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2 Inzerce

m2

369,-
Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 12 mm + 2 mm integrovaná izolační vrstva, dekor: štýrský dub, bal. 1,23 m2

3 tl. 12 + 2 mm integrovaná 

     izolační vrstva

3 stupeň zatížení 32

Tato nabídka platí od 6. 11. do 30. 11. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

k. z. Průhonice - Čestlice, U Makra 130 • Praha Dolní Chabry, Ústecká 822 • Praha Pankrác, Budějovická 409/1a        

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Masivní 
borovicové 
interiérové 
dveře Orkan
šířka: 60, 70, 80 cm, 
levé/ pravé,
bez povrchové 
úpravy, bez kování 
a zárubní

Eco plné  

1.490,-
prosklené 
6lux Eco  

1.890,-

Rámová zárubeň 

1.050,-

buk dub olej

bílý dub

bílé

3D EFEKT

Interiérové 
fóliované dveře 
s oblou hranou
šířka: 60, 70, 80, 90 cm, 

výška 197 cm, levé/ pravé, 

bez kování a zárubní, 

dekor:

bílé

plné 898,-
s prosklením 1.790,-
akát nebo bílý dub

plné 1.290,-
s prosklením 2.190,-

Obložkové zárubně

od 1.890,-

Interiérové 
fóliované
dveře
šířka: 60, 70, 
80, 90 cm, 
výška 197 cm, 
levé/ pravé, 
bez kování 
a zárubní, dekor: 
buk, dub olej

plné

od 945,-    
2/3 sklo

1.850,-
pruh

1.790,-
Obložkové 
zárubně

od 1.890,-

Značková stáčená 
malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přine-
sené nádoby, popř. do zakoupeného 
obalu u nás, dobrá krycí schopnost, 
otěruvzdornost a vysoká kryvost, 
vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg

pruh

2/3 sklo

kg

22,- ! od

1.490,-

www.bauhaus.cz

3 tl. 4 mm

3 VINYL

Vinylová podlaha
rozměry: 150 x 1220 mm, dekor: pinie Country, dokonalá optika dřeva, tichá a teplá od nohou, jen 4 mm konstrukční 
výška, rychlá pokládka, nášlapná odolná vrstva 0,15 mm, vhodné pro všechny obytné prostory, bal. 1,83 m2

m2

549,-

akát

Jednoznačně nejsilnější laminátová podlaha v ČR!

Dýhovaná zárubeň
borovice

1.990,-

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

SLEVA

NA DOPLATEK

SLEVA

NA DOPLATEK
25

věk od 16-ti do 59-ti let

věk do 15-ti let, nad 60 let

Poliklinika Šustova    Poliklinika Opatovská    Pobočka Majerského

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

vybrané léky pro chronické pacienty
s ještě NIŽŠÍMI doplatky
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Drazí přátelé,

Listopadový vítr rve listí ze stromů 

a skládá je jako žlutý koberec na zele-

né plochy našich zahrad, našeho síd-

liště. Ale také na hroby těch, kteří již 

nejsou mezi námi. Na mnohé vzpomí-

náme, poněvadž jsme je znali a  měli 

rádi. Dušičkový čas nás vede právě 

ke hrobům našich zemřelých a fi lm na-

šich vzpomínek nám vyvolává jejich 

obrazy: tento člověk byl dobrý, toho 

jsem si vážil a tento zase nebyl až tak 

dost milý, sympatický, tak čestný. To 

zdánlivé hodnocení nás vede k  tomu, 

že právě v  místech posledního odpo-

činku jsou různorodí lidé vedle sebe, 

tak jak to bývá v lidském životě. Jistě, 

každý člověk za svůj život udělal něco 

dobrého, ale třeba i něco, co se mu ne-

podařilo. Proto si myslím, že je důleži-

té, abychom pietním aktem na našem 

hřbitově, 2. listopadu, projevili úctu 

k naším předkům, našim zemřelým.

Podobně tak 11. listopadu, kdy je den 

veteránů, den, kdy se pravidelně kaž-

dým rokem setkáváme na  Litochleb-

ském náměstí u pomníku padlých. Prá-

vě úcta k  těmto zemřelým nás vede 

k tomu, že toto pietní místo je pro nás 

tak nesmírně významné. Proto stá-

le usilujeme, aby i pro další generace 

toto místo zůstalo zachováno.

Jistě i tyto dny nás také vedou k osob-

nímu zamyšlení. Jak žijeme ten svůj ži-

vot? S  jakými myšlenkami budou jed-

nou chodit lidé kolem našich hrobů? Co 

po  nás zůstane? Je naše jednání po-

ctivé, čestné? Co dobrého jsme udělali 

a děláme pro druhé?

Jistě důležité otázky i pro nás na rad-

nici. Vždyť stále platí: Radnice je tu pro 

vás, pro občany. A  toho se chceme 

stále držet, aby každé naše rozhodnu-

tí vedlo k prospěchu naší městské čás-

ti, k vaší spokojenosti.

Váš starosta

Jiří Štyler

Ohlédnutí za rekreací 
seniorů 

A co děti, mají si kde hrát 
(a kde se učit)?

Obchodní centrum 
překročí desítku 

Southern Vision „Open mic“ v KC Zahrada

Nejsem prvňák, už jsem 
školák

Jak to bude dál s poštou v ulici Filipova
(dříve Hráského ul.), Jižní Město II?

5

17 2416
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Setkávání u pianina 
získává na oblibě

10
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Říjnové zprávy z Rady MČ

Základní škola Chodov o křídlo více
Rada městské části Praha 11 schválila 

22. 9. 2015 investiční záměr „Přístav-

ba ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57“. 

Záměrem je dotvoření kompaktního so-

běstačného areálu, který zajistí bezpeč-

ný a důstojný provoz během výuky a po-

jme více dětí.

Kulturním projektům dveře otevřené
Máte nápad na kulturní akci v rámci ja-

kéhokoliv uměleckého žánru, kterou 

byste obohatili Prahu 11? Naše měst-

ská část je maximálně připravena vám 

s její realizací fi nančně pomoci, konkrét-

ně prostřednictvím dotačního programu 

v oblasti kultury na rok 2016, který rada 

schválila. Termíny pro podávání žádos-

tí jsou následující: pro I. kolo od 2. 11. 

2015 do 8. 1. 2016 a pro II. kolo od 1. 3. 

2016 do 2. 5. 2016.

Projekt Háje – Opatovská by znehodno-
til stávající bydlení 
Rada městské části nesouhlasí s vizí zá-

stavby volného prostranství jižně od uli-

ce Opatovská dle studie „Projekt Háje – 

Opatovská“ předložené dne 12. 8. 2015 

spol. Moravská stavební – INVEST, a. s. 

z  důvodu nevhodného umístění nákup-

ního centra s velkým parkovištěm přímo 

u Opatovské ulice, neřešení bezbariérové 

prostupnosti územím a bez ohledu na zá-

těž pro stávající obytnou zástavbu. 

Sedící děvče dostane novou tvář a pítko 
projde rekonstrukcí
Schválili jsme restaurování plastiky Sedí-

cí děvče autora Ladislava Kýna v  parku 

mezi ulicemi Hněvkovského a Brandlova 

a pítka ve tvaru koule neznámého autora 

v Horčičkově ulici. 

Dušičky na Chodovském hřbitově
Zveme vás dne 2. 11. 2015 od 17.00 na 

Chodovský hřbitov. Pietním aktem uctí-

me Památku zesnulých.

Přípravy na Vánoce Prahy 11
Provozovatel KC Zahrada a Chodovské 

tvrze – Kulturní Jižní Město o. p. s. – před-

ložil vedení městské části návrh akcí pro 

letošní Vánoce Prahy 11, s fi nální verzí 

programu vás detailně seznámí příští Klíč.

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11 

Zpráva z posledního zastupitelstva
Poslední zastupitelstvo ze dne 23. 9. 

2015 se neslo v  duchu několika stě-

žejních témat. Koalice informovala 

o vyplacení dividendy z městské spo-

lečnosti Jihoměstská majetková, a. s., 

ve  prospěch rozpočtu městské části. 

Dále byla občanům i opozici vysvětle-

na situace kolem výpovědi společnosti 

Time4Sport, která hospodaří s majet-

kem MČ ve sportovním areálu Mikulo-

va. Nakonec proběhlo krátké zhodno-

cení Dnů Prahy 11.  

Ing. Ondřej Prokop

hnutí ANO

zastupitel MČ Praha 11

 

Zveme vás na jednání Zastupitelstva 
MČ Prahy 11, které se bude konat 
v KC Zahrada ve čtvrtek 12. 11. 2015 
od 13:00.

Na veterány nezapomínáme
11. 11. 2015 pořádáme tradiční Den 

veteránů. Připojte se k nám na Li-

tochlebském náměstí. V 17.00 vzpo-

meneme na padlé – Litochlebské ná-

městí. Od 18.00 pořádáme zádušní 

mši v kostele sv. Františka.

Návštěvní den 
Petra Jiravy a Jakuba Lepše

Těšíme se na další pravidelné setkání 

s vámi a to ve čtvrtek 19. listopadu 
mezi 16. a 18. hodinou v našich kan-
celářích v sekci C radnice Prahy 11 
v Ocelíkově ulici. Není nutné mluvit 

jen o sociálních, zdravotnických, škol-

ských, sportovních či kulturních záleži-

tostech. Rádi se seznámíme s vašimi 

názory i na jiné věci.  

Ing. Petr Jirava, zástupce starosty 

pro sociální věci a zdravotnictví (ANO)

Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty 

pro školství, kulturu a sport (TOP 09)

ávštěvní d

                         Výběrové řízení 
                         na pozici ředitelka
                         /ředitel společnosti

Rada MČ Praha 11 vzala na vědomí roz-

hodnutí představenstva společnosti Ji-

homěstská sociální, a. s., se sídlem Pra-

ha 4, Ocelíkova 672/1 vypsat výběrové 

řízení na pozici ředitelka/ředitel této 

společnosti. Podrobnosti najdete např. 

na webových stránkách Prahy 11.

Výběrové

SOCIÁLNÍ

Reklama v časopise Klíč

Občané se mě často ptají, proč je v Klí-

či tolik stránek inzerce na úkor textové 

části. Je tomu tak proto, že bývalá rad-

nice uzavřela se současným vydavate-

lem časopisu Klíč smlouvu, která pone-

chává této fi rmě deset stránek časopisu 

pro reklamu. Inzerce je plně v  kompe-

tenci vydavatelské fi rmy a MČ Praha 11 

nemá žádný vliv na reklamní obsah. Pro-

to také dochází k takovým paradoxům, 

že ve stejném čísle Klíče je redakční člá-

nek o  kritice výstavby sídliště Milíčov 

z důvodu ohrožení chráněných živočichů 

a  zároveň v  reklamní části je bohužel 

inzerce podporující prodej bytů v  této 

lokalitě. 

Ing. Ladislav Kos 

Hnutí pro Prahu 11 

1. zástupce starosty

Pravidelné setkání se starostou 
Ing. Jiřím Štylerem a dalšími členy 

Rady městské části se bude konat ve 
čtvrtek dne 26. 11. 2015 od 18.00 

v ZŠ Donovalská. Téma setkání jsme 
zvolili: záměr výstavby obchodního 

centra Türkova – Globus.

Těšíme se na všechny vaše dotazy 
a jste srdečně zváni.

é setkání se
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Ing. Oldřich Balík: 

„Být radním je především práce, nikoliv funkce“
Jaké to je být radním? Jak 

vlastně začíná a probíhá váš den?
Radní? Práce, nikoliv funkce, to je základ 

mého pohledu. Do  kanceláře přicházím 

ráno a  hned na  mne čekají povinnosti, 

nejen moje pracovní, ale i povinnosti, kte-

ré mám k jiným útvarům Úřadu městské 

části, společnosti Jihoměstská majet-

ková, a. s., a hnutí ANO 2011, za které 

jsem ve volbách kandidoval. Během dne 

přicházejí návštěvy ohlášené, pracovní 

či zastupitelů. V průběhu dne také pro-

bíhají jednání různých pracovních skupin, 

např. pro krizové ubytování, SANDRA, 

dále setkání s vedoucími odborů, jedná-

ní odborných komisí – bytové, fi nanční 

atp. a v podvečer obvykle začíná jedná-

ní výborů, např. fi nančního. Každý den je 

jiný. První dva dny v týdnu jsou vyhraze-

ny jednání vedení městské části. Jen díky 

pomoci spolupracovníků je možné pest-

rost a množství úkolů zvládnout, za což 

jim chci i touto cestou poděkovat.

Jste nejkratší dobu na radnici, přesto – 
co se vám už podařilo? Na co jste pyšný?
Jsem rád, že mohu svojí prací přispět 

k  zachování spokojenosti a  zlepšení ži-

vota na  Jižním Městě. Ne vždy na  mne 

na stole čekají jednoduché problémy, ale 

vždy se snažím za nimi vidět konkrétní lidi, 

konkrétní příběh, temperament, životní 

sílu, povahu, spontánnost, řešení aktuální-

ho životního období. Moje práce je veskr-

ze o betonu, asfaltu, cementu, písku a asi 

není tak zajímavá, jak se někomu zvenku 

může zdát. Ve spolupráci s ostatními ko-

legy a kolegyněmi se staráme o celkovou 

plochu městské části o rozloze 979 hek-

tarů s  majetkem několika miliard korun, 

na které žije cca 80 tisíc obyvatel, další ti-

síce obyvatel denně přijíždějí z přiléhající-

ho Středočeského kraje a jiných pražských 

obvodů pracovat na  Jižní Město. Tito 

všichni návštěvníci musí mít možnost bez-

pečně přijet, parkovat, nakoupit, obsta-

rat si běžné záležitosti a vrátit se do klidu 

svého domova. Tento servis pro zde tr-

vale žijící obyvatele a návštěvníky Jižního 

města zajišťujeme prostřednictvím pilné 

a mnohdy nenápadné práce Jihoměstské 

majetkové, a. s., prostřednictvím správy 

a údržby bytových domů, bytů, chodníků, 

náměstí, silnic, zelených ploch, parkovišť, 

parkovacích domů a  nemovitostí měst-

ské části Praha 11. Svoji práci samozřej-

mě nevidím jen přes svou běžnou činnost, 

rád bych přispěl k naplnění programového 

závazku, k plnohodnotnému rozvoji Jižní-

ho Města, chci usměrňovat zájmy deve-

loperů k naplnění potřeb obyvatel Jižního 

Města např. cestou zvýšení jejich podílu 

na  úpravách okolí staveb (zeleň, dětská 

hřiště, parkovací místa apod.). 

Jak relaxujete?
Snažím se kompenzovat sedavé a stre-

sové situace nějakou manuální činností 

nebo procházkami v přírodě. Velmi se mi 

líbí v  Podkrkonoší, v  okolí Hořic, rád se 

tam vracím a pobývám v tomto syrovém 

kraji bez ohledu na  roční dobu a aktuál-

ní počasí.

Máte nějakého koníčka?
Mým koníčkem je převážně literatura, 

procházky, krásná vnučka a dva rozpus-

tilí vnuci.

Děkuji vám za rozhovor. 

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11

Jak to bude dál s poštou v ulici Filipova
(dříve Hráského ul.), Jižní Město II?
Pokud jste z Jižního Města II tak jako já, asi jste stejně rozzlobeni stavem České
pošty, která se přesunula z prostor vedle OC Růže (od metra, centra, parkování atd.)
do budovy bývalých jeslí Filipova, tedy do středu jednoho ze sídlišť.

Co k tomu poštu vedlo a jak to bude dál? 

Majetkové struktury kolem staré budo-

vy, kde pošta dříve sídlila a kde je dnes 

nově otevřená restaurace Coloseum 

a kasino vedou k lobbistovi Ivo Rittigovi. 

I z toho pravděpodobně plyne to, že ka-

sino ze zbourané OC Růže bylo i přes od-

por a nesouhlas radnice přesunuto právě 

na místo bývalé pošty společně s nově 

vzniklou restaurací. Jelikož si městská 

část byla na  konci roku 2014 vědoma 

problému pošty s tím, že nemá kam jít, 

vyšla jí vstříc operativním pronájmem 

v budově Filipova, který měl být dočas-

ný jen na pár měsíců. Existoval tehdy pří-

slib společnosti Ahold ČR k umístění poš-

ty do jejích prostor v OC Chodov. Bohužel 

tato jednání ztroskotala v březnu 2015 

na  neochotě najít společnou řeč mezi 

Českou poštou a Aholdem. Právě Ahold 

(Albert) měl uvolnit část svých podprona-

jatých prostor pro Českou poštu. A  tak 

se do  toho znovu vložila městská část 

jako moderátor. Výsledkem posledních 

schůzek pana starosty Jiřího Štylera 

v srpnu 2015, který se v tomto problé-

mu osobně angažuje, je snad defi nitivní 

dohoda na umístění pošty do OC Chodov 

po jeho otevření na jaře 2017. Vzhledem 

k nutným stavebním pracím v místě, kde 

pošta v budoucnu má být, není bohužel 

možné její stěhování dříve než společně 

s otevřením nové části OC Chodov.

Není to asi nejlepší možná zpráva… Bu-

deme si muset sice necelé dva roky po-

čkat, ale podstatné je to, že existuje 

dohoda a východisko. Věřím, že po inter-

vencích pana starosty bude tato dohoda 

přenesena do smluv a v budoucnu sku-

tečně realizována. Ostatně bez přičině-

ní městské části to také mohlo dopad-

nout tak, že by prostě pošta na Jižním 

Městě II vůbec nebyla…

Ing. Ondřej Prokop
hnutí ANO

zastupitel MČ Praha 11
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Volně žijící kočky 

v lokalitě Petýrkova 

– Filipova
Pražský spolek ochránců zvířat ve spolu-

práci s MČ Praha 11 zajistil v říjnu 2015 

odchyt 14 volně žijících koček v  lokalitě 

Petýrkova – Filipova. Starší kočky budou 

po  kastraci vráceny zpět do  svého pů-

vodního prostředí, menší koťata budou 

po ošetření a očkování nabídnuta zájem-

cům, aby našla svůj nový domov.

Sportovní hřiště Jižního Města 
se připravují na jaro 2016
Na území MČ Praha 11 máme 18 veřej-

ně přístupných sportovních hřišť plus dal-

ší desítky sportovních ploch bez sportov-

ního vybavení (asfaltové plochy). Některá 

hřiště jsou v pěkném stavu a jsou hojně 

navštěvovaná, některá bohužel trpí ná-

jezdy vandalů. 

Protože bychom rádi, aby se hřištím van-

dalové vyhýbali a zároveň je potřeba kro-

mě sportovních aktivit respektovat také 

klid pro bydlení okolního obyvatelstva, 

připravujeme zřízení pozic správců, kte-

ří by některá hřiště ohlídali a včas večer 

zamykali. Pozice správců (a tzv. domov-

níků) byly zřízeny již v  letech minulých, 

bohužel se po našem nástupu na radnici 

ukázalo, že šlo ve většině případů o pla-

cená místečka bez žádoucího výsled-

ku. Aktuálně obnovujeme pozici správce 

na sportovním hřišti Zlešická. Po nezbyt-

ných opravách a úpravách budou od jara 

2016 správci také na  problematických 

hřištích Křejpského a  Jažlovická. Zvlášt-

ní režim má aktuálně sportovní hřiště 

K jezeru, kde je po dohodě mezi uživateli 

a  MČ Praha 11 respektován místní re-

zervační systém užívání hřiště. Máme 

také hřiště, která jsou určena k přeměně 

na zeleň, jsou ve většině případů situo-

vána v  těsné blízkosti obytné zástavby 

(ve vnitrobloku), kde by obyvatele trápil 

případný hluk z míčových her. 

Plán MČ Praha 11 na  konečný počet 

sportovních hřišť na  Jižním Městě byl 

stanoven na 27 sportovních hřišť vyba-

vených sportovním zařízením. Úprava 

posledních devíti ploch se připravuje. Ně-

které lokality narážejí na nedořešené ma-

jetkoprávní vztahy a problematiku hluku. 

Někde se bude jednat pouze o  drobná 

zlepšení, např. sportovní plocha Ledvino-

va bude do dohodě s místním SVJ dopl-

něna pouze o lavičky. 

PhDr. Šárka Zdeňková 
radní MČ Praha 11

životní prostředí 

a doprava

Hnutí pro Prahu 11

Ochranné sítě proti hnízdění holubů 
u stanic metra
Dopravní podnik hl. m. Prahy zajistil 

koncem léta 2015 na  podnět občanů 

a odboru životního prostředí ÚMČ Pra-

ha 11 instalaci ochranných prvků (sítí) 

proti usedání a  hnízdění holubů u  sta-

nic metra Chodov a  Opatov. Provede-

ná opatření budou sloužit k  větší čis-

totě uvedených lokalit, alespoň co se 

týká holubího trusu.

Ing. Lukáš Vláčil

vedoucí odd. ochrany přírody, krajiny 

a zvířat, MČ Praha 11

Předčasná úmrtí kvůli znečištěnému ovzduší
Ze zprávy Státního zdravotního ústavu 

o  zdravotních rizicích ze znečištěného 

ovzduší za rok 2014 vyplývá, že jen zne-

čištění prachem (částice PM10 a PM2,5 

a látky na prach vázané) se v roce 2014 

mohlo podílet na  5 300 předčasných 

úmrtí v rámci celé republiky a 700 v Pra-

ze. Na Jižní Město tak připadá 44 před-

časných úmrtí ročně. V  předchozích 

letech byl tento trend obdobný. Zne-

čištění ovzduší vyvolává i další závažné 

problémy, jako je např. rakovina plic, kar-

diovaskulární a  respirační onemocnění. 

V Praze se na znečištění ovzduší podílí 

zejména automobilová doprava.

Nejen tyto závažné skutečnosti vedou 

vedení MČ Prahy 11 k  velmi obezřet-

nému přístupu při uvažování nových 

stavebních záměrů, které představují 

významné zdroje individuální automobi-

lové dopravy.

V  současné době probíhají staveb-

ní přípravy nové stanice měření kvality 

ovzduší na  Jižním Městě v  ulici Miku-

lova. Data z  této stanice provozované 

ČHMÚ přispějí k  informovanosti odbor-

né i  laické veřejnosti o  kvalitě ovzduší 

na Jižním Městě.   

Hledáme správce sportovních hřišť 
Jažlovická a Křejpského
Hledáme občany, kteří by se rádi uja-

li celoroční služby zamykání a odemy-

kání hřiště, půjčování sportovních spo-

třeb, popř. dalšího vybavení. Správce 

hřiště by dále zajišťoval dohled nad 

dodržováním návštěvního  řádu a ve-

řejného pořádku. Bydliště v nejbližším 

sousedství velkou výhodou. V přípa-

dě zájmu o doplňující informace pro-

sím kontaktujte: Ing. Petr Havel, tel.: 

267 902 356, email: havelp@praha11.

cz. Stručný životopis s kontakty prosím 

zašlete na adresu úřadu MČ Praha 11 

nebo emailem podatelna@praha11.cz, 

předmět „správce hřišť (OŽP)“.

rávce spor

Veřejná sportovní hřiště jsou součástí 

tzv. veřejné zeleně. Podle vyhlášky č. 

6/2001 Sb. hl. m. Prahy upravuje po-

byt na  hřišti provozní řád. Správcem 

hřišť je odbor životního prostředí MČ 

Praha 11, tel.: 267 902 332. Všechna 

veřejná sportovní hřiště jsou zařaze-

na do úklidu a údržby v odpovědnosti 

Střediska zeleně JMM a jsou uklízena 

3x týdně.

tovní hřiště

Veřejné sportovní hřiště 

Hviezdoslavova – Prašná
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Co nového na Hájích aneb 
procházka s místostarostou
Slíbili jsme vám, že v Klíči budou průběžně zveřejňovány informace o stavebních 
záměrech z minulosti i o záměrech nových. Dnes se budeme věnovat oblasti Hájů, 
uděláme si spolu virtuální procházku od Úřadu MČ v Ocelíkově ulici až ke stanici 
metra Háje. Na několika místech se s krátkým komentářem zastavíme.

•  Zastavení první – parčík vedle úřadu 
Ocelíkova

Zanedbaný parčík vedle ÚMČ Ocelíkova 

(směrem k Penny) patří fi rmě RODOK, 

která zde chtěla postavit několik byto-

vých domů. Kvůli nesouhlasu okolních 

obyvatel a tlaku radnice se fi rma rozhod-

la směnit tento pozemek s Magistrátem 

za  pozemek vedle Milíčovského statku. 

Výstavba v tomto místě je tedy zažehná-

na, nicméně směna pozemku ještě není 

administrativně ukončena.

•  Zastavení druhé – ZŠ K Milíčovu
ZŠ K Milíčovu je zrekonstruována kromě 

pavilonu tělocvičen. Je nám znám jeho 

nevyhovující stav, zahájení rekonstrukce 

je podmíněno pouze získáním fi nančních 

prostředků. Předpoklad zahájení prací je 

v r. 2017.

•  Zastavení třetí – školní hřiště 
ZŠ Milíčov

Na volné, travnaté části hřiště zahájila fi r-

ma Hamrsport výstavbu rozsáhlého ko-

merčního sportovního areálu. Měla by 

být zastavěna veškerá dosud volná trav-

natá plocha kolem ZŠ a  vykácena stá-

vající zeleň.  Záměr zahrnuje cca 20 te-

nisových kurtů, 160 parkovacích míst, 

restauraci a další vybavení. Navíc probíhá 

i změna územního řízení, kde Hamrsport 

chce v daném areálu postavit halu o roz-

měrech 100 x 100 x 10 m. Stavba by vý-

razně negativně ovlivnila bydlení v okolí 

nadměrnou dopravní zátěží, hlukem, emi-

semi. Proto s  ní nesouhlasí jak místní 

obyvatelé, tak i MČ. Byly podány nesou-

hlasné připomínky do  územního řízení. 

Alternativou k  tomuto projektu je vybu-

dování atletické dráhy s  fotbalovým hři-

štěm, záměr Českého atletického svazu, 

který je k dané lokalitě mnohem šetrnější. 

•  Zastavení čtvrté – Zoopark Milíčov
Odbočíme z ulice Exnárovy na přístupo-

vou cestu do  Milíčovského lesa, kde se 

nám napravo zjeví několik kamenných 

zdí, dvoumetrový plevel a za ním dřevěná 

kůlna. Vítejte v Zooparku Milíčov. Do to-

hoto jistě bohulibého záměru, ukázat ze-

jména dětem ze sídliště trochu živé příro-

dy, investovalo předchozí vedení asi 2,5 

milionu korun. Jenže v  r. 2013 se zřej-

mě objevily jiné priority a Zoopark zůstal 

nedostavěn. Pozemek má v současnos-

ti pronajatý do r. 2016 o. s. Tarrouca se 

závazkem Zoopark dokončit. Ze stávající-

ho stavu je zřejmé, že závazku nedostojí 

a že MČ bude stát před rozhodnutím, jak 

s tímto torzem naložit. Budeme se na to 

ptát i  vás občanů. Přejete si zde spíše 

Zoopark nebo raději parčík s  lavičkami 

a případně malým občerstvením?

•  Zastavení páté – Milíčovský statek
Milíčovský statek je sice v majetku hl. m.

Prahy a MČ P11 nemá vliv na jeho využití, 

nicméně tato rozsáhlá stavba je spolu se 

„Zooparkem“ vstupní branou do  Milíčov-

ského lesa a  jistě vás bude zajímat jeho 

současné i  možné budoucí využití. Větší 

část statku má do r. 2022 pronajatá fi rma 

Renix, je zde autoservis, prodejna dlaždic 

a sanitární techniky. Další část má k dis-

pozici městská policie pro ustájení a pas-

tvu koní. V poslední části statku se nám 

opět objevuje o. s. Tarrouca. Bez smluv-

ního vztahu využívá pozemek pro stádo 

koz, dvě prasata a skládku čehokoli. Hl. m.

Praha řeší vyklizení této části statku. Mož-

nost využití statku pro smysluplné účely 

je tedy vzhledem k délce nájemní smlouvy 

zřejmě ještě velmi vzdáleno.

•  Zastavení šesté – výstavba rodinných 
domků fi rmy RODOK

Od statku pokračujeme ve vycházce ulicí 

Exnárovou a po pravé straně vidíme dva 

rozestavěné rodinné domky fi rmy RO-

DOK. Zástavba má dále pokračovat po-

dél ul. Exnárova směrem k ulici Výstavní, 

má zde vyrůst asi 15 rodinných domků. 

Proti takové zástavbě, která svojí intenzi-

tou a výškovou hladinou odpovídá ukon-

čení Jižního Města asi nikdo z vás čtená-

řů nic nenamítá, stejně jako MČ P11.

•  Zastavení sedmé – obytný soubor 
Výstavní (Tři věže)

Pokračujeme dále Exnárovou ulicí a před 

křižovatkou s ulicí Výstavní vidíme vlevo 

louku, na které má vyrůst bytový objekt 

s pěti sty byty bez občanské vybavenos-

ti. Záměr byl umožněn úpravou územní-

ho plánu minulým vedením. Od  r. 2009 

se daří občanům a sdružením tuto mega-

lomanskou stavbu blokovat. O solidnos-

ti investora, fi rmy Central Group, svědčí 

i skutečnost, že letos v březnu, dvě ho-

diny před konáním územního řízení, za-

žádal o  jeho odložení. Následně obvinil 

ÚMČ P11 z podjatosti a žádá přesunutí 

řízení na Prahu 10. Po posouzení podja-

tosti bude záměr posuzován v územním 

řízení, MČ vypracovala negativní připo-

mínky. Investor nekomunikuje s občany, 

odmítl veřejnou prezentaci. 

•  Zastavení osmé – chodník, 
cyklostezka Háje – Petrovice

Přejdeme přes rušnou Výstavní ul. Tato 

komunikace mj. spojuje Jižní Město 

s  MČ Petrovice, ale má jednu raritu – 

nemá chodník. Jako spojnice dvou měst-

ských částí slouží pouze hliněná stezka 

po  okraji pole, na  jaře a  podzim často 

bahnitá, v zimě zledovatělá. Vítejte v 19. 

století. Jak MČ Petrovice, tak i MČ P11, 

má zájem o důstojné pěší a cyklopropo-

jení, jenže úsek chodníku na  území Již-

ního Města vlastní dvacet soukromých 

vlastníků a  žádný z nich nedal MČ sou-

hlas s umístěním chodníku na svém po-

zemku. Bohužel, tak omezené jsou ně-

kdy možnosti města. Pokud pozemek 

nevlastní P11 nebo hl. m. Praha, je té-

měř nemožné jakékoli jeho zvelebení. 

•  Zastavení deváté – pochozí zóna Háje
Přes konečnou autobusu č. 213 pro-

jdeme podchodem na  ulici Opatovskou 

a po pěti stech metrech vyjedeme pojízd-

ným schodištěm na pochozí zónu Háje. 

Její stav je oprávněně kritizován, ale zá-

sadní rekonstrukci opět brzdí majetkové 

vztahy a v tomto případě i soudní spory. 

MČ tak může dělat pouze drobné úpravy, 

zintenzivnit úklid a trpělivě vyjednávat se 

spoluvlastníky. Na  jaře by mělo na  plo-

še před vstupem do metra, před prodej-

nou Žabka, vzniknout venkovní poseze-

ní nové kavárny, probíhají rovněž jednání 

s fi rmou THESEA CZ o rekonstrukci „ná-

městíčka u Galaxie“.  Zásadní rekonstruk-

ce celého prostoru u metra Háje, kterou 

bychom si jistě všichni přáli, je v horizon-

tu několika let bohužel pouze zbožným 

přáním. Sjednotit zájmy více než dese-

ti vlastníků v  několika vrstvách pochozí 

zóny, zachovat provoz metra a  investo-

vat 1 – 2 miliardy korun, to opravdu ne-

dokážeme. Nebudeme vám lhát.

Ing. Ladislav Kos 
(Hnutí pro Prahu 11), 

1. zástupce starosty, 

kompetence fi nance 

a ekonomika

Projděte si trasu i ve skutečnosti, pře-

svědčte se na místě o popsaných sku-

tečnostech, napište nám svoje názory 

a náměty. Přeji vám hezkou dvoukilo-

metrovou procházku po JV okraji Hájů.

Zprávy z Rady MČ
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Aktuality z dostavby obchodního centra Chodov 

K nejvýznamnějším změnám posledních 

dnů patří uzavření venkovního parkovi-

ště. Na  jeho místě bude postupně růst 

nová budova obchodního centra. Parko-

vací místa budou nahrazena kapacitněj-

šími podzemními garážemi. U  vchodu 

B (od  metra) došlo k  zúžení schodiště 

a  částečnému omezení pohybu chod-

ců. Osoby se sníženou schopností po-

hybu musí  ke  vstupu do  budovy OC 

použít z  podchodu od  metra výtah 

a  poté pokračovat do obchodního cen-

tra v  místech lékárny, kde je v  součas-

nosti zprovozněn mimořádný vstup. 

I nadále přijímáme vaše podněty a stíž-

nosti, které se při takto velké stavbě 

vyskytují. Jménem investora a  měst-

ské části Praha 11 se tímto omlouvá-

me za  zhoršení podmínek v  okolí stav-

by. Více informací včetně detailnějších 

plánků naleznete na  webové stránce 

www.dostavba-oc-chodov.cz

Pracovní skupina pro zmírnění dopadů 

dostavby OC Chodov při Radě MČ

Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR mění adresu

Od pondělí 16. 11. 2015 bude Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR 
(ÚP ČR) v Praze 4, Oddělení nepojistných sociálních dávek (NSD), 

které dosud sídlí v Bohúňově ulici na Jižním Městě, poskytovat 
služby v oblasti NSD na nové adrese. 

Všechna tři Oddělení 

NSD – hmotné nouze, 

státní sociální podpory 

a dávek pěstounské péče 

a dávek pro osoby se zdra-

votním postižením a  příspěvku na  péči 

se přestěhují ve dnech 12. 11. a 13. 11. 
2015 do administrativní budovy na adre-

se Novodvorská 803/82, Praha 4.

Během stěhování budou moci klienti po-

dávat i  nadále žádosti o  všechny dru-

hy nepojistných sociálních dávek. Lidem 

bude k  dispozici podatelna na  Kontakt-

ním pracovišti ÚP ČR v Praze 4 (Novo-

dvorská 803/82, Praha 4). Důvodem 

stěhování je snaha ÚP ČR zajistit klien-

tům co nejlepší servis. Nové prostory 

se nacházejí v  objektu, kde už nějakou 

dobu funguje Kontaktní pracoviště ÚP 

ČR v Praze 4 a zároveň všechna oddělení 

NSD pro správní obvody Praha 4 a Praha 

12. Stávající pracoviště v Bohúňově ulici 

má omezenou kapacitu a  ani dispoziční 

řešení jeho interiéru není ideální. Původ-

ně v něm mělo sídlit pouze Oddělení stát-

ní sociální podpory. Ale vzhledem k agen-

dě, která se během posledních let značně 

rozrostla, poskytuje ÚP ČR ve  stávající 

budově služby i z oblasti hmotné nouze 

a lidem se zdravotním postižením. 

„Klientům nemůžeme v tuto chvíli nabíd-

nout důstojné prostředí a  také naši za-

městnanci momentálně pracují ve znač-

ně stísněných podmínkách. Výsledkem je 

hluk, nedodržování diskrétních zón a ner-

vozita lidí, kteří si stěžují na  nevhodné 

prostředí. Výjimkou nejsou ani ústní kon-

fl ikty,“ vysvětluje důvody vedoucí ke stě-

hování ředitelka Kontaktního pracoviště 

ÚP ČR pro Prahu 4 Arnoštka Šponarová.  

Plusem přesídlení výše zmíněných oddě-

lení NDS bude nejen poskytování služeb 

pro správní obvody Prahy 4, 11 a 12 pod 

jednou střechou, ale také ještě plynulej-

ší provoz. Lidé tak vyřídí své záležitosti 

mnohem rychleji.

Budova, do  které se pracoviště stěhují, 

je dobře dostupná městskou hromadnou 

dopravou stejně jako autem a má bezba-

riérový vstup. 

Kateřina Beránková, 

tisková mluvčí ÚP ČR

NOVĚ 

NA ADRESE 

NOVODVORSKÁ 

803/82, 

PRAHA 4
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Položení základního kamene mateřské školy Formanská

Ve středu 7. října byl položen základní ká-
men Mateřské školy Formanská.

Této slavnostní akce se zúčastnila pri-

mátorka hl. m. Prahy paní Adriana Kr-

náčová, radní pro školství Ing. Mgr. Ire-

na Ropková, starosta městské části 

Praha-Újezd Václav Drahorád, jeho zá-

stupci paní Jana Draštíková a Ing. Dani-

el Hakl a představitelé generálního do-

davatele stavby, fi rmy Edikt a. s, v čele 

s  předsedou představenstva Pavlem 

Dolanským. 

Poté paní primátorka navštívila mateř-

skou školu ve Vodnické ulici, kde krátce 

pohovořila s paní ředitelkou a dětmi.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Areál ledových sportů v ZŠ Ke Kateřinkám

Namísto atletického oválu ZŠ Ke Kateřin-

kám se připravuje výstavba areálu ledo-

vých sportů složeného ze dvou hal s plo-

chou na  lední hokej a  ledovými dráhami 

na curling. Haly dále obsahují zázemí, re-

stauraci apod. Ke stavbě přísluší parko-

vací stání. Tato stavba pravděpodobně 

významně dopravně zatíží naši městskou 

část. Zajímají nás vaše názory na  tento 

projekt. Pište nám na facebookový profi l 

Městská část Praha-Újezd a na diskusní 

fórum webu MČ na www.praha-ujezd.cz.

Daniel Hakl, zástupce starosty

Rybářské závody

Městská část Praha 11 a městská část 

Praha-Újezd ve spolupráci s občanským 

sdružením Požerák uspořádaly pro děti 

již 8. dětské rybářské závody v  lovu ryb 

na  udici. Akce se konala na  Návesním 

rybníku v Újezdu v sobotu 26. září  2015 

v době od 10.00 do 16.00 hod. Celkem 

se zúčastnilo 44 dětí, které nachytaly 

v součtu 13,56 m délky ryb.     

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

program
Klub Vodnická, o. s. (www.klubvodnicka.cz 
nebo tel. 603 222 589):
Pondělí 10.15: 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 jóga (současně 
19.00 Pilates v MŠ)
Pondělí 20.00: Zdravotní pilates
Úterý 17.45: Pilates 
Úterý 19.00–20.00: Power jóga
Úterý 20.00–21.00: Power jóga
Středa 9.00–10.00: Power jóga
Středa 10.15: Zdravotní cvičení pro seniory
Středa 13.00–14.30: Předškolák
Středa 16.30–17.30: Jóga, tanec, bubnování
Středa 19.00: Pilates 
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 první neděle 
v měsíci)

Klub seniorů
První čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.

MČ Praha-Újezd informuje

Slovo starosty 
městské části 
Praha-Újezd

Vážení spoluobčané,

v rámci podpory a rozvoje školství bude 

městská část spolupracovat s měst-

skou částí Praha 11 na zpracování Míst-

ního akčního plánu rozvoje vzdělávání 

(MAP), který bude důležitým mezníkem 

pro získávání fi nančních prostředků ze 

strukturálních fondů Evropské unie. Bu-

deme absolvovat školení se zaměřením 

na čerpání prostředků z jednotlivých 

podporovaných oblastí. V budoucnu 

chceme realizovat za evropské pro-

středky několik plánovaných projektů.

Mezi důležité projekty patří vybudování 

prvního stupně základní školy. V nejbliž-

ších dnech budeme jednat se zástup-

ci  hl. m. Prahy o možnosti získání 2 ha 

pozemku na stavbu školy. Pozemek je 

napojen na ulici K Habru. Současné do-

pravní napojení je nevyhovující, proto 

budeme jednat i s majiteli sousedních 

pozemků o společném zpracování za-

stavovací studie. Pozemky se nacházejí 

mezi ulicemi Formanská a Josefa Bíbr-

dlíka za původní zástavbou Újezda až 

k vodoteči. Studie bude řešit i směnu 

pozemků, výhodnou pro všechny zú-

častněné strany. Nová komunikace vy-

budovaná v rámci výstavby Mateřské 

školy Formanská zajistí dopravní obsluž-

nost celé zmiňované lokality. 

Dalším důležitým projektem je revitali-

zace Sukovského a Návesního rybníka 

včetně vodoteče tekoucí mezi původ-

ní zástavbou rodinných domů ústící 

do Mlýnského rybníka a za ní. Vodoteč 

byla realizována s dostavbou odvodně-

ní dálnice D1 v 70. letech, na které se 

již podepsal zub času. 

Václav Drahorád, starosta

SlSlovovvoo ststararosty 
městské části 
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Setkávání u pianina získává 

na oblibě

Centrální park se pravi-

delně v podvečer příjemně  

rozeznívá klavírními tóny. Pianino, kte-

ré je jeho součástí od  letošního srp-

na, sem láká amatérské a  podle vše-

ho i  trénované klavíristy a  klavíristky 

a  hlavně posluchače k  podvečernímu 

zastavení. Maminky s  dětmi, náhod-

ní kolemjdoucí, milé občerstvení zdar-

ma a všudypřítomná pohodová atmo-

sféra, kterou podbarvuje hra pianina, 

tak tady vypadají pravidelně se opaku-

jící podvečery. Zastavení pro všechny, 

kteří sem chodí cíleně, i  pro ty, které 

sem přilákají cestou kolem tóny klavíru 

ze zvědavosti. 

Poslední setkání pořadatelé naplá-

novali na  5. listopadu od  17.30 

a  završí tím letošní sezonu „pia-

nina na  ulici“. Pianino se do  Cen-

trálního parku opět vrátí v  dubnu 

příštího roku. Pianino je provozová-

no společností Kulturní Jižní Město 

a  je součástí rozsáhlého projektu Piá-

na na ulici. 

Dana Foučková

Správná čtyřka zvítězila
Vítěznou fotografi i, která vzešla ze soutěže, kterou jsme nedávno vyhlásili 
na facebooku s tematikou Pes a dítě, nám zaslala Ing. Anežka Palmová.

Fotku poslala paní Anežka s  následují-

cím komentářem: 

Zasílám vám do  soutěže fotku syna 

Matyáška a našich teriérů (border teri-

éři a parson russell teriér), foceno v Krč-

ském lese. Jsou to nerozluční kamarádi, 

nyní je synovi už rok a společně si užíva-

jí čím dál tím více zábavy. Každou nedě-

li trávíme na psím cvičišti jako výcvikáři 

psích sportů, naši psi mají zkoušky z po-

slušnosti, účastnili se mnoha (i zahranič-

ních závodů) v psích sportech – agility, 

dogfrisbee, canicross, dogtrekking, psí 

triatlon, zvládají i základy dogdancingu, 

rovněž se mohou pochlubit tituly z vý-

stav. Se psy je nutné naučit se pracovat 

a  dopřávat jim nejen pohyb, ale i  psy-

chickou zábavu a trénink.

My za  super fotku děkujeme a  rádi se 

o ni podělíme i s vámi čtenáři.

red

LETOS 

NAPOSLED 

U PIANINA 5. 11. 

OD 17.30

VÍTĚZ 

FOTOSOUTĚŽE 

Z FACEBOOKU

Měl jsem takový pocit, že nám na Již-

ním Městě něco chybí, co by nám 

mohlo dělat každodenní radost. Vzpo-

mněl jsem si na projekt Piána na ulici, 

kdy nadšenci prostřednictvím pianina 

oživují veřejný prostor v  okolí svého 

bydliště. Následně jsme ve spoluprá-

ci se členy spolku Piána na ulici zařídi-

li vše potřebné a bylo hotovo – piáno 

bylo koncem srpna předáno veřejnos-

ti, obyvatelům našeho Jižního Města. 

Co mě nyní těší ? Že se na nás obra-

cejí další lidé z jiných městských částí 

hlavního města a mají zájem také o to 

své pianino.

Jiří Dohnal, předseda kulturní komise

Hnutí pro Prahu 11

Odkaz na pianino:

https://www.facebook.com/

piananaulicijm

ový pocit, ž
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Cyklus přednášek pro seniory pokračuje také v listopadu

Městská část Praha 11 a  Gymnázium 

Evolution Jižní Město zvou na  druhou 

část přednášek v rámci univerzity pro tři 

generace. Přednášky se konají v  odpo-

ledních hodinách v prostorách gymnázia 

v Tererově ulici.

3. 11. M. Formánek
14.30 Cesta od  českého státu k  České 

republice

10. 11. V. Dudák
14.30 Myšlení v pravěku

24. 11. T. Kučera

14.30 Génius Gaudí – Sagrada Familia 

v Barceloně

8. 12. J. Beránek
14.30 Kolik příležitostí má růže? (pro-

cházka českou poezií)

Ohlédnutí za rekreací seniorů 
Místem letošní rekreace, kterou připra-

vila Jihoměstská sociální, a. s., pro se-

niory z domů s pečovatelskou službou 

a klubů seniorů, bylo oblíbené letovisko 

Babylon. Ubytování včetně plné penze 

bylo zajištěno v  hotelu Bohmann, kte-

rý poskytl zázemí i pro sportovní vyži-

tí: krytý bazén, ping-pong, pétanque, 

půjčovnu kol. Byl také dobrým výcho-

diskem k  procházkám do  okolí. V  prů-

běhu pobytu jsme navštívili nedaleké 

Domažlice a pohraniční městečko Furth 

im Wald. K dovolenkové pohodě přispěl 

i  celodenní výlet spojený s  návštěvou 

zámku Horšovský Týn, Muzea techniky 

a řemesel v Kolovči, rodného statku J. 

S. Koziny v Újezdě a vyhlídkových míst 

Hrádek a Výhledy. Putování chodským 

krajem jsme završili exkurzí v keramické 

dílně v  Klenčí pod Čerchovem. K  tanci 

a poslechu nám přijeli zahrát skvělí mu-

zikanti z kapely Vrchovanka. Užili jsme 

i  hodně legrace, zejména při ranních 

rozcvičkách, ale hlavně jsme se všichni 

vrátili v pořádku. Věřím, že i letošní po-

byt seniorů v  okouzlující krajině Chod-

ska byl místem odpočinku, možností 

načerpání dalších sil a pro mnohé jedi-

nou příležitostí, jak zapomenout na sta-

rosti všedního dne. Těším se na  další 

putování za krásami naší vlasti…

Jana Holubová, sociální pracovnice

SOCIÁLNÍ

Jihoměstská sociální, a. s., vás zve na:

TURISTICKOU VYCHÁZKU PRO SENIORY 
Dne: 18. listopadu 2015 • Délka trasy: cca 11 km 

• Sraz: u metra Háje (na zastávce autobusu: č. 232 ve směru do centra) • Odjezd: 9.12 hodin 

• Trasa: Kralovice – Křenice – Říčany. Trasa je bez většího převýšení. Nejprve půjdeme podél řeky Rokytky 

a poté polními cestami až do cílového místa v Říčanech.

Na cestu si vezměte pohodlnou turistickou obuv, případně hole a dobrou náladu.
Nejen pro seniory Jihoměstské sociální, a. s., trasu připravila a bude vás provázet Jitka Kukačková.

Info: Bc. Jana Holubová, Jihoměstská sociální, a. s., tel.: 267 990 162, 724 603 317

Předvánoční Prahou 9
Dne: 1. prosince 2015 • Délka trasy: cca 10 km • Sraz: na nástupišti stanice metra B Vysočanská v 10.00 hodin (doporučený 

odjezd z Hájů v 9.22 hod.) • Trasa: Půjdeme po naučné stezce pod Proseckými skalami, parky, kolem starých usedlostí 

i památného kostela sv. Václava na prosecké návsi.

Provázet vás bude opět pí. Jitka Kukačková. 

V případě dotazů můžete kontaktovat Bc. Janu Holubovou, tel.: 267 990 162, 724 603 317

SOCIÁLNÍ
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VÁNOČNÍ 
PŘEDPLATNÉ

Předplatné je v prodeji od 2. listopadu do 23. prosince.
www.predplatnend.cz

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



13Inzerce

V Praze dne 1. 10. 2015

Vážení čtenáři,

dovolujeme si Vás informovat, že společnost MEDISCAN GROUP, s.r.o. 
dne 1. října změnila název na Affidea Praha s.r.o. 

Affidea ponese nově vytvořené logo, které zdůrazňuje název, spolu 
s mottem, že „nic není důležitější než zdraví“. Společnost byla postavena 
na hodnotách, které se staly základem dalšího rozvoje s cílem stát se 
největším a nejdůvěryhodnějším evropským poskytovatelem diagnostických 
zobrazovacích a ambulantních služeb. 

     S úctou
     David Karásek
     Affidea Praha

Maso – uzeniny 
Miloš Křeček KK 

Na Sádce 659/24, Praha 4 (u zastávky MHD), 
tel.: 724 861 443

• široká nabídka uzenin a masných výrobků 

z vlastní výrobny 

• maso pro Vás bouráme denně čerstvé, 

výhradně z českých chovů

AKČNÍ NABÍDKA  LISTOPAD

NIC NENÍ PROBLÉM...!

Otevírací doba: pondělí až pátek 700 – 1800 hod.

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

Vepřové ocásky 99,90 79,90 Kč
Kuřecí prsa s kostí 109,90 89,90 Kč
Uzená krkovice bez kosti 129,90 109,90 Kč
Gothajský salám 89,90 69,90 Kč
Debrecínské párky 129,90 109,90 Kč
Mandlová paštika 89,90 69,90 Kč

UBYTOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH

Hotel Krakonoš
Rokytnice nad Jizerou

Více na: 
www.hotelkrakonos.cz nebo na Tel.: 603 155 874

   Ceny od: 350 Kč / noc + snídaně
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Southern Vision
Ve Zkušebnách Praha se právě rozjíždí Southern Vision.  Jde o hudební projekt 
tvořený partičkou DJs pocházejících z Jižního Města. Pod termínem „Southern Vision 
projekt“ si můžete představit celou škálu činností spojených hlavně s hudebním 
stylem zvaným drum and bass. Od pravidelných klubových nocí týkajících se stylu  

drum and bass, hip hop, reggae nebo electroswing, přes profesionální 
produkční tým, nahrávací studio až po výuku začínajících DJs. 

Já jsem pro vás, čte-

náře Klíče, zpovídala 

Southern Vision tým:

Možná by bylo fajn 
říct na  začátek něco 

o sobě…
Pohybujeme se v  hudbě 

a zároveň působíme na Jižním 

Městě už delší dobu, řekněme přes 8 let. 

V době začátků jsme pořádali menší akce 

po různě dostupných místech a lidi to ba-

vilo, respektive to úplně žrali a  byli hla-

doví! Bylo to něco nového. Po  určitém 

čase přišla doba, kdy se zavřela většina 

dostupných míst, kde se akce pořádaly, 

jako např. OXY bar, KD Opatov, a tím pá-

dem nebylo kde akce pořádat!

Takže spojení se Zkušebnami Praha při-
šlo v pravou chvíli? 

Přesně tak. Po pár letech se objevil pro-

stor, Zkušebny Praha, který na  Jižňáku 

opravdu chyběl. Je tu spousta barů, dis-

koték, ale žádný prostor, který je otevře-

ný  alternativní scéně. Stačil pohled při 

první návštěvě a bylo to..., probudil v nás 

potřebu to znovu rozjet!

Jakým způsobem? 
Dělat to stejně, ale moderně, s více zku-

šenostmi, tím pádem ještě líp, a hlavně 

opět na rodném Jižňáku! Představili jsme 

ve Zkušebnách své plány a dostali jsme 

od  vedení zelenou. Hudební noc Sou-

thern Vision není pouze o  obyčejné hu-

dební produkci, ale o celkové atmosféře 

akce, takže jsme obohatili prostor unikát-

ními kulisami paneláků zmenšeného Již-

ního Města, což akcím dodává ten správ-

ný drive…

…a scénář na nejbližší týdny?
Máme aktuálně zaběhlou klubovou noc, 

která má za sebou 4 díly s předními DJs 

české scény, a  na  každý následující mě-

síc celého roku máme vymyšlený kon-

cept dalších večerů. Pracujeme na obno-

vě a  zlepšování dekorací, protože naším 

hlavním záměrem je, aby každá akce byla 

originální. Další větví projektu jsou DJs 

čtvrtky, kde dáváme prostor i  mladým 

a  začínajícím umělcům vyzkoušet si hra-

ní na velkém pódiu. Na začátku zmiňova-

né nahrávací studio je ve  stavu budová-

ní, ale do budoucna přinese možnost pro 

DJs, kteří doma nemají prostředky, si přijít 

jen tak zatrénovat, nebo dokonce nahrát 

svou tvorbu na profesionální technice. 

Kdo je do projektu zapojený?
Základní tým tvoří naše partička DJs spo-

lu s dobrými kamarády, kteří jsou do pro-

jektu naprosto stejně zapáleni jako my. 

Těší nás, že jsme podporováni zvučnými 

jmény, hlavně drum and bassové české 

scény, za což jsme velice vděčni. Největ-

ší podporu ale dostáváme od našich po-

sluchačů a fanoušků, čímž nám dodávají 

energii, chuť a touhu pokračovat. A proto 

to vlastně všechno děláme.

Díky za  představení super projektu 

a  do  budoucna hodně originálních krea-

tivních hudebních nápadů.

Dana Foučková

CHCEME, 

ABY KAŽDÁ AKCE 

BYLA ORIGINÁL

„Obohatili jsme prostor unikátními 
kulisami paneláků zmenšeného 
Jižního Města, což akcím dodává 
ten správný drive“

Southern Vision 
hudební projekt tvořený partičkou DJs 

pocházejících z Jižního Města

Southern Vision tým: Petr Eichler, 

Šimon Karhan, Jan Motejzík, Martin 

Franěk, Matěj Holota, Ondřej Nikl.

ion

Zveme všechny čtenáře na akci

Southern Vision SeeJay radio edition,
která proběhne v pátek 20.11.

Můžete se těšit na DJs: 

Twisted: Minds, Halbax, Tony Terra, 

NGR, CYBi & Maart

echny čten
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„Open mic“ v KC Zahrada
rozhovor s Markem Dusilem
Hlavním hostem prvního Open Mic v KC Zahrada bude kapela Marek Dusil Blend. 
Jejich poslední album Ocean vydané na sklonku roku 2013 sklidilo skvělé recenze 
v Čechách, na Slovensku i v USA. V listopadu 2014 bylo vyhlášeno na britské 
rozhlasové stanici Marlow FM 97,5 za Album týdne. Michal Bystrov na serveru 
Aktuálně.cz zařadil album do pětice svého výběru nejlepších alb roku 2014. Dostalo 
se i do vysílání pořadu Celtic music radia Glasgow.

Marku pocházíš z muzikantské rodiny? 
Ptám se, protože tvoje sestra Lenka 
Dusilová je již minimálně jedno desetile-
tí stálicí na české hudební scéně. Navíc 
na CD Ocean v  jedné skladbě můžeme 
slyšet i tvoji maminku Irenu...  Vystupu-
jete nebo muzicírujete někdy spolu?
No, my se zase tak často nevidíme, Len-

ka hodně jezdí, ale loni jsme si spolu za-

hráli na jedné akci dvě písně spolu, ale ji-

nak nějak nic spolu nepodnikáme. Každý 

máme svoji kapelu a své cesty – a málo-

kdy je šance je zkřížit. Ale často si pouš-

tíme nějaké své nové pokusy, to zase jo.

Před nějakou dobou jsi dokončil tvoji 
poslední desku OCEAN. Jak na toto na-
táčení vzpomínáš a jaká byla spolupráce 
s hudebníkem Štěpánem Smetáčkem?
Vzpomínám na to rád, i když se to točilo 

docela dlouho. Začínal jsem album nahrá-

vat po  rozpadu předchozí sestavy, a  tak 

to vypadalo spíše na  studiový projekt 

s různými hosty, ale mezitím jsem postup-

ně potkával současné spoluhráče v Blen-

du, Jáchyma Štětku na  kytaru a  u  dua 

Kieslowski jsem poznal Marcela Jakubo-

vje, který hraje perkuse. Jáchym pak při-

vedl kontrabasistu Vráťu Hubičku a kape-

la byla pohromadě během necelého roku. 

Štěpán Smetáček pak vše s  odstupem 

nečlena kapely album pěkně zprodukoval 

a nahrál i bicí v některých písních. Je cit-

livej a respektoval moji představu, jak by 

mělo album znít, tedy klidně, ambientně. 

Což se stalo, myslím si.

A jaká je tvoje nejoblíbenější píseň (z to-
hoto alba)?
Mně se asi nejvíce líbí titulní Ocean a Pod 

oblohou. Ale oblíbenost je dost vyrovna-

ná :-)

Od  Hynka Žirovnického se ke  mně do-
stalo CD z  jeho pořadu Časování z  r. 
2014, kde je i tvoje písnička Tmou za te-
bou. Jako muzikant musím přiznat, že je 
to jedna z nejlepších původních českých 
písní, kterou jsem za poslední dobu sly-
šel. Ta ale na  albu Ocean není. Je to 
krásná věc, vyložená rádiovka...
Jéje, tak to mě těší. Píseň Tmou za tebou 

je z prvního alba COSI z roku 2010, ale 

hrajeme ji v  akustičtější aranži stále. Je 

fakt, že je celkem oblíbená. Jestli je to rá-

diovka, to já bohužel nepoznám...

Jaká je tvoje zkušenost s hraním na ak-
cích typu open mic? Mohl bys hraní ne-
jen začínajícím muzikantům či autorům 
na open micích doporučit?
Já mám zkušenost celkem bohatou. 

V Praze koexistují minimálně tři takovéto 

akce každý měsíc, jedna jen jednou za půl 

roku. Vyzkoušel jsem je již všechny. Je to 

fajn, protože tam jsou samozřejmě ti mu-

zikanti – a  kdyby náhodou lidé nepřišli, 

není prázdný sál(ek). Výhoda je také, že 

poznáš nějaké písničkáře či muzikanty, 

o kterých by ses jinak nedozvěděl. 

Na co se mohou těšit posluchači ve stře-
du 25. listopadu 2015 od  19.00 v  KC 
Zahrada ?
Kdo bude zvědavý, uslyší, jak může znít 

akustická kapela, která není žánrově vy-

hraněná. Představíme průřez oběma 

alby, z prvního Cosi a  zmíněného Ocea-

nu, ale jsou uchopeny jinak, snad i  více 

energičtěji. Když bude mít čas i náš ob-

časný host, hráč na low whistle, Michael 

Komárek, tak se ozve i zvuk irské fl étny 

v některých písničkách. 

Zpovídal Pavel Obermajer, koordinátor 

projektu a Jiří Dohnal, předseda Kulturní 

komise MČ Praha 11

„OPEN MIC“

25. 11. 2015

19.00 HODIN

Co je to vlastně ten Open mic?
„Open mic“ je hudební setkání či kon-

cert zaměřený na  originální tvorbu 

muzikantů, autorů, interpretů, chcete-

-li písničkářů. Je to otevřený prostor 

pro všechny tvůrčí lidi, jehož smys-

lem je podporovat a rozvíjet fenomén 

tradičního českého písničkářství, po-

souvat hranice žánrů a  vytvářet pro-

stor pro setkání. Otevřený zde zna-

mená přístupný pro každého. Open 

Mic staví na  osvědčeném newyor-

ském modelu Greenwich Village šede-

sátých let, kterým prošla většina pís-

ničkářů od bezejmenných zpěváků až 

po osobnosti světové úrovně, jako na-

příklad Bob Dylan, Paul Simon nebo 

Richie Havens. V  hlavní roli je autor-

ská píseň v  jednoduché interpretaci 

člověka na pódiu. Rozmanitost veče-

ra nabízí neopakovatelnou kulturní po-

dívanou a  autentický kontakt publika 

s neznámými i slavnými interprety. 

Marcel Jakubovje

Vráťa Hubička

Marek Dusil

Jáchym Štětka
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A co děti, mají si kde hrát (a kde se učit)?
Děti jsou radost, a proto můžeme být jedině rádi, že po poklesu porodnosti 
z období 1995–2004 se jich v posledním desetiletí v České republice opět rodí více. 
Na druhou stranu z toho pro naši městskou část vyplývá velký úkol zajistit dostatek 
míst v mateřských a základních školách.  

Situace, kdy jsme letos v září usazovali 

do školních lavic o několik set žáků více 

než loni (viz minulý Klíč), se totiž pravdě-

podobně bude opakovat i  v  nejbližších 

letech. V rámci svých kompetencí proto 

považuji úkol navyšovat kapacity našich 

školských zařízení za zcela zásadní, vý-

sledkem čehož byla od loňského listopa-

du řada rozhodnutí a  kroků, kterým se 

v tomto článku věnuji.

V  programovém prohlášení rady měst-

ské části Praha 11 pro volební období 

2014–2018 jsme se s  koaličními part-

nery snadno shodli na  následující větě: 

„Zajistíme dostatek míst v  mateřských 

i základních školách s ohledem na před-

pokládaný demografi cký vývoj.“ V  led-

nu 2015 jsme přijali usnesení rady 

s názvem „Deklarace MČ Praha 11 k při-

jímání dětí a  žáků do  škol zřizovaných 

MČ Praha 11“. V něm jsme vyjádřili „ve-

řejný zájem k  prioritnímu umisťování 

dětí a žáků z MČ Praha 11 do škol zřizo-

vaných MČ Praha 11 a zákonnou povin-

nost ředitelů spádových škol podle zá-

kona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

ve znění pozdějších předpisů“. Tím jsme 

okolním (nespádovým) obcím a  měst-

ským částem dali jasně najevo, že ne-

jsme schopni řešit jejich problémy s pře-

tlakem dětí v  situaci, kdy sami čelíme 

náporu na naše školy.

Těsně před letními prázdninami jsme pak 

přijali komplexní usnesení s názvem „Za-

jištění dostatečného počtu míst v  MŠ 

a ZŠ“. Tento materiál shrnul výsledky mě-

síců práce mé, odboru školství a kultury 

i  dalších odborů a  slouží jako „kompas“ 

pro naše další kroky. Zde je výčet několi-

ka hlavních priorit:

• co nejrychleji provést komplexní re-

konstrukci školské budovy Schulhoff o-

va (ve které do léta 2016 sídlí soukromá 

střední škola), díky čemuž by mělo vznik-

nout mnoho set nových míst pro naše 

základní školství,

ZŠ K Milíčovu má pro 
několik nejbližších let 
určité volné kapacity

• dokončit rekonstrukci MŠ Janouchova 

(detaily viz minulý Klíč), vedoucí ke vzniku 

112 nových míst,

• od  léta 2016 zmenšit plochu prostor 

v ZŠ Campanus, které si pronajímá sou-

kromá škola EDUCAnet, čímž dojde k na-

výšení kapacity pro Campanus,

• přesunout část volných učeben prona-

jímaných Podnikatelské akademii v  ZŠ 

K Milíčovu ve prospěch naší školy. K to-

muto kroku již došlo, takže ZŠ K Milíčovu 

má pro několik nejbližších let určité vol-

né kapacity, a  proto i  možnost přijímat 

do prvních tříd alespoň některé žadatele 

i mimo svoji spádovou oblast.

Výše uvedená opatření navíc rozhod-

ně nejsou jediná, kterými se zabýváme. 

Zajišťujeme dodatečné kapacity v  rám-

ci stávajících budov, schválili jsme in-

vestiční záměr „Přístavba ZŠ Chodov, 

Květnového vítězství 57“, prověřujeme 

možnosti rozšíření školských kapacit po-

mocí kontejnerových jednotek, pokouší-

me se získat veřejné dotace či soukro-

mý kapitál pro rekonstrukci zanedbané 

bývalé školky v Chomutovické ulici i pro 

opravy dalších budov, vyjednáváme se 

soukromými školami z  Prahy 11 (mezi 

jejichž žáky je řada jihoměstských dětí) 

o nejlepším místě a rozsahu jejich půso-

bení či zkoušíme optimalizovat smlouvu 

s obcí Vestec, díky které jsme do  roku 

2018 zavázáni přijímat vestecké děti 

do ZŠ Campanus. Vedle zajištění dosta-

tečného počtu míst v základních školách 

- což je naše povinnost - tak i v budouc-

nu chceme poskytovat místa ve  škol-

kách pro všechny jedenáctkové děti 

starší tří let, jak se nám to povedlo le-

tos v září. 

Závěrem chci ještě zmínit nový projekt 

přípravných tříd, které nám též pomá-

hají zvyšovat celkovou kapacitu našich 

škol v  oblasti předškolního vzdělávání 

a to zatím o 50 míst. O jeho dalších po-

zitivech se můžete dočíst v tomto Klíči 

na str. 17. 

Mgr. Jakub Lepš 
(TOP 09) 

Zástupce starosty 

pro školství, 

kulturu a sport

Rekonstrukcí školské budovy Schul-

hoff ova by mělo vzniknout mnoho set 

nových míst pro naše základní školství.

školskké b
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Přinášíme vám názory na projekt, na jehož začátku bylo rozhodnutí MČ Praha 11 
podpořit v několika základních školách Jižního Města vznik přípravných tříd. 
První je očima pedagoga ze ZŠ Květnového vítězství, ten druhý očima rodiče 
ze ZŠ Mikulova. 

Přípravná třída 
ZŠ Květnového vítězství 1554
Na Květňáku jsme od letošního září 2015 

otevřeli poprvé přípravnou třídu. Počátky 

byly doprovázeny obavami rodičů, co je-

jich děti v takové třídě čeká. Koncem loň-

ského školního roku se někteří odvážliv-

ci rozhodli a děti do  „přípravky“ zapsali. 

První schůzka proběhla v červnu, byla in-

formativní a sešli se na ní všichni rodiče. 

V této době ještě nebylo možné jim uká-

zat třídu, která bude čekat na jejich děti, 

protože byla právě v  „zařizování“. Hned 

při této první schůzce bylo znát, že jsou 

rodiče trošku rozpačití, a  měli spous-

tu otázek, na  které ale viditelně dosta-

li ty správné odpovědi. Prvního září při-

šli všichni natěšeni do  školy a  poprvé 

uviděli svoji třídu. Děti i rodiče se sezná-

mili s  prostředím a  novými informace-

mi, co nového je v  tomto školním roce 

čeká. Slavnostně se přišel se všemi přiví-

tat i pan ředitel. Dnes již máme za sebou 

část nového školního roku. Děti poznaly 

prostředí celé školy a dokonce již zvládají 

přijít samostatně z šatny do učebny. Bě-

hem vyučování plní spoustu přiměřených 

úkolů, naučily se nové písničky, básničky, 

pracují s pomůckami a procvičují logope-

dii, sportují venku i v tělocvičně. Celkem 

je tady třináct dětí, které se skamarádi-

ly a  s  úsměvem na  tváři přicházejí kaž-

dý den do  své třídy. Přípravná třída je 

nedílnou součástí celé školy, děti jsou 

společně se svými vrstevníky odpoledne 

v družině. Společně se účastní všech akcí 

školy a je velmi hezké, jak starší spolužá-

ci mile reagují na „malé školáky“, kteří se 

pohybují v  prostorách školy. Věříme, že 

jak báječně proběhl první měsíc ve škole, 

tak bude probíhat celý tento školní rok.

Třídní učitelka Miroslava Mourková    

Přípravná třída 
ZŠ Mikulova
Když jsme se dověděli, že u syna máme 

zvážit odklad školní docházky, byli jsme 

trošku zaskočení, protože se do  ško-

ly moc těšil. Měli jsme štěstí, v tu dobu 

se u  nás, v  ZŠ Mikulova, začalo pláno-

vat otevření přípravné třídy, a  tak jsme 

syna při zápisu hned přihlásili. V  červ-

nu proběhla první schůzka s paní učitel-

kou, kde nás seznámila s tím, jak to bude 

v  přípravce chodit a  my se začali těšit 

na září. Syn je v přípravné třídě moc spo-

kojený a do školy se těší. No, vždyť má 

také na co, dvě hodiny se „učí“ z učebnic 

pro předškoláky a pak malují, vyrábí, cvičí, 

chodí ven, ale zároveň mají čas i na hra-

ní. Po  obědě navštěvuje družinu i  škol-

ní kroužky a musím říct, že si vše užívá. 

Myslím, že zvolit přípravnou třídu je pro 

„odklaďáčky“ dobrá volba. Nejen, že už 

teď je víc samostatný, než býval, a že už 

ví, kde co je, kam si dát věci, ale hlavně 

bude lépe připravený na ten velký krok do 

1. třídy. 

Spokojená maminka předškoláka 

z Mikulky Kateřina Oberhauerová

Nejsem prvňák, už jsem školák

ZŠ Květnového vítězství 1554

ZŠ Mikulova
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Prodáme, pronajmeme. Jako by byl náš vlastní.

Kompletní servis a poradenství v oblasti
prodeje a pronájmu vašeho bytu, domu
či nebytového prostoru.

Postaráme se o:
• nafocení a atraktivní inzerát vaší nemovitosti,
• inzerci na portálech, na kterých zájemci hledají,
• prohlídky se zájemci,
•  perfektní právní servis, který vás skutečně

ochrání a minimalizuje všechna možná rizika,
• veškeré papírování a komunikaci s úřady.

Vždy se skutečně osobním přístupem. 
Po celou dobu se Vám bude věnovat Váš osobní makléř.

Naše práce pro nás není jen o penězích. Je to zábava,
radost ze skvěle odvedené práce a spokojenosti klienta.
Zavolejte, napište a nezávazně se optejte.
Těšíme se na Vás.

Lenka Sandmannová
E-mail: maklerka@volny.cz
Tel.: (+420) 603 174 822

PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy

• bržděné přívěsy 1t

• bržděné přívěsy 2t

• přepravníky aut

• přívěsy na motorku

• přívěsy na lodě

• obytné přívěsy

• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar

• převody a přihlašování vozidel

• zajištění STK vozidel a emisních zkoušek

•  prověření původu vozidla, provádění  

VINTESTU firmy Cebia

• odhady motorových vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)

182 00 Praha 8 – Kobylisy

Tel./fax: 284 686 364 

mobil: 602 330 888, 602 303 788

e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz

www.hakoautobazar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.

 pá: 8,30 – 16,00 hod.

 so: 9,00 – 16,00 hod.
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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 

3. 11. Lake Malawi Furch Tour – od 19.00 kon-
cert nově zformované kapely v čele s Albertem 
Černým. Vstupné 250 Kč.
11. 11. Chantet – od 19.30 jedinečný projekt, 
který představuje světoznámé šansonové melo-
die. Vstupné 150/100 Kč.
17. 11. Daniel Király – od 20.00 koncert čes-
kého „countrymana“ Daniela Királyho. Vstupné 
200 Kč.
21. 11. Folklórní festival: Jižní Město hraje, 
zpívá, tancuje – od 18.00 představení domácích 
souborů Hájiček a Mateník. Vstup volný.
25. 11. Open mic Zahrada – Přijměte od 19.00 
pozvání na první Open mic v KC Zahrada! Vstup-
né 50 Kč.
26. 11. Ready Kirken – od 20.00 koncert české 
pop-rockové hudební skupiny, jejímž členem byl 
dlouhá léta také Michal Hrůza. Skupina předsta-
ví svou novou desku vydanou v nedávné době. 
Vstupné 220/190 Kč.

 DIVADLO 
5. 11. Arnošt Goldfl am: Agátománie – 
od 20.00 Pozoruhodná studie o balancování 
na hraně věčnosti v podání divadelního studia 
Neklid. Vstupné 100 Kč.

 PRO SENIORY 
2. 11. Marta Kubišová a Petr Malásek – 
od 14.30 koncert z cyklu Setkání se zpěváky po-
řádá Klub aktivního stáří. Vstupné 50 Kč. 
10. 11. Premiéry a derniéry Hugo Haase – 
od 14.30. Vstupné 50 Kč. 
15. 11. 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.
16. 11. Cyklus koncertů Big Band Pražského 
salonního orchestru pro generaci swingem po-
sedlou – od 14.30 koncert pro seniory pořádá 
Klub aktivního stáří. Vstupné 50 Kč. 
22. 11. 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.
24. 11. Big Band Pražského salonního orches-
tru: Muzikálové melodie – od 14.30 koncert 
určený pro seniory. Vstupné 50 Kč.

 POHÁDKY A DIVADLO PRO DĚTI 
4. 11. Český Honza – od 14.30 představení pro 
děti Nezávislého divadla. Vstupné 50 Kč, pro 
školy 40 Kč. 
11. 11. Kudy cesta do pohádky – od 14.30 Li-
duščino divadlo Vstupné 50 Kč, pro školy 40 Kč. 
14. 11. Poslední vlk v Čechách aneb Červená 
Karkulka – od 15.00 představení pro děti zahra-
je Divadlo Inkognito. Vstupné 50 Kč.
18. 11. Do hajan! – od 14.30 představení pro 
děti Divadlo Applause. Vstupné 50 Kč, pro školy 
40 Kč. 
25. 11. Červená Karkulka – od 14.30 předsta-
vení pro děti Divadla MaMa. Vstupné 50 Kč, pro 
školy 40 Kč.

 FILM 
18. 11. Večer vietnamského fi lmu: Země snů – 
od 19.00 dokumentární fi lm Martina Ryšavého. 
Vstupné dobrovolné.

 DALŠÍ AKCE 
30. 10. - 1. 11. AKICON – Sdružení přátel 
japonské kultury vás zve na dvanáctý ročník 
podzimního festivalu anime, mangy a japonské 
kultury. Více informací na www.akicon.cz.

1. 11. - 30. 11. Výstava fotografi í absolventů 
Školy fotografování FOTOINSTITUT.CZ – Vý-
stava fotografi í. Vstup volný.
3. 11. DRUM CIRCLE – od 17.30 a 18.30 sku-
pinové bubnování. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 
200 Kč.
3. 11. Otevřená dílna pro dospělé: výroba ná-
kupní tašky s potiskem – od 18.00 tvořivá dílna 
pro dospělé. Vstupné 100 Kč. Rezervace nutná 
předem na tel.: 736 406 043, e-mail: ilonanem-
covaduf@seznam.cz 
7. 11. Miss kočka – od 10.00 unikátní soutěž 
krásy domácích koček. www.misskocka.cz. 
8. 11. Ples princů a princezen – od 15.30 
pro princezny, prince i rytíře. Rezervace nutná 
na info@rcbabocka.cz nebo na tel.: 777 945 049.
11. 11. Autorské čtení – od 18.00 se spiso-
vatelkou a publicistkou Marií Formáčkovou. 
Info www.autorskecteni.cz. Vstupné 80 Kč. 
14. 11. Sobotní výtvarná dílna: textilní kočič-
ka – od 10.00 tradiční tvořivá dílnička pro děti. 
Vstupné 50 Kč.
28. 11. Setkání fotografů – od 10.00 celodenní 
festival fotografi e, www.setkanifotografu.cz

 PŘIPRAVUJEME 
3. 12. Nezmaři – od 20.00 legendární českobu-
dějovičtí folkoví Nezmaři představí svou hudební 
tvorbu za více než 30 let své existence! Vstup-
né 180/150 Kč.
17. 12. Sto zvířat – od 20.00 koncert počet-
né české ska kapely, která již 25 let podává 
mimořádné „zvířecí“ hudební výkony! Vstupné 
260/230 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 do 17.30 pro děti, 17.45–19.15 pro 
dospělé. Nový kurz pro děti i dospělé. Cena kur-
zovného: 1 700 Kč/pololetí.
Každé úterý Jemná jóga – od 19.30 cvičení 
jógy pro dospělé. Vstupné 90 Kč.
Každou středu Keramická dílna – od 16.00 pro 
starší děti nebo rodiče s dětmi. Vstupné 60 Kč.
Každou středu Keramická dílna – od 17.00 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, www.hlasdokoran.
blogspot.cz nebo na recepci KC Zahrada.
Každou neděli Taneční kurzy pro dospělé 
a mládež od 4. 10. – od 18.30 základní kurz pro 
začátečníky.

 DALŠÍ KURZY V KC ZAHRADA 
Pondělí: 15.30–16.30 DDM Jižní Město: Dance 
aerobic – pro děti 5–7 let; 16.30–17.30 Cheer 
Academy – Peewees, 17.30–19.00 Cheer Aca-
demy – 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 – Aerobic studio Jitka
Úterý: 16.00–18.15 Pohybové studio DaFi – 
cvičení rodičů a dětí, kurzy pohybové výchovy 
pro děti; 15.45–18.30 Taneční škola InDance – 
taneční kroužek pro děti od 3 do 12 let
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; 15.30–18.30 DDM 
Jižní Město: Dance aerobic, Rock‘n‘roll – pro 
děti 6–12 let; 16.45–17.45 Cheer Academy 
– Minnies
Čtvrtek: 9.30–10.30 Malý muzikant – Nová 
koncepce hudební výchovy pro nejmenší děti 

s originálními českými písničkami; 16.30–18.15 
Taneční škola InDance – taneční kroužek pro 

děti od 3 do 12 let; 17.00–18.00 Seniorské 
cvičení – Aerobic studio Jitka; 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 prostorách 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, 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 za 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 hod. 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 úterý do neděle – 
11.00–22.00 hod.

program
 KONCERTY 

4. 11. Mário Bihari – od 19.00 koncert sloven-

ského romského umělce. Vstupné 120/90 Kč. 

6. 11. Markéta Bínová – od 19.00 koncert 

zpěvačky zaměřené na jazz, swing, francouzský 

šanson a retro písně. Vstupné 100/80 Kč. 

9. 11. Šansony na tvrzi – od 18.00 Milan Jíra 

a jeho hosté. Vstupné 130/100 Kč.

12. 11. Prima Volta Duo – od 19.00 koncert 

Maria Mikhailova – fl étna a Yelyzaveta Sulhyna 

– hoboj. Vstupné 100/80 Kč.

18. 11. Jaroslav Hutka – od 19.00 koncert fol-

kového hudebníka. Vstupné 140/100 Kč.

25.11. Jitka Svobodová – Jan Horálek – Eva 
Mundierová a Smíšený komorní sbor Bella 
campanula – od 19.00 zazní písně z muzikálů, 

operet a taneční hudby. Vstupné dobrovolné. 

 POHÁDKY 
1. 11. Krysáci – od 15.00 zahraje pohádku pro 

děti Divadlo Špílberk. Vstupné 50 Kč.

8. 11. O prasátku a myšce – od 15.00 pohádka 

v podání Divadla Dívadlo. Vstupné 50 Kč.

15.11. Detektiv Lupa a tajemná věž – od 15.00 

loutková pohádka pro děti, co se nebojí. Divadlo 

DAMÚZA. Vstupné 50 kč.

22. 11. Petřík v pohádce – od 15.00 loutková 

pohádka Divadla MaMa. Vstupné 50 Kč.

29. 11. Jak lesní skřítek zachránil letní kvítek – 
od 15.00 pohádka pro nejmenší. Vstupné 50 Kč.

 KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ 
2.11. Výtvarná dílna pro děti – od 16.00 si mo-

hou ti nejmenší vyrobit pod odborným vedením 

lampióny pro dušičkový průvod.

2.11. Dušičkový průvod – v 17.30 vyráží 

od Chodovské tvrze.

18. 11. Komentovaná prohlídka výstavy Josef 
Velčovský – Ladislav Janouch s odborným 
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komentářem kurátora ak. soch. Milana Marti-
níka – od 15.00. Vstupné 60 Kč.
24. 11. Komentovaná prohlídka výstavy Josef 
Velčovský – Ladislav Janouch s odborným ko-
mentářem kurátora ak. soch. Milana Martiníka 
– od 19.00. Vstupné 60 Kč.

 VÝSTAVY 
7. 10. – 28. 11. Velká galerie: Josef Velčovský 
– Ladislav Janouch – obrazy, grafi ka a plasti-
ka. Vstupné do galerie 50/30 Kč, v den koncertu 
s platnou vstupenkou zdarma.
7. 10. – 7. 11. Malá galerie: Lubomír Krátký 
– Slávka Krátká – obrazy. Vstupné do galerie 
50/30 Kč, v den koncertu s platnou vstupenkou 
zdarma.
11. 11. – 4. 12. Malá galerie: Tomáš Hájek – 
sochy. Vstupné do galerie 50/30 Kč, v den kon-
certu s platnou vstupenkou zdarma.

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

program
AKCE 
8. 11. Cvičení pro zdraví a krásu – pilates, po-
silování problematických sval. skupin, relaxa-
ce,10–12 hod.
8. 11. FENG-SHUI doma – interaktivní seminář 
naučí, jak si doma vytvořit harmonické prostředí. 
Taneční skupina Benjamin klubu nabírá nové 
členy 9–12 let – cvičíme Street dance, Hip Hop, 
apod., každou středu od 18.00.
Novinka
MŠ BENJAMINEK
Celodenní mateřská školka pro děti od 2 do 7 
let. Zdravá školka podporující pohybové aktivity. 
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 (cvičení pro krásu těla 
i ducha) pro maminky s hlídáním dětí, út 10.00 
a st, čt, pá v 11.00.
Večerní PILATES a BALANTES, po a st 19.00.
Večerní FIT cvičení pro ženy, čt 19.00.
Zdravotní cvičení na míčích pro dospělé – zdra-
votní cvičení podporující protažení a posílení, 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
3. 11., 10.00–12.00: Povídání o přírodní lékár-
ně. Setkání s produkty Just.
6. 11., 15.30–17.30: Cvičení a správná ma-
nipulace s dětmi (od narození do 1 roku věku) 
Praktická výuka. Info: Pavla Maříková, tel.: 
724 033 060 nebo marikova.pavla@seznam.cz
6. 11., 18.00–20.30: Seminář První pomoc 
u miminek a batolat. Info: marikova.pavla@
seznam.cz nebo na www.fi tmami.cz 
9. 11., 16.00–17.00: Malý vědec. (Elektřina). 
Setkání s fyzikou pro nejmenší (5–9 let). Přihla-
šování předem na email: mcdomecek@praha.
ymca.cz, vstup 80 Kč. 
11. 11., 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. 
12. 11., 18.00–20.00: Kyberšikana. Přednáška 
s besedou za použití konkrétních případů před-
staví tento jev. Vstup 80 Kč. 
17. 11., 10.00–12.00: Každé dítě je výjimeč-
né. Povídání, diskuze, sdílení. Každé 3. úterý 
v měsíci.
19. 11., 19.00–20.30: Večery o výchově. 
Přednáška s besedou. Tématem listopadového 
setkání jsou vztahy mezi sourozenci. Přednáší 
Mgr. Vlasta Hamalová. Vstup 80 Kč. 
20. 11., 15.30–17.30: 15.30–17.30: Babyma-
sáž. Povídání o dětské masáži. Info marikova.
pavla@seznam.cz nebo na tel.: 724 033 060. 
So 21. 11. od 14.00: Adventní dílna. Tvorba 
adventních věnců a další dekorace – pro dospě-
lé a děti od 10 let. Vánoční výtvarná dílna pro 
mladší děti (3–7 let). 
24. 11. 10.00–12.00 Dětská agresivita. Proč 
vzniká a jak s ní pracovat. Přednáška pod vede-
ním Mgr. Kateřiny Neubauerové. Vstup 80 Kč. 
28. 11. 9.00–18.00: Vánoční jarmark pod stře-
chou – akce ve spolupráci s KCMT.

kcmt

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

program 
2. 11., 17.00 – DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST 
na místním hřbitově se vzpomínkou na naše 
zemřelé
4. 11., 19.40 – ZASTAVENÍ U MATKY TEREZY 
na téma: „Co se děje s vodou? Klima a proměna 
světa“ – RNDr. Václav CÍLEK, CSc., geolog a kli-
matolog (sál KCMT – vstupné dobrovolné)
6. 11., 18.00 – KONCERT PRO MOTÝLEK, Ivo 
Jahelka a Miroslav Paleček – benefi ční koncert, 
vstupenky možno zakoupit přes ticketportal.cz 
8. 11., 15.30 – 18.00 – ODPOLEDNÍ TANEČNÍ 
ČAJ – odpoledne s jazzovou hudbou. Vstupné 
pro pár 140 Kč, pro jednotlivce 80 Kč.
9. 11., 16.00 – přednáška Sdružení křesťan-
ských seniorů na téma: Cyril a Metoděj 
18. 11., 19.30 – VERNISÁŽ výstavy obrazů Ro-
berta Filipa (předsálí KCMT)
19. 11., 19.00 – DISKUSNÍ STŮL na téma: 
„Uprchlíci a my“. Účast přislíbili: 
1. PhDr. Eva Dohnalová – zástupkyně Konsorcia 
nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
2. Mons. * Lic. Tomáš Holub, * .D. – generální 
sekretář České biskupské konference
3. Ing. Jiří Štyler – starosta MČ Praha 11
4. Chima Youssefová – absolventka Damašské 
univerzity v oboru islámské právo a pedagogika, 
ředitelka jazykové školy Arabesque.
Diskusi bude řídit Mgr. Pavel Tvrdý.
22. 11., 17.00 – předADVENTNÍ KONCERT – 
fl étnový soubor VIVAT FLAUTO a host ZNIČE-
HONIC (sál KCMT – vstupné dobrovolné)
28. 11.,  9.00–18.00 – „VÁNOČNÍ JARMARK 
POD STŘECHOU“ – možnost nasát atmosféru 
adventu. Od 16.00 divadélko pro nejmenší 
„Andersenovy pohádky“ (vstupné 50 Kč) 
29. 11., 17.00 – ADVENTNÍ KONCERT – 
ARPADUA, 2 harfy a soprán – Ivana Pokorná, 
Barbora Váchalová, Iva Ryzová.
1. 12., 18.45 – ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNO-
VA v kostele sv. Františka

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež
od 13 do 19 let
Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 11
Pozor, změna otevírací doby: 
Klub: pondělí a čtvrtek 14.00–18.00, úterý 

Kulturní přehled listopad 2015

a středa 15.00–20.00 (první hodinu jsou pracov-

nice v ulicích, klub uzavřen)

individuální konzultace: pondělí 18.00–19.00, 

úterý a středa 14.00–15.00

program
Téma: Kyberprostor 
Úterky: 19.00–20.00 – cvičení na klubu pro 
holky
2. 11. – výzdoba klubu dle tématu
4. 11. – fi lm k tématu kyberprostoru
12. 11. – tvoření komiksů 
17. 11. – ZAVŘENO – státní svátek
18. 11. – fi lm k tématu kyberprostoru
19. 11. – bowling v Kouli
26. 11. – výroba adventních věnců
Změna programu vyhrazena.

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). 

Úterý 18.30–20.00: Biblická hodina. Studium 

Písma a sdílení zkušeností s daným tématem 

v každodenním životě.

Středa 18.15–20.00: Conversation club, anglic-

ká 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 junior: stolní a deskové hry + 

ping-pong pro děti – 6. 11. od 16.30.

Game session: stolní a deskové hry pro různé 

generace – 6. 11. od 18.30.

Ping-pong: Přijďte si zahrát ping-pong! Vítáme 

všechny hráče bez omezení věku a úrovně – 

13. a 27. 11. od 18 hod.

Angličtina: zápis online nebo telefonicky. 

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Rodinné centrum 
Pilné v$elky
Pacajevova 30, 149 00  Praha 4

+420 608 522 210

info@rcpilnevcelky.cz, www.rcpilnevcelky.cz

rezervace na: https://pilnevcelky.auksys.com/

PRAVIDELNÉ KURZY:
Pondělí, 9.00–9:45 – Montessori pro nejmenší 
(od 1,5 roku)

Úterý, 9.00–11.00 – Včelky – miniškolka – do-

poledne pro děti bez rodičů od 2,5 let

Středa, 11.15–12.00 – Cvičení s kojenci – 4–8 

měs.; 15.00–16.00 – Jóga pro rodiče s dětmi 
3–6 let; 15.30–16.15 – Keramika pro děti již 
od 3 let
Čtvrtek, 10.00–11.00 – Go Kids: Poznáváme 
svět; 15.30–16.15 – Tanečky pro děti od 2,5 
let
Pátek, 9.00–9.45 – Montessori pro nejmen-
ší (od 1,5 roku); 10.30–12.00 – Miniškolka 
s montessori (od 2 let)

program
3. 11. 2015 – Halloween – dlabání dýní – tvoře-

ní, zpívání + překvapení

9. 11. 2015 – Odměna a trest ve výchově – se-

minář pro rodiče

28. 11. 2015 – Vánoční přípravy – výroba ad-

ventních věnců, pro děti kutilkovská školička
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Retro tvrzi sluší
Šanson, jazz, gypsy-swing nebo blues, to 

je repertoárový rozsah oblíbené skupiny 

Retro projekt, která vystoupí 6. listopa-

du v 19 hodin na Chodovské tvrzi. Chari-

smatická zpěvačka Markéta Bínová a její 

tři kolegové zahrají ty nejlepší kusy z prv-

ní poloviny 20. století. Diváci se mohou 

rovněž těšit na ukázky jejich vlastní tvor-

by v obdobném stylu. 

Bližší informace poskytne Markéta Bíno-

vá: marketa.binova@seznam.cz

Chcete vystavovat?
Nabízíme vám možnost vystavovat zdar-

ma v  prostorách budovy radnice ÚMČ 

Praha 11, Ocelíkova 672/1. K  zapůjčení 

máme 28 rámů formátu 40 x 50 cm včetně 

podkladového papíru, případně lze po do-

mluvě instalovat vlastní rámy. Výstav-

ní prostor je vhodný pro výstavy kreseb, 

maleb, fotografi í apod. Vítáni jsou rovněž 

amatérští výtvarníci a fotografové. V sou-

časné době domlouváme termíny na  rok 

2016. Zájemci 

se mohou hlá-

sit na  odboru 

školství a kultu-

ry ÚMČ Praha 11 

(Vidimova 1324).

Kontakt:  
Bc. Markéta Šlechtová, tel.: 267 902 323, 

e-mail: slechtovam@praha11.cz

VYUŽIJTE 

VÝSTAVNÍ PROSTOR 

V BUDOVĚ RADNICE 

ÚMČ PRAHA 11 

OCELÍKOVA.

READY 

KIRKEN

26. 11. 2015

20.00 HODIN

DDM Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4

tel.: 272 929 545, 

272 917 077

sal@ddmjm.cz

pobočka: 
Květnového vítězství 2126, Praha 4

tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

program listopad
7. 11., 9.00–12.30: Keramická dílna 
– Svícen. DDM JM, Šalounova.

7. 11., 13.30–17.00: Keramická díl-
na – Anděl, Čert, Betlém. DDM JM, 

Šalounova.

7. 11., 15.00–17.00: Strašidelác-
ký rej. Maškarní odpoledne pro děti. 

DDM JM, Květnového vítězství.

14. 11., 10.00–13.30: Tvořivá díl-
na – FIMO. Výroba šperků a ozdob 

z FIMO hmoty. DDM JM, Šalounova.

14. 11., 10.00–15.30: Homo Lu-
dens. 17. ročník festivalu amatér-

ských divadelních souborů. Žižkovské 

divadlo Járy Cimrmana.

15. 11., 8.00–20.00: M-team Cup 
2015. Soutěž v aerobiku. Multifunkční 

sportovní hala Prahy 11, Mírového hnutí.

21. 11., 9.00–17.00: Kurz animace. 
Workshop pro všechny milovníky ani-

movaného fi lmu. DDM JM, Šalounova.

21. 11., 9.00–12.30: Keramická díl-
na – Vánoční I. DDM JM, Šalounova.

21. 11., 13.30–17.00: Keramická díl-
na – Vánoční II. DDM JM, Šalounova.

21. 11., 9.00–14.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu – rodinné dvojice. DDM 

JM, Šalounova.

27. 11., 16.00–18.00: Adventní 
zdobení. Výroba adventních kalen-

dářů a vánočních ozdob. DDM JM, 

Šalounova.

28. 11., 9.00–13.00: Tvořivá díl-
na – Keramický šperk v kůži. Kera-

micko-výtvarný workshop. DDM JM, 

Šalounova.

28. 11., 13.30–17.00: Tvořivá dílna 
– Sypaný smalt. Výtvarně-rukodělný 

workshop. DDM JM, Šalounova.

28. 11., 9.00–16.00: Tajná výprava. 
Turistický výlet. Hrusice.

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu 

programu. Info na www.ddmjm.cz

KC Zahrada zve na koncert české pop-rockové hudební skupiny, jejímž členem byl 

dlouhá léta také Michal Hrůza. 

Ready Kirken, 26. 11. 2015 od 20.00 hod.
Skupina, jež vznikla v roce 1996, představí svou novou desku „Kde byl vykopán 

zakopanej pes“ vydanou v nedávné době a nevynechá ani své nejznámější hity 

za téměř 20 let své existence. Rezervujte si vstupenky na tuto českou hudební 

stálici včas! 

Kamarádka na dlouhé večery – 
místní lidová knihovna

Dny se zkracují a  veče-

ry jsou, pokud nemáte 

samozřejmě jiný pro-

gram, jako stvořené 

pro pohodlné usazení 

s  knížkou. Máte rádi 

romány, baví vás kri-

mi zápletky, nebo jen 

tak rádi cestujete s  ces-

topisnou knížkou? Chybí vám 

doma zábavná knížka pro vaše děti? Pak 

si udělejte procházku do  místní lidové 

knihovny. Najdete ji v  budově základní 

školy Donovalská. Nabízejí tady přes 15 

tisíc zajímavých knižních titulů včetně 40 

knižních novinek. Registrovaní uživatelé 

knihovny mohou zdarma využít počítač 

s připojením k internetu. 

A  zajímavost nakonec – místní lidová 

knihovna je nejstarší knihovnou na území 

Jižního Města a od roku 1999 organizač-

ně patří pod Chodovskou tvrz. 

Dana Foučková

KNIHOVNA JE 

PRO VÁS OTEVŘENA 

2X TÝDNĚ V PONDĚLÍ 

14–18 A VE ČTVRTEK 

13–17 HODIN
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
vás srdečně zvou na výstavu

Tištěno z lina

Ve foyer opatovské knihovny 

představí svůj soubor černobílých 

i barevných linorytů Zdenka Hušková 

(*1977).

od 2. 11. do 28. 11. 2015

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po až Pá 9–19 hod.; So 9–15 hod.

tel.: 272 918 759

Tvrz rozezní známé hity 

Ve  středu 25. listopadu ožije v  19 ho-

din Chodovská tvrz muzikálovými a  jiný-

mi písněmi na  pěveckém koncertu Jitky 

Svobodové a  Jana Horálka. Jako spolu-

účinkující vystoupí dále Eva Mundierová 

a Smíšený komorní sbor Bella campanu-

la, na klavír doprovází Petr Malínek. Z bo-

hatého repertoáru zazní například písně 

z muzikálu Starci na chmelu, ale i  řada 

dalších známých hitů jako Tam za  vo-

dou v rákosí, To se nikdo nedoví a  řada 

dalších.

Info: Marie Šatavová

maruska_2004@volny.cz

Bihári, tedy od klasiky až po etno

4. listopadu vystoupí v Chodovské tvr-

zi v 19 hodin Mário Bihári, který ztěles-

ňuje spojení romského hudebního cítění 

s klasickou, folkovou i moderní elektro-

nickou hudbou, popem a  jazzem. Jeho 

sólové vystoupení je vždy zcela ojedi-

nělým zážitkem. Pokaždé trochu jiným, 

vždy však strhujícím. Virtuózní skladby 

střídají variace na romská témata i klid-

nější polohy autorské tvorby. Hudební 

projev Mária Biháriho je nezaměnitelný, 

originální a  zasahuje široké spektrum 

posluchačů.

Pavel Bárta

Jaroslav Hutka na tvrzi, avšak vůbec ne zatvrzele

Legenda českého folku, jedna z  ikon sa-

metové revoluce a  především vynikající 

písničkář a textař Jaroslav Hutka vystou-

pí 18. listopadu v 19 hodin na Chodovské 

tvrzi. Hutka hraje a zpívá již od roku 1966 

a představuje tak jednu z nejznámějších 

postav tuzemské hudební scény s  širo-

kým repertoárovým záběrem od vlastních 

písní až po moravské 

lidové písně a balady. Di-

váci se mohou těšit na průřez autoro-

vou tvorbou od dob exilu během normali-

zace až po zcela aktuální kusy. 

Info: Vladimír Lachout: 739  565  721, 

vladimir.lachout@seznam.cz

Josef Velčovský na Chodovské tvrzi

Až do 28. 11. probíhá ve Velké galerii 

již druhá společná výstava význačné-

ho českého grafi ka Josefa Velčovské-

ho a  sochaře Ladislava Janoucha. Jo-

sef Velčovský léta patří mezi grafi ckou 

elitu naší společnosti. Málokdo ale ví, 

že Josef u  nás zakládal před mnoha 

lety obor zvaný arteterapie a  byl jeho 

protagonistou. Autor si vytvořil osobi-

tý styl, který není zaměnitelný s  jiným 

autorem. Nosným tématem tvorby Jo-

sefa Velčovského je žena. Při pohledu 

na  jeho krajiny se vždy nakonec objeví 

žena, nebo její část. 

Tak trochu jiný Haloween na Chodovské tvrzi

Zveme vás 2. listopadu v  16 hod. 

do  Chodovské tvrze, kde bude probí-

hat tematická výtvarná dílna pro děti. 

S vlastnoručně vyrobenými lampiony se 

za doprovodu hudby  vydáme v 17.30 

tajemným průvodem až na místní hřbi-

tov, kde bude pro účastníky průvodu 

připraven malý dárek.  

18. 11. 2015

OD 19.00 HODIN

CHODOVSKÁ

TVRZ

VÝSTAVA NA RADNICI

Česká krajina 

v obrazech 

Vladimír Mencl

3. 11. – 30. 11. 2015
Budova radnice ÚMČ Praha 11 

Ocelíkova 672, Praha 4

Otevřeno: 

Po a St 8.00 – 17.30 hod.

Út a Čt 8.00 – 15.30, Pá 8.00 – 14.00

Farnost sv. Františka vás zve na Tra-

diční křížovou cestu na Petřín v neděli 

29. 11. 2015. Sraz je na strahovském 

náměstí před kostelem ve 14.30.

Sdružení křesťanských seniorů pořádá 
v sobotu 5. prosince 2015 Adventní 
zájezd do Drážďan. Odjezd je z par-
koviště u Komunitního centra Matky 
Terezy (metro Háje) v 7.00. Předpo-
kládaný návrat večer ve 20.00. 

PODĚKOVÁNÍ

Dobrý den,

rád bych touto formou poděkoval 

za zřízení zóny 30 v ulicích Křejpského, 

Nad Opatovem, Šalounova a  dalších 

(prostě od Billy u zast. Ke Kateřinkám 

dál). V  místě je několik nepřehledných 

přechodů, na  kterých se nyní budu se 

svými dětmi cítit bezpečněji. Ačkoliv 

drtivá většina řidičů zde jezdí opatrně, 

sem tam se našel někdo, pro koho byla 

povolená rychlost rychlostí přikázanou, 

a projížděl zde bezohledně a nebezpeč-

ně – věřím, že to se nyní změní. Sám 

jsem v  minulosti chtěl městskou část 

o  zřízení této zóny požádat, tak jsem 

rád, že jste mne s její realizací předběhli.

S pozdravem,

Vratislav Filler, Křejpského 3

Za  starostlivou péči o  spolubydlící dě-

kují paní Věře Mohrové.

 obyvatelé Domu s pečovatelskou 

službou, Šalounova 2025/7

Aktuálně

  jubilea na Chodovské tvrzi  

Zlatou 
svatbu oslavili 

na Chodovské 

tvrzi 25. září 

manželé Daniela 

a Luděk Urbanovi. 

My se připojujeme 

ke gratulantům 

a přejeme hodně 

štěstí do dalších 

společných let. 

Pozvánky do Chodovské tvrze
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Každoroční Dny Prahy 11 symbolicky 

připomínají svým pořadovým číslováním 

rok 1971, kdy se do domů Jižního Měs-

ta stěhovali první obyvatelé. Již v  roce 

1965 se ovšem o zdejší zástavbě rám-

cově vědělo. Jednali urbanisté a úřední-

ci, taky tehdejší politici, schvalovaly se 

záměry. Pronikaly první zprávy do zdej-

ších obydlí v zástavbě dosud předměst-

ské. Metropole vystrkovala drápky, ně-

koho to těšilo, jiné znejistilo. Letitým 

čekatelům na  solidně vybavený řadový 

byt nadcházela mlhavá naděje. Již s tě-

mito dobami by bylo možné spojovat 

počátky Jižního Města. Založení Nové-

ho Města pražského se také datuje již 

od napsaného textu, od vydání přísluš-

né listiny Karlem IV. (Mimochodem, origi-

nál brzy zanikl. Spory mezi zaskočeným 

Starým a  ambiciózním Novým Městem 

se staly činitelem v husitských válkách. 

Staroměstští ve chvíli přechodné převa-

hy privilegia zničili. Realitu však nezmě-

nili.) Založení Jižního Města lze pak ur-

čitě spojovat s rokem 1971, kdy začaly 

vznikat jeho technické sítě. Domy násle-

dovaly a v roce 1976 se do nich stěho-

vali první obyvatelé. 

Chodby stanice metra Háje skrývají mra-

morovou desku z roku 1980, kdy se sta-

nice ještě jmenovala Kosmonautů. Exis-

tence desky symbolizuje uzavření diskusí 

o způsobu páteřního spojení nové části 

Prahy s centrem a připomíná reálné do-

končení jeho jistě nejrozumnější formy. 

Vzniklo z potřeb Jižního Města a dobře 

slouží všem. Prodloužení trasy bylo pro-

ponováno s předstihem. Většina stanic 

ale dosud vyhlíží městštěji pod úrovní 

komunikací než nad ní. Pouze okolí stani-

ce Chodov již prošlo vznikem Obchodní-

ho centra Chodov důstojnou proměnou, 

hodnou Jižního Města; nyní bude ještě 

brzy završena. Před deseti roky, v pozd-

ní večer 9. listopadu 2005, bylo možné 

poprvé vstoupit do koridorů, zprvu umě-

le potemnělých, základního areálu cent-

ra. Jen na okraj: mezi mnoha přítomný-

mi jsem tam v šeru potkal osobu, jež se 

roky předtím výrazně zasazovala o vznik 

areálu. Když zazářily laserové paprsky 

a probudil se První Den Centra, na pódiu 

jsem ji nenašel. Zvykáme si na  promě-

ny života, také třeba na cenovou hladi-

nu zboží v supermarketech v  republice. 

Hlavně když bude stejně hodnotné jako 

v zemích jádra nynější evropské pospo-

litosti a když povolovací systémy nebu-

dou obcházet povinné parametry. Ne-

dávno jsme nakoukli do  Londýna, moc 

zajímavé město, i  když natrvalo bych 

neměnil. Některé nám z domova známé 

potraviny, zakoupené v  tamních super-

marketech, se zdály chutnat plněji, lépe. 

Že by z radosti z cestování?   

Jiří Bartoň

Pamětní deska ve stanici metra Háje. 

Foto: Jiří Bartoň

Život na Jižním Městě

Centrum Filipovka na Jižním Městě II

Na Jižním Městě II, v ulici Filipova, č. p. 2013 (bývalé jesle), vzniká komunitní, 
integrační a volnočasové centrum Filipovka. 

Společnost Hornomlýnská, o. p. s., budu-

je v objektu bývalých jeslí nový, příjemný 

a bezpečný prostor nejen pro obyvatele 

sídliště, ale také pro občany bydlící v při-

lehlém okolí. Otevření centra je napláno-

váno na  1. ledna 2016, ale již na  pod-

zim tohoto roku budou zahájeny práce 

na  úpravách interiéru a  okolní zahrady. 

„Jsme plni odhodlání a nadšení pustit se 

do smysluplné práce,“ říká ředitel společ-

nosti Roman Mucha a manažerka centra 

Iveta Hejlová dodává: „Nemáme patent 

na rozum, a tak bychom rádi požádali ty, 

pro které Filipovku budujeme, aby přišli 

a poradili nám, jak na to.“ Pro aktivní ob-

čany, seniory, rodiče na  mateřské a  dal-

ší sousedy jsou připravena tři setkání, 

na  kterých tvůrci projektu Centra Filipo-

vka chtějí informovat o  svých záměrech 

a hlavně se jich zeptat, o co mají zájem, 

co jim na sídlišti chybí a co by uvítali.

•  Setkání se seniory
9. listopadu 2015, 9.00 hod.

•  Setkání s rodiči na rodičovské dovolené
10. listopadu 2015, 9.00 hod.

•  Setkání se všemi sousedy a lidmi 
s hendikepem
11. listopadu 2015, 16.00 hod.

„Navštivte nás a pomozte nám vybudo-

vat uprostřed sídliště oázu klidu a poho-

dy,“ vyzývá Roman Mucha své sousedy 

a doufá, že ve snaze být užitečný nezů-

stane se svými přáteli osamocen. 

Info: www.centrumfi lipovka.cz
Ing. Roman Mucha

ředitel společnosti Hornomlýnská, o. p. s. 

vedoucí centra služeb Filipovka

OC Chodov brzy po otevření v pohledu 

od ZŠ Chodov. Foto: Jiří Bartoň

Pětky i jejich součty na konci letopočtů

Obchodní centrum překročí desítku 
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Herbadent Praha 11 SJM zahájil sezonu
Tréninky dívčího fl orbalového klubu začaly 

již 1. 9. 2015. Tréninky navázaly na sou-

středění, které proběhlo předposled-

ní srpnový týden v Radotíně. Od září se 

hráčky všech kategorií připravují na  svo-

je soutěžní období. Nové hráčky si rych-

le našly v týmech kamarádky a trenéři se 

seznamují se svými týmy. Herbadent si 

letos zahraje soutěže v  kategoriích elé-

vek (ročník 2005 a mladší), mladších žá-

kyň (2003, 2004), starších žákyň (2001, 

2002), dorostenek (1999, 2000), juniorek 

(1997, 1998) a žen.

FLORBAL JE HLAVNĚ PRO HOLKY!!!!

www.herbadentfl orbal.cz

Sport

Nábor
Ve  všech mládežnických kategoriích 

rádi přivítáme nové hráčky. Hráčky 

u nás trénují od 5 let. Jsme ryze dív-

čí tým, který vytváří dívkám vynikající 

podmínky pro sportovní růst. 

V případě zájmu kontaktujte šéftrenér-

ku klubu Karolínu Šatalíkovou: 

tel.: 608 508 967

e-mail: satalikova@volny.cz

Stříbrná medaile pro Taneční klub Sparta Praha
Taneční klub Sparta Praha získal na Mis-

trovství České republiky čtyřpárových 

družstev ve  standardních tancích, které 

proběhlo 20. září ve  Zlíně, skvělé druhé 

místo. 

Klub se věnuje standardním a  latinsko-

americkým tancům, vznikl v  roce 2000 

a  sídlí na Gymnáziu Opatov. Za patnáct 

let svého působení se stal 9x mistrem 

České republiky, 2x získal stříbrnou me-

daili, 2x to byl bronz a 2x se umístil na 4. 

místě. Klub založili devítinásobní mistři 

České republiky a fi nalisté mistrovství Ev-

ropy Marcel a  Lenka Gebertovi s  cílem 

vytvořit co nejlepší tréninkové podmínky 

pro soutěžní taneční páry a  pomoci jim 

tak dosahovat nejlepších výsledků. Pod 

jejich vedením vyrostlo mnoho výborných 

tanečníků, mistrů republiky, fi nalistů i se-

mifi nalistů MČR. 

www.tksparta.cz

Klub pořádá také kurzy pro mládež 
a pro dospělé. 
Již třetím rokem otevírá kurzy pro děti 

ve věku 5–8 let. Zábavnou formou se 

snaží dětem ukázat krásu tance, kte-

rý člověka provází od  nepaměti. Děti 

se postupně učí základní kroky jednot-

livých tanců, až se dostanou k sesta-

vám složitějším, se kterými pak začína-

jí jezdit na taneční soutěže. 

také kurz
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Žákyně Atletiky Jižní Město mistryněmi ČR v soutěži družstev

V sobotu 3. října 2015 se sjelo nejlepších 

deset kvalifi kovaných týmů žákyň z České 

republiky do Staré Boleslavi, aby na pro-

slulém stadionu Emila Zátopka v Houšťce 

změřily své síly v Mistrovství ČR družstev. 

Družstvo žákyň z  oddílu Atletika Jižní 

Město dávalo o sobě v dlouhodobé více-

kolové kvalifi kaci patřičně vědět a odjíždě-

lo s ambicí bojovat o posty nejvyšší. Papí-

rové tabulkové předpoklady byly příznivé 

a naše žákyně je naplnily na sto procent.

Zlaté medaile mistryň ČR putují na Již-
ní Město
Naše třinácti- až patnáctileté žákyně zís-

kaly 166 bodů a nechaly za  sebou stří-

brný tým A.C.TEPO Kladno o  18 bodů 

a  bronzové SSK Vítkovice o  plných 40 

bodů. Tato zlatá tečka za atletickou se-

zonou 2015 je třešničkou na dortu všech 

výrazných úspěchů v soutěžích jednotliv-

ců mladých atletů a atletek oddílu Atleti-

ka Jižní Město na pražské, celorepubliko-

vé i mezinárodní úrovni.

Více na: www.atletikajm.cz

Atletika Jižní Město ovládla mistrovství ČR žactva

Až neuvěřitelným způsobem se prosadili 

naši mladí atleti na Mistrovství ČR v kate-

gorii žactva. Mistrovský víkend 19. – 20. 

září 2015 na stadionu ASK Slavia v Edenu 

se odehrál v režii mladých atletů z oddílu 

Atletika Jižní Město.

Žákyně získaly osm zlatých medailí, na-
víc máme bronz z oštěpu žáků. Náš od-
díl se stal s velkou převahou nejúspěš-
nějším v celé ČR.
Pozlacený víkend v Edenu zůstane dlouho 

v paměti a zapsán do historických atletic-

kých análů, vždyť šest zlatých medailí Anny 

Kerbachové nemá historickou obdobu ne-

jen v  žákovské kategorii. Čtyři zlaté kovy 

Terezy Eleny Šínové jsou hned dalším zla-

tým hřebem žákovského Mistrovství ČR.

 Více na: www.atletikajm.cz

Soutěž talentované mládeže v Taekwon-Do ITF v Brně
Sportovní hala univerzitního kampusu 

v Bohunicích v Brně hostila 3. a 4. října ce-

lorepublikové klání středisek talentované 

mládeže (STM) v Taekwon-Do ITF. Na zá-

vodech tradičně nechyběli talentovaní 

žáci a junioři ze školy Ge-Baek Hosin Sool, 

která soutěžila za region STM Praha II. Ze 

skupiny cvičící na ZŠ Campanus úspěšně 

školu reprezentoval Lukáš Boček, který  

vybojoval stříbrnou medaili ve  sportov-

ním boji v  kategorii juniorů jednotlivců.  

Za krásné třetí místo v silovém přerážení 

si velkou pochvalu zaslouží David Povýšil. 

Lukáš i David se přičinili o zisk zlaté me-

daile v silovém přerážení a ve speciálních 

přerážecích technikách družstev, dále pak 

vybojovali bronzovou medaili v  sportov-

ním boji a v technických sestavách druž-

stev. Všem závodníkům děkujeme za kva-

litní výkony a  přejeme hodně úspěchů 

na  Mistrovství ČR, které bude probíhat 

13. až 15. listopadu v Nymburce.

Na ZŠ Campanus probíhají tréninky kaž-
dý den podle rozpisu na stránkách ško-
ly www.tkd.cz v  sekci rozpis tréninků. 
Informace na  tel.: +420 603  302  739, 
info@tkd.cz

Pořád mu to běhá
Desetibojař Roman Šebrle je duší stá-

le sportovec. Proto si nemohl na kon-

ci září nechat ujít unikátní závod Běh 
Prahou 11 a  trať vedoucí skrz Jižní 

Město. Návštěvníci tak viděli olym-

pijského usměvavého vítěze přímo 

v reálu.   
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NAJDI 

PĚT 
ROZDÍLŮ

TAJENKA: Začne-li zima až s adventem, ...
Svá řešení posílejte do konce listopadu buď e-mailem na adresu: klic@praha11.cz, nebo na adresu 

redakce časopisu Klíč, Ocelíkova 671, Praha 11. Donést můžete samozřejmě i osobně ☺ Pět správných  

vylosovaných odpovědí odměníme knížkou z nakladatelství METAFORA. Výherce zveřejníme v lednovém čísle.

www.metafora.cz
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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, 

vyměníme vaši nemovitost, vyřešíme 

dluhy, exekuce, privatizaci. Přijďte se 

s námi ZDARMA poradit do našich kan-

celáří: Krejnická 2021/1 a  Opatovská 

1753/12 na  tel.: 607 001 188. E-mail: 

info@jihomestskereality.cz

• Spěcháme s  koupí 2 bytů na  Jižním 
Městě. Prodali jsme rodinný dům za Pra-

hou, máme připravenou hotovost. Jen pří-

má koupě od majitele, nechceme RK. Tel.: 

606 337 132.

• Hledám ke  koupi byt 3 + kk a  větší 
v  Praze 11. Družstevní nebo OV. Pů-

vodní 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

• 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

• Hledáme pronájem bytu o  velikosti 

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

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

ně poplatků, kdekoliv v Praze a okolí. Volej-

te nebo pište prosím na tel.: 603 257 202

• Poptávám byt pro rodinu na P8,9 nebo 
v okolí (do 30 minut), můžeme se stěho-

vat ihned, ale nespěcháme. Ideálně na 2 

roky nebo i více. 2 + 1 až 3 + 1 do 16 tisíc 

vč. poplatků. Výhodou lodžie nebo balkon. 

Tel.: 605 845 088

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

stěhování po dohodě, nejlépe po částečné 

rekonstrukci. Na zařízení nezáleží. Za pří-

padnou nabídku děkuji. Tel.: 774 514 241

• Nabízím KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ 
zde na  Praze 11 – Chodově v  hezkých 

a levných zařízených apartmánech s vlast. 

WC/koupelnou. Vhodné pro služební ces-

ty a  návštěvníky Prahy, možno i  jen pro 

1 osobu jen na 1 noc. Tel.: 606 909 032 

FINANCE A PRÁVO 
• 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

• 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, 

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, e-mail: 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

• Advokátní kancelář u  metra Háje, 
Praha 4 – právní služby pro obča-

ny, družstva, fi rmy – zastupování 

u  soudu, rozvody, výživné, SJM, vy-

máhání pohledávek, smlouvy, trestní 

právo, dědictví, exekuce, bytová problema-

tika, převody bytů do os. vlastnictví atd. 

Tel.: 606 125 069, causa@cmail.cz 

ZDRAVÍ A KRÁSA 
• 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.

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

v  práci. Profesionální služby za  rozumné 

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

www.kadernice-do-domu.cz

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• Levně odvoz nábytku, el. spotřebičů 
apod. do sběrného dvora. Výhradně čeští 

pracovníci! Ceny od 100 Kč. Bourání a ře-

zání betonových příček. Likvidace byto-

vého jádra s odvozem 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, 

zednikjindra.sluzby.cz

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

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

• ! VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ ! Vyklízíme 

byty, pozůstalosti, sklepy, domy atd. Od-

voz starého nábytku na  skládku. Odvoz 

nepotřebných věcí z domácnosti i zahrady 

na skládku. Stěhování. Tel.: 773 484 056

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + 
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

REALITNÍ CENTRUM
JIŽNÍ MĚSTO

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

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

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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• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER 
A  BYTŮ NA  KLÍČ. Obklady, dlažby, štu-
ky, instalatérské a  elektrikářské práce. 
Tomáš Doležal, tel.: 723 044 706, www.
koupelny-praha-rekonstrukce.cz, e-mail: 
dolmek@seznam.cz.

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

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 
v  bytech i  SO + NE. Tel.: 602  719  678 
od 7 do 22 hod. Prodej nových a odvoz 
starých chladniček.

• Plovoucí podlahy, tapetování, malířské 
práce, stropní kazety, dekorace, bytová já-
dra, rekonstrukce bytů. Zaměření zdarma. 
Levně, rychle, kvalitně. Tel.: 603 494 330, 
e-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• Instalatér – opravy voda, odpad, plyn, 
montáž. Tel.: 603 771 808

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, 
DVD, HI-FI věže, historická elektronika, 
LCD monitory a počítače. Rozumné ceny. 
AVC servis – tel.: 222  361  720, mobil: 
602 390 630

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 
dlažby. Malířské a  bourací práce, odvoz 
suti. Rekonstrukce jader, domky, nebyt. pro-
story. Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738, 
e-mail: marti.dvorak@centrum.cz.

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-
vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-
ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 
Sami odvezeme a  přivezeme ZDARMA. 
Tel.: 606 312 174, www.cistirnaperi.cz

• Malování – NOVOTNÝ MALOVÁNÍ – 
Novotný – tel.: 606  556  547 – malová-
ní, lakování, štukování, fasády, zaměření 
zdarma, práce i  o  víkendu. www.malova-
ni-novotny.cz, e-mail: malovani.novotny@
seznam.cz

• Obklad, dlažba, zednické a  malířské, 
instalatérské a elektro práce, bytová já-
dra, rekonstrukce bytů a  koupelen, drob-
né práce. Byt. jádra již od  99  000,– Kč 
„na  klíč“. Cenová nabídka zdarma. Tel.: 
608 709 716, www.rakovec.cz

• 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

• HUBENÍ ŠTĚNIC A HLODAVCŮ. Rych-
le a levně vyřešíme váš problém. Štěnice, 
švábi, mravenci faraóni, hlodavci a  další. 
Tel.: 607 607 201, www.zzgroup.cz

• SÁDROKARTON OSKAR – provádíme 

sádrokartonářské práce (příčky, stropy, 

předstěny, půdní vestavby, akustické od-

hlučnění, bytová jádra), zednické a  malíř-

ské práce. Tel.: 774 042 960, SADROKAR-

TONOSKAR@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

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

dej, dovoz, instalace, ladění nových TV, 

odvoz a  eko likvidace staré techniky. 

Tel.: 602 832 751 

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

lek-Jižní Město. Tel.: 602 649 359

• 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 eletro-

spotřebičů. Mobil: 739 049 499, krizjiri@

volny.cz 

• 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 

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE. PVC, vinyl, ko-

berce, plovoucí podlahy. Návštěva se vzor-

ky, zaměření a cenová kalkulace ZDARMA. 

Mobil: 604 623 052, e-mail: blahapodlahy

@seznam.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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výmě-

ny a  opravy baterií (záruční a  pozáruční 

servis dodaných baterii), WC, připojení 

praček, myček, montáže a  opravy rozvo-

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

seznam.cz

• Čištění koberců, sedaček, židlí a  dal-
šího čalouněného nábytku extrakční 
(mokrou) metodou. Také o víkendech. Do-

prava po Praze zdarma. Kvalita za rozum-

nou cenu. Tel.: 737 566 189, (večer také 

211 144 181)

• Instalatér u Chodovské tvrze V. Škapa. 
Tel.: 728 386 419

• Čistíme koberce, sedačky, postele apod. 
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

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 
skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety. 
Tel.: 737 202 354

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

• Provádíme veškeré stěhovací a vyklíze-
cí služby. Prohlídka technikem ZDARMA, 
KM po Praze ZDARMA. Tel.: 727 943 277 

POČÍTAČE
• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-
bízím: školení MS Offi  ce, servis vašeho 
PC, výběr hardware a  komplexní řešení 
webu s  internetovým marketingem. Mo-
bil: 733  731  892, e-mail: david.simko@
centrum.cz

• PC kámoš – Počítačový servis. Oprava 
PC, vyčištění a  zrychlení PC, odvirování, 
záchrana dat, přeinstalace Windows, in-
stalace WiFi. Přijedeme i k vám. Praha 4. 
Tel.: 774 353 444, www.pckamos.cz

• 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 
• UBYTOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH. Přijďte 
pobejt do  rodinného hotelu Krakonoš 
v Rokytnici nad Jizerou a poznejte nejvyš-
ší hory ČR. Více informací na www. hotel-
krakonos.cz nebo tel.: 603 155 874

• VEČERNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ – Chybí vám 
babička nebo je od vás daleko? Rádi byste 
večer někam za kulturou či se jen bavit? Na-
bízím večerní hlídání na P 4,10,11, st, pá, 
so od 20.00. Po domluvě i jinak. Já SS 33 
let. ŘP, čistý RT, stabilní zaměstnání, sama 
matka, syn 13 let. Kontakt : 775 991 320, 
janak82@seznam.cz

• 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

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

na přikrývky, polštáře
SLEVA 10%

Platnost slevy do 20.12.2015
OC Arkady, OC Chodov 

DBK, Plaza Novodvorská
Slevy se nesčítají.
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• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové šití, 

opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majerová, 

Zakouřilova 94, Praha – Chodov. Tel.: 

272 929 597

• LEVNÁ DOPRAVA z/na LETIŠTĚ – 
480,– KČ/AUTO. Pevná konečná cena 

bez poplatků za čekání a nástup, max. 4 

pasažéři, snadné objednávání, spolehli-

vost. Tel.: 603 431 716, 608 553 080, 

www.mrtransfer.cz 

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výroba 

klíčů, opravy obuvi, brašen, kabelek, dešt-

níků, oděvů, bund, ortopedické opravy. 

Provádíme gravírování, broušení nožů 

a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opa-

tov, www.opravyobuvi.cz

• 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 

• KREJČOVSTVÍ Zuzana Šemlová – 

opravy, úpravy oděvů a bytového textilu. 

Zdiměřická 1446, Praha – Jižní Město. 

Otevřeno: PO–ČT od  10.00 do  18.00, 

PÁ od 10.00 do 15.00. Tel.: 734 487 143 

• 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

• Ateliér Opatov: Kurz výtvarného umění 

pro dospělé. Portréty na zakázku od aka-

demického malíře. Rámování a  pasparto-

vání obrazů a grafi k. Křejpského 1508/29, 

Praha 4, tel.: 777  293  051. Rámování 

otevřeno po  předchozi telefonické do-

mluvě! Kontakt: ramovanijm@seznam.cz, 

atelieropatov.webnode.cz

• VÝUKA HUDBY U  VÁS DOMA – pro 

děti a  dospělé. Vyučované obory: KYTA-

RA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY, ZOBCOVÉ 

FLÉTNY, KLAVÍR, KLARINET, HOBOJ. 

Výuka probíhá zábavnou a  individuální 

formou. INFORMACE: Martina Dvořáko-

vá, dipl. spec. Tel.: 602 646 628, e-mail: 

radostnahudba@seznam.cz 

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

 
www.vedlesebe.cz

+420 608 337 329 

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

KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
MUDr. Jana Horká
Dermacentrum

sy
sté

m O
PTIM

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
KLÁRA SAMKOVÁ, s. r. o. 
Specialista na spletité případy

 Akční rádius po celé ČR
 Nebojíme se 
  Nepodléháme lokálním 
sítím a jejich zájmům
 Osobní vhled 

 www.lawyers.cz          klara.samkova@lawyers.cz          Praha - Tel.: 224 211 816

V Praze 11  vás rádi uvítáme hned
ve dvou pobočkách - FOKUS optik:

Arkalycká 757/6, přímo na stanici
metra C - Háje, nebo v ulici Hráského 2231
(kousek od stanice Metra C - Chodov).

Máme brýle
pro každé oči!
 široký výběr dioptrických obrub

 a slunečních brýlí 

 kvalitní  brýlová skla a kontaktní čočky 

 měření zraku a aplikace kontaktních čoček

 příjemné prostředí a kvalifikovaný personál
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www.fokusoptik.cz
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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


