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2 Inzerce

k. z. Průhonice - Čestlice
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!

Tato nabídka platí od 1. 9. do 30. 9. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

k. z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130             

Okrasné tvárnice
v nabídce celkem 6 typů v 11 barevných provedeních, šedá barva skladem

od

45,-
KE KAŽDÉMU BALENÍ 

PIVO ZDARMA

m2 od 

50,90 ! Fasádní pěnový polystyren EPS F
formát: 1000 x 500 mm, v tloušťkách od 10 do 140 mm

Zahradní obrubník
šedý, červený, 100 x 20 x 5 cm, 
50 x 20 x 5 cm, 100 x 25 x 5 cm, 
systém pero-drážka

Zámková dlažba Parketa
šedá, 20 x 10 x 6 cm, vibrolisovaná, vysoká pevnost 
a otěruvzdornost, odolná proti rozmrazovacím 
látkám, dobrý protiskluz, 50 ks/ m2

135,-/ m2

při paletovém odběru 

129,-/ m2

od

19,- !

www.bauhaus.cz

ks od

8,- !Izolace šikmých střech Domo
vhodné pro jakékoliv tepelné, zvukové, nezatížené izolace, λ

D
 ≤ 0,039 Wm-1K-1, 

šíře role 120 cm, tl. 8 – 20 cm, d 900 – 350 cm

SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI 0,039 Wm-1K-1

ks

2,70 !
   od 1 palety 2,58/ ks

*Platí pro držitele Klientské karty. Sleva na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, sleva až 50 % pro pacienty starší 
60- a mladší 15-ti let a pro všechny držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Ostatní pacienti získají slevu až 25 %. Slevu z doplatku lze poskytnout 
až do výše povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Výši slevy lze ověřit na účtence. Více informací v lékárně nebo na www.medifin.eu

SLEVA

NA DOPLATEK

SLEVA

NA DOPLATEK
25

věk od 16-ti do 59-ti let

věk do 15-ti let, nad 60 let

Poliklinika Šustova    Poliklinika Opatovská    Pobočka Majerského

SLEVA 50 %
NA DOPLATEK
na léky pro držitele Klientské karty*

vybrané léky pro chronické pacienty
s ještě NIŽŠÍMI doplatky



3Úvodem

Drazí přátelé,

vím, že mnohým z  vás teď po prázd-

ninách začínají starosti se školou. Vím 

také, že vám záleží na  tom, aby vaši 

synové a dcery úspěšně studovali, ale 

také se mohli uplatnit v  tom směru, 

pro který mají vlohy, zájem, v čem vidí 

své životní poslání.

I  my na  radnici máme zájem o  děti, 

o  mládež, neboť to je budoucnost 

naší městské části, našeho národa. 

Veďte své děti, své dorůstající syny 

a dcery tak, aby se zajímali nejen o své 

osobní problémy a o své nejbližší okolí, 

ale také o  problémy společenské, 

problémy, s kterými je potřeba svádět 

boj, své životní zápasy. A my dospělí 

víme, jaké zápasy nás denně čekají, ať 

už je to v podnikání, v pracovní činnosti 

i  u nás na  radnici. Všechno nejde tak 

lehce, jak si člověk může představovat.

Ale přesto mám radost, že světlo 

na  konci tunelu je čím dál jasnější, 

že se ekonomická situace Prahy 11 

zlepšuje. Jenom si tak někdy pokládám 

otázku, proč bývalé vedení přestalo 

myslet na  budoucnost – a  pokladna 

zůstala prázdná. 

Přesto je naší stálou snahou vylepšovat 

život občanů Jižního Města. Máme 

o vás a o vaše problémy stále zájem. 

A takovou důležitou příležitostí, jak se 

s  vámi setkat, budou Dny Prahy 11. 

Proto ta důležitá změna, z  Opatova 

k Chodovské tvrzi, k centru kulturního 

života. V naší městské části.

Využijte mnohých programových na-

bídek. Ať už pro děti, pro mládež, pro 

dospělé nebo pro seniory (živá hudba 

v kavárně Křejpského). Ať už je to hud-

ba, nebo sport (běh 11 km Prahou 11), 

nebo koncert „Stabat Mater“ v komu-

nitním centru Matky Terezy.

Vedení městské části i  já osobně se 

na  vás těšíme a  přejeme nám všem 

dobrou náladu.

Váš starosta

Jiří Štyler

Dvojité zlato přivezl 
nejlepší světový hasič 
z Ameriky až k nám

Skautský oddíl Krhúti zve Klub Kantýna 
ve Zkušebnách Praha

Pražské cyklozvonění
sobota 12. 9. 2015

Pestrý háv minulosti

Úspěšné výsledky oddílu 
atletika Jižní Město

Dny Prahy 11

Dny Prahy 11
17–20/9/2015
Oslavte s námi 39. narozeniny Jižního Města
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Starosta Jiří Štyler 
pozval seniory na parník
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Prázdninové zprávy z Rady

Zprávy z Rady MČ

Stále důrazně nesouhlasíme se 
zachováním problematické herny 
v ulici Hráského
V září 2014 dostala výpověď od soukro-

mého majitele objektu Hráského 2231 

důležitá veřejná služba – pobočka České 

pošty. Poštu nahradil na  podzim 2014 

problematický nájemník – Sportbar. Rada 

hlavního města Prahy vydala 9. 6. 2015 

usnesení, kterým odmítla podpořit ne-

souhlas MČ P11 s hernou v provozovně 

Sportbaru. Ve svém rozhodnutí zpochyb-

ňuje námitky s tím, že odmítá nebezpečí 

zvýšení drobné kriminality.  

Bez občanské vybavenosti stavby 
na Chodovci odmítáme
Rada městské části nesouhlasí s umístě-

ním bytových domů na Chodovci, objektů 

GEMMA a  AFFINITY jako výjimečně pří-

pustných staveb, viz. modifi kace úpravy 

ÚPn HMP U 0380/2006. Investor ve své 

bytové zástavbě neřeší občanskou vyba-

venost a  parazituje na  stávající veřejné 

službě poskytované MČ Praha 11.

Studie Globusu Na Jelenách opět 
neprošla 
Vedení radnice nesouhlasí s realizací Ob-

chodního centra Na Jelenách – Globus podle 

předložené studie. Důvodem je nedosta-

tečná dopravní propustnost přístupo-

vých komunikací, záměr neřeší komplexní 

území „Na Jelenách“ a svou funkcí degra-

duje uvedené území. Areál má navrženou 

prodejní a skladovou plochu 4 973 m2.

Pražské stavební předpisy (PSP) jsme 
pročetli pečlivě
Praha 11 připomínkovala novelu Pražských 

stavebních předpisů s  tím, že novela ne-

naplnila očekávanou věcnou a  legislativní 

stabilitu v  této oblasti. K  některým navr-

ženým ustanovením se nebylo možné vy-

jádřit bez nového územního plánu, někte-

rá ustanovení byla nesrozumitelná a řada 

z nich nevyhovuje podmínkám sídliště. Celé 

vyjádření Rady MČ najdete na  webových 

stránkách MČ Praha 11. Nyní je osud PSP 

v rukou magistrátních politiků.

Rušení společnosti Sportovní Jižní 
Město o.p.s. 
Správní rada společnosti SJM o.p.s., kte-

rá se konala dne 25. 6. 2015, rozhod-

la o zrušení této společnosti ke dni 31. 

12. 2015. Finální slovo v této věci bude 

mít zastupitelstvo MČ Prahy 11 během 

podzimu. Porada vedení MČ dne 10. 8. 

2015 souhlasila s  plánem, podle které-

ho nemovitý majetek ve  správě společ-

nosti Sportovní Jižní Město o.p.s. pře-

jde pod Jihoměstskou majetkovou a.s., 

s výjimkou sportovní části areálu Hrabá-

kova (zde se předpokládá převod toho-

to sportovního oválu na ZŠ Pošepného). 

Všechny tři sportovní oddíly, které dosud 

pod hlavičkou SJM působily, se nejpoz-

ději do konce letošního roku osamostat-

ní a budou nadále pokračovat ve své čin-

nosti jako samostatné subjekty.

Podporujeme dopravu na plavání pro 
mateřské školy
Rada MČ nadále dotuje dopravu na-

šich nejmenších na  plavecké kurzy, pro-

to v létě schválila přesun fi nančních pro-

středků v běžných výdajích rozpočtu MČ 

Praha 11 na rok 2015 ve výši 125 tis. Kč 

na dopravu na plavání pro mateřské školy 

na 2. pololetí školního roku 2014/2015.

Dny Prahy 11 – koncerty, umění, sport 
a zábava po celém Jižním Městě
Dny Prahy 11 vám umožní zažít Jižní 

Město jinak. Připraveny jsou koncerty, 

představení i sportovní akce. Podrobnos-

ti najdete na str. 15-18.

Výtah na metru Roztyly
Ve stanici metra Roztyly probíhá od 1. 8. 

2015 výstavba osobního výtahu v  části 

pevného schodiště mezi vestibulem a ná-

stupištěm stanice. Práce, při nichž vzni-

kají nežádoucí efekty (silné zaprášení, sil-

ný hluk, dým, jiskry), jsou povoleny pouze 

v noční výluce, ostatní práce probíhají ne-

přetržitě. Připravují se dvě dvoudenní sou-

vislé výluky (sobota a neděle 26. + 27. 9., 

31. 10. + 1. 11.), kdy stanice Roztyly bude 

uzavřena, vlaky metra budou stanicí pro-

jíždět, ze stanice Kačerov bude zavedena 

náhradní autobusová doprava. Provoz vý-

tahu se předpokládá začátkem roku 2016.

Omezení provozu v neděli 20. 9. 2015 
v souvislosti s během 11 km Prahou 11
Vážení občané, dovolujeme si vás upo-

zornit na  plánované omezení silničního 

provozu v  Praze 11 v  souvislosti s  bě-

hem 11 km Prahou 11. V  neděli 20. 9. 
2015 v době mezi 10.45 a 13.30, dojde 
k těmto změnám: 
•  Ulice U modré školy bude uzavřena

•  V ulici Opatovská bude umožněn pou-

ze jednosměrný provoz, a to ve směru 

od D1 do Hájů

•  V  ulici Hviezdoslavova bude umožněn 

pouze jednosměrný provoz, a to ve smě-

ru od Hájů k Litochlebskému náměstí.

•  V  ulici Chilská zůstane obousměrný 

provoz, nicméně vždy pouze v jednom 

pruhu.

Po  dobu běhu dojde i  k  drobným změ-

nám tras linek autobusů ve výše zmíně-

ných ulicích. Veškeré informace o  těch-

to změnách připravuje Dopravní podnik 

hl. m. Prahy. Další podrobnosti najdete 

na  webových stránkách www.praha11.

cz a Facebooku. Děkujeme za pochopení.

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11

Opět vás zveme po  prázdninách 
na pravidelné setkání starosty Jižní-
ho Města Jiřího Štylera s občany. Ko-
nat se bude ve středu 15. září 2015 
od 18.00 v ZŠ Ke Kateřinkám (vstup 

z  ulice Tererova). Vaše názory, pod-

něty a  myšlenky jsou pro nás stále 

důležité.

zveme po

Volná parkovací místa na parkovišti 
Opatovská
K dispozici je 250 garážových parko-

vacích míst. Dotazy na možnost vyu-

žití volných parkovacích míst na par-

kovištích MČ Praha 11 směřujte v 

pracovních dnech na tel. č. Jihoměst-

ské majetkové a. s. – 223 016 814, 

736 484 247. Více na straně 6.

vací místa
Informace o aktuálních výlukách 
vody si nechte zaslat do mobilu
SMS zprávy z vámi zvolené lokality do-

stáváte zdarma a službu lze objednat:

Zákaznická linka – 840 111 112

Webové stránky – www.pvk.cz

Zákaznické centrum PVK – Dykova 3, 

Praha 10

aktuálních

Rádi vás po prázdninách přivítáme na 
Zastupitelstvu městské části Praha 11. 
Konat se bude dne 23. 9. 2015 
od 13.00 v Kulturním centru Zahrada.

Další pravidelné setkání 
s Mgr. Jakubem Lepšem, zástupcem 
starosty pro školství, kulturu 
a sport, se koná mezi 16.30 a 18.30 
ve čtvrtek 24. 9. 2015 v sekci „C“ 
radnice Prahy 11 v ul. Ocelíkova.
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Překročili jsme ekonomický Rubikon

Již několikrát jste se v Klíči dočetli o neblahém dědictví z minulých let – prázdné 
městské pokladně. Je nám vyčítáno, nejvíce těmi, kteří tento stav zavinili, že si pouze 
stěžujeme, ale nejsme schopni nic pro nápravu stavu udělat. Rád bych dnešním 
článkem všechny skeptiky i vás, obyvatele Jižního Města, přesvědčil o opaku.

Nesedíme se založenýma rukama a neče-

káme, až nám „spadnou do klína“ dotace 

všeho druhu. Od magistrátních po evrop-

ské, i když i tyto dotace máme samozřej-

mě ve  svém hledáčku. Hledáme rezer-

vy. Zaměřujeme se přitom jak na úspory 

ve výdajích městské části, tak i na hledá-

ní zdrojů vlastních příjmů.

Daří se nám u  mnoha smluv zejmé-

na ve  službách dosáhnout snížení ceny 

u dodavatelů. Několik milionů korun jsme 

tak ušetřili na správě a údržbě městské-

ho majetku, za projektovou dokumentaci. 

Šetříme na nákladech na  služební auto-

mobily, kdy většinou využíváme své do-

pravní prostředky nebo MHD. Zrušili jsme 

málo využívané informační centrum v bu-

dově fi nančního úřadu s úsporou téměř 

1mil. Kč. Dalších příkladů by byly desítky.

Příjmy rozpočtu pak navyšujeme během 

roku oproti schválenému rozpočtu o ně-

kolik desítek milionů korun. Nejvyšší část-

ku tvoří příjmy z prodeje bytů. Při první 

elektronické aukci se prodalo pět bytů 

za 12 mil. Kč, na září se připravuje do dru-

hého kola aukce třinácti bytů s  předpo-

kládaným výnosem kolem 30 mil. Kč. 

S  úspěchem se setkala rovněž nabídka 

stávajícím nájemníkům odkoupit si byt 

do osobního vlastnictví, což by mohlo při-

nést v tomto a příštím roce do rozpočtu 

MČ dalších několik desítek milionů korun.

Další způsob navýšení příjmové části 

rozpočtu byl značně netradiční a byl po-

užit v prostředí Prahy 11 vůbec poprvé 

v  její historii. Vzhledem k tomu, že akci-

ová společnost vlastněná městskou čás-

tí (Jihoměstská majetková a. s.) měla 

na účtech za uplynulá léta nahromaděný 

zisk, aniž by věděla, jak ho využít, navr-

hl jsem, aby byla větší část tohoto zisku 

vrácena městské části ve formě dividen-

dy. Rozpočet tak byl navýšen o  částku 

4,25 mil. Kč, které by jinak bez užitku le-

žely na účtu JMM a. s.

Navyšujeme ceny pronájmů nebytových 

prostor, které byly v některých případech 

pronajímány téměř zadarmo. Započali 

jsme tak řešit jak nájem KD Opatov bo-

xery za  směšných 12 Kč/m2 prodlouže-

ný bývalým starostou Mlejnským do  r. 

2024, tak i  nájem sportovišť Mikulova 

a  Schulhoff ova. Začínáme připravovat 

koncepci pronájmu hlídaných parkovišť, 

jejíž uplatnění bude jednak přínosem pro 

rozpočet a  jednak sníží ceny parkování 

pro vás občany. Právě ukončené výběro-

vé řízení na  údržbu zeleně a  úklid Jižní-

ho Města přinese snížení nákladů na tuto 

službu o  mnoho milionů korun oproti 

smlouvě z  let 2010–14 a navíc předpo-

kládáme i zvýšení kvality. 

Veškerá naše snaha o  naplnění rozpoč-

tu není samozřejmě samoúčelná. Nyní už 

můžeme garantovat pokračování a  do-

končení rekonstrukce MŠ Janouchova, 

na kterou v původně schváleném rozpoč-

tu chybělo cca 50 mil. Kč, můžeme připra-

vovat postupnou rekonstrukci ubytovny 

Sandra a řešení jejího současného neutě-

šeného stavu, můžeme podporovat ještě 

v širší míře školství, sport, kulturu a so-

ciální služby na JM. Výše uvedený výčet 

opatření není samozřejmě konečný. Spo-

lu se svými kolegy z Rady MČ připravu-

ji v  ekonomické oblasti realizaci spous-

ty dalších standardních i nestandardních 

a možná až překvapivých kroků. 

Půl roku na  radnici není nijak dlouhá 

doba. Přesto se domnívám, že jsme našli 

řešení z počáteční téměř bezvýchodné fi -

nanční situace a že od r. 2016 bude roz-

počet MČ už zase v dobré kondici.

Ing. Ladislav Kos (Hnutí pro Prahu 11), 

1. zástupce starosty, kompetence 

fi nance a ekonomika 

Právní poradna pro osamělé rodiče s dětmi
V průběhu předvolební kampaně mě oslo-

vilo několik matek samoživitelek, stěžova-

ly si, že se o ně MČ nestará. Když jsem do-

stal na starost sociální věci, chtěl jsem jim 

nějak pomoci. Při pravidelných schůzkách 

s Mgr. Hostomskou, vedoucí odboru so-

ciálních věcí a zdravotnictví, jsme na toto 

téma často hovořili a posléze se dohodli, 

že nejlepší bude zavést bezplatnou právní 

poradnu pro osamělé rodiče s dětmi. Paní 

vedoucí ji zahájila v květnu 2015 a dosa-

vadní zájem o tuto službu svědčí o tom, 

že to byl dobrý nápad. Hned od počátku 

byl o činnost poradny velký zájem. Každou 

poslední středu v  měsíci odpoledne při-

cházeli po předchozím objednání  na od-

bor rodiče z Jižního Města, aby se poradili, 

jak řešit své  právní problémy. Jednalo se 

vždy zhruba o tři až čtyři klienty a spekt-

rum řešených problémů bylo opravdu širo-

ké – vymáhání výživného, jeho stanovení 

či zvýšení, úprava poměrů dítěte pro dobu 

před rozvodem či po  rozvodu, samotný 

návrh na rozvod manželství nebo úprava 

styku rodičů  a prarodičů s dětmi po roz-

vodu manželství rodičů. Klienty rovněž za-

jímalo, jak lze podle nové právní úpravy 

popřít či určit otcovství a jaké rozdíly jsou 

mezi sporným a  nesporným rozvodem. 

Rodičům byla vždy poskytnuta podrobná 

právní konzultace a poté, pokud to situ-

ace vyžadovala, byla poskytnuta i pomoc 

se sepsáním a podáním návrhu k soudu. 

Klienti se rovněž velmi zajímali o to, jaká 

je náplň činnosti kolizního opatrovníka 

dětí a  jaká jsou jeho práva a povinnosti, 

vymezená novým občanským zákoníkem 

a zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. 

Rovněž není málo nese-

zdaných párů, které musí 

po  rozchodu řešit, jaká jsou 

jejich práva a povinnosti k nezletilému dí-

těti, tedy kdo z rodičů bude dítě vychová-

vat, jak má každý z nich přispívat na jejich 

výživu a s jakými formálními a obsahový-

mi náležitostmi má být podán návrh k pří-

slušnému opatrovnickému soudu. Klienti 

se také mohli v případě zájmu setkat se 

svou příslušnou sociální pracovnicí a po-

hovořit si s ní. Prozatím celkem osm klien-

tů ocenilo zejména snadnou dostupnost  

a bezplatnost služby, která je takto obča-

nům městské části Praha 11 poskytová-

na. Činnost poradny bude dále pokračo-

vat poslední středu v srpnu a dále od září 

v běžném režimu.

Petr Jirava (ANO), zástupce starosty

Vážení spoluobčané, živnostníci a podnikatelé, máte zájem dostávat 

e-mailem nová oznámení z úřední desky?
Po „přihlášení/registraci“ na web www.
praha11.cz zvolte „Aktuality e-mailem“. 
Zde se vám zobrazí webové menu, kde 
si zvolíte vámi vybranou sekci a vyplníte 
svůj e-mail, na který budete oznámení 
o nových vývěsech pravidelně dostávat. 

Po  výběru zdroje nebo typu oznámení 
klikněte na  ikonku „Uložit nastavení“.
Upozorňujeme občany, že se na  úřed-

ní desce internetových stránek ÚMČ 

Praha 11 nezobrazují vývěsy, u  kterých 

již uplynula doba vyvěšení. Zadá-li si ná-

vštěvník úřední desky odkaz „vyhledat 

oznámení“, nabídnou se pouze aktuální 

vývěsy, které jsou shodné s vývěsy na fy-

zické úřední desce ÚMČ Praha 11 u vý-

stupu ze stanice metra Háje k  pochozí 

zóně (k lávce přes Opatovskou ulici). 
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Přehled placených parkovacích míst v Praze 11
Jižní Město disponuje 3678 parkovací-

mi místy pro fyzické osoby na  parkoviš-

tích veřejných, soukromých provozovatelů 

i provozovaných MČ. Parkoviště provozo-

vaná provozovateli jsou oplocena a stře-

žena obsluhou, někde včetně vjezdových 

a výjezdových závor. Vozidla jsou tak bez-

pečně zaparkována před vandaly na ulici.

Kapacita veřejných parkovišť:
• Hrudičkova, 90 parkovacích míst 

• Krejnická (vedle Besico Real, s. r. o.), 

kapacita 175 parkovacích míst 

• Hněvkovského, 170 parkovacích míst 

• Hviezdoslavova, 80 parkovacích míst 

• Výstavní, 80 parkovacích míst. 

Parkoviště soukromých provozovatelů:
• Zdiměřická, 244 parkovacích míst

• Gregorova, 194 parkovacích míst

• Krejnická, 280 parkovacích míst

• Holušická, 160 parkovacích míst

• Vojtíškova, 278 parkovacích míst

• Plickova, 228 parkovacích míst

Parkovací místa na parkovištích soukro-

mých provozovatelů jsou vesměs obsa-

zena na 100 % své kapacity.

Parkoviště a parkovací domy:
• Hráského, 252 parkovacích míst

• Opatovská, garáže, 1071 park. míst

• Vojtíškova, garáže, 376 park. míst.

Ing. Oldřich Balík, radní pro majetek

Volná místa na parkovištích:
• Opatovská, garáže, volných 250 

parkovacích míst

• Vojtíškova, garáže, volných 31 

parkovacích míst

• Hráského, volné 1 parkovací místo

• Chodov, park. dům Protěž viz. str. 7

Dotazy na možnost využití volných 

parkovacích míst již na podzim 

na parkovištích MČ Praha 11 

směřujte v pracovní době na telefony 

Jihoměstské majetkové a. s. – 

223 016 814, 736 484 247. 

na parko

Zprávy z životního prostředí a dopravy
Žádáme o prodloužení autobusové 
linky č. 175 
Dne 30. 7. 2015 jsme podali na ROPID 

a  MHMP společnou žádost MČ Praha 

11, MČ Praha – Petrovice a MČ Praha 15 

o prodloužení linky autobusu č. 175, kte-

rá má nyní konečnou stanici Sídliště Pe-

trovice. Prodloužení linky žádáme přes 

staré Petrovice na  Háje a  dále trasou 

Metodějova – Ke Kateřinkám – U dálni-

ce – Na  Jelenách – Jarníkova – Chodov 

– Dědinova na konečnou stanici Roztyly. 

Budeme prodloužení linky trvale prosa-

zovat vzhledem k dlouhodobým a opako-

vaným stížnostem obyvatel zmíněných 

stanic (zejména Jarníkova, Dědinova, sta-

nice ul. Opatovská) na chybějící nebo ne-

dostatečné spojení s  významnými spo-

lečensko-obchodními lokalitami Jižního 

Města II, jako je KC Zahrada a Centrum 

Chodov. V  sídlištních zastávkách je ne-

dostatečné spojení na  stanice metra 

a do školských a zdravotnických zařízení. 

Prodloužení linky č. 326 po ul. Turkova 
na Chodov
Od 1. 8. 2015 došlo v souvislosti se zpro-

vozněním nového vědecko-výzkumného 

centra BIOCEV ve  Vestci u  Prahy k  roz-

šíření provozu příměstských autobuso-

vých linek PID č. 326 a 327. Linka 326 je 

na území Prahy 11 v pracovní dny do 20 

hod. a o víkendech mezi od 12 do 20 hod. 

prodloužena částí spojů ze zastávky Opa-

tov přes zastávky Litochlebské náměs-

tí – Chodovská tvrz – Pod Chodovem – 

Petýrkova – U Kunratického lesa a Volha 

do konečné zastávky Koleje Jižní Město. 

Lavičky, houpačky a nové herní prvky 
Nový kolotoč byl instalován v  červenci 

na  dětském hřišti Chalupkova, hasičské 

auto si přály maminky na hřišti Lečkova 

místo vandaly poničené trampolíny, se-

stava pro nejmenší děti potěší na hřišti 

Augustinova. Každý den se opravují her-

ní prvky a  vybavení dětských hřišť. Prv-

ní várka dvaceti laviček bude instalována 

ve  veřejné zeleni podle vašich podnětů 

v lokalitách Filipova, Ledvinova, Bachova, 

Zlešická a dalších. Postupně  se vyměňují 

reklamní opěradla laviček v majetku MČ, 

která za velké peníze instalovalo bývalé 

vedení MČ v  roce 2010. Ohyzdná opě-

radla byla pár dní předvolební plochou, 

pak dlouhá léta sloužila pouze k zaraže-

ní třísky do zad. Prvních deset houpaček 

pro nejmenší děti vystřídá klasické hou-

pačky nejprve na  hřištích Jižního Města 

II. Od  září 2015 bude pokračovat naše 

inspekční skupina dětských hřišť a veřej-

né zeleně od ul. Exnárova směrem k me-

tru Háje.

Chodníky postupně v několika 
lokalitách   

Doplněna bude chybějící část chodníku 

v  ul. Boháčova. Dlouhá léta chybí oby-

vatelům chodník podél ulice Opatovská 

– lokalita Bajkonurská/Novomeského. 

Magistrát nám v roce 2016 přislíbil také 

pěší propojení ulic Mírového hnutí a Bla-

žimská, aby sídliště Chodovec mělo spo-

jení se zastávkou MHD Brodského. Pod-

něty na  nové pěší cesty vnímáme také 

na  pozemcích v  majetku MČ Praha 11, 

např. nyní blátivé spojení podél ZŠ K Milí-

čovu k Milíčovskému lesu. 

Extrémní sucho trápilo zeleň i volně 
žijící živočichy
V letních týdnech, kdy teploty dosahova-

ly dlouhodobě výrazně přes 30 ˚C, byly 

pozastaveny veškeré seče travnatých 

ploch, rovněž nebylo vhodné oslabovat 

zeleň prováděnými řezy. Vysoké teploty, 

které panovaly na  území celé ČR, před-

stavovaly výraznou zátěž nejen pro oby-

vatele, ale trpěli také volně žijící živoči-

chové nedostatkem přirozených zdrojů 

vody. Apelovali jsme přes web MČ na ob-

čany Jižního Města, aby v  rámci svých 

možností poskytovali volně žijícím živoči-

chům náhradní zdroje vody, např. umís-

ťováním pítek na  zahradách rodinných 

domů, případně zajistili zejména ptákům 

vhodný a  bezpečný přístup do  zahrad-

ních jezírek.

Šárka Zdeňková, 

radní MČ – životní prostředí a doprava

Elektrobus od 1. září 2015 
na Jižním Městě 
Od  1. 9. 2015 budete mít možnost 

prověřit jízdu elektrobusem na  lince 

č. 213. V  průběhu července a  srpna 

2015 probíhalo zátěžové testování, 

nyní je předpokládán roční ověřova-

cí provoz s cestujícími. Kromě linky č. 

213 se objeví elektrobus také na lince 

č. 124, o víkendech na č. 188. Zajímají 

vás podrobnosti? Již nyní si je může-

te přečíst na webu ÚMČ a facebooku.

d 1. září 2
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Informujeme o dostavbě OC Chodov

Vážení spoluobčané,

po letních měsících se vám opět hlásíme s aktualitami z dostavby OC Chodov. Troufáme si říci, že máme snad to nejhorší za sebou. 

Letní období výstavby s sebou přineslo zvýšený hluk a prašnost, občasně i nevyhnutelné práce mimo vymezenou pracovní dobu. Na 

to někteří z vás reagovali svými stížnostmi. Na všechny jsme se snažili odpovědět, k mnoha jsme přiložili vyjádření investora stavby, 

zástupců stavebních fi rem, či dokonce samotného pana starosty, který jako občan přilehlého starého Chodova stavbu bedlivě sledu-

je. V tomto čísle Klíče dáváme prostor i zástupci investora panu Ing. J. Marušiakovi ze společnosti Unibail-Rodamco.

Pracovní skupina pro zmírnění dopadů dostavby OC Chodov při Radě MČ Praha 11

Dostavba obchodního centra Chodov (5. díl)

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se 

s vámi v tomto čísle podělil o několik dů-

ležitých informací. 

1. Počátek výstavby
V  letním období započala běžet výstav-

ba na plné obrátky. Příprava staveniště, 

hloubení základové jámy, pilotové zaklá-

dání a  další infrastrukturní stavby (jižní 

příjezdová rampa do  podzemního par-

koviště od  ulice Hráského, krytá rampa 

z ulice U Kunratického lesa) musí být pro-

vedeny v první fází výstavby tak, aby se 

dalo pokračovat s výstavbou nosné kon-

strukce a následně s opláštěním budovy. 

Počítáme s tím, že nosná konstrukce za-

čne vyrůstat od podzimu tohoto roku.

Tyto práce jsou náročné na  mechaniza-

ci a provádění, které s sebou přináší hluk 

a prach. Snažíme se o minimalizaci těch-

to emisí, nicméně jsme si vědomi, že ne-

lze tuto zvýšenou zátěž zcela vyloučit. 

A tak v době, kdy je tento článek připra-

vován, tj. v půlce velmi horkého a suché-

ho léta, je stavba nejen velmi náročná pro 

stavebníky, ale i pro občany žijící v  jejím 

okolí. Všem vám, kteří jste takto zasaže-

ni, se opravdu velmi omlouváme. 

2. Fáze výstavby vs. omezení pěších tras
V  této fázi dojde k  bourání přístřešku 

u západního vstupu, a tak musíme vytvo-

řit kolem tohoto prostoru zábor. Bude 

vytvořen bezpečný pěší koridor, který 

nový zábor oběhne. Nadále trvá uzavření 

venkovní trasy podél současné budovy. 

Tato trasa, jak již bylo v uplynulých vydá-

ní Klíče Prahy 11 zmíněno, bude nahra-

zena v budoucnosti trasou vedoucí přes 

novou část obchodního centra. Další fáze 

výstavby budou uveřejněné opět v  dal-

ších číslech Klíče.

3. Parkovací dům Protěž
Zprovoznili jsme všechna patra pro par-

kování. I když tento dům přímo nesouvisí 

s projektem dostavby, může být nyní vy-

užíván návštěvníky obchodního a spole-

čenského centra.

Kromě toho bychom rovněž rádi poskyt-

li tyto prostory občanům Prahy 11 pro 

dlouhodobé parkování. Všichni, kdo máte 

o  toto bezpečné a  zajištěné parkování 

zájem, obraťte se, prosím, na:

Centrum Praha Jih-Chodov

Správa centra

Roztylská 2321/19, 148 00  Praha 4

simona.deutschova@unibail-rodamco.com

Budeme se i nadále snažit nastalá ome-

zení minimalizovat. Tímto se omlouváme 

za vzniklé nepříjemnosti a potíže jimi způ-

sobené. Pokud by se přece jenom uká-

zalo, že je potřeba nějaké nápravy, sděl-

te nám to, prosím, na adresu: infocch@

unibail-rodamco.com

Ing. Jiří Marušiak, Unibail-Rodamco

Šestá fáze výstavby: 3. 9. 2015 – 30. 10. 2015

Aktuálně
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Nešťastné pozemky fotbalového 
hřiště FC TJ Háje Jižní Město

Vážená redakce,

jsme právnická osoba Fotbalový klub 

TJ Háje Jižní Město, IČO 61383163, pro-

vozující sportovní areál K  jezeru, jehož 

součástí jsou pozemky dotčené sděle-

ními redaktora Klíče pod značkou „cis“ 

a  bývalého starosty Dalibora Mlejnské-

ho v  květnovém vydání KLÍČ č. 5/2014 

na  straně 5. Sdělení obsahují skutková 

tvrzení, která se dotýkají jména a  dob-

ré pověsti našeho občanského sdružení 

v těchto níže uvedených částech textu.

Dovolte mi uvést na pravou míru tvrzení 
z Klíče č. 5/2014:
1. FC Háje nikdy v  minulosti nevlastni-

lo hřiště ve  sportovním areálu K  jezeru 

nad Hostivařskou přehradou. Text pod 

obrázkem tragicky zarostlého pozemku 

„Fotbalové hřiště FC Háje před tím, než 

Praha 11 zajistila péči,“ neodpovídá sku-

tečnosti. Jakékoli spojování se stavem 

pozemku soukromého vlastníka je hru-

bým poškozením jména a dobré pověsti 

občanského sdružení, působícího dlouho-

době na Jižním Městě v oblasti výchovy 

dětí, zejména z hlediska důvěry sportov-

ní veřejnosti. 

2. Nepřijatelná je část textu ve znění „Po-

dařilo se vyřešit také problémy s fotbalo-

vým hřištěm. Fotbalisté z FC Háje mohou 

nyní hrát na celé ploše, protože městská 

část pronajala dosud nevyužitou část 

hřiště za symbolické nájemné od soukro-

mé společnosti… atd.“ Fotbalové hřiš-

tě v uvedeném slova smyslu již šest let 

neexistuje, většinu plochy hřiště vlastní 

ODDITY, a.s. Dohoda uzavřená mezi MČ 

a  ODDITY, a.s. nedávala MČ oprávnění 

k veřejnému sdělení informace o vyřešení 

problému a možnosti hrát na celé ploše. 

3. Text ve  znění „Druhá část zarůstala 

vysokou trávou. Děti tam fotbal nehrá-

ly, protože fotbalový klub nebyl ochot-

ný přistoupit ani na symbolické nájemné, 

které po něm chtěl soukromý vlastník po-

zemku,“ se nezakládá na pravdě. Skuteč-

ností je, že v průběhu šesti let po ztrátě 

pozemku nebylo fotbalovému klubu spo-

lečností ODDITY a. s. nabídnuto jakékoliv 

symbolické nájemné za možnost užívání 

pozemku. Tato skutečnost byla bývalé-

mu starostovi Mlejnskému prokazatelně 

známa. 

Sdělení ovlivňující veřejnost vnímá pro-
to FC TJ jako účelové a  zadalo podnět 
pro právní posouzení, zda se autor tex-
tu tímto tvrzením nedopustil vědomé-
ho poškození dobrého jména a pověsti 
právnické osoby.

Jan Horník

FC TJ Háje Jižní Město

Okolnosti vlastnictví části areálu FC TJ Háje
V roce 2008 došlo nečinností MČ ke ztrátě části pozemku v areálu K jezeru nad hos-

tivařskou přehradou, kdy restituent prokázal nárok na část pozemku daného státem 

TJ Háje, náhradou za její původní pozemek zaniklý výstavbou sídliště. Děti tak přišly 

o část hlavní travnaté hrací plochy v areálu provozovaného FC TJ, kterou získala fi r-

ma ODDITY a.s. odkupem třetiny hřiště od soukromého vlastníka. MČ tak narušila 

princip důvěryhodnosti a porušila zásady ochrany práv nabytých v dobré víře. Výkon 

veřejné správy se neprojevil tam, kde by dle zákona měl být uplatněn a byla poruše-

na zásada jednání ve veřejném zájmu.

Vlastníkem pozemku se stala společnost ODDITY a.s., založená právníky advokát-

ní kanceláře Šachta & Partners (dnes MSB Legal v.o.s.), se sídlem na Kypru, která 

projevila při snaze o uskutečnění svého developerského projektu zájem o pozem-

ky v této lokalitě. Po jednáních FC TJ Háje odmítl v roce 2008 společnou nabídku 

ODDITY a.s., FK Dukla Praha a.s. a MČ Praha 11 na uvolnění pozemků celého are-

álu K  jezeru ve  vlastnictví TJ Háje výměnou za  podnájemní smlouvy na  prostory 

ve školních areálech Schulhoff ova a ZŠ Ke Kateřinkám na Jižním Městě, již pronajaté 

FK Dukla Praha a.s.

Pozemek se nachází uvnitř sportovního areálu provozovaného žalobcem a od roku 

2009 do dubna 2014 byl skutečně neudržován, nekultivován, rostla na něm vysoká 

tráva a plevel. FC TJ Háje není od roku 2008 oprávněn ke vstupu na tento pozemek 

a nemá a nikdy neměl jakoukoliv možnost do  jeho stavu zasahovat. Na jaře 2014 

byla z rozhodnutí Rady MČ uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou a tato část hřiště byla obcí rekonstruována nákladem 500 000 Kč. 

Developerská společnost ODDITY a.s. nájemní smlouvu k 30. 9. 2015 vypověděla 

a pokud nedojde k nové dohodě, nebudou moci fotbalisté od 1. 10. 2015 opět hrát 

na větší části stávajícího hřiště.

Jan Horník, FC TJ Háje Jižní Město

Žaloba na  ochranu osobnosti a  na-
rovnání vztahů mezi MČ Praha 11 
a FC TJ Háje
Fotbalový klub TJ Háje Jižní Město, 

provozovatel sportovního areálu K je-

zeru nad hostivařskou přehradou, 

podal v  minulém roce 2014 žalobu 

na  vydavatele časopisu KLÍČ. Žaloba 

byla podána dne 29. 8. 2014 a vede-

na u  Městského soudu v  Praze pod 

č.j. 59 Cm 18/2014. Na  základě jed-

nání o mimosoudním řešení s novým 

vedením radnice vzal právní zástupce 

FC TJ Háje podanou žalobu v květnu 

letošního roku v plném rozsahu zpět 

a  Městský soud usnesením ze dne 

26. 5. 2015 rozhodl o zastavení říze-

ní. Předmětem žaloby bylo uvedení 

na pravou míru nepravdivě uvedených 

skutečností v  Klíči 5/2014, účelově 

ovlivňujících sportovní veřejnost. Pro 

naplnění požadavku vyváženosti infor-

mací FC TJ Háje požadoval zveřejnění 

níže uvedeného textu.

chranu o

MČ Praha 11 se aktuálně snaží o ob-

novení nájemní smlouvy s ODDITY, 

a.s., aby měli fotbalisté FC TJ Háje 

kde hrát. Věřím, že snad nikdo nemů-

že mít zájem, aby jeden z našich nej-

lepších fotbalových klubů měl takové 

starosti a aby děti z Jižního Města ne-

měly možnost hrát na pěkném trav-

natém hřišti.

Ing. Ladislav Kos, 1. zástupce starosty

se aktuá

Rok 2013: zarostlá část fotbalového hřiště, 
pozemek v majetku ODDITY, a.s.
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Mateřská škola Formanská

Městská část v červnu 2011 úspěšně do-

končila výstavbu Mateřské školy Vodnic-

ká, jejíž provoz byl zahájen v září 2011. 

I přes tuto skutečnost jsme v následují-

cích letech nebyli schopni zajistit potřeb-

ná místa v  předškolních zařízeních pro 

všechny děti z naší městské části. Jelikož 

na  našem území v  současné době pro-

bíhá nebo je plánovaná rozsáhlá výstav-

ba rodinných domů, předpokládáme bě-

hem roku 2015–2016 nárůst o cca 200 

obyvatel. Z výše uvedených důvodů plá-

nujeme již od  roku 2011 otevření další 

mateřské školy. Zvažovali jsme pronájem 

nebytového prostoru s následnou rekon-

strukcí, ale vzhledem k hygienickým po-

žadavkům a  fi nanční náročnosti bylo ze 

záměru upuštěno. Na stavbu kontejnero-

vé školky jsme zase nezískali potřebné fi -

nanční prostředky.

Začátkem roku 2013 jsme zahájili pří-

pravné práce na  stavbě tzv. kamenné 

školky. Městská část vyčlenila ze své-

ho rozpočtu 2 miliony Kč na fi nancování 

kompletní projektové dokumentace včet-

ně všech potřebných povolení. Mateřská 

škola o dvou třídách pro 56 dětí, s mož-

ností rozšíření o  další dvě třídy, bude 

umístěna v Újezdu na pozemku parc. č. 

670/8 v ulici Formanská. Na základě vy-

hlášení výběrového řízení na dodavatele 

stavby MŠ Formanská bylo odevzdáno 8 

nabídek. Na srpnovém zasedání Zastupi-

telstva MČ Praha-Újezd byla předložena 

nejvhodnější nabídka ke  schválení. Po-

kud se nikdo z účastníků výběrového ří-

zení neodvolá, tak stavba mateřské ško-

ly bude zahájena v  září letošního roku. 

Do provozu by měla být uvedena v září 

2016. Předpokládané náklady na staveb-

ní část (stavba školky, oplocení, umístění 

plynu, vody, elektřiny, veřejného osvětle-

ní, dešťové a splaškové kanalizace a ko-

munikace s parkovištěm) jsou 32 mil. Kč. 

V  letošním roce jsme z  rezervy Magist-

rátu hlavního města Prahy získali 15 mi-

lionů Kč. Současně jsme podali žádost 

o vyčlenění fi nančních prostředků pro rok 

2016 ve výši 17 mil. Kč z rozpočtu Hlav-

ního města Prahy. Vnitřní vybavení nábyt-

kem (včetně lehátek, ložního prádla, ruč-

níků), didaktickými pomůckami, hračkami 

apod. bude městská část hradit ze svého 

rozpočtu. Částka na  vybavení tříd bude 

činit 2x 500 000 Kč, na vybavení kuchyně 

1 000 000 Kč (částka obsahuje komplet-

ní gastronomické vybavení), na vybavení 

kanceláří 300 000 Kč a na  vybavení za-

hrady herními prvky 1 000 000 Kč. Roz-

počet ve výši 3 300 000 Kč pokryje měst-

ská část fi nančními prostředky ze svého 

spořicího účtu.

Václav Drahorád, starosta

Revitalizace 

Milíčovských 

kopců

Hlavním úkolem revitalizace jsou proře-

závky stromových a keřových skupin, kte-

ré jsou léta zanedbány a  lesíky začínají 

odumírat. Je to proces na několik let. Ne-

chceme z Milíčovských kopců dělat park, 

jako je na Karlově náměstí, vždy zde bude 

místo, o které se v daný čas budeme sta-

rat trochu intenzivněji, a zároveň zde bu-

dou zákoutí, kde se může ukrýt zvěř. Pro-

řezávky budeme provádět vždy v  době 

vegetačního klidu. Na první fotografi i je vi-

dět hromada větví a roští vyřezaná na nej-

vzdálenějším kopci od  sídliště v  obdo-

bí přelomu let 2014/2015. Na vrcholech 

kopců vzniknou pobytové louky. Koruny 

kopců byly srovnány navezenou zeminou, 

v podélném směru je přes kopce a  jejich 

svahy vedena mlatová cesta, která bude 

sloužit nejen návštěvníkům, ale i pro údrž-

bu. Zemní práce jsou hotové a tuto eta-

pu zakončíme podzimní výsadbou stromů 

a umístěním dvou stolů, čtyř laviček a od-

padkového koše.

Pavel Staněk, odbor investiční

Pomoc rybám

Letošní vedra a sucha vadí i rybám. V ryb-

nících ubývá vody a nedochází k jejímu 

okysličování. Členové Sboru dobrovolných 

hasičů Praha-Újezd proto začátkem srpna 

použili svoji novou závodní stříkačku, aby 

provzdušnili kropením hladiny Sukovské-

ho a Návesního rybníka. Snad se bude ry-

bičkám lépe dýchat a za odměnu nám bu-

dou nápomocné při dětských rybářských 

závodech po prázdninách v září.

Daniel Hakl, zástupce starosty 

sál vodnická
Vodnická 531/44, Praha 4 – Újezd
www.praha-ujezd.cz

program
Klub Vodnická, o. s. (klubvodnicka.webnode.cz 
nebo tel.: 603 222 589):
Pondělí 11.00: Zdravotní cvičení pro seniory
Pondělí 16.45: Jóga pro děti (4 až 10 let)
Pondělí 18.00–19.00: Power jóga (současně 
19.00 pilates v MŠ)
Pondělí 20.00: Zdravotní pilates
Úterý 17.45: Pilates 
Úterý 19.00–20.00: Power jóga
Úterý 20.00–21.00: Power jóga
Středa 9.00–10.00: Power jóga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 16.30–17.30: Jóga, tanec, bubnování
Středa 19.00: Pilates 
Čtvrtek 9.00–9.45: Rodiče s dětmi 2–3 roky
Pátek 8.30: Power jóga
Pátek 9.45: Zdravotní cvičení pro seniory

Mateřská škola Vodnická (www.msvodnicka.cz):
Pondělí 15.00 a 15.45: Pohybový kroužek
Středa 13.00: Předškolák

Sbor Křesťanské společenství Praha 
(sbor.kspraha.cz/regiony/jihovychod):
Neděle 10.00: Shromáždění (kromě 1. neděle 
v měsíci)

Klub seniorů
První čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 17. 6. 2015   
SCHVALUJE:
 změnu Jednacího řádu ZMČ 

Praha-Újezd,

 závěrečný účet pro rok 2014,

 jmenování komisí pro otevírání obálek a 

pro posouzení a hodnocení cenových nabí-

dek na dodavatele stavby MŠ Formanská,

 podnět na změnu funkčního využití po-

zemku parc. č. 214/71 z NL na OB,

 podnět na změnu funkčního využití po-

zemků parc. č. 214/15, 214/16, 214/2 

a 214/35 ze ZMK na SV-C,

 uzavření smlouvy o budoucí smlou-

vě o zřízení věcného břemene s fi rmou 

PREdistribuce, a. s., na parc. č. 214/3, 

214/183, 214/204 a 211/28,

 prodej vozidla Multicar M25 fi rmě 

MaK. Lkw s. r. o.,

 nákup nástavbových zařízení určených 

pro zimní údržbu pro Multicar M27 od 

fi rmy MaK. Lkw s. r. o.,

 fi nanční dar ve výši 5 000 Kč občan-

skému sdružení NaKole.cz,

 předat výtěžek z charitativního bazaru 

ve výši 5 414 Kč občanskému sdružení 

DEBRA ČR.

Úplné znění textů je vyvěšeno na Úřed-

ní desce, informačních vývěskách a na 

webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva

MČ Praha-Újezd informuje
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Seniorské rehabilitační cvičení ve Fitness centru Chrpa
MČ Praha 11 ve  spolupráci s  Fitness 

centrem Chrpa zahajuje od 30. 9. oblí-

bené seniorské cvičení. Stejně jako loni 

zahajujeme cvičení seniorů, které je ve-

deno pod dohledem zkušených fyziote-

rapeutů odbornými cvičiteli v prostorách 

Fitness centra Chrpa Chodov-Roztyly. 

Cvičení je určeno pro všechny obyvatele 

v seniorském věku Prahy 11.

Cena jedné hodiny činí 80 Kč. Z  toho 
pouze 50 Kč za  hodinu platí cvičenec 
a 30 Kč/hod. přispívá MČ Praha 11.
Cvičební hodiny budou probíhat v pon-

dělí od  13 do  14 a  od  14 do  15 ho-

din, ve středu od 9 do 10 hodin a v pá-

tek od  10 do  11 hodin. Kapacita sálu 

je max. 20 cvičenců. Přihlášky: osobně 

na recepci Fitness centra Chrpa, Krejnic-

ká 2021, Praha 4 – Roztyly nebo na tel. 

272 927 332 nebo 272 934 855.

info@chrpasport.cz, www.chrpasport.cz.

CVIČENÍ PRO SENIORY 
Jihoměstská sociální a.s. nabízí pro seniory s trvalým bydlištěm na Praze skupinové cvičení pod vedením 

zkušené trenérky s rehabilitační praxí v KC ZAHRADA, vždy ve čtvrtek počínaje 17. zářím od 17 do 18 
hodin. Cílem cvičení je zlepšení pohybové koordinace a dosažení psychické rovnováhy. V případě zájmu 

kontaktujte PaedDr. Pavlu Štěpánkovou, tel.:  737 141 507, e-mail: info@cviceniprovsechny.czSOCIÁLNÍ

Starosta Jiří Štyler pozval seniory na parník
Léto teprve začínalo, tedy ideální počasí 

na plavbu po Vltavě a prohlídku naší krás-

né Prahy z paluby parníku. Původně se při-

hlásilo 80 seniorů, nakonec loď praskala 

ve  švech. No, seniorů...? To není to pra-

vé slovo. Té energie, nadšení, radosti… 

Ani dnešní mladí lidé se tak bavit neumí. 

Některé dámy měly námořnická trička, té-

měř všichni si pozpěvovali s kapelou, kte-

rá jim po celou plavbu hrála na horní palu-

bě, a mávali na míjející lodě. Hamburg, jak 

se jmenoval náš parník, se nejprve poma-

lu vydal k Vyšehradu, kde po chvilce otočil 

a  zamířil opět do centra. „Bydlím na  Již-

ním Městě už téměř třicet let a jsem veli-

ce spokojená,“ prozradila mi během výle-

tu paní Jarmilka. „Už několik let žiji v domě 

s pečovatelskou službou a mám takovéto 

akce velice ráda,“ dodala během chvilky. 

„To už není pravda, na Štvanici už není klu-

ziště. Jako mladá jsem tam chodila okuko-

vat chlapce,“ povzdechla si další. Jen jsem 

seděl a vychutnával si tu atmosféru, kdy 

člověk mohl zaslechnout: „Tady jsem byd-

lel..., vidíš ten dům, tam bydlela moje ma-

minka…,“ zavzpomínal jeden s účastníků. 

„Jako holka jsem se tu něco naběhala…,“ 

zasnila se další. Tolik krásných vzpomínek, 

krásné historie. Děkujeme, že jste se o ně 

s námi podělili, a brzy zase na palubě!

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11

Kroužky pro seniory pokračují…
Jihoměstská sociální, a. s., připravila dal-

ší nabídku kroužků vstupujících již do tře-

tího ročníku. Zápis do naplnění kapacity 
se uskuteční ve dnech:
30. 9. 2015: 
Stravovací centrum Křejpského 1502/8, 

9.00–12.00 a 13.00–17.00 

1. 10. 2015: 
Dům s pečovatelskou službou, Šalouno-

va 2025/7, 9.00–12.00 a 13.00–15.00 

Kurzy budou probíhat v: ZŠ Ke  Kate-

řinkám, ZŠ Donovalská, ZŠ Campanus 

a DPS Šalounova 2025/7. Rozpis termí-

nů, obsah jednotlivých kurzů a míst bude 

upřesněn u zápisu.  

Ukázka nabídky připravovaných kurzů:
Angličtina začátečníci i mírně pokročilí
Anglické minimum – motivační kurz: 

na  zdomácnělých cizích slovech do  češ-

tiny si osvojit běžné konverzační fráze.

„English is fun“ – kurz pro mírně pokroči-

lé, konverzace s procvičením základů gra-

matiky a rozšíření slovní zásoby na zvo-

lené téma.

Anglický jazyk pro pokročilé – kurz na-

vazující na  již postavené základy kurzů 

předcházejících. 

Literárně dramatický workshop
Ochutnávka z výběru dramatické tvorby. 

Obsah workshopů mohou řídit účastníci 

a  interaktivně tak zasahovat do  náplně 

kurzu. Cílem je pilovat estetiku mluvené-

ho projevu a sdílet prožitá dobrodružství.

Humanitní seminář 
Zábavnou formou se podívat pod po-

vrch našich dějin. Lépe pochopit souvis-

losti nejen v rámci Evropy, ale i z historie 

vyplývající důsledky odrážející se v  naší 

současnosti. 

Taneční kroužek výrazového tance
Hodiny jsou určeny pro úplné začátečnice 

i  pokročilé. Pro všechny dámy, které by 

se rády hýbaly, naučily se správně chodit 

a držet rovně záda.

Počítačová gramotnost 
PC kurzy pro začátečníky a  mírně 
pokročilé
Náplní kurzů je seznámení se s  tech-

nickým vybavením počítače, orientace 

v prostředí Windows, práce s  interneto-

vým prohlížečem, se soubory a složkou; 

základy práce s  textem, založení e-mai-

lu a  práce s  ním. Tvorba jednoduchých 

fotoprezentací.

Cílem PC kurzů je ztratit obavu při prá-

ci s  počítačem a  naopak jej využívat 

jako prostředek ke  spojení se světem 

i blízkými.

Fotokroužek
Postupně se seznámíte s profesionálním 

programem pro práci s  fotkou v digitál-

ní podobě. 

Smyslem kroužku je rozšířit obzory a zpří-

jemnit a zkvalitnit život. Jsou příležitostí 

setkávání a navazování kontaktů :-)

Součástí zápisu je jednorázová úhrada 

10 lekcí v částce 300 Kč.

Šachové kroužky pro seniory
Hrajete rádi šachy, a  nemáte s  kým? 

Přijďte si zahrát do  Domu s  pečovatel-

skou službou, Šalounova ul. 7, každé 

pondělí od 15.30 hodin.  

Novinkou je kroužek pro úplné začáteč-

níky – dědečky či babičky s  vnoučetem 

od 6 let. Chceme podpořit nejen aktivní 

setkávání těchto generací.

Oba šachové kroužky vede velmistryně 

v šachu Květa Eretová.

Bc. Jana Holubová

tel.: 267 990 162, 724 603 317

e-mail: holubova@jmsoc.cz
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T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Konzultace je zcela zdarma 
a nezavazuje Vás ke spolupráci s námi.

Česká realitní kancelář
s mnohaletou zkušeností s prodeji, 

pronájmy a výměnami bytů 

na Jižním Městě

KONZULTACE

ZDARMA právní servis a poradenství

odborné ocenění nemovitosti 
pro účely prodeje, pronájmu, 
výměny - zdarma

odborné ocenění nemovitosti 
za účelem dědického řízení - zdarma

řešíme i nemovitosti s dluhy, zástavami,
věcnými břemeny a exekucemi

Najdete nás na stejných adresách

Krejnická 2021/1
148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12
149 00 Praha 11
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Letní 
muzicírování 
na Chodově
Hudební festival TÓNY CHODOVSKÉ 

TVRZE, organizovaný MČ, respektive 

spol. Kulturní Jižní Město, o. p. s. pokra-

čoval v  červenci již 12. ročníkem a  jeho 

dramaturg a  hlavní interpret Jaroslav 

Svěcený opět připravil pro unikátní pro-

stor zastřešený pouze nebeskou klenbou 

hodnotný multižánrový program.

Zahajovací koncert v úterý 14. 7. byl sice 

v  úvodu narušen deštěm, ale Cigánski 

diabli společně s  Jaroslavem Svěceným 

přesto odehráli celý program skvělého 

koncertu. 

Následující večer přinesl příznivější poča-

sí a na podiu kombinaci jazzu a klasické 

hudby, když se po boku Jaroslava Svěce-

ného objevila zpěvačka Eva Emingerová 

a klavírista Vladimír Strnad. 

Lehčí žánr nabídl i čtvrtek 16. 7., kterým 

byl Večer jihoamerického tanga.

Po víkendové přestávce pokračoval fes-

tival v pondělí 20. července čtvrtým kon-

certem, jímž byl Galavečer italských, 

francouzských a  českých houslí. Násle-

dující večer byl nádherným vyvrcholením 

festivalu, když Jaroslav Svěcený vystou-

pil společně s komorním orchestrem Vir-

tuosi Pragenses. Zazněly koncerty mis-

trů barokní hudby pro housle a komorní 

orchestr a ve druhé polovině večera pu-

blikum vyslechlo rozsáhlou skladbu An-

tonia Vivaldiho Čtvero ročních dob, což 

bylo publikem oceněno dlouhotrvajícím 

potleskem ve stoje. Tento aplaus byl zá-

roveň vyjádřením naděje, že obdobné 

zážitky budou pro publikum připraveny 

i v roce 2016, při 13. ročníku Tónů cho-

dovské tvrze. 

Ivan Kott, publicista

Dvojité zlato přivezl nejlepší 
světový hasič z Ameriky až k nám
Hasič Lukáš Novák je mistrem světa v TFA. Pokud nevíte, co se za třemi písmeny 
skrývá, tak TFA vzniklo z anglického „Toughest Firefi ghter Alive“, což v překladu 
znamená „Nejtvrdší hasič přežívá“. 

Nadstrážmistrovi Lukášovi Novákovi, je-

hož domovskou stanici je HS4 Chodov, 

se podařil skvělý double. Z  letošních de-

setidenních Světových policejních a  ha-

sičských her v americkém Fairfaxu (obdo-

ba klasické Olympiády) přivezl dvě zlaté 

medaile. 

Do reprezentačního družstva ČR na Svě-

tových policejních a  hasičských hrách 

2015 bylo nominováno 10 příslušníků 

HZS ČR. Mezi nimi samozřejmě i Lukáš. 

Ten se k profi  hasičům přidal v roce 2007 

v Ústí nad Orlicí, odkud přešel loni k nám 

na domovskou HS4 Chodov-Jižní Město. 

Povídání s  ním bylo příjemné a  bez-

prostřední, Lukáš je totiž taky takový. 

O svých úspěších, které za roky posbíral, 

mluví bez zbytečných příkras.

Lukáši, máte za  sebou nespočet ví-
tězství, z  těch posledních mistra svě-
ta v TFA z Hannoveru a poslední super 
úspěch – dvě zlaté z mistrovství v Ame-
rice… Je vůbec meta, které byste ještě 
chtěl dosáhnout?
Mám radost z  každého vítězství, to je 

jasné, ale já dlouhodobě žádnou metu 

nemám. Teď se právě chystám na  pod-

zimní mistrovství republiky do  Ostravy 

a budu rád, když se zadaří.

Přečíst si všechny vaše úspěchy za po-
slední roky fakt chvilku zabere (jen tak 
namátkou, kromě letošních zmiňova-
ných – mistr světa TFA 2009, 2010, 
zlato Iron fi reman Praha, TFA Austria, 

zlato TFA z Lipska), jak se vlastně při-
pravuje hasič profík a  sběrač zlatých 
na závody?
Trénuji šest dní v  týdnu. Jeden den si 

dávám osobní volno (smích). V  podsta-

tě trénuji i dvakrát denně pokud to není 

mezi závody. Hodně běhám a posiluji. 

Jak se člověk stane hasičem? Bylo to 
tajné přání malého kluka, nebo náhoda? 
Hasiče jsem měl tak nějak vedle sebe 

odjakživa. Jako kluk jsem bydlel kousek 

od hasičárny, takže jsme s kamarády oku-

kovali a  jasně že se nám to líbilo. Volba 

studia na vysoké škole báňské v Ostravě 

(jak jinak než požární ochrana) mě nasmě-

rovala už na  jistotu. Po odchodu z Ústí 

do  Prahy mám hasičskou stanici také 

kousek od domova. Je to takové moje fa-

tální spojení (smích). 

Malá perlička na závěr, vy nejen závodí-
te, ale také natáčíte. Jste hlavní hrdina 
televizní reklamy?
Tak jo, odhalila jste mě..., ale to už je pár 

let. Pracoval jsem na  tom s  Václavem 

Noi dem Bártou. Já se stal na chvilku me-

diální hvězdou, byla to reklama na  pán-

skou kosmetiku a on hasičem. Vašek poté 

uvažoval, že by se dokonce také zúčast-

nil soutěže TFA. Byla to povedená akce.

Lukáši, nahrál jste mi. Přeji vám i  v  bu-

doucnu jen samé povedené akce a určitě 

o vás neslyšíme naposledy. 

Hodně štěstí!

Dana Foučková

Pekelná průtrž mračen neodradila Cigánské 

diably ani diváky – pohled ze zákulisí.
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Dny Prahy 11
17–20/9/2015
Oslavte s námi 39. narozeniny Jižního Města

Ve čtvrtek 
program a kapely 
pro mladé

Děda Mládek Illegal Band, 

Pískomil, Romano Zorba, ...

Hudba 
k pátečnímu 
poslechu a tanci

Kapely ve stylu country 

a swingu

Sobota plná 
pohybu

Sportujte a soutěžte o ceny 

na 7 stanovištích po celém 

Jižním Městě

Nedělní

Běh 11 km Prahou 11
Zastavíme pro Vás hlavní ulice 

Jižního Města!

… užijte si tady

na jihu

km

O kilometr lepší běh

Generální partner 

Dnů Prahy 11:
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Čtvrtek 17/9/2015

Chodovská tvrz

13:00  Představení našich nejmenších z MŠ a ZŠ a ocenění pedagogů 

HLAVNÍ PÓDIUM
Park u Chodovské tvrze

14:00 Zahájení programu

14:30  Přehlídka činnosti Domu dětí a mládeže Prahy 11 

16:00  Kapela Pískomil se vrací (energická hudba nejen pro děti)

18:00 Kapela Romano Zorba (funk/latin/gypsy)

19:00  Kapela The Radicals originally from B-side (countrypunk)

20:00 Kapela Děda Mládek Illegal Band

DOPROVODNÝ PROGRAM
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Jižní pól - Proxima Sociale

14:00 – 20:00  Hudební festival Dobytí Jižního pólu  

vol. 15 - Street beatz stage

Sportovní areál Jedenáctka VS

8:00 Plavecké závody MŠ a ZŠ

International Montessori School of Prague, Hrudičkova 2107/16

15:00 – 17:00 Představení nové voliéry s exotickým ptactvem 

Jihoměstská sociální - Kulturní kavárna Křejpského

14:00 – 22:00 Společenské odpoledne za doprovodu živé hudby 

Pátek 18/9/2015

HLAVNÍ PÓDIUM
Park u Chodovské tvrze

15:00  Aulodie – West Side Story (soubor zobcových fléten) 

16:00 Jižní spojka (jazz pop) 

18:00 B. J. Band (swing)

19:00 Knock out (country) 

20:00  Swing band Pražského salónního orchestru (nejznámější swingo-

vé melodie) 

DOPROVODNÝ PROGRAM
OC Chodov

10:00 –15:00  Veletrh sociálních služeb Prahy 11

PROGRAM

Sobota 19/9/2015

PROGRAM NA 7 STANOVIŠTÍCH NA PRAZE 11
10:00  – 16:00 Sobota plná pohybu … užijte si tady na jihu  

Cvičení, protahování a setkání s fotbalem, moderní gymnastikou, 

florbalem a košíkovou nebo závody na koloběžkách (zajišťuje 

FYZIOklinika, Svět koloběžek, místní sportovní kluby a Dům dětí 

a mládeže JM) 

HLAVNÍ PÓDIUM
Park u Chodovské tvrze

10:00  – 15:00 Program plný ukázek sportu a kultury z nabídky sportov-

ních klubů a organizací z Jižního města

15:00 Folklórní soubor Rosénka (jedinečný folklor jižní Moravy v Praze) 
16:00 2 fall (rock-metal) 

16:45 Vyhlášení soutěže Sobota plná pohybu

17:00 Nolem (hip hop rock) 

17:30  Hip hop & rap odpoledne–Dj Back, Jereme a Black&Gold Studio, 

Dozer & Metoděj, EOTW Freestyle Show!, RADone,  

Dj Back, Crewní Skupina, DJ Back 

20:00 Legendární kapela Manželé (old school hip hop) 

DOPROVODNÝ PROGRAM
Chodovská tvrz

15:00  Vyhlášení cen Miloslava Švandrlíka (ocenění nejlepší 

humoristické knihy za rok 2014)

Jihoměstská sociální - Kulturní kavárna Křejpského 

18:30  Pozvání na vystoupení  „kulturní úderky písničkářského humoru“: 

dua Gorodky  a „ďábelského písničkáře“ Michala Knébla

Ulice Donovalská

10:00  Sousedská slavnost v rámci celorepublikového projektu Zažít 

město jinak letos oslaví desáté výročí, buďte při tom! Sousedé 

a kolemjdoucí přijďte posedět, pohovořit a pobavit se do ulice 

Donovalská

Komunitní centrum Matky Terezy

19:00  Koncert „Stabat Mater“ v podání Musica cum gaudio

Neděle 20/9/2015

10:00 Start dětských kategorií závodu a doprovodného programu pro děti

11:11  Startuje Běh 11 km Prahou 11 

První velký závod tohoto typu nabízí ojedinělou příležitost běžet po 

hlavních silničních tepnách Jižního města.

12:00 Vystoupení kapely Crossband a doprovodný program 

DOPROVODNÝ PROGRAM
Metro Háje

11:00  Kavárna Jižní Město – Háje (bohatý kulturní program) 

KC Zahrada 

17:00  Zahradní sousedská slavnost

Generální partner 

Dnů Prahy 11:
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CHODOV

OPATOV

HÁJE

PENNY MARKETSUPERMARKET 
ALBERT

JYSK

Program pro celou rodinu. Přijďte 

třeba už v 10:00 na kterékoliv stanovi-

ště. Trasu si zvolte podle chuti. Každé 

stanoviště může být Vaše první i po-

slední. Všude soutěžte o drobné ceny 

a sbírejte razítka. Karty s minimálně 

4 razítky budou slosovány o velký počet 

hlavních cen sponzorů. Informaci o vý-

hře dostanete mailem.

MAPA 
SPORTOVNÍCH 

STANOVIŠŤ

… užijte si tady

na jihu

 

www.fc-haje.cz

FC HÁJE FOTBALC
„Fotbal - Pojďte si zakopat“

Přijďte si osobně zažít: 

 

www.ddmjm.cz

DŮM DĚTÍ
A MLÁDEŽE JMF
 „Poskládejte si Váš volný čas“

z nejúspěšnějších klubů v ČR. 

www.florbalchodov.cz

FLORBAL CHODOV B
 „Zkuste si Florbal“

moderních gymnastek pro 

všechny věkové kategorie 

účastnice MS, ME 

profesionálních trenérů 

www.gymnastikachodov.cz

SK MG CHODOV 
PRAHA, Z.S.D
 „Gymnastika = umění, ne jen cvičení...“

i rodiče

basketbalové dovednosti driblinku, 

přihrávky a střelby

 

www.jiznisupi.cz

JIŽNÍ SUPI 
BASKETBALG
 „Dribluj, přihraj, zastřílej si“

SVĚT KOLOBĚŽEKA
„Trhni si nohou“

koloběžkářský pozdrav

koloběžky, budete tohle heslo 

pořvávat na všechny kolemjedoucí 

koloběžkáře 

www.svetkolobezek.cz

  Pro děti 

 Pro dospělé

a záda

balancování, joga, cvičení 

www.fyzioklinika.cz

FYZIOKLINIKAE
„Přijďte se protáhnout s fyzioterapeuty“

D

F

G

B
C

KOLOBĚŽKY

BASKETBAL

VOLNÝ ČAS

FYZIOTERAPIE

PROTAHOVÁNÍ

GYMNASTIKA

FLORBAL
FOTBAL

Organizuje:Partneři:

Váš email pro informaci o výhře:

Sobota plná
pohybu
19/9/2015

Program připravila FYZIOklinika 

ve spolupráci se sportovními 

kluby a organizacemi z Prahy 11

Ochutnávka 
a soutěž

E

A
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OTOČKA

START/CÍL

SMĚR 2. KOLO

SMĚR CÍL

Generální partner 

Dnů Prahy 11:

běhpraha11
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Maso – uzeniny Miloš Křeček KK
Na Sádce 659/24, Praha 4 (u zastávky MHD), 
tel.: 724 861 443, otevírací doba: po – pá 700 – 1800 hod.

• široká nabídka uzenin a masných výrobků z vlastní výrobny  
• maso pro Vás bouráme denně čerstvé, výhradně z českých chovů

AKČNÍ NABÍDKA ZÁŘÍ

NIC NENÍ PROBLÉM...!
Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

Vepřový ocásek 99,90 79,90 Kč
Vepřová krkovice s kostí 124,90 99,90 Kč
Uzená zadní kolena 89,90 69,90 Kč
Papriková klobása 109,90 89,90 Kč
Staročeský párek 119,90 99,90 Kč
Královský játrový salám 89,90 59,90 Kč

Vzorkovna: 
Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4 
Tel.: 272 913 518, 602 224 745, 736 533 313
nykl@propostudio.cz • paulin@propostudio.cz

Provozní doba: 
Po–Čt 9:00–12:00, 14:00–17:00, Pá 9:00–14:00
www.propostudio.cz
člen obchodní sítě 1fl oor • www.1fl oor.cz

 Vám dodá a odborně aplikuje: vinylové dílce, PVC a koberce 
v metráži i čtvercích, dekorativní cementové, epoxi 
a PU pohledové stěrky na podlahy, stěny, kuchyně, koupelny 
– panDOMO, BetonImage, ELEKTA, epoxi úpravu garáží a sklepů 

Samozřejmostí je odborná úprava podkladu

PRÁCE RANNÍ SMĚNY
09:00 – 14:00 hodin
PONDĚLÍ – PÁTEK

přijmeme zaměstnance na ranní směny
v případě potřeby jsou směny možné upravit

práce na zkrácený úvazek / brigádně
McDonald‘s Chodov, Obchodní centrum

Další informace získáte na e-mailu
RM77@cz.mcd.com nebo osobně v restauraci

Amonit Klic 88x60 1_2014.indd   1 28.1.14   15:28

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Hledáme pracovníky 
se zájmem o poctivou práci do výroby 

a do konstrukce do trvalého pracovního poměru 

v oboru výroby nerezového nábytku. 

Předcházející zkušenosti ze stejného 

(zámečník, chlaďař) nebo příbuzného (např. truhlář, 

elektrikář) oboru nejsou podmínkou. 

Místo provozovny je ve Vestci, bezproblémově 

dostupné linkou MHD č. 326, 332, 335, 337, 339.

Odměna dle výkonu a dovedností, 

po zapracování nadprůměrná mzda + bonusy.

Nástup ihned nebo dle dohody.

Kontakt: e-mail: skorpa@nerez-skorpa.cz 
 tel. +420 602 653 157
 www.nerez-skorpa.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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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 Centra Chodov 10 minut chůze.

program
 KONCERTY 

8. 9. Asonance – od 20.00 koncert české folko-
vé skupiny s mnohaletou historií, kterou charak-
terizují irské a skotské motivy a tragické osudy. 
Písničky skupiny Asonance už brázdí éter téměř 
40 let a v současné době má skupina na kontě 
již 9 vydaných alb. 
Vstupné 230/190 Kč.
24. 9. Karel Plíhal – od 20.00 koncert známé-
ho písničkáře, který je zřejmě nejpoetičtějším 
folkařem současné české scény. Pro jeho kon-
certy je charakteristická bezstarostná, humorná 
atmosféra. Přijďte si poslechnout jeho originální 
a těžko napodobitelnou hudební tvorbu! Vstup-
né 260/230 Kč.

 DALŠÍ AKCE 
9. 9. Námořnická plavba zájmovými kroužky 
v roce 2015/16 – od 17.00 diskotéka, soutěže, 
představení našich kroužků. Vstup volný.
1. 9.–30. 9. Grafi cký design – výstava prací stu-
dentů oboru Propagační grafi ka VOŠUP a SUPŠ 
Praha 3. Vstup volný.
19. 9. Sobotní výtvarná dílna: malování na ká-
men – od 10.00h tradiční tvořivá sobotní dílnič-
ka pro děti. Vstupné 50 Kč.
26. 9. 2. Svatováclavská umisťovací výstava 
koček bez domova – od 10.00 do 17.00 chari-
tativní akce pro opuštěná zvířata. Více informací 
na www.srdcemprokocky.cz. 

 PŘIPRAVUJEME 
6. 10. Arnošt Goldfl am: Agátománie – 
od 20.00 divadelní inscenace divadla Neklid. 
Láska jako hazardní hra s mincí o dvou stranách. 
Pozoruhodná studie o balancování na hraně věč-
nosti. Vstupné 180/150 Kč.
8. 10. Devítka & Knezaplacení – od 20.00 
společný koncert těchto kapel, nad jejichž texty 
se dá (ale nemusí) přemýšlet. Přijďte si k nám 
vychutnat toto melodické a kultivované hudební 
spojení! Vstupné 180/150 Kč.
13. 10. Rene Trossman Blues Quartet – 
od 20.00 autentické blues z Chicaga. Chicagský 
kytarista, který se dlouhodobě věnuje bluesové 
hudbě, pravidelně vystupoval v klubech jižního 
i západního Chicaga, hrál se známými muzikanty, 
jakými jsou Buddy Scott, Byther Smiths, Lurrie 
Bell, Iceman Robinson a další. V roce 1994 
Rene Trossman přesídlil do Evropy a posléze 
do Prahy. Vstupné 180/150 Kč.
21. 10. QUEENIE – World Queen Tribute Band 
– od 20.00 koncert úspěšné Queen revivalové 
skupiny. Vstupné 180/150 Kč.

 KURZY A DÍLNY 
Každé pondělí Výtvarný ateliér – od 15.00 
a 16.30 kurz malování pro školáky. Vstupné 
50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
Každé úterý Výtvarný ateliér: Předškoláček – 
od 15.00 kurz malování pro předškoláky. Vstup-
né 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
Každé úterý Výtvarný ateliér: Oděvní návr-
hářství – od 16.30 kurz pro kreativní školáky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
Každé úterý Jemná jóga – od 19.30 cvičení 
jógy pro dospělé. Vstupné 90 Kč.
Každou středu Muzikálová školička – od 15.30 
kurz pro děti a mládež. Tanec, recitace, zpěv, di-
vadlo. Kurzovné 1700 Kč/pololetí.
Každou středu Keramická dílna – od 16.00 

kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče s dět-
mi. Vstupné 60 Kč.
Každou středu Keramická dílna – od 17.00 
kurz keramiky pro starší děti nebo rodiče s dět-
mi. Vstupné 90 Kč.
Každý čtvrtek Výtvarný ateliér – od 14.00, 
15.30 a 17.00 kurz malování pro školáky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1100 Kč/pololetí.
Každý čtvrtek Streetdance – od 17.30 moderní 
tanec pro děti a mládež. Kurzovné 1700 Kč/
pololetí.

 NOVĚ OD ZÁŘÍ 2015 
Každé úterý Divadelní studio Zahrada – 
od 16.00 do 17.30 pro děti, 17.45–19.15 pro 
dospělé. Nový kurz pro děti i dospělé. Tvořivá 
dramatika pomáhá rozvíjet tvořivou a vnímavou 
osobnost. Cena kurzovného: 1700 Kč/pololetí. 
Přihlášky v KC Zahrada.
Každou neděli Taneční kurzy pro dospělé 
a mládež – od 18.30 základní kurz, od 20.30 
mírně pokročilí. Vyučovat budou Dobromil 
a Marietta Nováčkovi, zápisy pouze v tanečních 
párech. Začátek kurzu 27. 9. 2015. Cena kurzov-
ného: 3800 Kč/za pár. Přihlášky v KC Zahrada.

 DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA 
Pondělí: 16.30–17.30 Cheer Academy – Mi-
nnies, 17.30–19.00 Cheer Academy – Pe-
ewees, 18.00–20.00 NOYA – břišní tance, 
18.30–20.00 Centrum přírodní léčby: Cvičení 
pro dvojice či partnerské páry, 
19.00–20.00 Zdravotní cvičení – Aerobic stu-
dio Jitka
Úterý: 16.00–18.15 Pohybové studio DaFi – 
cvičení rodičů a dětí, kurzy pohybové výchovy 
pro děti
Středa: 9.00–10.30 Centrum přírodní léčby: 
Relaxačně-meditační cvičení pro ženy, 
9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – začátečníci, 
10.00–12.00 Senior fi tness, 
17.00–19.00 Cheer Academy – Junior
Čtvrtek: 18.00–19.00 Kondiční cvičení – s míči, 
Fitness Board aj. – Aerobic studio Jitka
Pátek: 9.30–11.00 TAI-CHI CHUAN – pokročilí
Pondělí–pátek: Jazyková škola GLOSSA – Kur-
zy angličtiny
Pondělí–pátek: Centrum celoživotního vzdělá-
vání – pravidelné kurzy pro seniory

V našich prostorech působí již 6 let Rodinné 
centrum BABOČKA, které poskytuje rozmanité 
kurzy pro děti od 6 měsíců do 8 let a školičku 
pro děti od 2 do 5 let. Zápisy možné průběžně! 
Více informací na www.rcbabocka.cz 

Usilujte o své zdraví, nikdo to za vás neudělá!
Péče o vlastní kondici je stále modernější na-
příč generacemi. Skupinová zdravotní cvičení 
s cenným motivačním nábojem ke zpomalování 
stárnutí v Kulturním centru Zahrada vede cvi-
čitelka Eva Ondríková, tel. 732 367 056, vždy 
ve středu od 10.00 do 11.00 hod. a od 11.00 
do 12.00 hod. Poplatek na cvičení 40 Kč. Dal-
ší informace o cvičení a ostatních aktivitách 
na seniorfi tnes@seznam.cz nebo www.senio-
rfi tnes.cz

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 h. Vstupné 50/30 Kč.
Spojení: Autobusem č. 125, 136, 213, 293 – za-
stávka Chodovská tvrz, pak 3 minuty chůze. 
Metrem C – stanice Chodov, pak 10 minut chůze 
podle šipek.
Restaurace – otevřena od pondělí do neděle – 
11.00–23.00 hod.

program
 KONCERTY 

2. 9. Šarbilach – od 19.00 koncert orchestru 
Šarbilach. Harmonické a rytmické propojení váž-
né, populární a etnické hudby nesoucí původní 
myšlenku židovské hudby. Vstupné 100 Kč.
11. 9. Šťastné ukulele – od 19.30 ukulelový or-
chestr (s baskytarou) vám zahraje a zazpívá pís-
ně známé, které jste však v tomto podání ještě 
neslyšeli! Vstupné 100 Kč. 
15. 9. Šanson na tvrzi – od 18.00 Vámi oblí-
bené šansonové setkání s Milanem Jírou a jeho 
hosty. Vstupné 130/100 Kč. 
16. 9. Hana Bočánková & Alexander Khris-
tianov – od 19.30 klasické šansony s český-
mi texty. Zpěv Hana Bočánková, absolventka 
Konzervatoře J. Ježka, doprovází ruský sklada-
tel a klavírista Alexander Khristianov. Vstupné 
150/120 Kč.
    

 KURZY A DÍLNY 
22. 9. Angličtina pro seniory – posléze každé 
úterý 14.00–15.30. Kurzovné 170 Kč/10 lekcí.

 VÝSTAVY 
2. 9.–3. 10. Malá galerie: Tomáš Hřivnáč – 
100x Exlibris, grafi ka. Vstupné do galerie 
50/30 Kč, v den koncertu s platnou vstupenkou 
zdarma. 
2. 9.–3. 10. Velká galerie: Zuzana Obertho-
rová-Popelková a Karel Oberthor – Jedním 
dechem, grafi ka, obrazy. Vstupné do galerie 
50/30 Kč, v den koncertu s platnou vstupenkou 
zdarma. 

benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11
tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151

program
Zápisy do podzimních kurzů: 31. 8. a 7. 9. 
v čase 10.00–12.00 a 15.00–18.00 hod.
Novinka: MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2 do 7 
let. Najdete u nás zdravou školku podporující 
pohybové aktivity, rozšířenou výtvarnou a dra-
matickou výchovu a přirozené vzdělávání dětí 
s prvky Montessori pedagogiky. Více informací 
na http://msbenjaminek.webnode.cz. 
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 do 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 pro děti 4–6 let, čt 16.00.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16.00–18hod. 
BALANTES a PILATES pro maminky s hlídáním 
dětí, út 10.00 a st, čt, pá v 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
Více na http://benjaminklub.webnode.cz

mc dome$ek 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

Otevřená herna:
Pondělí–pátek 9.00–12.00.
V úterý rovněž 16.00–17.30.
Ve středy je herna vyhrazena pro děti od 0 
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do 18 měsíců. Pátek zlevněné vstupné pro pra-

rodiče. Vstup je 50 Kč.

program
Út, 10.00: čas na besedy a přednášky
Každé 3. úterý v měsíci v 10 hod.: Každé dítě je 
výjimečné. Povídání, diskuze, sdílení. 

Každé 1. úterý v měsíci v 16 hod: Podpůrná 
skupina kojících matek.
St,  10.00: Pohybové hrátky pro nejmenší 
(6–18 měsíců)

Čt, 10.00: Pohybové hry pro rodiče s dětmi 
(děti od 18 měsíců)

Pá, Dopoledne s babičkou a dědou
Pá, 10.00: Čas na pohádku
Pá, Od cca 10.30: Šikulové – tvořivá dílnička 

 KURZY 
ANGLIČTINA pro děti:
Úterý, 14.15–15.00: děti 7–9 let (2.–3. třída), 

učebnice Incredible English 2, 18 lekcí/1260 Kč

15.15–16.00: děti 9–11 let (4.–6. třída ), učeb-

nice Incredible English 4, 18 lekcí/1260 Kč

16.30–17.00: děti 4–6 let, učebnice Cookie and 

Friends A, 18 lekcí/cena 1080 Kč

Čtvrtek 17.00–17.45: 6(5)–7 let, učebnice In-

credible English 1, 17 lekcí/1190 Kč  

Pro nové zájemce ukázková hodina zdarma 

po domluvě s lektorkou – čtvrtek 3. září. Přihlá-

šení na e-mailu: mcdomecek@praha.ymca.cz 

ANGLIČTINA pro dospělé:
Úterý  17.45–18.45: Středně pokročilí, 18 lek-

cí/1260  Kč. Začátek: 8. 9. 2015

MONTESSORI PRACOVNY pro děti 
od 1,5 do 3 let
Pondělí 9.00–9.50 hod.
Pondělí 10.00–10.50 hod.
Pracovny probíhají společně s rodiči. Kurz začíná 

ve středu 16. 9. 2015, 17.00 úvodní přednáš-

kou pro rodiče. Cena: 1800 Kč/15 lekcí. 

MALÝ MUZIKANT 
Čtvrtek: 16.00–16.45 Malý muzikant 
1,5–4 roky  
Čtvrtek: 17.00–17.45 Malá hudebka, od 4 let  
Cena: 1950 Kč/pololetí 

Zápis a ukázková hodina: 17. 9. Pravidelný kurz 

od 24. 9. Je třeba se předem přihlásit na 

e-mailu praha@malymuzikant.cz nebo na tel. 

723 588 869. Info www.malymuzikant.cz.

CVIČENÍ PRO MAMINKY
Pondělí: 17.30–18.30 Večerní cvičení pro ma-
minky, zaměřené na zpevnění svalstva s mož-

ností využití herny. 60 Kč/lekce. Přihlašování 

předem na e-mailu mcdomecek@ymca.praha.cz 

 PORADNY 
Po 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno ob-

jednat na tel. 604 572 712 nebo e-mail: faierei-

sl@chello.cz), poplatek 100 Kč.

Út 9.30–11.00: Poradna efektivního rodičov-
ství (nutno objednat na tel. 608 708 786 nebo 

e-mail: vlasta.hamalova@seznam.cz), zdarma.

St 18.00–19.30: Poradna přirozeného plá-
nování rodičovství (nutno objednat na tel.: 

777 200 431 nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz), 

zdarma.

 AKCE V ZÁŘÍ 
7. 9., 16.00–17.00: Malý vědec. (Voda). Setká-

ní s fyzikou pro nejmenší (5–9 let), vždy druhé 

pondělí v měsíci. Přihlašování předem na emailu: 

mcdomecek@praha.ymca.cz, vstup 80 Kč. 

9. 9., 16.00–17.30: Slovenské odpoledne aneb 
Slovenské mamičky v Domečku. Vždy druhá 

středa v měsíci s programem pro maminky 

s malými dětmi ve slovenštině. Vstup 50 Kč, 

včetně vstupu do herny.

15. 9., 10.00–12.00: Každé dítě je výjimečné. 
Povídání, diskuze, sdílení. Každé 3. úterý v měsíci.

16.9., 17.00–19.00: Montessori večer. Pro ro-

diče dětí přihlášených do pracoven zdarma, pro 

ostatní zájemce vstup 100 Kč. Info e-mail: 

fi schlovam@seznam.cz nebo na tel. 607 569 507. 

22. 9., 10.00–12.00: Mámy za volant (ne)patří. 

Naučíte se jak se zachovat, vytvořit správné ná-

vyky. Vstup 50 Kč včetně vstupu do herny.

kcmt

Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 2337/1, 149 00  Praha 11 – Háje
kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

program 
17. 9., 18.00 – zahájení výuky náboženství pro 
školní rok 2015/16 (kaple KCMT) 
17. 9., 19.00 – zasedání pastorační rady far-
nosti (klubovna KCMT) 
19. 9., 19.00 Koncert „Stabat Mater“ v podání 
Musica cum gaudio (kaple Matky Terezy) 
20. 9., 15.30 – 18.00 Odpolední taneční čaj. 
Vstupné pro pár 140 Kč, jednotlivec 80 Kč 
23. 9., 19.30 – vernisáž k výstavě fotografi í 
„Hledání a nalézání II.“ – Jaroslav Hodík 
24. 9., 19.00 – Zastavení u Matky Terezy „Ote-
vřená náruč Evropy“ – PhDr. Jan Jandourek, 
Ph.D. – sociolog, novinář (sál KCMT) 
1. 10., 19.00 – Zastavení u Matky Terezy 
„Není anděl jako anděl“ – sestra Veronika Bará-
tová – Komunita Blahoslavenství (sál KCMT) 
3. 10., 10.00–17.00 – FARNÍ DEN – poutní 
slavnost ke dni sv. Františka, program pro děti 
i dospělé (kostel sv. Františka + farní zahrada) 
Manželské večery – farní sál u kostela sv. Fran-
tiška, každé pondělí od 5. října (19.00 – 21.30).  
Info: www.kcmt.cz. Přihlášky: L.stanek@atlas.cz. 
Kurz trénování paměti – Jak udržet v hlavě to, 
co potřebujeme, a mnoho dalšího. Vede paní 
Brožíková. Začátek v úterý 6. října od 10.00 
do 11.30. Cena 440 Kč (8 lekcí). Přihlašování 
na hamalova@kcmt.cz. Platba při první hodině. 
Taneční – taneční škola Brožovský. Pondělí 
a úterý v KCMT. www.astra-praha.cz
Cvičení nejen pro seniory – středa (19.00–
20.00) nebo čtvrtek (16.30–17.30). Začínáme 
od října. Info fried@kcmt.cz. 
Pro děti: 
Výuka náboženství pro děti od 0–15 let. Viz 
www.kcmt.cz/zivot-farnosti/katecheze
Keramické kurzy pro děti od 6 let. Každý čtvr-
tek od 16.00–17.30. Začínáme koncem září. 
Vede Jana Domšová. Přihlášky a informace 
janadomsova@gmail.com nebo 603 281 864. 
Tanečky na lidové písně. Každé úterý 17.00–
18.00. Pro děvčata od 5 let. Začínáme v říjnu. 
Vede paní Simonová. 
Dívčí skautský oddíl Sněhová vločka. Každý pá-
tek světlušky (1.–4. třída) skautky (5.–9. třída). 
Info Lucie Skrčená: L.Skrcena@seznam.cz, tel.: 
721 770 421. Začínáme 4. 9. v 15.30. 
Sportovky KSK – pro kluky. Křesťanský spor-
tovní oddíl. První setkání 17. 9. v 17.00. Sraz 
před KCMT. 

Zkušebny Praha  
& klub Kantýna
Matúškova 831/1, Praha 4, 149 00
www.zkusebnypraha.cz
Tel.: 608 643 054, 777 854 848, 
605 253 139, tonda@zkusebnypraha.cz; 
jarda@zkusebnypraha.cz

Spojení: Ze stanice metra Háje bus č. 170, 197, 
293 a 505 do zastávky Brechtova – 4 minuty 
pěšky ze zastávky Donovalská (bus č. 170, 177, 
181, 197, 506, 556, 609) – 6 minut pěšky
Sdílené i nesdílené zkušebny, koncerty, výstavy, 
divadlo, festivaly, workshopy, školení, fi remní 
večírky, oslavy. Plátno s Full HD projektorem. 
Dětský koutek. 70 míst k sezení.

program
Od 3. 9. pravidelně každý čtvrtek, 19.00: D‘n‘B 
; ursday Session. Příležitost pro začínající a po-
kročilé DJs zahrát si na velkém pódiu klubu.
14. 9., 18.30: Kurz salsy – začátečníci: úvodní 
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Domov pro seniory Chodov Vás 

srdečně zve na Zahradní slavnost, 
která se koná při příležitosti oslav 
25. výročí založení 19. 9. 2015 od 
10.00. Přijďte podívat se svými dětmi, 

jak žijí senioři v pobytovém zařízení. 

Budete mít možnost setkat se s Mgr. 

Ing. Irenou Ropkovou, radní hlavního 

města Prahy a panem Otakarem 

Brouskem, patronem Domova. 

Připraven je pestrý program pro celou 

rodinu, který vyvrcholí ve 14 hodin 

koncertem skupiny Lucie revival.

lekce (zdarma). Přijďte se podívat na úvodní 
lekci, kde Vás kubánský mistr salsy Jorge Con-
cepcion spolu s Klárou Vetinari seznámí s jejími 
základy. Lekce budou probíhat každé pondělí.
14. 9., 19.30: Kurz salsy – pokročilí: úvodní lek-
ce (zdarma) 
18. 9., 20.00: SOUTHERN VISION Saym & 
McQuack b-day w/ PIXIE, SUKI, PARALLEL 
ACTIVITY, REPROSPEKT, BEATSPOT 
Southern Vision production tým, tvořený jižác-
kou partičkou Reprospekt & BEATSPOT DJs 
představují čtvrtý díl klubové noci projektu SOU-
THERN VISION. Tentokrát v duchu narozenino-
vých lámaných beatů – Drum and Bass.
Od 21. 9. pravidelně každé pondělí, 18.30: 
Kurz salsy – začátečníci. Kurz salsy pod vede-
ním kubánského mistra Jorge Concepcion a Klá-
ry Vetinari.
Od 21. 9. pravidelně každé pondělí, 19.30: Kurz 
salsy – pokročilí. Kurz salsy pod vedením kubán-
ského mistra Jorge Concepcion a Kláry Vetinari.
25. 9., 18.30: Kantýnafest. Na tomto nepra-
videlně pravidelném festivalu zahrají známé 
kapely: Zdeněk Charvát, Charlotte, Stíny noci 
a Rehab. 
26. 9., 20.00: Vzpomínková akce na HONZU 
KURCE VI. Přijměte pozvání na již šestý ročník 
vzpomínkové akce na Johnyho Kurce. Na této 
tradiční akci vystoupí jihoměstská kapela < e 
Radicals, Špuntkvaně a speciální host.
30. 9., 20.00: Bílá nemoc + Silverback. Bílá 
nemoc je „tvrdší“ nástupkyní folkové Bonsaje, 
byla založena v roce 1990 jako vyústění snahy 
Tomáše Poláčka dělat folkové písničky v „elek-
trifi kovaném“ hávu. Silverback je Bluesrocková 
kapela hrající covery Pink Floyd, Garyho Moora, 
Erica Claptona, Hirama Bullocka, atd.

Po$íta$ový klub 
pro zdravotn> postižené
U Zeleného ptáka 1158, Praha 4 – Kunratice
Dopravní spojení: speciální bus pro vozíčkáře H1 
s přestupy na metro B a C, bus č. 177 z metra 
C/Chodov i Opatov. Otevřeno po–st od 10 do 
18, čt–pá od 10 do 15. Info: tel./fax: 271 913 
590, e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

program
PC kurzy
Přijímáme přihlášky na INDIVIDUÁLNÍ počítačo-
vé kurzy na období září–listopad 2015
Kurzy jsou vedeny individuální formou a jsou ur-
čeny pro zdravotně postižené, seniory, ženy na 
mateřské a ostatní.
Počítačová pracovna
Internet pro veřejnost, kopírování, skenování, 
vypalování.
Kurzy anglického jazyka
Vždy ve středu od 15.00 pokročilí, od 16.30 za-
čátečníci. Můžete se ještě přihlásit na kurzy pro 
začátečníky a mírně pokročilé.
Výstava 
V prostorách Klubu vystavují senioři
Výstava potrvá do konce září 2015.
Více informací www.zelenyptak.cz
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Taneční kurzy
Taneční klub SPARTA Praha otevírá dět-

ský ročník standardních a latinsko-americ-

kých tanců Nábor a ukázková hodina: 14. 

a 21. září od 16 hodin v tělocvičně Gym-

názia Opatov. www.tksparta.cz,  tel. 602 

173 088

Dobytí 
Jižního pólu 
popatnácté
Dobytí se uskuteční v prostorách Níz-

koprahového klubu Jižní pól (Brandlo-

va 1639/6, Praha 11), který tímto 

oslaví své jubilejní narozeniny. Již 15 

let klub poskytuje na Jižním Městě dě-

tem a mládeži od 13 do 19 let bezpeč-

ný prostor pro trávení volného času 

a  jeho pracovníci nabízejí mladým li-

dem sociální služby, podporu a pomoc.

Jedná se o  akci převážně hudební, 

můžete se těšit na zajímavé interpre-

ty, a to:  Martin Kingston Hajek, Mar-

cus a Remin, Dj BA2S, Crewní Skupina 

a naše hlavní hvězda – mladá raperka 

SharkaSs. Program bude doprovázen 

graffi  ti, žonglérským a  sítotiskovým 

workshopem. Proběhnou zde i tři sou-

těže o  hodnotné ceny: v  žonglování, 

o  nejlepší graffi  ti a  turnaj ve  stolním 

fotbálku. 

17. 9. bude od 14 do 20 hodin Doby-

tí Jižního pólu vol. 15 – Street beatz 

stage!

Zveme dospělé i  děti na  přírodovědnou 

exkurzi pro veřejnost, která se uskuteční 

ve středu 30. září 2015, sraz v 17 hodin 

před ZŠ K Milíčovu, Praha 11 (u křižovat-

ky ulic Hlavatého a  K  Milíčovu). Exkurze 

bude zaměřena na zajímavé rostliny a ži-

vočichy v  Přírodní památce Milíčovský 

les, dále na rybníky a na ochranu přírody 

i mimo toto chráněné území.

Botanickou část povede RNDr. Petr Pe-

třík, Ph.D., z Botanického ústavu Akade-

mie věd ČR v  Průhonicích, zoologickou 

část RNDr. Martin Šandera, Ph.D., z orga-

nizace HERPETA. Uvidíme i méně známé 

a  vzácné rostliny, některé druhy živoči-

chů a na závěr je připravena menší sou-

těž. Exkurze je naplánována na 1,5 až 2 

hodiny, pomalým tempem se zastávka-

mi půjdeme kolem retenční nádrže (ryb-

níčku) jižně od základní školy, z jihu kolem 

Milíčovského rybníka a rybníku Homolka. 

K exkurzi se na této trase můžete připo-

jit i po 17. hodině. Za vydatného vytrva-

lého deště se akce přesune na náhradní 

termín! Akce je pořádána organizací HER-

PETA v  rámci grantu v oblasti životního 

prostředí pro Městskou část Praha 11 

a účast je zdarma.

kontakt: 

731 060 253 (Martin Šandera)

www.herpeta.cz

Příroda Milíčova

Pražské cyklozvonění
12. 9. 2015
sraz v 9 hodin v parku u stanice metra Opatov
odjezd: 9:30 směr Smíchovská náplavka, Janáčkovo nábřeží, Praha 5
Pořadatel: MČ Praha 11 + dalších 16 městských částí
Pražské cyklozvonění se koná jako součást Evropského týdne mobility. Cílem akce je propagovat 

bezpečnou cyklistickou dopravu a možnosti rekreace v Praze. Propagovat aktivní mobilitu 

a upevnit partnerství mezi jednotlivými městskými částmi a MHMP při realizaci cyklostezek 

a cyklotras v Praze. Trasy povedou z partnerských městských částí na Smíchovskou 

náplavku na břehu Vltavy (Janáčkovo nábřeží). Zde proběhne zajímavý program zaměřený 

především na rodiny s dětmi. www.cyklozvoneni.cz

Jazyky s Lindou
Začít s jazyky se dá v každém věku. Příkladem je 

Jiří Bažant, který s angličtinou v  jazykové škole 

Linda začal před 4 lety, v době, kdy už byl v dů-

chodu a ke studiu svedl i svou ženu. Na myšlen-

ku studia ho přivedla dovolená v Řecku, kde si 

bez základní znalosti cizího jazyka 

připadal jaksi nepatřičně. Bylo 

to nepříjemné, vzpomíná, 

neuměli jsme si v  re-

cepci říct ani o plá-

žovou osušku.  

Začít studo-

vat pro 

mě 

byla 

výzva 

a velká 

motivace.

 Teď po  čtyřech le-

tech je na  tom víc než 

slušně, komunikuje, čte si 

knížky a  časopisy v  originále 

a hlavně – na dovolené v cizině si to 

se svojí angličtinou prostě užívá: „Na-

vštěvuji Jazykovou školu Linda.“ Vidět jeho 

učebnici je radost nejen pro jeho paní učitelku, 

jak pyšně dodává. Info: www.skolalinda.cz. daf

POZVÁNKA
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  jubilea na Chodovské tvrzi  

Angličtina jako zábava (Have Fun with English)

Kultura

Kamenná svatba (65 let) 

manželů Boženy a Boleslava 

Knedlových 15. července.

Diamantovou svatbu oslavi-

li manželé Milada a Antonín 

Sittovi 29. května. 

Marcela a Jan Pařízkovi 

oslavili zlatou svatbu 

5. června.

Paní Emílie Šanovcová 

oslavila 7. června 

99. narozeniny.

Zlatá svatba manželů 

Vlasty a Josefa Knotkových 

12. června. 

Zlatá svatba manželů Jany 

a Karla Šimanových 

19. června.

Zlatá svatba manželů Hany 

a Jana Liškových 19. června.

Smaragdová svatba (55 let) 

manželů Heleny a Ladislava 

Semrádových 26. června. 

Místo setkávání: Chodovská tvrz, Praha 11, Ledvinova 9, bus č. 125, 136, 213, 

293 – zastávka Chodovská tvrz. Bezbariérový přístup. 

Začínáme: 22. září 2015 (do prosince). 

Určeno pro seniory, maminky v domácnosti s dětmi. 
Vždy v úterý od 14 hodin do 15.25 hod. 
Cena: 170 Kč za 10 lekcí (85minutových). 

Dostanete textové materiály. Budeme si číst i povídat o zajímavostech 

z anglosaského světa (USA, UK, Kanada, Austrálie i JAR…), zpívat americké, 

anglické písně s kytarou. 

Doporučená znalost angličtiny: Mírně, středně pokročilý.

 Přihlášky: Chodovská tvrz, kde složíte 170 Kč, ve všední dny od 13 do 18.30 hodin. 

Předtím kontaktujte číslo: 732 462 442 (774 877 495). Počet míst je limitovaný. 

Předpokládáme pokračování v r. 2016.

Zvou vás: 
Ing. Zdeněk Řeřicha, tel.:732 462 442. 

Ing. Řivnáčová Irena – zastupitelka na Praze 11.

Akci dotuje: ÚMČ Praha 11, Zahrada, o. p. s. a Řeřicha Zdeněk – Wonderful World.

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

Potvůrky

Ve foyer opatovské knihovny se 

v září představí Sylva Francová 

(*1973), výtvarnice pracující 

především s fotografi í a videem. 

Pro výstavu v Artotéce si připravila 

průřez svých prací pro děti. 

od 31. 8. do 3. 10. 2015

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 hod.; So 9–15 hod.

tel.: 272 918 759

Unikátní výtvarný ateliér 
na Jižním Městě

Rádi bychom vám přestavili Ateliér 

Pro Radost, který se snaží odstranit 

mezigenerační bariéry. Nabídka čin-

ností je obrovská a vybrat si může 

každý. Už v září se můžete vydat ma-

lovat do přírody, naučíte se animo-

vat fi lmy, fotografovat, nebo vytvořit 

i dočasnou sochu na Jižním Městě. 

Celý program a kontaktní údaje na-

jdete na našem webu a facebooku již 

nyní. http://atelierproradost.cz/

VÝSTAVA NA RADNICI

Vzpomínky na Itálii 

Petr Brodecký

(fotografi e)

2. 9.–30. 9. 2015

Budova radnice ÚMČ Praha 11 

Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: 

Po a St 8–17.30 hod.

Út a Čt 8–15.30, Pá 8–14.00
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Roky s patnáctkou 

Pestrý háv minulosti  
Minulost, ať česká, evropská nebo 

„zbytku světa“, je vesele, přitažlivě ba-

revná hlavně na uměleckých dílech. Ten-

hle poučovatelský tón by mohl působit 

úsměvně, kdybychom právě neprožívali 

éru až hýřivě barvených děl, uměleckých 

a často jen rádoby uměleckých, na nej-

různější témata z  historie. Fasáda Ná-

rodního archivu na Chodovci, pojednaná 

ze všech stran mimo průčelí také barev-

něji, než bývalo dříve zvykem,  je dnes 

proti takovým dílům spíše uklidňující. Zá-

měrem architektů ale asi nebylo ovlivnit 

náš pohled na to, co všechno dokumen-

ty uložené v  archivu sdělují. Spíš mínili 

vsadit mezi tehdy pouze světlešedé pa-

nelové domy Jižního Města něco onačej-

šího. Když však areál Národního archivu, 

tehdy ještě Státního ústředního archivu, 

v  letech 1992–2001 vyrůstal, mnozí si 

na jeho vnější vzhled zvykali pomalu. 

Český korunní archiv je doložen již ke kon-

ci 13. století. Dvorské a zemské úřady si 

zřizovaly registratury. Nejstarší dochova-

ná a v Národním archivu uložená listina 

se hlásí k roku 1158.  Nejcennější doku-

menty jsou uloženy v objektu na třídě Mi-

lady Horákové. Velké množství archiválií 

a  celá knihovna s  bohatými fondy jsou 

ale nyní již na Chodovci. Národní archiv, 

spolu s ním Státní oblastní archiv Praha 

a  souputník v  sousedství Archiv Hlavní-

ho města Prahy, tam tvoří soubor objek-

tů a  institucí s mimořádným významem 

pro celou Českou republiku. Jsme rádi, že 

naše městská část archivní areál hostí. 

Dokumenty v nich uložené v případně po-

třeby vydávají zásadní svědectví v mno-

ha oblastech.

Archivy také uskutečňují pro poučenou 

i  zajímající se veřejnost krátkodobé ex-

pozice. Umožňují nám spatřit význam-

né dokumenty národní hrdosti i smutku. 

Snad lze říci, že v tom lepším případě ex-

ponáty představují v pergamenové a pa-

pírové podobě jakousi obdobu českých 

korunovačních klenotů. A ve všech přípa-

dech umožňují napravovat naši nejistou 

paměť.

V dnešním Národním archivu byl 1. led-

na 1995 zahájen zkušební provoz dvou 

prvních depotních bloků. Slavnostní ote-

vření této části areálu proběhlo 7. dubna 

téhož roku. V roce 1995 byly do objektu 

přemísťovány první archiválie. Tyto sku-

tečnosti byly záminkou k našemu malé-

mu zastavení v čase.

Jiří Bartoň

Uměleckou školu mohou navštěvovat i senioři 55+
Nevadí, že již nejste ve studijním věku, 

ani že nejste ve věku produktivním. Jak 

to? Základní umělecká škola Jižní Město 

totiž otevírá ve  školním roce 2015/16 

kurzy pro seniory. Ředitel školy F. Hlu-

cháň k tomu říká „Byl to především zá-

jem ze strany samotných prarodičů, vo-

dících své vnoučky do nejrůznější výuky 

v naší škole. Mnohdy totiž chtějí dětem 

pomoci s domácí přípravou do školy, ale 

nemají pro to základní znalosti toho či 

onoho oboru. Ti další třeba jen na umě-

leckou činnost neměli doposud čas 

a tímto jim otevřeme cestu k tomu, aby 

si své sny v tomto ohledu alespoň čás-

tečně splnili. Chceme zohlednit tvůrčí zá-

jem občanů v seniorském věku v oblasti 

umění, a to jak hudebního a divadelního, 

tak výtvarného a  tanečního.“ Celý pro-

jekt se uskuteční za podpory magistrá-

tu hl. města Prahy. Záštitu převzala rad-

ní Mgr.  I  .Ropková. Přihlásit se mohou 

úplní začátečníci i  lidé umělecky pokro-

čilí, jedinou podmínkou je včasné podání 

přihlášky, která je k vyzvednutí v kance-

láři školy nebo na webových stránkách 

www.zus-krtinska.cz. red

Nejsou jen horoucí léta… V atriu Národního archivu před vernisáží.  

Fota: Jiří Bartoň

Život na Jižním Městě

Seniorská komise – info: Přednášky pro seniory
Městská část Praha 11 si je vědoma na-

růstajícího počtu starších občanů nad 

65 let, a proto se snaží pro tuto počet-

nou skupinu občanů organizovat více 

kulturních, sportovních a  vzdělávacích 

akcí. Na Jižním Městě úspěšně působí 6 

klubů seniorů, které sdružují několik set 

členů. Naprostá většina našich starších 

spoluobčanů však není nijak organizová-

na. MČ Praha 11 se ale snaží zpříjem-

ňovat volný čas všem. Chceme čtenáře 

Klíče seznámit s  jednou z  těchto akti-

vit. Po domluvě se zástupcem starosty 

Ing. Petrem Jiravou nabídl ředitel Gym-

názia Evolution Jižní Město (dále jen 

GEVO) pan Mgr. Tomáš Mikeska na jed-

né z prvních schůzí komise seniorů Rady 

MČ Praha 11 pořádání cyklu zajímavých 

přednášek a  akcí z  mnoha nejrůzněj-

ších oborů. Přednášejícími budou učite-

lé GEVO. Komise seniorů vybrala z bo-

haté nabídky pro měsíc září první dvě 

akce. Jako první je připravován pořad 

„Zmizelá Praha podél Vltavy“ (podobně 

zaměřený pořad byl nedávno s  velkým 

diváckým ohlasem uveden v ČT). Jedná 

se o přednášku doplněnou ukázkami fo-

tografi í v  délce cca 90 minut, která se 

bude konat v  úterý 15. září od  14.30 
hodin v budově GEVO. Další akcí bude 

procházka dendrologickou zahradou 

v Průhonicích pod názvem „Nový pohled 

na biologii v 21. století“, která se bude 

konat také v úterý, ale 22. září od 14.30 
hodin v délce cca tří hodin. Způsob do-

pravy bude uveden na pozvánce. Na obě 

tyto avizované akce budou včas natiš-

těny pozvánky. Když už mluvíme o po-

zvánce, velkým problémem je seznámit 

širokou veřejnost s pořádáním jakýchko-

liv akcí. Jsme proto rádi, že v každém vy-

dání Klíče je seniorům věnována stránka 

s  jejich tématikou. Komise seniorů oce-

ňuje i přítomnost místostarosty MČ Pra-

ha 11 pana Ing. Petra Jiravy na většině 

svých schůzí.  

Věra Grandeová,

členka komise seniorů Rady MČ Praha 11
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• Nábory do oddílu Atletika Jižní Město
V začátku nového školního roku 2015/2016 proběhnou nábory dětí a mládeže 
do oddílu Atletika Jižní Město.

Cílem atletického projektu je co nejširší 

zapojení dětí a  mládeže z  Jižního Měs-

ta a nejbližšího okolí do volnočasové mi-

moškolní atletické přípravy a  následně 

do závodění za Jižní Město.

Jsme dynamicky se rozvíjející oddíl, kte-

rý má po  dvou letech činnosti více než 

300 mladých členů. Máme výrazné úspě-

chy na pražské i celorepublikové mládež-

nické úrovni.

Nábory proběhnou v obou našich trénin-

kových lokalitách.

• Ve  sportovním areálu HRABÁKOVA 

(vedle ZŠ Pošepného) přijímáme děti 

od ročníku 2008 po ročník 2002.

• Ve školním areálu ZŠ K MILÍČOVU (čer-

vená škola) přijímáme děti od  ročníku 

2010 po ročník 2005. 

Náborové dny v  obou lokalitách jsou 

středa 2. září a  v  dalším týdnu pondě-

lí 7. září až pátek 11. září vždy v  době 

16–17.30 hodin. Na prvním tréninku do-

stanete od trenérů podrobné info a vaše 

děti se mohou zapojit všestrannou for-

mou do přípravy pod vedením zkušených 

trenérů a atletických osobností.

Dotazy směřujete: 
atletikajm@seznam.cz.

Info: www.atletikajm.cz.

Přihláška do oddílu i přihláška k registraci 

ke stažení na webu – viz Staň se členem.

Na setkání s vámi se těší

ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO 

•  Staň se členem nejúspěšnějšího Beachklubu v ČR
Od září 2015 rozšiřujeme nabídku pro 

mládež o tréninky šestkového volejbalu! 

Nábor dětí 3.–9. třída bude probíhat od 

7. 9. do 25. 9., tréninky po–čt 15–16.30 

v hale TJ Chodov, Mírového hnutí 2137, 

149 00, Praha 4, pod vedením trenérů 

Míry a Lucky s mezinárodními trenérský-

mi a hráčskými zkušenostmi z šestkové-

ho volejbalu.

Mirek Nekola
• Hlavní trenér reprezentačního druž-

stva juniorů

• Asistent trenéra repre mužů ČSSR se 

ziskem stříbrné medaile na ME 1985

• Hlavní trenér reprezentačního muž-

stva mužů 1996–1998

• Dlouholetý trenér v italské sérii A1

• Šéftrenér Beachklubu Pankrác – nej-

lepšího pražského mládežnického oddí-

lu roku 2015

Lucka Vinecká 
• Nejvíce bodující hráčka v hlavní části 

rakouské 1. ligy 2014/15

• Nejlepší smečařka v hlavní části ra-

kouské 1. ligy 2014/15

• 9 let hráčka volejbalové extraligy žen

• Český akademický mistr 2006 volejbal

• Trenérka mládeže rakouského klubu 

VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt

• MVP 2012 European Volleyball Tour-

nament for Statisticians 

Další info o sportovní nabídce 

na www.tjjmchodov.cz

•  Chceš hrát basketbal? Přidej se k Jižním supům!
Jsme Jižní supi, nejlepší mládežnický bas-

ketbalový klub na Jižním Městě. Pravidel-

ně sbíráme medaile z  pražských přebo-

rů, v  letošním roce jsme se již počtvrté 

za sebou probojovali na republikové fi ná-

le. Ale hlavně děláme basketbal pro ra-

dost a všechny nás baví. Kluci mají mezi 

sebou výbornou partu a to je asi náš nej-

větší úspěch! Rádi mezi sebou přivítáme 

šikovné chlapce ročníků narození 2003, 

2004, 2005 a 2006. Přijďte se kdykoliv 

ukázat na naše tréninky, které jsou dob-

ře dostupné pro děcka z  celé Prahy 11 

a přilehlých obcí (Újezd, Hrnčíře, Šeberov, 

Uhříněves, Jesenice či Říčany). Podrob-

nosti zjistíte na webu www.jiznisupi.cz či 

na telefonu 604 983 100. 

Děláš už jiný sport? Nevadí, přijď si bas-

ket alespoň vyzkoušet, třeba tě chy-

tí za  srdíčko. První měsíc trénuje každý 

nový zájemce zcela zdarma!

Sport

•  Skautský oddíl 

Krhúti zve
Vodáctví, cyklistika, lyžování, tábornické 

dovednosti, bitvy s dřevěnými meči – dře-

várny na motivy fantasy příběhů, každý 

týden družinové schůzky v naší klubovně, 

jedenkrát za čtrnáct dní výpravy, letní tá-

bor v  indiánských týpích – tohle nabízí-

me v našem skautském oddíle všem klu-

kům, kteří chtějí něco prožít. V září 2015 

zahajujeme 28. rok oddílové činnosti. Je 

ti deset až jedenáct let? Můžeš si vy-

brat družinu a tím pádem i den v týdnu, 

kdy budeš chodit na schůzky. Je ti sedm, 

osm, devět nebo třeba i víc, ale necítíš se 

zatím na program velkého oddílu? Nabízí-

me ti odlehčený program vlčat.

Fotogalerie z  činnosti na  www.krhuti.cz 

a  www.facebook.com/krhuti. Rádi tě 

mezi sebou uvítáme.

KONTAKT:
RNDr. Milan Kvíz, tel.: 723 181 880

e-mail: jana.kvizova@quick.cz

•  Tenisový klub vychovává nové talenty
Rakety a tenisové míčky budou součás-

tí sportovních her Dnů Prahy 11 v sobo-

tu 19. a  v  neděli 20. září. Představí se 

tady totiž Tenisový klub Praha – Jižní 

Město. Jeho cílem je výchova tenisových 

talentů, podpora účasti nadějných hráčů 

na  turnajích a  pořádání vlastních klubo-

vých soutěží pod hlavičkou Českého te-

nisového svazu.

Vedení klubu vytváří perfektní sportov-

ní zázemí pro děti, které se chtějí teni-

su věnovat rekreačně i na soutěžní úrov-

ni. Tenisový klub Praha – Jižní Město 

spolupracuje se základními školami Pra-

hy 11 a úspěšně se účastní jednotlivých 

školských sportovních her. K  jihoměst-

ské příslušnosti se hlásí ofi ciálním ná-

zvem a  také logem Prahy 11 na  svých 

bílých dresech. „Tenis je pro svou kulti-

vovanost a  vyváženost vhodný pro klu-

ky i děvčata,“ říká Marek Šusta, předse-

da klubu. Veliký dík patří vedení MČ, která 

sportovní kluby na Praze 11 podporuje. 

My, jako sportovní tenisový klub, bude-

me rádi, když ve svých řadách uvidíme ši-

roké spektrum dětí, které budou mít ra-

dost z pohybu a ze hry. Zveme zájemce 

na  zářijový týden otevřených dveří, kde 

se děti seznámí zábavnou formou s teni-

sem a zahrají si s našimi trenéry, dodává 

Marek Šusta.

Info: www.tenisovyklubpraha.cz.

daf
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•  Úspěšné výsledky oddílu atletika Jižní Město
Žákyně ZŠ Pošepného vítězkami 47. 
ročníku Republikového fi nále Poháru 
rozhlasu s ČS
Mladé atletky z  oddílu se prosadily 2. 

června v  Jablonci nad Nisou v  konku-

renci nejlepších školních týmů z celé ČR 

na  místo nejvyšší. Na  nejvyšší ocenění 

dosáhly jako jediný pražský tým a ve své 

kategorii mladších žákyň s rekordním bo-

dovým ziskem suverénně zvítězily. O his-

toricky nejlepší výsledek školního týmu 

se zasloužila Tereza Elena Šínová, kte-

rá vyhrála své disciplíny a byla oceněna 

za nejlepší výkon ze všech kategorií. Bo-

dový zisk přidala Linda Du[ ová, na vítěz-

ství se podílela Adéla Nela Šínová i Kate-

řina Eliášová. V  kategorii mladších žáků 

převzal Jan Patka ocenění za nejlepší vý-

kon mezi mladšími žáky.

Rekordní zisk 21 medailí v Přeboru 
Prahy žactva a dorostu 
Ve dnech 5.–6. června v Přeboru Prahy 

žactva a  dorostu na  Děkance měli mla-

dí atleti a atletky nevídanou nadílku me-

dailových kovů, z  celkových 21 získali 

9 zlatých. V  kategorii žactva se zařadili 

na špičku mezi pražskými oddíly.

Žákyně  Kerbachová (3 zlaté) a Šínová (2 

zlaté a stříbrná) stanuly na vrcholu mezi 

medailistkami. Další zlaté kovy získali Fi-

lip Brom, Patricie Burajová, Jan Patka 

a  Petr Vacátko v  žácích. Na  medailové 

kovy dosáhli i další mladí atleti, jako On-

dřej Horejš (2 stříbra a bronz), Linda Du-

[ ová, Petr Dudy, Anna Kneselová a dvě 

stříbrná štafetová kvarteta žáků.

Olympijské medailové žně s českým 
rekordem
Hry VII. Letní olympiády dětí a mládeže se 

konaly ve dnech 15.–18. června za účas-

ti nejlepších mladých atletů z  kategorie 

žactva a mladšího žactva z  celé ČR. Vy-

stoupení našich oddílových atletů bylo 

impozantní. Výrazně přispěly k  úspěchu 

nejúspěšnější krajské atletické reprezen-

tace Prahy ziskem 6 individuálních medai-

lí, z toho 4 zlatých, z celkového počtu 13 

pražských kovů. Naše sprinterky se po-

dílely na  vytvoření českého rekordu žá-

kyň ve štafetě 4 x 60 metrů. Anna Ker-

bachová získala double v podobě zlatých 

olympijských medailí na 60 metrů a v dál-

ce. Tereza Elena Šínová si odvezla olym-

pijské zlato z běhu na 100 metrů překá-

žek a stříbro ze sprintu na 60 metrů. Jan 

Patka získal stříbro v hodu oštěpem a me-

dailový zisk dovršil Petr Novák v kategorii 

mladších žáků v běhu na 800 metrů. 

Zlatou tečku za  Olympiádou udělaly žá-

kyně výběru Prahy v  závěrečné štafetě 

na 4 x 60 metrů, když s Terezou Elenou 

Šínovou a  Annou Kerbachovou zaběhly 

český rekord 29,16 s. Naši mladí závod-

níci, ověnčeni medailovým leskem, se sta-

li nejúspěšnějším oddílem atletické části 

Olympiády.

Více na: www.atletikajm.cz

•  Škola TAEKWON-DO 

I.T.F. GBHS  
Škola Taekwon-Do I.T.F Ge-Baek Hosin Sool, která již víc než 10 

let působí na ZŠ Campanus, srdečně zve všechny zájemce o bo-

jová umění na trénink do naší tělocvičny. Taekwon-Do je moder-

ní bojové umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj studentů 

po fyzické, psychické i morální stránce. Naše činnost je zaměře-

na především na mládež školního věku, ale členskou základnu 

tvoří jak děti předškolního věku, tak i naopak již dávno plnole-

tí. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové 

semináře, soustředění, závody a nabízíme také individuální vý-

uku. Hlavním instruktorem školy Ge-Baek Hosin Sool je Martin 

Zámečník (VI. dan, prezident Českého svazu Taekwon-Do ITF) 

a tréninky probíhají vždy pod dohledem kvalifi kovaných trenérů. 

Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství trénin-

ků a bezkonkurenční cena. Od září 2015 budou tréninky na ZŠ 

Campanus probíhat pravidelně každý den v  týdnu dle rozpisu 

na webových stránkách školy www.tkd.cz v sekci tréninky.

•  Házenkáři doplňují stav
Oddíl házené HC Háje přijímá do družstva sportovní přípravky 

dívky narozené v letech 2005 až 2009. Pro doplnění ostat-

ních družstev přijímáme i dívky starší.

Nábor probíhá během celého měsíce září vždy v pondělí, ve 

středu a v pátek na našem házenkářském hřišti v areálu TJ 

Háje, ulice K Jezeru, vedle fotbalového hřiště, a to vždy od 

17.00 do 18.00 hodin. S sebou sportovní obuv a sportovní 

oblečení, pití.
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Lata pomáhá ohroženým dětem a dospívajícím i v Praze 11

Dospívání patří k těm nejsložitějším ob-

dobím v  životě takřka každého člověka 

a je často doprovázeno různými problé-

my. Jejich dlouhodobé přehlížení nebo 

nevhodné řešení může vést k  dalšímu 

zhoršení situace, mladí lidé mohou na-

příklad propadnout drogové závislosti 

nebo se rozhodnout pro útěk z domova. 

Je proto vhodné obrátit se včas na od-

borníky. Jednou z organizací, která nabízí 

specializovanou pomoc dětem a dospí-

vajícím v kritickém období života, je Lata. 

„Náš program ,Ve dvou se to lépe táh-

ne‘ nabízí dětem a mladým lidem v těž-

ké životní situaci možnost pravidelně se 

setkávat s o něco starším, patřičně vy-

školeným dobrovolníkem. Společně tráví 

volný čas a baví se o problémech, které 

klienta trápí. Máme zkušenost, že své-

mu vrstevníkovi se mladí lidé často svěří 

raději než dospělým,“ vysvětluje základ-

ní princip ředitelka organizace Markéta 

Ježková s tím, že aktuálně takto pomá-

há i čtyřem dětem z Prahy 11. „Vedle to-

hoto hlavního programu naše organiza-

ce nabízí také tzv. rodinné konference, 

během nichž rodinní příslušníci společ-

ně pracují na změně svých dosavadních 

zvyklostí a pomáhají tím ke zlepšení do-

mácího ovzduší,“ doplňuje Ježková.

Organizace Lata pomáhá ohroženým 

dětem a  mládeži již přes dvacet let, 

za svou práci získala i mezinárodní Cenu 

Nadace ERSTE za  přínos sociální inte-

graci i  ocenění Neziskovka roku 2014. 

Její programy jsou určeny především pro 

mládež ve věku 13 až 26 let. Více infor-

mací získáte na  stránkách www.lata.cz 

nebo na telefonu 234 621 361. Služby 

jsou poskytovány bezplatně.

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad ve 2. pololetí 2015
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 

11 oznamuje, že velkoobjemové kon-

tejnery (VOK) na objemný odpad bu-

dou ve 2. pololetí 2015 přistavovány od 

září 2015. Harmonogram na 2. polole-

tí 2015 však nebyl do uzávěrky tohoto 

čísla Klíče dosud schválen Magistrátem 

hl. m. Prahy, a proto zde ani nemohl být 

uveden. Harmonogram najdete, jakmile 

bude schválen, na webových stránkách 

MČ Praha 11 (www.praha11.cz v sekci 

Životní prostředí – Odpady) a v Klíči vy-

jde hned, jak to bude možné. Bližší infor-

mace získáte na odboru životního pro-

středí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, 

Praha 11, tel.: 267 902 367, 267 902 

320 nebo 267 902 514.

Službu VOK organizuje a hradí ze své-

ho rozpočtu hl. m. Praha, VOK přistavu-

je a sváží příslušná svozová společnost 

na základě smlouvy s hl. m. Prahou. Ke 

30. 6. 2015 skončila platnost původní 

3leté smlouvy, podle nové smlouvy po-

depsané dne 22. 7. 2015 budou VOK 

přistavovány až od září. Harmonogram 

přistavení VOK sestavuje odbor životní-

ho prostředí ÚMČ Praha 11 po dohodě 

se svozovou společností a schvaluje ho 

Magistrát hl. m. Prahy.

Pokud hledáte místo, který je uzpů-

sobeno k  pořádání akcí různých žán-

rů: od  koncertů a  DJs párty, přes sou-

kromé oslavy, fi remní večírky a školení, 

po  workshopy, výstavy a  divadlo pro 

dospělé i  děti, tak Klub Kantýna tady 

u nás na Jižním Městě splňuje všechny 

předpoklady.  

Disponuje jedním z největších klubových 

pódií, backstage s  přímým vstupem 

na  jeviště a  zadním vchodem, a  sálem 

s barem pro 300 návštěvníků. Živá pro-

dukce není omezena 22. hodinou. Sál je 

nekuřácký, ale přiléhají k němu dvě dob-

ře odvětrané kuřárny.

Jak už sám název napovídá, klub Kan-

týna je obklopen 20 zkušebnami. Na-

jdete tady 3 nahrávací studia a  jedno 

videostudio. Pro kapely je samozřejmě 

možnost zazkoušet si v některé ze zku-

šeben i těsně před koncertem nebo se 

připravit na  turné. Zkouší tady třeba 

Aneta Langerová, Laura a její tygři, SPS 

nebo Ben Christovao. Pro větší akce se 

dá využít největší šedesátimetrová zku-

šebna přímo za  jevištěm. Klub je dob-

ře dostupný MHD (včetně nočních spo-

jů) i  autem. Účinkující mohou parkovat 

u zadního vchodu s nákladovou rampou 

a výtahem, hosté u hlavního vchodu.

Kontakt:
Klub Kantýna & Zkušebny Praha

Matúškova 831/1, 149 00  Praha 4

tel. 608 643 054

www.zkusebnypraha.cz

Dana Foučková

Připravujete akci a hledáte pro ni super prostor? Představujeme Vám 

klub Kantýna ve Zkušebnách Praha

Hudební workshop si tu vyzkoušely už i děti ze ZŠ Mendelova a byly nadšené.
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BYDLENÍ 
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3 

mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, Milíčov-

ského nebo Krčského lesa, i  před privati-

zací. 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 ARK ČR. Máme databázi zájemců, 

zavedený realitní i právní servis. Nabízíme 

i poradenství a výkup bytů. Vestibul metra 

Opatov, tel.: 272 927 497, 732 237 741, 

www.hlousekreality.cz

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme 

na  JM jako doma! Prodáme, pronajme-

me, vyměníme vaši nemovitost, vyřeší-

me dluhy, exekuce, privatizaci. Přijďte 

se s  námi ZDARMA poradit do  našich 

kanceláří: Krejnická 2021/1 a  Opatovská 

1753/12 na tel. 607 001 188, na e-mailu: 

info@jihomestskereality.cz

• Rodina s  malým dítětem hledá byt 
ke koupi na JM. Velikost a stav bytu ne-

rozhoduje. Platíme hotově. Nejsme RK. 

Volejte tel. 721 474 416.

• Hledáme pronájem bytu o  velikosti 

Gars. až 2 + 1 do 12 000,- včetně poplat-

ků nebo 3 + kk až 4 + 1 do 15 000,- včetně 

poplatků, kdekoliv v Praze a okolí. Volejte 

nebo pište prosím na tel.: 603 257 202.

• 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

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 

o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• Poptávám byt pro rodinu na P 8 a P 9 
nebo v  okolí (do  20 minut) můžeme se 

stěhovat ihned, ale ani nespěcháme. Ide-

álně na 2 roky nebo i více. 2 + 1 až 3 + 

1 do 14 000 Kč vč. pop. Výhodou lodžie 

nebo balkon. Tel.: 605 845 088

• Nekuřácký pár hledá nájem menšího 
bytu u MHD. Nejlépe 1 + kk až 2 + 1. Na-

stěhování po dohodě, nejlépe po částečné 

rekonstrukci. Na zařízení nezáleží. Za pří-

padnou nabídku děkuji. Tel.: 777 640 390

• Nabízíme na výměnu byty v rámci Pra-
hy 11, např. OV 3 + kk/L za  dr/OV 2 + 

kk/L, OV 3 + kk/L, za dr/OV 3-4 + 1/L, OV 

1 + 1/L za OV 3 + 1/L. www.hlousekreali-

ty.cz, tel. 732 237 741

SEZNÁMENÍ
• Muž 52 let, štíhlý, 181 cm vys., sport. 

typ, žijící v  Praze, vl. zázemí, vyř. min., 

spolehlivý, věrný, fi nančně gramotný. Hl. 

štíhlejší ženu do 49 let nad 166 cm, také 

nekuřačku, pro trvalý vztah. Že by paní 

z Jižního Města? Tel.: 704 791 780

VZDĚLÁNÍ 
• AJ, NJ – individuální výuku, živou a aktiv-

ní formou, s důrazem na  rozvíjení schop-

nosti dorozumět se, nabízí zkušená lek-

torka (začátečníkům i  pokročilým). Dříve 

narozeni jsou vítáni. Tel.: 605  828  292, 

272 918 126 

• Angličtina kvalitně a s humorem na sta-
rém Chodově. Individuální výuka, všechny 

úrovně. Nově i  u  Vás doma. Bezplatná 

konzultace – 603961617, www.one2one-

-jazykovyklub.cz, one2onejs@seznam.cz

• ANGLIČTINA. PROF. V PENZI, překlada-

tel, teoretik angl., 5 let soukr. praxe, může 

od nov. šk. roku přijmout 2 žáky. Doplněk 

ke šk. výuce, přípr. na SŠ, k matur., dospělí 

studenti. 60 min./250 Kč, 90 min./300 Kč. 

Praha 11 – Háje, ul. Za  rybářstvím, tel. 

774 299 549. 

POČÍTAČE
• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řešení 

webu s  internetovým marketingem. Mo-

bil: 733  731  892, e-mail: david.simko@

centrum.cz

• PC kámoš - Počítačový servis. Oprava 

PC, vyčištění a  zrychlení PC, odvirování, 

záchrana dat, přeinstalace Windows, in-

stalace WiFi. Přijedeme i k vám. Praha 4. 

www.pckamos.cz, tel. 774 353 444

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

WiFi, internetu, notebooků, výuka s  trpě-

livým učitelem. Doprava zdarma. Mobil: 

604  806  516 (i  SMS), daro@daro.cz, 

www.daro.cz

ZAMĚSTNÁNÍ
• Zdravotní sestra, pracující jako chů-
va, s  letitou praxí, nabízí práci pro vaše 

děti. Mám doporučení z předchozích rodin. 

Tel.: 604 968 063

• Hledáme šikovného absolventa SPŠ 
Elektro, ne Strojní, s maturitou na nástup-

ní praxi v  Autorizovaném servisním stře-

disku Canon, Praha 4 – Chodov. Kontaktuj-

te nás na servis@canonservis.cz

FINANCE 
A PRÁVO 

• Advokátní kancelář u metra Háje, Pra-

ha 4: právní služby pro občany, družstva, 

fi rmy – zastupování u soudu, rozvody, vý-

živné, SJM, vymáhání pohledávek, smlou-

vy, trestní právo, dědictví, exekuce, bytová 

probl., převody bytů do os. vlast. atd. Tel.: 

606 125 069, causa@cmail.cz

• Advokátka JUDr.  Svatava Grivalská 

(sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhání 

pohledávek, smlouvy, nemovitosti, právo 

rodinné, občanské, obchodní, pracovní. 

Právní služby pro bytová družstva a SVJ 

včetně převodů bytů do  os. vlastnic-

tví, likvidace, insolvenční řízení, osobní 

bankroty. Kontakt: Horčičkova 548, tel. 

603 823 260, email: offi  ce@grivalska.cz, 

www.grivalska.cz

• ČESKÁ POJIŠŤOVNA Anny Drabíko-

vé 534, P4 – Háje. Pojištění úrazu, ma-

jetku, aut, cestovní, psů, penze, úvěry, 

hypotéky. Servis, platby i  kartou. Mobil: 

723  277  777 www.ceskapojistovna.cz/

poradce?jiri.fanta2

• PŘEVODY BYTŮ do osobního vlastnic-

tví, prohlášení nemovité věci, zakládání 

SVJ, zaměření a pasportizace bytů, jedná-

ní na Katastru nemovitostí, právní servis. 

Info ZDARMA na tel.: 724 304 603.

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

12 LET TRADICE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

732 237 741       272 927 497www.HLOUSEKREALITY.cz
NAJDETE NÁS VE VESTIBULU STANICE METRA “C“ OPATOV

KLIC_inz_HLOUSEK_88x30_FINAL.indd   1 14.02.14   13:58

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
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• ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁ-

NÍ, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVI-

DENCE, REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ. 

VŠECHNY DANĚ, MZDY, DPH, PERSO-

NALISTIKA. ZASTUPOVÁNÍ NA  ÚŘA-

DECH. TEL.: 604 618 298, 222 364 018. 

Na WWW.ADMIS-UCTO.CZ

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST 

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

nictví, obkladačství, malování, štuky stěn, 

byt. jádra a jiné práce. Kvalita, spolehlivost 

a  rozumná cena je samozřejmostí. Tel. 

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

www.zednickepracepraha.webnode.cz

• BYTOVÁ JÁDRA, REKONSTRUKCE 
– NA KLÍČ. ZÁRUKA 5 LET! Jádro od 

88 000 Kč. RENO-NOVOTNÝ, renonovotny

@atlas.cz, www.reno.wbs.cz, tel.: 602 

292 812, 272 912 326

• Instalatérské práce, topení, zednické 
práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek 

– Jižní Město. Tel: 602 649 359

• Prořezávání a  kácení stromů z  lana. 
Opravy, nátěry střech, štítů, okapů, fa-

sád, vysokotlaké a  ruční mytí, shoz sně-

hu a  jiné výškové práce. Michal Pták, 

tel: 603  712  174, e-mail: michalptak@

centrum.cz 

• Mytí oken včetně rámů, čištění ko-
berců a  nábytku. Sekáme zahrady i  za-

rostlé pozemky naší technikou. Stříhá-

me živé ploty motorovými nůžkami. Tel.: 

724  006  275, email: info@pvj-group.cz, 

www.pvj-group.cz

• Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 
mokrou metodou profi  stroji. Ručně čistí-

me kožený nábytek, myjeme okna. Kvalit-

ně a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 

777 717 818; www.cistimekoberce.cz

• ! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ ! Vyklízíme 

byty, pozůstalosti, sklepy, domy atd. Od-

voz starého nábytku na  skládku. Odvoz 

nepotřebných věcí z domácnosti i zahrady 

na skládku. Stěhování. Tel.: 773 484 056

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + ná-
vštěva zdarma! Tel.: 606 227 390, e-mail: 

jsaifrt@seznam.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

• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER 
A  BYTŮ NA  KLÍČ. Obklady, dlažby, štu-

ky, instalatérské a  elektrikářské práce. 

Tomáš Doležal, 723  044  706, www.

koupelny-praha-rekonstrukce.cz, e-mail: 

dolmek@seznam.cz

• Instalatérské práce – voda, plyn, kanali-
zace, topení. Výměna plynových spotřebi-

čů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan Ho-

ryna. telefon 603 554 550, 271 912 323

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIĆEK 
v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678 v 7 

až 22 hod. Prodej nových a odvoz starých 

chladniček.

• 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

• Instalatér: opravy voda, odpad, plyn, 

montáž. Tel.: 603 771 808

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, 

DVD, HI-FI věže, historická elektronika, 

LCD monitory a počítače. Rozumné ceny. 

AVC servis. Tel.: 222  361  720, mobil: 

602 390 630

• HUBENÍ HLODAVCŮ. Profesionál-

ně a  levně vyřešíme Váš problém s  hlo-

davci a  hmyzem. Myši, potkani, švábi, 

mravenci, štěnice. www.zzgroup.cz, Tel: 

607 607 201

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, ob-

klad, dlažby. Malířské a  bourací práce, 

odvoz suti. Rekonstrukce jader, dom-

ky, nebyt. prostor. Rozumné ceny. Tel.: 

603  538  738, e-mail: marti.dvorak@

centrum.cz.

• Matrace na  míru do  3 dnů. Čalounic-
tví. Obchod: molitany + drť, koženky, 

kůže, juta, 900 druhů potahových látek, 

popruhy, rouna, plátna, ozd. hřeby a  jiné. 

Praha 4 – Pankrác. Tel.: 241  402  270, 

www.molitany.cz

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 

Sami odvezeme a  přivezeme ZDARMA. 

Tel.: 606 312 174, www.cistirnaperi.cz

• Malování – NOVOTNÝ MALOVÁNÍ – 

Novotný – tel.: 606  556  547 – malová-

ní, lakování, štukování, fasády, zaměření 

zdarma, práce i o víkendu. www.malovani-

-novotny.cz, e-mail: novotny@seznam.cz

• Obklad, dlažba, zednické a  malířské, 

instalatérské a  elektro práce, bytová 

jádra, rekonstrukce bytů a  koupelen, 

drobné práce. Byt. jádra již od 99 000 Kč 

na  klíč. Cenová nabídka zdarma. Tel.: 

608 709 716, e-mail: www.rakovec.cz

• Elektrikářské práce Erben. Opravy, 

malé, velké i  rekonstrukce, světla, zásuv-

ky, jističe, dotažení spojů, vedení k novým 

kuchyním, zasekání i v lištách, www.elekt-

rikarerben.cz, tel.: 604 516 344

• SÁDROKARTON OSKAR – Provádíme 

sádrokartonářské práce (příčky, stropy, 

předstěny, půdní vestavby, akustické od-

hlučení, bytová jádra), zednické a  ma-

lířské práce. Tel.: 774  042  960, e-mail: 

SADROKARTONOSKAR@email.cz

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 

štukování, malířské a  lakyrnické práce 

a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rych-

lý. Tel.: 604 517 565, www.stukmalba.cz, 

e-mail: mirekrychly@seznam.cz

• OPRAVA, LADĚNÍ A  INSTALACE TV, 

satelitu, set-top boxu, DVD, radiomagne-

tofonu. Servis malých domácích eletro-

spotřebičů. mobil: 739  049  499, e-mail: 

krizjiri@volny.cz

• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ – MALE-

ČEK. Kompletní malířské práce, štukování 

stěn a  stropů. Kvalitní práce za  rozum-

né ceny. www.123malovani.cz, telefon: 

603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz 

CESTOVNÍ AGENTURA
       

www.nubis.cz

 
Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 
Po–Ne 9.00–20.00              

777 755 714
222 365 747

               

Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří do celého světa.
Akční ceny, last minute a včasný nákup, garance nejnižší ceny.
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• Levně odvoz nábytku, el. spotřebičů 
apod. do sběrného dvora. Výhradně čeští 

pracovníci! Ceny od 100 Kč. Bourání a ře-

zání beton. příček. Likvidace byt. jádra 

s odvozem od 4 900 Kč. Tel.: 777 207 227

• Snadná výměna záclon, spouštěcí gar-
nýže. Žaluzie všech typů, prodej, montáže, 

opravy. Tel.: 222 351 996, 602 371 996

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výmě-

ny a  opravy baterií (záruční a  pozáruční 

servis dodaných baterii), WC, připojení 

praček, myček, montáže a  opravy rozvo-

dů. Tel.: 737 384 001, e-mail: fort.mirek@

seznam.cz.

• TVservis-Kůs, opravy televizí a  jiné 
elektroniky v  bytech u  vás doma. Pro-

dej, dovoz, instalace, ladění nových TV, 

odvoz a eko likvidace staré techniky. Tel.: 

602 832 751 

• Žaluzie, rolety, sítě, spouštěcí gar-
nýže, opravy a servis žaluzií. Zaměření 

a  konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285 

www.interierservisgroup.cz

• Uklidím, vyžehlím, pohlídám děti, 
100% spolehlivost a trpělivost. Důchod-

kyně ve výborné kondici. Pouze JM. Tel.: 

603 436 827

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a parapety.

Tel.: 737 202 354

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

ce pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

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

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 

480 KČ/AUTO, pevná konečná cena bez 

poplatků za  čekání a  nástup, max. 4 pa-

sažéři, snadné objednávání, spolehlivost: 

www.mrtransfer.cz, tel. 603  431  716 

nebo 608 553 080

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

v  práci... Profesionální služby za  rozum-

né ceny. Pí. Jenšíková, tel.: 777 285 669, 

www.kadernice-do-domu.cz

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výroba 

klíčů, opravy obuvi, brašen, kabelek, dešt-

níků, oděvů, bund, ortopedické opravy. 

Provádíme gravírování, broušení nožů 

a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opa-

tov. www.opravyobuvi.cz

• Ateliér Opatov: rámování a  pasparto-

vání obrazů, grafi k, fotografi í, diplomů 

a plakátů. Křejpského 1508/29, Praha 4. 

Tel.: 777  293  051, e-mail: ramovanijm@

seznam.cz, www.ramovani-jizni-mesto.

webnode.cz

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová – Za-

kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597

• KREJČOVSTVÍ Zuzana Šemlová – 

opravy, úpravy oděvů a bytového textilu. 

Zdiměřická 1446, Praha – Jižní Město. 

Otevřeno po–čt 10.00–18.00, pá 10.00–

15.00. Tel.: 734 487 143 

• PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTO-
RU PO REKONSTRUKCI v přízemí domu. 

Celková plocha 22 m2 včetně zázemí 

a  WC. Cena dohodou. Adresa: Doubra-

vická 1310/20, Praha 4 – Chodov. Kon-

takt: paní Drábková, tel. 607  213  120 

• UBYTOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH. Přijďte 

pobejt do rodinného hotelu Krakonoš v Ro-

kytnici nad Jizerou a poznejte naše nejvyšší 

hory. Ceny od 300 Kč/noc. Více informací 

na www.hotelkrakonos.cz nebo na 

Tel.: 603 155 874

PODĚKOVÁNÍ
• Dne 19.6. měli zlatou svatbu manželé 
Šimanovi. Touto formou děkují panu sta-

rostovi, paní Majchrákové, zpěvákům a fo-

tografům za  uskutečnění celého obřadu. 

Atmosféra byla opravdu nádherná.

Veterinární ordinace PRŮČELÍ
Rodinná péče pro Vaše zvířata
MVDr. Václav Čížek, MVDr. Monika Čížková

V Průčelí 1652/6, Praha 4 - Chodov, Tel.: 702 050 856                           www.veterinapruceli.cz
Po-Čt: 900-1200    1400 - 1900      Pá: 900-1200    1400 - 1600

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
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Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.


