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Vánoce 
Prahy 11 
Zpříjemněte si adventní čas koncerty, 

divadly, jarmarkem, čtením pohádek 

nebo jen vycházkou vánočním trhem 

s vůní kořeněného vína
(více na str. 16 – 17)

VÍTE, KDE 

ZKOUŠÍ ANETA 

LANGEROVÁ?



2 Inzerce

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

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

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

SLEVA

NA DOPLATEK
25

věk od 16-ti
do 59-ti let

SLEVA

NA DOPLATEK
věk do 15-ti let,

nad 60 let

*Čtěte pečlivě příbalovou informaci! Správně použití konzultujte se svým lékařem či lékárníkem. Nabídka platí pro držitele Klientské karty 
do 31. 12. 2015 do vyprodání zásob a v běžnou pracovní dobu. Sleva až 50 % na doplatek platí u léků hrazených z veřejného zdravotního 
pojištění 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. Více informací v lékárně a na www.medifin.eu

PREVENCE 
měření cholesterolu 

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

léčivý přípravek k vnitřnímu užití, obsahuje ambroxol-hydrochloridléčivéčivý příý přípravek k vk k vnitřnnitřnímu uímu užitížití obsaobsahujehuje ambroambroxol hxol hydrocydrochlorihloridd

PRO DĚTI
Mucosolvan Junior
100 ml sirup 85 Kč

usnadňuje vykašlávání,
uvolňuje zahlenění, zmírňuje kašel

Mucosolvan®

pro dospělé 100 ml sirup

95 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
109 Kč109

znáte z

TV

proti příznakům chřipky
a silného nachlazení

Coldrex® Maxgrip
 Lesní ovoce, Citron 10 sáčků

léčivý přípravek k vnitřnímu užití

145 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
165 Kč165

a
č
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léčí silnou bolest zad, svalů a kloubů, poskytuje 
úlevu až na 12 hodin, stačí aplikovat 2x denně

Voltaren® Forte  2,32% 100 g gel

léčivý přípravek ke kožnímu podání, obsahuje diklofenak-diethylamin

239 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
285 Kč285

znáte z

TV

ý p p

homeopatický léčivý přípravek

Oscillococcinum® 30 dávek
/perorální

granule

léčivý přípravek k vnitřnímu užití

549 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
645 Kč645

znáte z

TV

léčivý přípravek k nosnímu podání, obsahuje xylometazolin-hydrochlorid

v nabídce také
Olynth HA 0,05% 83 Kč89 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
99 Kč99

v nabídce

rychlá úleva od rýmy, uvolnění ucpaného nosu, 
zvlhčení a regenerace nosní sliznice

Olynth® HA 0,1%  10 ml nosní 
 sprej, roztok

rychlá a účinná úleva od horečky a bolesti, 
pro děti od 3 měsíců

Nurofen®

pro děti jahoda 100 ml sirup

léčivý přípravek k vnitřmínu užití, obsahuje ibuprofen

85 Kč

cena s Klientskou kartou

běžná cena
105 Kč105

znáte z

TV

Poliklinika Šustova     Poliklinika Opatovská    Pobočka Majerského



3Úvodem

Drazí přátelé,

jak ten čas letí. A  jsou tady Vánoce. 

Svátky klidu, pohody, dobra a  lásky. 

Kouzlo těchto svátků přichází do  na-

šich rodin. Určitě dětem září oči při 

pohledu na  vánoční stromeček. Dár-

ky otvírají nitro každého člověka. Ko-

ledy, vánoční poezie, to všechno nám 

tak krásně zpříjemňuje ty radostné 

chvíle v  rodinném prostředí. Ale jsou 

jistě mezi námi lidé, kteří cítí opuště-

nost, osamělost, různé druhy trápe-

ní, nemoc, bolest ve svém srdci. Proto 

je před námi nesmírný úkol. Umožnit 

těmto lidem alespoň kousek té vánoč-

ní radosti, zmírnit ten jejich smutek, 

to jejich strádání. Vzpomínám na  jed-

nu starou moudrou pohádku, možná, 

že ji také znáte: Byl jednou jeden král 

a  ten měl dva syny. Když synové vy-

rostli a  král zestárnul, rozhodl se, že 

předá království tomu, který prokáže, 

že je moudřejší. Řekl synům: „Dám krá-

lovství tomu z vás, který zaplní víc mís-

ta v trůnním sále za peníze, které vám 

dám oběma ve stejném obnosu“.

Jeden syn koupil stoh slámy a zaplnil 

trůnní sál víc než z poloviny. Druhý syn 

si koupil malou svíčku a krabičku zápa-

lek. Když v  sále svíčku rozsvítil, zapl-

nilo její světlo celičký sál od země až 

do stropu. A tak se králem stal druhý 

syn.

I my, každý z nás, můžeme z této malé 

svíčky, z  vánočního stromku přinášet 

naději a  lásku, všude tam, kde je to 

potřeba.

Proto nechme se zapálit láskou a dob-

rotou od  této vánoční svíčky! Sviť-

me svou laskavostí tam, kde žijeme, 

ve své rodině, ve svém prostředí, ko-

lem sebe.

Přeji Vám i  sobě hodně zdraví, klid 

a pohodu.

Váš starosta

Jiří Štyler

Dostavba obchodního 
centra Chodov – 
pokračování 7. díl

Hrát za FLORBAL 
CHODOV může každý, 
kdo má chuť se hýbat

Japonští studenti 
v mateřské škole 
Sulanského

Na vánoční slovíčko 
s Kristýnou

Za zády města ve městě

Nástup do školy 
neznamená konec pohybu 
na čerstvém vzduchu!

Víte, kde zkouší Aneta Langerová?
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Přírodovědná 
vycházka do okolí 
Milíčovských rybníků
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4 Zprávy z Rady MČ

Listopadové zprávy z Rady

Deklarovali jsme zájem navrátit 
KD Opatov kultuře
Rada MČ dne 10. 11. 2015 deklarovala zá-

jem navrátit Kulturní dům Opatov svému 

původnímu účelu, kterým je kultura. Bývalé 

vedení radnice uzavřelo v létě 2014 nájem-

ní smlouvu do roku 2024 s klubem Praž-

ský rohovník – Centrum bojových sportů. 

O možné změně smlouvy vedeme jednání.

Připojujeme se k usnesení ze setkání 
starostů ze dne 15. 10. 2015
Starostové (zástupci) městských částí 

Praha 1–57 v rámci rozpočtových vztahů 

k městským částem hl. m. Prahy pro rok 

2016 trvají na navýšení současné hodno-

ty minimální výše příspěvku na obyvatele, 

a to na částku 2 900 Kč/obyvatel a dorov-

nání fi nančních vztahů jednotlivých měst-

ských částí na min. úroveň roku 2015. 

Pro doplnění: v roce 2014 činil příspěvek 

2 460 Kč, v roce 2015 pak 2 560 Kč.

Podpoříme umírněnou výstavbu 
na vhodném místě 

Rada MČ dne 3. 11. 2015 souhlasila se 

záměrem výstavby bytového domu s ob-

chodními jednotkami na pozemku parc. č. 

180 a 184 v k.ú. Chodov, ulice Květnové-

ho vítězství, dle projektové dokumentace 

pro územní řízení. Navržený bytový dům 

by měl stát na  místě současné neoby-

dlené ruiny. Měl by mít jedno podzemní 

a čtyři nadzemní podlaží a plochou stře-

chu. V domě je celkem navrženo 30 byto-

vých a 5 nebytových jednotek.

Studie 1. etapy Nového Opatova není 
pro nás přípustná
Vedení radnice nesouhlasí se záměrem 

„NOVÝ OPATOV – 1. etapa“ dle předlo-

žené studie nazvané „Praha 11 centrum 

Nový Opatov“. Předložená studie nespl-

ňuje podmínky stanoviska odboru život-

ního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 

k záměru „NOVÝ OPATOV“ v procesu po-

suzování vlivů na životní prostředí (EIA). 

Záměr navíc neřeší lokalitu jako celek 

městotvorným způsobem a nerespektu-

je základní dopravní vazby.  

Podání podnětu na pořízení změny 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy – „Knovízská“
Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo dne 

12. 11. 2015 podání podnětu na změnu 

územního plánu na  území vymezeném 

ulicemi Milínská, U  Záběhlického zámku, 

Mírového hnutí a Türkova. Změna se na-

vrhuje z funkční plochy VN/VV (nerušící vý-

roba a služby/veřejné vybavení) na funkč-

ní plochu VN (veřejné vybavení). Podnět 

byl zaslán magistrátu hl. m. Prahy, odboru 

územního rozvoje jako pořizovateli. Úze-

mí má potenciál pro doplnění chybějící ve-

řejné vybavenosti lokality. S vlastníky po-

zemků městská část jedná.

Další byty v elektronické aukci
Nabízíme v elektronické aukci prodej dal-

ších 13 bytových jednotek. Finanční pro-

středky z aukce chceme použít např. k re-

konstrukci ZŠ Schulhoff ova.

Pořízení regulačního plánu území 
Opatov – Na Jelenách
Zastupitelstvo MČ Praha 11 dne 12. 11. 

2015 schválilo pořízení regulačního plá-

nu v  lokalitě okolo stanice metra Opa-

tov a  v  lokalitě Na  Jelenách. V  území 

byly a  jsou až doposud předkládány ne-

koordinované a  mnohdy předimenzova-

né jednotlivé záměry. Usnesení je prvním 

krokem, který by měl přispět za  účasti 

dalších subjektů ke společnému napláno-

vání budoucího využití území a tím k jeho 

stabilizaci.

Oznámení o prodeji budovy
Záměrem městské části Praha 11 je 

prodat budovu čp. 187 v  ul. Stachova 

včetně pozemků parc. č. 555 a 556 v k. 

ú. Háje. V  případě zájmu je nutné, aby 

zájemci sledovali úřední desku ÚMČ Pra-

ha 11.

Podporujeme naše seniory v plavání
Schválili jsme nákup dalších plavenek pro 

naše seniory. Dovolujeme si vás zároveň 

upozornit na omezení provozní doby ba-

zénu v  prosinci 2015. Ve  dnech 22. až 

27. 12. 2015, 31. 12. 2015 a 1. 1. 2016 

bude bazén z  důvodu sanitární údržby 

uzavřen. Prodej plavenek bude ukončen 

v pondělí 21. 12. 2015 a znovu obnoven 

v pondělí 4. 1. 2016.

Miroslav Dvořák, 

tiskový mluvčí MČ Praha 11 

Vážení občané, v závěru roku 2015 bude pro vás Úřad městské části Praha 11 otevřen takto:
Pondělí 21. 12. 2015 – úřední den od 8.00 do 17.30 h. • Úterý 22. 12. 2015 – rozšířený úřední den od 8.00 do 15.30 h. 

• Středa 23 12. 2015 – zkrácený úřední den od 8.00 do 11.30 h. • Pondělí 28. 12. 2015 – úřední den od 8.00 do 17.30 h. 

• Úterý 29. 12. 2015 – rozšířený úřední den od 8.00 do 15.30 h. • Středa 30. 12. 2015 – zkrácený úřední den od 8.00 do 

11.30 h. (z technických důvodu) • Čtvrtek 31. 12. 2015 – není úřední den od 8.00 do 11.30 h.

Vzhledem k technickým důvodům bude úřad ve čtvrtek 31. 12. 2015 poskytovat pouze služby spojené s přijímáním podání. 

Ing. Simona Klimakovská, v. r. tajemnice Úřadu městské části Praha 11

Návštěvní den 
Petra Jiravy a Jakuba Lepše

Zveme vás na další pravidelné setká-

ní s námi, a to ve čtvrtek 17. prosince 
mezi 15.30 a 17.30 v našich kancelá-

řích v sekci C radnice Prahy 11 v Oce-
líkově ulici. 

Ing. Petr Jirava, zástupce starosty

pro sociální věci a zdravotnictví (ANO)

Mgr. Jakub Lepš, zástupce starosty

pro školství, kulturu a sport (TOP 09)

Vážení obyvatelé Jižního Města. 
Zveme vás opět na tradiční setkání 

starosty a vedení MČ s občany. 
Konat se bude ve 

čtvrtek dne 17. 12. 2015 od 18.00 
v Chodovské škole, 

Květnového vítězství 57.

yvatelé Jižn

Připravujeme pro vás 
vánoční program 
na Jižním Městě 

Součástí budou nejen vánoční trhy, 

ale i  bohatý doprovodný program. 

Podrobnosti najdete na  straně 16, 

webu a Facebooku městské části.
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Ing. Jiří Štyler
starosta

 Znamenají pro mě pře-

devším pohodu, klid, setkání 

s rodinou a duchovní rozjímaní.

  Asi ty dětské.

  Můj první syn se narodil 12. prosince, 

to byl můj předčasný dárek k  Váno-

cům. Na ten den nezapomenu.

  (smích) Řízek! Nejlépe vepřový…

  Připravuji si podle svého bramborový 

salát. Pravidelně chodím na půlnoční, 

do kostela na Boží hod a na mši na 

Štěpána.

  Odpověď už zazněla (smích)

  Přeji vám hodně Božího požehnání, 

klid na  duši, mír v  srdci, a  aby nám 

všem Pan Bůh ráčil zachovat zdravý 

rozum. 

Ing. Ladislav Kos
1. zástupce starosty

 Vadí mi, jak se z  Vánoc 

ztrácí původní smysl a stávají 

se svátky komerce, jídla a pití, k čemuž 

jsme od  konce října masírováni rekla-

mou na Vánoce. I proto neberu Vánoce 

příliš vážně.

  Vánoce před mnoha lety, kdy se 

mi žena vrátila po  čtrnácti dnech 

z nemocnice.

  Nové silniční kolo, které jsem si daro-

val před pár dny (ale koupil bych si ho 

i bez Vánoc). A tak se netěším na Váno-

ce, ale na jaro, až si ho budu moci užít.

  Cukroví už léta nepečeme, ale každý 

rok opráším babiččin recept na vánoč-

ku a upeču tři kusy vánoček. Na Sil-

vestra pak další dvě. Teď mne ale 

napadá, proč tuhle dobrotu nikdy ne-

peču během roku? 

  Odlévání olova. V  bizarních tvarech 

odlitku pak každý čte to, co si tam 

chce přečíst. A zavládne spokojenost 

s budoucností...

  Řízek.

  Přeji nám všem, abychom mohli být 

strůjci svého osudu, aby o  našem 

osudu nerozhodovali jiní. Hezké svát-

ky vánoční vám všem.

Ing. Petr. Jirava
zástupce starosty 

 Vánoce pro mě znamena-

jí pohodu, klid setkávání s přá-

teli a samozřejmě odpočinek. 

  Mám rád vánoční čas a všechny pro-

žité Vánoce pro mě mají své kouzlo.

  S  dárky to mám podobně, všechny 

mě potěší a radost z nich mám poka-

ždé ohromnou.

  Já na sladké moc nejsem, ale o Váno-

cích si neodpustím marokánky a vanil-

kové rohlíčky ☺
  Občas chodím na  půlnoční a  samo-

zřejmě nesmí chybět koledy, ty k Vá-

nocům prostě patří.

  Kapr ☺ Ale řízečky mám taky rád.

  Milí čtenáři Klíče, prožijte letošní vá-

noční svátky tak, jak by se prožívat 

měly. Tedy v klidu, pohodě, s rodinou, 

s přáteli, zastavte se na chvíli, odpo-

čiňte si! 

Mgr. Jakub Lepš, M.A, 
zástupce starosty

 

 Když vše dobře dopadne, 

tak hlavně odpočinek a  čas 

na rodinu.

  Určitě ty, když jsem byl hodně malý 

a k tomu ty z posledních let s manžel-

kou a naším malým synkem.

  Opět musím zmínit synka – jeho ob-

rovská radost z dětského piana byla 

zároveň i nejlepším dárkem pro mě.

  Rozhodně perníčky.

  I  ta se vztahuje k  jídlu, a  to každo-

roční hubník od mojí maminky k obě-

du 24.12.

  Jak kdy, někdy i  jiná ryba než kapr, 

ale nejraději mám stejně přílohu, tedy 

bramborový salát.

  Přeji všem klidné Vánoce a  hlavně 

hodně zdraví!

PhDr. Šárka Zdeňková
radní

 V  každém věku pro mě 

znamenaly něco jiného. Kdy-

si bylo čekání na ně nekonečné, stej-

ně jako tajemnost Štědrého dne. Po-

slední roky si užívám kouzlo ježíška 

se svými malými dětmi a uvědomuji 

si, jak vzácný je každý rok, kdy mů-

žete dávat tu pravou ježíškovskou 

radost.

  Že by ty letošní? ☺
  Tak těch bylo určitě hodně, ale i kdy-

byste mě rozkrájeli, zajíčka plyšáka 

nenapíšu ☺
  Sladké nejím, ale pro dvoje cukro-

ví dělám výjimku – vanilkové rohlíčky 

a pracny, které umí skvěle moje máma 

(a já pořád ne).

  Koukat na pohádky.

  Kapr i řízek.

  Vánoce jsou citlivým obdobím, ať se 

nám to líbí, nebo ne. Před těmito dny 

neschováme žádné city a  mnohdy 

hluboká přání nebo zapomenuté po-

tíže vykukují na povrch. Přeji vám, ať 

Vánoce spojí vaši radost s těmi, kte-

ré milujete.

Jan Říčař, MBA
radní

 Možnost strávit krásné 

chvíle s rodinou a přáteli.

  Každé mají něco. Ale nezapomenu 

na  Vánoce, které jsem strávil, když 

byli moji rodiče ještě spolu.

  Plyšový tygr ☺
  Na  Vánoce jím sladké, mám rád 

všechno čokoládové a  babiččinu 

švestkovou omáčku s madlemi.

  Poslední léta vždy po rozbalení dárků 

odcházíme obsluhovat do  hospody 

(restaurace), kterou mají moji rodiče. 

Tam trávíme cca sedm hodin obsuho-

váním hlavně známých a kamaradů.

  Kapr není má oblíbená ryba.

  Tak abyste si Vánoce užili, tro-

chu odpočinuli a  strávili je se svými 

nejbližšími.  

Ing. Oldřich Balík
radní

 

 Klid, pohodu, návštěvy 

příbuzných, vzpomínání.

  Vánoce dětství – sníh za okny, hořící 

svíčky, prskavky...

  Traktůrek složený z plechový dílů, ně-

kdy okolo roku 1963.

  Sladké nejím ☺
  Lití olova.

  Vepřový řízek.

  Splnění všeho, co si přejete.

Petr Lukeš
radní

 Pro mě je to čas, kdy 

mám čas.

  Pěkné byly všechny předcházející Vá-

noce. Nejkrásnější asi nevyberu.

  Kdysi dávno to bylo nedostatkové 

kolo.

  Vanilkové rohlíčky.

  Večeře s rybí polévkou.

  Kapr.

  Snad přání klidu, kterého se nám 

v poslední době nedostává.

Ing. Stanislav Urbánek, CSc.
radní

 Čas klidu a  míru, tudíž 

i příležitost pro rozjímání a re-

kapitulaci, zvláště ve vyšším věku.

  Především ty, které připomínaly svou 

atmosférou Vánoce z obrázků Jose-

fa Lady.

  Nejlepším dárečkem snad byly sa-

motné Vánoce roku 1989.

  I  když sladké nemohu, tak ořechové 

tyčinky dle rodinného receptu od mé 

babičky.

  Především Rybova Česká mše vánoč-

ní v Betlémské kapli.

  Štědrovečerní kapr, jehož příprava bývá 

mojí povinností, je samozřejmostí.

  Přál bych občanům Jižního Města, 

aby se naše městská část dynamicky 

rozvíjela směrem k urbanisticky vyvá-

žené a svébytné městské čtvrti.

 Co pro vás znamenají vánoční svátky? 
 Jaké byly vaše nejkrásnější Vánoce? 
 Dáreček, na který nezapomenu, nejvíc mě potěšil… 
 Cukroví, které u mě vede (pokud jíte sladké).  
 Oblíbená vánoční tradice, pokud je.  
 Kapr, nebo řízek? 
 Malé vánoční poselství, přání  pro naše čtenáře.

S radními 

na vánoční 

téma
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Podchody potřebují další péči  
Zaměřili jsme se na problematické pod-

chody, které mnohde trpí nevyřešenými 

majetkoprávními vztahy. Např. aktuálně 

pátráme po majiteli katastrofálně zane-

dbaného podchodu Jarníkova. Vše nasvěd-

čuje tomu, že investor stavby * e Park 

podchod nepředal do správy MHMP. V ně-

kterých podchodech jsme iniciovali opravu 

osvětlení. Podchod Ryšavého/Dědinova 

prošel na naši žádost v říjnu většími opra-

vami (správce TSK). Zatím je dokončena 

první fáze oprav uvnitř podchodu, v druhé 

fázi by měly rekonstrukcí projít vnější scho-

diště a zdi. Ve spolupráci se ZŠ Pošepného 

je v těchto dnech podchod opět malován 

kresbami s dětskými motivy.

Obnova barvy na 

přechodech pro chodce  
Během uplynulého roku jsme zaznamenali 

množství přechodů pro chodce, kde je bar-

va zašlá až nevýrazná, další přechody trpí 

nedokončenou barvou po provedených 

opravách. Usilujeme o obnovu barev na 

přechodech pro chodce. První vlaštovky 

se podařilo správci vozovky, tj. TSK hl. m. 

Prahy, realizovat ještě letos, viz. ul. Šper-

lova a E. Hyblerové. Zvýraznění se dočka-

jí i dva přechody před ZŠ K Milíčovu, kde 

budou navíc instalovány zpomalovací pol-

štáře před přechodem ul. Hlavatého. 

Protihluková stěna 

U Nové dálnice   
MČ Praha 11 vyjádřila dne 20. 10. 2015 

souhlas s  realizací protihlukové stěny 

na sjezdu z Brněnské ulice z důvodu nad-

měrného hluku v lokalitě ulice U Nové dál-

nice a požadavek byl zaslán Odboru roz-

voje a fi nancování dopravy MHMP.

Pergola Tesco Mendelova a parčík 

Plickova v nejvyšším hledáčku MČ  
Situace v  lokalitě Mendelova a  Plicko-

va je dlouhodobě neúnosná. Každodenní 

mejdany mládeže a problematických osob 

na  těchto veřejných prostranstvích trápí 

obyvatele každý den. Osobně jsem se byla 

přesvědčit, takový nepořádek svět neviděl. 

Naše JMM, a. s., nestačila lokalitu uklízet 

a městská policie byla opakovaně na pro-

blémy upozorňována. Od konce října trvá 

ze strany MČ Praha 11 důrazná prosba 

na  obě složky policie (městskou i  státní), 

aby pořádek zajistily pokud možno jako 

stav trvalý a údajně se daří. Povedlo se? 

Napište nám: bartakovaR@praha11.cz.

Parčík Plickova bude od příštího roku 

sloužit jako dětské hřiště tak, aby mís-

to nebylo nadále využíváno k nepo-

řádku a výtržnictví. Rada MČ záměr 

schválila dne 3. 11. 2015. Parčík bude 

upraven pro bezpečný pobyt dětí a do-

plněn o vhodné herní prvky. Zjara by-

chom také rádi zprovoznili vodní sys-

tém parčíku, aktuálně prověřujeme 

jeho funkčnost.

va bude od

Připravujeme lokality s omezením volného pohybu psů 
Tzv. psí vyhláška rozdělila obyvatele Pra-

hy (Prahu 11 nevyjímaje) na dva tábory. 

Problematika regulace volného pohybu 

psů na veřejných prostranstvích je před-

mětem vášnivých diskuzí mezi pejskaři 

a nepejskaři, přičemž každá z uvedených 

skupin občanů má odlišný názor na to, jak 

danou problematiku řešit. 

Plně si uvědomujeme, že současná si-

tuace ohledně volného pohybu psů není 

ideální a s ohledem na charakter Jižního 

Města s  vysokou hustotou obyvatel je 

nepochybně nutné pravidla do určité míry 

vymezit. Předmětná vyhláška je ale konci-

pována jako plošná restrikce a nesouhlas 

s takovým postupem vyjádřily další měst-

ské části, např. MČ Praha 6, MČ Praha 14, 

MČ Praha 15, MČ Praha – Petrovice nebo 

MČ Praha – Kunratice. 

Vyhláška by podle našeho názoru měla 

být koncipována spíše opačně, tzn., aby 

každá městská část na základě místních 

poměrů vymezila na svém území plochy, 

kde by bylo žádoucí restrikci uplatnit. 

V současné době MČ Praha 11 připravu-

je další plochy se zákazem volného po-
hybu psů a úplným zákazem vstupu psů. 

A to na místech s větším pohybem oby-

vatel, v  některých parcích a  v  okolí škol 

a  školek. Pokud budou taková opatření 

realizována, může být zároveň uvažová-

no o výběru několika vhodných míst pro 

možnost bezpečného psího výběhu.

Nezávisle na osudu projednávaného návr-

hu vyhlášky jsme oslovili sousední měst-

ské části ve  věci společného postupu 
k zákazu volného pobíhání psů v Kunra-
tickém lese. Předpokládám shodu a spo-

lečnou žádost na  MHMP, následně le-

gislativní úpravu. Pražské lesy nepatří 

do veřejného prostranství a při jejich uží-

vání se uplatňuje zákon č. 289/1995 Sb., 

o  lesích. Bohužel taková opatření nelze 

realizovat tak rychle, jak bychom si přáli.

PhDr. Šárka Zdeňková 
radní MČ Praha 11

životní prostředí 

a doprava

Hnutí pro Prahu 11

Nové kresby od dětí ZŠ Pošepného 

v podchodu Ryšavého/Dědinova, 17. 11. 2015

přechod Šperlova, 30. 10. 2015



7Zprávy z Rady MČ
ž
iv

o
tn

í p
ro

s
tře

d
í a

 d
o
p
ra

v
a

Odstavená vozidla bez známek „života“ 
Často se nás ptáte na  nepojízdná vozi-

dla, která zabírají veřejné komunikace. Od 

1. 3. 2009 jsou veškeré pravomoci 

v  agendě vraků (autovraků) dle zákona 

o pozemních komunikacích svěřeny Sprá-

vě služeb hlavního města Prahy, a  to 

včetně území městských částí.  ÚMČ Pra-

hy 11, oddělení dopravy a silniční správ-

ní úřad, není z  tohoto důvodu kompe-

tentním úřadem. V  podstatě provádíme 

pouze mapování vozidel, která jsou dlou-

hodobě odstavena a  stáváme se pro-

středníkem toku informací mezi občanem 

a Správou služeb, která určí, jaké vozidlo 

je trvale technicky nezpůsobilé provozu 

na pozemních komunikacích.

Novelou zákona o pozemních komunika-

cích platnou od 1. 1. 2016 by mělo do-

jít v této problematice k radikální změně. 

Věříme, že díky ní se podaří uvolnit tato 

parkovací místa pro veřejnost a  běžný 

provoz.

Správa služeb hl. m. Prahy (http://www.

sshmp.cz/cs/vraky), oddělení odtahů 

a vraků, tel: 222 027 511, 222 027 513.

Soňa Muzikářová

Silniční správní úřad, oddělení dopravy, 

MČ Praha 11

Přírodovědná vycházka do okolí Milíčovských rybníků   
Komise životního prostředí se dne 

30.  9. 2015 zúčastnila přírodovědné 

vycházky do  okolí Milíčovských rybní-

ků – včetně Přírodní památky Milíčov-

ský les a rybníky. Území je zároveň ev-

ropsky významnou lokalitou soustavy 

NATURA 2000. Pozvánka na  vycház-

ku vyšla v Klíči č. 9. Vycházku pořáda-

la organizace HERPETA pro širokou ve-

řejnost v  rámci projektu podpořeného 

grantem v  oblasti životního prostředí 

MČ Praha 11. Vedli ji RNDr. Petr Petřík, 

Ph.D., (botanická část) a RNDr. Martin 

Šandera, Ph.D., (zoologická část). Tra-

sa exkurse vedla od ZŠ Milíčov kolem 

mokřadu k Milíčovskému rybníku a kon-

čila u  dubu na  hrázi rybníka Homolka. 

Na trase bylo několik zastavení s prak-

tickými ukázkami. 

Účastníci, malí i  velcí, byli poutavou 

a  praktickou formou seznámeni se za-

jímavými živočichy vázanými na  vodní 

prostředí a  vyskytujícími se rostlinami 

nejen v chráněném území. Milíčovský les 

a rybníky a jejich okolí je významnou re-

kreační oblastí nejen pro obyvatele Již-

ního Města. Lektoři upozornili na  ne-

zbytnost důsledné ochrany přírodního 

území před postupně se zvyšující inten-

zitou návštěvnosti a  změnami vodní-

ho režimu v  důsledku nárůstu zpevně-

ných a zastavěných ploch, které vedou 

k  urychlenému odtoku vody v  území 

a omezují vsak do pozemní vody. Účast-

níci se přesvědčili, že i v těsné blízkos-

ti městské zástavby se vyskytují a  žijí 

zajímaví živočichové a rostliny a že pří-

rodě blízké území je třeba chránit před 

civilizačními vlivy. Komise ŽP se shod-

la a  doporučila provedení biologických 

průzkumů pro vybrané lokality dotčené 

rozvojovými záměry. Díky všem, kteří si 

váží dochovaného přírodního prostředí.

Úklid listí kaštanů proti klíněnce  
Na  konci října byl proveden úklid lis-

tí v kaštanové aleji podél Starochodov-

ské ulice.  Na fotografi i je alej po úklidu. 

Odklizení listí přispěje k ochraně stromů 

před šířením klíněnky v  příštích letech. 

Jírovec maďal, lidově „kaštan“, je čas-

to napaden motýlkem klíněnkou jírov-

covou. Napadení se projevuje rezavými 

skvrnami na  listech způsobenými larva-

mi klíněnky. Listy zhnědnou a následně 

opadají. Prevencí před šířením klíněnky 

je důsledné shrabání a  odstranění listí 

po opadu.  

Za komisi životního prostředí MČ 

RNDr. Kateřina Zelenková 

Hnutí pro Prahu 11

Opravy silnic a chodníků ve správě MČ Praha 11
V říjnu a listopadu 2015 probíhaly na území 

Prahy 11 opravy vozovek a chodníků, kte-

ré má MČ Praha 11 ve svěřené správě. Bě-

hem jara a léta jsme intenzivně monitoro-

vali množství závad na komunikacích Prahy 

11. Postupně jsme předávali TSK mnohas-

tránkové soupisy podnětů k opravám. Bě-

hem léta pak oddělení dopravy realizova-

lo výběrové řízení na opravy komunikací ve 

svěřené správě MČ Praha 11. Celkem bylo 

opraveno 23 závad za 780 tis. Kč. TSK re-

alizovalo v roce 2015 na území Prahy 11 

tzv. souvislou údržbu za více než 40 mil. 

Kč, desítky oprav za cca 4 mil. Kč a běžnou 

údržbu za cca 1mil. Kč. Celkem bylo opra-

veno 23 závad za cca 780 000 Kč s DPH.

MČ Praha 11 má ve  svěřené správě 

cca 30 % komunikací a chodníků, 60 % 

má ve  správě Technická správa ko-

munikací hl. m. Prahy (TSK) společně 

s  Hlavním městem Prahou a  zbylých 

10 % je ve  vlastnictví a  správě fyzic-

kých a právnických osob.

d za cca 780

1 má ve sv

rybník Homolka, Milíčov, 30.9.2015
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Dostavba obchodního centra Chodov – pokračování 7.díl

Vážené čtenářky a  čtenáři, rádi bychom 

navázali na informace vydávané v průbě-

hu tohoto roku a seznámili vás s aktuál-

ním plánkem pěších tras v  bezprostřed-

ním okolí dostavby OC Chodov. Přinášíme 

také obrázek budoucí podoby OC Chodov, 

další vizualizace jsou k vidění na webové 

stránce www.dostavba-oc-chodov.cz.

1. Průběh výstavby a parkovací 
kapacity
V  současné době probíhají stále ještě 

zemní práce, které jsou ve své fi nální fázi. 

Již dnes lze ale spatřit, že v jámě probí-

hají současně práce na zakládání. Na no-

vých základech potom vyrůstá nosná 

ocelová nebo betonová konstrukce. Díky 

začátku výstavby na stávajícím podzem-

ním parkovišti u ulice U Kunratického lesa 

bylo již trvale uzavřeno povrchové parko-

viště. Kapacita tohoto parkoviště bude 

nahrazena parkovacími stáními v  pod-

zemí, kde se současné podzemní parko-

viště rozšíří téměř až k  ulici Roztylská. 

Nadále platí, že lze v současné době par-

kovat i  v  parkovacím domě Protěž, kde 

je zaveden stejný režim ve spodních pat-

rech jako v obchodním centru.

2. Fáze výstavby 26. 11. 2015 – 
29. 02. 2016
V  této fázi bude při Roztylské ulici již 

zprovozněno nové schodiště vedoucí 

z  podchodu metra směrem k  obchod-

nímu centru. Dále bude vytvořen nový 

koridor na úrovni podchodu, který bude 

sloužit pro bezpečný bezbariérový vstup 

a výstup z metra do centra a naopak té-

měř po celý zbytek dostavby. Tím tak od-

padne nepříjemné obcházení přes vstup 

okolo zastávek autobusů. Na  východní 

straně při ulici U Kunratického lesa bude 

potom narovnán vstup do  centra díky 

dalšímu dočasnému a bezpečnému kori-

doru. Další fáze výstavby budou uveřej-

něné opět v dalších číslech Klíče.

3. Budoucí vzhled obchodního 
a společenského centra Chodov 
Projekt dostavby pražského obchodního 

a společenského centra je společným dí-

lem uznávaných architektonických kan-

celáří Benoy a Saguez & Partners. Cit-

livě propojuje designové a funkční prvky 

s  myšlenkami ekologicky zodpovědné-

ho udržitelného rozvoje a zároveň myslí 

na svoje okolí.

Vážení čtenářky a čtenáři, 

vážení obyvatelé,

snažíme se o maximální omezení nega-

tivních vlivů výstavby na  okolí, přesto 

jsme si vědomi, že vyloučit ji zcela nelze. 

Budeme se nadále snažit negativní do-

pady a  nastalá omezení minimalizovat. 

Tímto se omlouváme za vzniklé nepříjem-

nosti, především o  občasné rušení noč-

ního klidu, vyvolané neodkladnými pra-

cemi, které nejdou přes den realizovat. 

Pokud by se přece jenom ukázalo, že je 

potřeba nějaké nápravy, prosím, sdělte 

nám na  adresu: infocch@unibail-rodam-

co.com

Dovolte mi tímto vám popřát příjemný 

adventní čas a příjemné svátky vánoční 

za celý stavební tým na Chodově, stejně 

jako za celou společnost Unibail-Rodam-

co jakožto vašeho souseda.

Ing. Jiří Marušiak (Unibail-Rodamco)

Ladislav Kos ml.

za Pracovní skupinu pro zmírnění dopadů 

dostavby OC Chodov při Radě MČ

info@dostavba-oc-chodov.cz

Vizualizace OC Chodov pro rok 2017, pohled 

od ulice U Kunratického lesa

Fáze výstavby: 26. 11. 2015 – 29. 02. 2016

Od prosince 2014 hájíme zájmy oby-

vatel v okolí stavby a řešíme vaše pod-

něty a stížnosti související s dostav-

bou OC. Přejeme si, aby do ukončení 

prací v roce 2017 byly nepříjemnosti 

se stavbou co nejmenší.

2014 hájím

Vážení obyvatelé Chodova, stále pla-

tí nabídka dlouhodobého rezidenčního 

parkování v horním patře parkovacího 

domu Protěž. Zájemci se mohou hlá-

sit na: simona.deutschova@unibail-ro-

damco.com   

atelé Chodoo



MČ Praha-Újezd informuje

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd 
dne 14. 10. 2015   
SCHVALUJE:
  zřízení Mateřské školy Formanská 

na parc. č. 670/8

  úpravy rozpočtu k říjnu 2015

  uzavřít s fi rmou PREdistribuce a. s. 

smlouvu o zřízení věcného břemene 

na parc. č. 211/28

  podání žádosti na MHMP o svěření 

parc. č. 348

  poskytnutí fi nančního daru ve výši 

12 500 Kč pro SK Újezd

  plán zimní údržby na období 

2015/2016

  nájem dopravního prostředku Multi-

car s kontejnerem na základě objed-

návky občanů s trvalým pobytem v MČ 

Praha-Újezd

NESOUHLASÍ:
  s výstavbou areálu ledových sportů 

v ZŠ Ke Kateřinkám.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-

ní desce, informačních vývěskách 

a na webových stránkách úřadu.

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení zastupitelstva
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Milíčovské kopce

Návštěvníci milíčovských kopců si moh-

li všimnout, že na  prostředním kop-

ci bylo vysázeno 29 vysokokmenných 

ovocných stromů, 15 třešní a 14 šves-

tek a zeminou upravené vršky všech tří 

kopců se začaly zelenat. Příští rok bude 

probíhat první sečení trávy a dočkáme 

se také prvních plodů.  

V  podzimním období nastává na  milí-

čovských kopcích čas na  pravidelnou 

údržbu zeleně, která bude probíhat až 

do jarních měsíců. Práce na prořezává-

ní keřových a  stromových skupin bu-

dou vykonávat zaměstnanci údržby, 

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Újezd 

a také myslivci z Újezdu a Křeslic.  

Dále dojde ke  zhutnění přístupových 

kamenitých cest vedoucích přes všech-

ny tři kopce, a pokud bude příznivé po-

časí, bude provedeno zválcování celé 

upravené plochy vrcholků. 

Václav Drahorád, starosta

Pozvánka na besedu

JAK JSME PROŽÍVALI 
VÁNOCE S RODIČI. 

Jak shromáždit paměti rodiny? 

Uvádí PhDr. Jiří Bartoň. Promítání 

fotografi í. Praktické ukázky.    

10. prosince v 17.30 hod. 

v restauraci Laura, Proutěná ulice

Starosta městské části Praha – Újezd 

vyhlašuje

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA FUNKCI 
ŘEDITELE/ŘEDITELKY  

Mateřské školy Formanská, 

149 00 Praha 4.

Bližší info na webových stránkách 

městské části: www.praha-ujezd.cz.

Autopark miniatur 

Zájezd Újezdských, velkou převahou 

starších ročníků, navštívil 26. října zá-

mek v  Příseku u  Brtnice na  Jihlavsku. 

Starobylý objekt z  16. století byl zce-

la nedávno působivě restaurovaný. Ně-

kolik jeho podlaží nyní nabízí nečekané 

sbírky. Vedle doplňujících jiných hra-

ček se zde nachází především množ-

ství zmenšených modelů nejrůznějších 

automobilů, prostě „autíček“, jak se 

prodávaly či prodávají a  jež odpovída-

jí realitě. Zachycují různé etapy vývoje 

automobilismu u  nás a  přibližují i  jiné 

zeměpisné oblasti. Sbírky prý „musí 

vidět každý muž,“ ale na  ženách bylo 

stejně vidět, jak je „autíčka“ zaujala. Ná-

vštěvníci se kochali pohledy na miniatu-

ry vozů, ve kterých jezdili a  které běž-

ně potkávali a potkávají. Hezký zážitek 

umocněný návštěvou místnosti s  pro-

jekcí a závěrečným občerstvením v mo-

derně řešené zámecké kavárně. 

Vedle sbírek zaslouží obdiv i  autor ar-

chitektonických úprav celého areálu. 

Přiměřeně velký zámek dobře doplňu-

je obec s  upravenou návsí a  se sta-

rým kostelem svaté Barbory. Autobus 

s  účastníky se později ještě zastavil 

na náměstí malebného městečka Brtni-

ce. Spokojeni s celým dnem se pak vra-

celi do městské části Praha-Újezd, kte-

rá zájezd zajistila.

Jiří Bartoň, kronikář

Nabídka služby nájmu komunálního vozidla

Městská část Praha-Újezd nabízí nájem do-

pravního prostředku Multicar M 27 s kon-

tejnerem společně s  řidičem (zaměstnan-

cem údržby městské části) na  základě 

objednávky občanů s  trvalým pobytem 

v MČ Praha-Újezd za cenu 20 Kč bez DPH 

za 1 ujetý kilometr. Odvezeme/přivezeme: 

písek, zeminu a další druhy materiálu.  

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

Kurzy končí 22. 12. 2015 a pokračují od 4. 1. 
2016

3. 12. 2015 v 15.00 hod. a 17.30 hod. Mikuláš-
ská nadílka. Pořádá městská část Praha-Újezd

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
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Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2016
Rada MČ Praha 11 schválila dne 3. 11. 2015, usnesením 
č.: 1477/42/R/2015  Dotační program pro oblast sportu 
a volného času na rok 2016. Žádosti o dotace lze podávat 
od 7. 12. 2015 do 8. 2. 2016. 

Vyhlášeny jsou následující programy 

podpory: 

Program č. 1: Celoroční činnost nestát-
ních neziskových organizací 
• cíl programu – oblast podpory je ur-

čena pouze pro sportovně zaměřené 

nestátní neziskové organizace působí-

cí na území MČ Praha 11 – na podporu 

dlouhodobě organizované  sportovní vý-

chovy dětí a  mládeže do 18 let registro-

vané u příslušného sportovního svazu či 

střešní sportovní organizace 

• fi nanční spoluúčast subjektu je 20 %

Program č. 2: Sportovní akce na území 
MČ Praha 11
• cíl programu – program je určen 

na podporu konání lokálních sportovních 

akcí, soutěží, sportovních her, turnajů 

a závodů konaných na území MČ Praha 

11 zaměřených na všechny věkové ka-

tegorie  (převážně pro děti a mládež)

• fi nanční spoluúčast subjektu je 20 %

Program č. 3: Volnočasové aktivity 

• cíl programu – podpora pravidelných 

celoročních i  jednorázových volnočaso-

vých aktivit v  oblasti sportu určených 

pro děti a mládež z Prahy 11 

• fi nanční spoluúčast subjektu je 20 %

Kontakt: Mgr. Ivana Strnadová

tel.: 267 902 501

e-mail: strnadovai@praha11.cz

kancelář č. 409 (Vidimova 1324, Praha 4)

www.praha11.cz 

Starostové největších městských částí v * omayerově nemocnici
Koncem října ředitel * omayerovy ne-

mocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., 

přijal starosty městských částí, aby spo-

lečně projednali spolupráci v rámci největ-

ší spádové nemocnice na Praze 4.

Jednání se účastnila PhDr.  Daniela Ráz-

ková, starostka Prahy 12, Mgr. Petr Ště-

pánek, starosta Prahy 4 a  za  Prahu 11 

starosta Ing.  Jiří Štyler. Starostové byli 

seznámeni s provozem nemocnice, lůžko-

vou kapacitou (1 063 lůžek, z toho 823 

lůžek akutní péče). Také byli informováni 

o  širokém rozsahu ambulantní a  lůžko-

vé péče nemocnice, která nabízí a posky-

tuje služby pro rozsáhlou spádovou ob-

last jižní a východní části Prahy (300 000 

obyvatel hlavního města) a části Středo-

českého kraje. Tématem rozhovoru byl 

také urgentní příjem, jehož výstavba byla 

schválena vládou, dále byla diskutová-

na přetrvávající problematika nedostat-

ku všeobecných sester, ale i metropolitní 

plán výstavby metra „D“, jehož součástí 

by měla být i * omayerova nemocnice.

Ředitel nemocnice poděkoval starostovi 

Mgr. Petru Štěpánkovi za sponzorský dar, 

který byl použit na zakoupení 2 ks Vojto-

vých rehabilitačních lůžek a lůžek pacient-

ských. Zároveň se přidala i starostka Ráz-

ková se starostou Štylerem, kteří přispějí 

na pacientská lůžka do „* omayerky“. 

Libuše Pešlová

členka Komise zdravotně sociální 

a rodinné politiky Praha 4
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Sociální sloupek
Vážení Jihoměšťané,

uvědomil jsem si, že vás možná málo in-

formuji o  tom, co vše se děje v oblasti 

sociálních věcí a zdravotnictví. Proto se 

narodil Sociální sloupek. Budu vám vděč-

ný za vaše reakce a podněty.

Nejvíc se toho v  současné době děje 

v  Jihoměstské sociální. Skončil pan ře-

ditel Valigurský, nový ředitel bude vy-

brán do  konce listopadu, a  nastoupily 

dvě nové náměstkyně – Ing. Alice Taje-

rová pro ekonomiku a  Jana Horáčková 

pro sociální věci. Obě se s  vervou pus-

tily do  odstraňování mnoha závažných 

nedostatků, které vznikly v  letech minu-

lých. Změny, personální i stavební, čekají 

i  Ošetřovatelské centrum a  Domov pro 

seniory Janouchova. Ještě letos nastou-

pí nová vedoucí tohoto zařízení a zpraco-

vává se studie na stavební úpravy celého 

objektu. Mnozí asi víte, kolik stavebních 

nedostatků toto zařízení má.

Připravujeme i  Koncepci rozvoje sociál-

ních služeb v  Praze 11. Tento důležitý 

a dosud chybějící dokument bude předlo-

žen zastupitelstvu v prvním čtvrtletí příš-

tího roku. Budu vám vděčný, když mi na-

píšete, co vám v  této oblasti na  Jižním 

Městě chybí, či co by se mělo zlepšit.

Minulý měsíc jsem měl poprvé setkání 

s  obyvateli ve  své kanceláři a  byl jsem 

velmi mile překvapen. Měl jsem čtyři ná-

vštěvy a  všechny byly podnětné. Samé 

prospěšné nápady, na  kterých jsem za-

čal pracovat. Doufám, že i nadále budou 

má setkání s vámi tak přínosná. Poslední 

letošní bude 17. prosince a v roce 2016 

se budou opět konat předposlední či po-

slední čtvrtek v měsíci. Těším se na vás.

Pohodové prožití vánočních svátků 

a do nového roku jen vše dobré!

Ing. Petr Jirava
zástupce starosty 

hnutí ANO

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

Silvestrovskou zábavu pro seniory  
30. 12. 2015 od 14.00 hod. do 18.00 hod. 
v jídelně Stravovacího centra Křejpského 1502/8
• vstupné 160 Kč

• hudba, tanec, přípitek a občerstvení za doprovodu živé hudby

Zájemci o vstupenky z řad seniorské veřejnosti (tj. ti, kteří nedocházejí do klubů seniorů) 

se do 11. 12. 2015 individuálně přihlásí a uhradí vstupenku po předchozí domluvě u paní 

Holubové na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro, 

nebo se domluví na tel. č.: 267 990 162, 724 603 317

Dojmy z přednášek University 1, 2, 3

Od  letošního září pořádá Gymnázium 

GEVO v Tererově ulici ve spolupráci s MČ 

Praha 11 cyklus přednášek v  rámci tzv. 

University 1, 2, 3 na  zajímavá témata.  

Myšlenka spojit dohromady starší gene-

raci s  mladší a nejmladší (proto Univer-

sita 1, 2, 3) poprvé zazněla na  jednání 

Komise seniorů při MČ, kde byl přítomen 

také místostarosta MČ Ing. Jirava a ředi-

tel GEVO Mgr. Mikeska. Ti také podpořili 

a zorganizovali celý cyklus. První přednáš-

ka doktora Dudáka na téma zaniklé Prahy 

byla natolik zajímavá, že si vyžádala dal-

ší pokračování. Dozvěděli jsme se, jak Vl-

tava postupně měnila svůj tok, jak kolem 

žili a pracovali řemeslníci mnoha řemesel. 

U Vltavy bylo také mnoho mlýnů a tepr-

ve poté, co byly stavěny jezy a  náplav-

ky, začaly se stavět honosné paláce, jak je 

známe dosud. Obrovský pokrok v životě 

města znamenala Šítkovská vodárenská 

věž těsně u dnešního Mánesa, původně 

dřevěná z  konce 15. století, později po-

stavená kamenná sloužila k rozvodu vody 

samospádem. Dalo by se jistě dlouho vy-

právět dále o historii dnešního Slovanské-

ho ostrova, kterému ale všichni stejně ří-

kají Žofín. Další zajímavá přednáška byla 

pana profesora T. Kučery „Pompeje“. Ta 

by vydala také na několik pokračování. 

Nezbývá, než poděkovat MČ Pra-

hy 11, osobně panu místostarostovi 

Ing. Jiravovi a  řediteli GEVO panu 

Mgr. Mikeskovi a  přát si, aby účast 

na přednáškách byla ještě vyšší a  tento 

vynikající cyklus obohacující život občanů 

JM pokračoval i v roce 2016.

A protože jsou nejkrásnější svátky v roce 

již za dveřmi, dovoluji si za celou komisi 

seniorů popřát všem čtenářům Klíče krás-

né Vánoce a do nového roku hodně zdra-

ví a štěstí.

Věra Grandeová, 

členka komise seniorů MČ Praha 11

Aktivní senioři si uvědomují, 

že vzdělávání školou nekončí...

Senioři od října opět usedli dobrovolně 

a s nadšením do školních lavic. Ať již byl 

prvotní impuls, motiv či potřeba každé-

ho jednotlivce přijít k  zápisu jakýkoliv, 

jako např. udržet krok s dobou, snadně-

ji zvládnout moderní techniku, domlu-

vit se při cestách v zahraničí či se svými 

vnoučaty vyrůstajícími v cizině, nebo mít 

konečně čas na  aktivity, kterým se dří-

ve nemohli věnovat, ale hlavně mít dob-

rý důvod nesedět jen tak doma a přijít 

mezi „lidi“, potvrdili senioři, že mají stále 

zájem o počítačové, jazykové, humanitní 

či pohybově zaměřené kurzy. 

Hlavním posláním těchto kurzů je prá-

vě nabídnout kromě vzdělávání takové 

prostředí, ve kterém senioři mohou roz-

víjet společenské kontakty či navazo-

vat nová přátelství. Volnočasové aktivi-

ty přinášejí změnu do života a přispívají 

tak k dobré pohodě. 

Realizace těchto kurzů by nebyla mož-

ná bez zázemí, které nám poskytují ve-

dení ZŠ Ke  Kateřinkám, Donovalská, 

Campanus a  Gymnázia Gevo. Chceme 

jim tímto poděkovat, stejně tak jako 

i jednotlivým vyučujícím a lektorům, kte-

ré si senioři za  jejich znalosti, přístup 

a empatii pochvalují.  

Pokud jste se nestihli přihlásit do pod-

zimních kurzů, plánujeme další pokra-

čování v  jarním běhu. Sledujte časopis 

Klíč, v  únoru proběhnou zápisy do  dal-

ších kurzů.

Jana Holubová, JMS, a. s.
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Konzultace s námi je zcela zdarma 

a nezavazuje Vás ke spolupráci s námi.

Krásné Vánoce
a do nového roku hodně pohody, 

šťastné náhody, žádné nehody, 

významné dohody a legrační příhody.

KONZULTACE

ZDARMA právní servis a poradenství

odborné ocenění nemovitosti 

pro účely prodeje, pronájmu, 

výměny - zdarma

odborné ocenění nemovitosti za účely

dědického řízení - zdarma

řešíme i nemovitosti s dluhy, zástavami,

věcnými břemeny a exekucemi

Prodej / výměna bytové jed-
notky 3+1 s lodžií, užitná plo-
cha jednotky 64 m2, v osob-
ním vlastnictví.

PRODEJ BYTU 3+1/L
Hviezdoslavova, Háje

T   607 00 11 88, 271 00 11 88

E   info@jihomestskereality.cz

W  www.jihomestskereality.cz

Najdete nás na stejných adresách

Krejnická 2021/1

148 00 Praha 11

Opatovská 1753/12

149 00 Praha 11

Prodej bytové jednotky 3+kk, 
užitná plocha jednotky 63 m2, 
v osobním vlastnictví.

PRODEJ BYTU 3+kk
Tererova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií, užitná plocha jednot-
ky 66 m2, v osobním vlastnic-
tví.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Modletická, Chodov

Prodej bytové jednotky 1+1, 
užitná plocha jednotky 38 m2, 
v družstevním vlastnictví s 
převodem do osobního.

PRODEJ BYTU 1+1
Mikulova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií (zaskleno), užitná plo-
cha jednotky 64 m2, v druž-
stevním vlastnictví.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hrabákova, Chodov

Prodej bytové jednotky 2+kk 
s lodžií (zaskleno), užitná plo-
cha jednotky 49 m2, v druž-
stevním vlastnictví.

PRODEJ BYTU 2+kk/L
Plickova, Háje

Prodej bytové jednotky 1+kk, 
užitná plocha jednotky 35 m2, 
v osobním vlastnictví.

PRODEJ BYTU 1+kk
Augustinova, Chodov

Prodej bytové jednotky 3+kk 
s lodžií (zaskleno), užitná plo-
cha jednotky 64 m2, v druž-
stevním vlastnictví s převo-
dem do osobního.

PRODEJ BYTU 3+kk/L
Hrudičkova, Chodov
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Info Úřadu práce ČR – příspěvek na mobilitu po 31. 12. 2015

K datu 31. 12. 2015 končí nárok na pří-

spěvek na mobilitu:

•  osobám, kterým byl přiznán příspě-

vek na mobilitu v letech 2012 a 2013 

na základě přechodných ustanovení § 

38 odst. 8 zákona č. 329/2011 Sb., 

tedy na základě držitelství průkazu mi-

mořádných výhod typu ZTP a ZTP/P;

•  osobám, kterým byl přiznán příspě-

vek na mobilitu v letech 2012 a 2013 

ve  standardním správním řízení, je-

hož součástí bylo posouzení zdra-

votního stavu, dle legislativy účinné 

do 31. 12. 2013 (čl. IV bod 2. zákona 

č. 313/2013 Sb.).

O končícím nároku na příspěvek na mo-

bilitu budou dotčení klienti informová-

ni prostřednictvím informačního dopisu 

zaslaného obyčejnou poštou. Součás-

tí dopisu bude i  žádost o  příspěvek 

na mobilitu. 

Novou žádost je nutné podat až po 
1. 1. 2016 a  nejpozději 31. 1. 2016, 
jinak nevznikne nárok na  příspěvek 
hned od ledna 2016. 
Vyplněnou a  podepsanou žádost lze 

podat osobně nebo zaslat prostřed-

nictvím České pošty. Žádost nelze po-

dat před 1. 1. 2016 – takto podaná 

žádost by musela být zamítnuta (v pro-

sinci 2015 těmto klientům stále trvá již 

dříve přiznaný nárok). Nárok na příspě-

vek na mobilitu má osoba starší 1 roku, 

která má nárok na průkaz ZTP a ZTP/P, 

který byl přiznán podle předpisů účin-

ných od  1. 1. 2014 a  opakovaně se 

v  kalendářním měsíci za úhradu dopra-

vuje nebo je dopravována.

Zvláštní skupinu tvoří klienti, kteří poda-

li žádost o příspěvek na mobilitu v roce 

2013, ale řízení o  přiznání příspěvku 

bylo dokončeno až v  roce 2014 (podle 

čl. IV bodu 3. zákona č. 313/2013 Sb.). 

Uvedení klienti nemusí podávat žádost 

o  příspěvek na  mobilitu, neboť je ÚP 

ČR povinen zahájit před 31. 12. 2015 

správní řízení z moci úřední. ÚP ČR pro-

to těmto klientům zašle v prosinci 2015 

oznámení o  zahájení správního řízení 

o přiznání této dávky. 

Kontaktní pracoviště v Praze 4

Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4

www.uradprace.cz

Počítač – váš nepřítel?
POČÍTAČOVÝ KLUB pro handicapova-

né a  seniory v ulici U Zeleného ptáka 

v Praze 4 Kunraticích ukončil poslední 

trimestr PC kurzů v tomto roce. 

Od  ledna 2016 zahájí klub opět nové 

počítačové kurzy, které mohou navště-

vovat jako v roce 2015 handicapovaní, 

senioři, ale i ženy na mateřské – hlásit 

se můžete již nyní. Připravíte se zde 

na  práci s  počítači, notebooky nebo 

tablety, od  základů až po  pokročilejší 

práci s počítačovou technologií.

I v roce 2016 se bude pokračovat s vý-

ukou angličtiny, připravuje se řada kul-

turních akcí a  výstav pro handicapo-

vané a  seniory, na  které se přichází 

podívat čím dál více občanů z blízkého 

i  vzdáleného okolí Prahy11. Aktuálně 

v klubu vystavuje Domov svaté Rodiny 

z Prahy 6 – Petřin. 

Předností tohoto klubu bude i  nadále 

individuální počítačová výuka lektor/

účastník.

Zvýhodněná cena od 300 do 600 Kč
Kontakty:
PC klub pro zdravotně postižené 

U Zeleného ptáka 1158/5

Tel.: 271 913 590

e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

www.zelenyptak

Odlehčovací služba = pomoc pečujícím rodičům 
Hornomlýnská o. p. s. poskytuje v Centru 

Filipovka na  Jižním Městě II ambulantní 

odlehčovací službu pro děti se zdravot-

ním postižením od 2 do 13 let z Prahy 

a Středočeského kraje. Přestože se jed-

ná o registrovanou sociální službu, je „od-

lehčovačka“ mnohými rodiči vnímána jako 

alternativa mateřské školy. Dětem je po-

skytována komplexní péče se zaměřením 

na celkový rozvoj, sociální vztahy, podpo-

ru samostatnosti, a  to vždy s  ohledem 

na jejich individuální potřeby. 

Provozní doba odlehčovací služby v cent-

ru Filipovka je každý všední den, od 8.00 

do  17.00 hodin, po  celý rok včetně 

prázdnin. 

Info: www.hornomlynska.cz

Mgr. Michaela Pošvářová

sociální pracovnice odlehčovací služby

posvarova@hornomlynska.cz

tel.: 733 710 402

Život na Jižním Městě

Zážitky z natáčení pořadu FOKUS Václava Moravce
Senioři z  domů s  pečovatelskou 

službou na Jižním Městě a z klu-

bů seniorů měli příležitost zú-

častnit se přímého přenosu jed-

noho z  dílů Václava Moravce 

na téma Střet generací. Natáčel 

se v Domově pro seniory Chodov.

Vysílání si všichni užili. Vyslechli nejen 

zajímavé postřehy, informace a odpově-

di přizvaných odborníků: sociologů Jiřiny 

Šiklové a Jana Kellera, psychiatra Cyrila 

Höschla, gerontoložky Ivy Holmerové, 

ale i  hostů. Mohli obdivovat nejen krá-

su modelky Taťány Kuchařové, ale i  její 

aktivity zaměřené na  pomoc seniorům 

prostřednictvím nadace Krása pomoci, 

stejně tak jako dokumentaristky a autor-

ky fi lmu Šmejdi, Silvie Dymákové. Byla 

to nejen nová zkušenost spojená s na-

táčením naživo, ale i  důvod k  zamyšle-

ní a debatám nad některými tématy při 

kávičce v kuloárech naší „dépéesky“. Pří-

ležitost oslovit některé odborníky po vy-

sílání a  přitom se stát ještě „hvězdou“ 

záběrů. Musím uznat, že to „našim“ se-

niorkám velmi slušelo. Poděkování pat-

ří vedení DS Chodov za zprostředkování 

účasti na vysílání.

Jana Holubová, JMS, a. s.

Byli jsme 

při tom

Mateřská škola, Praha 4, 

Křejpského 1503, Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ VÝSTAVU

Pohádkové 
Vánoce 
Můžete ji zhlédnout do 4.12. 

vždy od 13.00 do 17.00 hodin.

Po telefonické dohodě 

(246 037 824) i dopoledne

Výstava je za podpory MČ Praha 11
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Aneto, jak se vám tady u nás 
ve Zkušebnách zkouší?
Skvěle, věděla jsem hned, že tady to bude 

v  pohodě, Zkušebny Praha mě okouzlily 

už při mé první návštěvě. 

Čím konkrétně?
Zaujal mě vlastní prostor, který je akusticky 

velmi dobře vybavený, a také samotné zá-

zemí. Můžete si tu dát na baru i kávu, něco 

na  zub a  jsou tady k  nám velmi vstřícní 

a milí, prostě pohodová práce pro všechny.

Zkoušíte tady často?
Pokaždé, když se potřebujeme připravit 

na  koncertní turné a  zapojit do  zkoušek 

celou mou kapelu, dohromady osm lidí.

Máte po letech k nějaké své skladbě 
osobní vztah?
Všechny je prožívám, ale nejosobnější je 

Voda živá, kterou mi složil Michal Hrůza.

Jak vypadá aktuálně váš konec roku?
Letos od  podzimu pokračujeme v  tur-

né Na Radosti v Čechách i na Slovensku 

a vracíme se domů až těsně před Vánoci. 

Prostě klasická koncertní šňůra.

Vaše poslední album je hodně 
inspirované Šumavou…
Ano, klip ke  stěžejní skladbě TRAGÉDIE 

U NÁS NA VSI je inspirovaný tajemnou at-

mosféru, kterou dokresluje Šumava a pro-

středí České Sibiře, kde se natáčelo. 

Někde jsem zaslechla, že skladbu 
Tragédie u nás na vsi na svém turné 
celkem vtipně uvádíte?
Tak to jste zaslechla správně. „A  máme 

pro vás detektivku, doufáme, že se bude-

te bát...,“ takhle na diváky spustím, když 

se ji na koncertech chystám zpívat. Já se 

totiž taky vždycky bojím, když ji zpívám. 

(smích)

Nějaký tip na váš koncert pro naše 
čtenáře?
Určitě, 19. prosince zvu všechny do Uh-

říněvsi, kde v  Divadle 22 koncertuje-

me a  hned 20. prosince vystupujeme 

ve Švandově divadle na Smíchově. 

Vánoce jsou za pár týdnů, jak je stráví 
Aneta?
Tentokrát budu asi hodně spát (smích), 

ale samozřejmě se budu věnovat i rodině 

a svým nejbližším. 

Takže pohoda, klídek…
Asi jo, věřím, že si odpočinu nejen já, ale 

i celá moje kapela a všichni, kteří jsou sou-

částí našeho turné, a  nabereme novou 

sílu na další zkoušení. 

Máte vzkaz pro naše čtenáře?
Ano, ráda přirovnávám starý rok ke  kni-

ze... Tu dočtenou zavíráme a s novým ro-

kem začínáme psát další kapitoly. Přeju 

všem, aby ty jejich nové příběhy a vlastně 

nás všech, byly pozitivní a plné šťastných 

a příjemných okamžiků.

Díky Aneto a to samé vám za sebe a jak 

jste hezky řekla, za  nás všechny, přeji 

také.

Dana Foučková

Víte, kde zkouší Aneta Langerová?
• Narodila se v  Benešově 

(1986) ve  znamení střelce, 

s evidentním hudebním talentem.

• Ve  4 letech dostává svoji první te-

nisovou raketu a dodnes tenis miluje.

• V šesti letech začíná hrát na klavír, 

zpívá si s rádiem a už od mala se stává 

hudba její součástí.

• V osmi začíná zkoušet kytaru a sólo-

vý zpěv a stává se členkou říčanského 

sboru Bardáček (písnička od Pink Floyd 

Wish You Were Here je její srdcovkou 

od dětství). 

• Od  14 let působí v  kapele Spo-

lek přátel bigbítu a exceluje v soutěži 

DO-RE-MI.

• V  roce 2004 vyhrává první ročník 

soutěže Česko hledá SuperStar (80 % 

hlasů z celkových 3 355 000 došlých 

esemesek) a  v  roce 2005–2006 se 

stává vítězkou v Českém slavíku. 

• Aneta dosud vydala čtyři řadová 

alba: Spousta Andělů, Dotyk, Jsem 

a Na Radosti. 

• Druhé album Dotyk (2007) se stává 

nejprodávanější deskou u nás.

• Hudebním vzorem Anety bývala 

Alanis Morissette.

• Devět let působila jako patronka pro-

jektu Světluška (Nadačního fondu Čes-

kého rozhlasu, zaměřeného na pomoc 

nevidomým a slabozrakým).

• Poslední dobou často zkouší tady 

u nás na Jižním Městě.

11X NEJEN 

O VÁNOCÍCH 

S ANETOU
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Na vánoční slovíčko s Kristýnou
Najít originální dárek pod 

stromečkem je prostě vý-

hra, ale vymyslet ho není 

mnohdy úplně jednodu-

ché. Někteří z nás by rádi 

koupí zároveň podpořili 

dobrou věc, ale často neví-

me, kam se pro takové dárky 

vypravit. Máme pro vás bezva tip – mů-

žete zůstat sedět doma a krásné věci mo-

hou za vámi přijít až ke dveřím. 

Příběh Kristýny Mothejzíkové, která vy-

myslela a provozuje e-shop VedleSebe.cz, 

kde prodává výrobky z chráněných dílen, 

vás určitě zaujme. Její dobročinný e-shop 

sídlí v Praze 11 kousek od Hájů, ale nabízí 

vedle sebe (odtud jméno) výrobky z mno-

ha různých neziskových organizací, nejen 

pražských.

Kristýno, podle čeho výrobky vlastně 
vybíráte?
Ze sortimentu dílen, které se chtějí zapo-

jit, vybírám vždy jen to nejlepší. Myslím, 

že společný internetový obchod, který má 

širokou nabídku „pod jednou střechou“, je 

pro zákazníka velmi zajímavý. Lépe se mu 

trefíme do vkusu a on má všechno za jed-

no poštovné. Ale nechci v  nabídce žád-

né věci kupované jen ze soucitu. Nabízím 

pouze to, co bych sama koupila a darova-

la s radostí ☺

Myšlenkou vašeho projektu je koupit 
a pomoci…
Určitě, je to vlastně dvojitá radost. Kou-

píte milý dárek, obdarujete a zároveň mů-

žete někomu dalšímu pomoci, to je prin-

cip, na kterém celý projekt VedleSebe.cz 

funguje.

Máte nějaký předvánoční vzkaz pro 
naše čtenáře? 
Ano, myslím, že je dobré si jednou za čas 

připomenout, že vánoční svátky původně 

nebyly o tlačenicích a honbě za výprode-

jem, ale o pohodě, klidu, dobré vůli a sna-

ze probudit v sobě i v druhých to nejlepší. 

To, že jsou mezi námi lidé, kteří nehledí 

jen na vlastní prospěch, je pozitivní a hlav-

ně inspirující. Pokud si otevřete webovky 

www.VedleSebe.cz, pomoc může být jed-

noduchá a může mít příjemnou praktickou 

podobu.

Za sebe i za Kristýnu a celý projekt chrá-

něných dílen pohodové Vánoce!

Dana Foučková

PřijĎte si vyrobit 

Vánoce na Chodovskou tvrz

TIP NA 

HEZKÝ DÁREK 

Z CHRÁNĚNÝCH 

DÍLEN

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
pro rodiče s dětmi

sobota 5. 12., od 14 do 16 hodin
Zdobení perníčků cukrovou hmotou pro 

vás a vaše děti. Perníčky zdobené klasic-

ky, nebo originálně? Zveme vás na spo-

lečné zdobení perníčků. V ceně kurzu je 

pro každého účastníka sáček cukrové 

hmoty, zdobení a 10 perníčků (různé ve-

likosti a tvary), je možné zdobení i vlast-

ních perníčků.

Floristika s Dianou

DEKORACE NA STŮL
Vytvořte si vypichovaný svícen

neděle 6. 12. od 10 do 12 hodin
Lektorku Dianu znáte z  pořadu Gondí-

ci s. r. o. Květiny miluje, což se odráží 

na její tvorbě plné rostlinné krásy. K dis-

pozici vám bude eukalyptus, chvojí z je-

dle, cesmína, šípky, svíce, oasis a miska. 

Výrobek si odnesete s sebou domů. 

Tradiční české

VÁNOČNÍ OZDOBY
ZE SKLENĚNÝCH PERLIČEK
neděle 13. 12. od 14 do 16 hodin
Pomůžeme vám vyrobit z  polotova-

rů působivé vánoční hvězdičky ze skle-

něných perliček, které znáte z  dětství 

a dnes možná už jen z muzeí. Pomozte 

zachovat tradici tohoto řemesla. Z kur-

zu si donesete kousek třpytivé krá-

sy. Za trochu snahy dostanete 

mnoho radosti, přijďte!

BALENÍ DÁRKŮ
sobota 19. 12. 2015 od 14 do 17 hodin
Chcete mít letos dárečky pod vánočním 

stromkem zabalené tak, že je bude skoro 

škoda rozbalovat? Přijďte na workshop, 

kde vás naučíme, jak originálně zabalit 

a dozdobit dárky všech tvarů.

VÁNOČNÍ MINI-SHOP
neděle 20. 12. od 14 do 17 hodin
Dárky na poslední chvíli a výměna cuk-

roví. Nestihli jste všechno podle svých 

představ? U nás můžet koupit drobné 

dárky a případně si s ostatními vyměnit 

cukroví za jiný druh.

Místa v kurzech rezervujeme výhradně po objednání. E-mail: Dovedeme@email.cz, www.facebook.

com/Dovedeme NEBO sms a záznamník na tel. č.: 720 213 120. Výjimky jsou možné po domluvě 

s lektorem. Info o cenách kurzů na www.chodovskatvrz.cz v sekci program/ kurzy a dílny.

VÁNOČNÍ OZDOBY
neděle 6. 12. od 14 do 16 hodin
Vlastnoručně vyrobené ozdoby, jako 

jsou bambule z vlny, stříhané vločky, jed-

noduché šité ozdoby, fi lcové ozdoby, 

tradiční třpytivé ozdoby z českých ko-

rálků, ozdoby z šišek, papírové řetězy 

apod. Materiál vám bude k dispozici.
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VÁNOCE PRAHY 11
Zpříjemněte si adventní čas koncerty, divadly, jarmarkem, čtením pohádek 

nebo jen vycházkou vánočním trhem s vůní kořeněného vína

28. 11. sobota

9:00–18:00 Vánoční jarmark pod 
střechou 
Možnost nasát atmosféru adventu 
a nakoupit rukodělné dárky pro blízké. 
Komunitní centrum Matky Terezy 

14:00–16:00  Divutvorný hrnec
keramická dílna – vytvoření vlastního 
díla, které na následující dílně 13. 12. 
naglazujeme a vyrobíme ještě „Vánoč-
ní kachle“ (malování kachlí španělským 
dekorem).  
Cena 200 Kč dospělý, dítě 80 Kč 
Rezervace nutná na tel. 603 281 864, 
či na e-mailu janadomsova@gmail.com.
Komunitní centrum Matky Terezy 

16:00 Andersenovy pohádky –  
divadlo pro děti
Hraje Divadlo Marky Míkové
Vstupné 50 Kč
Komunitní centrum Matky Terezy

29. 11. neděle

17:00 Adventní koncert ARPADUA
Dvě harfy: Ivana Pokorná a Barbora 
Váchalová; 
Soprán: Iva Ryzová
Slovem provází Ivana Pokorná
Vstupné dobrovolné 
Komunitní centrum Matky Terezy

4. 12. pátek

6:45 Rorátní mše svatá
Kaple Komunitního centra Matky Terezy

3. 12. čtvrtek

16:30 Veřejné čtení - vánoční pohádka
Říká se, že tátové nečtou. Přijďte se 
přesvědčit, že na Jižáku je to jinak. Je-
dinečná příležitost zažít zástupce sta-
rosty MČ Prahy 11 v roli táty. Adventní 
setkání s Jakubem Lepšem v knihovně, 
kde dětem z Jižního Města přečte svou 
oblíbenou vánoční pohádku.
Místní lidová knihovna

18:30 Adventní koncert žáků ZUŠ 
Jižní Město
Sál ZUŠ Křtinská 

19:00 Zastavení u Matky Terezy 
P. Ladislav Heryán, =.D. na téma: 
Jak souvisí naše představy o Bohu 
s adventem?
Komunitní centrum Matky Terezy

5. 12.  sobota

16:30 Mikulášská nadílka
Mikuláš rozdělí dětem dárky, cestou 
pro dárek děti mohou plnit zábavné 
i naučné úkoly. 
Komunitní centrum Matky Terezy  

18:00 Mikulášský průvod
Za doprovodu kapely, Mikuláše a jeho 
andělsko-ďábelské družiny vyjdeme 
od KCMT do hloubi Central parku. 
Na konci cesty bude připraveno ohnivé 
překvapení. 

6. 12.  neděle

16:00 Adventní koncert 
Adventní koncert od klasiky po folklor. 
Zazní skladby světoznámých autorů 
jako jsou Vivaldi, Brixi, Ryba, či lidové 
písně a koledy v úpravě Jiřího Janouška.
Účinkují komorní soubory, zpěváci 
a soubor Hájiček a Komorní smyčcový 
orchestr.
Kostel sv. Františka

9. 12.  středa

18:00 Vánočníček
Koncert tanečních orchestrů ZUŠ
Sál ZUŠ Křtinská

18:00 Roztančené Vánoce
Taneční vystoupení žáků ZUŠ Jižní 
Město
KC Zahrada

10. 12.  čtvrtek

18:30 Vánoční koncert žáků ZUŠ 
Jižní Město
Sál ZUŠ Křtinská

11. 12.  pátek

6:45 Rorátní mše svatá
Kaple Komunitního centra Matky Terezy

16:00 Poklidné předvánoční odpoled-
ne pro rodiny s dětmi
Zpívání koled, zdobení stromku pro 
zvířátka, pečení topinek, procházka 
s vyprávěním, hry pro děti. Přijďte si se 
svými dětmi v předvánočním shonu užít 
klidný podvečer s vůní punče a topinek. 
Nádvoří a park u Chodovské tvrze

18:00 Vánoční koncert přípravných 
oddělení Pražské Kantilény: Koťátka, 
Kantilénka 
Komunitní centrum Matky Terezy

12. 12.  sobota

15:00 Vánoční koncert Dětského 
sboru Pražská kantiléna a příprav-
ných oddělení: Kuřátka, Koťátka, 
Kantilénka
Prosincové koncerty patří již k tradičním 
předvánočním zastavením Jižního Měs-
ta. Večerní koncerty a jeden odpolední 
jsou současně setkáním dětí ze všech 
oddělení sborů – od těch nejmenších 
po ty nejstarší. Na programu zazní jak 
dílka z pera českých skladatelů, tak 
i lidové písně z různých koutů světa.
Komunitní centrum Matky Terezy

15:00 Zimní pohádka o andílkovi
Kouzelný zimní příběh o Andílkovi, který 
spadl z nebe na zem, aby naučil pozem-
ské anděly vděčnosti.  
Hraje Divadlo Formela. Vstupné 50 Kč
KC Zahrada

16:00 Vánoční ZaHrátky 
I děti se musí jaksepatří připravit na Vá-
noce! A jak? Vánoční pohádkou, posí-
láním přání Ježíškovi, výrobou krmítek 
a dalšími úkoly nezbytnými pro tradiční 
českou zimu… A také zkusíme vytvořit 
rekordně dlouhý vánoční řetěz! Obmotá-
me s ním celou Zahradu? Nebo celé Jižní 
Město? Přijďte nám pomoct! Kultovní Vy-
šeHrátky v malém, tentokrát na Jižáku. 
KC Zahrada

18:00 Vánoční koncert Dětského 
sboru Pražská kantiléna a příprav-
ných oddělení: Koťátka, Kantilénka
Komunitní centrum Matky Terezy
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Komunitní centrum Matky Terezy
24. 12. 16:00 mše svatá pro rodiny 

s dětmi
 24:00 půlnoční mše svatá

25. 12. 9:30 mše svatá
 11:00 mše svatá

26. 12. 9:30 mše svatá
 14:00–17:00 možnost návštěvy 

kostela

1. 1. 9:30 mše svatá
 11:00 mše svatá

13. 12.  neděle

16:00 Adventní koncert – Žalozpěv 
Adventní koncert akustické hudby 
z Vysočiny. Vstupné dobrovolné
Kaple Komunitního centra Matky Terezy

17:00 Vánoční říkání a pozpívání 
Koledníci z Dismanova rozhlasového 
dětského souboru s adventními koleda-
mi a vinšováním.
Chodovská tvrz

17. 12.  čtvrtek

18:00 Jižní Město zpívá koledy aneb 
vánoční jam na tvrzi
Hrajete-li na housle, flétnu, kytaru, trub-
ku či cokoli jiného nebo jen rádi zpíváte, 
přijďte. Sejdeme se během vánočních 
trhů, abychom si společně zazpívali 
a zahráli známé koledy a prožili příjemný 
adventní čas. Všichni muzikanti Jižního 
Města jste vítáni. 
Nádvoří Chodovské tvrze

20:00 Sto zvířat
Již 25 let! Průkopníci ska a rocksteady 
u nás zahrají ve čtvrtek před Vánoci 
v Zahradě. Vstupné 260 Kč
KC Zahrada 

18. 12.  pátek

6:45 Rorátní mše svatá
Kaple Komunitního centra Matky Terezy

16:00 Koledování
Malí koledníci ze ZŠ Mikulova a sbor 
Zvonek ze ZŠ Campanus zpříjemní kole-
dami, adventními písněmi a vinšováním 
vánoční trhy na tvrzi.
Chodovská tvrz

18:30 Vánoční koncert souboru 
Aulodie 
Komunitní centrum Matky Terezy

19. 12.  sobota

16:00 Muzikantské Vánoce
Folklórní soubor Hájíček vnese spolu 
s dalšími koledníky ze ZUŠ Jižní Město 
do Chodovské tvrze důstojnou vánoční 
atmosféru.
Chodovská tvrz

20. 12.  neděle

16:00 Adventní koncert Českých 
madrigalistů 
„Rosu dejte ó nebesa…“ staročeské 
roráty, písně ze starých kancionálů, 
Pachelbelův Magnificat a další…  
Vstupné dobrovolné
Komunitní centrum Matky Terezy 

17:30 Vánoční koncert Jaroslava 
Svěceného
Vstupné 290 Kč/snížené 230 Kč
Chodovská tvrz

19:30 Vánoční koncert Jaroslava 
Svěceného
Vstupné 290 Kč/snížené 230 Kč
Chodovská tvrz

14. 12.  pondělí

16:00 Období adventu – jáhen 
Mgr. Pavel Urban
Přednáška Sdružení křesťanských seniorů
Klubovna Komunit. centra Matky Terezy

18:30 Adventní koncert pěveckého 
oddělení ZUŠ Jižní Město
Sál ZUŠ Křtinská 

18:30 Vánoční koncert žáků ZUŠ 
Jižní Město
Sál ZUŠ J. Růžičky

15. 12.  úterý

19:30 Česká mše vánoční J. J. Ryby 
Pěvecký sbor a Orchestr Uměleckého 
sdružení ČVUT
Vstupné 150 Kč/snížené 100 Kč
KC Zahrada 

16. 12.  středa

16:00–17:45 Výstava papírových 
betlémů s komentářem
Výstava je zpřístupněna od 15. 12. 
do 10. 1. 2016 v době programů 
v KCMT, nebo po předchozí domluvě. 
Komunitní centrum Matky Terezy

17:00 Zvonohra 
Největší česká pojízdná zvonohra je 
sestavena z 57 zvonů. Celková váha 
tohoto specifického hudebního kolosu 
je 12 tun. Na akce ji proto musí vozit 
speciální kamion a na zem přemisťovat 
jeřáb. Tato tradiční předvánoční akce 
se na JM koná již několik let a pořádá ji 
MČ Praha 11
Před Komunit. centrem Matky Terezy

11. – 13. 12. 
18. – 22. 12. 
15:00–22:00 Vánoční svařák na tvrzi
Voňavé víno, dobré jídlo, ukázka tradič-
ních řemesel a neopakovatelná adventní 
nálada v překrásném prostoru nádvoří 
Chodovské tvrze. 
Nádvoří Chodovské tvrze

14. – 21. 12. 
Vánoční trhy 
Zveme vás na tradiční vánoční trhy s vo-
ňavým vínem, sladkými i slanými pochuti-
nami. Nebude chybět ani prodej vánoč-
ních kaprů, stromků, dekorací a dárků.
Centrální park Jižní Město

18. – 20. 12. 
Vánoční trhy s hudebním programem
Během vánočních trhů zazní oblíbené 
melodie z muzikálů Bídníci, Pomáda 
nebo Děti ráje. Zazpívají a zatančí mimo 
jiné Míša Dolinová nebo Jiří Štědroň. 
Pro děti budou připraveny soutěže 
a tancování. Moderuje Šárka Marková. 
Máte se na co těšit a k tomu bude 
vonět svařené víno a pečené kaštany. 
Bližší program na www.praha11.cz
Centrální park Jižní Město

Změna programu vyhrazena. 

Program je realizován za finanční podpory 

MČ Prahy 11.

Sledujte webové stránky a facebookový 

profil KC Zahrada www.kczahrada.cz  

a Chodovská tvrz www.chodovskatvrz.cz

VÁNOČNÍ TRHY

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 
a možnost návštěvy kostela

Kostel sv. Františka z Assisi
24. 12. 17:00 mše svatá
 22:00 „půlnoční“ mše svatá

25. 12. 8:00 mše svatá
 14:00–17:00 možnost návštěvy 

kostela

26. 12. 8:00 mše svatá

31. 12. 17:00 mše svatá na závěr  
občanského roku

1. 1. 8:00 mše svatá na uvítání 
nového roku

 20:00 mše svatá 
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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

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).
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www.fokusoptik.cz

Hledáme nové spolupracovníky

Vedení fi rmy STILL ČR spol. s r. o. vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici

Životopisy zasílejte na 

e-mail marta.zmeskalova@still.cz  

LAKÝRNÍK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Pracoviště: Dílna STILL ČR, Praha 10 – Hostivař

Nástup: ihned

Pracovní doba: 8.00 – 16.30

Požadavky: 
 vyučen v oboru 

 znalost technologie lakování a materiálů s tím spojených 

Předpoklady:
 pečlivost, spolehlivost

 manuální zručnost

 schopnost samostatné práce

 ochota učit se

 fl exibilita

 vysoké pracovní nasazení

 loajalita

Pracovní náplň:
Příprava strojů pro lakování (čistící, klempířské a kytovací práce), 

lakování strojů a zařízení s využitím moderního lakovacího boxu.

Nabízíme: 
Pracovní poměr na dobu určitou s možností stabilního zaměstnání 

u zahraniční společnosti, zajímavé fi nanční ohodnocení. Vhodné 

i pro absolventy.
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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

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.

H
o

rň
á
te

c
k
á

HAKO
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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. 12. NEZMAŘI – od 20.00 představí legendár-
ní českobudějovičtí folkoví Nezmaři v Zahradě 
svou hudební tvorbu za více než 30 let své exis-
tence! Vstupné 180/150 Kč.
9. 12. Vánoční vystoupení tanečního odděle-
ní ZUŠ Jižní Město – začátek v 18.00. Vstup 
volný.
15. 12. Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční 
–  začátek od 19.30 – letos slavnou tradiční 
mši a vánoční písně a koledy uslyšíte v podání 
Pěveckého sboru a Orchestru Uměleckého sdru-
žení ČVUT. Vstupné 150/100 Kč.
17. 12. STO ZVÍŘAT – od 20.00 koncert po-
četné české ska kapely, která již 25 let podává 
mimořádné „zvířecí“ hudební výkony! Vstupné 
260/230 Kč.
21. 12. Marek Šusta & Maraband – od 19.00 
koncert amatérského folkového písničkáře, 
jehož vlastní tvorba čítá několik desítek písní. 
Společně s ním vystoupí skupina Maraband. 
Vstupné 150/100 Kč.

 DIVADLO 
22. 12. Rukojmí bez rizika – PŘEDPREMIÉRA! 
– od 19.00 francouzská komedie s kriminální 
příchutí. Vstupné 100 Kč.

 PRO SENIORY 
6. 12. Zábavné odpoledne k tanci i poslechu 
– od 14.00 k tanci i poslechu zahrají Color club. 
Vstupné 50 Kč.
7. 12. Josef Laufer – od 14.30 koncert z cyklu 
Setkání se zpěváky pořádá Klub aktivního stáří. 
Vstupné 50 Kč. 
8. 12. 3x Miroslav Horníček – od 14.30 pořad 
o skvělém českém herci, režisérovi a pohotovém 
improvizátorovi. Vstupné 50 Kč.
15. 12. Big Band Pražského salonního orches-
tru: Swingové Vánoce – od 14.30 koncert urče-
ný nejen pro seniory. Vstupné 50 Kč.
21. 12. Cyklus koncertů Big Band Pražského 
salonního orchestru pro generaci swingem 
posedlou – od 14.30 koncert pořádá Klub aktiv-
ního stáří. Vstupné 50 Kč.

 POHÁDKY A DIVADLO PRO DĚTI 
2. 12. Jozífek a Maruška mají děťátko – 
od 14.30 představení pro děti zahraje Divadlo 
Špílberg. Vstupné 50 Kč, pro školy 40 Kč. 
5. 12. Sůl nad zlato – od 15.00 představení pro 
děti zahraje Divadlo matky Vackové. Po pohádce 
přijde Mikuláš, anděl a čert! Vstupné 50 Kč.
9. 12. Pohádkové nepohádky Josefa Čapka – 
od 14.30 představení pro děti zahraje divadelní 
sdružení Anima Candida. Vstupné 50 Kč. 
12. 12. Zimní pohádka o andílkovi – od 15.00 
představení pro děti zahraje Divadlo Formela. 
Vstupné 50 Kč.
16. 12. Vánoční andílek – od 14.30 představení 
pro děti zahraje Umělecká agentura Petr Kubec. 
Vstupné 50 Kč, pro školy 40 Kč. 
19. 12. Strašlivě strašidelná noc – od 15.00 
první český hororový muzikál pro děti zahraje 
Petr Nedvěd a Nedvědíci. Vstupné 50 Kč.

 FILM 
16. 12. Večer vietnamského fi lmu: Banánové 
děti – od 19.00 dokumentární fi lm Martina Ry-
šavého o mladé generaci Vietnamců narozených 
v Čechách. Vstupné dobrovolné.

 DALŠÍ AKCE 
1. 12. – 22. 12. Kroužek malování: výstava ob-
razů. Vernisáž proběhne 1. 2. od 17.00. Vstup 
volný.

1. 12. DRUM CIRCLE – od 17.30 a 18.30 skupi-

nové bubnování. Vstupné 100/50 Kč.

8. 12. Autorské čtení – od 18.00 se spiso-

vatelkou a scenáristkou Terezou Boučkovou. 

Info www.autorskecteni.cz. Vstupné 80 Kč. 

12. 12. Sobotní výtvarná dílna: Velká vánoční 
dílna – od 10.00 tradiční tvořivá dílnička pro 

děti. Vstupné 50 Kč.

 PŘIPRAVUJEME 
20. 1. Jiří Schmitzer – od 20.00 v KC Za-

hrada vystoupí herec divadla Ypsilon a jeden 

z nejosobitějších českých písničkářů! Vstupné 

190/160 Kč.

28. 1. Ivo Jahelka & Miroslav Paleček – 
od 20.00 dvojkoncert Ivo Jahelky a písničkáře 

Miroslava Palečka. Vstupné 150/120 Kč.

 KURZY A DÍLNY 

Každé pondělí Výtvarný ateliér – od 15.00 
a 16.30 kurz malování pro školáky. 

Každé úterý Výtvarný ateliér: Předškoláček – 
od 15.00 kurz malování pro předškoláky. 

Každé úterý Výtvarný ateliér: Oděvní návrhář-
ství – od 16.30 kurz pro kreativní školáky. 

Každé úterý Divadelní studio Zahrada – 
od 16.00–17.30. Nový kurz pro děti a mládež. 

Tvořivá dramatika pomáhá rozvíjet tvořivou 

a vnímavou osobnost. Přihlášky v KC Zahrada.

Každé úterý Jemná jóga – od 19.30 cvičení 

jógy pro dospělé. 

Každou středu Muzikálová školička – od 16.00 

tanec, zpěv, divadlo. Kurz pro děti a mládež. 

Každou středu Keramická dílna – od 16.00 kurz 

keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 

Každou středu Keramická dílna – od 17.00 kurz 

keramiky pro starší děti nebo rodiče s dětmi. 

Každý čtvrtek Výtvarný ateliér – od 14.00, 
15.30 a 17.00 kurz malování pro školáky. 

Každý čtvrtek Streetdance – od 17.30 moderní 

tanec pro děti a mládež. 

Každý čtvrtek Zpěv – práce s hlasem a dechem 

– individuální výuka. Info 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.

Info o cenách kurzů KC Zahrada

 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 léč-
by: 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 cvi-
čení – Aerobic studio Jitka; 18.00–19.00 Kon-
diční 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 zpomalová-
ní stárnutí v Kulturním centru Zahrada vede 
cvičitelka Eva Ondríková, tel.: 732 367 056, 
vždy ve středu od 10 do 11 hod. a od 11 do 12 
hod. Poplatek na cvičení 40 Kč. Info 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 

2. 12. MAKABARA – od 18.00 koncert hendike-

povaného vokálního tria MAKABARA. Vstupné 

100/80 Kč. 

11. 12. Klára Boudalová & Karel Jakubů – 
od 19.30 vánoční i nevánoční zpěvy. Vstupné 

150/100 Kč. 

16. 12. Šansony na tvrzi – od 18.00 Vámi oblí-

bené šansonové setkání Milana Jíry a jeho hos-

tů. Vstupné 130/100 Kč.

20. 12. Jaroslav Svěcený: Vánoční koncert 
na tvrzi – od 17.30 a 19.30 dva vánoční koncer-

ty. Vstupné 290/230 Kč.

 POHÁDKY 
6. 12. Kde se vzaly Vánoce – od 15.00 zahraje 

pohádku pro děti Umělecká agentura Petr Kubec. 

Vstupné 50 Kč.

13. 12. Pohádky naší babičky – od 15.00 

pohádka v podání Nezávislého divadla. Vstupné 

50 Kč.

20. 12. Půjdem spolu do Betléma – od 15.00 

vánoční rodinné představení o cestě do Betléma 

v podání Divadla Dívadlo. Vstupné 50 Kč.

 KURZY/DÍLNY/OSTATNÍ 
3. 12. Dvě století kol – to to letí! – od 18.00 

svérázný výklad Jana Králíka o dvou stoletích 

jízdních kol. Vstupné 60/40 Kč.

 VÝSTAVY 
1. 12.–30. 1. 2016 Velká galerie: Jan Tobola 
– obrazy. Vstupné do galerie 50/30 Kč, v den 

koncertu s platnou vstupenkou zdarma.

11. 11.–4. 12. Malá galerie: Tomáš Hájek – so-
chy. Vstupné do galerie 50/30 Kč, v den koncer-

tu s platnou vstupenkou zdarma.

8. 12.–9. 1. 2016 Malá galerie: Dětské výtvar-
né práce z Lidic. Vstupné do galerie 50/30 Kč, 

v den koncertu s platnou vstupenkou zdarma.

benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

tel.: 272 912 124, mobil: 603 468 151

Kulturní přehled prosinec 2015

ZÁPIS DO KURZŮ 
SPOLEČENSKÉHO TANCE
Kurzy pro dospělé a mládež v KC Zahrada
Začínáme 10. 1. 2016 a vybírat můžete ze 
dvou úrovní kurzů: Základní – neděle 18.30;
Mírně pokročilí – neděle 20.30. Vyučují Mari-
etta a Dobromil Nováčkovi, 28násobní mistři 
republiky, 2násobní fi nalisté mistrovství světa 
profesionálů. Zápis a info tel.: 603 525 034, 
603 232 116, www.kcjesenice.cz
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program
AKCE 
Mikulášská sobota – 5. 12. od 9.00 – vánoční 
dílna, divadélko a nadílka s Mikulášem.
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. 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 
do 7 let, úterý 16.00 a 17.00.
Dětský FIT aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, 
po a st 17.00, 18.00.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt 
16.00.
Zdravé pískání na fl étnu pro děti od 3 let, 
po 16.00–18.00 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.
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
4. 12., od 9.30 a od 15.00: Mikuláš pro nej-
menší. Vstup pro dítě 60 Kč (balíček v ceně), 
dospělý doprovod 40 Kč. Přihlašování a platba 
předem v MC Domeček.
9. 12., 16.00–17.30: Slovenské odpoledne 
aneb Slovenské mamičky v Domečku. Program 
pro rodiče s malými dětmi ve slovenštině. Vstup 
50 Kč, včetně vstupu do herny.
10. 12., 19.00–20.30: Večery o výchově. Před-
náška s besedou. Přihlašování předem na e-mail: 
mcdomecek@praha.ymca.cz, vstup 80 Kč.
14. 12., 16.00–17.00: Malý vědec. (SVĚTLO). 
Setkání s fyzikou pro nejmenší (5–9 let). Přihla-
šování předem na e-mail: mcdomecek@praha.
ymca.cz, vstup 80 Kč. 
15. 12., 10.00–12.00: Každé dítě je výjimeč-
né. Povídání, diskuze, sdílení. Každé 3. úterý 
v měsíci.
Pravidelný dopolední program: 
www.mc-domecek.cz
PORADNY
Po 9.00–10.00: Laktační poradna (nutno ob-
jednat na tel. 604 572 712 nebo e-mail: faierei-
sl@chello.cz), poplatek 100,- Kč.
Út 9.30–11.00: Poradna efektivního rodičov-
ství (nutno objednat na tel. 608 708 786 nebo 
e-mail: vlasta.hamalova@seznam.cz), zdarma.
St 18.00–19.30: Poradna přirozeného plá-
nování rodičovství (nutno objednat na tel.: 
777 200 431 nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz).

kcmt

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

program 
3. 12. 19.00 – Zastavení u Matky Terezy „Jak 
souvisí naše představy o Bohu s adventem?“– 
P. Ladislav Heryán, SDB (KCMT)

5. 12. 16.30 – MIKULÁŠSKÁ  (KCMT) 
6. 12. 16.00 – Adventní koncert – adventní 
a vánoční písně v podání smyčcového orchestru 
Hájíček, hrají a zpívají žáci ZUŠ Křtinská, vstupné 
dobrovolné (kostel sv. Františka)
13. 12. 14.0 –16.00  Výtvarná dílna – „Vánoční 
kachle“ (malování kachlí španělským dekorem). 
Rezervace nutná, e-mail: janadomsova@gmail.com 
nebo na tel.: 603 281 864 
16.00 – Adventní koncert – Žalozpěv – akustic-
ká hudba z Vysočiny, vstupné dobrovolné (kaple 
KCMT).
14. 12. 16.00 – Období adventu – jáhen 
Mgr. Pavel Urban; přednáška Sdružení křesť. se-
niorů (KCMT – klubovna) 
16. 12., 16.00 – 17.45 Výstava papírových 
betlémů s komentářem, KCMT. Výstava je zpří-
stupněna od 15. 12. do 10. 1. 2016 v době pro-
gramů v KCMT nebo po předchozí domluvě.
17.00  – ZVONOHRA (před KCMT) 
20.12.16.00 – Adventní koncert Českých 
madrigalistů – „Rosu dejte, ó nebesa...“:  sta-
ročeské roráty, písně ze starých kancionálů.  
Vstupné dobrovolné (KCMT). 
25. 12. 14.30 Vánoční pořad pro všechny, kteří 
nechtějí o svátcích zůstat sami, pořádá Krajská 
rada seniorů hl. m. Prahy. 
3. 1. 18.00 – Česká mše vánoční J. J. Ryby – 
koncertní provedení (vstupné dobrovolné) 
2. 1.–10. 1. 2016 – Tříkrálová sbírka
1., 8., 22. 12. – 18.45–19.45 ADVENTNÍ DU-
CHOVNÍ OBNOVA – Téma „Anděl Páně“ – vede 
P. M. Špilar v kostele sv. Františka
4. 12., 11. 12., 18. 12.: 6.45–7.30 – Rorátní 
mše sv., kaple KCMT

jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež
od 13 do 19 let
Brandlova 1639/6, 149 00 Praha 11
Otevírací doba:
klub: pondělí a čtvrtek 14.00–18.00, úterý 
a středa 15.00–20.00 
individuální konzultace: pondělí 18.00–19.00, 
úterý a středa 14.00–15.00

program
Téma: Kyberprostor 
2. 12. – Mikulášská v Meetfactory
3. 12. – ZAVŘENO – Dobytí vol. 15 ve Futuru
9. 12. – beseda a kybersvět
10. 12. – fi lm k tématu kyberprostoru
14. 12. – vyrábění vánočních věcí
16. 11. – fi lm: volný výběr
17. 11. – Vánoce na Jižním pólu
22.12–31.12. – ZAVŘENO
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 – pátek 18. 12. od 16.30
Game session: stolní a deskové hry pro různé 
generace – pátek 4. 12. od 18.30
Ping-pong: Přijďte si zahrát ping-pong! Vítáme 
všechny hráče bez omezení věku a úrovně – pá-

Kulturní přehled prosinec 2015

tek 11. 12. od 18 hod
Angličtina: zápis online nebo telefonicky. 
Rybovka v Kostelně: 10. prosince 2015 od 18 
hodin – koncert České mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby v podání studentů Gymnázia Evropská 
z Prahy 6.
Vánoční slavnost: 20. prosince 
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Rodinné centrum 
Pilné v%elky
Pacajevova 30, Praha 4, tel.: 608 522 210
info@rcpilnevcelky.cz, www.rcpilnevcelky.cz
rezervace na: https://pilnevcelky.auksys.com/

PRAVIDELNÉ KURZY: www.rcpilnevcelky.cz

program
Úterý 1. 12. 2015, od 16.00 – Mikuláš pro 
malé děti (bez čerta). Tvoření, písničky, pohyb, 
tanec, zábava a nadílka. Mikuláš pro malé děti.
Středa 2. 12. 2015, od 16.00 – Mikuláš pro 
větší děti (přijde i s čertem). Tvoření, písničky, 
zábava a nadílka. Mikuláš pro větší děti.
Pondělí 7. 12. 2015, od 20.00 – Seminář sou-
rozenecké vztahy
Pátek 11. 12. 2015, 9.00–18.00 – Vánoční 
tvoření pro děti i dospělé. 
Úterý 15. 12. 2015, od 16.00 – Vánoční čtení 
v pilných včelkách. Společné čtení vánoční po-
hádky a vánoční tvoření zakončené rozsvícením 
vánočního stromku na zahradě.

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

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

program
3. 12. 2015, 19.00: D‘n‘B [ ursday Session. 
DJs NEURO.LAB, SIN EATER b2b MIKKNO, 
JTQ, Příležitost pro začínající a pokročilé DJs za-
hrát si na velkém podiu klubu Zkušeben Praha
5. 12. 2015, 19.00: Celovečerní hudební 
festival Gymnázia Opatov. Vystoupí 4 kapely 
Naked Drange, Stíny, Next Monday a Keďul 
Masokombič
10. 12. 2015, 19.00: D‘n‘B [ ursday Session. 
DJs TBA. Příležitost pro začínající a pokročilé 
DJs zahrát si na velkém podiu Zkušeben Praha
12. 12. 2015, 20.00: Dr. Kary, Cocoman, Bol-
drik. Tvorbu Zpěváka, producenta a písničkáře 
Adama Lančiho (Cocoman, Coco Jammin). 
18. 12. 2015, 21.00: Southern Vision. Cybi 
B´day edition. SOUTHERN VISION ‚Jižní vize‘ 
je multifunkční projekt, jehož hlavním cílem je 
obnovit undergroundovou kulturu akcí na Již-
ním Městě, které se zde pořádaly před 10 lety 
a obohatit betonovou džungli hudebními večery 
plné elektronické muziky, od hip hopu, rovných 
beatů až po ty nejvíc zlomené beaty.
19. 12. 2015, 20.00: Holy Sins (metal-rock / 
Praha) + Derelict (hard rock / Praha). Předvá-
noční rockový koncert s dobře fungující kombina-
cí kapel Holy Sins a Derelict.
31. 12. 2015, 20.00: SILVESTR with Beatspot 
a Reprospekt. Oslavte Nový rok ve Zkušebnách 
Praha s partou Beatspot a Reprospekt ve stylu 
DnB.
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NEZMAŘI
čtvrtek 3. 12. 2015 od 20 hodin

Zveme vás na koncert legendárních 

českobudějovických folkových Nezmarů!

Nezmaři představí v Zahradě svou hudební tvorbu 

za více než 30 let své existence!

STO ZVÍŘAT – DVACET PĚT!
 čtvrtek 17. 12. 2015 od 20 hodin

Víte, že rok 2015 je ROKEM ZVÍŘAT?

V roce 2015 kapela STO ZVÍŘAT oslaví, mimo jiné 

i v Kulturním centru Zahrada, 25 let existence, a to 

ve velkolepém stylu sobě vlastním. 

 - PŘEDPREMIÉRA! - 

Rukojmí bez rizika
úterý 22. 12. 2015 od 19 hodin

Zveme vás na francouzskou komedii 

s kriminální příchutí! Pytel uloupených peněz 

dokáže oživit i sebevraha. Jenže policii taky... 

Představení má skvělé herecké obsazení! 

Vstupné je jen 100 Kč!

Osoby a obsazení: Václav Vydra, Jan Šťastný/

Svatopluk Skopal, Jana Boušková/Jana 

Malá, Martin Zahálka/Matin Davídek, Lenka 

Zahradnická/Barbora Šťastná, František 

Skopal/Martin Zahálka ml.

VÝSTAVA NA RADNICI

PF 2016 

pro Prahu 11 

ZŠ a MŠ Chodov, Praha 4, 

Květnového vítězství 57 

3. 12. 2015 – 3. 1. 2016

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

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 prosinec 
3. 12., 16.00–17.30: Čertovský kar-
neval. Maškarní ples s Mikulášem, 

čerty a anděly. Pro děti ve věku od 4 

do 10 let. DDM JM, Květnového 

vítězství.

4. 12., 16.30–19.30: Tvořivá dílna – 
Vánoční pletení z papíru. DDM JM, 

Šalounova.

11. 12., 16.30–20.00: Vánoční kon-
cert pro rodiče. Vystoupení dětí z hu-

debních kroužků. DDM JM, Květnové-

ho vítězství.

12. 12., 9.00–13.00: Turnaj ve stol-
ním tenisu – jednotlivci. DDM JM, 

Šalounova.

12. 12., 14.00–17.00: Čekání na Je-
žíška. Vánoční výtvarná dílna a diva-

delní představení. Pro děti ve věku 

od 4 do 12 let. DDM JM, Květnového 

vítězství.

12. 12., 13.30–17.00: Tvořivá dílna 
– Vánoční pletení z pedigu. Rukoděl-

ný workshop. DDM JM, Šalounova.

12. 12., 15.00–16.30: Vánoční kon-
cert při svíčkách. Vystoupení dětí 

z hudebních kroužků. Kostel Milíče 

z Kroměříže.

13. 12., 10.00–15.00: Planetárium. 
Návštěva planetária a procházka vá-

noční Prahou. Pro děti ve věku od 6 

do 15 let. Praha.

DDM JM si vyhrazuje právo na změnu 

programu. Info na www.ddmjm.cz

PROSINCOVÁ

NADÍLKA

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

Obrazy

Ve foyer opatovské knihovny 

představí svá díla akademická 

malířka, kreslířka a sochařka 

Mariana Alasseur (*1977).

od 30. 11. do 30. 12. 2015

Knihovna Opatov – Artotéka

Opatovská 1754, Praha 11

Otevírací doba: 

Po až Pá 9–19 hod.; So 9–15 hod.

tel.: 272 918 759

Vánoce od Alžbětinské renesance po Zlatý swing  

11. prosince od 19.30 
Na  programu zazní skladby od  nezná-

mých autorů, ale také od Brittena, Cava-

lliho, Dvořáka, Elgara, Franka a dalších.

Cesta kolem světa za 75 dní 

Pondělí 14. prosince, 18.00
Beseda s  reportérem Tomášem Poláč-

kem, který letos v létě objel stopem svět.

Řeč se nepochybně nevyhne ilegálním 

přechodům přes hranice Střední Ameriky, 

nebezpečné jízdě ruskou Cestou kostí ani 

stopování v mrazivé Patagonii – a dojde 

také na dotazy diváků. 

Dvě století kol – to to letí! 

Čtvrtek 3. prosince, 18.00
Beseda s  jedním z  obnovitelů Českého 

klubu velocipedistů 1880 Janem Králíkem 

o dějinách cyklistiky v našich zemích. Své-

rázný, přesný a  erudovaný výklad publi-

cisty, spisovatele, ale mimo jiné také čle-

na vědecké rady Národního technického 

muzea o dvou staletích, během nichž se 

u nás používají jízdní kola.

Mezinárodní dětská výstava Lidice 2010–2014 

Výstava Lidice byla založena v  roce 

1967 k  uctění památky dětských obě-

tí z  české obce Lidice a  všech dalších 

dětí, které zahynuly ve  válečných kon-

fl iktech. V Malé galerii Chodovské tvrze 

máte od 9. 12. do 8. 1. 2016 jedineč-

nou možnost zhlédnout výběr z oceně-

ných prací ze soutěžních ročníků 2010–

2014. Tyto práce byly vystaveny pouze 

jednou v  loňském roce v  Nostickém 

paláci.

Aktuálně

  jubilea na Chodovské tvrzi  

Zlatá svatba 
manželů Mileny a Františka 

Přesličkových.

Zlatá svatba 

manželů Jarmily a Karla 

Janovských.

Diamantová svatba 
manželů Oldřišky a Antonína 

Novotných

101 narozeniny 

oslavila paní Jiřina Poláková 

z DS K Milíčovu.

Pozvánky do Chodovské tvrze

          Vánoční mini trhy s programem na Chodovské tvrzi 

neděle 13. prosince – 17.00 
Vánoční říkání a pozpívání
Koledníci z Dismanova rozhlasového dět-

ského souboru s adventními koledami 

a vinšováním.      

pátek 18. prosince – 16.00 
Koledování
Pět koled zazpívá sbor Zvonek ze ZŠ 

Campanus na Jírovcově náměstí. Také ze 

Základní školy Mikulova dorazí na vánoč-

ní trhy malí koledníci s několika adventní-

mi písněmi a vinšováním.      

sobota 19. prosince – 16.00 až 18.00
Muzikantské Vánoce
Folklórní soubor Hájíček (umělecký vedou-

cí Jiří Janoušek) vnese spolu s dalšími ko-

ledníky ze Základní umělecké školy Jižní 

Město do Chodovské tvrze důstojnou vá-

noční atmosféru.
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Za zády města ve městě 
Počátkem listopadu vrcholící babí léto 

nás s manželkou přimělo vyrazit aspoň 

na okraj Jižního Města, zdejší sympatic-

ké části Prahy. V  tradičním, leč úprav-

ném oblečení důchodců, včetně batůžků, 

já dokonce ve zcela nových prestižkách, 

abych je rozchodil. Věkem se  snižuje 

nejenom klenba životních snů, ale také 

chodidel, která se přitom rozšíří. 

Pravidelná tvořivost manželky nás ověn-

čila několika igelitovými pytlíky s  třídě-

ným odpadem. Šli jsme s nimi ovšem jen 

k různobarevným kontejnerům. 

Den byl hezký. Za  vyhlídkovou hnědou 

lávkou jsme sešli ulicí do zeleného pásu 

a vystoupali na západní Milíčovský vrch. 

Vlastně jsou to Jihoměstské vrchy, vy-

rostly kvůli této výstavbě. Nacházejí se 

ale na území Milíčova v katastru Újezda, 

a  tak se jmenují správně. Vzrůstajícím 

odolným porostem dobře chrání chrá-

něný a  chráněníhodný Milíčovský les 

za nimi. Z temene vrchu jsme pozorovali 

vyčuhující stříšky výtahů Nových Kateři-

nek a ještě novější Nový Milíčov bez ně-

jaké dominanty. Na severním obzoru bylo 

vidět v Hájích nažloutlou tělocvičnu Mod-

ré školy a Kupu na jedné straně se zele-

ným lešením. Celá zástavba s výhledem 

až na  Horní Měcholupy a  Petrovice pů-

sobila ve  slunci zvlášť útěšně. Dokonce 

i za svitu „couvajícího“ měsíce – ten byl 

na obloze vidět také. 

Sestoupili jsme do „průsmyku“ mezi obě-

ma vrchy a  za  chvíli následovala nová 

vodní nádrž s  porostem. Vychází vstříc 

zájemcům ze živočišné říše. Nedávný zá-

kon je zařadil mezi bytosti bližší člověku, 

tak ať se i u nás mají. Slyšeli jsme v po-

rostu nejméně jednu kačenu, ale nechtěla 

se dát fotografovat. 

Na  další trase přibývalo žen vlečených 

na  řemíncích jejich čtyřnohými rafany 

a  mužů s  různými mopslíky. Nakonec 

nás naleštěný víkendový autobus pro 

děti, matky s kočárky a důchodce unesl 

na dosah domova. 

Chvalitebný podzimní den.

Dnes jsme již za prahem zimy. Tak si dny 

přes Mikuláše k Vánocům a přes Silvest-

ra na práh nového roku co možná užijte. 

Pokud nebudete 1. ledna 2016 někde 

dál, zajděte třeba na Milíčovské vrchy 

podívat se na to naše Jižní Město.

Jiří Bartoň      

Vodní nádrž u Milíčovských vrchů. 

Foto: Jiří Bartoň      

Život na Jižním Městě

Průhonický park čeká historická obnova podzámčí
Botanický ústav AV ČR, v. v. i., který 

spravuje památku Světového kulturního 

a přírodního dědictví UNESCO Průhonic-

ký park, připravuje na konec roku 2015 

a  první polovinu roku 2016 památko-

vou obnovu celého podzámčí průhonic-

kého zámku. Cílem této náročné obno-

vy je zejména zpřístupnění návštěvnicky 

velmi atraktivní části parku pro veřej-

nost a navrácení jejího původního repre-

zentativního stavu. Průhonické Alpinum 

založené hrabětem Silva-Taroucou je 

v evropském měřítku unikátní. Je pova-

žováno za  jedno z největších a nejstar-

ších v Evropě.

Info: 
www.ibot.cas.cz/aktuality

www.parkpruhonice.cz/novinky
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Hrát za FLORBAL CHODOV může každý, kdo má chuť se hýbat
Možná jste si všimli, že dlouholetý zástupce Jižního Města 
v nejvyšších fl orbalových soutěžích změnil jméno, z TJ JM Chodov se 
stal FLORBAL CHODOV. Nejen o této proměně jsem si popovídala 
s hlavním trenérem chodovských mužů a zároveň marketingovým 
ředitelem klubu Davidem Podhráským.

Chodovský fl orbalový klub již není 
součástí Tělovýchovné jednoty 
a působí jako samostatný subjekt. 
Můžeš nám přiblížit důvody?
Těch důvodu je mnoho. Tělovýchovné 

jednotě patří velký dík, že kdysi fl orbal 

přijala do svých řad a pomáhala nám bu-

dovat fl orbalovou komunitu na  Jižním 

Městě, ale čas běží a  v  poslední době 

jsme v klubu cítili, že jak roste naše člen-

ská základna, tak bychom potřebovali 

být v některých ohledech pružnější a so-

běstačnější. Šlo o řízený a korektní pro-

ces, jehož výsledkem je zapsaný spolek 

FLORBAL CHODOV, který převzal veš-

kerou chodovskou fl orbalovou historii, 

všechny soutěže i hráče.

A pod novým subjektem se zatím 
Chodovu v sezoně celkem daří, ne?
Jedním měřítkem jsou výsledky soutěží. 

V těch nejvyšších, tedy v Superlize mužů, 

Extralize žen a G2 lize juniorů, jsme aktu-

álně na druhém místě a nejvyšší příčky se 

snažíme atakovat i  v  dalších soutěžích. 

Navíc zatím naši muži vládnou tabulce 

soutěže Král Prahy, ve které poměřují síly 

superligové pražské celky. Druhým měřít-

kem je růst celého klubu. I  díky podpo-

ře Prahy 11 se nám daří neustále rozši-

řovat členskou základnu, a to především 

v těch nejmladších kategoriích. Posiluje-

me trenérské týmy, které vedou šéftre-

néři a  uznávané kapacity Radim Cepek, 

mimo jiné trenér národního týmu mužů, 

a Ondřej Neuman. 

S tím souvisí otázka, kdo může 
za Chodov hrát?
Jednoduše řečeno každý, kdo má chuť se 

hýbat a bavit se fl orbalem. Máme kom-

pletní strukturu družstev v  chlapecké 

i dívčí sekci, takže u nás mohou hrát kluci 

a holky od 6 let a stejně tak klidně i jejich 

rodiče, protože naše struktura končí až 

u veteránů. Jsme hrdí na to, že máme při-

hlášeno 32 družstev (což je nejvíce v celé 

ČR), což zaručuje, že opravdu každý náš 

člen hraje soutěžní zápasy. Zároveň nám 

toto široké spektrum družstev umožňuje 

mít v klubu jak ambiciózní hráče a hráčky, 

tak i  ty, kteří si prostě jen chtějí zahrát 

s přáteli.

A jak se může potenciální zájemce 
přihlásit?
Je to jednoduché. V  podstatě si stačí 

na webu fl orbalchodov.cz najít příslušnou 

věkovou kategorii a  přijít na  její trénink. 

Určitě je lepší předem zavolat hlavnímu 

trenérovi kategorie nebo šéftrenérovi. 

Kromě toho pořádáme i různé náborové 

akce, kde si mohou děti fl orbal vyzkou-

šet. Jedna taková proběhla v rámci Dnů 

Prahy 11 a další 28. října, kdy v hale Je-

denáctka VS proběhl Evropský sportov-

ní den.

Poslední otázka pak míří k elitnímu 
fl orbalu. Kam bys nás pozval, 
kdybychom chtěli vidět to nejlepší, co 
český fl orbal nabízí?
Samozřejmě na Chodov! Konkrétně pak 

na  1. prosince do  Sportovní haly Jižní 

Město, kde budeme od 18 hodin hostit  

Tatran Střešovice. Jedná se o  nejstar-

ší fl orbalové derby v Česku, které navíc 

bude přímým přenosem vysílat i  Česká 

televize. Moc lepších fl orbalových zápa-

sů už neexistuje.

Díky Davide za fl orbalové povídání a no-

vinky a do nového roku jen ty nejlepší vý-

sledky..., vlastně tak jako doposud. 

Dana Foučková

Hráčky Jižního Města 

jsou vicemistryně 

lakrosové ligy
O víkendu 10. a 11. října se na hřišti 

v Radotíně odehrálo poslední kolo žen-

ské lakrosové ligy. Hráčky SK Lacrosse 

Jižní Město zvládly semifi nálové utká-

ní, ve kterém porazily LCC Chicks 13:7. 

Do fi nále nastoupily proti LCC Girlz. Boj 

o titul po vyrovnané první polovině pro-

hrály 10:4. Z  Radotína si tak přivezly 

stříbro. Gratulujeme!

Podzimní cyklokros 2015
I  tento podzim se v  Centrálním par-

ku na  Opatově konal tradiční Podzimní 

cyklokros, podporovaný Hlavním měs-

tem Praha i  Městskou částí Praha 11. 

Ve  středu 7. října se děti, pro které je 

závod určen, sešly i přes nepřízeň poča-

sí. Se záludnostmi mokré trati se všichni 

závodníci i  závodnice včetně dospělých 

účastníků kategorie Rodinná štafeta vy-

pořádali více než dobře, a ti rychlejší si 

tak mohli odnést věcné ceny. Další po-

dobnou akci, snad za  lepších podmínek 

co do počasí, pořádá opět Cykloturistic-

ký oddíl Ufo 11. května 2016, těšíme se 

na vás i na našich webových stránkách 

www.oddilufo.cz.

Za Cykloturistický oddíl Ufo

David Fatka
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Stavíme boudu ve ScioŠkole

Dobrý den, jmenuji se Honza Přádka, je mi devět let a od září 

letošního roku chodím do ScioŠkoly v Praze 11. Můj první pro-

jekt, do kterého jsem se zapojil ve ScioŠkole, je projekt Pes. Je 

o  tom, že se učíme o psech a snažíme se zjistit, jak se k nim 

chovat v různých situacích. Psa máme přímo ve škole. Dokonce 

dva. Jednoho máme ve výuce. Potom máme ještě jednoho psa 

ve školním klubu. Jmenuje se Běla a jsou jí necelé 4 roky. Pes, 

který je zařazen do projektu, se jmenuje Ethernal Sunshine ne-

boli Sunny. Je to border kolie. A pro tu stavíme boudu. Napřed 

jsme se seznámili s projektem a začali přepočítávat palce na cen-

timetry, protože návod na boudu pro psa byl v angličtině a v OBI 

bychom nemohli zadat nařezávání prken v palcích. Jirka, náš prů-

vodce na projekt Pes společně s naší průvodkyní Janou zařídili 

vše v OBI s naší malou pomocí, objednali prkna a zase jeli zpát-

ky. Moc jsem jim to záviděl, protože rád nakupuji.  Když jsme měli 

prkna, tak jsme začali stavět boudu. Prkna na střechu jsme na-

mazali Balakrylem a přeměřovali jsme prkna na podlahu. Všech-

no jsme smontovávali a přidělávali k  sobě a  zkoušeli, jestli se 

do ní Sunny vejde. Vešel, 

ale je mu to těsné. Tak-

že Sunny to má jako tu-

nel a děti jako prolézač-

ku. Největší můj zážitek 

z projektu Pes je přepo-

čítávání palců na  centi-

metry. Už vím, že jeden 

palec je 2,5 centimetru.

Za projekt Pes, 

Jan Přádka

Nástup do školy neznamená konec 

pohybu na čerstvém vzduchu!

Vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, 

ZŠ Praha, propojuje jedinečným způso-

bem výuku s  reálným světem. Děti se 

z velké části učí v projektech a minimálně 

jednou týdně mimo školní budovu. Sou-

částí této koncepce je lesní družina v Hos-

tivařském lesoparku. Několikrát týdně děti 

přímo v terénu poznávají zvířata a rostli-

ny, pronikají do tajů živé a neživé přírody. 

Formou her a  jednoduchých pokusů po-

znávají různé přírodní děje a seznamují se 

s okolními biotopy. Filozofi i naší školy vy-

jadřuje motto „Náš svět je i můj projekt“. 

Žáky vnímáme jako osobnosti, které jsou 

tvůrci svého života a nesou odpovědnost 

za  vlastní učení. Naším cílem je dětem 

pomoct objevovat a  rozvíjet jejich silné 

stránky, podporovat jejich víru ve  vlast-

ní schopnosti a  aktivní přístup k  životu. 

Respektujeme individuální odlišnosti dětí 

a  jejich styly učení. Chybu vnímáme jako 

přirozenou součást procesu učení a výzvu 

k  další práci. Respektujeme individuální 

odlišnosti dětí a jejich styly učení. 

Petr Jonáš, Škola Můj projekt

Chcete-li se o naší škole dozvědět více, 

přijďte 7. ledna 2016 od 16.30 na pre-

zentaci vzdělávací koncepce Škola Můj 

Projekt přímo k  nám, ul. Schulhoff o-

va 844/2, Praha 4. Ve  školním roce 

2016–17 plánujeme otevření další 

1. a nově i 6. třídy. Zápisy do 1. třídy 

probíhají 22. – 23. ledna 2016. 
Více informací najdete také na 

www.skolamujprojekt.cz nebo 

facebook.com/skolamujprojekt.

naší škole

Boxlakrosový turnaj o pohár starosty Prahy 11
Již se stalo tradicí, že v lednu se na Již-

ním městě objeví hráči boxlakrosu z růz-

ných koutů Evropy, aby spolu soupeřili 

o  pohár starosty Prahy 11. Ani tento-

krát tomu nebude jinak a  předposled-

ní lednový víkend – 22. – 24. 1. 2016 

– bude ve  Sportovní hale Jižní Město 

k  vidění nespočet osobních soubojů, 

atraktivních útočných kombinací, gólů 

a možná dojde i na pěstní souboje. Pro 

nadcházející ročník se organizátoři roz-

hodli postavit výzvě a  navýšit počet 

týmů z původních 12 na 16. Očekává se 

tak účast mužstev z až 10 různých zemí 

Evropy. Před uzávěrkou tohoto vydá-

ní časopisu Klíč již organizátorům účast 

přislíbili kromě českých týmů také celky 

ze Slovenska, Německa, Polska a Fran-

cie a zájem o účast v turnaji dále vyjá-

dřili Rakušané, Švýcaři, Finové, Belgiča-

né a Švédové. Záštitu nad turnajem pro 

letošní ročník převzal starosta městské 

části Praha 11 Ing. Jiří Štyler, který bude 

na závěr turnaje předávat ceny vítězům 

i  individuálně oceněným hráčům. Veš-

keré aktuální informace můžete nalézt 

na  webových či facebookových strán-

kách turnaje. Za podporu turnaje děkuje-

me městské části Praha 11, rodinnému 

centru Čtyřlístek, společnosti Exize, fi r-

mě Stockist a všem dobrovolníkům po-

dílejícím se na zajištění hladkého průbě-

hu celé akce. V lednu se s vámi těšíme 

na viděnou na  jednom z nejvýznamněj-

ších boxlakrosových turnajů v Evropě.

Debora Plecháčková, SK Lacrosse JM
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Elfové na Praze 11

V tomto a dalším školním roce budete mít 

možnost potkat na Praze 11 elfy! Takový 

elf se pohybuje v okolí Milíčovského háje, 

je mu mezi 6 až 13 lety, hovoří mimo jiné 

anglicky, má kamarády elfy v dalších ev-

ropských zemích a je zběhlý v nových ICT 

nástrojích. 

• Kde se tu elfové objevili?
Základní škola s  rozšířenou výukou jazy-

ků K Milíčovu je od září součástí dvoule-

tého mezinárodního projektu ELF – En-

glish Learning Friends. Tento projekt je 

fi nancován z  nového vzdělávacího pro-

gramu EU – Erasmus+ a jeho cílem je roz-

voj klíčových kompetencí dětí a rozšíření 

informačních a  komunikačních technolo-

gií ve vzdělávání. Do projektu jsou zapo-

jeni žáci a učitelé ze 7 evropských zemí. 

Patří mezi ně Finsko, Chorvatsko, Itálie, 

Polsko, Řecko, Turecko a Česká republika. 

První setkání učitelů z partnerských škol 

se uskutečnilo v Praze. V současné době 

pracují žáci všech škol na zhotovení pro-

jektového maskota. V  předchozích úko-

lech si děti zvolily jeho jméno (Eramus) 

a pohlaví (chlapec). Žáci, kteří budou nej-

aktivnější v plnění dílčích úkolů, se budou 

za odměnu moci zúčastnit projektového 

setkání v Chorvatsku v dubnu 2016. 

• A jak se na projekt dívají sami elfové?
V  projektu ELF se mi líbilo tvoření voki. 

Moc se těším na  videokonference 

a na další úkoly. Doufám, že maskot, kte-

rého budeme mít, bude hezký a doputuje 

do všech škol v pořádku. Jsem zvědavá, 

jak bude vypadat. S kamarádkami se po-

koušíme vytvořit co nejhezčího a doufá-

me, že se všem bude líbit! 

Kačka M., 5. A

Těším se, že poznám kamarády z  jiných 

zemí a budu s nimi komunikovat v anglič-

tině, kterou se učím už od první třídy.

Lucie K., 5. A

Více informací o elfech najdete na webu 

školy a projektovém blogu.

Japonští studenti v mateřské škole Sulanského
O  Japonsku, vzdálené zemi, která bývá 

často nazývána zemí vycházejícího slun-

ce, toho moc nevíme. Můžeme se ale po-

chlubit, že se studenti pedagogické fa-

kulty z Japonska každý rok vracejí k nám 

do MŠ Sulanského podívat na práci s dět-

mi. Spolupracujeme s univerzitou Seitoku 

již několik let. Studentům se v naší školce 

líbí a rádi se k nám vracejí.

Budoucí učitelé z  Japonska se zajíma-

jí o  systém předškolního vzdělávání 

a o způsoby práce s dětmi. Se zaujetím 

a s prstem připraveným na spoušti fotoa-

parátu si prohlédnou celou školku, výtvar-

né a hudební činnosti na všech třídách – 

vyslechnou české písničky a  na  oplátku 

našim dětem zazpívají písně japonské. 

O  chodu školky pohovoří s  paní ředitel-

kou a nakonec si pohrají s dětmi. Děti se 

na studenty těší, neboť jsou pokaždé ob-

darovány krásnými japonskými origami.

Renata Klíčová, MŠ Sulanského

Projekt AMAVET – robotika děti baví
Rok 2015 vyhlásilo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy rokem technické-

ho vzdělávání. Cílem je vzbudit a  rozví-

jet mezi dětmi a  mládeží zájem o  tech-

niku tak, aby se jednou při volbě svého 

povolání zaměřili i  na  školy s  technic-

kými obory. Na  Jižním Městě začínáme 

už na  základních školách. Ve  spoluprá-

ci s Asociací pro mládež, vědu a  techni-

ku AMAVET jsme v letošním školním roce 

otevřeli na ZŠ Mikulova kroužek robotiky, 

kde děti nenásilnou hravou formou obje-

vují principy stavby a  konstrukce mode-

lů různých aut, tahače, sněžného pluhu, 

buldozeru, letadla, jeřábu, větrného mlý-

na nebo například ruční převodovky. Vyu-

žíváme k tomu stavebnice jedné němec-

ké fi rmy, které budeme moci při dostatku 

fi nančních prostředků doplňovat o  další 

sestavy i s elektromotory a zvyšovat tak 

náročnost sestavovaných modelů. Pokud 

budou naši žáci pokračovat v  tomto ko-

níčku i  na  střední škole, mohou jednou 

sestavovat své roboty a účastnit se ná-

rodních i  mezinárodních soutěží, kde už 

dnes naše česká mládež dosahuje vynika-

jících umístění. Vidíme, že tato aktivita se 

u žáků setkává se zájmem a doufáme, že 

bude tento zájem vzrůstat. 

Vedoucí kroužku Amavet na ZŠ Mikulova

ORIGAMI  (z japonského ORU – sklá-

dat, KAMI – papír) je japonské umění 

skládání rozličných motivů z  papíru. 

Popularita origami v  Japonsku je ob-

rovská. Skládat z papíru se učí děti již 

v mateřské školce. 

japonskéh

Zábava
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BYDLENÍ
• SHÁNÍM RYCHLE BYT v  Praze 4, 
do 3 mil. Nejlépe v blízkosti Lesoparku, 

Milíčovského nebo Krčského lesa, i před 

privatizací. Platba v  hotovosti, dluhy 

a exekuce nevadí. Tel.: 777 211 671

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

v Praze 11 a v okolí do 10 km od metra 

C Háje, případné dluhy uhradím. Záloha 

možná ihned. Tel.: 777 889 409

• HLOUŠEK REALITY Realitní centrum 

Jižní Město hledá pro své klienty byty 

k  prodeji a  výměně v  Praze 11 a  okolí. 

Využijte našich dlouhodobých zkušeností 

a možností. Jsme ryze česká realitní kan-

celář, člen ARK ČR. Máme databázi zá-

jemců, zavedený realitní i  právní servis. 

Nabízíme i poradenství a výkup bytů. Ves-

tibul metra Opatov, Tel.: 272  927  497, 

732 237 741, www.hlousekreality.cz

• JIHOMĚSTSKÉ REALITY – jsme na JM 

jako doma! Prodáme, pronajmeme, vy-

měníme vaši nemovitost, vyřešíme dlu-

hy, exekuce, privatizaci. Přijďte se s námi 

ZDARMA poradit do  našich kanceláří: 

Krejnická 2021/1 a Opatovská 1753/12 

na  Tel. 607  00  11  88, na  e-mailu: 

info@jihomestskereality.cz

• Prodala jsem velký byt v  novostavbě 
a urgentně sháním 3 + kk s lodžií v blízkos-

ti metra Háje, stav bytu pro mě není rozho-

dující, ale nechci přízemí ani poslední patro. 

Preferuji nízké měsíční poplatky. Mám při-

pravenou hotovost do výše 3 500 000 Kč. 

Prosím volejte na 728 484 554. 

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

ní stav nevadí. RK prosím nevolejte. Tel.: 

721 606 214

• Koupím menší byt na  Jižním Městě 
o  velikosti 1 + kk až 2 + kk. Družstevní 

nebo osobní vlastnictví. Nabídněte prosím 

na tel.: 723 410 514

• Přímý zájemce koupí dva byty v  Pra-
ze. Menší 1-2 + 1 a  větší 3-4 + 1. 

Platba hotově, na  vystěhování ne-

spěchám (možnost i  na  dožití), vypla-

tím dluhy i  exekuce, lze i  před priva-

tizací. Na  stěhování nespěchám, lze 

i na dožití. 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,- včetně 

poplatků, kdekoliv v Praze a okolí. Volejte 

nebo pište prosím na tel.: 603 257 202

• Poptávám byt pro rodinu na P8,9 nebo 

v okolí (do 30 minut) můžeme se stěhovat 

ihned, ale ani nespěcháme. Ideálně na  2 

roky nebo i více. 2+1 nebo 3+1 do 14 tis. 

vč. pop. Výhodou lodžie nebo balkon. Tel.: 

605 845 088

• Nekuřácký pár hledá nájem menší-

ho bytu u mhd. Nejlépe 1 + kk až 2 + 1. 

Nastěhování po dohodě, nejlépe po část. 

rekonstrukci. Na zařízení nezáleží. Za pří-

padnou nabídku děkuji. Tel.: 774 514 241

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. 

Na WWW.ADMIS-UCTO.CZ

• Advokátka JUDr.  Svatava Grivalská 

(sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhání 

pohledávek, smlouvy, nemovitosti, prá-

vo rodinné, občanské, obchodní, pracov-

ní. Právní služby pro bytová družstva 

a SVJ včetně převodů bytů do os. vlast-

nictví, 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

• VÁNOCE BEZ STAROSTÍ – Rychlý, seri-

ózní, dostupný úvěr až 100 tisíc. Podnika-

telé, zaměstnanci, důchodci, MD. Záznam 

v  registru nevadí. Podmínky dohodou. 

Tel.: 730 104 435, pujcka.provsechny@

post.cz

• Účetní a  mzdová kancelář – eMfortis 

s.r.o. – Nabízíme komplexní účetní služ-

by. Vedení účetnictví, daňová evidence, 

mzdy, daňová přiznání, personalistika, za-

stupování na úřadech. Tel. 274 772 081, 

www.emfortis.cz 

PRO DŮM 
A DOMÁCNOST

• Levně odvoz nábytku, el. spotřebičů 

apod. do  sběrného dvora. Výhradně češ-

tí pracovníci! Ceny od  100 Kč. Bourání 

a řezání beton. příček. Likvidace byt. jádra 

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

• Čistíme koberce, sedačky, postele ap. 

mokrou metodou profi  stroji. Ručně čistí-

me kožený nábytek, myjeme okna. Kvalit-

ně a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel.: 

777 717 818 www.cistimekoberce.cz

• Instalatér u Chodovské tvrze V. Škapa 

728 386 419

• 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

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

88  000 Kč. RENO-NOVOTNÝ, renono-

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

602 292 812, 272 912 326 

• Malířské práce, štuky, laky, stěrka + 

návštěva zdarma! 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

• Instalatérské práce – voda, plyn, kana-

lizace, topení. Výměna plynových spotře-

bičů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan 

Horyna, tel.: 603 554 550, 271 912 323

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

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
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• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK 

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

v  7-22 hod. Prodej nových a  odvoz sta-

rých chladniček.

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

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

e-mail: ivan.lafek@seznam.cz

• Instalatér oprava voda, odpad, plyn, 
montáž. Tel.: 603 77 18 08

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, 

DVD, HI-FI věže, historická elektronika, 

LCD monitory a počítače. Rozumné ceny. 

AVC servis – tel.: 222 361 720 a mobil: 

602 390 630

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 

dlažby. Malířské a  bourací práce, odvoz 

suti. Rekonstrukce jader, domky, nebyt. 

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

e-mail: marti.dvorak@centrum.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, in-
stalatérské a elektro práce, bytová jádra, 

rekonstrukce bytů a koupelen, drobné prá-

ce. Byt. jádra již od 99 000 Kč na klíč. Ce-

nová 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

• SÁDROKARTON OSKAR – Provádíme 

sádrokartonářské práce (příčky, stropy, 

předstěny, půdní vestavby, akustické od-

hlučení, bytová jádra), zednické a malířské 

práce. Tel.: 774 042 960, SADROKARTO-

NOSKAR@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

• HUBENÍ ŠTĚNIC A HLODAVCŮ. Rych-

le a levně vyřešíme Váš problém. Štěnice, 

švábi, mravenci faraóni, hlodavci a  další. 

www.zzgroup.cz tel: 607 607 201

• 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, sa-

telitu, set-top boxu, DVD, radiomagneto-

fonu. Servis malých domácích eletrospo-

třebičů. m: 739 049 499, krizjiri@volny.cz 

• 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

• 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

• Čištění koberců, sedaček, židlí a  dal-

šího čalouněného nábytku extrakční 

(mokrou) metodou. Také o  víkendech. 

Doprava po  Praze zdarma.Kvalita za  ro-

zumnou cenu. Tel.: 737  566  189, (večer 

také 211 144 181).

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 

skel, seřízení kování, žaluzie a  parapety.

Tel.:737 202 354

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – výměny 

a opravy baterií (záruční a pozáruční servis 

dodaných baterii), WC, připojení praček, 

myček, montáže a  opravy rozvodů. Tel.: 

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

cz.

• MALOVÁNÍ - ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK 

kompletní malířské práce, štukování stěn 

a stropů. Kvalitní práce za rozumné ceny. 

www.123malovani.cz , tel.: 603 475 667, 

e-mail: infomal@volny.cz 

• Provádíme veškeré stěhovací a vyklíze-
cí služby. Prohlídka technikem ZDARMA, 

KM po Praze ZDARMA. Tel.: 727 943 277 

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

nictví, obkladačství, malování, štuky stěn, 

byt. jádra aj. práce. Kvalita, spolehlivost 

a  rozumná cena je samozřejmostí. Tel.: 

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

zednikjindra.sluzby.cz

•!! Odvoz starého nábytku na skládku.  
Stěhování všeho druhu. Vyklízení sklepů, 

bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a  od-

vezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 

Volejte: 773 484 056

• Úklidová fi rma zajistí mytí oken včetně 
rámů, strojové čištění koberců a  nábyt-
ku. Provádíme vánoční úklidy domácností. 

Odklízíme sníh frézou. Tel.: 724 006 275, 

www.pvj-group.cz

POČÍTAČE
• NEVÍTE SI RADY S  POČÍTAČEM? Na-

bízím: školení MS Offi  ce, servis Vašeho 

PC, výběr hardware a  komplexní řešení 

webu s  internetovým marketingem. M: 

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

• PC kámoš - Počítačový servis. Oprava 

PC, vyčištění a  zrychlení PC, odvirování, 

záchrana dat, přeinstalace Windows, in-

stalace WiFi. Přijedeme i k vám. Praha 4. 

www.pckamos.cz, tel. 774 353 444

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

lace WiFi, internetu, notebooků, výuka 

s  trpělivým učitelem. Doprava zdarma. 

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

www.daro.cz

ZDRAVÍ A KRÁSA
• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ u  vás doma, 

v práci... Profesionální služby za  rozum-

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

www.kadernice-do-domu.cz

• ZDRAVOTNÍ MASÁŽE zad a  šíje, rela-

xační, rekondiční, refl exní a jiné. Studio-He-

lena, Hotel Chodov, Mírového hnutí 2137, 

Praha 4-Chodov. Mobil: 732  254  466. 

www.studio-masaze.eu

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 777 755 714
Po – Ne 9,00 – 20,00 222 365 747

Zájezdy od 350 českých a německých cestovních kanceláří.
Nabídka LAST MINUTE a včasný nákup, garance nejnižší ceny.

CESTOVNÍ AGENTURA
Léto 2016 – děti zdarma – slevy za včasný nákup.

www.nubis.czna přikrývky, polštáře
SLEVA 10%

Platnost slevy do 20.12.2015
OC Arkady, OC Chodov 

DBK, Plaza Novodvorská
Slevy se nesčítají.
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• Optik do domu. Kvalitní dioptrické brýle 

na míru. Lze uplatnit slevu na recept. Vý-

běr obrub v  klidu domova. Možnost dár-

kových poukazů. Šetříme váš čas i peníze. 

Ing. Martina Pletichová, tel.: 777 042 505

• ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 
MUDR.  MARIE SIMKOVÁ, PRAHA 4 

HVIEZDOSLAVOVA 1600/6, POLIKLI-

NIKA LITOCHLEBY, 1. PATRO PŘÍJÍMÁ 

K REGISTRACI NOVÉ PACIENTY, SMLOU-

VY S  POJIŠŤOVNAMI MÁME. TEL.: 

267 914 143.

• Pomůžeme Vám zhubnout a znovu ne-
přibrat, Bezpečně a bez hladovění. Osvěd-

čené stravovací plány. Vedení poradcem 

zdarma, www.slinet.cz

OSTATNÍ
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – zakázkové 

šití, opravy, úpravy oděvů. Jiřina Majero-

vá – Zakouřilova 94, Praha-Chodov. Tel.: 

272 929 597

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFIKY 

i  celé knižní pozůstalosti. Pohlednice 

pouze do  roku 1950. Nabídněte. Tel.: 

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

• LEVNÁ DOPRAVA z/na  - LETIŠTĚ - 

480 KČ/AUTO. pevná konečná cena bez 

poplatků za čekání a nástup, max. 4 pa-

sažéři, snadné objednávání, spolehlivost: 

www.mrtransfer.cz, tel.: 603  431  716

/608 553 080

• Vážení rodiče, jmenuji se Jarka, jsem 

čilá důchodkyně a nabízím od ledna 2016 

pravidelné každodenní hlídání na  Pra-

ze 4 dítěte od  2 let. Mám velmi dobré 

vztahy s dětmi, 5 let praxe, z toho 4 roky 

v  mateřské školce a  jeden rok soukr. hlí-

dání. Jednalo by se o  pondělí až pátek 

na 6 až 8 hodin. V případě zájmu volejte 

na 737 685 594. Těším se na spolupráci.

• RYCHLOOPRAVNA OBUVI a  výroba 

klíčů, opravy obuvi, brašen, kabelek, dešt-

níků, oděvů, bund, ortopedické opravy. 

Provádíme gravírování, broušení nožů 

a nůžek. OC Opatov, vestibul metra Opa-

tov, www.opravyobuvi.cz

• Ateliér Opatov: rámování a  pasparto-

vání obrazů, grafi k, fotografi í, diplomů 

a plakátů. Křejpského 1508/29, Praha 4. 

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

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

webnode.cz

• Agentura Hospodyňky, která je již desá-

tým rokem na trhu, přijme do svého týmu 

nové pracovníky na pozice uklízeč/uklízeč-

ka a profesionální hospodyně do domác-

ností. Telefon 739 438 343 nebo e-mail: 

hospodynky@hospodynky.cz 

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

Přejeme klidné a pohodové vánoční svátky 
a těšíme se na Vás v roce 2016.

AKČNÍ NABÍDKA PROSINEC

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

Vepřová plec s kostí 104,90 79,90 Kč
Kuřecí stehna 54,90 39,90 Kč
Spišáci 129,90  109,90 Kč
Vysočina 149,90 119,90 Kč
Šunka výběrová 179,90 159,90 Kč
Paštika s medvědím česnekem 99,90   79,90 Kč

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

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

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

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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DÁRKOVÉ POUKAZY
Volitelná hodnota poukazů

Různé typy pro různé příležitosti

Platné ve všech  centrech

od

199,-
od

479,-

2.990,-4.990,-
2.999,-

od

69,-
od

32,-

Tato nabídka platí do 31. 12. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

ŠIROKÝ VÝBĚR TIPŮ NA DÁRKY 
POD VÁNOČNÍ STROMEČEK

ŠIROKÝ VÝBĚR VÁNOČNÍCH 
HVĚZD, RŮZNÝCH BAREV  

A VELIKOSTÍ

Stojan na vánoční stromek
pro kmene  
až 11 cm,  
rychloupínací  
systém

599,-

Aku vrtačka BS 18
18 V/ 1,3 Ah, 2 rychlosti 0 – 450/ 1600 ot./ min., 
záruka 5 let

2x AKU

Kufr s nářadím Basic
91 dílů, ideální skladba pro první vybavení každé dílny

Vánoční stromky v kontejneru
široký výběr, nepoškozené kořeny

V sortimentu také řezané dánské jedle Nordmann!

Široký výběr baněk a ozdob
různá balení, barvy a provedení

+ ZDARMA  
KVADROKOPTÉRA  

V HODNOTĚ  
1.290,- Kč

Multifunkční nářadí FME 650 K set
300 W, 10000 – 22000 kmitů/ min., elektronická regulace otáček, v kufru, vč. 22-dílné sady 
příslušenství a adaptérů pro řezání a broušení všech běžných materiálů, záruka 5 let

Umělé vánoční stromky
velmi věrný vzhled, snadná montáž a demontáž

www.bauhaus.cz
/bauhauscz

I dárek na poslední 
chvíli může dobře 
vypadat

VÁNOČNÍ PŘEDPLATNÉ
VSTUPENKY
DÁRKOVÉ POUKÁZKY www.narodni-divadlo.cz
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