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2 Inzerce

SLEVA

NA DOPLATEK
25

věk od 16-ti
do 59-ti let

SLEVA

NA DOPLATEK
věk do 15-ti let,

nad 60 let

snižuje horečku a působí proti bolesti,
začíná uvolňovat účinnou látku již za 5 minut

Panadol® Novum
500 mg 24 tablet

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje paracetamol

27 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
35 Kč35 znáte z

TV

obsahuje špičkový kolagen nové generace
pro klouby, vazy, šlachy a chrupavky

Cemio Kamzík® 60 kapslí

doplněk stravy

345 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
389 Kč389

 při nákupu 2 balení
poukázka Medifin lékárny
100 Kč na další nákup

pu 2 balenííí

Poukázku lze využít na nákup v lékárně,
na poukázku se nevrací a není možná výměna za hotovost.

Padělání poukázky je trestné. www.medifin.eu

L É K Á R N A

Poukázku vydal:
Platnost poukázky do: 6. 11. 2015

dárkovádárkovápoukázkapoukázka
dárková poukázka

100Kč1

POLIKLINIKA MALEŠICE • POLIKLINIKA ŠUSTO
VA • PO

LIKLIN
IK

A O
PATO

VS
KÁ •

 PO
LIKLINIKA KARTOUZSKÁ • MAJERSKÉHO • POČERNICKÁ               092015

znáte z

TV

léčivý přípravek k místnímu užití v ústech a krku, obsahuje benzydamin-hydrochloridléčivléči ý říý přípravek kk k mí t íístní žmu užitíití v ú túste hch a k kkrku bobsah jhuje benbenzydamindamin h dhydrochloochlo idrid

působí proti bolesti a zánětu v krku,
nyní pastilky v nových příchutích

Tantum Verde®

Mint 20 pastilek

125 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
139 Kč139

nové
příchutě

přispívá k normální funkci imunity, s obsahem 
aktivní látky ProteQuine a vitaminu C

Preventan® Akut 30 tablet

doplněk stravy

115 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
145 Kč145

šumivé tablety určené k užití
při nedostatku vitamínu C v organizmu

Additiva Vitamin C  
Blutorange, Zitrone 20 šumivých tablet

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C)

73 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
85 Kč85

radikální sprej proti vším a hnidám,
stačí jedna aplikace

Paranit 
šampon + hřeben zdarma   100 ml sprej 

dětská kosmetika

339 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
409 Kč409

v nabídce také Paranit
šampon 100 ml 235 Kč

výhodné

balení

*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. Nabídka 
přípravků platí do 6. 11. 2015 či do vyprodání zásob a v běžnou pracovní dobu. Více informací v lékárně nebo na www.medifin.eu

Poliklinika Šustova     Poliklinika Opatovská    Pobočka Majerského

PREVENCE 
měření cholesterolu 

zdarma
Registrace
a více informací
v Medifin lékárně
Poliklinika Šustova,
Poliklinika Opatovská

L É K Á R N A

SLEVA 50 %
NA DOPLATEK
na léky pro držitele Klientské karty*
vybrané léky pro chronické
pacienty s ještě NIŽŠÍMI doplatky
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Drazí přátelé,

příjemné chvíle jsme prožívali na  za-

čátku září. Přivítali jsme v  naší měst-

ské části téměř tisícovku prvňáčků. 

Určitě nádherné číslo. Budoucnost 

našeho města. A tyto příjemné chvíle 

pokračují, přicházejí další pozitivní kro-

ky. Skončila rekonstrukce MŠ Janou-

chova, i když jenom ta první část. Ale 

následně pokračuje i druhá etapa. Eta-

pa rekonstrukce další části. Naší pri-

oritou je spokojená rodina. To je naší 

snahou, aby mladé rodiny mohly za-

psat své děti do této školky, aby naše 

mladé ženy měly možnost nastoupit 

do  zaměstnání. Jistě, stále platí, že 

spokojená rodina je základem harmo-

nického života. A  k  této spokojenos-

ti patří i sportovní a kulturní vyžití na-

šich občanů. Vznikla také nová tradice 

chodovského fl orbalu – první ročník 

fl orbalu „O  pohár starosty“. Úspěš-

ná akce. Jistě i  další akce byly vámi 

občany přijaty kladně, zvláště Dny 

Prahy 11. Mám z  toho upřímnou ra-

dost. A  jsou před námi další aktivity: 

festival „Jižní město bude zpívat a tan-

čit“. 18. ročník folklorního festivalu, 

který se uskuteční v KC Zahrada. Dále 

je to 21. ročník Cross Cup pro děti na-

šich základních škol. Samozřejmě, že 

také nezapomínáme ani na  seniory. 

Těch akcí je určitě mnoho. A jen záleží 

na vašem výběru a zájmu.

I my na radnici jsme před určitým výbě-

rem, výběrem priorit. Čeká nás rozpo-

čet na rok 2016. Rozpočet, který chce-

me zodpovědně připravit k prospěchu 

všech obyvatel našeho města. Pracu-

jeme s  péčí dobrého hospodáře. Tak 

jako v rodině. Chceme peníze použít 

tam, kde je to nejvíce potřeba. Všude 

tam, kde to dává smysl a naplňuje to 

naše potřeby.

Váš starosta

Jiří Štyler

Ivo Jahelka & Miroslav 
Paleček zazpívají pro 
Motýlek

Čas neúprosně plyne Večer vietnamského 
fi lmu v KC Zahrada

Zahájení školního roku 
2015/16 – informace 
o MŠ a ZŠ

Divadelní sezóna 
v KC Zahrada začíná!

Plavecké závody jihoměst-
ských základních škol

Ohlédnutí za Dny Prahy 11
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Zářijové zprávy z Rady MČ

Starostové z celé Prahy na Jižním 
Městě
Dne 8. 9. 2015 přijalo pozvání vedení 

radnice 47 starostů/zástupců z  měst-

ských částí Praha 1 – 57. Na setkání se 

všichni jednohlasně shodli na  nutnosti 

změny v jednacím řádu zasedání Zastupi-

telstva hl. města Prahy. Dalším požadav-

kem bylo respektování výstupů z připo-

mínkového a dohodovacího řízení v rámci 

projednávání a  schvalování Pražských 

stavebních předpisů. Kompletní znění 

všech podnětů, které byly předány primá-

torce Prahy Adrianě Krnáčové, naleznete 

na webu ÚMČ Prahy 11.

Jižní Město bude opět zpívat a tančit
Schválili jsme žádost Základní umělec-

ké školy Jižní Město o poskytnutí dotace 

na  18. ročník folklórního festivalu. Tato 

tradiční akce se uskuteční 21. 11. 2015 

od 18.00 v KC Zahrada. Festivalu se zú-

častní folklórní soubory z České republi-

ky a ze Slovenska. Folklórní festival „Již-

ní Město hraje, zpívá a  tancuje“ je akce 

s  dlouholetou tradicí, kterou MČ Praha 

11 i nadále podporuje.

Finančně podpoříme konání 21. ročníku 
Cross Cup
Jedná se o  tradiční akci, které se pravi-

delně zúčastňují žáci všech devíti základ-

ních škol, jejichž zřizovatelem je Měst-

ská část Praha 11. Konat se bude 1. – 2. 

10. 2015 od 8.30 hod. v Centrálním par-

ku u ZŠ Mikulova. Jeden okruh je dlouhý 

600 m, MINI CROSS CUP pro děti z ma-

teřských škol 300 m. 

Náprava vztahů let minulých – dohoda 
MČ Praha 11 s restituenty
Na Praze 11 je množství pozemků v sou-

kromém vlastnictví jako následek resti-

tučních vyrovnání. V posledních měsících 

se nám podařilo narovnat silně poško-

zené vztahy z  minulosti mezi restituen-

ty a MČ Praha 11 a blížíme se k dohodě 

s většinou z nich tak, abychom nesměřo-

vali ke zbytečným soudním sporům. Více 

také na  straně 5 v  rozhovoru s  panem 

starostou.

Zeleň dostala zelenou, smlouva je 
podepsána
11. 9. 2015 radní s  kompetencí pro ži-

votní prostředí PhDr. Šárka Zdeňková po-

depsala smlouvu se společností AVE CZ, 

s. r. o., která je od 1. 10. 2015 novým do-

davatelem údržby veřejné zeleně. Opro-

ti původní zakázce je cena poloviční. Více 

na straně 6.

Nejstarší občance Jižního Města bylo 
v září úctyhodných 102 let 
K osobnímu blahopřání paní Anně Vosmí-

kové připojujeme i blahopřání veřejné.

Přívítali jsme na Jižním Městě téměř 
tisícovku prvňáčků

Nová tradice chodovského fl orbalu – 
první ročník O Pohár starosty 

První ročník CENTRUM CHODOV FAT 

PIPE CUPU – O  Pohár starosty 11 je 

odehrán. Historicky prvním vítězem se 

stal Extraligový výběr, Chodov obhá-

jil 3 místo. Gratulujeme všem, kteří se 

zúčastnili!

Centrální park se rozezněl klavírní 
hudbou
27. srpna v 18 hodin dostala  jihoměst-

ská veřejnost zajímavý dárek. V  rámci 

projektu „Piana na ulici“ bylo jedno z nich 

slavnostně umístěno v Centrálním parku. 

Organizátoři u piana pořádají pravidelná 

setkání s umělci, kteří hrají pro potěšení 

místních obyvatel a  kolemjdoucích. Více 

na www.facebook.com/piananaulicijm 

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11

Další pravidelné setkání s Mgr. Ja-
kubem Lepšem, zástupcem staros-
ty pro školství, kulturu a sport, se 
koná mezi 16.00 a 18.00 ve čtvrtek 
22. 10. 2015 v sekci „C“ radnice Pra-
hy 11 v ul. Ocelíkova.

elné setká

Vážení obyvatelé Jižního Města, 
rádi bychom vás pozvali na další 

setkání vedení radnice s občany.setkání vedení radnice s občany. 
Konat se bude ve čtvrtek, 

22. 10. 2015 od 18.00 v ZŠ Mikulova. 
Téma pro první část jsme zvolili: 

sport a výstavba.

yvatelé Jižžn

Ing.  Petr Jirava, zástupce starosty 
pro sociální věci a zdravotnictví, za-
hajuje od  října pravidelná setkání 
s  občany. Poprvé se s  vámi chci se-
jít ve čtvrtek 22. října mezi 16 a 18 
hodinou v  sekci C radnice Prahy 11 
v Ocelíkově ulici. Povídat si můžeme 
o čemkoliv. Přijďte, těším se na vás 
a vaše názory! 

Petr Jirava, zástupce starosty (ANO)

rava zástu

1. 9. 2015 ZŠ K Milíčovu
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Starosta Jiří Štyler: 

„Vypouštím páru na fl orbale“
Vážení čtenáři časopisu Klíč, 

na  tomto místě každý měsíc na-

jdete krátké zhodnocení práce radních 

z jejich pohledu a nahlédneme i do sou-

kromí členů vedení radnice. V tomto vy-

dání si ve svém nabitém programu udělal 

čas starosta Jiří Štyler. Zajímalo nás, jak 

začíná jeho běžný den a co se mu během 

působení na radnici povedlo:

Když budeme rekapitulovat Vaše půso-
bení na radnici, co se Vám povedlo?
Připravili jsme návrh rozpočtu na  rok 

2016, myslím si, že je velmi úsporný, ale 

zabezpečující chod městské části. Dále 

jsem velice rád, že se nám podařilo do-

hodnout se s  restituenty – jejich právní 

zástupce stáhl několikamilionovou žalo-

bu. Jsme první městská část, které se to 

podařilo. Souběžně pracujeme i na tom, 

aby se stejná věc povedla i  na  pozem-

cích, se kterými hospodaří Magistrát hl. 

m. Prahy a  jsou na území naší městské 

části. Nesmím také zapomenout na ma-

teřskou školku Janouchova, která je čás-

tečně po  rekonstrukci a  stavební fi rma 

plynule začala práce na  druhé, závěreč-

né etapě, která bude ukončena na  jaře 

2016. Tím nám vzniknou další místa pro 

naše děti.

Právě proběhly Dny Prahy 11. Proč se 
hlavní dění přesunulo právě do  parku 
u Chodovské tvrze?
Vycházeli jsme ze zkušenosti z letošních 

„čarodějnic“, kam přišlo přes tisíc lidí s ro-

diči. Je to klidné místo, kde děti můžou 

běhat bez toho, aby se musely vyhýbat 

kolemjdoucím. Vybrali jsme právě tento 

park, který bude opravdu pro obyvatele 

Prahy 11 a pro ty, kteří se na oslavy při-

jedou cíleně podívat. Ukončení programu 

a  produkce bude vždy před 22.00 tak, 

aby byl dodržen noční klid.

Jakou máte vůbec pracovní dobu? Před 
chvilkou jste mi prozradil, že vstáváte 
v 6.15.
Starosta je také jenom člověk a  potře-

buje se taky vyspat. V  pondělí mi kon-

čí den okolo půlnoci, máme jednání za-

stupitelského klubu, v úterý a ve středu 

mám schůzky, výbory a komise, které ob-

vykle končí okolo desáté hodiny večer. 

Je pravda, že pátek mám kratší, protože 

i starosta má manželku a děti, kterým se 

chci přes víkend věnovat. Přesto ale už 

v  neděli opět musím úřadovat, protože 

v pondělí a úterý je porada vedení a za-

sedá rada, materiály si také musím někdy 

přečíst. To znamená, že večer si vezmu 

do postele notebook a začíná mi čtenář-

ský kroužek (smích).

Hodně náročné. Jak odpočíváte?
Dovolím se ten komfort, že když se 

nahromadí za  celý týden hodně páry 

pod pokličkou, tak chodím do  Kunratic 

na Start, nebo na Florbal Chodov, kam si 

jdu trochu zafandit a vypustit páru, aby 

byl v kotli správný tlak na další pracov-

ní týden.

Pane starosto děkuji za Váš čas.
Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11

Mateřská škola Janouchova 
po rekonstrukci do nového
Dne 1. 9. 2015 nastoupilo 112 žáčků 

do  zrekonstruovaných pavilonů (A2, B2, 

C) MŠ Janouchova. V  technickém pavilo-

nu (C), ve kterém je kuchyně, probíhají ješ-

tě některé úpravy týkající se hlavně zimní-

ho provozu. Rekonstrukce celé školky byla 

původně rozdělena na dvě etapy z fi nanč-

ních důvodů. Druhá etapa měla proběh-

nout až na vyzvání vysoutěženou fi rmou. 

Podařilo se nám zahájit i rekonstrukci zby-

lých pavilonů paralelně s uváděním první 

etapy do provozu, což odbouralo zbyteč-

né a  fi nančně neúnosné zakonzervová-

ní stavby na dobu neurčitou. Celá stavba 

skončí na jaře 2016, čímž kapacita školky 

naroste o dalších 112 míst.

MŠ Janouchova nebyla výrazně opravo-

vána od sedmdesátých let, kdy byla po-

stavena. Kromě výměny oken a  nové 

střechy v jednom pavilonu byla v původ-

ním stavu. Z technických důvodů byl pro-

to před mnoha lety ukončen provoz MŠ 

v jednom ze dvou pavilonů, jeho prostory 

pak nějakou dobu ještě využíval Dům dětí 

a mládeže, až byl pavilon před třemi lety 

uzavřen úplně. Polovina školky tak zela 

prázdnotou a chátrala. 

Občané z  okolí se zajímali, proč tomu 

tak je, proč se školka jako jediná na JM 

neopravuje. Došli k  zajímavému zjiště-

ní, že území školky navrhla bývalá radni-

ce přeřadit z kategorie VV (území pro ve-

řejné vybavení) do  kategorie SM (území 

pro výstavbu bytů a obchodních zaříze-

ní). Podle tohoto návrhu mohl být poze-

mek prodán za účelem výstavby a škol-

ka zbourána. Začal proto intenzivní tlak 

občanů a  opozičního Hnutí pro Prahu 

11 na  radnici starosty Mlejnského, aby 

návrh zrušila a  započala s  rekonstrukcí. 

Po letech slibů byla zahájena teprve těs-

ně před volbami, na podzim r. 2014.

Rekonstrukce školky se prováděla a na-

dále provádí skutečně důkladným způso-

bem, to znamená, že v pavilonech uvnitř 

zůstává minimum v původním stavu, vše 

je inovováno, vyměňováno a opravováno 

i s ohledem na stávající normy a předpi-

sy. Posílení dohledu na probíhající rekon-

strukci ze strany radnice je zárukou, že 

vše proběhne ke spokojenosti investora. 

Firma provádějící stavbu se chová velmi 

seriózně a  dbá na  kvalitu prováděných 

prací. Oceňujeme i vstřícnost přáním in-

vestora (MČ Praha 11).

Ing. Ladislav Kos 
(Hnutí pro Prahu 11), 

1. zástupce starosty, 

kompetence fi nance 

a ekonomika

Ing. Jan Frey, zastupitel, 

(Hnutí pro Prahu 11)

ROZHOVOR



6 Zprávy z Rady MČ

Nová smlouva na údržbu zeleně podepsána  
MČ Praha 11 má od  1. 10. 2015 no-

vého dodavatele údržby veřejné zele-

ně – AVE CZ, s. r. o. Po našem nástupu 

na  radnici v  listopadu 2014 jsme absol-

vovali první nelehký úkol – zrušit výběro-

vé řízení na údržbu zeleně na následující 

4 roky, které bylo diskriminační a pro MČ 

Praha 11 nevýhodné. Následovalo dlou-

hé a komplikované období letošního jara 

a léta. Příprava nového výběrového řízení 

a zejména údržba zeleně a zajištění úklidu 

vlastními silami, resp. s pouze 25 pracov-

níky ze střediska zeleně Jihoměstské ma-

jetkové, a. s. na všechny plochy ve správě 

MČ. Trpělivost růže přinesla. Nás a zejmé-

na rozpočet MČ potěšila vítězná cena za-

kázky, která je více než poloviční oproti 

zrušenému výběrovému řízení. Dne 11. 9. 

2015 byla podepsána smlouva s AVE CZ, 

s. r. o. Na úklidu a údržbě zeleně MČ Praha 

11 se bude AVE CZ podílet společně s Ji-

homěstkou majetkovou, a. s.
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„Pokud bude návrh obecně závazné 

vyhlášky ve  stávající podobě Magis-

trátem hl. m. Prahy přijat, je městská 

část Praha 11 připravena defi novat 

jako plochu pro volný pohyb psů veške-

rá veřejná prostranství Prahy 11, tedy 

zachovat stávající stav. MČ Praha 11 

je zároveň připravena defi novat více lo-

kalit s povinností vodit psa na vodítku 

(nyní jsou na  Jižním Městě pouze dvě 

lokality) a defi novat i lokality s úplným 

zákazem vstupu psů. Osobně bych 

podpořila i povinnost vodit psa na vo-

dítku mimo pěší trasy v  Kunratickém 

lese. Obyvatele naší městské části trá-

pí zejména znečišťování veřejných pro-

stranství psími exkrementy a nežádou-

cí kontakty psů s  obyvateli, zejména 

malými dětmi. Za  tyto situace ovšem 

nemohou ani tak pejskové, jako jejich 

neukáznění majitelé. Tento problém vy-

hláška s  plošnou povinností vodit psy 

na vodítku nevyřeší.“ 

PhDr. Šárka Zdeňková 

zné pod

Výdaje na veřejnou zeleň v letech 2007 – 2016 (v tis. Kč)

PRAGOFLORA GROUP, a.s.
1. 8. 2010 – 31. 7. 2014

předpoklad

období (rok) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
do konce 

roku 2015 
AVE CZ, s.r.o.
(+ JMM) 2016

odpadové hospodářství 5 835 6 807 8 000 7 972 5 843 9 871 10 830 8 336 4 809 4000

údržba veřejné zeleně 25 274 24 700 29 011 50 702 41 040 41 000 40 600 26 688 20 839 15 000

ostatní výdaje veřejné 

zeleně
0 0 0 0 12 379 12 361 10 907 8 708 7 688 6 410

ostatní výdaje v oblasti 

ochrany životního 

prostředí (OŽP)

2 179 4 230 3 422 4 551 3 079 3 504 2 690 1 925 868 1 770

C E L K E M 33 288 35 737 39 533 63 22 62 341 66 335 65 027 45 657 34 204 27 180

Dopravní policie 
zůstává na Praze 11 
Na  jaře 2015 jsme 

se dozvěděli o  nemi-

lé situaci dopravního 

inspektorátu OŘ Praha 

4, který měl kvůli plánovanému stě-

hování jiného útvaru přijít o stávající 

prostory v objektu Policie ČR Kapla-

nova, Praha 11. Podařilo se nám ini-

ciovat s MHMP využití bývalého ob-

jektu městské policie v ulici Výstavní. 

Po nezbytných úpravách a opravách 

by se od 1. 10. 2015 mohla dvacít-

ka dopravních policistů OŘP Praha IV 

těšit na nové sídlo právě u hostivař-

ské přehrady. 

Nově zrekonstruovaný objekt Kapla-

nova bude nadále využíván Krajským 

ředitelstvím PČR jako sídlo Místního 

oddělení policie Jižní Město a  nově 

zde bude dislokována část odboru ci-

zinecké policie. 

Dopravní

PhDr. Šárka Zdeňková 
radní MČ Praha 11

životní prostředí 

a doprava

Hnutí pro Prahu 11

Pejsky svobodné, ale poslušné 
MČ Praha 11 obdržela dne 

15. 7. 2015 od Magistrátu hl. m. 

Prahy k  vyjádření návrh obec-

ně závazné vyhlášky (OZV), která 
stanovuje majitelům psů povin-

nost vodit psa na vodítku při jeho ven-
čení na  veřejných prostranstvích. Volné 

pobíhání psů by v případě schválení této 

vyhlášky bylo povoleno pouze na  vyme-

zených plochách. Předpokladem schvále-

ní takto koncipované vyhlášky je, aby:

•  Městská část měla k  dispozici dosta-

tečné množství velikostně vhodných 

ploch pro volné pobíhání psů.

•  Plochy vymezené pro volný pohyb psů 

měly dobrou dostupnost ze všech ob-

lastí městské části

•  Plocha vymezená pro volný pohyb psů 

měla dostatečnou velikost s  ohledem 

na počet psů v lokalitě. 

Vzhledem k  charakteru území a  domi-

nantnímu typu zástavby panelovými 

domy s vysokou koncentrací obyvatel má 

MČ Praha 11 v  současné době napros-

tý nedostatek vhodných lokalit, které by 

svou rozlohou, dostupností a  četností 

odpovídaly potřebám široké veřejnosti 

jako plochy pro volný pohyb psů. 

Na  základě výše uvedeného MČ Praha 
11 s  návrhem vyhlášky stanovující po-
vinnost vodit psa na vodítku nesouhla-
sí, a to usnesením Rady MČ Praha 11 č. 
1107/30/R/ ze dne 11. 8. 2015.
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7Aktuálně

Kupte si byt elektronickou aukcí
Městská část Praha 11 v minulých dnech 

realizovala úspěšný prodej prvních pěti 

bytů pomocí elektronické aukce. V  sou-

časnosti jsou první vydražitelé zapiso-

váni do  katastrálních rejstříků ke  svým 

bytům a  stěhují se. Městská část zvoli-

la elektronickou formu zpeněžování bytů 

z důvodu maximální transparentnosti pro 

účastníky, kvůli rychlosti aukce i fyzických 

prohlídek, kdy zájemcům je umožněno 

neztrácet příliš času na prohlídkách nabí-

zených bytových jednotek oproti srovna-

telným nabídkám přes realitní kanceláře, 

kdy by si na stejný počet prohlídek muse-

li brát dovolenou. Mezi výhody patří ne-

opominutelná veřejná přístupnost aukce 

a  odhadní cena stanovená nezávislým 

znalcem. Několik čísel z první aukce. Auk-

ce proběhly ve dvou kolech. V I. kole šlo 

o podání přihlášky do podatelny Úřadu. 

Ve II. kole šlo již o samotnou elektronic-

kou aukci. Na fyzické prohlídky se zapsa-

lo 60 zájemců. Městská část Praha 11 

ve spolupráci s aukční agenturou Gavlas 

připravují další, tentokrát podzimní, na-

bídku pro zájemce. 

V prvním kroku podzimní aukce se bude 
jednat o 13 bytů, půjde zejména o byty 
s  podlahovou plochou od  28 m² až 
po více než 79 m², celkem bude nabíze-

na k  prodeji podlahová plocha více než 

674 m². Detaily konkrétních bytových jed-

notek již brzy nabídneme všem zájemcům 

k  seznámení a  osobním prohlídkám. Na-

bízené byty budou opět uváděny v  jiho-

městském Klíči, na  webových stránkách 

MČ Prahy 11, aukčním portálu ag. Gavlas 

a vybraných realitních serverech. Realiza-

cí prodeje vybraných bytů formou elektro-

nické aukce naplňujeme jednotlivé body 

našeho programu, který nás zavazuje kon-

struktivně hledat pozitivní formy veřejné 

služby a uvádět je do praxe. 

Ing. Jan Bílek, 

odbor majetkoprávní, ÚMČ Praha 11

PRODEJ VOLNÝCH BYTŮ
z majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ Praha 11
formou výběrového ř ízení  s  elektronickou aukcí

Ulice Č. p. Č. or. Č. BJ
Velikost podlahové 

plochy BJ (v m2)
Podl.

Minimální kupní 
cena (v Kč)

Výše kauce (smluvní 
pokuty) v Kč

Datum 
prohlídek BJ 

Anny Drabíkové 534 3 534/40 2+kk 42,00 5 1.520.000 100.000
29. 9. 2015
15. 10. 2015

Anny Drabíkové 534 3 534/62 2+kk 41,80 7 1.470.000 100.000
29. 9. 2015
15. 10. 2015

Steinerova 735 1 735/101 1+1 42,00 10 1.740.000 100.000
29. 9. 2015
15. 10. 2015

Bajkonurská 736 4 736/108 1+1 45,70 12 1.790.000 100.000
29. 9. 2015
15. 10. 2015

Bajkonurská 736 4 736/165 1+kk 26,70 18 1.270.000 100.000
29. 9. 2015
15. 10. 2015

Anny Drabíkové 878 1 878/88 3+kk 60,10 12 2.000.000 100.000
29. 9. 2015
15. 10. 2015

Křejpského 1506 33 1506/2 3+1 71,40 1 2.290.000 100.000
29. 9. 2015
15. 10. 2015

Křejpského 1508 29 1508/22 2+kk 41,60 8 1.580.000 100.000
29. 9. 2015
15. 10. 2015

Modletická 1388 5 1388/1 1+1 43,50 2 1.490.000 100.000
 1. 10. 2015
13. 10. 2015

Modletická 1390 1 1390/11 3+1 72,90 3 2.350.000 100.000
 1. 10. 2015
13. 10. 2015

Křejpského 1531 6 1531/76 2+1 43,20 8 1.600.000 100.000
 1. 10. 2015
13. 10. 2015

Křejpského 1531 6 1531/101 2+kk 42,80 11 1.590.000 100.000
 1. 10. 2015
13. 10. 2015

Tererova 1551 8 1551/132 1+kk 41,70 13 1.540.000 100.000
 1. 10. 2015
13. 10. 2015

Prohlídky: 29. 9. 2015  od 16.30 do 19.00 hodin

 15. 10. 2015 od 16.00 do 18.30 hodin

 1. 10. 2015  od 17.00 do 19.00 hodin

 13. 10. 2015  od 16.30 do 18.30 hodin

- v tabulce uvedeno BJ = bytová jednotka
- podlahová plocha je uvedena z prohlášení vlastníka budovy

Organizátor aukce:

800 522 222
www.internetove-drazby.cz
Praha 1, Politických vězňů 21
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Seznam volných nebytových prostor svěřených MČ Praha 11 určených k pronájmu

Ulice ČP Prostor m2 Typ prostoru nabídková cena v Kč za m2/rok

Anny Drabíkové 534 208 68 dětský praktický lékař 1 500
Hviezdoslavova 520 205 37 stomatologie 1 500
Hviezdoslavova 520 210 70 ortodoncie 1 500
Hviezdoslavova 520 212 38 prodejna oční optiky 1 000
Hviezdoslavova 520 218 49 stomatologie 1 500
Bajkonurská 736 201 27 kancelář 1 500
Bajkonurská 736 205 18 sklad stavebního materiálu a nářadí 400
Bajkonurská 736 206 54 kancelář 1 500
Křejpského 1505 500 14 výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 400
Křejpského 1505 596 19 sklad sportovních potřeb 400
Křejpského 1509 500 14 sklad tiskovin a osobních věcí 400
Tererova 1551 509 100 regenerační studio 1 500
Mikulova 1573 561 23 provozování masérských a kosmetických služeb včetně manikúry 1 000
Michnova  1621 503 43 SKI servis 800
Michnova  1621 504 42 masérské služby 1 000
Mikulova 1572 578 23 kadeřnictví 1 000
Modletická 1389 502 67 praní, mandlování prádla 1 000
Modletická 1390 503 42 prodejna textilu a obuvi 800
Podjavorinské 1601 607 46 kadeřnictví, kosmetika 1 000
Podjavorinské 1601 608 45 kancelář (poradenství v oblasti výživy) a konzultační místnost 1 500
Valentova 1744 201 25 dílna 400
Láskova 1818 81 18 prodejna tabákových výrobků, tisku a nealkoholických nápojů 800
Petýrkova 1949 05 23 strojovna výtahu 200
Majerského 2036 201 21 příruční sklad a provozovna s těsněním oken 400
Nad Opatovem 2140 01 774 zdravotnické zařízení, centrum komplexní rehabilitace a přírodních  1 500
     léčebných metod, včetně pedagogické činnosti, ubytovacích služeb, 

nákupu a prodeje léčivých přípravků, doplňků racionální výživy, 

odborné literatury a dalších pomůcek a prostředků

Petýrkova 2254 32 12 garážové stání 200,–/měsíc pro občana Prahy 11

      a zároveň držitele průkazu ZTP;

     1 000,–/měsíc pro občana Prahy 11;

     1 300,–/měsíc pro ostatní osoby 
Čenětická 3125 311 16 prostor garáže 1 409,–/měsíc

Datum a čas prohlídky je možno dohodnout na správní fi rmě Jihoměstská majetková a. s., Tererova 1356, Praha 4.

Další informace obdržíte na telefoních číslech 267 902 268, 267 902 285, 267 902 267.

Lákavá nabídka pro aktivní seniory
Všechny, kteří máte rádi pohyb, snad po-

těším touto nabídkou. Svižné procházky 

v  Centrálním parku a  cvičení pod širým 

nebem v Parku u Chodovské tvrze, kdo 

by odolal. Pan Huf, bývalý mistr v aero-

biku, vymyslel akci „Cvičení pro seniory 

zdarma“ a  ještě přesvědčil správné lidi 

na pražském magistrátě, aby akci podpo-

řili fi nančně. Takže opravdu stačí jen při-

jít v úterý 22. září v 10 hodin před Kul-

turní kavárnu Křejpského, kde na  vás 

bude čekat trenér, který s  vámi vyrazí 

na nordic walking do Centrálního parku, 

nebo ve čtvrtek 24. září také v 10 hodin 

do Parku u Chodovské tvrze, kde s vámi 

bude cvičit jiný trenér. Končit se bude 

vždy v 11 hodin. 

A pak se vše bude opakovat každé dal-

ší úterý či čtvrtek. Jen venkovní cvičení 

se časem přesune pod střechu do Domu 

dětí a mládeže a do Parku u Chodovské 

tvrze se vrátí zase na jaře. Tak neváhej-

te a přijďte!

Ing. Petr Jirava
zástupce starosty 

hnutí ANO

AAAAAAAkkkktuálně
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Zahájení školního roku a výstavba 

nové školky

Dne 1. září od  sedmé hodiny ranní při-

cházeli rodiče s  dětmi do  MŠ Vodnická, 

ve které jsme zahajovali pátý školní rok. 

Zástupci MČ Praha-Újezd měli pro mamin-

ky připravenou uvítací květinu a pro děti 

malou sladkost. Ten samý den v  odpo-

ledních hodinách byla podepsána smlou-

va o dílo na výstavbu další mateřské školy 

v Újezdu u Formanské ulice.  Předání sta-

veniště se uskutečnilo 7. září a stavební 

technici a dělníci zahájili přípravné práce. 

Slavnostní položení základního kame-

ne se uskuteční v průběhu října za účas-

ti pražských radních. Termín dokončení 

a  předání školky je dle smlouvy naplá-

nován na 7. dubna 2016. Poté bude ná-

sledovat personální obsazení, zajištění 

veškerého vnitřního vybavení a umístění 

herních prvků na zahradu.  Nic by již nemě-

lo bránit zahájení školního roku 2016/17 

v nové školce.

Václav Drahorád, starosta

Beseda o historii 

okolí Újezdu

Rytíři a rytířky, lapkové a žoldnéři na tvr-

zích kolem Újezdu –  beseda s PhDr. Jiřím 

Bartoněm s promítáním fotografi í dne 15. 

10. 2015 od 19 hodin ve společenském 

sále domu služeb, Vodnická 531.

Příprava na zimní 

údržbu

MČ Praha-Újezd zahájila začátkem září 

materiální a technickou přípravu na zim-

ní období. Minulá zima byla příznivá a i le-

tošní se dá očekávat velmi mírná, přesto 

nenecháme nic náhodě. Městská část za-

koupila na novou Multikáru M 27 sněho-

vou šípovou radlici a šnekový sypač vo-

zovek, který lze využít jak pro posypový 

materiál, tak i  pro skrápění komunikací 

a chodníků solným roztokem, tzv. solan-

kou. Plán zimní údržby bude k dispozici 

na webových stránkách městské části.    

Václav Drahorád, starosta

Multifunkční hřiště u Milíčovského lesa

V září bylo dokončeno multifunkční hřiště 

v  sídlišti Kateřinky s  vybavením pro hru 

volejbalu, nohejbalu a  basketbalu. Hřiš-

tě je volně přístupné. Chovejte se prosím 

ohleduplně jak k vybavení, tak k obyvate-

lům v  okolí. Uklízejte po  sobě odpadky. 

Na hřiště je zákaz vstupu s jízdními koly 

apod., zákaz vstupu se psy. Provozní řád 

je vyvěšen u hřiště. 

Hřiště je určeno především obyvate-

lům naší městské části. Již nyní regist-

rujeme několik skupinek sportovců, kteří 

ho pravidelně navštěvují. Kdo má zájem 

o rezervaci tohoto hřiště a má trvalé by-

dliště v  MČ Praha-Újezd, ať se prosím 

do  31. 10. 2015 nahlásí na  Úřadu MČ 

Praha-Újezd.

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 15.00–16.30 Sportovní kroužek
Pondělí 16.45 Jóga pro děti (4–10 let)
Pondělí 18.00–19.00 Power joga (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 13.00–14.30 předškolák
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 19. 8. 2015    
SCHVALUJE:
 jako nejvhodnější nabídku podlimitní 

veřejné zakázky na stavební práce s ná-

zvem „Mateřská škola Formanská“ na-

bídku fi rmy EDIKT a. s. za nabídkovou 

cenu 25 889 362,76 Kč bez DPH

 jako nejvhodnější nabídku na službu 

technický dozor investora při stavbě MŠ 

Formanská nabídku od Ing. Radka Ja-

nouška za celkovou částku 297 600 Kč

 výkon autorského dozoru na stavbě 

MŠ Formanská od Ing. Lukáše Abrhama 

za cenu 160 000 Kč bez DPH

 uzavřít se Sborem dobrovolných ha-

sičů Praha-Újezd smlouvu o výpůjčce 

k bezplatnému užívání vozidla Ford Tran-

sit Kombi Trend

 úpravy rozpočtu k 08/2015 

 uzavřít s fi rmou PREdistribuce a. s. 

smlouvu o zřízení věcného břemene 

na parcelu č. 606/37

 uzavřít s fi rmou Nová Praha CZ s. r. o. 

smlouvu o zrušení věcného břemene 

na parcelu č. 676/96 a 676/97

 plánované kulturní a sportovní akce 

na II. pololetí 2015

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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Jižní Město I
ve čtvrtek 15. října 2015

9–12 a 13–17 hod.

Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ Pra-

ha 11

Jižní Město II
v úterý 20. října 2015

9–12 a 13–17 hod.

objekt Hráského ul. 1902 – jednopat-

rová budova naproti řadě panelových 

domů č. p. 1908 a 1909

Po  dohodě je možné provést i  trvalé 

označení psa mikročipem, který odpovídá 

ISO standardu vydanému Evropskou unií. 

Trvalé označení psa staršího šesti měsí-

ců chovaného na  území hlavního města 

Prahy je povinné dle ustanovení obecně 

závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP, 

o místním poplatku ze psů. Čipování je hra-

zeno chovatelem v plné výši. Chovatel má 

nárok na úlevu od poplatku vždy ve dvou 

následujících letech po  očipování (vždy 

350 Kč/rok), poživatelé invalidního či sta-

robního důchodu neplatí v uvedených le-

tech poplatek žádný. Další možností, jak 

trvale označit psa, je tetování odborně 

způsobilou osobou, které však v  rámci 

hromadného očkování prováděno nebu-

de. V případě označení tetováním není při-

znáván nárok na úlevu od poplatku.

Ing. Lukáš Vláčil, 

odbor životního prostředí

Vítání občánků stále pokračuje
Milí rodiče, přijetím zákona o základních 

registrech, nemá od května 2014 ÚMČ 

Praha 11 bohužel možnost využívat 

údajů pro oslovení rodičů nově naroze-

ných dětí, pro jejich přivítání mezi nové 

občany Městské části Praha 11. Proto 

se tímto obracíme na  rodiče s  trvalým 

bydlištěm na území Prahy 11, kteří mají 

zájem o  Vítání občánků. Představitelé 

radnice přivítají nového občánka do  ži-

vota tradičně v obřadní síni Chodovské 

tvrze. V  případě zájmu nás neváhejte 

kontaktovat:

Úřad městské části Praha 11
Odbor školství a kultury

Vidimova 1324, 149 41  Praha 4

Paní Helena Majchráková

Tel.:  267 902 353 

724 341 816

E-mail: majchrakovah@praha11.cz

Očkování proti vzteklině

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad – podzim 2015

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 

11 oznamuje, že velkoobjemové kon-

tejnery na  bioodpad budou na  pod-

zim 2015 přistaveny na  Jižním Městě 

v níže uvedených termínech. Službu or-

ganizuje a hradí ze svého rozpočtu Hl. 

m. Praha. Do  přistavených velkoobje-

mových kontejnerů mohou obyvate-

lé Jižního Města zdarma odkládat bio-

logicky rozložitelný odpad (bioodpad) 

rostlinného původu ze zahrad – lis-

tí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu 

apod. VOK budou přistaveny ve stano-

vený termín maximálně na dobu 3 ho-

din (9–12 nebo 13–16 hod.) s  tím, že 

pokud bude VOK naplněn ještě před 

uplynutím stanovené doby přistavení, 
nebude vyměněn za nový, ale bude od-
vezen bez náhrady. Podmínky přista-

vení i  počet VOK stanovuje Magistrát 

hl. m. Prahy. Po celou dobu přistavení 

VOK bude přítomna odborná obsluha, 

která bude dohlížet na průběh sběru. 

VOK jsou určeny pouze pro občany hl. 

m. Prahy a pro odpad z údržby zahrad 

ve  vlastnictví fyzických osob (občanů). 

Vysbíraný bioodpad bude zpracován 

kompostováním.

24. 10. (sobota) 9–12
Komárkova–Hněvkovská (u sportovní haly)

25. 10. (neděle) 9–12
Rujanská–Donovalská

25. 10. (neděle) 13–16
Kryštofova–Kazimírova

25. 10. (neděle) 13–16
Stachova–V Hájích (u trafostanice)

31. 10. (sobota) 9–12
Ženíškova–Květnového vítězství

31. 10. (sobota) 13–16
Exnárova–Otická

31. 10. (sobota) 13–16
Mokrá–Zimákova

1. 11. (neděle) 9–12
Výstavní–K Jezeru (parkoviště u TJ Háje)

1. 11. (neděle) 13–16
Lažanského–7. května

Upozornění:
• Ochranné očkování proti vzteklině 

je na území ČR povinné pro psy star-

ší tří měsíců dle ustanovení zákona 

č. 166/1999 Sb., o  veterinární péči, 

v platném znění. Provádí se 1x ročně, 

případně v  jiném intervalu dle doby 

účinnosti předchozí použité očkovací 

látky a je hrazeno chovatelem.

• Možnost očkování i  proti dalším 

infekčním chorobám (kombinovaná 

vakcína).

• Pokud majitel psa nevyužije této 

hromadné akce, má možnost nechat 

si naočkovat zvíře u kteréhokoliv vete-

rinárního lékaře.

• Info podá OŽP tel.: 267 902 357.
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Jihoměstská sociální a. s. vás zve na:

TURISTICKOU VYCHÁZKU PRO SENIORY 
do Škvorecké obory

Dne: 6. října 2015 • Délka trasy: cca 10 km • Sraz: u metra Háje (zastávka autobusu č. 232 ve směru do centra) 

• Odjezd: 10.12 busem č. 232 • Trasa: Busem MHD do zastávky Sídliště Rohožník. Trasa je bez většího převýšení, 

cca 10 km s návratem do stejného místa.

Na cestu si vezměte turistickou obuv, případně hole a dobrou náladu.

Nejen pro seniory Jihoměstské sociální a. s. trasu připravila a bude vás provázet Jitka Kukačková.

V případě dotazů můžete kontaktovat Janu Holubovou, Jihoměstská sociální a. s., tel.: 267 990 162, 724 603 317

SOCIÁLNÍ

Život na Jižním Městě

Jižní Město I
A. Malé–Hviezdoslavova 5. 10. (14–18), 18. 11. (16–20), 

 16. 12. (14–18)

Bachova 1593 19. 10. (14–18), 10. 12. (14–18)

Bachova–Mikulova 5. 10. (16–20), 3. 11. (14–18), 2. 12. (16–20)

Benkova 1691 (parkoviště) 14. 12. (14–18)

Blažimská–Klapálkova 23. 11. (14–18), 21. 12. (14–18)

Brandlova 1641 (za Startem) 13. 10. (14–18), 11. 11. (16–20), 

 10. 12. (14–18)

Brodského 1671 14. 10. (16–20), 27. 11. (14–18), 30. 12. (14–18)

Černockého (parkoviště) 8. 12. (14–18)

Divišovská–Šternovská 4. 11. (16–20)

Doubravická–Bohúňova 2. 10. (14–18), 2. 11. (16–20), 1. 12. (14–18)

Hekrova 853 (parkoviště) 9. 10. (14–18), 9. 11. (14–18), 8. 12. (16–20)

Hlavatého–Mejstříkova 1. 10. (14–18), 21. 10. (14–18), 

 12. 11. (16–20), 11. 12. (14–18)

Hněvkovského 1374 7. 10. (14–18), 2. 11. (14–18), 

 19. 11. (16–20), 17. 12. (14–18)

Chomutovická 15. 10. (14–18), 10. 11. (14–18), 14. 12. (14–18)

Janouchova 671 (u MŠ) 2. 12. (14–18)

Klapálkova–Čenětická 22. 10. (14–18)

Konstantinova–Metodějova 7. 10. (14–18), 5. 11. (16–20), 4. 12. (14–18)

Kosmická–Anny Drabíkové 27. 10. (14–18), 26. 11. (16–20), 29. 12. (14–18)

Kryštofova–Kazimírova 26. 10. (16–20), 25. 11. (14–18), 28. 12. (14–18)

Křejpského 1514 1. 10. (14–18), 15. 10. (14–18), 30. 10. (14–18), 

 13. 11. (14–18), 30. 11. (14–18), 14. 12. (16–20)

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 21. 10. (14–18), 20. 11. (14–18)

Majerského–Samohelova 6. 10. (14–18), 3. 12. (16–20)

Matúškova 831 (u Blankytu) 15. 10. (16–20), 16. 11. (14–18), 

 15. 12. (14–18)

Metodějova (parkoviště) 19. 10. (14–18)

Michnova–Podjavorinské 12. 10. (14–18), 10. 11. (14–18), 9. 12. (16–20)

Mnichovická–Tatarkova 20. 10. (16–20), 19. 11. (14–18), 17. 12. (16–20)

Modletická 1390 (vnitroblok) 16. 12. (14–18)

Mokrá–Zimákova 24. 11. (16–20)

Novomeského 690 (parkoviště) 8. 10. (14–18), 6. 11. (14–18), 

 7. 12. (14–18)

Plickova 880 1. 10. (16–20), 27. 10. (14–18), 

 23. 11. (16–20), 22. 12. (14–18)

Radimovická 1424 (parkoviště) 22. 10. (16–20), 24. 11. (14–18), 

 21. 12. (16–20)

Rujanská–Donovalská (u TS) 26. 11. (14–18)

Schulhoff ova 794 4. 11. (14–18)

Stachova–V Hájích 12. 11. (14–18)

Štichova 640 (parkoviště) 8. 10. (16–20), 5. 11. (14–18), 7. 12. (16–20)

Tererova (u ZŠ) 13. 10. (14–18), 9. 11. (16–20), 8. 12. (14–18)

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 2. 11. (14–18), 1. 12. (16–20)

Ženíškova–Květnového vítězství 21. 10. (16–20), 18. 11. (14–18), 

 18. 12. (14–18)

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 12. 10. (14–18), 10. 11. (16–20), 9. 12. (14–18)

Gregorova–Hrudičkova 13. 10. (16–20), 11. 11. (14–18), 10. 12. (16–20)

Hráského–Jarníkova 5. 10. (14–18), 3. 11. (16–20), 2. 12. (14–18)

Hrdličkova–Blatenská 14. 10. (14–18), 29. 10. (16–20), 

 26. 11. (14–18), 22. 12. (14–18)

K Dubu 7. 10. (16–20), 16. 12. (16–20)

Kloboukova 2230 (parkoviště) 12. 11. (14–18)

Krejnická 2021 (za Chrpou) 23. 10. (14–18), 24. 11. (14–18)

Láskova–Malenická 6. 10. (16–20), 4. 11. (14–18), 3. 12. (14–18)

Lažanského 20. 10. (14–18)

Nechvílova 1826–29 16. 10. (14–18), 16. 11. (14–18), 15. 12. (16–20)

Petýrkova 1953 26. 10. (14–18), 25. 11. (16–20), 28. 12. (14–18)

Pod Vodojemem 5. 11. (14–18)

U Nové dálnice 29. 10. (14–18)

Vojtíškova 1783 19. 10. (16–20), 18. 11. (14–18)

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 

11 oznamuje, že velkoobjemové kon-

tejnery na objemný odpad (VOK) budou 

ve 4. čtvrtletí 2015 přistaveny na Jižním 

Městě v níže uvedených termínech. Služ-

bu VOK organizuje a hradí ze svého roz-

počtu hl. m. Praha, VOK přistavuje svo-

zová společnost Pražské služby, a. s., 

na  základě smlouvy s  hl. m. Prahou. 

Ve  2. pololetí 2015 byla služba VOK 

zahájena od září, harmonogram na září 

však byl schválen až po uzávěrce Klíče, 

takže mohl být zveřejněn pouze na  in-

ternetu (www.praha11.cz). OŽP upo-

zorňuje, že VOK jsou určeny pouze pro 

objemný odpad z  domácností (náby-

tek, sportovní náčiní, koberce a podla-

hové PVC, umyvadla a záchodové mísy 

apod.), který nelze ukládat do běžných 

kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající 

při podnikatelské činnosti. Do VOK ne-

lze odkládat stavební suť, nebezpeč-

né složky komunálního odpadu (baterie 

a akumulátory, barvy, chemikálie, zářiv-

ky apod.), vyřazená elektrická zařízení 

(chladničky, pračky, televize, monitory, 

počítače apod.), biologicky rozložitelný 

odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uve-

dené druhy odpadu lze odložit ve sběr-

ných dvorech hl. m. Prahy (nejbližší je 

v ul. Bartůňkova u stanice metra Opa-

tov). VOK jsou přistaveny ve stanovený 

den pouze po dobu 4 hodin, konkrétní 

čas přistavení (buď od 14.00 do 18.00, 

nebo od 16.00 do 20.00 hod.) je uve-

den u každého termínu. Po celou dobu 

přistavení VOK je přítomna obsluha, 

která koordinuje ukládání odpadů. 

Info odbor životního prostředí ÚMČ 
Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, 
tel.: 267 902 367, 267 902 320 nebo 
267 902 514.

Velkoobjemové kontejnery – 4. čtvrtletí 2015
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M
www.dccm.cz
Obchodní centrum Černý Most - galerie 

Telefon: 2 33 33 66 66  |  dccm@dccm.cz 

Dárcovské centrum Chodov

www.dcch.cz
Obchodní centrum Chodov - střecha

Telefon: 27 207 55 55  |  dcch@dcch.cz  

Darováním krevní plasmy můžete poskytnoutDarováním krevní plasmy můžete poskytnout

nenahraditelnou pomocnenahraditelnou pomoc ...

Fibrinogen

při těžkých porodech 

a zhmoždění tkání

Imunoglobuliny

při těžkých infekčních 

a zhoubných onemocněních

Srážecí faktory

pomáhají lidem 

s poruchou srážlivosti krve

Albumin

při těžkých poraněních 

a popáleninách 

Vašich 45 minut 

může někomu jinému 

prodloužit život o roky

... a získat až    900   Kč
  měsíčně jako náhradu      

                         Vašich nákladů ...

... a do Vánoc více než     3 000      Kč
 !

POUŽITÍ 

KREVNÍ PLASMY
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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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www.motylek.org

Mediálním partnerem 
benefi čního koncertu 
je městská část 
Praha 11

Ivo Jahelka & Miroslav Paleček zazpívají pro Motýlek
V Komunitním centru Matky Terezy se 6. 11. v 18 hodin můžete těšit na dvojkon-
cert Ivo Jahelky a Miroslava Palečka ve prospěch dětí s handicapy z KC Motýlek

Miroslav Paleček folkový písničkář, 

zpívající právník Ivo Jahelka, svéráz-

né a  hlavně osobité duo, které zahra-

je začátkem listopadu ve prospěch dětí 

s  handicapy z  KC Motýlek tady u  nás 

v Komunitním centru Matky Terezy.

Proč jste se zapojil do  akce pro KC 
Motýlek?
MP: Oslovil mě tady můj dlouholetý ka-

marád Ivo Jahelka a protože mu věřím 

víc než sám sobě (smích), neváhal jsem 

ani vteřinu. Následující setkání s pořada-

teli, domácí atmosféra v ateliéru při fo-

cení s Aničkou – to vše jen umocnilo můj 

pocit, že se jedná o dobrou věc.

Vy ale nejste úplně klasická hudební 
dvojka…
MP: No, to je fakt. My se setkáváme  

na  písničkářské scéně a  na  tenisových 

dvorcích už hezkou řádku let. Máme 

společný pořad „Dvojkoncert“, ale máte 

pravdu, že jako klasická písničkářská 

dvojice nefungujeme, byť pár společ-

ných písniček máme. Myslím si, že to-

hle spojení vyhovuje jak nám, tak i po-

sluchačům. Říkám s  trochou nadsázky 

– se soudničkami Ivo Jahel-

ky se budou lidé smíchy 

za  břicha popadat, se 

mnou je zase smích 

brzy přejde!

Zpívající právník je dobrá kombinace, 
je něco, co vás v advokátní praxi doká-
že ještě překvapit?
IJ: Člověk si myslí, že ho už nic nepře-

kvapí, ale pořád vás něco překvapuje. Co 

lidi vymyslí, aby si třeba vzájemně uško-

dili. Já z toho pak mám příběh nebo in-

spiraci, což využiji a zhudebním. 

Vyhrožoval vám někdy nějaký recidivis-
ta, který se poznal ve vašem textu?
IJ: Ne, to ani ne. Naopak. Jeden recidi-

vista, a opravdu velký recidivista, ukra-

dl auto a jel s ním do Chebu. Z Budějo-

vic. A v tom autě byla kazeta s nějakými 

mými písničkami. On si to celou ces-

tu pouštěl, pak ho chytili v  tom Chebu 

a teď se ho ptali, že musí mít nějakého 

obhájce. A on jim řekl: Já chcu Ivoša! Já 

chcu teho Ivoša, co jsem ho poslouchal! 

Ještě mi to pomohlo ke klientovi. 

Vy jste ho opravdu obhajoval?
IJ: Ano, samozřejmě. Byl z  Jindřichova 

Hradce, tak se případ vrátil tam, a tam 

už všichni věděli – Chcu Ivoša – kdo to 

asi bude…

Jaké byly vaše hudební začátky?
MP: Hudbu jsem začal vnímat prostřed-

nictvím rozhlasu po  drátě, kde ovšem 

za mého mládí bylo možno slyšet pouze 

písně budovatelské, orchestrální sklad-

by a řízné pochody. Později už naštěstí 

i Rudolfa Cortése, Jarmilu Veselou, Kar-

la Dubu, orchestr Karla Vlacha, Gusta-

va Broma atd. Tenkrát mě ale uhranu-

ly písničky Osvobozeného divadla, které 

jsem objevil ve zpěvníčku mého staršího 

bratra Venouška. A když jsem od něho 

záhy dostal i svou první kytaru, bylo roz-

hodnuto. Jako samouk jsem začal hrou 

a  zpěvem obluzovat dívky na  pionýr-

ských táborech. Nevím jak jim, ale mně 

se to zalíbilo natolik, že spolu s notnou 

dávkou štěstí se můj koníček stal mým 

životním povoláním.

IJ: Já jsem hrál na  piano. Dlouhá léta 

jsem chodil do  lidové školy umění, což 

mě moc nebavilo. A taky to nebylo moc 

použitelné ve  vztahu k  nějakým akcím, 

takže se mi líbilo, že na  kytaru mohu 

hrát na výletech se školou. Tak jsem se 

začal učit sám. Podle toho to taky bo-

hužel vypadá, takže jsem se to nenaučil 

(smích). Nebo naučil, ale v mezích mož-

ností. A vydržel jsem s tím.

Já vám přeji určitě i  za  naše čtenáře, 

abyste s „tím“ vydrželi oba ještě pořád-

ně dlouho. Díky za  příjemný rozhovor 

a za Motýlek.

Dana Foučková, 

odpovědná redaktorka časopisu

KONCERT 

PRO MOTÝLEK

6. 11. 2015

18.00 HODIN 
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NEPOSTRADATELNí
ANEB AEROBIC MARATÓN S LEGENDAMI
7. 11. 2015 PRAHA -  Chodov
Sportovní Hala Jedenáctka

www.nepostradatelni.cz
DANIEL MüLLER       VLADIMÍR VALOUCH       VÁCLAV KREJČÍK        DAVID HUF       DAVID HOLZER        JAKUB STRAKOŠ

 
 
 
 

7:00 - 9:00 Registrace
9.00 - 16.00  HLAVNÍ PROGRAM

předprodej online
650,- do konce října
750,- od listopadu a na místĚ

1. lekce  Trio Warm Up Show Vláďa / David / Jakub

2. lekce  Kickbox aerobic David Huf

3. lekce Energy Dance Vašek Krejčík

4. lekce Aero Classic Daniel Müller

5. lekce Aerobic & Beat Box Jam Session 
 Team Nepostradatelných a beatboxer EN.DRU

6. lekce Cool down & Power Jóga dreams 
 Vašek Krejčík

A NAVÍC SE MŮŽETE TĚŠIT NA:

SHOW MEN'S TWERK BY STAGE PRAHA
EXHIBICE SPORTOVNÍ AEROBIK
DĚTSKÉ HIP HOP SHOW BY TOP SECRET
LIVE DJ JOE LAFAYETTE
BEATBOX BY EN.DRU
MODERÁTOR MIROSLAV ŠIMŮNEK
VYHLÁŠENÍ PROMĚNY NEPOSTRADATELNÍ A FIT
PARTNERSKÉ ZÓNY
PRO KAŽDÉHO CVIČÍCÍHO JAKO DÁREK SPORTOVNÍ 

 DRINK A ENERGETICKOU TYČINKU OD NUTREND

v DEN KONÁNÍ AKCE VSTUP DO VODNÍHO SVĚTA:
DÍTĚ ZA 1,- Kč a doprovod 120 ,- Kč / 1,5H

NABÍDKA PLATÍ PRO MAX. 2 DĚTI NA 1 DOSPĚLÝ DOPROVOD

Z Á Š t i t u  n a d  a k c Í  p Ř e v z a l  M g r .  J a k u b  L e p š ,  M . A .  z Á s t u p c e  s ta r o s t y  M Č  P 1 1  p r o  S P O R T,  Š K O L S T V Í  a  K U LT U R U
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Zahájení školního roku 2015/16 – informace 

o mateřských a základních školách
Tak jako každý rok i letos proběhlo s prvním zářijovým dnem zahájení nového škol-
ního roku na našich školách. Údaje z odboru školství, kultury a sportu ukazují, že se 
situace ohledně dostatku míst v našich mateřských i základních školách zlepšuje, 
nicméně na vavřínech usínat rozhodně nelze. Zde jsou konkrétní čísla.

Praha 11 zřizuje 16 mateřských škol, 

z  nichž jedna je součástí základní školy 

(MŠ Chodov), prostorově jsou tyto školky 

poměrně rovnoměrně rozmístěny po ce-

lém Jižním Městě a  umístění v  někte-

rých z nich naleznou i děti se specifi cký-

mi potřebami.  Do mateřských škol bylo 

při jarních zápisech podáno 1 305 žádos-

tí včetně duplicitních podání. Celkově se 

z  Prahy 11 přihlásilo 1  211 dětí, mimo 

Prahu 11 celkem 94 dětí. 

Po zápisech byla situace na jaře následu-

jící – celkově nebylo přijato 74 jihoměst-

ských dětí starších tří let, počet celko-

vě odmítnutých z Prahy 11 (včetně dětí 

mladších tří let) činil 244. Přednostně 

jsou totiž přijímány děti, které dosáhly tří 

let věku, primárně z  důvodu schopnos-

ti fungovat ve  standardním školkovém 

režimu. Největší zájem o  umístění dětí 

do  mateřských škol byl v  oblasti Hájů, 

naopak v oblasti Chodova zůstala i volná 

místa. Ta byla rodičům z  již obsazených 

mateřských škol nabídnuta pro přijetí je-

jich dětí. 

Přes prázdniny se navíc uvolnila další 

místa s tím, jak se některé rodiny odstě-

hovaly z  Prahy 11, možná zvolily sou-

kromou školku, přípravnou třídu či se 

rozhodly své dítě ještě ponechat doma. 

V září se tak celkový počet dětí v mateř-

ských školách ustálil na 2 787 a v tento 

moment je nadále možné se na přibližně 

10 našich mateřských škol obracet s žá-

dostí o  umístění jihoměstského dítěte 

staršího tří let, neboť určitý počet 

volných míst je k dispozici (s do-

tazem na volná místa je mož-

né kontaktovat i  odbor školství, kultury 

a sportu ÚMČ Praha 11).

Praha 11 je dále zřizovatelem devíti zá-

kladních škol. Vyhláškou hlavního města 

Prahy jsou stanoveny spádové obvody 

jednotlivých škol (bližší informace najde-

te na webových stránkách MČ Praha 11). 

Ředitel spádové školy je povinen před-

nostně přijmout žáky s místem trvalého 

pobytu v  příslušném školském obvodu. 

Děti ze spádové oblasti jiné školy mohou 

být též přijaty, ovšem pouze za předpo-

kladu dostatečného počtu míst v  dané 

škole. Jinými slovy – pokud někdo byd-

lí ve  spádové oblasti školy A, může se 

buďto přihlásit pouze do školy A (a musí 

být přijat), nebo může zkusit podat při-

hlášku i na školu B. Do té může být při-

jat v případě dostatečné kapacity, pokud 

však škola B nemá volná místa, bude při-

jat do spádové školy A, pokud tam podá 

přihlášku.

V  letošním roce bylo při zápisu podáno 

1 335 žádostí včetně duplicitních podá-

ní, což je další mírný vzestup oproti mi-

nulým létům, a proto rada městské čás-

ti některým školám povolila otevřít více 

prvních tříd, než bylo původně plánová-

no. Všichni žadatelé z MČ Praha 11 byli 

samozřejmě přijati. Do  základních škol 

nastoupilo 946 prvňáčků z celkového po-

čtu 5  942 žáků. Celkově však naše zá-

kladní školy v červnu opustilo pouze 485 

žáků odcházejících z 5., 7. a 9. tříd, což 

znamená, že letos jsme museli do škol-

ních lavic usadit o  461 více žáků 

než loni. 

V  letošním školním roce se 

díky programu MČ Praha 11 

prvně v  základních školách 

otevřely přípravné třídy, které 

jsou primárně určeny dětem 

s  odkladem zahájení školní do-

cházky, kterým školské poradenské 

zařízení přípravnou třídu doporučí. Tyto 

děti tedy místo dalšího roku v mateřské 

škole budou docházet do zařízení, které 

je – laicky řečeno – jakousi kombinací ma-

teřské a základní školy. Cílem je, aby dítě 

mohlo následně lépe uspět ve vzděláva-

cím procesu základní školy. V  současné 

době je v přípravných třídách zapsáno 51 

dětí, celková kapacita činí 60 míst, maxi-

mální počet dětí v  jedné přípravné třídě 

činí dle školského zákona 15. Otevřeny 

byly v ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Květnového 

vítězství 1554, ZŠ Mikulova a ZŠ Pošep-

ného náměstí. 

Podrobné informace ke  krokům naší 

městské části ohledně zajišťování do-

statku míst v našich školách v budoucích 

letech přinese příští číslo Klíče, prozatím 

přeji dětem, žákům, rodičům i  učitelům 

úspěšný školní rok 2015/16.

Mgr. Jakub Lepš 
(TOP 09) 

Zástupce starosty 

pro školství, 

kulturu a sport

Zahájení nového školního roku 2015/16 

a první den ve školní lavici

JIŽNÍ MĚSTO 

MÁ 946 NOVÝCH 

PRVŇÁČKŮ
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Od čtvrtka do neděle slavilo Jižní Město své 39. narozeniny. Tentokrát bylo hlavní 
dějiště oslav v parku u Chodovské tvrze. Slavilo se od brzkého rána do pozdních ve-
černích hodin. Program Dnů Prahy 11 byl nabitý tancem, sportem a především hud-
bou různorodých žánrů. Počasí měli organizátoři objednané. Až na čtvrteční noční 
vítr bylo příjemně slunečno. Lidé proudili parkem a zastavovali se v centru oslav. 

Program Dnů Prahy 11 zahájil ve  čtvr-

tek starosta Jiří Štyler, zástupce staros-

ty Petr Jirava a  radní pro kulturu, sport 

a školství Jakub Lepš. Na své si během 

dne přišli malí muzikanti. Přehlídka mla-

dých talentů z Domu dětí a mládeže Pra-

hy 11 vrcholila nespoutaným vystoupe-

ním pro děti a rodiče kapely Pískomil se 

vrací. Tančili velcí, ale i ti nejmenší, kteří 

těsně před vystoupením vypili láhev pl-

nou mléka. Energií bylo nasyceno celé 

čtvrteční odpoledne. Od charizmatických 

Romano Zorba, přes vibrující country-

-punk kapelu + e Radicals originally from 

B-side ze Zkušeben Praha, až po doko-

nalé vystoupení kapely Děda Mládek Ille-

gal Band. 

Páteční počasí přímo lákalo k vycházce 

do parku. Kdo se kolem 15. hodiny ná-

hodou vydal k  Chodovské tvrzi, musel 

být mile překvapen. Nejen že si mohl 

dát na  slunci chlazené pivo nebo vý-

borný domácí ovocný nanuk, ale mohl 

i v připraveném dětském koutku z dílny 

MC Babočka využít báječné hry a odpo-

činkovou zónu pro své děti. Ti nejmenší 

byli nadšení. K příjemné náladě přispě-

li šikovní muzikanti ZUŠ Jižní Město. 

Nejen, že mnozí z  přítomných nejspíš 

poprvé slyšeli West Side Story v  po-

dání cca 20 perfektních fl étnistů, ale 

byli i  překvapeni uměleckou vyspělos-

tí swingové a popové kapely místní zá-

kladní umělecké školy. Na  své si k  ve-

čeru přišli i  milovníci country muziky. 

Po setmění se Jižním Městem začaly li-

nout ty nejznámější swingové melodie 

od  Swingového big bandu Pražského 

salónního orchestru. Slunečné sobotní 

dopoledne patřilo sportovcům. FYZIOkli-

nika ve spolupráci se čtyřmi sportovními 

oddíly Jižního Města připravila sobotu pl-

nou pohybu. Sportovní nadšenci, ale i ti, 

kteří byli jen zvědaví, si mohli půjčit kolo-

běžky, vyzkoušet si tenis, základy taek-

wonda, taiči ale na  vlastní kůži zakusit 

také účinky moderního tapingování. So-

botní podvečer patřil hip hopu s hlavní 

hvězdou večera legendarní jihoměstskou 

skupinou Manželé.

V  neděli se konal na  běžně rušných sil-

nicích, které byly pro tentokrát pro auta 

zavřené, unikátní 11km běh Prahou 11. 

Ten uzavřel slavnostní Dny Prahy 11 a už 

dnes se těšíme na kulaté 40. narozeniny, 

které nás čekají příští rok touhle dobou.

Jan Topinka, Kulturní Jižní Město, o. p. s.

Ohlédnutí za Dny Prahy 11

Život na Jižním Městě
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česká folková skupina 
se zaměřením na skotské 
a irské lidové balady, písně 
a instrumentální skladby

ASONANCE

Farnosti sv. Františka z Assisi, Komunitnímu centru Matky Terezy a MC Domeček za spolupráci a České televizi za realizaci přímého přenosu.

Ekumenická rada církví v ČR / Donská 5 / 101 00 Praha 10 / +420 271 742 326 / www.ekumenickarada.cz / Modlitba za domov 2015 je realizována díky dotaci Ministerstva kultury ČR. 

Organizuje Hlavní mediální partner Partner S podporou

Děkujeme

28 / 10
2015 

Komunitní centrum 

Matky Terezy

U Modré školy 2337/1
Praha 11 – Háje (metro C) 

MODLITBY 

ZA POKOJ

(hlavní sál)

11.00
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

(hlavní sál)

KONCERT 

ASONANCE

(hlavní sál)

Zveme Vás také na přímý 

přenos České televize ČT2

(Nám. Jiřího z Poděbrad / 
kostel Nejsvětějšího 
Srdce Páně)

11.30 12.00—13.30 15.00 

SLAVNOSTNÍ 

ZAHÁJENÍ

společná modlitba 

se zástupci církví 

(kaple)

9.30
TRAPAS NEPŘEŽIJU! 

ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ. 

komedie pro děti školního 

věku s Michaelou Dolinovou 

a Ladislavem Ondřejem

(hlavní sál)

10.00—11.00
HRY A DÍLNA 

S MISTREM JANEM HUSEM

kvízy, úkoly a výtvarné 

aktivity pro předškolní 

a školní děti (mateřské 
centrum a klubovny)

TRŽIŠTĚ 

MOŽNOSTÍ

stánky organizací, 

dílen, fair-traide výrobků 

(foyer)

10.00—13.30

www.modlitbazadomov.cz Vstup zdarma po celý den

9. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle v rámci oslav vzniku naší republiky

Akce se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Ing. Karly Šlechtové, 
ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.

MODLITBA 
ZA DOMOV9.

Moderuje Michaela Dolinová

pokoje.“
tvůrci„Buďme

10.00—13.30



19Inzerce

Kadeřnictví – Salon Julie 
nabízí NOVĚ proměnu vizáže ženy.

Dále nabízíme: kosmetiku – pedikúru
manikúru – masáže – vizážistiku 

Modletická 5, Praha 4 – Chodov
tel.: 773 217 771   www.salonjulie.tode.cz

Foto: před a po 
proměně
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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. 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. Vstupné 

180/150 Kč.

21. 10. QUEENIE – World Queen Tribute Band 
– od 20.00 koncert úspěšné Queen revivalové 

skupiny. Vstupné 180/150 Kč.

 DIVADLO 

4. 10. Bosé nohy v parku – PŘEDPREMIÉRA – 

od 19.00 romantická komedie. Vstupné 100 Kč.

 PRO SENIORY 

5. 10. Cyklus koncertů Big Band Pražského 
salonního orchestru pro generaci swingem po-
sedlou – od 14.30 pravidelný pořad Klubu aktiv-

ního stáří. Vstupné 50 Kč.

11. 10. Zábavné odpoledne k tanci i poslechu – 

od 14.00 k tanci i poslechu zahrají Color club – 

taneční orchestr s kapelníkem Josefem Šrámem. 

Vstupné 50 Kč. 

12. 10. Věra Nerušilová – od 14.30 koncert 

zpěvačky, šansoniérky a herečky. Vstupné 50 Kč. 

19. 10. Cyklus setkání se zpěváky: Václav a Jan 
Neckářovi – od 14.30 pořad Klubu aktivního 

stáří. Vstupné 50 kč.

20. 10. Big Band Pražského salonního orches-
tru: Viva Glenn Miller – od 14.30 koncert Praž-

ského salonního orchestru určený pro seniory. 

Vstupné 50 Kč.

25. 10. Zábavné odpoledne k tanci i poslechu 
– od 14.00 k tanci i poslechu zahrají Color club – 

taneční orchestr s kapelníkem Josefem Šrámem. 

Vstupné 50 Kč.

 POHÁDKY A DIVADLO PRO DĚTI 
3. 10. O rybáři a zlaté rybce – od 15.00 před-

stavení pro děti Divadla Spílberg. Vstupné 50 Kč. 

7. 10. Plavba na ostrov pokladů – od 14.30 

představení pro děti Divadla Inkognito. Vstupné 

50 Kč, pro školy 40 Kč. 

10. 10. Kašpárek a Ježibaba – od 15.00 před-

stavení pro děti zahraje Nezávislé divadlo. 

Vstupné 50 Kč.

14. 10. O Budulínkovi – od 14.30 představení 

pro děti Divadla Kapsa. Vstupné 50 Kč, pro školy 

40 Kč. 

21. 10. Pohádka o Dorotce aneb Co dělat 
s prvními penízky v prasátku – od 14.30 před-

stavení pro děti Divadla Pohadlo. Vstupné 

50 Kč, pro školy 40 Kč.

24. 10. Šamanka Manka – od 15.00 předsta-

vení pro děti zahraje Divadlo matky Vackové. 

Vstupné 50 Kč.

 FILM 

14. 10. Večer vietnamského fi lmu: Kdo mě na-
učí půl znaku – od 19.00 dokumentární fi lm re-

žiséra Martina Ryšavého. Vstupné dobrovolné.

 DALŠÍ AKCE 

1. 10. –31. 10. Ivan Ježek: fotografování 
geologických zajímavostí – Výstava fotografi í. 

Vstup volný.

6. 10. DRUM CIRCLE – od 17.30 a 18.30 

skupinové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodin-
né 200 Kč.
10. 10. Sobotní výtvarná dílna: podzimní skří-
tek – od 10.00 tradiční tvořivá sobotní dílnička 
pro děti. Vstupné 50 Kč.
15. 10. Autorské čtení – od 18.00 s autorkou 
bestsellerových próz Petrou Hůlovou. Více infor-
mací na www.autorskecteni.cz. Vstupné 80 Kč. 
30. 10. –1. 11. AKICON – Sdružení přátel japon-
ské kultury vás zve na dvanáctý ročník podzim-
ního festivalu anime, mangy a japonské kultury. 
Více informací na www.akicon.cz. 

 PŘIPRAVUJEME 
5. 11. Arnošt Goldfl am: Agátománie – 
od 20.00 Láska jako hazardní hra s mincí o dvou 
stranách. Pozoruhodná studie o balancování 
na hraně věčnosti.  Vstupné 100 Kč.
11. 11. Chantet – od 19.30 jedinečný projekt, 
který představuje jak světoznámé šansonové 
melodie, tak písně autorské v nové originální hu-
dební úpravě. Vstupné 150/100 Kč.
21.11. Folklórní festival: Jižní Město hraje, 
zpívá, tancuje – od 16.00 představení domácích 
souborů Hájiček a Mateník, dále se můžete těšit 
na vystoupení souborů z Prahy, středních Čech 
a Slovenska. Vstup volný.
26. 11. Ready Kirken – od 20.00 koncert čes-
ké pop-rockové hudební skupiny, jejímž členem 
byl dlouhá léta také Michal Hrůza. Vstupné 
220/190 Kč.

 KURZY A DÍLNY 
Každé pondělí Výtvarný ateliér – od 15.00 
a 16.30 kurz malování pro školáky. Vstupné 
50 Kč nebo 1 100 Kč/pololetí.
Každé úterý Výtvarný ateliér: Předškoláček – 
od 15.00 kurz malování pro předškoláky. Vstup-
né 50 Kč nebo 1 100 Kč/pololetí.
Každé úterý Výtvarný ateliér: Oděvní návr-
hářství – od 16.30 kurz pro kreativní školáky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1 100 Kč/pololetí.
Každé úterý Divadelní studio Zahrada – 
od 16.00–17.30 pro děti, 17.45–19.15 pro 
dospělé. Nový kurz pro děti i dospělé. Tvořivá 
dramatika pomáhá rozvíjet tvořivou a vnímavou 
osobnost. Cena kurzovného: 1 700 Kč/pololetí. 
Přihlášky v KC Zahrada.
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 1 700 Kč/pololetí.
Každou středu Keramická dílna – od 16.00 kurz 
keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 60 Kč.
Každou středu Keramická dílna – od 17.00 kurz 
keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 
Vstupné 90 Kč.
Každý čtvrtek Výtvarný ateliér – od 14.00, 
15.30 a 17.00 kurz malování pro školáky. 
Vstupné 50 Kč nebo 1 100 Kč/pololetí.
Každý čtvrtek Streetdance – od 17.30 moderní 
tanec pro děti a mládež. 
Kurzovné 1 700 Kč/pololetí.
Každý čtvrtek Zpěv – práce s hlasem a de-
chem – individuální výuka, informace a přihlášky 
na www.hlasdokoran.blogspot.cz.
Každou neděli Taneční kurzy pro dospělé a mlá-
dež – od 18.30 základní kurz, od 20.30 mírně 
pokročilí. Zápisy pouze v tanečních párech. Začá-
tek kurzu 4. 10. 2015. Přihlášky v KC Zahrada.

 DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA 
Pondělí: 16.30–17.30 Cheer Academy – 
Minnies, 17.30–19.00 Cheer Academy – 
Peewees, 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 
Úterý: 16.00–18.15 Pohybové studio DaFi – 
cvičení rodičů a dětí
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.seniorfi 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 

11. 10. Ludmila Pavlová a Stanislav Gallin – 
od 19.30 v sestavě housle a klavír zazní skladby 
J. S. Bacha, C. Francka, M. Ravela a L. Janáčka! 
Vstupné 100 Kč. 
13. 10. Šansony na tvrzi – od 18.00 Vámi oblí-
bené šansonové setkání s Milanem Jírou a jeho 
hosty. Vstupné 130/100 Kč. 
14. 10. Bravo! Brava!! Bravissimo!!! – 
od 19.00 recitál mezzosopranistky Elišky 
Weissové. Na klavír zahraje Linda Winterová 
a průvodním slovem doprovodí herec Miroslav 
Dvořák. Vstupné 180 Kč.
22. 10. Jazzová garáž na tvrzi – od 19.00 Jana 
Švenková zazpívá jazzovou klasiku, jež se hrá-
la na Broadwayi ve 30. a 40. letech minulého 
století. Na klavír doprovodí David Noll. Vstupné 
100/80 Kč.
27. 10. Oskar Nedbal v kontextu světových 
skladatelů – od 19.00 představí houslový 
virtuos Jaroslav Šonský spolu s francouzskou 
klavíristkou Sylvaine Wiart. Vstupné 120/90 Kč. 

 POHÁDKY 
4. 10. O medvídkovi Medouškovi – od 15.00 
zahraje pohádku pro děti Divadlo 100 opic. 
Vstupné 50 Kč.
11. 10. Sůl nad zlato – od 15.00 netradiční po-
dání tradičního tématu, hrané i zpívané divadlo 
pro děti i rodinu Divadla matky Vackové. 
Vstupné 50 Kč.
18. 10. Pohádky zahradníčka Pepina – 
od 15.00 pohádka Nezávislého divadla složená 
z loutkového a činoherního představení. 
Vstupné 50 Kč.
25. 10. Pes a drak – od 15.00 pohádku pro nej-

menší uvede Divadlo Sto opic. Vstupné 50 Kč.

  
 KURZY A DÍLNY 

6. 10. Angličtina pro seniory – každé úterý 
14.00–15.30. Kurzovné 170 Kč/10 lekcí.
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 VÝSTAVY 
7. 10. – 27. 11. Velká galerie: Josef Velčovský 
– Ladislav Janouch – obrazy, grafi ka 
a plastika. Vstupné do galerie 50/30 Kč, v den 
koncertu s platnou vstupenkou zdarma.
7. 10. – 6.11. Malá galerie: Lubomír Krátký 
– Slávka Krátká – obrazy. Vstupné do galerie 
50/30 Kč, v den koncertu s platnou vstupenkou 
zdarma.
14. 10. Velká galerie – od 15.00 komentovaná 
prohlídka výstavy Josef Velčovský – Ladislav 
Janouch. Vstupné 60 Kč.
21. 10. Velká galerie – od 19.00 komentovaná 
prohlídka výstavy Josef Velčovský – Ladislav 
Janouch. Vstupné 60 Kč.

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

program
AKCE 
18. 10. FIT ODPOLEDNE S LUCKOU – 
balantes, pilates, port de bras, relaxace.
30. 10. Koučování a efektivní komunikace pro 
lepší vztahy v rodině – přednáška
31. 10. Odpolední cvičení s jógou – protažení 
a relaxace, jóga dne pánevního

Novinka MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2 do 7 
let. Info 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 3–7 
let, úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
čt 16.00.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po od 16.00–18.00 hod.
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, 
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

program
2. 10., 15.30–17.30: Babymasáž. Povídání 
o dětské masáži, cvičení a masáže miminka, 
základy správné manipulace. Cena 350 Kč 
včetně olejíčků. Přihlášky a informace 
na e-mail: marikova.pavla@seznam.cz nebo 
na tel.: 724 033 060 (fi tMami). 
6. 10., 10.00: Výživa dětí. Přednáška s diskusí 
na téma výživa malých dětí. Vstup 80 Kč včetně 
vstupu do herny. Přihlášky na e-mail: mcdome-
cek@praha.ymca.cz, platba na místě. 
8. 10., 18.00–20.00: Šátkování. Seznámení 
s technikou nošení dítěte. Vstup 150/jednotli-
vec, 250/manželský pár. Informace a přihlášení 
předem na email: mcdomecek@praha.ymca.cz, 
10. 10., 9.00–15.00: Vracím se a sladím. Celo-
denní kurz spolku InspiroMatky k ulehčení nástu-
pu na trh práce a sladění práce s rodinou. Vstup 
100 Kč, dotovaná cena. Informace a přihlášení 
na email: mcdomecek@praha.ymca.cz
12. 10., 16.00–17.00: Malý vědec. (Vzduch). Se-
tkání s fyzikou pro nejmenší (5–9 let), vždy druhé 
pondělí v měsíci. Přihlašování předem na email: 
mcdomecek@praha.ymca.cz, vstup 80 Kč. 

14. 10., 16.00–17.30: Slovenské odpoledne 
aneb Slovenské mamičky v Domečku. Vždy
druhá středa v měsíci s programem pro mamin-
ky s malými dětmi ve slovenštině. Vstup 50 Kč, 
včetně vstupu do herny.
18. 10., 14.00: Tvořivá dílna pro dospělé. Ma-
lujeme na trička. Přihlášky do 11. 10. v MC Do-
meček nebo na e-mail mcdomecek@praha.ymca.
cz Platba 150 Kč, při přihlášení. 
20. 10., 10.00–12.00: Každé dítě je 
výjimečné. Povídání, diskuze, sdílení. 
Každé 3. úterý v měsíci.
Burza dětského jarního a letního oblečení 
a sportovních věcí. 
PŘÍJEM: Pá 23. 10., 9.00–12.30 a 15.00–17.30
PRODEJ: So 24. 10., 9.00–17.30 
VÝDEJ neprodaných věcí: Po 26. 10., 15.00–18.00
KDE: suterén KCMT
Přijímáme pouze zboží sepsané na formuláři, 
který je k dispozici v MC nebo na e-mailu: 
mcdomecek@seznam.cz. 
27. 10., 10.00–12.00: Dula a její péče o těhot-
nou a rodící ženu aneb Co vám může dula na-
bídnout. Přednáší Mgr. Lucie Stavárková. 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 
1. 10., 19.00 – Zastavení u Matky Terezy –  
Komunita Blahoslavenství (sál KCMT) 
3. 10., 10.00–17.00 – FARNÍ DEN k svátku sv. 
Františka – mše svatá, společný oběd na farní 
zahradě, dobroty z vašich kuchyní, program 
pro děti i dospělé. (Kostel sv. Františka + farní 
zahrada.)
12. 10., 16.00 – Přednáška Sdružení křes-
ťanských seniorů – rok 1945 (70. výročí) – 
doc. PhDr. Michal Pehr – (klubovna KCMT)
18. 10., 15.30–18.00 – Odpolední taneční čaj 
(sál KCMT). Vstupné pro pár 140 Kč, jednotlivec 
80 Kč. 
24. 10., 8.30–13.00 – DOBRODEN – přiložme 
ruku k dílu, aby nám tu bylo hezky 
(info hamalova@kcmt.cz).
28. 10. MODLITBA ZA DOMOV – akce ekume-
nické rady církví – program pro rodinu, dětské 
divadlo, koncert skupiny ASONANCE – vstup 
volný. 
2. 11., 17.00 – Dušičková pobožnost na míst-
ním hřbitově. Bohoslužba slova se vzpomínkou 
na naše zemřelé (hřbitov).
6. 11. v 18.00 – Dvojkoncert Ivo Jahelky a Mi-
roslava Palečka ve prospěch dětí s handicapy 
z KC Motýlek (www.motylek.org). Cena 250 Kč, 
vstupenky v síti Ticketportal.
Manželské večery – farní sál u kostela sv. Fran-
tiška – každé pondělí od 5. října (19.00–21.30). 
Vyjděte si 8x na rande. Info a přihlášky 
MV.KCMT@gmail.com. 
Kurz trénování paměti – Jak udržet v hlavě 
to, co potřebujeme. 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.

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 
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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
každé pondělí 19.00 Kurz salsy – Kurz salsy 

pod vedením kubánského mistra Jorge Concep-

cion a Kláry Vetinari.

každé pondělí 20.00 Tančírna – přijďte si zatan-

čit v rytmu latino.

1. 10. 2015, 21.00: D‘n‘B = ursday Session: 
DJs Jtq, Sin Eater b2b Mikknem, Saym, P.Dr. 

Příležitost pro začínající a pokročilé DJs zahrát si 

na velkém podiu klubu Kantýna.

2. 10. 2015, 20.00: Zmagnetizovaná Blána, 
Vychcaný knedlíky, DJs Midok und Relok, 
2+KK. Zveme vás na úplně první koncert horko-

krevné kapely 2+KK!

Dokonce přijede i slavné nizozemské duo Dj‘s 

MIDOK and RELOK!

3. 10., 20.00: Hemeroid Revival Band – Přijďte 

si zatrsat na klasickou párty.

10. 10. 2015, 21.00: Swing to South: DJ 
James Wing a hosté (electroswing). Přijďte si 

vychutnat elektroswingový mejdan, na kterém 

zahrají dva DJs a saxofonista.

8. 10. 2015, 21.00: D‘n‘B = ursday Session 
Djs TBA. Příležitost pro začínající a pokročilé 

DJs zahrát si na velkém podiu klubu Zkušeben 

Praha.

15. 10. 2015, 21.00: D‘n‘B = ursday Session 
Djs: Zakilo, Dash (poison apple), Dogzan 
(poison apple), Stux. Příležitost pro začínající 

a pokročilé DJs zahrát si na velkém podiu klubu 

Zkušeben Praha.

16. 10. 2015, 20.00: Anna Vaverková a hosté 
in acoustic koncert. Po vystoupení se rozjede 

afterpárty ve stylu electroswingu.

17. 10. 2015, 18.30: Kantýnafest: 
De ImperfAction (alternative funk/Praha), Zlo 
z Jemenu (alternative-big-beat/Karlovy Vary), 
Psí kšíry (punk-rock/Praha). 
22. 10. 2015, 21.00: D‘n‘B = ursday Session 
Djs TBA. Příležitost pro začínající a pokročilé 

DJs zahrát si na velkém podiu klubu.

30. 10. 2015, 21.00: SOUTHERN VISION w/ 
SYMPLEX, SAYM b2b P.DR, NEURO:LAB, 
NEUROTICS, DETONATION SOUND. 

sbor cb jižní m\sto
Modletická 1391/4, zast. Ke Kateřinkám

e-mail: jizni.mesto@cb.cz

www.cb.cz/jizni.mesto 

program
Neděle 10.00 a 17.00: Nedělní shromáždění, 
bohoslužba pro všechny generace (včetně pro-

gramu pro děti). 

Středa 16.30–17.45: Kid´s club, Anglický klub 

pro děti 2. – 5. třídy ZŠ. Výuka angličtiny zábav-

nou formou (hry, písně, příběhy z Bible).

Středa 18.15–20.00: Conversation club, Ang-

lická konverzace s rodilou mluvčí (B2 – C1)

Čtvrtek 17.00–19.00: Dorost, program pro děti 

9–14 let – hry, písně a krátké zamyšlení.

Pátek 9.30–11.30: Klub seniorů. Povídání při 

kávě a duchovní zamyšlení. Otevřené setkání 

pro seniory nejen z Jižního Města.

Game session: stolní a deskové hry pro různé 

generace – pátek jednou měsíčně.

Angličtina: zápis online nebo telefonicky. Anglič-

tina pro věčné začátečníky (A1) pondělí 9.30, an-

gličtina pro středně pokročilé (B1) úterý 18.00, 

conversations (A2) středa 10.00, angličtina pro 

věčné začátečníky (A1) středa 18.00, conversa-

tion club (B2–C1) středa 18.15, angličtina pro 

středně pokročilé (B1–B2) čtvrtek 9.30 

Němčina: pro začátečníky (A1) úterý 18.00.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto
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Víte, co je to 
Šarbilach? 
Hebrejsky jsou to střepy štěstí a  také 

jméno stejnojmenného orchestru, kte-

rý předvedl svoje umění 2. 9. na nádvo-

ří Chodovské tvrze. V  příjemné komorní 

atmosféře si publikum užívalo výběr z děl 

Jaromíra Vogela a  židovské hudby plné 

energie a  orientálního rytmu. Na  závěr 

vystoupení odměnilo spokojené publikum 

účinkující dlouhým potleskem.

Ladislav Janouch vystavuje od 7. 10. 

do 28. 11. 2015 v Chodovské tvrzi

Sochař, keramik, člen Sdružení sochařů 
Čech, Moravy a Slezska.

Jeho raná expresivní až barokní tvorba 

převážně sportovních a  symbolických 

námětů přechází postupně k  využívá-

ní tvarů čistých linií, zejména v  žen-

ských postavách a  torzech. K  motivic-

kým okruhům patří sportovní náměty, 

při kterých využívá nadsázku a dynami-

ku tvarů. Symbolické, převážně antické 

vzory pomáhají asociacím věčného té-

matu – člověk. Protiváhou jsou ženské 

postavy a torza jednoduchých, velkých 

forem, někdy skládaná z několika kusů 

materiálu. V počátcích pracoval převáž-

ně ve  dřevě a  pískovci, postupně vyu-

žívá při práci mramor a  odlévá sochy 

z bronzu.

Jazzová garáž 
na tvrzi
Pro milovníky klasického jazzu vystou-

pí na Chodovské tvrzi 22. října v 19 ho-

din zpěvačka Jana Švenková a  klavíris-

ta David Noll.  V podání obou interpretů 

zazní skladby od  Cole Portera,  George 

Gershwina a  řady dalších slavných ame-

rických skladatelů. V  průběhu jazzového 

večera se diváci také dozvědí některé za-

jímavosti o  hraných skladbách, zejména 

o jejich vzniku a historii.  

Divadelní sezóna 
v KC Zahrada začíná!
Kulturní centrum Zahrada, Malenická 
1784, zve na divadelní představení 4. 10. 
2015 – 19.00 hodin   

Bosé nohy v parku – PŘEDPREMIÉRA
Romantická komedie s vynikajícím herec-

kým obsazením o tom, jak důležité je pro-

cházet se bosýma nohama v parku, když 

chceme s  tím druhým projít celým živo-

tem. Mladí novomanželé Corrie a  Paul 

se po líbánkách vydávají na dlouhou trať 

každodenní manželské rutiny. Musí přežít 

první společnou noc v nezařízeném bytě, 

kde není ani postel a  kam zatéká a  fi čí. 

Poté se setkají s podivínským sousedem 

a čeká je i společný večer s matkou Corrie. 

Po  nedorozuměních a  neshodách, ovliv-

něných i rozdílností povah, nakonec řeší, 

jak vůbec přežít vztah a život ve dvou.

Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha, Ve-

ronika Freimanová, Rudolf Hrušínský...

www.kczahrada.cz

DDM Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4

tel.: 272 929 545, 

272 917 077

sal@ddmjm.cz

pobočka: 
Květnového vítězství 2126, Praha 4

tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

program
2. 10.–30. 10.: Výstava Podmořský 
svět. Výstava vybraných prací z vý-

tvarné soutěže Podmořský svět. MÚ 

Praha 11, Ocelíkova 672.

3. 10., 8.15–18.30: Výprava za po-
znáním. Výlet do Koněpruských jes-

kyň a Medvědária v Berouně.

3. 10., 9.00–17.00: Kurz animace. 
Workshop pro všechny milovníky ani-

movaného fi lmu. DDM JM, Šalounova.

10. 10., 9.00–12.30: Keramická díl-
na – Podzimní I. DDM JM, Šalounova.

10. 10., 13.30–17.00: Keramic-
ká dílna – Podzimní II., DDM JM, 

Šalounova.

24. 10., 9.00–13.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu – jednotlivci. DDM JM, 

Šalounova.

24. 10., 9.00–12.30: Keramická 
dílna – Keramický závěs. DDM JM, 

Šalounova.

24. 10., 13.00–17.00: Keramická díl-
na – Anděl, Čert, Betlém. DDM JM, 

Šalounova.

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu 

programu. Info na www.ddmjm.cz.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

Ikebana nevoní

Ve foyer opatovské knihovny 

představí svůj soubor ikeban 

Veronika Richterová (*1964), 

výtvarnice známá především svými 

plastikami z pet láhví.

od 5. 10. do 31. 10. 2015

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po–Pá 9–19 hod.; So 9–15 hod.

tel.: 272 918 759

Výběrová řízení 

na služební místa
FÚ pro hl. m. Prahu, ÚzP pro 

Prahu-Jižní Město se sídlem Opatov-
ská 964/18, Praha 11, přijme pracov-
níky do kontrolního oddělení.

Požadujeme:
minimálně vyšší odborné vzdělání 

nebo bakalářský studijní program, ale-

spoň základní znalost účetnictví, aktiv-

ní znalost práce s PC, dobrý písemný 

i ústní projev, občanská bezúhonnost.

Nabízíme:
stabilní zaměstnání ve státní správě, 

pět týdnů dovolené, pružná pracovní 

doba, možnost vzdělávání a profesní-

ho růstu, příspěvek na stravování.

Na vyžádání zašleme podrobnější in-

formace (e-mail: podatelna2011@

fs.mfcr.cz ).

PODĚKOVÁNÍ

Dobrý den,

chtěla jsem prostřednictvím Klíče po-

děkovat panu starostovi a ostatním 

lidem. 

Dne 19. 6. měli zlatou svatbu naši 

rodiče pan a paní Šimanovi. Pan sta-

rosta Jižního Města Ing.  Jiří Štyler 

byl oddávajícím a  rodiče by rádi po-

děkovali za krásná slova, dárkový koš  

a zprostředkování celého obřadu. At-

mosféra byla opravdu nádherná i díky 

operním zpěvákům snad Národního 

divadla. Rodiče by velice rádi touto 

cestou vyjádřili vděk i všem ostatním 

lidem, paní matrikářce a fotografům. 

Pokud by byla možnost dík otisk-

nout, budou velice šťastní.

Přeji Vám pěkný den,

Romana Pšeničková

Koncert Asonance pro Prahu 11 a divadlo 
Míši Dolinové a program pro děti

28. října 2015 – Komunitní centrum 
Matky Terezy – vstup volný
Na  státní svátek 28. 10. 2015 proběh-

ne na v Komunitním centru Matky Tere-

zy (konečná metra C Háje – Praha 11) již 

třetí ročník duchovně-kulturního festivalu 

Modlitba za domov. Letošní ročník nese 

podtitul Buďme tvůrci pokoje. Bohatý 

program pro celou rodinu bude probíhat 

ve všech prostorách komunitního centra 

od 9.30 hodin. V 10 hodin zveme všech-

ny malé i  velké děti na  divadlo Michae-

ly Dolinové s  názvem Trapas nepřežiju! 

aneb Ten řízek nezvedej a hry a výtvar-

né a  tvůrčí dílny s  mistrem Janem Hu-

sem. Dospělí se mohou těšit od 12 hodin 

na  koncert české folkové skupiny Aso-

nance, která je zaměřená na skotské a ir-

ské lidové balady a písně. Vstup na celý 

program je zdarma.

V rámci Modlitby za domov probíhá do-

provodná výtvarná soutěž pro děti, 

mládež a  rodiny na  téma Obrázek pro 

kamaráda. Obrázky dětí budou vysta-

venu v  KCMT během festivalu, nejlepší 

pak budou prezentovány v  přímém pře-

nosu České televize. Více informací na 

www.modlitbazadomov.cz. Organizují 

Ekumenická rada církví ČR a Národní síť 

Místních akčních skupin ČR za  podpory 

Ministerstva kultury a pod záštitou paní 

ministryně Karly Šlechtové a pánů minis-

trů Daniela Hermana a Mariana Jurečky.

Ludmila Třeštíková

tel.: 774 780 039 

koordinator@ricansko.eu

Aktuálně

Víc hlav víc ví, víc srdcí více cítí….
Přijďte se vzájemně podpořit v rámci 
skupinové práce s odborným vedením 
terapeutů Andrey a Hynka.
Od začátku října začíná probíhat v MŠ Vod-

nická 530/42 Praha 4 – Újezd, terapeu-

tické setkávání lidí, kteří chtějí získat do-

vednosti k překonávání překážek na cestě 

k jejich cílům. V bezpečném prostředí dů-

věry a  podpory pracujeme psychotera-

peutickými metodami s využitím skupino-

vé dynamiky. Setkávání se budou konat 

v  podvečerních hodinách, vždy v  úterý, 

1x za 14 dní. Vhodné též pro ty, kteří se 

chtějí vyrovnat s náhlými či dlouhodobými 

obtížemi života nebo mají úzkosti, strach, 

panické stavy či se cítí osaměle a rozhodli 

se, že chtějí žít spokojenější život.

Skupiny vedou: 

MUDr. Andrea Dutková psychiatrička, 

psychoterapeutka a sexuoložka

Ing. Bc. Hynek Valenta psycholog, 

psychoterapeut a facilitátor

Kontakt: 603 262 957, 

andreadutkova@seznam.cz.

NABÍDKA 

PRÁCE
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Roky na konci s pětkou i jinak památné

Čas neúprosně plyne 
Program Kulturního domu Chodovská 

tvrz z podzimu 1995 vykazuje za jeden 

měsíc výstavu obrazů a čtrnáct hudeb-

ních nebo besedních programů, různých 

přehlídek a  produkcí pohádek, vedle 

toho kurzy výuky jazyků a hry na hudeb-

ní nástroje. Sám jsem měl zrovna před-

nášku – besedu, ještě za  pomoci pro-

mítacího epidiaskopu, na  téma Z  dějin 

Hostivaře a počátky obce Háje. Dalších 

sedmnáct hudebních programů, často 

souběžně tanečních, produkovalo druhé 

zařízení, tehdy to byl KD Opatov. Pama-

tujeme, že působila i  některá další ne-

závislá zařízení. Jiné, dnes běžně možné 

nabídky kultury, ale tehdy ještě chyběly.                  

Růže na Jižním Městě II v roce 2015 de-

fi nitivně „dokvetla“. Popravdě byla vnitř-

ní i  vnější struktura zbořeného objektu 

tohoto jména poněkud zvláštní a  mož-

ná i  málo praktická. Chodovská hruška 

na staveništi přechodně osiřela. 

Zánik Růže a  počátky nové stavby 

v těch místech jsou ale zároveň dalším 

dokladem, jak neúprosně utíká čas i Již-

nímu Městu, ještě „nedávno“ označova-

nému za nedorostlé dítko. Už se s ním 

musí jednat jako s dospělým. A musí se 

dočkat toho, co mu jako centru regionu 

náleží. Aby konečně mohlo plně a  bez 

uzardění poskytovat obyvatelům a  ná-

vštěvníkům svým i svých souputníků vše 

potřebné a náležité.

Koncem měsíce října tradičně vzpomí-

náme výročí vzniku našeho novodobé-

ho státu, letos již devadesáté sedmé. 

V  roce 1918 jsme dosáhli, že historic-

ké země Čechů a kraje – župy na severu 

tehdejšího Uherského království s  pře-

vahou Slováků a  Ukrajinců byly vyčle-

něny ze zanikajícího habsbursko-lotrin-

ského soustátí. Spojily se a  po  změně 

státoprávní formy začal proces vytváře-

ní jednotného celku – naší republiky. Při-

pomínají to nyní na území městské čás-

ti dva pomníky a  další tři v  městských 

částech ve  zdejším správním obvodu. 

Letos jsme s manželkou dokončili další 

objemnou knihu pro jednu z obcí v dáv-

ném regionu mých prapředků na Česko-

moravské vrchovině a drobnou publika-

ci pro obec sousední. Jejich vydání nám 

přineslo mimo jiné novou vlnu dopisů 

jmenovců, hledajících příbuzenskou vaz-

bu. Také překvapivé psaní ze Slovenské 

republiky. Obětavý Slovák pečuje v  jed-

né obci o  hroby českých vojáků, kteří 

ve  vzpomínané epoše vzniku Českoslo-

venska v dobrém přesvědčení dobrovol-

ně usilovali o  vyčlenění tamních území 

ze starých vazeb a  naše spojení. Do-

volte toto mimoděčně vzniklé propojení 

mezi pražským Jižním Městem a vzdále-

nými místy na  východě, dnes dokonce 

v zahraničí, připomenout poskytnutou 

fotografi í.    

Jiří Bartoň

Starý program Tvrze. Repro.

Starý program Tvrze. Repro.

Stav Růže 17. 3. t. r. Foto: Jiří Bartoň.

Život na Jižním Městě
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Mažoretky SympA Praha mistryněmi Evropy

Velkého úspěchu dosáhl tým moderních 

mažoretek SympA Praha na Mistrovství 

Evropy 2015 – XII. European Majorette 

– sport Championship Brno 2015 CZECH 

REPUBLIC, konaném ve  dnech 20.–23. 

srpna 2015. Děvčata se stala v kategorii 

baton classic kadet (8–11 let) mistryněmi 

Evropy a  v  kategorii baton classic seni-

or (15 a více let) druhými vicemistryněmi 

Evropy. V obou případech si tak zajistila 

postup na Mistrovství světa 2016. Sou-

těžní tým existující od  roku 2010 a tré-

nující na ZŠ Pošepného náměstí na Pra-

ze 11 se mistrovských soutěží zúčastnil 

letos úplně poprvé a o to je tento úspěch 

překvapivější a  cennější. Děvčata muse-

la projít třemi postupovými koly včetně 

Mistrovství České republiky. Na Mistrov-

ství Evropy SympA obstála v  meziná-

rodní konkurenci proti týmům ze Sloven-

ska, Itálie, Chorvatska, Ruska, Maďarska 

a Bosny a Hercegoviny. Členky a trenérky 

tohoto mladého týmu (většina mistrov-

ských týmů existuje déle než deset let) 

tak naplňují své heslo: „Svět patří těm, 

kteří bojují za  své sny.“ Jeden ze svých 

velkých snů si dívky již splnily. Držme jim 

palce ve  splnění i  dalších. Více informa-

cí o tomto týmu a mažoretkovém spor-

tu najdete na stránkách www.mazory.cz.

Plavecké závody jihoměstských základních škol

Povedené plavecké akce, která se uskuteč-

nila v září v plaveckém areálu Jedenáctka 

VS, se zúčastnilo všech 9 základních škol, 

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 11. Akci 

zahájil starosta městské části Praha 11 Jiří 

Štyler. Medaile, poháry a drobné dárky pře-

dal vítězům zástupce starosty Jakub Lepš. 

Akce proběhla v pohodové atmosféře, dě-

tem se líbila a už se těší na další ročník.

•  ve štafetách v kategorii A zvítězila ZŠ 

Chodov

• v kategorii B zvítězila ZŠ K Milíčovu

• v kategorii C zvítězila také ZŠ K Milíčovu

Všem účastníkům patří velká gratulace.

Centru pro neslyšící 

a nedoslýchavé – aktuální info
Novou organizaci pro Prahu a Středočeský kraj, Centrum pro 

neslyšící a nedoslýchavé o. p. s. vystupující pod zkratkou CNN, 

založil Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR jako registrova-

ného poskytovatele sociálních služeb. Centrum tedy poskytuje  

tlumočnické služby, odborné sociální poradenství a sociálně ak-

tivizační služby. 

Tlumočnické služby si lze objednat, případně využít ambulant-

ní službu na adresách Karlínské náměstí 12, Praha 8 – Karlín 

a Darwinova 24, Praha 4 – Modřany.  

CNN sice sídlí na adrese Praha 8 – Karlín, Karlínské nám. 12, 

ale poskytuje sociální služby i občanům Prahy 11. Odborné so-

ciální poradenství CNN poskytuje na stejných adresách a navíc 

i na pobočkách v Berouně, v Kladně a v Příbrami. Sociálně ak-

tivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby po-

skytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdra-

votním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Jedná 

se o různé přednášky, vzdělávací aktivity, společenské aktivity 

– výlety, zábavné akce, soutěže a  různé sociálně terapeutic-

ké činnosti – cvičení, vyrábění, trénink paměti, kurzy odezí-

rání apod. Centru pro neslyšící a  nedoslýchavé byla v  letoš-

ním roce poskytnuta dotace z rozpočtu MČ Praha 11 ve výši 

10 000 Kč.

Gabriela Hostomská, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Sport
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 A ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO Z.S. ZVOU DĚTI, RODIČE A AKTIVNÍ BĚŽCE NA

PODZIMNÍ BĚHÁNÍ

8. ROČNÍK
Součástí závodu je Pohár Pražských Běžeckých Nadějí 2015 pro kategorie přípravky, žactva a dorostu

www.bezeckenadeje.cz
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Kdy: Sobota 17. října 2015 od 9.30 hod.
Kde: Sportovní areál, Hrabákova 2001/21, Praha 11, v  sou-

sedství ZŠ Pošepného. Závod se uskuteční v přilehlém Kunra-

tickém lese (Loc: 50°1´43.493´´N, 14°28´55.869´´E)

Vedoucí činovníci
Ředitelka závodu: Adriana Dvořáková

Předseda OV: Ladislav Kárský

Hlavní rozhodčí: 

Hospodář: Vladimír Kučera

Technický ředitel: Petr Vozobule

Povrch trati: Smíšený – převážně asfalt, drobný štěrk, lesní 

cesty.

Přihlášky: 
Přihlášky online: do čtvrtka 15. října 2015 do 20.00 hodin na: 

Results.BezeckeNadeje.cz

Přihlášky na místě: v den závodu v závodní kanceláři ve spor-

tovním areálu od 8.30 hod., nejpozději 40 minut před startem 

kategorie. 

Startovné: Přihlášení online 30 Kč, přihlášení na místě 50 Kč.

Doprava: Metro C stanice Chodov, 10 min pěšky.

Občerstvení: Ve sportovním areálu v restauraci Klub Školka.

Zdravotní zajištění: Pořadatelem bude zajištěno.

Výsledky: Průběžně budou vyvěšovány v  prostoru sportov-

ního areálu. Ofi ciální výsledky budou zveřejněny na  webu: 

www.bezeckenadeje.cz

Kategorie a časový pořad:
9.30 žákyně mladší (PPBN) 2002–2003 1300 m (2 okruhy 650 m)

9.40 žáci mladší (PPBN) 2002–2003 1300 m

9.50 žákyně starší (PPBN) 2000–2001 1900 m (1 velký okruh)

10.05 žáci starší (PPBN) 2000–2001 1900 m

10.20 1. vyhlašovací blok   

10.20 berušky 2010 a mladší 100 m

10.30 broučci 2010 a mladší 100 m

10.40 přípravka žákyně I. 2008–2009 300 m 

10.50 přípravka žáci I.  2008–2009 300 m

11.00 přípravka žákyně II. 2006–2007   650 m (1 okruh)

11.10 přípravka žáci II. 2006–2007   650 m

11.20 přípravka žákyně III.(PPBN) 2003–2004 650 m

11.30 přípravka žáci III.(PPBN) 2004–2005 650 m

11.45  2. vyhlašovací blok

11.45 dorostenky (PPBN) 1998–1999 3800 m (2 velké okruhy)

 juniorky 1996–1997 3800 m

 ženy do 34 let 1981–1995 3800 m

 ženy 35–44 let 1971–1980 3800 m

 ženy nad 44 let 1970 a starší 3800 m

 dorostenci (PPBN)  1998–1999 3800 m

12.15  3. vyhlašovací blok

12.15  junioři 1996–1997 5700 m (3 velké okruhy)

 muži do 39 let 1976–1995 5700 m

 muži 40-49 let 1966–1975 5700 m

 muži 50-59 let 1956–1965 5700 m

 muži nad 59 let 1955 a starší 5700 m

12.45  4. vyhlašovací blok

Vyhlášení vítězů a ceny:
Vyhlášení výsledků bude provedeno v uvedených vyhlašovacích 

blocích.

Závodníci na 1.–3. místě ve všech kategoriích obdrží diplom, 

medaili a věcné ceny.

Závodníci na 1.–3. místě od kategorií přípravek po  kategorie 

žactva obdrží navíc pohár.

Doprovodný program pro děti: 
•  Dětská atletika

•  Skákací hrad

•  Autogramiáda atletických osobností 

Upozornění:
Závodí se dle platných pravidel atletiky Českého atletického 

svazu.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, děti startují na zodpo-

vědnost a za dozoru rodičů nebo zákonných zástupců. 

Za odložené věci pořadatel neručí.

Všem účastníkům příjemné zážitky z běhání přeje

ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO  

Seberozvíjejte se v Láry Fáry 

Pomoci dětem najít své úspěšné a šťast-

né místo v životě chce nová Tvůrčí škola 

seberozvoje, Láry Fáry. Jedná se o vol-

nočasové centrum, které nabízí odpoled-

ní kroužky dětem ze základních a střed-

ních škol. Láry Fáry se vyznačuje jiným 

přístupem, než je klasické vzdělávání. 

Klade důraz na  praxi, in-

dividualitu a vlastní názor. 

Je součástí kreativního 

světa, který nezná hra-

nic. Děti se mohou zapojit 

do praktických kurzů, jako 

je mluvený projev, tvůrčí 

psaní, seberozvoj, etike-

ta či jóga. Veškeré naby-

té znalosti snadno uplatní 

při svých studiích a v dalším životě. Ško-

la Láry Fáry chce být pro děti inspirativ-

ním místem, kde se setkají s různými ná-

zory, pestrými představami a rozličnými 

pohledy na  život. Naučí se vystupovat 

na  veřejnosti, bojovat s  trémou, uspo-

řádat si čas, pracovat se svými problé-

my i efektivně odpočívat. 

Během října začíná zápis 

do  pravidelných pololet-

ních kurzů. Tvůrčí škola 

Láry Fáry otevírá své dve-

ře na  adrese Pacajevova 

30, Praha 4. Veškeré in-

formace o rozvrzích a při-

hláškách se dozvíte na 

www.lary-fary.com.

Nabíráme nové 

karatisty
Sport club K3 pořádá nábor dětí 
do oddílu KARATE. 

Cvičit se bude dvakrát týdně v úterý 

a ve čtvrtek od 17 hodin v ZŠ Ke Ka-

teřinkám na Jižním Městě. Přihlásit se 

můžete od 16.45 v šatně tělocvičny 

(v úterý a ve čtvrtek).

Informace: 
tel.: 603 966 136

e-mail: SCK3@seznam.cz

www.sportklubk3.wz.cz

Milan Klukáček a Sport club K3
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Večer vietnamského fi lmu v KC Zahrada
Na slovíčko s Martinem Novákem, režisérem fi lmu

Dobrý den Martine,  v rámci akce „Ve-
čer vietnamského fi lmu“ budeme pro-
mítat ve středu 14. října 2015 v KC Za-
hrada váš fi lm Kdo tě naučí půl znaku, 
který vznikl v roce 2006. Zajímalo by 
nás, za jakých okolností fi lm vznikal.
Film vznikal nejdříve trochu chaoticky. 

Na začátku byl vlastně jen takový vtip: 

můj bratranec, fotograf a  kameraman 

Honza Procházka, se někdy v roce 2003 

vrátil z  výletu do Vietnamu a  tvrdil, že 

tam všichni mluví česky. Bavili jsme se 

pak o tom, jak to vzniklo, proč mohla na-

stat taková historická kuriozita, že v ně-

jaké jihoasijské zemi má tolik lidí čes-

ké vzdělání a nakonec nás napadlo, že 

o tom natočíme fi lm. Tedy fi lm o býva-

lých vietnamských studentech, kteří se 

za komunistického režimu učili na čes-

koslovenských vysokých školách. 

Osobně jsme sice žádné nezna-

li, to nám ale nezabránilo zažá-

dat o grant, který jsme ke svému 

údivu získali. Tak jsme vyrazili do 

Vietnamu a teprve na místě jsme 

si položili zásadní otázku, kde ty 

bývalé studenty budeme hledat a jak 

je přesvědčíme, aby se nechali natá-

čet. Do toho ještě ve Vietnamu vrcholi-

ly oslavy 30. výročí konce války s USA, 

takže všude byla taková slavnostní 

a trochu zmatená atmosféra...

Co vás na při natáčení ve Vietnamu 
nejvíce překvapilo?
Všechno. Byl to kulturní šok ve  všech 

ohledech. Doprava, jídlo, bydlení, styl 

státních oslav... Ale asi nejvíc právě 

ta hloubka české stopy ve  vietnam-

ských dějinách. To bylo fascinující samo 

o  sobě, kolik lidí tam považuje Česko 

za svou druhou vlast.

Ovlivnilo vás „vietnamské téma“ více, 
než jste očekával ?
Dá se říct, že ano. Já jsem se vlastně 

Vietnamu nikdy v  životě hlouběji věno-

vat nechtěl, ale ohlas fi lmu Kdo mě na-

učí půl znaku a dobrý duch skupiny lidí, 

která se na  jeho vzniku podílela, nako-

nec vedl k natočení dalších fi lmů o čes-

ko-vietnamských vztazích. Šlo o  fi lmy 

Banánové děti a Země snů.

Na co se tedy máme ve středu 
14. 10. 2015 těšit?
Film Kdo mě naučí půl znaku byl celý 

natočen ve Vietnamu a mluví se v něm 

jenom česky. Pouze česká státní hymna 

tu zazní ve vietnamštině. Pije se tu čes-

ké pivo, ovšem uvařené v Hanoi 

a v Saigonu. Vůbec nám při 

natáčení nešlo o navozo-

vání nějaké surreálné 

nálady, ale ona vznikla tak nějak sama 

od  sebe. Je to fi lm o  úctě Vietnamců 

ke svým českým učitelům a o tom, že li-

dem, kteří pocházeli z válkou sužované-

ho Vietnamu, mohlo socialistické Česko-

slovensko připadat jako ráj na zemi, ale 

přesto se z  tohoto ráje museli a  chtěli 

vrátit, aby pomohli své vlasti v pováleč-

né obnově své země. A také je to ces-

topis, pohled na  Vietnam v  čase mon-

strózních státních oslav, které dodávají 

všem patetickým vyznáním našich hrdi-

nů správný kolorit.

Martine, děkujeme vám za příjemný roz-

hovor a  již nyní se těším na  vzájemné 

setkání v KC Zahrada.

Akci pořádá spolek South East Asia – 
liaison / Klub Hanoi (www.klubhanoi.cz, 
www.sea-l.cz).

Zpovídal Jiří Dohnal, 

předseda Kulturní komise Prahy 11ČESKÁ 

HYMNA VE FILMU 

ZAZNÍ VE 

VIETNAMŠTINĚ

Život na Jižním Městě

Den onkologické prevence 

v + omayerově nemocnici

Kdy: 13. října, 09.00–16.00
Kde: areál = omayerovy nemocnice
Zajímá vás jak předcházet vzniku 

rakoviny?

Přijďte se poradit s týmy špičkových 

odborníků z + omayerovy nemocnice!

Na jednom místě a přímo od lékařů 

se dozvíte vše o prevenci, diagnostice 

a možnostech léčby nejčastějších ná-

dorů tlustého střeva, prostaty, prsou 

a plic. 

Chybět nebude ani obří nafukovací 

maketa tlustého střeva a možnost její 

prohlídky s odborným komentářem.

Lenka Drmotová, tisková mluvčí

Pojďte na jógu
Dům jógy Chodov vás srdečně zve 
na „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
Možná už jste o  józe slyšeli a  láká vás 

ji poznat, možná ji i praktikujete, možná 

už do některého z našich studií i chodí-

te... a pro vás všechny jsme připravili 

den plný cvičení, na kterém si může-

te za  symbolický poplatek 50 Kč 

vyzkoušet styly jógy, na které jste 

si třeba ještě netroufl i. Den ote-

vřených dveří proběhne v  sobotu 

24. 10. 2015 a začínáme od 10.00 

hodin cvičením klasické jógy. Lekce 

trvají 40 minut a vy budete moci na-

vštívit oba dva cvičební sály – sál 

na  klasické lekce i  sál vytope-

ný na 41 °C. Celá akce probí-

há pod záštitou Magistrátu 

hlavního města Prahy v osobě paní radní 

Ing. Mgr. Ireny Robkové a Městské části 

Praha 11 a výtěžek (spolu s případnými 

dalšími dobrovolnými příspěvky) bude vě-

nován Jedličkovu ústavu na Praze 2, kte-

rý se stará o  postižené děti. Jak celý 

Dům jógy, tak všichni lektoři i organi-

zátoři, pořádají tento den bez náro-

ku na honorář.

Podrobnosti s rozvrhem časů a dru-

hu lekcí najdete na našich webových 

stránkách www.dum-jogy.cz a  v  re-

zervačním systému si můžete jednot-

livé lekce včas rezervovat.   

Budeme se na vás těšit.    

Za Dům jógy Věra 

Vojtěchová a Jitka Sedlářová
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BYDLENÍ 
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3 
mil. Nejlépe v  blízkosti Lesoparku, Milí-
čovského nebo Krčského lesa, i před pri-
vatizací. Platba v hotovosti, dluhy a exe-
kuce 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, pronajmeme, vy-
měníme vaši nemovitost, vyřešíme dlu-
hy, 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.

• Prodám 3 + kk 65 m2, P. 4 Chodov. Tel. 
737 932 115, RK nevolat!!!

• 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

• 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.

• Přímý zájemce koupí dva byty v Praze. 
Menší 1 až 2 + 1 a větší 3 až 4 + 1. Platba 
hotově, na vystěhování nespěchám (mož-
nost i na dožití), vyplatím dluhy i exekuce, 
lze i před privatizací. Tel.: 608 661 664

• Rodina (2 + 1 dítě) hledá hezký byt 
na pronájem o velikosti 2 + 1 až 3 + 1 nej-
lépe v hezkém prostředí s dobrou dostup-
ností na metro. Děkuji. Tel.: 607 201 102

• Pracující pár bez zvířátek hledá proná-
jem bytu v Praze u dobré MHD a v hez-

kém stavu. Můžeme dát za gars. až 2 + kk 

do 11 tis. anebo 3 + 1, ale jen do 14 tis. 

Děkujeme. Tel.: 605 845 088

• Pronajmu krásný byt 2 + 1 s balkonem 

a  komorou ve  2. podlaží o  celkové plo-

še 60 m2. Místo Šeberov – K  Hrnčířům. 

Cena pronájmu 15 000 Kč. Bc. Jebavá, tel. 

267 902 130 nebo 724 184 542.

• Nabízíme k  výměně zrekonstruovaný 
byt OV 2 + kk/L v Praze 11 za větší byt 

OV 3 až 4 + 1/L také v Praze 11, případ-

ně na takový větší byt máme zájemce. Tel. 

732 237 741, www.hlousekreality.cz

ZAMĚSTNÁNÍ 
• Zástup v recepci: Klinika ESET přijme 

pro občasný zástup v příjmové amb. oso-

by studující zdrav. obory nebo zdr. sestry 

v důchodu. Platba dle hodin. Profesní CV 

zasílejte na e-mail: klinikaeset@volny.cz, 

info tel.: 242 485 855.

• Hledáme šikovného absolventa SPŠ 
elektro nebo strojní s  maturitou na  ná-

stupní praxi v  Autorizovaném servisním 

středisku Canon, Praha 4 – Chodov. Kon-

taktujte nás: servis@canonservis.cz

• Pracovník úklidu: Klinika ESET 

přijme uklízeče/ku pro pracoviště 

ve  Vejvanovského ulici. Úvazek 0,5. 

Vhodné pro studenty a  důchodce 

z  Jižního Města. Úvazek 0,5. Živo-

topis zasílejte na  e-mail: klinikaeset

@volny.cz, info tel.: 242 485 855. 

FINANCE A PRÁVO
• Sim-Fin Praha. Účetnictví a daňová evi-

dence, fi nanční řízení, dlužník v insolvenci.

Profesionálně a fl exibilně s proklientským 

přístupem – to je www.sim-fi n.com

• 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 

• 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

• 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.

VZDĚLÁNÍ
• AJ, NJ – individuální výuku, živou a aktivní 
formou, s důrazem na rozvíjení schopnos-
ti dorozumět se, nabízí zkušená lektorka 
(začátečníkům i pokročilým). Dříve narozeni 
jsou vítáni. 605 828 292, 272 918 126 

• Angličtina kvalitně a  s  humorem 
na  starém Chodově. Individuální výuka, 
všechny úrovně. Nově i  u  Vás doma. 
Bezplatná konzultace – 603  961  617, 
www.one2one-jazykovyklub.cz, e-mail: 
one2onejs@seznam.cz 

• Vyučuji španělsky a  hru na  klavír. By-
dlím v  Modřanech u  Kaufl andu. Tel.: 
776 135 555, ANGLICKO-ČESKÁ ŠKOLKA 
NA JIŽNÍM MĚSTĚ. 

• Dvojjazyčná péče o  děti předškolní-
ho věku za  nejnižší ceny v  Praze. Zku-
šení rodilí mluvčí s  praxí v  ČR. Kontakt: 
www.childtime.cz. 

• Zkušená lektorka nabízí individuální 
výuku němčiny všech úrovní. Cena: 300 
Kč/60 min. Tel.: 776 885 571

• Nabízím soukromé vyučování hry 
na  zobcovou fl étnu a  klávesy. Provádím 
ladění klavírů. Můj mobil: 604  337  184, 
E-mail: synak.jiri@seznam.cz, Kontaktní 
adresa: Jiří Synák, Kloboukova 2230/36, 
148 00 Praha 4 

ZDRAVÍ A KRÁSA
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 
v  práci. Profesionální služby za  rozumné 
ceny. Pí. Jenšíková, tel.: 777  285  669, 
www.kadernice-do-domu.cz

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO
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13 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 14.05.15   11:35

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
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• ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKA-
ŘE MUDR.  MARIE SIMKOVÁ, PRAHA 
4, HVIEZDOSLAVOVA 1600/6, POLI-
KLINIKA LITOCHLEBY, 1. PATRO, PŘÍ-
JÍMÁ K  REGISTRACI NOVÉ PACIENTY, 
SMLOUVY S  POJIŠŤOVNAMI MÁME. 
TEL.: 267 914 143.

• Masáže pro tělo i duši – zdravotní, re-
laxační, refl exní a  jiné, odstraní bolest 
a stres. Cit pro lidské tělo a příjemné ruce. 
Čistota, parkování, soukromí, presso zdar-
ma. Tel.: 776 646 046, Iva.

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST 

• 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 od-
vozem od 4 900 Kč. Tel.: 777 207 227.

• Provádím rekonstrukce bytových i  ne-
bytov. 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

• Instalatérské práce – voda, plyn, kana-
lizace, topení. Výměna plynových spotře-
bičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 
Horyna, tel. 603 554 550, 271 912 323

• Mytí oken (plast. okna v  3 + 1 cca 
380 Kč) a  žaluzií, čištění koberců a  ča-
lounění. Doprava po  Praze 4 zdarma. 
Tel.: 607 275 272, 222 955 295, e-mail: 
silha.j@seznam.cz, Fa Šilha 

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 
v bytech i SO a NE. Tel. 602 719 678 od 
7 do 22 hod. Prodej nových a odvoz sta-
rých 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.

• Elektrikářské práce Erben. Opravy 
malé, velké i  rekonstrukce, světla, zá-
suvky, jističe, dotažení spojů, vedení 
k  novým kuchyním, zasekání i  v  lištách, 
www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, ob-
klad, dlažby. Malířské a  bourací práce, 
odvoz suti. Rekonstrukce jader, dom-
ků, 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 – tel.: 
606  556  547. Malování, lakování, štu-
kování, fasády, zaměření zdarma, práce 
i  o  víkendu. www.malovani-novotny.cz, 
e-mail: malovani.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, www.rakovec.cz

• SÁDROKARTON OSKAR. Provádíme 
sádrokartonářské práce (příčky, stropy, 
předstěny, půdní vestavby, akustické od-
hlučnění, bytová jádra), zednické a  ma-
lířské práce. Tel.: 774  042  960, e-mail: 
SADROKARTONOSKAR@email.cz

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a  lakýrnické práce 
a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rych-
lý. Tel.: 604 517 565, www.stukmalba.cz, 
e-mail: mirekrychly@seznam.cz

• MALOVÁNÍ – ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK 
kompletní malířské práce, štukování stěn 
a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. 
www.123malovani.cz, tel. 603 475 667, 
e-mail: infomal@volny.cz 

• TVservis-Kůs, opravy televizí a  jiné 
elektroniky v bytech u vás doma. Prodej, 
dovoz, instalace, ladění nových TV, od-
voz a ekologická likvidace staré techniky. 
Tel.: 602 832 751 

• Instalatérské práce, topení, zednické 
práce. Výměna kuch. desek a dřezů. Volek 
– Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• HUBENÍ HLODAVCŮ. Profesionálně 
a  levně vyřešíme Váš problém. Štěnice, 
švábi, mravenci, faraóni, hlodavci a další. 
www.zzgroup.cz,  tel.: 607 607 201

• Instalatér u Chodovské tvrze V. Škapa, 
tel. 728 386 419

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety.

Tel.: 737 202 354

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

a konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285, 

www.interierservisgroup.cz

• OPRAVA, LADĚNÍ A  INSTALACE TV, 
satelitu, set-top boxu, DVD, radiomagne-

tofonu. 

• Servis malých domácích eletrospotřebi-
čů. Mobil: 739 049 499, krizjiri@volny.cz 

• ! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Vyklí-

zíme byty, pozůstalosti, sklepy, domy 

atd. Odvoz starého nábytku na skládku. 

Odvoz nepotřebných věcí z  domácnos-

ti i  zahrady na  skládku. Stěhování. Tel.: 

773 484 056

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + 
návštěva zdarma! Tel.: 606  227  390, 

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, štuky, 

instalatérské a elektrikářské práce. Tomáš 

Doležal, 723  044  706, www.koupelny-

-praha-rekonstrukce.cz, e-mail: dolmek@

seznam.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, e-mail: 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

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, vinyl, ko-

berce, plovoucí podlahy. Návštěva se vzor-

ky, zaměření a cenová kalkulace ZDARMA. 

Kontakt: mobil 604  623  052, e-mail: 

blahapodlahy@seznam.cz

POČÍTAČE 
• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řešení 

webu s  internetovým marketingem. M: 

733 731 892, E: david.simko@centrum.cz

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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• 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

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. 
Cena je 480 Kč/AUTO. Pevná konečná 

cena bez poplatků za  čekání a  nástup, 

max. 4 pasažéři, snadné objednávání, 

spolehlivost, www.mrtransfer.cz, tel.: 

603 431 716 nebo 608 553 080

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 
opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová – Za-
kouřilova 94, Chodov. Tel.: 272 929 597

• 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. Více na: 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

• 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, michalptak@centrum.cz 

• Pronájem nebytových prostor ve  Va-
lentově ulici o velikosti 21,21 m2 a 10,55 
m2, k  dispozici sociální zázemí ve  spo-
lečném prostoru. Prostor vhodný pro 

kancelář/sklad. Kontakt pí.  Kopecká, tel. 

731 466 932. 

• AUTO-ELEKTRO OPRAVY – MONTÁŽE 

– DEMONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ OSOBNÍCH 

VOZIDEL, TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ, AUTOALAR-

MY – AUTORÁDIA – DENNÍ LED SVĚTLA, 

ALTERNÁTORY – STARTÉRY, STAHOVAČ-

KY OKEN APOD. PŘÍPRAVA NA STK. Tel.: 

777 832 938, Praha 4 – Šeberov

• KREJČOVSTVÍ Zuzana Šemlová – 

opravy, úpravy oděvů a  bytového texti-

lu. Zdiměřická 1446, Praha – Jižní Měs-

to. Otevřeno: po  až čt 10.00–18.00, pá 

10.00–15.00. Tel.: 734 487 143. 

• Pošli-Posla Autodoprava-Kurýrní služba
od obálky po palety 365 dní v roce. 

Tel.: 602 223 516 

• Hledám pronájem 1 místnosti jako kan-
celáře v  Praze 4 - Jižním Městě v  rodin-

ném, bytovém domě apod. Spěchá. Tel.: 

605 785 326, e-mail: lionetal@seznam.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

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.

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

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 ŘÍJEN

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

Vepřová plec s kostí 104,90 84,90 Kč
Kuřecí stehna 54,90 44,90 Kč
Šunkový salám speciál 125,90 109,90 Kč
Pečeně v pepři 149,90 129,90 Kč
Vídeňské párky 129,90 109,90 Kč
Provensálská paštika 89,90 59,90 Kč

Osobní a diskrétní přístup 
ke každému klientovi

MUDr. Jana Horká, Tererova 1355 
Praha 4 - Háje, tel.: 272 917 388

www.koznipraha4.cz

• ODSTRANĚNÍ VRÁSEK – BOTOX, VISTABEL
• DERMÁLNÍ VÝPLNĚ KYSELINA HYALURONOVÁ
• LIFTING BEZ SKALPELU – DERMÁL NÍ MEZONITĚ 
• OMLAZENÍ VLASTNÍ KRVÍ – PLASMATHERAPIE 
• LÉČBA AKNÉ – HLUBOKÝ CHEMICKÝ PEELING

KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
dermacentrum
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Tato nabídka platí od 1. 10. do 31. 10. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU ! 
ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA ZA TRVALE NEJLEPŠÍ CENY V NAŠEM CENTRU !!!

Krbová vložka F101
výkon až 12 kW, výhřevnost až 250 m³, 
rozměry: v 520 x š 695 x h 364 mm

až 12 kW až 6 kW

8.490,-

Kamna Kerpen
výkon 5 kW, výhřevnost až 124 m³, 
rozměry: v 885 x š 285 x h 320 mm

2.950,-

až 8,3 kW

Krbová kamna Kelt
výkon až 6 kW, výhřevnost až 160 m3, 
rozměry: v 710 x š 670 x h 400 mm

TAKÉ  
NA UHLÍ

13.490,-
Kachlová  
krbová kamna  
Messina
výkon až 8,3 kW,  
výhřevnost až 160 m3,  
rozměry: v 1100 x š 750 x h 486 mm

24.990,-

5 kW

NOVÝ KATALOG  
KAMNA 2015  
najdete na  
www.bauhaus.cz  
a také v našich  
centrech

k. z. Průhonice – Čestlice
ŠIROKÝ VÝBĚR KAMEN, KRBŮ I TOPIVA!
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