nakonec 

televizní obrazovka je největší a  nejvidi-

telnější součástí takového zařízení.“

www.kamerovelupy.cz 
nebo www.spektra.eu

V době našeho rozhovoru se u  lupy vy-

střídalo několik klientů. Slyšel jsem jed-

noho staršího obyvatele, jak říká: „Hlavně 

abych to nepokazil, mně už se ruce příliš 

chvějí.“ A za chvíli s úlevou konstatoval: 

„Netušil jsem, že to půjde tak snadno, ani 

třas rukou se nepromítal do obrazu!“ Jiná 

klientka zkoušela pod lupou luštit křížov-

ku. A když jsem se jí zeptal, jak jí to jde, 

s úsměvem odpověděla: „Dělám něco, co 

jsem nedělala už dobrých 10 let.“

Milan Pešák

Městská část Praha 11 ve spolupráci s Fitness centrem 
Chrpa zahájily 1. října 2013 seniorské cvičení. 

Je určeno všem, kteří mají trvalé bydliš-

tě v Praze 11 a jsou seniory a mají chuť 

udržovat své fyzické a duševní schopnos-

ti. Cvičební hodiny jsou určeny pro ty, kte-

ří chtějí udržovat kondici za dohledu zku-

šených cvičitelů a fyzioterapeutů, pomocí 

metod, které mají všeobecně příznivý vliv 

na zdravotní stav, fyzickou a duševní kon-

dici seniorů v našem obvodu. Tuto aktivi-

tu podporuje a garantuje místostarostka 

Ing. Eva Štampachová. Zápis do kurzů je 

možný vždy před zahájením hodin  přímo 

ve Fitness centru Chrpa, Krejnická 2021, 

Horní Roztyly, nebo přihláškou na  poda-

telně  MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, Pra-

ha 4. Cvičební hodiny začínají v 10 a 11 

hodin, každé úterý. Cvičební hodiny nelze 

v průběhu měnit. Cena jedné hodiny šesti-

týdenního kurzu nebo dvanáctitýdenní-

ho kurzu činí 50 Kč pro seniora, zbývající 

část hradí MČ Praha 11. Zájemce při při-

hlášení zaplatí cenu celého šestitýdenní-

ho (300 Kč) nebo dvanáctitýdenního kurzu 

(600 Kč), popř. jeho část, sdělí své osobní 

údaje a obdrží permanentku na celý kurz. 

Cvičební pomůcky zajišťuje Fitness cent-

rum Chrpa, cvičenci mají vlastní cvičební 

oděv a obuv, popř. hygienické potřeby. Ka-

pacita sálu je 20 cvičenců, v případě zájmu 

bude cvičení rozšířeno o speciální hodiny. 

Info: rezervace na tel. 272 927 332 nebo 

www.chrpasport.cz



PÁTEK 20. 9.

DEN SPORTU 

A ZDRAVÍ

Ohlédnutí za druhou polovinou 
letošních oslav Prahy11

ČTVRTEK 19. 9.

DEN ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

A SLAVNOSTI 

SENIORŮ



SOBOTA 21. 9.

FOLKLÓRNÍ 

FESTIVAL A PIVNÍ 

SLAVNOSTI

NEDĚLE 22. 9.

ZÁVĚR OSLAV 

37. NAROZENIN 

JIŽNÍHO MĚSTA



18

Správné znění posílejte e-mailem na klic@praha11.cz, nebo zasílejte do redakce časopisu Klíč, 

Ocelíkova 672, Praha 4, do 15. listopadu. Soutěžíme o knihy z nakladatelství METAFORA. 

www.metafora.cz

Zábava
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ZUBNÍ ORDINACE
• přijímáme nové pacienty
• máme smlouvy s pojišťovnami
• dentální hygiena, bělění zubů

Kolektiv zubních lékařů nabízí 
bezbolestnou stomatologickou 
péči, individuální přístup.

Stomatologické centrum Háje 
Dental Image s. r. o.
Kosmická 537/2 – přízemí vpravo
tel.:  608 956 530
 608 903 035
www.dental-image.cz

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

Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou • PNEUSERVIS •
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

Pomůžeme Vám s privatizací, dluhy i exekucemi.

C H C E T E   P R O D A T   B Y T   ?
realitní kanceláře RIM Realit na Jižním Městě

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

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

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

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

800 910 910   I   canaba.cz

Velké byty 
za malé ceny v Praze

2 + 1, plocha 52 m2

1,65 mil. 
3 + 1, plocha 72 m2

1,99 mil.

inz_Nupaky_Klic_182x61_TISK.indd   1 14.10.2013   15:35:30
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kc zahrada
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s.

Malenická 1784

148 00, Praha 11

tel.: 271 910 246 

www.kczahrada.cz

Spojení: metro Chodov, bus 197 – zast. Jarníko-

va, pak 3 minuty chůze. Metro Opatov, bus 

122, 177 – zast. U Kunratického lesa, pak 

5 minut chůze od OC Chodov. Koncerty, pohád-

ky, divadlo, široká nabídka výtvarných, pohybo-

vých, jazykových kurzů, workshopy a výstavy. 

Na pohádky je jednotné vstupné 50 Kč. V našich 

prostorech působí již 4 roky Rodinné centrum 

BABOČKA, které poskytuje rozmanité kurzy pro 

děti od 6 měsíců do 8 let a školičku pro děti 

od 2 do 5 let. 

Více informací na www.rcbabocka.cz.

program
2. 11., 10.00–12.00: Sobotní dílna paní Něm-
cové: Strašidýlko Emílek – výroba strašidýlka 

z textilu. Vstupné 50 Kč.

2. 11., 15.00–16.00: Divadýlko Kuba uvádí po-
hádku: Není drak jako drak. Vstupné 50 Kč.

4. 11., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří uvá-
dí: Count Basie – význačná osobnost swingové 
hudby. Vstupné 50 Kč.

4. 11., 18.00 – 30. 11., 18.00: Výstava Foto že-
leznice – Zemský svaz FISAIC. Vstupné zdarma.

5. 11., 17.30–19.30: DRUM CIRCLE – skupino-
vé bubnování. Vstupné 100 Kč.

6. 11., 14.30–15.30: Divadýlko Kuba uvádí po-
hádku: Honza nebojsa. Vstupné 50 Kč.

8. 11., 17.00 – 10. 11., 17.00: 10. ročník listo-
padového festivalu anime, mangy a japonské  
kultury – Akicon. Vstupné 200–350 Kč.

13. 11., 14.30–15.30: Liduščino divadlo uvádí 
pohádku: Slon Bimbo v Tramtárii. 
Vstupné 50 Kč.

14. 11., 20.00–22.00: Koncert skupiny 
MŇÁGA A ŽĎORP. Vstupné 290 Kč.

16. 11., 10.00–12.00: Sobotní dílna paní Něm-
cové: Keramická lampa  – práce s keramickou 
hlínou. Vstupné 50 Kč.

16. 11., 15.00–16.00: Divadlo Matěje Kopec-
kého uvádí pohádku: Malostranská zimní po-
hádka. Vstupné 50 Kč.

16. 11., 17.00–20.00:  ZUMBA MARATON. 
Vstupné 300 Kč.

17. 11., 15.00–16.00: Ples princezen. Vstupné 

90 Kč.

18. 11., 14.30–16.00: Klub aktivního stáří uvá-
dí: Koncert Jiří Zonyga. Vstupné 50 Kč.

20. 11., 14.30–15.30: Divadlo Matěje Kopec-
kého uvádí pohádku: Vyprávění starého stro-
mu. Vstupné 50 Kč.

23. 11., 9.00–18.00: Setkání fotografů: Ro-
bert Vano, Jan Šibík, Pavel Krásenský, Petr 
Bambousek, Andrej Macenauer, Jakub Naho-
dil. Vstupné 350 Kč.

27. 11., 14.30–15.30: Divadlo Tondy Novot-
ného uvádí pohádku: Kvak a Žbluňk. Vstupné 

50 Kč.

28. 11., 20.00–22.00: Koncert skupiny STO 
ZVÍŘAT. Vstupné 260 Kč.

30. 11., 15.00–16.00: Divadýlko z pytlíčku 
uvádí pohádku: Prasečí slečinky. Vstupné 

50 Kč.

Nabídka kurzů KC Zahrada pro rok 2013/2014 
je široká:
•  Umělecké kurzy pod vedením paní Ilony 

Němcové: návrhářství, předškolní umělecká 

výchova

• Skupinové bubnování

• Muzikálová školička 

• Street dance

• Moderní yoyování

• Kondiční cvičení pro seniory

• Cheer Academy – cheerleaders 

• Zumba

• Tai – Chich-uan

• Pilates

• Kalanetika

• Pohybové studio pro děti do 10 let DaFi

chodovská tvrz
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s.

Praha 4, Ledvinova 9

tel.: 267 914 831, 267 915 444  

www.chodovskatvrz.cz

Galerie – Otevřeno od úterý do neděle – 13.00–

19.00 hod. Vstupné 50 Kč. Spojení: autobusem 

č. 125, 136, 213, 293 – zastávka Chodovská 

tvrz, pak 3 minuty chůze. Metrem C – Chodov, 

pak 10 minut chůze.

program
3. 11., 15.00–16.00: Divadlo Pruhované pa-
nenky uvádí pohádku: O červené Karkulce.
Vstupné 50 Kč.

4. 11., 18.00–20.00: Vernisáž k zahájení vý-
stavy absolventů umělecké školy ORANGE 
FACTORY ve Velké galerii. Vstupné zdarma.

Výstava potrvá do 10. 11. 2013. 

7. 11., 18.00–19.30: Šanson na Tvrzi. 
Vstupné 130 Kč.

10. 11., 15.00–16.00: Divadlo Kukadlo  uvádí 
pohádku: Rajský ostrov. Vstupné 50 Kč.

12. 11., 17.00–19.00: Vernisáž k zahájení vý-
stavy fotografi í Sáry Saudkové v Malé galerii. 
Vstupné zdarma.

Výstava potrvá do 11. 1. 2014. 

12. 11., 18.00–20.00: Vernisáž k zahájení vý-
stavy obrazů Václava Švejcara ve Velké galerii. 
Vstupné zdarma. 

Výstava potrvá do 11. 1. 2014. 

13. 11., 19.00–21.00: Koncert Heroldovo kvar-
teto a Jiří Bárta – sólo cello. Vstupné 190 Kč.

17. 11., 15.00–16.00: Divadélko Kuba uvádí 
pohádku: Návštěva v pekle. Vstupné 50 Kč.

21. 11., 19.00–21.00: Literárně hudební večer 
Bible čtená. Vstupné 100/50 Kč.

24. 11., 15.00–16.00: Divadlo Kukadlo uvádí 
pohádku: Jak chtěl skřítek zaspat Vánoce. 
Vstupné 50 Kč.

27. 11., 19.00–21.00: Václav Postránecký + 
Eve Quartet uvádí Shakespearovské sonety.
Vstupné 190 Kč.

ddm jižní m$sto
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
3. 11., 15.00–17.00: Strašidlácký rej. Maškarní 

rej se soutěžemi a tancem. DDM JM, Květnové-

ho vítězství.

9. 11., 14.00–19.00: Homo Ludens. 15. ročník 

amatérského divadelního festivalu. Žižkovské 

divadlo Járy Cimrmana.

9. 11., 9.00–12.30: Keramická dílna s vánoční 
tematikou. DDM JM, Šalounova.

9. 11., 13.30–17.00: Keramická dílna s vánoč-
ní tematikou. DDM JM, Šalounova.

16. 11., 9.30–17.00: Kurz animace A. Tvorba 

animovaného fi lmu pro děti i jejich rodiče. DDM 

JM, Šalounova.

16. 11., 14.30–17.30: Keramický šperk v kůži. 
Tvořivá dílna. DDM JM, Šalounova.
17. 11., 9.30–17.00: Kurz animace B. Tvorba 
animovaného fi lmu pro děti i jejich rodiče. DDM 
JM, Šalounova.
23. 11., 9.30–12.00: Adventní kalendáře. Vá-
noční dílna pro děti. DDM JM, Šalounova.
23. 11., 9.00–14.00: Turnaj ve stolním te-
nise. Turnaj pro děti a jejich rodiče. DDM JM, 
Šalounova.
30. 11., 9.30–12.00: Adventní věnce. Vánoč-
ní dílna pro děti, mládež i dospělé. DDM JM, 
Šalounova
30. 11., 14.00–16.30: Adventní věnce. Vá-
noční dílna pro děti, mládež i dospělé. DDM JM, 
Šalounova.
30. 11., 9.00–20.00: M-team cup 2013. 
3. ročník soutěže v aerobiku. TJ JM Chodov.
Připravujeme: 5. 12. Čertovský karneval.
DDM JM si vyhrazuje právo na změnu programu. 
Podrobné informace naleznete na 
www.ddmjm.cz.

benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11
tel.: 272 912 124, mob.: 603 468 151
informační hodiny: pondělí 10.00–12.00

program
Sobota 9. 11., Podzimní fi mování pro maminky 
– hrajeme si s texturami, 10–13 hod.
Sobota 16. 11., Já, kdo jsem – porozumění 
sobě, svým dobrým i horším stránkám a lidem 
kolem mě – seminář pro maminky vracející se 
do zaměstnání po mat. dovolené, zdarma.
Mikulášská sobota 30. 11., Veselé dopoledne 
s čertovskou dílničkou, pohádkou a andělskou 
nadílkou. 
Čtvrteční tvořivé dílny pro děti od 7 let – výro-
ba dárků a šperků z  Fimo hmoty, korálků, fi lce, 
čt 16.30–18.30 hod.
Novinka
FITBALLY S VERONIKOU – hodina na velkých 
míčích, která vás naladí, protáhne a posílí celé 
tělo, vhodné jako prevence bolestí zad a kloubů.

Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců 
do 2 let, dopoledne denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
FIT pohybový program pro kluky a holčičky 
od 3 let, po a st 15.15, 16.00.
Tanečně pohybové studio pro holčičky od 3–7 
let, úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
čt 16.00.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po 16.00–18.00. 
BALANTES a PILATES (cvičení pro krásu těla 
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00, 
st 11.00 a čt 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – zdra-
votní cvičení podporující protažení a posílení nej-
více zatěžovaných svalových skupin, prevence 
bolestí zad a relaxace pro dobrou psychickou 
pohodu, út 18.00, čt 18.00.
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská škola pro děti od 2 let. 
Najdete u nás zdravou školku podporující po-
hybové aktivity, pobyt venku na velké zahradě 
i přirozené vzdělávání dětí s prvky Montessori 
pedagogiky.
Více informací na 
http://msbenjaminek.webnode.cz. 
Poradny
Psychologické a partnerské poradenství pro 
maminky vracející se do zaměstnání, zdarma.
Sociálně-právní poradna pro rodiny.
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

Kulturní přehled listopad 2013
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Zlomená kletba čísla 13
Letošní ročník tradičního jihoměstského festivalu Dobytí 
Jižního pólu vol. 13, který pořádá Proxima Sociale, o. s., se 
přes osudové číslo 13 vydařil. Z důvodů probíhajících oslav 
Dnů Prahy 11 byl festival rozdělen do dvou dnů. 

Ve středu 18. 9. byla scéna v  nízkopra-

hovém klubu Jižní pól v  Brandlově ulici 

koncipována především pro děti a  mlá-

dež z Prahy 11 a hlavním tahákem dne 

bylo vystoupení mladého rapera Johny-

ho Machette. Především u divaček sklidil 

úspěch srovnatelný s  vystoupeními � e 

Beatles. Naštěstí nikdo ze 70 fanoušků 

neomdlel, ale nechybělo k  tomu mnoho. 

V  rámci dne rovněž proběhl graffi  ti jam, 

během kterého vznikla doslova umělec-

ká díla na  přilehlých zdech Jižního pólu. 

Méně zkušení umělci vyzkoušeli, že malo-

vat se dá i na potravinářskou fólii nataže-

nou v prostoru.

V pátek 20. 9. festival pokračoval v  KC 

Zahrada odpoledním dětským progra-

mem s různými soutěžemi o ceny a pře-

devším malováním na obličej. Díky tomu 

jste v  okolí potkali rodiče, kteří vedli 

za ruku různá zvířátka.

Festival zakončilo večerní vystoupení ně-

kolika kapel v hudebním sálu KC Zahrada. 

Program zahájili mladí rap/pop muzikanti 

Marcus a Remin, na které přišel jejich fan-

klub z Jižního Města v celkem početném 

houfu. Veliký ohlas u  návštěvníků skli-

dila hlavní kapela stylu garage punk Dir-

ty Blondes s  charismatickou zpěvačkou, 

Queens of Everything ukázali, že punk´-

n´roll s  dechy se dá hrát velice rychle, 

ale zároveň melodicky, a kapela Gambrz 

Reprs předvedla, že rap může být zábav-

ný i pro posluchače jiných žánrů. Přibližně 

240 návštěvníků celého dne se rozhodně 

nenudilo. 

Za rok se s vámi těšíme na další ročník.

Kulturní centrum Zahrada, 

Malenická 1784, Praha 4 

Vás zve na koncert skupiny      

STO ZVÍŘAT
NEKROSONGY ANEB PÍSNĚ, KTERÉ JSTE NEMOHLI SLY-
ŠET! (1990–1996). Jedná se o písničky, které vznikly v mi-

nulém tisíciletí a které mnozí neslyšeli z prostého důvodu – 

nebyli ještě na světě... Přesto ty songy nezemřely a těší se 

na koncertní provedení. Navíc bude záležet na divácích toho 

konkrétního večera, které si vyberou a vzápětí uslyší. 

Během první zvířecí série, ve které zazní jak písně z aktuál-

ního alba HRAJU NA KLAVÍR V BORDELU, tak osvědčené 

kousky jako Škola, Nikdy nic nebylo, Dáma s čápem nebo 

Nejkratší cesta, diváci označí na tabuli v seznamu Nekroson-

gů ty, které budou chtít slyšet v druhé části programu. Těch 

5, které dostanou největší počet hlasů, kapela vzápětí za-

hraje. Na seznamu vykopávek se najdou zaprášené klenoty 

jako Ryba, Vrány, Podpaží, Loutka, Napospas a další. 

Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, Praha 4 

Vás zve na koncert skupiny      

Mňága a Žďorp je česká hudební skupina zastupující žánr 

alternativní rock. Kapela pochází z Valašského Meziříčí. For-

movala se již od roku 1983. Zpočátku vystupovala pod ná-

zvem Slepé střevo, členové Mňágy současně působili i v ji-

ných kapelách. Tyto kapely však zanikají a od roku 1987 se 

již hovoří jen o skupině Mňága a Žďorp.

Do povědomí se dostala především hitem „Hodinový hotel“, 

který je první skladbou na debutovém albu skupiny nazva-

ném příhodně Made in Valmez (1991). 

V letošním roce kapela vydala 

DVD z koncertu v pražské Lu-

cerně a  při křtu oslavila 

25. výročí. MŇÁGA 

A ŽĎORP

14. 11. 2013 

20.00 HOD.  

STO ZVÍŘAT 

– NEKROSONGY TOUR

28. 11. 2013 

20.00 HOD.  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

Lesy
V prostorech Artotéky budou před-

staveny přírodou inspirované akvarely 

akademické malířky Heleny Slavíkové – 

Hruškové. Vernisáž se koná ve středu 

6. 11. od 19 h.
4. 11.–30. 11. 2013

Knihovna Opatov – Artotéka

Praha 11, Opatovská 1754

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 h.; So 9–15 h.

tel.: 272 918 759
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Interkros - chlapci a dívky 5-10 let
získávání základních sportovních návyků,
trénink interkrosu, bezkontaktní sport

Boxlakros / Fieldlakros - chlapci 10-15 let
jeden z nejrychlejších a nejdynamištějších sportů
s častým tělesným kontaktem

Ženský lakros - dívky 10-15 let
rychlý, dynamický a kontaktní sport

POJĎ HRÁT LAKROS
Jsme lakrosový klub Jižní Město a hledá-
me nové členy do svých řad.
Je ti 4- 15 let? Ozvi se nám a zapiš své 
jméno do historie klubu!

Trenér mládeže - Pavel Došlý
pavel.dosly@lcjm.cz
http://nabor.lcjm.cz

Aktuálně

Společnost Jiho-

městská sociální, 

a. s., za podpory 

MČ Praha 11 vy-

hlásila akci, která by 

měla nejen ukázat, že Jižní Město je měs-

tem, kde se seniorům žije dobře, ale ješ-

tě vám, tedy seniorům, život zjednodušit 

a pomoci vám s vaším životem na Jižním 

Městě. V rámci této akce budou naši za-

městnanci a  spolupracovníci oslovovat 

jednotlivé obchody i  organizace s  pros-

bou o společnou snahu zajistit vám lep-

ší služby, či další, i  když třeba nepatrné 

výhody, jako je lupa u  regálu s  potravi-

nami, sleva v určitém čase na služby, či 

jakkoli jinak zpříjemnit vám každý den. Již 

v příštím čísle přineseme seznam obcho-

dů či poskytovatelů služeb a organizací, 

kteří nám vyšli vstříc a do akce se zapoji-

li, abyste věděli, kam směřovat vaše kro-

ky. Snahou celé akce je jediné, tedy zpří-

jemnit a zjednodušit vám život na Jižním 

Městě. Děkujeme tímto také starostovi 

MČ Praha 11 Daliboru Mlejnskému, že 

náš záměr podpořil. 

Milý žáci 9. tříd ZŠ, vážení rodiče,
pod záštitou MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 

11 a  ve  spolupráci s  Rádiem Impuls 

Vás zveme k celostátnímu projektu „CO 

MÁM KOLEM SEBE RÁD“ ANEB „CO 

BYCH OPRAVDU CHTĚL“.

Projekt je zaměřen na „študákovu duši“ 

v době rozhodování o své další budouc-

nosti a volbě následující školy.

Natočte na  své mobilní telefony, foto-

aparáty, tablety, kamery pětiminutovou 

zprávu o tom, co máte kolem sebe rádi. 

Jací lidé Vám jsou blízcí, na která místa 

se rádi vracíte – domov, příroda, školní 

kroužky, zkrátka tam, kde se cítíte dob-

ře. Řekněte nám, čeho si v životě vážíte, 

co Vás štve a co byste opravdu chtěli. 

Příspěvky zpracujeme do formátu krát-

kých fi lmů a ti nejlepší z vás získají u pří-

ležitosti slavnostní premiéry v  kině Ci-

nema Star věcné ceny od renomované 

odborné poroty. Filmy budou promítá-

ny pro rodiče, hosty a zúčastněné školy.

Na spolupráci se těší studenti SOŠ mul-

timediální a  propagační tvorby v  ulici 

Stříbrského v Praze 4-Hájích.

Příspěvky odesílejte do  konce ledna 

2014 na eduso.cz/mojevideo. Informa-

ce na  www.eduso.cz a  nebo osobně 

ve dnech otevřených dveří dne:

5. 11., 14. 11., 

4. 12. a 14. 1. 

13.00–17.00.

Jižní Město 
– město přívětivé k seniorům

POZOR! POZOR! POZOR! 

Staňte se fi lmovým tvůrcem!

NATOČ NA SVŮJ 

MOBIL, FOTOAPARÁT 

ČI TABLET 

PĚTIMINUTOVKU
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Řecká restaurace 
U Jorgose

Řecká pohoda na jihu, tak by se dala uvést příjemná řecká 
restaurace U Jorgose. 

Nemusíte za  ní jezdit do  centra Prahy, 

stačí, když zajdete do  ulice Mírového 

hnutí 2137/7 tady u nás na Jižním Měs-

tě, najdete ji v  Hotelu Chodov ve  spor-

tovním komplexu TJ Chodov. Restaura-

ce funguje jako rodinný podnik a vede ji 

nefalšovaný usměvavý Řek Jorgos Ilios. 

Ten působí v  prostředí řecké gastrono-

mie už víc jak patnáct let a  pokud jste 

měli oblíbenou řeckou tavernu Delfi  v Po-

dolí… tak právě tam Jorgos Ilios působil.

Výborná a lahodná řecká jídla se tady při-

pravují z originálních surovin, které sem 

cestují jak jinak než z  Řecka. K  středo-

mořským specialitám můžete ochutnat 

kvalitní řecká vína. Součástí restaura-

ce U Jorgose je salonek pro dvacet hos-

tů se samostatným vchodem, který se 

ideálně hodí pro pořádání soukromých 

i  fi remních oslav. V  létě si jídlo můžete 

vychutnat na venkovní terase, kde je in-

stalovaná obrazová galerie nejkrásněj-

ších řeckých lokalit. 

Zajímavou novinkou, na  kterou se tady 

můžete těšit, je akce Sněz, co sníš v ce-

nové relaci kolem tří set korun. Právě 

za takovou cenu si budete moci pochut-

nat na  čemkoli a  v  jakémkoli množství 

vás napadne. Další příjemnou nabídkou 

je velký výběr míchaných nápojů. A  po-

kud nemáte ještě program na konec roku, 

můžete ho strávit právě tady, v  příjem-

ném prostředí s řeckou atmosférou. Jor-

gos, jak tady všichni majiteli restaurace 

říkají, totiž chystá na konec roku a silves-

tra program s živou hudbou a ohňostro-

jem a rezervace jsou stále ještě možné.

Pokud si cestou chcete jen koupit ně-

jakou řeckou lahůdku s  sebou a  bude-

te platit hotově, máte příjemnou dese-

tiprocentní slevu. Dostali jste právě teď 

chuť na musaku, stifado či koinisto, nebo 

chcete jen ochutnat delikátní lilkovou po-

mazánku a dát si skleničku výborné retsi-

ny… přijďte… k Jorgosovi.

daf

Kontakt
Řecká restaurace U Jorgose

Mírového hnutí 2137/7,149 00  Praha 4

www.ujorgose.cz

jorgos.ilios@ujorgose.cz

tel.: 721 512 303

OKÉNKO PRO 

PODNIKATELE

LISTOPAD
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Trafostanice 
v novém kabátě

Jižní Město má barevné trafostanice. Proměnily se v zajímavé objekty díky akci Praha 11 
Streetart. Symbolicky prošlo proměnou 11 trafostanic na území Prahy 11. Barevné 
proměně se nevyhnuly ani podchody a další vytipované plochy po celém Jižním Městě.

Impulz ke změně vzhledu trafostanic při-

šel přímo od  vedení Městské části Pra-

ha  11, se souhlasem vlastníka objektů, 

Pražské energetiky – PREdistribuce. Ná-

měty a  zpracování pro jednotlivé trafo-

stanice vzešly od jedenácti autorů, které 

vybíral známý streetartový umělec Pas-

ta Oner.

Zeptali jsme se ředitele společnosti Kul-

turní Jižní Město, o. p. s., Zbyňka Hola-

na na pár podrobností k akci. „Chtěl bych 

na  tomto místě poděkovat PREdistri-

buci, která zaplatila náklady akce, a  rád 

bych zmínil, že graffi  ti na  trafostanicích 

a v podchodech jsou součástí akcí KUL-

TURNÍHO JIŽNÍHO MĚSTA, o. p. s. – or-

ganizace, která se stará o kulturu na Již-

ním Městě.“

Tvůrci dostali ke zdobení trafostanic zce-

la volnou ruku, jedinou podmínkou byla 

volba tématu, které nemělo budit pohor-

šení. Výsledky celé akce se představily 

během tiskové konference na konci října, 

kde byla k dispozici i unikátní mapa se za-

kreslením všech trafostanic a doprovod-

ným textem. Pro srovnání přinášíme i fo-

tografi e trafostanic před proměnou.

daf

DědinovaU Dubu

Bachova
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Ledvinova

MichnovaValentova

Donovalská

Starochodská

Markušova
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Ze zápisníku 
Městské policie

SCHOVÁVÁNÍ PO DOMECH 
NEBYLO NIC PLATNÉ
Dne 16. 2. dopoledne bylo oznámeno 

na operační středisko OŘ MP 

Praha 11, že v obytném domě v uli-

ci Bachova se v suterénu schovává 

neznámý muž. Po příjezdu na místo 

a krátkém pátrání hlídka v suterénu 

jednoho z obytných domů pod scho-

dy nalezla mladíka. Následnou lustra-

cí bylo zjištěno, že se jedná o chlapce, 

který utekl z dětského domova a je 

po něm Policií ČR vyhlášeno celostát-

ní pátrání. Strážníci chlapce před-

vedli na MO PČR a předali k dalšímu 

šetření.

I STRÁŽNÍCI NA SLUŽEBNÍCH 
KONÍCH KONTROLUJÍ
Dne 18. 2. odpoledne strážníci OŘ 

MP Praha 11, konající hlídku na slu-

žebních koních, prováděli kontrolu 

majitelů psů, zda jsou řádně zaevido-

váni v registru hl. m. Prahy. V jednom 

případě bylo zjištěno, že majitel psího 

kamaráda opomněl takto učinit. Z to-

hoto důvodu strážníci celou věc ozná-

mili na ÚMČ Praha 11 k dalšímu še-

tření. I nadále v průběhu celého roku 

budou strážníci v Praze 11 provádět 

namátkové kontroly, zda jsou psí přá-

telé řádně evidováni a zda jejich maji-

telé po nich řádně uklízejí.

VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ 
POMÁHALO
Dne 24. 2. v ranních hodinách v ulici 

Roztylská na parkovišti v OC Chodov 

bylo strážníky za pomoci vyhledáva-

cího zařízení na odcizená vozidla, za-

koupeného městskou částí Praha 11, 

nalezeno odcizené vozidlo Fiat Pan-

da. Z důvodu podezření ze spáchá-

ní trestného činu strážníci věc předali 

k dalšímu šetření Policii ČR. 

STRÁŽNÍCI BYLI NA POZORU
Dne 25. 2. v odpoledních hodinách 

si strážníci při běžné hlídkové činnos-

ti povšimli v ulici Plickova muže, který 

vyhazoval domovní odpad z kontej-

neru před obytným domem. Z tohoto 

důvodu strážníci muže vyzvali k pro-

kázání totožnosti a na základě lustra-

ce přes Policii ČR bylo zjištěno, že do-

tyčný znečišťuje veřejné prostranství 

odpadem a že po jeho osobě Policie 

ČR vyhlásila celostátní pátrání. Stráž-

níci nechali muže nepořádek uklidit 

a předvedli ho na MO PČR, kde ho 

předali k dalšímu šetření.

ZZe zápisníku 
Městské policie

Právní poradna pro občany
městské části Praha 11 – ZDARMA

Jak je to s pitím alkoholu na 
veřejných prostranstvích?

Městská část Praha 11 nabízí zdarma právní poradenství 
v Informačním centru Prahy 11 v budově Finančního úřadu 
v Opatovské ulici u stanice metra Háje. 

Iuridicum Remedium, o. s., 
tel.: 272 661 122, 267 902 488
Schůzku si mohou občané domlu-

vit buď na  uvedených telefonních 

číslech nebo přes rezervační on-line 

formulář na  webu městské části – 

www.praha11.cz. Klienti mohou také 

přijít přímo do  poradny, která je ote-

vřena každé úterý od  deseti hodin 

dopoledne do  půl čtvrté odpoled-

ne. Čas vymezený na  klienta je max. 

30 minut. Můžete zde řešit: konzultace 

a rady v oblasti nájemních práv k bytu, 

pracovního práva a výkonu rozhodnutí 

(exekucí) v oblasti jejich práv a povin-

ností k orgánům veřejné správy. Každý 

měsíc dostáváme zprávy o poskytnu-

tých službách a díky tomu má městská 

část zpětnou vazbu o tom, jaká téma-

ta občané nejčastěji řeší.

Strážníci Městské policie hl. m. Prahy v rámci hlídkové 
činnosti mimo jiné kontrolují dodržování právních předpisů 
metropole. 

Jedním z nich je i Obecně závazná vy-

hláška č. 12/2008 Sb., kterou se za-

kazuje požívání alkoholických nápojů 

na  veřejných prostranstvích. Tato vy-

hláška ale s účinností od 5. října pro-

šla novelizací s  číslem 11/2013 Sb. 

Zmíněná novelizace oproti předchozí 

verzi rozšiřuje na území hlavního měs-

ta lokality, kde se občané a návštěvníci 

alkoholu nenapijí, aniž by se ohrozili 

možností postihu. „Strážníci Prahy 11 

budou zpočátku občany spíše upozor-

ňovat na skutečnost, že v dané lokalitě 

je zakázáno požívat alkoholické nápo-

je,“ říká ředitel Obvodního ředitelství 

Městské policie Praha 11 Petr Schej-

bal, DiS. Díky této vyhlášce nehrozí, že 

by maminky s  dětmi na  hřišti musely 

snášet pohled na popíjející osoby hned 

za  oplocením hřiště. „Vyhláška uvádí, 

že se nesmí požívat alkoholické nápo-

je nejen v  okruhu sto metrů od  škol 

a školských zařízení, ale nově také sto 

metrů od hřišť a pískovišť,“ informuje 

ředitel Schejbal. Pokud tedy občané 

nebo návštěvníci Jižního Města budou 

svědky tohoto protiprávního jednání, 

mohou se obrátit na  linku tísňového 

volání 156 nebo přímo na  operační 

středisko Městské policie Praha 11. 

Alkoholické nápoje se též nesmí kon-

zumovat v okruhu sto metrů od stanic 

metra a sto metrů od zdravotnických 

zařízení. Novelizace vyhlášky se zamě-

řuje i na nástupní ostrůvky a samostat-

ná nástupiště veřejné dopravy, včetně 

přístřešků pro cestující umístěných 

mimo nástupní ostrůvky a  samostat-

ná nástupiště veřejné dopravy, kde se 

také nesmí požívat alkoholické nápoje. 

„Mimo tato obecně vymezená místa 

existují v  každé městské části další 

specifi cké lokality, kde je zakázáno po-

žívání alkoholických nápojů. Na Jižním 

Městě máme těchto specifi ckých loka-

lit dvaadvacet. Patří mezi ně například 

Centrální park, Park u Chodovské tvr-

ze, prostranství u některých nákupních 

center, některá náměstí, ulice a  vnit-

robloky. Občanům doporučuji, aby se 

s těmito místy seznámili, a vyhnuli se 

tak nepříjemnostem,“ uzavírá Schejbal. 
Milena Bližňáková, MP hl. m. Prahy

Život na Jižním Městě
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Nižší ceny – to je hlavní důvod, 

který už statisíce lidí v Česku 

přiměl k výměně dosavadního 

dodavatele elektřiny a plynu. 

U zavedených alternativních 

dodavatelů, jakým je 

CENTROPOL ENERGY, navíc 

získávají stabilní zázemí silné 

společnosti. Jak vlastně taková 

výměna dodavatele probíhá 

a kdo spotřebiteli zajistí, 

že vše bude tak, jak má být? 

O tom více v rozhovoru 

s Jaromírem Vrchotou, 

odborníkem ze společnosti 

CENTROPOL ENERGY, která 

je s 350 000 zákazníky jedním 

z největších alternativních 

dodavatelů plynu a elektřiny 

u nás.

Už šest let máme možnost změnit dodavatele energií. Co to ale pro zákazníka znamená? Na co se má připravit?

Určitě je dobré vybírat pečlivě. Pokud si jako svého nového dodavatele vybere silného partnera, změnu téměř nezaznamená. Jediným 

hmatatelným znakem jsou nižší faktury za elektřinu a plyn. Silný partner totiž veškeré úkony spojené se změnou, od technických 

záležitostí až po nutné formality, provede za zákazníka. 

Jak přesně probíhá změna dodavatele u CENTROPOL ENERGY?

Naše společnost poskytuje svým odběratelům kompletní servis. Na základě plné moci od zákazníka provádíme automaticky všechno 

my. Změna dodavatele je spojená s několika zásadními kroky. V první řadě je to výpověď stávajícímu dodavateli, nahlášení změny 

u operátora trhu s elektřinou nebo plynem a nakonec uzavření smlouvy s novým dodavatelem. To všech probíhá v naší režii. Zákazník 

pouze vyplní formulář s názvem „Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny.“ Popřípadě obdobný formulář k odběru zemního 

plynu. Oba je možné získat na internetu nebo při návštěvě obchodního zástupce.

Kdo zákazníkovi zaručí, že změna dodavatele probíhá správně a že nedojde k nějaké chybě, která ho poškodí? 

Celý proces změny dodavatele je popsán v zákoně, nejde ho tedy obejít ani zkrátit. Nad tím, aby se postupovalo skutečně správně, dohlíží 

Energetický regulační úřad. Ten kontroluje všechny povinné postupy a zároveň bdí nad tím, aby nebyly poškozeny zájmy spotřebitelů. 

Říkáte, že celý proces změny je daný, jak dlouho vlastně trvá?

Od podání žádosti o změnu dodavatele až k okamžiku, kdy vám přijde první faktura od nového dodavatele, uběhnou 4 měsíce. První měsíc 

je takový rozehřívací. Slouží především klientovi, aby si vše dobře rozmyslel, a pokud jeho zájem opadne, může od smlouvy odstoupit. 

Drtivá většina zákazníků se ale rozhodne skutečně od naší společnosti odebírat elektřinu nebo plyn. Pro ně začneme připravovat veškeré 

kroky ke změně dodavatele. Tyto úkony mají své dané lhůty a není možné je urychlit.

Je určitě skvělé, že celou změnu provádíte vy. Na druhou stranu, nejsou zákazníci trochu v nejistotě, 

když musí 3 měsíce čekat na změnu? 

I na to jsme mysleli, a proto o úspěšném dokončení jednotlivých fází změny dodavatele naše budoucí zákazníky pravidelně informujeme. 

Nejčastěji formou textových zpráv či informačních dopisů. 

Co ještě u Vás získáme mimo nízkou cenu energií?

Další úsporou je e-shop CENTROPOL ODMĚŇUJE a věrnostní program RODINA CENTROPOL. V jeho rámci mohou klienti získat 

výrazné slevy na celou řadu služeb a zboží, mezi něž patří například asistenční služba nebo výhodné nákupy ve vybraných lékárnách. 

Nově mohou zákazníci CENTROPOL ENERGY využít také možnosti levného volání s mobilním operátorem CENTROPOL. Nový mobilní 

operátor má pro klienty CENTROPOL ENERGY speciální tarify. S tarifem „C energie“ mohou tito zákazníci volat za 1,50 Kč za minutu, 

nemusí se vázat žádnou smlouvou a navíc získají u tarifů měsíční slevu 150 Kč.

Děkujeme za rozhovor.

Nižší cena a stabilní zázemí 
– to získáte změnou dodavatele energií
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Plošná inzerce 

Řádková inzerce 

Vkládaná inzerce 

Termíny uzávěr a vydání v roce ����

STANDARD: <=@ Kč bez DPH • HIGHLIGHT: W@@ Kč bez DPH
Maximální délka textu inzerátu činí ��� znaků včetně mezer a znamének interpunkce.

Text inzerátu STANDARD je vysázený černou barvou na bílém podkladu.

Text inzerátu HIGHLIGHT je vysázený černou barvou a je barevně zvýrazněný.

Garantujeme, že v jednom vydání časopisu nepřevýší počet inzerátů HIGHLIGHT počet inzerátů STANDARD.

 
POZOR ZMĚNA!

Inzerci v časopisu Klíč můžete nově objednávat na:
Tel.: ��� ��� ���

E-mail: inzerce@casopisklic.cz

www.casopisklic.cz

CENÍK INZERCE

Cena za vklad: X= =@@ Kč bez DPH
K ceně za vklad je účtována navíc cena za gramáž 

vkladu, a to následovně:

 @ – [ g:  @,X= Kč/ks bez DPH
 W – \] g:  @,<X Kč/ks bez DPH
 \= – X= g:  @,]W Kč/ks bez DPH
 X[ – ]@ g:  @,[= Kč/ks bez DPH

Vkládanou inzerci je možné umístit pouze do celého nákla-

du časopisu, který činí �� ��� ks výtisků. Maximální možný 

formát vkladu je ��� x ��� mm a maximální hmotnost vkla-

du činí �� g. Vkladem mohou být pouze tiskoviny. Nelze 

vkládat reklamní předměty či vzorky výrobku.

�. strana obálky: + X@ % • �. strana obálky: + \= % • �. strana obálky: + X= %

�/�

��� x ��� mm

�� ��� Kč 

bez DPH

�/�

��� x ��� mm

�� ��� Kč 

bez DPH

�/�

��� x �� mm

�� ��� Kč 

bez DPH

�/�

�� x ��� mm

�� ��� Kč 

bez DPH

�/�

�� x �� mm

� ��� Kč 

bez DPH

�/��

�� x �� mm

� ��� Kč 

bez DPH

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Uzávěrka ��. ��. ��. �. ��. �. ��. �. ��. �. ��. �. ��. �. x ��. �. ��. �. ��. ��. ��. ��.

Vydání �. �. �. �. �. �. ��. �. �. �. �. �. �. �. x �. �. �. ��. �. ��. �. ��.

Inzerce
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Restaurace Pražanka
Jažlovická 38, Praha 4 – Háje

Rezervace: 739 571 656
www.restauraceprazanka.cz

Restaurace Pražanka 
vás zve do vinného sklepa
• vína z Pálavy ročník 2012
• více než 5.000 láhví za bezkonkurenční ceny

V pondělí 11. listopadu přijďte na svatomartinskou husu 
a mladé svatomartinské víno z Vinařství Šoman.

TEST 2013

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
35 % 
sleva



30 Inzerce

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT
BEZPEČNÝ DOMOV ZAČÍNÁ DVEŘMI!

Pobřežní 8, Praha 8 (Florenc)   |  777 335 878   |  www.next.cz

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ  

ZDARMA
Akce platí do 30. 11. 2013 při objednání spolu s dveřmi
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Vaše dárcovství chrání život.

Darováním krevní 
plasmy mohu 
zachránit život 
i někomu z mé 
rodiny. A navíc 
obdržím náhradu 
až 400 Kč.

Plasmu můžete darovat již 4 roky v našem dárcovském centru Chodov (DCCH) situovaném přímo v Obchodním centru 
Chodov na Praze 4. Za tuto dobu si již desetitisíce našich dárců ověřily naši profesionalitu a vstřícný přístup.  

Nové, moderní zdravotnické zařízení, ve kterém můžete darováním plasmy přispět k výrobě léků, které jsou životně 
důležité pro mnoho nemocných, najdete na nejvyšším patře obchodního centra.  

Při darování plasmy nabízí DCCH vedle bezplatného lékařského vyšetření a úhrady Vašich nákladů i kompenzace času 
ve výši až 400  Kč za jeden úspěšný odběr a další výhody:
• optimální polohu a dostupnost z celé Prahy a okolí
• příjezd autem až k DCCH a parkování – 3 hodiny zdarma
• moderní prostředí a příjemný kolektiv
• možnost odběru 1 x za 14 dní, což znamená až 800 Kč za měsíc

Již druhý rok jsme partnery charitativního projektu rádia KISS 98 
„Pár minut pro život“ zaměřeného na získávání nových dárců krve v Pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

DCCH 
Obchodní centrum Chodov – střecha 
Roztylská 2321/19 
148 00 Praha 4
+420 27 207 5555  
dcch@dcch.cz  
Po-Pá: 7:00 – 19:00 
So:  8:00 – 13:30

Najdete nás na střeše 
Obchodního centra Chodov
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