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TÉMA

Milí čtenáři, 
po prázdninové odmlce se vám opět dostává
do rukou nové vydání zpravodaje Klíč. Slovo
NOVÉ jsem použil záměrně, protože během
prázdnin jsme usilovně pracovali na nové tváři
čtrnáctideníku naší městské části. Formu
i obsah jsme se snažili přizpůsobit tak, aby
pro vás – čtenáře a obyvatele Jižního Města
– byl náš zpravodaj co nejpřehlednější a aby
se k vám pravidelně dostávaly ty nejdůležitěj-
ší a nejzajímavější informace související
s městskou částí Praha 11. Moderní grafické
pojetí Klíče jde ruku v ruce s inovovanými
webovými stránkami (www.praha11.cz),
které spustí svůj provoz v nejbližších dnech.
Věřím, že vám obě média v „novém kabátě“
budou dobře sloužit, přinesou vám lepší ser-
vis, více informací i zábavy.

Prázdniny končí, pro většinu z nás opět
začíná období plné shonu a povinností. Podzim
ale s sebou přinese do naší městské části
i spoustu nového a příjemného. Koncerty,
výstavy, oslavy narozenin Jižního Města – 11
dnů Prahy 11, slavnostní otevření Parku
u Chodovské tvrze a víceúčelového hřiště
Prašná, promo tým BESIP opět začne vyjíždět
do našich vnitrobloků a od prvního září budou
našim nejmenším školákům na přechodech
pomáhat dobrovolníci z řad seniorů… Ve výčtu
našich aktivit bych mohl pokračovat ještě dlou-
ho, ale nechci suplovat práci našich redaktorů,
kteří vás jistě včas a rádi budou o všech novin-
kách z naší městské části informovat.

Mgr. Dalibor Mlejnský, 
starosta MČ Praha 11

Fondy Evropské unie mají za cíl snižovaní roz-
dílů mezi jednotlivými regiony a státy Unie.
Česká republika se v současné době řadí mezi
chudší státy EU a je pro ni v období 

2007–2013 vyčleněno přibližně 26,7 mili-
ard € (cca 670 miliard Kč). Finanční prostřed-
ky jsou rozdělovány prostřednictvím
jednotlivých tematických a regionálních ope-
račních programů. Jedním z dotačních progra-
mů financovaných z Fondu soudržnosti je
Operační program Životní prostředí, ze které-
ho se městské části Praha 11 podařilo získat

dotaci na zateplení a rekonstrukci obvodové-
ho pláště ZŠ Mendelova v celkové výši 11
750 000 Kč. 

V současné době má MČ Praha 11 poda-
né další tři žádosti v Operačním programu
Praha – konkurenceschopnost. Jsou to
Revitalizace nevhodně využívaných ploch,
Vytvoření vzdělávacího portálu a projekt
Sluneční škola K Milíčovu. 

Další projekty do doposud nevyhlášených
výzev se připravují a jsou mezi nimi např.
pokračování revitalizace nevhodně využíva-
ných ploch, zateplení ZŠ Campanus a ZŠ
Pošepného náměstí nebo revitalizace kontej-
nerových stání. 

Snažíme se však získat finance pro Pra-
hu 11 nejen z evropských fondů, ale
i z tuzemských grantových a nadačních pro-
gramů. Podařilo se nám tak zajistit například
100 000 Kč na tradiční Balonstory z fondu

společnosti T-Mobile, připravujeme žádosti
do grantového řízení pro regionální projekty
společnosti ČEZ a monitorujeme další státní
i soukromé programy. 

Jedním z důležitých témat je podpora přís-
pěvkových organizací při získávání dotací
a grantů taktéž nejen z fondů Evropské unie.
Proto připravujeme na webových stránkách
městské části sekci, kde se naše příspěvkové
organizace, ale i nezisková sdružení a občané,
budou moci dozvědět nejen o projektech Prahy
11, ale také o tom, kde, z jakých programů a za
jakých podmínek mohou oni sami žádat
o finanční podporu. Věřím, že se nám v tomto
dotačním období podaří udělat maximum pro
naši městskou část a nemalou měrou tak při-
spět ke zlepšení kvality života v Praze 11.

Jakub Ježek, předseda 
Komise pro fondy a partnerská města,

Strana zelených 

Sloupek 
starosty

Léto se neslo ve znamení
příměstských táborů
NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST PŘICHYSTALA NA LETOŠNÍ LÉTO OJEDINĚLOU NOVINKU – JEDNO-
DENNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY. PRO DĚTI Z JIŽNÍHO MĚSTA TAK BYL PŘIPRAVEN PESTRÝ
PROGRAM, KTERÝ JIM VYPLNIL PRÁZDNINOVÝ ČAS NEVŠEDNÍMI ZÁŽITKY A MNOHÝM
RODIČŮM NOVÝ PROJEKT ULEHČIL STAROSTI O SVÉ RATOLESTI V DOBĚ, KDY DĚTI NENA -
VŠTĚVUJÍ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ. MĚSTSKÁ ČÁST NEJEN ZAJISTILA INSTRUKTORY, KTEŘÍ SE
O DĚTI STARAJÍ I NA ŠKOLÁCH V PŘÍRODĚ. TÁBORY ALE I FINANČNĚ DOTOVALA.

Prázdniny jsou pro děti nejveselejší období
roku, pro rodiče však často znamenají kromě
dovolenkových radovánek i starost, jak zaba-
vit děti a zajistit jejich hlídání v době jejich pra-
covních povinností. Jedním z řešení o letošních
prázdninách přišla naše městská část. V době
od 30. června do 29. srpna ve všední dny
mezi sedmou ráno a šestou hodinou večer
mohly děti trávit svůj volný čas na příměst-
ských táborech. Každý všední den na ně čeka-
lo plno dobrodružství, zábavy, her, výletů
a soutěží. Tábory byly koncipovány jako uce-
lené jednodenní akce, přičemž si rodiče mohli
podle svých potřeb zvolit termín i počet dnů,
během nichž své děti svěřili do rukou zkuše-
ných lektorů a instruktorů. 

Náplň dní vytvořena pro děti od šesti do
patnácti let byla velmi různorodá. Z programu
uveřejněného na webových stránkách Pra-
hy 11 v samostatné části věnované právě pří-
městským táborům, se děti i rodiče mohli pře-
dem dozvědět, co je čeká. Například pondělky
byly věnovány outdoorovým hrám, v úterý se
mohly děti těšit na celodenní výlety, míčové
hry byly na pořadu ve středu, soutěže a hry
spojené s ekologickou výchovou vyplňovaly
čtvrtky a v pátek na děti čekaly celodenní
dobrodružné hry, jako například hledání ztra-
ceného pokladu či dobývání hradu. Během
úterních výletů se tak děti dostaly například
do Botanické zahrady v Tróji, prohlédly si

muzeum tramvají, navštívily letiště na Ruzyni
či pražskou zoo.

Městská část příměstské tábory dotovala
ze svého rozpočtu, což znamenalo velmi příz-
nivou cenu sto korun za jeden den pobytu dítě-
te včetně stravy, pití, dopravy a programu.
Záměrem totiž je příměstské tábory nabízet
jako další službu pro obyvatele Jižního Města
a tím dále zkvalitňovat život v naší městské
části. V neposlední řadě samozřejmě jde také
o to, aby naše děti během prázdnin příjemně
a obohacujícím způsobem prožily svůj volný
čas a získaly i podněty a inspiraci pro svou
budoucnost. 

Daniel Potocký

Hrad jsme úspěšně dobyli. 
FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

Různými „předměty
všedního dne“
a fotografiemi 

přispěli v minulých 
týdnech Muzeu MČ

Praha 11:

Jiří Duka
Milada Zajícová
Vladimír Bartoš

Otakar Ženíšek (2)
Naděžda a Jan

Brázdovi
Pavel Zach 

Helena Hussarová 

Děkujeme. Výběr
z předmětů a další
dokumenty budou
vystaveny v září

v Městské knihovně,
pobočka Opatovská.  

VANDALOVÉ
ŘÁDILI. Někteří

naši spoluobčané
mají zvláštní zálibu
– ničí na veřejných
prostranstvích vy -
bavení a zařízení,

jež slouží nám
všem. Jednou
z ukázek jejich

„umění“ je kontej-
ner na tříděný

odpad, který
v pondělí 11. srp-

 na kolemjdoucí
v Podjavo rinské

ulici mohli 
spatřit v po-
době, kterou 

zachycuje 
fotografie.

KRÁDEŽ SE NEPODAŘILA. Brzy ráno 19. července hlídka městské 
policie při své pravidelné obhlídce spatřila v Bartůňkově ulici v areálu za

drátěným plotem pohyb podezřelé osoby. Strážníci mladíka snažícího 
se odcizit zde umístěné kabely legitimovali a posléze mu 

udělili pokutu za pokus o krádež. 

NOVINKY VE ŠKOLSTVÍ. V polovině srpna se v Tiskovém centru
Magistrátu hl. m. Prahy uskutečnila tisková konference týkající se novinek

v oblasti školství městské části Praha 11. Na otázky novinářů 
odpovídal jak starosta Dalibor Mlejnský, tak jeho zástupci 

Jan Meixner a Eva Štampachová.

TALISMAN. Skřítka pro 
štěstí si vyrobili nejmenší kluci 
a holčičky ze školky Jažlovická. 

VÝROČÍ ZLATÉ SVATBY. 
Krásné životní jubileum oslavili manželé 

Fleissnerovi. Poblahopřát na Chodovskou tvrz jim 
přišel v červnu zástupce starosty Jan Meixner. 

JUBILEUM. Manželé Žaloudkovi z Chodova oslavili 2. srpna 
50 let společného života. K tomuto jubileu oslavencům srdečně
pogratulovaly dcery Hana, Zdeňka a Dana s rodinami a popřály jim
především hodně zdraví a další šťastné společné dny. 

4 www.praha11.cz
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Jižní Město I
A. Malé 17.–18. 9.
Bachova–Mikulova 16.–17. 9.
Blažimská–Klapálkova 2.–3. 9.
Brandlova (za Startem) 9.–10. 9., 23.–24. 9.
Brodského (vedle č. p. 1671) 16.–17. 9.
Doubravická 24.–25. 9.
Hlavatého 17.–18. 9.
Chomutovická 24.–25.  9.
Konstantinova 10.–11. 9., 24.–25. 9.
Kryštofova 3.–4. 9.
Křejpského 10.–11. 9., 24.–25. 9.
Ledvinova 16.–17. 9.
Majerského–Samohelova 16.–17. 9.
Matúškova (u Blankytu) 9.–10. 9., 23.–24. 9.
Michnova (vedle č. p. 1603) 9.–10. 9., 23.–24. 9.
Mnichovická 10.–11. 9., 24.–25. 9.
Modletická 10.–11. 9., 24.–25. 9.
Mokrá–Zimákova 16.–17. 9.
Plickova 10.–11. 9., 24.–25. 9.

Rujanská–Donovalská (u TS) 16.–17. 9.
Schulhoffova (vedle č. p. 794) 16.–17. 9.
Stachova 2.–3. 9.
Štichova 10.–11. 9., 24.–25. 9.
Valentova (parkoviště proti č. p. 1737) 2.–3. 9.
Ženíškova–Květnového vítězství 16.–17. 9.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 8.–9. 9.
Gregorova–Hrudičkova 8.–9. 9.
Hráského–Šustova 1.–2. 9.
Hrdličkova–Blatenská 8.–9. 9., 22.–23. 9.
K Dubu 1.–2. 9.
Krejnická (za OC) 8.–9. 9., 22.–23. 9.
Láskova–Malenická 1.–2. 9.
Lažanského 1.–2. 9., 15.–16. 9.
Nechvílova 1826–29 1.–2. 9., 15.–16. 9.
Petýrkova 1953 8.–9. 9., 22.–23. 9.
Pod Vodojemem 1.–2. 9.
Vojtíškova (za OC) 1.–2. 9., 15.–16. 9.

INFORMACE ÚMČ

Do 30. září 2008 mohou obyvatelé Prahy 11
prostřednictvím volených zástupců, tj. členů
zastupitelstva městské části, podávat návrhy
na udělení čestných občanství a cen Prahy
11. Čestná občanství lze podle přijatých
zásad městské části udělit fyzickým osobám,
které se významnou měrou zasloužily
o rozvoj městské části.

Ceny Prahy 11 lze udělovat za významná
umělecká, vědecká a jiná díla, která mají vztah
k městské části, dále jako: zvláštní projev
uznání občanům, jejichž život, působení a dílo
mají úzký vztah k Jižnímu Městu, zvláštní pro-
jev úcty za mimořádné činy spojené
s osobním hrdinstvím, které znamenaly
záchranu života občanů nebo záchranu morál-

ních, historických nebo kulturních hodnot
a zvláštní projev úcty významným českým
i zahraničním představitelům v oblasti
politiky, vědy, kultury a sportu.

Čestná občanství a ceny se udělují na
základě písemného návrhu s podrobným
zdůvodněním zásluh navrhovaného obča-
na, které dodá předkladatel. Bez podrob-
ného zdůvodnění nebude návrh
projednán. Text zásad pro udělování čest-
ných občanství a cen MČ Praha 11 je uve-
den na www.praha11.cz.

Úklid v Brehmově ulici
Odbor správy majetku oznamuje, že
v termínu 1. září bude Technická správa
komunikací hl. m. Prahy provádět úklid
v Brehmově ulici. Žádá proto občany, aby
v této lokalitě v daném čase neparkovali
a odstranili případné překážky.

Domov pro seniory Háje 
K Milíčovu 734, Praha 4, PŘIJME:
vyučenou kuchařku – nástup ihned nebo
dle dohody, info na tel.: 271 198 411,
271 198 409, osobní jednání vítáno.
Pracovníka sociální péče – sanitárský
kurz – akreditovaný kurz dle zákona je
povinnost absolvovat po nástupu do
zaměstnání, info na tel. č.: 271 198 402,
271 198 409, osobní jednání vítáno.

Rada MČ Praha 11 dne 16. 7. 2008 na své
16. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
● S rozpočtovým opatřením č. 58/08 – zvý-
šení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2008 o 2
mil. Kč v oddílu dávky a podpory v soc. zabez-
pečení na výplatu příspěvku na péči oprávně-
ným osobám podle zákona o soc. službách.
● S rozpočtovým opatřením č. 61/08 – zvý-
šení rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2008 ve
výši 170 tis. Kč v oddílu požární ochrana
a integrovaný záchranný systém na provoz
SDH Praha 4-Chodov.

SCHVÁLILA:
● Rozpočtové opatření č. 68/08 – přesun
finančních prostředků rozpočtu MČ Pra-
ha 11 na rok 2008 ve výši 878 500 Kč
z běžných výdajů na výstavbu sportovního
hřiště při Základní škole Pošepného náměs-
tí 2022.

Rada MČ Praha 11 dne 6. 8. 2008 na své
17. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
● Žádost o grant hl. m. Prahy na rekonstruk-
ci povrchu školního hřiště v areálu Základní

školy Mikulova 1594, včetně návrhu spolu-
podílu MČ Praha 11.
● Rozpočtové opatření č. 72/08 – přesun
finančních prostředků rozpočtu MČ Pra-
ha 11 na rok 2008 ve výši 1,7 mil. Kč na
krytí víceprací na rozšíření parku
u Chodovské tvrze. 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
● v informační kanceláři v Ocelíkově 672,
tel.: 267 902 207, 267 902 209
● v informační kanceláři v SZZ JM II
v Šustově 1930, tel./fax: 271 913 422
● na webové stránce www.praha11.cz

Velkoobjemové kontejnery – září 2008
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na
objemný odpad (VOK) budou v září na Jižním
Městě přistaveny v níže uvedených termínech.

VOK budou přistaveny ve stanovený den nej-
později do 14.00 hod. a jejich odvoz bude
zajištěn následující den s tím, že v případě pře-
plněnosti VOK bude odvoz uskutečněn dříve.

Bližší informace získáte na odboru život-
ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimo-
va 1325, Praha 11, telefon: 267 902 367,
267 902 320 nebo 267 902 514.

Výběr z jednání rady a zastupitelstva MČ

Obyvatelé mohou navrhovat čestná občanství
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● VLASTNÍTE AUTO, PLOT, DŮM ČI POZE-
MEK? Jejich plochy můžete pronajmout pro
reklamní účely a nechat vydělávat až 5000 Kč
měsíčně. Tel.:  221 221 551.
● LEVNÉ MONTÉRKY - OD 190 KČ, Lacle 250
Kč, Farmářky různé barvy 260-280 Kč. Po-ČT
9.00 – 17.30. Tržnice Pankrác.
● AVIVA, EVROPSKÁ JEDNIČKA v životním
pojišťění, vypisuje výběr. řízení na doplnění
obch. týmu pro Prahu a Stř. kraj. Požad. SŠ,
trestní bezúhonnost, znal. cizích jazyků není
podm. Nab. podporu velké finanč. instituce,
možnost. kariér. růstu a čas. flexibilitu.,
poskyt. komplet. zaškolení. Kontakt:
praha4@avivazp.cz. tel.: 271 071 411.
● INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY –
PROCHÁZKOVA ŠKOLA – dle Vaší pokročilos-
ti, věku i času, výuka u Vás nebo v učebně
Švabinského 39, Chodov, od 200 Kč/hod.

Tel.:246  097 615, 732 233 701, mail: pro-
chazkovaskola@centrum.cz

● ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ odpol. a večer,
2-3 posluchači, pololetí 3900 Kč, Mgr.
Kolářová, P-4, U Zeleného ptáka 1160. Tel. inf.
9–11 hod. 244 912 101, www.js-van.cz, 
e-mail: js-van@seznam.cz
● HLEDÁM PANÍ NA PRAVIDELNÉ HLÍDÁNÍ
3x týdně odpoledne. Nejlépe maminka na MD
nebo čilá důchodkyně. Telefon: 775 113 022.
● NOVÉ JAZYKOVÉ CENTRUM PRO DĚTI 
a rodiče na MD v Uhříněvsi – tel.: 775 113 022
www.babyenglish.cz.
● NÁBOR SEBEOBRANA, JUDO, JU-JUTSU
KSJ Bellova Praha 10 Petrovice, Dopplerova
ul. 351, www.jiu-jitsu.bellova.cz, telefon: 
723 612 474.
● PRODÁM OLEJ OBRAZY (moře, Praha, kra-
jiny), cena dohodou. Alternativní medicínou
pomohu, levně, rychlé objednání, zkušený
lékař, vyš. páteře za 30 Kč, info 606 802 598.

☎ 235 300 220, 739 034 488
e-mail: balkony@sintras.com www.sintras.com

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

Dodání a montáž žaluzií, sušáků
na prádlo, malování balkonů
● Nejnižší ceny v Praze
● Slevy pro družstva
● Zaměření a kalkulace zdarma
● Splátkový prodej

Fa. Tomáš Jeřábek
Dodání a montáž žaluzií, sušáků
na prádlo, malování balkonů
● Nejnižší ceny v Praze
● Slevy pro družstva
● Zaměření a kalkulace zdarma
● Splátkový prodej

www.sintras.com

INZERCE

6 www.praha11.cz

PŘIJMEME MANAŽERA/KU 
GRAFICKÉHO STUDIA

Organizační práce, HPP, Praha 4, znalost
práce na PC (Word, Excel), nutný řidičský

průkaz na osobní auto. 
Informace na tel.: 261 263 137.

SPÁRY PANELOVÝCH
DOMŮ

Rekonstrukce
horolezeckou technikou

Různé technologie
Odstraňujeme zatékání do bytů

mobil: 602 212 040,
www.araneuss.cz

CENY INZERCE (BEZ DPH 19 %): 
Celá strana (180 x 254 mm)  . . . . . 27 000 Kč
1/2 strany (180 x 122 mm)  . . . . . . 15 000 Kč
1/4 (180 x 60 mm, 88 x 122 mm)  . . 9 000 Kč
1/8 (88 x 60 mm)  . . . . . . . . . . . . . . 6 000 Kč
1/16 (88 x 30 mm)  . . . . . . . . . . . . . . 2 460 Kč
Řádková inzerce (190 znaků)  . . . . . . . 350 Kč

Inzerci přijímá: SIRÉNA, spol. s r. o.,
Jihlavská 70/828, 140 00 Praha 4
tel.: 261 263 137, tel./fax: 261 263 138
e-mail: inzerce@sirena.cz
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Rekonstrukce ulic
Dlouho očekávaná rekonstrukce komunikací
K Sukovu a Nad Náhonem je hotova. Firma
SaK, s. r. o., pod vedením stavbyvedoucího
p. Větrovského prováděla výstavbu odborným
způsobem a Ing. Kubová z firmy  Zavos, s. r. o.,
zajišťovala technický dozor investora.

Ing. Pavel Staněk, investiční odbor

Nová výstavba 
sportovního zázemí
V loňském roce jsme oslavovali 70 let od zalo-
žení Sportovního klubu Praha 4-Újezd.
Několik dní s předstihem byl zvolen jeho nový
výbor a nové vedení schválilo a projekčně
nechalo zpracovat novou výstavbu sportovní-
ho zázemí. Na jaře byly zahájeny stavební
práce, které v současné době probíhají bez
jakýchkoliv komplikací. 

Uvedení do provozu se předpokládá začát-
kem druhé poloviny fotbalové sezony 2009.
Dále se uskutečňují přípravné práce na kom-
pletní rekonstrukci hrací plochy. Stavební

úpravy spočívající v zemních pracích budou
zahájeny letos na podzim a dokončovací
práce na umělém povrchu budou probíhat
v jarních měsících příštího roku.  

V nové fotbalové sezoně 2009/10  budou
hráči využívat nadstandardní zázemí
s osvětlenou umělou hrací plochou. Podzimní
a jarní sezonu 2008/09 hráči „A“ a „B“ muž-
stva odehrají na pronajatém hřišti SK Štěrbo-
holy. Rozpis utkání naleznete na webových
stránkách www.praha-ujezd.cz.

Václav Drahorád, starosta

Předání staveniště v ulicích Nad Náhonem,
K Mostu a v části ulice K Motelu se uskuteč-
nilo v úterý 26. 8. V průběhu září a října zde
bude probíhat výstavba splaškové kanalizace,
která částečně omezí obyvatele žijící v této
lokalitě. Městská část a dodavatel stavebních
prací budou začátkem září dotčené obyvatele
informovat o harmonogramu prací formou
letáků do schránek.   

Ing. Pavel Staněk, investiční odbor

Plánovaná výstavba splaškové kanalizace

Přistavení kontejnerů na objemný odpad 
Kontejnery na nadměrný komunální odpad
(VOK)  budou přistaveny v následujícím ter-
mínu na níže určená stanoviště. Kontejnery
budou zavezeny do 13.00 a odvezeny
v dopoledních hodinách.
Pátek 12. září až pondělí 15. září:

Kateřinky – křižovatka ulic Vodnická a Na
Křtině, ulice U Močálu, ulice Formanská
u č.p. 223, ulice Proutěná u novinového stán-
ku, křižovatka ulic Remízková a Pastevců.

Újezd – ulice Formanská u č.p. 63, ulice
Formanská u Návesního rybníku, ulice
K Motelu u č.p. 7.

Upozorňujeme občany, že kontejnery
jsou určeny pouze pro velkoobjemový
odpad z domácností, který nelze uložit do
běžných kontejnerů na komunální nebo
separovaný odpad. VOK nemají sloužit pod-
nikatelům pro likvidaci odpadu vznikajícího
při jejich činnosti. Občané trvale žijící
v Praze mají možnost bezplatného odevz-
dání objemného odpadu v 10 sběrných dvo-
rech hl. m. Prahy. Pro občany Újezdu je
nejbližší sběrný dvůr v Praze 4-Spořilov,
ulice Zakrytá, tel.: 272 764 058.      

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Stránku připravuje MČ Praha-Újezd ● Tel.: 272 690 545, 272 690 692 ● e-mail: info@praha-ujezd.cz ● www.praha-ujezd.cz

SETKÁNÍ SE SENIORY.
V zasedací místnosti úřadu městské
části 18. června od 15. 00 hodin proběh-
lo pravidelné setkání se seniory.
Zástupce starosty Julie Mikolášová přiví-
tala všechny slavnostním přípitkem
a popřála hostům hodně zdraví do dal-
ších let. 

Václav Drahorád, starosta
FOTO: PAVEL STANĚK

Nový povrch ulice K Sukovu. 
FOTO: PAVEL STANĚK

Nová výstavba 
sportovního zázemí. FOTO: PAVEL STANĚK

Výstavba 
se dotkne i ulic K Mostu…

…a Nad Náhonem. 
FOTO: PAVEL STANĚK
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ŠKOLSTVÍ

Skládáme volný čas po škole
Dům dětí a mládeže Jižní Město nabízí zájmové vzdělávání pro děti, mládež i dospělé na škol-
ní rok 2008/2009 v těchto oblastech: sport ● pohyb a tanec ● šerm ● hudební nástroje ● infor-
matika a foto ● výtvarná výchova ● předškoláci – kluby, výtvarné, pohybové, cvičení ● divadlo
● modeláři ● turistika. Podrobnou nabídku naleznete na www.ddmjm.cz.

ZŠ Pošepného míří do 3. tisíciletí

Školní autobus 
Nyní je již samozřejmostí, že děti z oblasti
Kulatého Chodovce jezdí celý školní rok do
Základní školy Donovalská školním autobu-
sem. Ale ne vždy tomu tak bylo. Povedlo se
to teprve dnešnímu vedení radnice. Trvalo
více než 8 let, než se podařilo linku školního
autobusu zajistit a tím umožnit bezpečnou
dopravu dětí do školy. Spokojenost dětí
i rodičů je více než patrná.

Co pod novým kabátem
Mendelky nevidíte 
Dvě až pět hodin výuky cizího jazyka týdně 
■ 5 podlaží veselých barev s výtahem ■

7 hodin denně zajímavé mimoškolní činnosti
■ 14 pracovníků zajišťujících dokonalý servis
■ 36 moderně vybavených tříd a kluboven 
■ 55 počítačů ve výuce ■ 500 šatních skří-
něk ■ 553 chutných jídel denně ■ prostě
školu plnou 4 457 880 žákohodin ročně pod
vedením 42 super učitelů ■ šest králičích
kamarádů. Těšíme se na vás! 
Telefon: 602 270 472, 
www.zsmendelova.cz.

Školní vzdělávací program nese název Škola
pro 3. tisíciletí. Odráží se v něm potřeby sou-
časné mladé generace. Chceme být dobrou
školou pro všechny. Naším cílem je pomáhat
žákům při získávání základu všeobecného
vzdělávání.  Dát jim základ pro celoživotní učení
a orientaci v každodenním praktickém životě.

Ve všech ročnících jsme zařadili předmět
informační a komunikační technologie. Výuka
anglického jazyka je rovněž součástí výuky již
od 1. třídy formou „napříč všemi předměty“.
Od 3. třídy pokračuje anglický jazyk jako
samostatný předmět. V 7. třídách mají žáci
možnost volby druhého cizího jazyka.
V současné době nabízíme francouzštinu
a španělštinu. 

Mgr. Dagmar Havlíčková, ředitelka ZŠO multimédia je zájem
Naše škola multimediální a propagační tvorby
má za sebou úspěšný školní rok 2007/08.
Úspěšný nejen ve stále se zvyšující kvalitě
absolventů školy, která byla vidět při nedáv-
ných maturitních zkouškách, ale i ve stoupají-
cím zájmu o studium, jak se ukázalo
v přijímacím řízení. Při obecné tendenci pokle-
su počtu zájemců o studium na středních ško-
lách je to jistě skutečnost potěšující.

Ing. Jiří Smejkal, Ph.D., ředitel školy

Střední škola Podnikatelská akademie,
s. r. o., K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4
Střední škola zajišťuje studijní obor
Ekonomika a podnikání se zaměřením
Finance a bankovnictví a Mezinárodní
obchod. V současné době studuje na
škole 400 studentů. Škola sídlí v nově
rekonstruované budově vybavené špič-
kovou výpočetní technikou a učebními
pomůckami. Telefon: 272 940 932, 
604 621 396, www.podnikakademie.cz

Soukromá střední škola reklamní tvorby
Michael 
Škola nabízí již od poloviny devadesátých
let, jako první v ČR, maturitou zakončené
studium reklamních aktivit a užité umě-
lecké tvorby. Škola rozšířila nabídku stu-
dijních oborů. K fotografii, propagační
grafice a managementu v reklamě přiby-
la grafická úprava tiskovin.

Do konce září jsou zde  k vidění absol-
ventské práce. Přijďte se podívat do
Machkovy 1646, Praha  4, úroveň výsta-
vy vás příjemně překvapí!

Co vás v Campanu osloví?
Především klidná a přátelská atmosféra, kva-
litní pedagogický sbor a školní program rozví-
jející celkovou osobnost mladého člověka.
Naši absolventi jsou velmi dobře jazykově
vybaveni, ovládají výpočetní techniku, jsou
skvělí sportovci i kulturně vzdělaní lidé. Jsou
komunikativní, přátelští, kreativní. Po letech
se za svými pedagogy vracejí se slovy:
„Všechno, co jsem se v životě naučil, jsem se
naučil v základní škole.“ O naší základní škole
více na www.campanus.cz.

Soukromé Gymnasium Jižní Město
v Tererově ulici je gymnázium šestileté,
tj. pro děti po sedmé třídě ZŠ. 
Jde o nejlépe hodnocenou střední školu
v ČR podle mezinárodní klasifikace
International Education Society, London.
O všech podrobnostech jeho progresivní-
ho pojetí vzdělávání, moderních meto-
dách a informační podpoře pro studenty
i jejich rodiče se dozvíte na
www.sestiletegymnazium.cz.

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Děti a zvířata 
patří dohromady, 

to v Mendelce dobře vědí. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Právě na Pošepňáku 
odstartoval projekt prevence 

v rámci Bezpečného Jižního Města. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Hvězdy pod hvězdami 
Titulek naprosto přesně vystihuje atmosféru
slavnostního galakoncertu s totožným
názvem ke 330. výročí narození Antonia
Vivaldiho. Koncert se uskutečnil v srpnu na
střeše obchodního centra Chodov a právě
netradiční spojení venkovního otevřeného
prostoru a brilantního výkonu Jaroslava
Svěceného bylo pro všechny hosty koncertu
úžasným hudebním zážitkem. Nesmíme opo-
menout ani další skvělé účinkující – houslistku
Danu Vlachovou, Julii Svěcenou a komorní
orchestr Virtuosi Pragenses. Mezi pozvanými
hosty bylo mnoho známých osobností, jako
jsou starosta Dalibor Mlejnský nebo známý
fotograf Jadran Šetlík. Antonio Vivaldi by byl
určitě spokojený…

Dana Foučková

Nabídka kurzů a workshopů 2008/2009 v KC Zahrada
V týdnu od 15. do 19. září otevřené hodiny
zdarma!
● Drum Circle
Skupinové bubnování, přizpůsobeno věku
účastníků, pro menší děti se zpíváním
a hrami, st 10.00–12.00 hod.
● Ateliér kreativního pohybu
Rozvoj pohybových dovedností prostřednic-
tvím současných tanečních technik, pohybo-
vých her a improvizací, 6–12 let, 
po 16.00–17.30 hod.
● Cirqueon – cirkusová školka
Výuka základních cirkusových dovedností –
žonglování, klaunerie, základy akrobacie
a další pohybové průpravy, 5–12 let, 
čt 15.00–16.30 hod.
● Výtvarně – akční dílna
Výtvarné techniky a tvůrčí hry oživující před-
měty kolem nás, 6–10 let, út 14.30–16.00
hod.

● Beatbox Workshop
Beatbox je umění zahrát na ústa celou kape-
lu, st 16.00–17.00 hod.
● Graffiti workshop
Nejrůznější techniky a postupy, 
st 16.00–17.30 hod.
● Žonglování
Základní prvky žonglování, i pro pokročilejší
žongléry, po 16.00–17.30 hod.
● Street Dance
Hip hop, breakdance, electric boogie, house
dance a další, čt 16.00–17.30 hod.
● Sítotisková dílna
Sítotisk je polygrafická technika průtisku
barvy přes šablonu na papír, oblečení i jiný
materiál, čt 18.00–20.00 hod.
● Filmová dílna 
Nejrůznější filmové žánry a základní postupy
při natáčení a výrobě filmu, čt 16.00–17.30
hod.

Přihlášky na recepci v KC Zahrada, Malenická
1784, Praha 11. Sleva 10 % pro všechny při-
hlášené do 22. 9. Více na www.kczahrada.cz.

FOTO: DAVID KAŠPAR

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

společně s
ÚŘADEM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11

vás srdečně zvou na výstavu
BYLO – NEBYLO aneb Jak se žilo

v Praze 11-Jižním Městě
Předměty běžného života i dobové

dokumenty vystavuje Muzeum Prahy 11.
Od 2. září do 4. října 

V prostorách knihovny bude souběžně
vystaven plastický model Prahy 11.

Zahájení výstavy 2. září v 17.00 hod.
Otevřeno: po–pá 9.00–19.00 hod., 

so 9.00–15.00 hod., tel.: 272 918 759.

Tvrz patřila hlubinám 
Během srpna mohli návštěvníci
Chodovské tvrze zhlédnout výstavu
výtvarníka Václava Švejcara, jehož obrazy
jsou ovlivněny schopností vnitřního vidění
a navodí ve vás pocit klidu a harmonie.
Jak řekl autor, přál bych si, aby se každý
člověk pozastavil na svých cestách
a s pomocí mých obrazů našel tu svou
Cestu, která mu již nikdy nezatíží jeho svě-
domí. Vernisáž zpestřil kytarový virtuóz
Štěpán Rak (autor sedí vpravo).
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Vítr si občas hrál s notovými 
listy, Jadran Šetlík byl však pohotový. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁSkvělý hudební 

večer v otevřeném prostoru 
si nenechal ujít starosta 

Dalibor Mlejnský. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast. Jar -
níkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. U Kunra -
tického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov a kolejí JM.
Internet zdarma
Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových
kurzů, workshopy streetartových a cirkusových disciplín.

PROGRAM V ZÁŘÍ 2008
3. 9., 10.00: Princezna na hrášku a loutkářská
dílna, Dřevěné divadlo.
6. 9., Sobota na Zahradě: 13.00: Výtvarná dílna,
15.00: O bubácích a hastrmanech, Divadlo
Agnez.
10 9., 10.00: O Karkulce a leopardovi, Divadlo
jednoho Edy.
13. 9., Sobota na Zahradě: 13.00: Výtvarná
dílna, 15.00: O statečném Kulihráškovi, Divadlo
Bez opony.
15.–20. 9.: Týden otevřených dveří, denně
v 14.30 pohádka, v 16.00 prohlídka KC Zahrada,
otevřené hodiny kurzů zdarma.
15. 9., 14.30: Ferda Mravenec, Malé Vinohradské
divadlo.
15. 9., 16.00: Dílna kreativního pohybu pro děti,
otevřená hodina.
15. 9., 16.00: Žonglování, otevřená hodina.
16. 9., 8.00 a 11.00: Nový spolužák, Divadlo
Forum, interaktivní divadelní představení pro
školy.
16. 9., 14.30: Divadlo Husy na tahu, Marka Míková.
16. 9., 14.30: Výtvarně akční dílna pro děti, otev-
řená hodina.
17. 9., 10.00:  O Palečkovi, Malé divadélko Praha.
17. 9., 10.00: Drum circle, otevřená hodina.
17. 9., 16.00: Beatbox workshop, otevřená
hodina.
17. 9., 16.00: Graffiti workshop, otevřená 
hodina.
17. 9., 18.00: Vernisáž, výstava cirkusových plakátů
zapůjčených z Národního muzea.
18. 9., 14.30:  Kocourkov, Divadlo Trakař.
18. 9., 16.00: Streetdance workshop, otevřená
hodina.
18. 9., 16.00: Sítotisková dílna, otevřená hodina.
18. 9., 18.00: Sítotisková dílna, otevřená hodina.
18. 9., 20.00: Toxique, zahajovací koncert nové
sezóny.
19. 9., 14.30: Kašpařinky z bedny, Divadlo Bez
opony.
20. 9., 10.00: Otevřená dílna beatboxu.
20. 9., 13.00: Výtvarná dílna.
20. 9., 15.00: Jonáš a velryba., Divadlo Bubec.
21. 9., 10.00: Otevřená dílna beatboxu pod vede-
ním Jara Cossigy.
23. 9., 20.00: Parajazz, jazzový koncert.
24. 9., 10.00: Jonáš a velryba, Divadlo Bubec.
25. 9., 20.00: Mistr a žák, SKUTR, Jakub
Prachař, Rosťa Novák a další při zahájení divadel-
ní sezóny.
26. 9., 12.00: Deskománie, festival deskových
a spol. her.
27. 9., 10.00:  Deskománie, festival deskových
a spol. her.
28. 9., 10.00: Deskománie, festival deskových
a spol. her.
27. 9., 13.00: Výtvarná dílna.
27. 9., 15.00: Klaunské vystoupení.
30. 9., 19.00: Cestovatelská přednáška: Karel
Wolf, Galapágy, zahájení cyklu přednášek.

Více na www.kczahrada.cz,
www.myspace.com/zahradakc,

www.webticket.cz

Ledvinova 9, 149 00 Praha 11
tel./fax: 267 914 831
úterý–neděle 13.00–19.00, 
zavřeno 24. 12. a 31. 12.
www.chodovskatvrz.cz
e-mail: info@chodovskatvrz.cz

Vstupenka na koncert platí také pro návštěvu
galerie před představením.

PROGRAM V ZÁŘÍ 2008:
KONCERTY:
8. 9., 19.00: „Prof. Ivan Ženatý představuje svoji
mistrovskou třídu z Vysoké hudební školy 
v Dražďanech“. Hrají: Ivan Ženatý, Emily Yabe,
Federico Kasik – housle, Prof. Stanislav Bogunia -
klavír. 
16. 9., 19.00: Dobrý Večer Quintet slavnostní,
Šárka Frančová – soprán, Jana Kozlíková – alt,
Jaromír Holub – tenor, Edward Tomas – baryton,
Richard Horký – bas.
22. 9., 19.00: Šansonové setkání, Rudolf Pellar,
Milan Jíra, Jan Petránek v alternaci Marta Balejová
nebo Filip Sychra a host pořadu. Z cyklu „Šanson,
věc veřejná“.

DALŠÍ POŘADY:
14. 9., 10.00–18.00: Chodovská pouť – 11 dnů
Prahy 11, historický šerm, představení pro děti,
soutěže, výtvarná dílna, jarmark, ukázka výcviku
dravců...

GALERIE:
Velká a Malá galerie: 
4. 9.–5. 10.: Radek Andrle – sochy a reliéfy.
Schodiště: 
Tvrz a region v historii – novelizovaná trvalá expo-
zice Muzea Prahy 11, starší i nedávná minulost
Prahy 11.
Jižní Město očima Karla Schebesty I: Když vyrů-
stalo Jižní Město II.

Více na www.chodovskatvrz.cz

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4-Háje, tel.: 272 912 124,
603 468 151, benjamin@cmail.cz

Mateřské centrum 
Domeček
Modletická 1401, 149 00 Praha 4
tel.: 267 915 115, 773 993 985
e-mail: mcdomecek@seznam.cz

Z PROGRAMU NA ZÁŘÍ 2008:
Zápisy do nových kurzů pro stávající členy 3.–5. 9.
Dodatečné zápisy na volná místa 12. 9.
v 9.30–11.30.
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do
2 let, denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
Pohybová průprava pro kluky a holčičky od 3 let,
po, st odpol.
Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let, 
út odpol., čt dopol.
Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně.
Večerní cvičení s velkými i malými míči, po 17.45,
st 19.00.
Cvičení pro těhotné, út 17.00.
Tanečně pohybová průprava pro holčičky od 3–7
let, út odpol.
Dětský aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, st
odpol.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let,
čt 16.00.
Zdravotní cvičení dospělých na míčích, po 18.30.
Pískání na flétnu pro děti od 3 let, po odpol. 
Hravé dopoledne, montessori program pro děti,
každý sudý pátek.
Herna pod střechou, po–čt  9.00–12.00, po–st
16.00–18.00.
NOVINKY
Program Cipísek, pro děti od 2 let znevýhodněné
v pohybovém a psychickém vývoji a pro děti hyper -
aktivní.
Program hravé montessori učení, st, čt
8.30–12.00 děti 2,5–7 let bez rodičů, čt
15.00–17.00 od 12 měsíců spolu s rodiči. 
Informační hodiny: středa 10.00–12.00.

Více na http://benjamin.webpark.cz

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ZÁŘÍ 2008 
na adrese Křesťanské centrum Jižní Město,
Modletická 1401:
Ne 17.00–18.15: Nedělní shromáždění, bohosluž-
ba pro všechny generace.
Ne 17.00: Besídka pro děti, oddělený program
pro děti předškolní a školní.
St 9.30–11.30: Klub maminek, v MC Domeček,
začátek 17. 9.
Pá 9.30: Klub seniorů, začátek 19. 9.
Výuka angličtiny pro začátečníky i pokročilé:
Září–květen, 1x týdně, učebnice Cambridge New
Headway, cena 2000 Kč za celý kurz včetně učeb-
nice a dalších materiálů. Po každé hodině následu-
je pro zájemce kurz seznámení s Biblí. Rozvrh bude
zveřejněn v průběhu září. Možnost přihlásit se
s předstihem on-line.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Malenická 1784, Praha 4 
tel./fax: 271 910 246, 

271 914 689
mobil: 775 242 314
zahrada@kczahrada.cz 
www.kczahrada.cz
www.kczahrada.cz/wap

KC Zahrada Chodovská tvrz

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2008:
Besedy: „Chcete vědět více o…“
15., 22., 29. 9., 10.00: Besedy na různá témata –
ekologie, psychologie, rodinné vztahy, výživa, kos-
metické poradenství, právní problematika,… bude
upřesněno v září na  webu.
14. 9., 14.00:  Pruhovaná narozeninová párty MC
Domeček YMCA Praha
Zveme všechny na oslavu 11 let Domečku.
Soutěže pro malé i velké, výtvarná dílnička pro
šikovné ruce. Divadélko pro děti. Tombola. Vstupné
40 Kč, děti zdarma. Ti, jež přijdou v pruhovaném,
vstup volný.
Pravidelný program:
Po 9.00–12.30: Otevřená herna pro děti. 
Po 10.00: Beseda z cyklu: Chcete vědět více o…“
Út 9.00–12.30: Otevřená herna pro děti. 
Út 10.30–12.30:  Setkání nejen křesťanským
maminek. 
Út 15.30–17.30: Otevřená herna, Hrátky s anglič-
tinou pro nejmenší. 
St 9.00–12.30: Otevřená herna. 
St 10.00–10.30:  Cvičeníčko rodičů a dětí (od cca
18měsíců). 

St 14.00–17.30: Kolíbka (novinka) – pro maminky
s nejmenšími, služby laktační poradkyně.
Čt 9.00–12.30:  Herna pro děti od 0-2 let. 
Pá 9.00–12.30: Otevřená herna. 
Pá 10.00–11.00: Tvořeníčko pro šikulky, výtvarné
techniky pro děti s maminkami.

Více na www.mc-domecek.cz

Sbor CB Jižní Město
Dubnova 806, Háje, e-mail: jizni.mesto@cb.cz
www.cb.cz/jizni.mesto, tel.: 605 809 950

Kulturní přehled

II www.praha11.cz
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Dům dětí a mládeže 
Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4
tel.: 272 929 545, 272 917 077
e-mail: sal@ddmjm.cz
Pobočka: Květnového vítězství 2126, Praha 4
tel.: 272 911 520, e-mail: kve@ddmjm.cz

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2008:
70. výročí vysvěcení kostela sv. Františka z Assisi
na Chodově.
4. 9., 18.00: Slavnostní mše svatá, kostel sv.
Františka.
6. 9., 15.00: Soutěže a hry pro děti, fara.
6. 9., 16.00: Koncert, Dvořák, Vivaldi, Händel, kos-
tel sv. Františka, vstupné dobrovolné.
Výstava z historie farnosti a kostela, září–duben,
ne 9.30–12.00, farní sál.

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY
U modré školy 2337/1, Praha 11-Háje
731 625 970, info@kcmt.cz, www.kcmt.cz

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Út–pá 9.30–12.30: Denní klub pro maminky
s dětmi.
Po 17.00: Dramatická dílna pro děti a mládež.
St 15.30: Výtvarná dílna pro děti.
Čt 16.00: Nízkoprahový sportovní a turistický
klub.
Setkání klubu Kajman (Klub autorů Jižního Města),
každé poslední úterý v měsíci.
Klub křesťanských seniorů, v KCMT každé druhé
pondělí v měsíci přednášky.
Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2008:
1. 9., 17.00: Zápis do dramatického kroužku
a turistického oddílu.
3. 9., 15.30: Zápis do výtvarné dílny.
4. 9., 16.00: Zápis do sportovního a turistického
kroužku.
12. 9., 10.00: Rodinná terapie, přednáška
Denního klubu, Mgr. Zuzana Tešínská. 
14. 9., 18.00: Matka Tereza, kreslený film.
18. 9., 19.00: Filmový klub, promítání s následnou
debatou, vstup volný.
Svatováclavské slavnosti
25. 9., 18.00: Koncert Hudby Hradní stráže
a Policie ČR.
28. 9., 11.00: Svatováclavský jarmark, prodej
výrobků chráněných a terap. dílen.
28. 9., 16.00: Princezna na hrášku, divadelní
představení pro děti.

Více na http://chodovska.farnost.cz

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2008
3. 9., 14.00–19.00: Den otevřených dveří v DDM
Jižní Město, prohlídka prostor, možnost zápisu do
zájmové činnosti a osobní kontakt s lektory. Vstup
zdarma. DDM JM Šalounova a Květnového vítěz-
ství.
13. 9., 8.30: Janebův tajný závod, šifrovací hra po
Praze. Více na www.ddmjm.cz/jtz. Uzávěrka přihlá-
šek 5. 9. Zdarma. 
13. 9., 9.00–18.00: Parníkem do ZOO, Pražské
Domy dětí a mládeže spolu se ZOO Praha připravily
pro děti zábavný den. Více na ww.volnycaspraha.cz.
27. 9., 8.30: Volejbalový turnaj smíšených druž-
stev, pro amatérské hráče, popřípadě hráče 
4. třídy PVS.  

Více na www.ddmjm.cz

Komunitní centrum Jižní pól je umístěno v KC
Zahrada, Malenická 1784, 148 00 Praha 4-Chodov

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2008:
2. 9.: Poprázdninové znovuotevření Jižního pólu.
3. 9.: Filmový klub.
4. 9.: Výtvarná dílna – vymaluj si svůj klub.
9. 9.: Výtvarná dílna – vymaluj si svůj klub.
10. 9.: Filmový klub – Requiem pro sen (Requiem
for a dream).
11. 9.: Turnaj ve stolním fotbálku.
16. 9.: Výtvarná dílna – vymaluj si svůj klub.
17. 9.: Filmový klub.
18. 9.: Turnaj ve stolním fotbálku.
23. 9.: Výtvarná dílna – vymaluj si svůj klub.
24. 9.: Sítotisková dílna – potiskni si svoje triko.
25. 9.: Turnaj ve stolním fotbálku.
30. 9.: Filmový klub.
31. 9.: Turnaj ve stolním fotbálku.
Připravujeme: Výjezd do Milovic s překvapením…

Více na www.proximasociale.cz

Proxima Sociale
občanské sdružení
Rakovského 3138, Praha 12-Modřany, 
tel.: 241 770 232, 
e-mail: office@proximasociale.cz

Římskokatolická farnost
U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

Na Sádce 18, 149 00 Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 934 261
e-mail: fara.chodov@volny.cz

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2008
4. 9., 19.00: Nirvána – blaženost a mír v duši,
Mgr. Alžběta Šorfová Kalousková.
5. 9., 19.00: Poetická čajovna Jarmily Moosové 10,
hosté Jan Roušar a Aleš Novák.
9. 9., 19.00: Arthur Osborne vypráví o svých zku-
šenostech na duchovní cestě, PhMr. Rudolf
Skarnitzl.
11. 9., 18.30: Hovory s akášou, cesta člověka od
věčnosti k věčnosti, Antonín Mareš.
14. 9., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry,
Richard Holický.
16. 9., 19.00: Lékařská astrologie. Bioterapie –
nová šance v léčení těžkých nemocí, Emil
V. Havelka.
17. 9., 19.00: Spiritualita všednodenního života
na cestě ke zdraví, úspěchu a štěstí,
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
18. 9., 19.00: Feng Shui: Planeta Země jako nej-
lepší podpora pro život a bydlení, Ing. Mojmír
Mišun.
23. 9., 19.00: Jednota člověka a vesmíru,
Ing. Adolf Inneman, PhD.
24. 9., 19.00: Setkání se sv. Františkem z Assisi 2,
Jan František Tichý.
25. 9., 19.00: Čtyři dohody, Zdenka Hoffmanová.
26. 9., 19.00: Pojďme si společně zazpívat mant-
ry, bhadžany a české písničky s duchovní temati-
kou, pojďme se společně stát písničkou, hud.
doprovod David Braiter a Petr Pačovský.
Galerie – KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA
st-ne 15.00: Vesmírná píseň. 
so-ne 17.00: Putování vesmírem.
Galerie a prodejna: st–ne 14.00–19.00.
Křišťálová čajovna: st–ne 14.00–19.00 a dle večer.
pořadů, so 19.00–22.00. Vstup zdarma. 

Více na www.cestykesvetlu.cz

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 P11-Chodov
tel.: 272 950 557, 
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz 

Dopravní spojení:
zastávka bus U Kunratického lesa, spec. bus pro
vozíčkáře č. 1, bus č. 122 a 177 z metra C Chodov
i Opatov.

Co nabízíme?
Internet, tisk, kopírování A4, skenování, faxování,
vypalování CD.
Individuální PC kurzy měsíční a čtvrtletní.
Pravidelné pořádání výtvarných výstav v prostorách
našeho klubu.
Pořádání kulturních akcí nejen pro zdravotně posti-
žené a seniory.
Kurz angličtiny pro začátečníky a pro pokročilé ve
středu od 15.00 a 16.30.
Prodej a renovace inkoustových náplní do tiskáren.
Rezervace a prodej vstupenek – Ticketportal.cz.

Internet a podstatnou část našich služeb poskytu-
jeme pro držitele ZTP/P zcela zdarma, velké ceno-
vé slevy máme také pro držitele ZTP, studenty,
děti a seniory.

Kurzy:
PC kurzy: přijímáme přihlášky na září–listopad. 
Kurzy Aj: středa od 15.00 pro pokročilé, od 16.30
pro začátečníky, přijímáme přihlášky.
Výstava členů kroužku arteterapie AMD
v Petýrkově ulici. 
Nabízíme zdravotně postiženým možnost uspořá-
dat výstavu v prostorách našeho klubu.

Více na www.zelenyptak.cz

Zelený pták
Počítačový klub pro zdravotně postižené

U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice
tel.: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ZÁŘÍ 2008: 
Ne 9.30: Bohoslužby.
Út 9.30–12.30: Mateřské centrum Pramínek (od
16. 9.).
Út 19.00: Přemýšlíme nad Biblí. 
Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2008:
7. 9., 9.30: Slavnostní bohoslužby k začátku škol-
ního roku.
7. 9., 11.00: Vernisáž – Barvy Bretaně, fotografie
Barbory Fabiánové.
12. 9.: Den otevřených dveří evang. kostela
a Mat. centra Pramínek.
21. 9., 18.00: Ekumenické bohoslužby.

Více na www.jizni-mesto.evangnet.cz.

Sbor  ČCE Jižní Město 
Donovalská 2331/53
E-mail: jizni-mesto@evangnet.cz
www.jizni-mesto.evangnet.cz
Telefon: 272 659 259; 739 244 681 

DDM Jižní Město: 
Dětské hřiště snů 

(výtvarná soutěž pro děti)

9. 9.–2. 10. 2008
• po, st: 8.00–17.30 • út, čt:
8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00

Radnice ÚMČ Praha 11, Ocelíkova
672, Praha 4, tel.: 267 902 323.

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C I
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Zaměření a konzultace nezávazně a ZDARMA.
Doprava ZDARMA. 
Tel./fax: 283 931 807, 603 228 092

VZORKOVNA: Šircova 204, Praha 9-Třeboradice
Po–Ne: po tel. dohodě (5 min. od nákupního centra Globus Čakovice)

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ 
s posuvnými dveřmi a nábytek na míru
• kvalita • spolehlivost • serióznost • nízké ceny
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ÚČELNÉ 
A HEZKÉ

ELEKTROINSTALACE

J. Tesařík, P4-Opatov, Křejpského 1529, 
tel.: 272 928 097, mobil: 602 366 740, e-mail: manzele.tesarikovi@seznam.cz

•  OPRAVY: elektrických instalací
elektrických sporáků

•  elektrické vytápění podlah DE-VI

•  rekonstrukce a revize el. instalací

•  ovládání spotřebičů telefonem

•  vystavení přihlášek k odběru 
el. energie

PROPO podlahové studio - Josef Nykl
Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu

těchto materiálů pro byty i objekty:
plovoucí podlahy, PVC, koberce, linoleum, korek, vlysy (i renovace), Flotex, čistící zóny

Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00  Praha 4
tel./fax: 272 913 518, GSM: 602 224 745

www.propostudio.cz, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt  900–1200 1400 –1700,  Pá 800–1200, 1400–1600

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ
ZDARMA: ZAMĚŘENÍ, CENOVÝ ROZPOČET, STAVEBNÍ POVOLENÍ

Zajistíme: projekt, kompletní materiál a vybavení dle vašeho výběru,
koupelnu na klíč. Elektro, voda a kanalizace včetně revizní zprávy.
Záruční i pozáruční servis. Již přes 250 realizovaných koupelen na
Praze 4 a 11.

RENO K. Novotný • tel./ fax: 272 912 326 • mob.: 602 292 812 • renonovotny@atlas.cz

do 7 dnů od 86 000 Kč

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

ŽALUZIE /prodej – montáž – opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU

SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek

☎ 272 931 863, 603 501 672 www.zasklenalodzie.cz

Smluvní partner firmy OPTIMI

AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Odtah aut • Diagnostika

a tachometry • Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou 

Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČÍME NÁHRADNÍ AUTO
tel.: 272 937 482   272 928 969 Praha 11-Chodov

731 208 823   E-mail: Milan.Vranek@seznam.cz Zakouřilova 142

Přijatelné cenyPřijatelné ceny

PRODEJNA – tel. 272 916 506, Tatarkova 724, Praha 11-Háje nabízí:

e-mail: gekr@volny.cz• www.gekr.eurosignal.cz • PO–ČT 10–12, 13–18; PÁ 9–16

■ péřové i umělé přikrývky a polštáře 
(staré vyčistíme a předěláme na nové, výběr sypků)

■ šití lůžkovin na zakázku z donesených materiálů
(závěsy, záclony)

■ župany pánské, dámské, osušky, ručníky

NOVĚ OTEVŘENO
Kadeřnictví, masáže,
pedikúra, manikúra

Modletická 1388/5, Praha 11-Chodov
Tel.: 773 217 771

www.salonjulie.euweb.cz
Otevřeno: 
Po-Pá 9.00–20.00

Do svého kolektivu hledáme SEŘIZOVAČE
pro seřizování, servis a údržbu výrobních linek.
Nabízíme příjemné pracovní prostředí a podmínky. 

Požadujeme min. vyučení v oboru "Mechanik elektronik se zaměřením
na spotř. elektroniku" příp. oboru velmi blízkém.

Ferring-Léčiva a.s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice
hana.svobodova@ferring.com, tel.: 608 075 700

ELEKTRIKÁŘE 
přijme firma z Prahy 4, dobré platové podmínky

požadujeme: zručnost při montáži a oživování rozvaděčů
podmínka: vyhláška č. 50 a řidičský průkaz sk. B

informace na telefonu 602 396 080

PROJEKTANTA elektro
přijme firma z Prahy 4, dobré platové podmínky
projektování: elektrických zařízení a rozvaděčů

podmínka: §10 Vyhl. č. 50/1978 Sb. 
a řidičský průkaz sk. B

informace na telefonu 602 396 080

INZERCE

Vedoucího prodejny ● Zástupce prodejny ● Knihkupce ● Skladníka
● Brigádníky ● Koordinátora marketingové komunikace ●

Asistentku obchodního oddělení
Nástup možný ihned nebo dle domluvy

Kontaktujte nás nejlépe formou profesního životopisu
e-mail: infosro@knihydobrovsky.cz tel.: 267 915 405 sl. Červená

DOBROVSKÝ s.r.o. síť knihkupectví 

HLEDÁ PRO PRAŽSKOU POBOČKU
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

S Mgr. Františkem Hlucháněm, ředitelem
Základní umělecké školy Křtinská, jsme si
povídali uprostřed prázdnin: 
„Jak si užíváte?“

„Idylická představa, že 30. června zamkne-
te školu a 1. září ji odemknete, mě vždycky
rozesměje. Prvních čtrnáct dnů mě čekalo
vyplňování různých tabulek, statistik a roz -
borů… Ještě že mám šikovnou ekonomku,
která s tím pomůže. Pak jsme s manželkou
vyrazili do Beskyd a opravdu si užili: lesy,
vzduch, koupání, prostě relaxace! A Hukvaldy,
kde čerpal inspiraci Leoš Janáček. Čekaly mě
také koncerty s Triem Amadeus, kterého jsem
členem. A teď koncert spolu s Jaroslavem
Svěceným a Martinou Kociánovou v rámci let-
ních Tónů Chodovské tvrze.“ Bylo krátce před
29. červencem, kdy se měl koncert konat. 
„Co vám přinesl uplynulý školní rok?“

„Oslavili jsme v něm osmnácté narozeni-
ny školy – a tak, jak jsou to krásné roky
v lidském  životě, tak i my jsme si ten rok
hezky užili. Studenti se zúčastnili mnoha fes-
tivalů, koncertů, soutěží, představení
a výtvarných vernisáží. Mladí výtvarníci vysta-
vovali i ve Slovinsku a ve Spojených arab-
ských emirátech. Divadelníci se představili na
festivalu amatérského divadla Náchodská
prima sezona. Tanečníci vyhráli soutěže
v Brně a v Kutné Hoře. Z úspěchů hudebníků
aspoň dva největší: Laura Kaufmann získala
2. cenu v celorepublikové klavírní soutěži,
pořádané ministerstvem školství, a 1. cenu ve
Vídni. A Julie Svěcená získala absolutní vítěz-
ství v houslové soutěži v Praze, 1. cenu
v celorepublikové soutěži pořádané minister-

stvem a 2. cenu v mezinárodní soutěži
Kocianovo Ústí… Pěvecký sbor Pražská kan-
tiléna získal první ceny na mezinárodních sou-
těžích v italské Rivě del Garda a v belgickém
Neerpeltu… Folklorní soubor Hájíček natočil
své profilové cédéčko…

Úspěchy měli i naši pedagogové.
Markéta Cibulková získala ocenění za vyni-
kající klavírní výkon, Dana Vlachová dostala
cenu poroty pro úspěšného pedagoga na
houslové soutěži, Lea Šebešová, sbormistr
Pražské kantilény, obdržela v Itálii titul
Nejlepší sbormistrovský výkon… A za
všechny naše společné úspěchy já byl poc-
těn Cenou Prahy 11. Ale se srpnem přichá-

zí i realita konce prázdnin a přípravy nového
školního roku.“
„Jaký ho očekáváte?“

„Koncertní vystoupení začínají brzy. Už
v září se v rámci 11 dnů Prahy 11 představí
naši pedagogové. A soubor Hájíček pokřtí
svoje cédéčko. Pěvecké sbory se už nyní připra-
vují na vánoční koncerty. Těší se hlavně na
vystoupení ve Smetanově síni Obecního domu.
V únoru nás čeká soutěž Jižní Město Music,
výstava výtvarných prací našich a japonských
dětí v Chodovské tvrzi a na Staroměstské rad-
nici. V červnu pořádáme již 13. ročník folklorní-
ho festivalu Jižní Město hraje, zpívá, tancuje.“

Jiří Bartoň

Denně mezi uměním 

Řádky z kroniky Chodova 

Kronika z dvacátých let 20. století pokračuje
stručnou statí Dopravní prostředky následují-
cími slovy: „Kromě autobusového spojení,
které provádí firma Vozkova mezi Prahou
a Průhonicemi, jiného dopravního prostředku
nebylo. Za jednu jízdu z Prahy do Chodova
neb naopak platí se 4 Kč. Autobus konající
tuto službu přijíždí do Chodova z Průhonic

o hod. 7, 13.15, a 16.15, z Prahy o hod.
12.30, 15.30, 18.30. Autobus řídil v té době
šofeur Kaucký z Průhonic. Osvětlení v čase
nočním obec v této době neměla.

Bezpečnostní službu v této době konali 
2 strážníci: Jos. Zima a Josef Carboch. Strážník
Zima placen byl obcí, strážník Carboch polovi-
nu služby své dostával od obce, a polovinu od
zdejších rolníků, jelikož v letní době konal služ-
bu hlídače polního. Četnickou službu vykoná-
vali zde četníci z Hostivaře. Poštovním
úřadem patřila obec též do Hostivaře, posel
poštovní, jímž nyní jest Antonín Pyšna
z Hostivaře, dochází jednou denně s dopisy
do obce a je vybírá. Poštovní schránka, pouze
jedna, umístěna na domku p. Harouše.

Telegrafujícího spojení obec neměla.
Telefonem spojen byl toliko s Prahou dvůr.
Nájemce dvora p. Karel Fried ochotně v této
době občanům zdejším jej k službám propůj-
čoval. Farním úřadem (kat.) patřila obec do
Hostivaře. Tamtéž vedla se i matrika novoro-
zenců zdejších. Pro bezvěrce jest zavedena
matrika při polit. správě na Král. Vinohradech.
Příslušníci církve českoslov. přináležejí náb.
obci církve českosl. ve Vršovicích.“

Vypsal Jiří Bartoň 

Památné kameny u nás 
Trojboký kámen v lese
Pokud chodíte, jezdíte atd. po horním znače-
ném okruhu v Kunratickém a Michelském lese,
znáte ho. Trojboký, pyramidálně se zužující
památník. Evidentně starobylý. Kdysi přišel e-
mail od Ing. Michala Čecha. Lesem po léta
běhá, kámen potkává, zajímá ho, ale nedaří se
mu o něm nikde nic zjistit.

Památník si své tajemství
opravdu střeží. Přes různá
poškození vykazuje, že vznikl
nejspíš v 18. století. Nachází se
nedaleko vyhlídkového místa.
Lesopark kolem něj tvořil poně-
kud odloučené zázemí kunratic-
kého zámku. Snad až sem vedla
už stará vyhlídková cesta.
Možná ale stojí asi metr vysoký
sloupek již na druhém místě.
U kunratických Zelených domků bývala na
kraji lesa úpravná dobová zahrada, ve které
se podle písemných dokladů tyčilo několik sty-
lových zahradních staveb. Jeden pomník prý
byl trojboký. Náš památný sloupek se tedy
mohl dostat na svoje místo až při rušení zmí-
něné zahrady. Snad zde bude natrvalo těšit
všechny, kdo hledají v lese pohodu a relaxaci.

Jiří Bartoň

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Organizátor v zákulisí i účinkující v kroji 
František Hlucháň mezi diváky na letošním festivalu 
Jižní Město zpívá, hraje a tancuje. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Velké chodovské hospodářství u Vokůrků
před zánikem ve 20. stol. 

FOTO: FOND MUZEA PRAHY 11.
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Jižním Městem na kole
Městská část by ráda docílila toho, aby lidé na
Jižním Městě využívali jízdní kolo nejen
k rekreačním vyjížďkám, ale také ke každoden-
ní dopravě do zaměstnání nebo za nákupy.
Trend integrovat cyklisty do města oproti
původnímu separačnímu modelu, kdy byli cyk-
listé vytlačováni na okraj města a o cyklistice
se dalo mluvit pouze v souvislosti s rekreací,
nyní prosazuje i pražský magistrát.

Ve spolupráci s pražským magistrátem
a technickou správou komunikací bylo na
Jižním Městě v minulém roce v rámci 1. etapy
proznačeno téměř 15 km nových cyklistických

tras na stávajících komunikacích. Spolu
s vydáním cyklistické mapy městské části jde
o jeden z prvních kroků, na nějž budou nava-
zovat další. V současné době je připravováno
doplnění již vyznačených tras především
o drobné stavební úpravy a probíhá příprava
realizačních projektových dokumentací na
další etapy. 

Pokud máte zájem o cyklistiku na Jižním
Městě, více informací můžete nalézt na 
internetových stránkách naší městské části
www.praha11.cz/cyklo.

Petra Vlášková

Proti proudu času (4) 

Tužili paže i ducha
Září roku 1938 přineslo sokolům v Chodově,
po účasti na úspěšném X. sletu, nový nástup
do činnosti v tělocvičně, dostavěné vlastními
silami a nákladem na jaře. Připomínali si také
výročí svého vzniku v roce 1908. Obecní úřad
se toho roku stěhoval do nové budovy
v dnešní ulici Květnového vítězství. Před ní zří-
dili vozovou váhu. Starý objekt adaptovali na
hasičskou zbrojnici. Chodovští katolíci otevíra-
li kostel. V tvrzi kdysi již existovala kaple, ale
především pro držitele, pražské benediktiny.
Obecní rada se usnesla věnovat na nový kos-
tel zvonek, který kdysi z obecní zvoničky
oznamoval všechny důležité události. Přála si
tedy, aby zvon i nadále vyprovázel na posled-
ní cestě každého, včetně bezvěrců. V ono září
ale také hřmělo nad Československou repub-
likou a blížil se tragický Mnichov… Více na
www.praha11.cz.

Jiří Bartoň 

Soutěž při příležitosti
11 dnů Prahy 11

Soutěžte s námi o hodnotné ceny! Na výherce čekají vyhlídkové lety letad -
lem L-200A Morava společnosti Global Assistance, které před krátkým

časem absolvovalo let na Severní pól, asistenční karty pro motoristy na celý
rok, předplatné na divadelní představení do KC Zahrada a další dárky.

Soutěžní kupony a další informace k soutěži získáte na jednotlivých akcích
11 dnů Prahy 11 a na webových stránkách www.praha11.cz.

Začátkem září odvysíláme tyto reportáže:

1. září
■ Ptejte se starosty II
■ Pozvánka na 11 dnů Prahy 11
■ Služba na lince 156
■ Hvězdná hudba pod hvězdami
■ Annapolis Valley Honour Choir

8. září
■ Tisk. konference k optimalizaci školství
■ Den u koní MP MČ Praha 11
■ Sloupy pouličního osvětlení
■ Vernisáž Chodovská tvrz –

Eurozmanitost 2008
■ Výtvarná dílna v knihovně (pobočka

Opatov)

Televizní Aktuál ve vysílání

Kinobus – film v pohybu
Nemáte program na první zářijové večery
a rádi byste se podívali na pěkný český film?
Ve dnech 1.–3. září máte možnost  poblíž
vstupu do metra Opatov u Centrálního parku
vidět tato filmová představení: 

1. 9. Mazaný Filip
2. 9. Václav
3. 9. Gympl

Představení začínají po setmění mezi 20.30
a 21.00 hodin. V místě promítání si budete
moci zakoupit občerstvení. Vstup zdarma!

Pamětní kniha TJ Sokol. 
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Rozloučení s prázdninami
Příjemná rozlučková akce se uskuteční 
1. září v zahradě Centra sociálních služeb
v Křejpského ulici. Pro děti a rodiče bude
od 14.00 do 18.00 hodin připraveno
zábavné odpoledne plné her a zábavy
s oblíbenými lektory z příměstských tábo-
rů, projektu, který o letošních prázdni-
nách skvěle fungoval a stoprocentně se
osvědčil. Součástí akce bude občerstvení
od kuchařů, kteří klukům a holkám celé
léto na příměstských táborech vařili jejich
oblíbené pochoutky.
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

10 www.praha11.cz
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Obytné zóny na Jižním Městě
Z důvodu potřeby řešit problematiku dopravy
v klidu (parkování) byla v roce 2007 pořízena
studie, která zhodnocuje sou-
časný stav parkování na úze-
mí městské části Praha 11
a navrhuje nová opatření
s ohledem na bezpečnost oby-
vatel a pro stupnost území pro
složky Integrovaného záchran-
ného systému. Jedním
z opatření vedoucím ke zklidnění dopravy
a zlepšení organizace parkování je zřizování
obytných zón. V současné době jsou zřizová-
ny první obytné zóny, a to v urbanistickém
obvodu 119, vymezeném ulicemi Roztylská

a U Kun ra tického lesa, a 612, vymezeném
hranicí lesa a ulicí Ryšavého. Otevření těchto

obytných zón proběhne 8. 9.
2008. Jedná se o pilotní projek-
ty a do budoucna je počítáno
s postupným zřizováním obyt-
ných zón na celém území měst-
ské části.

Podrobnější informace nalez -
nete na internetových stránkách

www.praha11.cz v sekci Jižní Město/Doprava.
Své dotazy můžete psát na e-mail adresu
otevrenyurad@p11.mepnet.cz nebo volat na
bezplatnou telefonní linku 800 104 300.

Odbor územního rozvoje

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
MLADÍCI KRADLI. V Modletické ulici
večer 20. června prováděli strážníci běž-
nou hlídkovou službu
a kontrolu blízkého dět-
ského hřiště. Při průjez-
du zmíněnou ulicí si
všimli zaparkovaného
vozidla, ve kterém sedě-
li dva mladíci. Kontrolou
vozidla zjistili, že je odcizené. Pro
podezření ze spáchání trestného činu krá-
deže byli oba mladiství předáni Policii ČR.

OPILÝ PIRÁT. V ranních hodinách 
26. června přijeli strážníci do Ženíškovy
ulice k oznámené dopravní nehodě. Na
místě nalezli nabourané auto a odpadlou
RZ z vozidla pachatele, který ujel. Hlídka
se ihned vydala směrem, kterým vozidlo
pachatele údajně odjelo. V ulici Květ -
nového vítězství strážníci zaregistrovali
podezřelý vůz, který agresivně odbočil do
Schulhoffovy ulice. Hlídka jej dostihla na
křižovatce Schulho ffo va–Matúškova, kde
naboural do jiného vozidla. Pachatel se
snažil z místa nehody opět ujet, ale stráž-
níci mu v tom zabránili. Pro podezření ze
spáchání trestného činu byl muž zadržen
a předán Policii ČR. Orientační dechová
zkouška byla pozitivní s výsledkem 1,03
promile.

NAŠLI HLEDANÉHO. Hlídka městské
policie si brzy ráno 6. července při běžné
hlídkové činnosti v Opatovské ulici
povšimla spícího muže ležícího u schodů
panelového domu. Hlídka jej vyzvala, aby
prokázal svou totožnost. Kontrola ukáza-
la, že dotyčný je celostátně hledaný,
a proto byl strážníky předveden
k dalšímu šetření na Policii ČR.

BYSTRÉ OKO KAMER. Večer 9. červen-
ce v Opatovské ulici u metra Háje hlídka
strážníků pomocí městského kamerové-
ho systému přistihla tři osoby, které popí-
jely alkoholické nápoje v místě, kde je to
vyhláškou hl. m. Prahy zakázáno.
Kontrolou osob strážníci zjistili, že jeden
muž je hledán Policií ČR, proto jí byl pře-
dán k dalšímu šetření. Celou událost pak
strážníci oznámili na ÚMČ Praha 11.

POMATENÝ ŽHÁŘ. Prašnou ulicí ráno
18. července projížděla hlídka, když si
povšimla muže držícího v ruce hořící novi-
ny, jimiž se snažil podpálit rákosový
ohradník. Hlídka jej vyzvala, aby zanechal
svého jednání a snažila se zjistit, proč tak
činí. Dotyčný vypověděl, že na základě
povolení natáčí film. Na dotaz hlídky zda
ví, kde se nachází, odpověděl, že
v Popradu. Pro pochybnost o jeho psy-
chickém stavu strážníci přivolali záchran-
nou službu, která muže převezla do
psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Před kriminalitou chrání
programy strážníci v ulicích
Ochránit občany před kriminalitou se snaží
strážníci v Praze 11 pomocí preventivních
programů, ale i zvýšeným dohledem v ulicích.
„Za první pololetí roku strážníci na Jižním
Městě zadrželi 29 celostátně hledaných, 51
lidí bylo omezeno na osobní svobodě a 60 lidí
jsme předvedli na policii,“ uvedl obvodní ředi-
tel MP Prahy 11 Petr Schejbal.
Doplnil, že strážníci nalezli také 5
odcizených vozidel a v 16 případech
museli zajistit místo činu.

Městská policie spolupracuje
s městskou částí na prevenci bez-
pečnosti silničního provozu v rámci
projektu Bezpečné Jižní Město.
„První fází projektu je seriál akcí
Promo teamu silniční bezpečnosti, který se
od června až do konce roku postupně usku-
teční u každé základní i mateřské školy
v Jižním Městě,“ uvedla tisková mluvčí Prahy
11 Andrea Wolfová. Doplnila, že žáci mají
praktickou výuku dopravní výchovy, která je

zaměřena na bezpečnost chodce, cyklisty
a pasažéra v automobilu. Děti se věnují
i zdravovědě.

Novinkou budou podle náměstka primáto-
ra pro bezpečnost Rudolfa Blažka například
webové stránky zaměřené zábavnou formou
na prevenci. „Máme i pravidelné přednášky,

například Medvídek Brumla ve
městě a Medvídek Brumla v MHD
děti připraví na to, jak předcházet
krizovým situacím. Pro 2. stupeň
základních škol mají odborníci rady
z oblasti právního vědomí, drog či
šikany. Středoškoláky informujeme
o rizicích práce v zahraničí,“ pozna-
menala náměstkyně pro prevenci

MP hl. m. Prahy Radka Vetešníková. Strážníci
se snaží děti a studenty formou hry oslovit
i na akcích typu Bambiriáda. Pro seniory fun-
guje seminář o ochraně života a majetku
Senior akademie, rozsáhlý vzdělávací cyklus
v oblasti prevence kriminality. (teg)

Praha poskytne slevy z nájmu 
Nájemníci v bytech
zvláštního určení si
mohou podle
nových pravidel
požádat o slevu na
nájemném. Praha
tak chce kvůli ros-
toucím nákladům
na bydlení pomoci
handicapovaným
lidem v městských
bytech a domech.
„Slevu získají

nájemci, kteří řádně plní své povinnosti, a to
v rozmezí od 200 do 600 korun,“ uvedl radní
pro bytovou oblast Jiří Janeček. Tyto byty
a domy využívají většinou handicapovaní lidé,
kteří z důvodu zdravotního postižení potřebu-

jí k pohybu větší plochu. Proto jsou tyto byty
finančně náročnější, než pro které jsou propo-
čteny normativní náklady. 

Navíc je u těchto nájemníků kvůli handica-
pu mnohdy ztížené uplatnění na trhu práce,
a proto se mohou snáze dostat do tíživé eko-
nomické situace. „Nájmy v bytech a domech
jsme zvýhodnili už v rámci deregulace. Částka
za metr čtvereční by v nich neměla překročit
60 korun. Nyní se pohybuje kolem 40 korun,“
řekl radní. Slevu získají lidé, kteří si podají
žádost a doloží k ní výši příjmu domácnosti
a nákladů na bydlení.

„Pokud žádost splní všechny náležitosti,
bude po 15 dnech sleva nájemci poskytnuta,
a to vždy od následujícího měsíce. O slevu
však nelze žádat zpětně,“ dodal Janeček.

Miroslav Šmíd

12 www.praha11.cz
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● ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE I VÝMĚN
BYTŮ A DOMŮ. Dlouhodobá specializace na
Jižní Město, Praha 4, 10. Právní servis zajištěn.
RK Ing. Hloušek, Praha 4-JM. Tel.: 272 927 497,
607 636 784.
● * HLEDÁM BYT 3+1 (KK) KE KOUPI, osob-
ní i družstevní vlastnictví v Praze 4-JM a okolí.
T.: 605 246 386. 

* HL. BYT 2+KK NA JM + OKOLÍ, i družstev -
ní. Tel.: 723 626 166.
● KOUPÍM BYT, ROD. DŮM, kdekoliv
v Praze, i ve špatném stavu, na vel. ani vlast.
nezál., i za odstupné – náj., družst., LBD,
i nečlena družst., služeb., podnik. apod.,
dekret do výměny mám. Uhradím za vás
dluhy, vyřídím i právně komplik. případy, stáh-
nu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i byt
neopráv. obsaz., s nežád. nájemníkem, příp.
dám náhr. byt či domek mimo Prahu a dopla-
tek apod. Platím v hotovosti, záloha možná
ihned. Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.
● KOUPÍM BYT V PRAZE, 2+KK, 3+1, druž-
stevní nebo osobní vlastnictví, platba hotově!
Tel.: 722 509 947.
● CHCETE PRODAT BYT? Máte hrůzu z realit-
ky? Obraťte se na poradnu. Tel.: 284 693 533
www.realitniporadna.cz.
● PRO ZAMĚSTNANCE BANK a pojišťoven
sháníme byty všech velikostí k pronájmu. Po
celé Praze, i nezařízené. Tel.: 603 194 333.
● RÁD BYCH KOUPIL BYT 1+1 AŽ 3+1
v Praze, v osobním či družstevním vlastnictví.
Rychlá platba, na stavu bytu nezáleží. Za vaše
nabídky předem děkuji. Tel.: 604 150 450.
● KOUPÍM  BYT 2+KK (1+1/L) V PRAZE 11.
Družstevní nebo OV. Přednostně v dobré
dostupnosti některé stanice metra. Mobil:
607 686 460. 
● PRODÁM BYT PO REKONSTRUKCI 3+1/L,
výměra 78 m2, panel. Lokalita: Klapálkova ul.,
Pha 4. Seriozní jednání. Kontakt: 607 210 701.
● MLADÁ RODINA KOUPÍ BYT 2+KK, nebo
větší na Praze 11 – Háje, Opatov, Chodov,
osobní nebo družstevní vlastnictví. Telefon:
603 887 028.
● HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+KK/L AŽ
3+1/L na Jižním Městě. Máme zájem pouze o
osobní nebo družstevní vlastnictví. Telefon: 
732 800 431.
● VYMĚNÍM 2+KK/L, 47,41 m2, 5. patro, panel,
– nebude privatizován – Opatov – za 3+1 před
privatizací. E-mail: kohusova@investon.cz
● REALITY PROSTOR – HLEDÁ pro své klien-
ty byty na Praze 4, 10, osobní nebo družstev-
ní vlastnictví, serioznost samozřejmostí. Tel.:
736 490 316.
● ,,PRONÁJEM GARÁŽE“ Pronajmu garáž
s nadstandartním vybavením na klidném

místě ve 3. patře objektu Holušická ul. Telefon:
723 494 434.
● PRODEJ BYTU NA JM 3+1/L - 73 m2, 3. NP,
DV, nedaleko metra Háje. Cena k jednání 3,05
mil. Kč. Tel.: 605 263 423.
● MAJITEL PRODÁ V CIHLOVÉM třípodlažním
objektu (Doubravická ul. Pha 4) propojené byty
2+kk – 63 m2 a 1+kk – 57 m2 + 16 m2 terasa
s markýzou a bezpečnostní žaluzií. Satelit,
internet, podlahové vytápění, vestavěné skří-
ně, 2x kuchyňská linka se spotřebiči, 2x kou-
pelna s koupelnovými stěnami, 2x WC a
sklepy. Samostatná dvojgaráž v objektu. Zašlu
plány a cenu. E-mail: milan.klinke@soliter.cz
● HLEDÁME BYT K PRONÁJMU v Praze
a okolí. Gars. 1+1 do 10 000 Kč nebo 2+kk do
13 500 vč. popl. Zařízení na dohodě. Telefon:
220 806 245, 605 845 088.

● REALITNÍ MAKLÉŘ S MNOHALETOU práv-
ní praxí, bydlící na P-11, se znalostí této loka-
lity, nabízí ZDARMA zprostř. prodeje vašeho
bytu či domu, včetně právních služeb. Mgr.
Martin Sládek; mobil: 739 342 691; email:
makler.sladek@email.cz
● SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON – Spouštěcí
garnyže, žaluzie všech typů. Telefon/fax: 
271 914 222, mobil: 602 371 996.
● SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK
Whirlpool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe.
Telefon: 272 761 234 (8.00–10.00 hod.), 
602 366 328 (celý den).
● OPRAVY A PRODEJ PRAČEK – Elvis-Je -
řábek, např. Philco, Zanussi, Electrolux,
Gorenje, Tatramat, Whirlpool, Romo aj. Tel.:
272 934 024, 267 910 496, 605 258 010.
● STĚHOVÁNÍ – NONSTOP, FIRMA PETR
NYKL, byty – kanceláře – trezory – pianina –
klavíry. Tel./mob.: 274 868 772, 602 254 817.
E-mail: stehovani.nykl@volny.cz
● MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ, LAKÝRNICKÉ
práce. Telefon: 606 227 390.
● PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, strop-
ní kazety, malířské práce, levně, rychle, včetně
víkendů. Tel.: 603 494 330, 603 595 109. 
E-mail: ivan.lafek@email.cz
● MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET,
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Telefon:
272 951 828, 604 517 565.
● INSTALATÉR ,,U CHODOVSKÉ TVZE“,
V. Škapa, Ledvinova 1713. Tel.: 728 386 419.
● OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK
v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678 stále,
261 261 792 v době 7–22 hod. Prodej nových
a odvoz starých chladniček.

● SLUŽBY ADVOKÁTA – SMLOUVY a dohody,
rozvody, majetkové spory, exekuce, rozvody,
převody bytů a další. JUDr. Břetislav Kunc, tel.:
602 190 800.
● INSTALATÉRSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE,
výměna kuchyňských desek a dřezů. Telefon:
272 952 166, 602 649 359.
● DÁMSKÁ KREJČOVÁ ODBORNĚ PORADÍ
s přihlédnutím k postavě, věku, materiálu,
vzoru… Šití na míru, opravy. J. Majerová, 
P4, Zakouřilova 94, tel.: 272 929 597.
● PROJEKTY NA OHLÁŠENÍ a ke stavebnímu
povolení (dle nového stavebního zákona) –
rekonstrukce byt. jader a bytů, regenerace
panel. objektů, inženýrská činnost. Telefon:
731 060 583.
● MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK.
Tapetování pestruktou, úklid, barvy dle vzorní-
ku – kvalitní práce za rozumné ceny. Telefon:
603 475 667, www.123malovani.cz
● STŘÍHÁNÍ – ÚPRAVA PEJSKŮ. Telefon:
272 928 543, 604 557 903. V Průčelí
1653/8, Praha 4-Chodov JM. 
www.ostrov-victoria.wz.cz
● TRUHLÁŘSTVÍ, VÝROBA NA MÍRU, opravy,
úpravy – kuchyně, pokoje, podlahy, stavebně
truhlářské práce. Montáže nábytku. Telefon:
603 763 648.
● OPRAVY PRAČEK+MYČEK zn.: PHILCO,
CROSLEY, KONRAD, ZANUSSI, ELECTRO-
LUX, WHIRLPOOL, GORENJE, ARISTON,
INDESIT. Tel.: 603 276 606.
● OBKLAD, DLAŽBA, ZEDNICKÉ a malířské
práce. Bytová jádra – kvalitně. Rakovec. Tel.:
267 913 922, 18.00–21.00 hod., mob.: 608
709 716 přes den. www.zednictvi-Praha4.cz
● REKONSTRUKCE BYTOVÝCH I NEBYT.
prostor, zednicko-obkladačské, štuky stěn,
malování aj. Práce. Kvalita a spolehlivost. Tel.:
739 613 488.
● KUCHYNĚ, STĚNY, VEST. SKŘÍNĚ, peřiňá-
ky, šatníky, atd. V barvě a míře dle přání.
Dřevěné ploty, zábradlí, parapety, obložení…
Tel.: 739 047 929. ,,Jen výroba – ne opravy“
● SERVIS POČÍTAČŮ, ODVIROVÁNÍ – prodej
pc, Jižní Město – Háje, Hviezdoslavova 1600,
www.pocitace-servis.cz, tel.: 774 515 155,
272 659 981, Po-Pá 9:00–17:00.
● ODHADY NEMOVITOSTÍ – soudní znalkyně.
Eva Cihelková, tel.: 728 360 145, 244 470 151.
● 45LETÁ BÝVALÁ UČITELKA MŠ nabízí hlídá-
ní dětí dle vašich potřeb. Tel.: 723 060 274.
Cena dohodou.
● NOVĚ OTEVŘENÁ KOSMETIKA ve SQUASH -
POINTU, špičkové německé přípravky Etienne
Dalton s mořskými extrakty. Kompletní ošet-
ření pleti od 490 Kč, aknózní pleť od 300 Kč,
telefon: 777 822 801, www.squashpoint.cz
● NABÍZÍME UBYTOVÁNÍ V JČ – LÁZNĚ
BECHYNĚ, nekuř. dvoulůž. pok.+WC+sprcha,
zaříz. kuch.+jídel. s ledn., vhodné i pro láz. hosty,
MT: 728 015 561, www.uklasternizahrady.cz

INZERCE
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Tenisová škola TALLENT
ZŠ Jeremenkova  
ZŠ k Milíčovu 
ZŠ Pošepného nám. + další střediska Prahy 1-10
Podzimní nábor právě probíhá

Kurzy tenisu Pro holky a kluky od 5 do 18 let

www.tallent.cz ● Tel.: 224 815 871, 603 527 172

ŠUMAVA – PENZION
HRÁTKY U OBCE SRNÍ
Ubytování cena 400 Kč
včetně polopenze. 
Tel.: 602 367Tel.: 602 367 660, 660, 
376 323 410, 739 046 601376 323 410, 739 046 601
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RELAX

Přijď si  zasportovat 
do zeleně
Fotbalový klub Háje JM má u nás již dlouhole-
tou tradici. Nabízí klukům i holkám aktivní
sportovní vyžití v moderním areálu a učí je
techniku fotbalu. Děti si najdou nové kamará-
dy a vhodně naplní čas mimo školu.

Zájemci volejte tel.: 603 154 352 nebo
777 634 394. 

Řešení křížovky z čísla 12: NETŘEBA v červnu o déšť PROSITI, přijde, jak SE ZAČNE KOSITI.
Výherci: Jindřich Kubát, Praha 4; Daniela Petrtýlová, Praha 8; Pavel Pecka, Praha 10

Fotbalový tip
Společnost Sportovní Jižní Město, o. p. s.,
pořádá nábor fotbalistů ročník 1998–2003
do nově vzniklého Fotbalového klubu FK Jižní
Město. Zájemci mohou kontaktovat výkonný
výbor fotbalového klubu. Spojení: Michal
Matějovský, e-mail: mich.mat@volny.cz,
Procházka Miroslav, tel.: 608 840 585, web:
www.fotbaljm.cz.

Judo
S námi se naučíš bránit, získáš sebedůvěru,
sílu, obratnost a nové kamarády. Oddíl TJ Háje
JUDO pořádá nábor nových členů. Hledáme
kluky a holky ve věku od 8 do 12 let (po doho-
dě mladší i starší). Najdete nás každé úterý
a čtvrtek od 17.00 do 19.00 v ZŠ Mendelova,
nábor je vždy před tréninkem. Adresa: ZŠ
Mendelova 550 – Hnědá škola, Praha 4.
S sebou tepláky, triko, přezůvky a chuť si
zacvičit. Bližší info u trenérů: p. Junek, tel.:
777 202 242, p. Rašín, tel.: 602 280 185.

Nábor florbalistů 
do TJ JM Chodov 
Baví tě florbal a chceš být součástí party
kamarádů? Špičkový florbalový oddíl TJ JM
Chodov hledá budoucí hvězdy pro své extra-
ligové týmy! Ve středu 10. 9. od 18.30 hodin
pořádá nábor do svých mládežnických druž-
stev – pro chlapce ročníků narození 1994 až
2001, pro dívky ročníků 1992 až 2001. 

Nábor se uskuteční v hale TJ JM Chodov,
Mírového hnutí 2137, Praha 4, zastávka
autobusu č. 154 Brodského. S sebou stačí jen
obuv do haly, případně florbalová hokejka,
pokud ji už máš. Ti, kteří se nemohou zúčast-
nit náboru 10. 9. 2008, mají možnost kontak-
tovat trenéry na tel. čísle 723 141 637 nebo
e-mailu: sekretar@florbalchodov.cz.

Nábor dětí do oddílu
stolního tenisu
Nově vzniklý klub stolního tenisu, TTC Jižní
Město, jeden z 5 sportovních oddílů zřizova-
ných společností Sportovní Jižní Město,
o. p. s., přijímá členy ročníků 1996 a mladší.
Oddíl je zaměřen na mládež do 18 let a bude
podporován městskou částí. 

Přihlásit své děti můžete v herně TTC
Elizza Praha v Mikulově ulici 1583 každý
všední den od 16.00 hodin nebo na telefonu
605 286 034 (Zdeněk Šedivý). Čeká vás nová
moderní hala se sedmi stoly a zkušenými tre-
néry. Těšíme se na vás.

Nábor do týmu SK Lacrosse Jižní Město 
Oddíl lakrosu a interkrosu SK Lacrosse Jižní
Město přijímá do svých týmů kluky a holky 
1. až 9. tříd. Přijďte si zahrát interkros (halo-
vý lakros) nebo lakros (venkovní lakros).

Tréninky: 
Hráči a hráčky 7–11 let, út a čt od 16.15 do
18.00 v tělocvičně ZŠ Květnového vítězství
1554. První schůzka čt 11. září od 16.15
u vchodu do školy.

Hráči 12–15 let, po a st od 16.45 hod.
v tělocvičně nebo na venkovním hřišti 
ZŠ Mendelova 550. První schůzka st 10. září
od 16.45 u venkovního hřiště.
Hráčky 12–15 let, st od 16.45 v tělocvičně
ZŠ Mendelova 550. První schůzka st 20. října
od 16.45 u vstupu do tělocvičen.
LCJM je nejúspěšnější lakrosový oddíl v ČR.
Info: J. Nováček, tel.: 603 995 575, e-mail:
kuba.novacek@seznam.cz, www.lcjm.cz.

Pojď na hřiště
Oddíl HC Háje přijímá do nově otevřené vše-
obecné sportovní přípravky dívky narozené
1999–2001 i starší. Kdy: září a říjen každé
úterý a čtvrtek vždy od 17.00 do 18.00, tele-
fon: 728 406 208, Renáta Slavíčková (trenér-
ka – přípravka). Kde: hřiště HC Háje, ulice
K Jezeru (hřiště je vedle fotbalového hřiště FC
Háje). Schůzku je lepší domluvit předem. 

Nábor do TJ JM Chodov 
Oddíl kopané, moderní gymnastika, mladý
sportovec – cvičení pro děti 4–10 let, házená,
volejbal, florbal, regenerační cvičení, cvičení
pro seniory, zdravotní a rehabilitační cvičení,
aerobic, specializované cvičení pro kojence
a batolata, kulturistika, Tai-či, Uechi Karate
Okinawa. Podrobnější informace na
www.tjjmchodov.cz, tel.: 272 928 273.

Přijď mezi nás
Skautský oddíl Krhúti láká na vodáctví, bitvy
s dřevěnými meči na motivy fantasy příběhů,
kola, indiánštinu, táboření. Dvacetiletá tradi-
ce. 7–9 let: vlčata, středa 16.00 až 17.00, 
od 9 let: velký oddíl – den si lze vybrat. Foto -
galerie: www.krhuti.cz.
Více informací:
telefon: 723 181 880, RNDr. M. Kvíz
e-mail: jana.kvizova@quick.cz.

Cykloturistický oddíl UFO
Cykloturistický oddíl pořádá nábor členů do
nového oddílu Mladších UFOunů (2.–3. třída
ZŠ) a dále do oddílu Starších UFOunů (5.–7.
třída ZŠ). Oddíl se pravidelně schází každou
středu v Tererově ulici od 16.30. Přes rok
podnikáme cyklistické vyjížďky, sportujeme
a hrajeme hry v přírodě. V zimě chodíme do
tělocvičny a klubovny. Každý měsíc pořádá-
me rozličné víkendové výlety a v srpnu sta-
nový tábor. 

Více o našem oddílu a náboru naleznete na
www.oddilufo.estranky.cz nebo volejte tel.:
737 845 198 (J. Hejný).

FOTO: ARCHIV

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: ARCHIV

FOTO: ARCHIV
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Nákup za stravenky: Restaurant, GASTRO, Jídelní, EXIT Ceny platí do vyprodání zásob

Obslužný pult: denně čerstvé maso, uzeniny, saláty, sýry, ryby a rybí výrobky
Otevřeno: Po–Pá: 7.00–20.00 hod., So: 7.00–12.00 hod.

Stanice Metra Opatov – vestibul

! NABÍZÍME KVALITNÍ UZENINY Z MASNY PŘÍBRAM –

AKCE ZÁŘÍ: 
Slovenský točený – Masna Příbram 1 kg 65 Kč

Šunkový salám – Jan Prantl 1 kg 93 Kč

Uherský salám TISZAI (Maďarsko) – Delpra 1 kg 199 Kč

Šunkové koleno – Leco 1 kg 115 Kč

Anglická slanina – Jan Prantl 1 kg 125 Kč

Pečená sekaná – Jan Třešňák   1 kg 98 Kč

Turistický I. salám – Masna Příbram 1 kg 125 Kč

Učňovské párky – Rabbit Čáslav 1 kg 109 Kč

Debrecínská pečeně – Leco 1 kg 154 Kč

Cikánský šál – Jan Prantl 1 kg 129 Kč

Šunka pro děti – Leco 1 kg 149 Kč

Utopenci – Jan Třešňák 1 kg 126 Kč

Pařížský salát – Jan Třešňák 1 kg 89 Kč

vhodné i pro BEZLEPKOVOU DIETU !

Bufet:
■ 5 druhů polévek, guláše
■ kolena: ovarová, pečená,

uzená
■ sekaná, řízek, uzený

jazyk, 
krkovice, rolády, fleky

■ grilované kuře a bok

Přijďte na naši specialitu 
– dršťkovou polévku!

Otevřeno: Po–Pá 7.00–19.00 hod.

RED BULL
250 g 26 Kč

Těstoviny PASTA ZARA
500 g 22 Kč

De Prima standard
250 g 31,90 Kč

Pickwick čaj 
zelený s brusinkou 29,90 Kč

Přijmeme prodavačku
do našich lahůdek.

Nástup možný ihned!

Tel.: 267 910 566, 
774 936 393

Rekonstrukce koupelen a celých bytů
Zednictví, malířství, elektro, instalatérství, 

pokládka podlah, kuchyňské linky

www.bilec-koupelny.cz
tel.: 737 645 284, 775 902 071

Sleva 10 % pro klienty v důchodovém věku

ADMIS – DANĚ – ALENA JELÍNKOVÁ
Povedu vaši daň. evidenci, účetnictví.
Všechny daně, mzdy, DPH.
Zastupování na úřadech, personalistika, kniha jízd. 

Tel.: 604 618 298, 222 364 018
www.admis.name e-mail: admis@admis.name d
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MASO – UZENINY KK
MILOŠ KŘEČEK

KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí–pátek 700–1800 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Školní rok tu zase máme, ke Křečkovi zavítáme.
Cenu dobrou dostanete a s úsměvem odejdete.

MASO – UZENINY – DRŮBEŽ, Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 272 950 281

✗
Akční ceny na září:

Vepřový bok s k.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82,90 . . . . . . .59,90 Kč
Kuřecí prsa s k.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,90 . . . . . . .89,90 Kč
Uz. kolena zadní  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72,90 . . . . . . .49,90 Kč
Junior salám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,90 . . . . . . .49,90 Kč
Kladenská pečeně  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139,90 . . . . . .119,90 Kč
Párky s nivou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129,90 . . . . . . .99,90 Kč
Turistický salám-mini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159,90 . . . . . .129,90 Kč

TRVALE SNÍŽENÁ CENA
JEMNÉ PÁRKY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,90 Kč

Ceny platí vždy do vyprodání zásob

NOVINKA: Škvarková pomazánka s pažitkou ● Škvarková pomazánka s cibulí
Přijmeme pro naše prodejny řezníky a prodavače. Informace u vedoucího prodejny.

II. etapa prodeje zahájena

INZERCE
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