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DNY PRAHY 11 PLNÉ ZÁBAVY A SPORTU
Oslavy Jižního Města nabízí už řadu let
v zářijových dnech bohatý program plný zába-
vy a sportovního vyžití. Nejinak tomu bude
i letos. Opět se bude zpívat, tančit, sportovat
a hodovat, jak tomu má při správné oslavě
být. Vždyť je také co slavit. Třeba to, že před
33 lety se mohl nastěhovat první nájemník do
sídliště Jižního Města.

Dny Prahy 11 nejsou však jen k připomíná-
ní historických událostí, ale především proto,
abychom se mohli pobavit, změřit síly
v různých kláních a třeba si zatancovat. To vše
také nabízí připravený program. Začíná již tra-
dičním koncertem a během jedenácti dnů si
v programu budou moci nalézt své vyžití jak
milovníci pivního moku v rámci pivního festi-
valu, tak sportovci všech věkových kategorií,
ale i hendikepovaní spoluobčané a senioři. 

Právě den sportu určitě nabídne zajímavá
klání, při kterých bude možné sledovat nebo
nechat děti předvést své dovednosti. Vyzna-
vači míčových her budou mít příležitost zapo-
jit se do fotbalových, nohejbalových a beach-
volejbalových utkání. Chybět nebude ani mož-
nost pro hendikepované sportovce v rámci ex-

hibičního florbalového zápasu nebo v závodě
vozíčkářů na 1 000 m. O tom, že se právě ve
sportu dokáží lidé se zdravotním hendikepem
vyrovnat, ne-li v mnohém překonat výkony
zdravých lidí, nás už tito sportovci přesvědčili
několikrát. Naposledy v exhibičním basketba-
lovém zápase se zástupci radnice v čele se
starostou Daliborem Mlejnským, kdy jsme
všichni žasli nad jejich sportovním uměním. 

Klidnější, přesto zábavný program je při-
praven i na Den seniorů, v rámci kterého vy-
stoupí Zdeněk Srstka, bude se tancovat
a samozřejmě i hodovat. To je ale jen hrstka
toho, co je pro oslavy nachystáno k dobré zá-
bavě a pohodě v Praze 11.

Jiří Janeček, poslanec PČR, 
radní hl. m. Prahy a Prahy 11  

TÉMA

MILÍ ČTENÁŘI, VÁŽENÍ SOUSEDÉ,
jsem velmi rád, že vás po dvou měsících mohu
pozdravit prostřednictvím našeho časopisu
Klíč, který bude opět od září vycházet každých
čtrnáct dní. Září je pro většinu z nás spojeno
s nástupem dětí do škol a školek. Jen u nás na
Jižním Městě v září nastoupí do školek 2 306
dětí a základní školy přivítají 4 373 žáků. Ten-
to rok se nám znovu podařilo navýšit kapacitu
mateřských škol, a to o 292 míst a od ledna
2010 přibude dalších 84. Více o tomto téma-
tu najdete na str. 8. 

Září je pro mě také synonymem pro již tra-
diční oslavy narozenin Jižního Města – 11 dnů
Prahy 11. Letos naše městská část oslaví
Kristovy roky. Troufnu si říct, že 33. narozeni-
ny slavíme jako dospělá, moderní a svébytná
městská část. Stejně tak jako třiatřicetiletý
člověk je v nejlepších letech. Zralý, sebevědo-
mý, v plné síle, poučen z minulých chyb a plný
energie do dalšího života. A takové narozeni-
ny si jistě zaslouží důstojnou oslavu. Ty letoš-
ní jsme sice připravovali s ohledem na hospo-
dářskou krizi s menším rozpočtem než
v uplynulých letech, ale o to s větší invencí.
Oslavy jsme rozdělili do tematických dnů. Na
zahajovacím koncertě se představí ti nejlepší
z našich škol, školek, zájmových kroužků, ale
i opravdové hvězdy populární hudby. Násle-
dovat bude den zdraví, kde se mimo jiné mů-
žete přidat k našim městským strážníkům
a darovat krev v mobilní transfuzní stanici
u polikliniky Šustova. Den seniorů, den škol-
ství, den bezpečnosti, sportu, přírody, knihov-
ny, Chodovská pouť, Pivní slavnosti s Jiho -
měšťanem a závěrečná Balonstory okořeně-
ná tento rok i auto gramiádou Ondřeje Neffa,
který nově přelo-
žil knihu Julese
Vernea – Pět ne-
děl v baló ně. Tě-
ším se na setkání
s vámi.

Slavíme jedenáct dnů 
a třiatřicítku
STEJNĚ JAKO V PŘEDEŠLÝCH LETECH BUDE JEDENÁCT ZÁŘIJOVÝCH DNŮ PATŘIT OSLA-
VÁM, TANCI, HUDBĚ, DOBRÉMU PITÍ, SOUTĚŽÍM A SPORTU. NA SVÉ SI PŘIJDOU SKUTEČ-
NĚ VŠICHNI BEZ ROZDÍLU VĚKU. 

Oslavy začnou 10. září v 16 hodin tradičním
zahajovacím koncertem v Centrálním parku.
Těšit se první den můžete také na vystoupe-
ní dětských tanečních a hudebních souborů,
vyhlášení soutěže Podchody a na předání
dortu k 33. narozeninám Prahy 11. Druhý den
bude věnován zdraví, jeho součástí budou
i praktické ukázky první pomoci. Třetí den bu-
de v duchu oslav dobrého pití, jídla a pohody.
Pivní festival s Jihoměšťanem nabídne pivo,
pivní delikatesy, preclíky, klobásky a jako bo-
nus grilování selat a jehňat. Vše zpestří hud-
ba a super soutěže.

Den sportu, pátý v pořadí, bude ve spor-
tovním areálu ZŠ Pošepného ná-
městí a je spojený s turnaji ve fot-
bale, plážovém volejbale a s dalšími
sportovními aktivitami. Ve stejném
termínu se uskuteční tradiční Cyk-
lozvonění, které představí Praža-
nům bezpečné cyklotrasy. Pátý den
bude věnován přírodě. Jeho sou-
částí budou ekologicko-přírodověd-
né sou těže, ohradník s ovcemi
a ukázky dravých ptáků, cvičení
psů, projížďka na koních nebo třeba
prodejní výstava rostlin. Šestý den
bude patřit bezpečnosti a složkám
Integrovaného záchranného systé-
mu. Nebudou chybět ukázky policie,
hasičů a záchranářů. 

Den knihovny je sedmým dnem
oslav. Připraven bude například čte-
nářský happening, kdy se bude číst
z Top 12 knih vyhlášených v anketě
České televize. Máte i vy knihu své-
ho srdce? Přijďte ji představit ostat-
ním. Osmý den bude patřit školství.
V zábavném programu se předsta-
ví postupně jihoměstské školy
a školky. Den seniorů bude devá-
tým v pořadí a uskuteční se v pros -
torách KC Zahrada a v klubu senio-
rů v Křejpského ulici, hostem bude

herec Zdeněk Srstka a chybět nebude bohatý
doprovodný program. Předposlední den bude
patřit oblíbené Chodovské pouti v okolí staro-
bylé tvrze. Součástí oslav bude týden otevře-
ných dveří v KC Zahrada. Připraveny budou
otevřené hodiny kurzů a workshopů, které Za-
hrada pro nový školní rok organizuje. Tradiční
Balonstory v Centrálním parku ukončí 20. zá-
ří letošní oslavy. Vzlet balonů je plánovaný na
17 hodinu, těšit se můžete na I. Mládka se
skupinou a pomyslnou třešničkou na závěr
bude ohňostroj. Podrobný program najdete
na www.praha11.cz. Dana Foučková
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Slovo
poslance

Sloupek 
starosty

Váš Dalibor Mlejnský, starosta

Letos poletí v balonu spisovatel Ondřej Neff, který
na Balonstory pokřtí knihu Pět neděl v balóně s vítě-
zem dětské výtvarné soutěže. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA
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KONCERT MADONNY. Americká popová hvězda vystou-
pila 13. srpna v přírodním amfiteátru na Chodově. To, že
jedna z největších akcí na Jižním Městě proběhla bez
problémů je zásluhou i velkého množství nasa-
zených policistů a pořadatelů.

VÝLET DO JIŽNÍCH ČECH. Městská část připravila na přelomu čer-
vence a srpna pro jihoměstské seniory sdružené v klubech seniorů
další z pravidelných výletů, tentokrát na zámek Červená Lhota 
a do provaznického muzea v Deštné. Na závěr 
nesmělo chybět společné fotografování 
na památku.

PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY. I o le-
tošních prázdni-
nách mohly jiho-
městské děti trá-
vit svůj volný čas
v jedno denních pří-
městských tábo-
rech. Čekalo je plno
výletů, akcí a soutě-
ží i dobrodružných
her. V polovině srp-
na se například
mohly podívat do
historické vesnice
v areálu Botanicus
v Ostré u Lysé n/L.

HASIČI NA
CHODOVĚ. 

Na začátku srp-
na mohli obyva-

telé Již ního Měs -
ta u OC Chodov
zhlédnout prak-

tické ukázky prá-
ce profesionál-
ních i dobro vol -

ných hasičů
z Prahy 11. 

Prezentaci na-
zvanou Hasiči
v akci pořáda-
la naše měst-

ská část 
v rámci pro-

jektu Bez-
pečné Jižní 

Město.

FLORBALISTKY JIŽNÍHO MĚSTA SLAVILY VÍTĚZSTVÍ. Hráčky Herba-
dent Tigers Sportovní Jižní Město zvítězily ve finále nejlépe obsazené-
ho evropského turnaje Czech Open 2009. Švédské soupeřky Pixbo
Wallenstam BK v kategorii ženy elite porazily 3:2. Družstvo tak 
získalo v historii turnaje již čtvrtý 
vavřín za sebou.

KLASIKA. Polovina prázdnin a krásné letní počasí patřilo hudebnímu
festivalu Tóny Chodovské tvrze. Jeho součástí byl koncert, na kterém
zazněly hudební díla autorů z 18. a 19. století v podání varhan, trub-
ky a houslí. Na housle brilantně hrál Jaroslav Svěcený, na trubku Vla-

dimír Rejlek a na speciálně dovezený varhanní pozitiv 
Josef Popelka.  Koncert byl pro milovníky klasické 

hudby skutečným zážitkem.
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Jižní Město I
A. Malé–E. Hyblerové 16. 9.
Bachova 1593 15. 9.
Bachova–Mikulova 1. 9.
Blažimská–Klapálkova 15. 9.
Brandlova (za Startem) 8. 9.
Brodského 1671 8. 9.
Černockého (parkoviště) 23. 9.
Divišovská–Šternovská 1. 9.
Doubravická–Jažlovická 2. 9.
Hlavatého–Mejstříkova 9. 9., 23. 9.
Hněvkovského 1374 1. 9.
Chomutovická 2. 9.
Konstantinova–Metodějova 9. 9.
Kosmická–Anny Drabíkové 23. 9.
Kryštofova–Kazimírova 23. 9.
Křejpského 1514 2. 9., 16. 9.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 15. 9.
Majerského–Samohelova 22. 9.
Matúškova (u Blankytu) 15. 9.
Michnova–Podjavorinské 8. 9.

Mnichovická–Tatarkova 2. 9., 16. 9.
Modletická–Ke Škole 9. 9.
Mokrá–Zimákova 1. 9.
Plickova 880 9. 9.
Radimovická 1424 (parkoviště) 23. 9.
Rujanská–Donovalská (u TS) 8. 9.
Schulhoffova 794 22. 9.
Stachova–V Hájích 1. 9.
Štichova 640 (parkoviště) 16. 9.
Tererova (u ZŠ) 16. 9.
Valentova (parkoviště proti č.p. 1737) 8. 9.
Ženíškova–Květnového vítězství 15. 9.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 7. 9.
Gregorova–Hrudičkova 7. 9.
Hrdličkova–Blatenská 7. 9., 21. 9.
Krejnická za OC Chrpa (chodník) 21. 9.
Nechvílova 1826–29 14. 9.
Petýrkova 1953 21. 9.
Vojtíškova za OC Meinl (chodník) 14. 9.

INFORMACE ÚMČ

Velkoobjemové kontejnery – září 2009
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 ozna-
muje, že velkoobjemové kontejnery (VOK) na ob-
jemný odpad budou v září přistaveny na Jižním
Městě v níže uvedených termínech. VOK budou
přistaveny ve stanovený den nejpozději do
14.00 hod. a jejich odvoz bude zajištěn následu-

jící den s tím, že v případě přeplněnosti kontej-
neru 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.
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Jihoměstská sociální a. s. 
PŘIJME 
VYUČENÉHO KUCHAŘE. 
Bližší informace podá 
pí. E. Meixnerová,
telefon: 267 990 164,
e-mail: meixnerova@jmsoc.cz

V září 2009 se Finanční úřad pro Prahu-Jižní
Město přestěhuje ze stávajícího sídla do no-
vé budovy v ulici Opatovská, nedaleko stani-
ce metra Háje. Stěhování finančního úřadu se
uskuteční bez přerušení jeho činnosti a bude
trvat přibližně tři dny. 

Termín stěhování bude oznámen s ča so -
vým předstihem v budově stávajícího sídla fi-
nančního úřadu a na internetových stránkách
Prahy 11. 

Miroslava Bardonková, tisková mluvčí 
Fin. ředitelství pro hl. m. Prahu

Před časem vyhlásila naše městská část sou-
těž o nejhezčí balkon, okno či lodžii. Soutěž již
za pár dnů vyvrcholí, a tak máte poslední mož-
nost zahrát si o skvělé ceny. Alespoň tři foto-
grafie zašlete nebo osobně doneste do poda-

telny nejpozději do 10. září. Adresa: ÚMČ Pra-
ha 11, Ocelíkova 672, Praha 4, 149 41. Obál-
ku výrazně označte popiskem SOUTĚŽ –
BALKON. Nezapomeňte uvést své jméno, ad-
resu a popřípadě e-mail a telefon.  Hlavní ce-
nou je zájezd pro dvě osoby na Kanárské ost-
rovy. 

Dalšími cenami jsou poukázky na nákup
spotřebního zboží a vstupenky do Aquapala-
ce v Čestlicích. Vítěze soutěže vyhlásíme 20.
září. Podrobnosti najdete během září na we-
bu městské části. red

Rada městské části Praha 11 svým usnese-
ním ze dne 15. července rozhodla, že nadále
nebude po všech nových nájemcích nebyto-
vých prostor, objektů a pozemků požadovat
složení kauce, která byla stanovena
v minimální výši jednonásobku sjednaného
měsíčního nájemného a měsíční zálohy na
služby. Touto formou chce přispět ke zmírně-

ní důsledků celosvětové hospodářské krize,
která doléhá i na podnikatele.

Dále Rada schválila, že vrátí kauce stávají-
cím nájemcům, kteří nejsou v prodlení
s úhradou svých závazků vyplývajících
z nájemní smlouvy vůči MČ Praha 11 a pokud
si o vrácení kauce požádají majetkoprávní od-
bor. red

Městská část ruší kauce Výběrové řízení 
na pronájem bytů
Vážení spoluobčané, Rada MČ Praha 11 na své
18. schůzi usnesením schválila záměry proná-
jmů bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených MČ
Praha 11, formou výběrového řízení. Pronájmy
těchto bytů jsou za jiných podmínek, než jste
byli dosud zvyklí, a proto je nutné se s nimi řád-
ně seznámit.  Jde zejména o to, že byty jsou
pronajímány na dobu neurčitou a k žádosti již
není potřeba doplnit výpis z katastru a doložit
příjmy za posledních 12 měsíců, a to ani
u žadatele ani u příslušníků jeho budoucí do-
mácnosti. Jde o tyto byty:
• č. 105, 1+1 (46,36 m2), 10. p., Podjavorinské 1601.
• č. 60, 1+1 (46,36 m2), 6. p., Podjavorinské 1601.
• č. 69, 1+1 (50,35 m2), 6. p., Steinerova 735.
• č. 21, 0+1 (34,71 m2), 2. p., Bachova 1566.
• č. 18, 1+1 (42,51 m2), 2. p., Michnova 1621.
• č. 21, 0+1 (34,71 m2), 2. p., Bachova 1567.
• č. 9, 3+1 (80,41 m2), 3. p., Láskova 1814. 

Další informace o pronájmu bytu získáte na
bytovém oddělení OMP ÚMČ Praha 11, Ocelí-
kova 672, tel.: 267 902 255/256/257. red

Další získané miliony pro
Prahu 11
Po dotacích z minulého roku v celkové výši
přesahující 55 milionů korun se pro Prahu 11
podařilo získat další miliony. Tentokrát se jed-
ná o dotaci z Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost s částkou přesahující
osm milionů korun, která je určena na nákup
a umístění fotovoltaických panelů na Kulturní
centrum Zahrada. „Je to další úspěch při čer-
pání peněz z evropských fondů, ve kterých je
naše městská část jedna z nejlepších,“ říká 
Jakub Ježek,
předseda Ko-
mise pro fon-
dy a part ner -
ská města
a zastupitel
za Stranu ze-
lených, který
má tuto pro-
blematiku na
starosti.

red

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Pozor, soutěž o nejhezčí balkon vrcholí!

Na Jižní Město se vrací finanční úřad

Jeden z přihlášených 
balkonů hýří barvami a létem. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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AKTUALITY
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Se znepokojením sledujeme záměry radnice
zastavět další volné plochy bytovou a admi-
nistrativní výstavbou. Dochází tak k dalšímu
„zahuštění“ či spíše k „přehuštění“ Jižního
Města. Návrhy změn a úprav územního plánu,
jejichž je radnice buďto sama iniciátorem, ne-
bo v nich až servilně jde na ruku investorovi
/Obytný soubor Háje, Roztyly, Milíčov a celá
řada dalších menších/, nejen že ukusují další
plochy zeleně, zvyšují intenzitu dopravy, ale
prohlubují již tak kritický deficit JM v parková-
ní, veřejných službách, předškolních zaříze-
ních, zdravotnictví… 

JM nemá žádnou detailní ucelenou kon-
cepci rozvoje a pokud je mi známo se ani žád-
ná nepřipravuje.  Tento fakt pak umožňuje
radniční velké koalici /ČSSD-ODS/ prosadit

kdekoli postavit téměř cokoli podle přání in-
vestora, bez ohledu na zájmy občanů.

Jeden příklad za všechny – tzv. Obytný
soubor Háje. Na okraji Hájů, u silnice směr
Petrovice, odsouhlasila Rada MČ P11 společ-
nosti Central Group úpravu územního plánu
tzv. navýšením míry využití území. Na okraji
sídliště mezi vilovou zástavbou tak může dí-
ky tomuto rozhodnutí vyrůst ohromný bytový
monolit s mnoha sty byty až v18patrových
domech. Díky stanovisku rady může investor
„zhodnotit“ území několika desítkami či stov-
kami bytů navíc, jaký je však přínos změny pro
JM a jeho občany, komu ku prospěchu rada
rozhodla?  Položil jsem tuto otázku kompe-
tentním osobám na zastupitelstvu, bohužel
zůstala bez odpovědi. Ptám se tedy znovu,

snad mně i vám občanům bude tentokrát od-
povězeno. 

Své nesouhlasné stanovisko vyjádřili oby-
vatelé 600 bytů v dotčené lokalitě dopisem
radě MČ. Bez výsledku. Na několika schůz-
kách s radnicí jsme rovněž žádali vytvoření
koncepce rozvoje JM, regulačního plánu, zve-
řejňování změn územního plánu a investičních
záměrů, odbornou a veřejnou diskusi o těch-
to tématech ještě před jejich schválením. Rov-
něž bez výsledku. Viděli jste v Klíči, TV Metro-
pol či jinde předem zveřejněné nějaké zámě-
ry, diskutoval s vámi někdo na toto téma? Ví-
ce na www.haje.estranky.cz

Ing. Ladislav Kos, občanské sdružení 
Hezké Jižní Město,

Kos.Ladislav@seznam.cz

Vážený pane inženýre, z Vašich aktivit
z poslední doby i z Vašeho příspěvku je zřej-
mé, že se intenzivně zabýváte problematikou
rozvoje území městské části Praha 11.
V článku žádáte především širokou diskusi.
Vaše výroky se však jeví jako kritizující mono-
log, v němž na základě neúplných informací
vyjadřujete názor, že úředníci a volení zástup-
ci městské části ruku v ruce s investory ubli-
žují místu, kde žijete, a to pokud možno
s vynecháním veřejnosti. Obecně lze říci, že
při jakémkoliv procesu je prospěšná správně
cílená kritika, neboť díky jí může být vývoj po-
sunut kupředu, popřípadě vyveden ze slepé
uličky. Proto každá taková iniciativa má být
zvážena. Věc by měla být nejprve poznána
a pojmenována, následně kritizována a ve fi-
nále by mělo být navrženo něco lepšího. Ve
Vašem případě je však sporné, zda se jedná

o takto konstruktivní kritiku. Evidentně je vy-
nechána první fáze – řádné poznání, ačkoliv
ze strany městské části Vám již bylo nemálo
poskytnuto a vysvětleno. Dále chybí i fáze
třetí – návrh lepšího řešení. Zbývá fáze druhá
– vlastní kritika, kterou ve vztahu k  městské
části nešetříte a na niž navazujete vlastními
závěry. 

Po stránce obsahové zmiňujete vícero zá-
měrů, které spolu přímo nesouvisí. Informace
o nich předkládáte vytržené z kontextu. Do-
poručuji tímto všem, kteří mají zájem
o objektivní informace o záměrech na území
Prahy 11, aby si je opatřili z oficiálních zdrojů
hl. m. Prahy, městské části či dalších přísluš-
ných správních orgánů. Městská část se sna-
ží průběžně informovanost vylepšovat
a přibližovat co nejširší veřejnosti. Na
www.praha11.cz je rubrika týkající se územní-

ho rozvoje, jsou zde i uloženy zápisy z jednání
výborů a komisí a usnesení z jednání Zastupi-
telstva a Rady MČ Praha 11. Je možné se zú-
častnit veřejných jednání zastupitelstva nebo
je sledovat v přímém přenosu či záznamu na
TV Metropol. Na úřední desce jsou zveřejňo-
vány záměry, u nichž tak stanoví zákon. Ob-
rátit se lze i přímo na pracovníky příslušných
odborů úřadu či na své volené zástupce
a dalším zdrojem je i časopis Klíč. 

Závěrem uvádím, že městská část Praha
11 v procesech územního plánování, územ-
ních řízeních a dalších záležitostech týkajících
se nové výstavby či využití území postupuje
v souladu s platnou legislativou, transparent-
ně a v zájmu trvale udržitelného rozvoje úze-
mí. 

Ing. arch. Miroslava Fišarová, 
ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje

Komu ku prospěchu…?

Ku prospěchu všech...

Změny v autobusových linkách mají přinést
zlepšení a zjednodušení dopravy na Jižním
Městě s přesahem do oblastí Hostivaře, Ma-
lešic a také Prahy 4 a 10. I když cestující pot-
kají v ulicích méně linek, neznamená to zhor-
šení obslužnosti, v mnoha případech došlo
pouze k jejich sloučení, takže počet spojů zů-
stane zachován, vytížené linky navíc budou
jezdit častěji. Zlepší se i dodržování jízdních
řádů díky zaváděné preferenci autobusů

v ulicích. Podrobné informace o změnách na-
jdete na www.praha11.cz v sekci dopra-
va/Pražská integrovaná doprava nebo na
www.ropid.cz.

Hlavní zlepšení pro Jižní Město spočívají
v posílení důležitých linek, zlepšení přestupů
nebo vzniku nových spojení (např. Hloubětín
a Kyje s Opatovem linkou 181, Jižní Město
s Vršovicemi a Vinohrady linkou 135, oblast
Volhy s Prahou 4 a Smíchovem). Došlo také ke
zjednodušení sítě linek s důrazem na hlavní lin-
ky s krátkým intervalem a zavedení preferen-
ce MHD. Večer a o víkendech budou i nadále
jezdit všechny páteřní linky (136, 177, 213,
271), nemění se ani provoz linek 154, 165,
170, 232, 267 ani příměstské dopravy. 

Občané budou na přelomu srpna a září
o změnách informováni i formou informačních
letáků v poštovních schránkách a navíc budou
u stanic metra informátoři rozdávat letáky
včetně jízdních řádů. Brožury se stručnými
jízdními řády budou také k dispozici zdarma
ve stanicích metra nebo v infocentrech Do-
pravního podniku. Daniel Potocký

Máme co nabídnout –
Informační bulletin 2009
Městská část Praha 11 je vnímána jako jedna
z nejrychleji se rozvíjejících městských částí
Prahy. Svědčí o tom i obsah informačního bul-
letinu, který v létě vydala naše radnice. Snaži-
la se do něj shromáždit důležité kontakty od
školek až po domy seniorů, od sportovních
klubů po kulturní zařízení, služebny policie,
hasiče, spojení na různé úřady, lékaře
a v neposlední řadě nabídnout alespoň dílčí
seznam podnikatelů a růz -
ných provozoven na Jižním
Městě. Bulletin v praktickém
formátu do kapsy svým ob-
sahem představuje pomoc-
níka, rádce a zdroj další inspi-
race pro obyvatele i návštěv -
níky Jižního Města. Lze ho
bezplatně získat na všech
budovách našeho úřadu
a v informačních kancelářích.
Zdarma ho dostanou všech-
ny děti v jihoměstských ško-
lách a školkách. red

Od září začnou platit změny v MHD

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Dovolené a prázd -
niny jsou pryč. Nový
školní rok přinese
každodenní starosti.
Také nás čeká mno-
ho práce. Městská
část připravuje zadá-
vací řízení pro výběr
generálního dodava-
tele stavby Mateř-
ská škola a Dům slu-
žeb se služebnou

městské policie. V červenci bylo zahájeno sta-
vební řízení, ke kterému byly vzneseny ze
strany některých účastníků námitky. To bohu-
žel prodlouží dobu vydání stavebního povole-
ní. Výběrové řízení může být zahájeno až po
vydaném pravomocném stavebním povolení.
Městská část má k dispozici finanční pro-
středky určené pro výstavbu mateřské školy,
ale díky průtahům ze strany účastníků řízení
se nezahájí stavba včas. Tímto je ohrožen

i termín dokončení v příštím ro-
ce a zahájení školního roku
2010/11.

Dostavba II. etapy zemního
ochranného valu se připravuje
ještě v letošním roce. Ředitel-
ství silnic a dálnic má vyčleněné
finanční prostředky ve výši 20 mi -
lionů Kč. Částka se zdá být vy-
soká, ale nepokryje kompletní
dostavbu. Stavba se tak bude
muset etapizovat. V první eta-
pě se stavebně dokončí proluka
mezi valy. Zde bude postavena
betonová zeď o výšce 12 met-
rů, která bude technicky připravena pro napo-
jení třímetrové zdi na koruně valu. Zahájení
dostavby se předpokládá v letošním roce
s termínem dokončení jaro 2010. Třímetrová
zeď a sadové úpravy budou provedeny v dru -
hé etapě a dokončení se předpokládá v násle -
dujících letech. 

Kanalizace v ulicích Nad Náhonem, K Mo-
stu a z části K Motelu byla po dlouhých měsí-
cích ukončena. V současné době proběhlo ko-
laudační řízení a majitelé přilehlých nemovi-
tostí se mohou začít připojovat na kanalizač-
ní řad.

Václav Drahorád, starosta

Slovo starosty

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu
České republiky
Prezident České republiky vyhlásil volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky a stanovil dny jejich konání na pátek
9. října 2009 a sobotu 10. října 2009.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Volič, který  nebude moci volit v době vo-

leb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve svém stálém volebním okrsku v místě své-
ho trvalého pobytu, může požádat o vydání
voličského průkazu. 
Požádat o vydání voličského průkazu lze:
• písemnou žádostí s ověřeným podpisem

voliče, doručenou nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb, tj. do 2. října 2009, na adresu
ÚMČ Praha-Újezd, Kateřinské nám. 465/1,
149 00 Praha 4,

• osobně, do okamžiku uzavření stálého se-
znamu, tj. do 7. října 2009 do 16.00 hodin.

Žádost je k dispozici v podatelně úřadu 
nebo na webových stránkách www.praha-
ujezd.cz.

Volič si může voličský průkaz vyzvednout
osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou
osobu, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu. Další možností
je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do
vlastních rukou na adresu uvedenou
v žádosti. Předávání voličských průkazů je
možné nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj.
od 24. září 2009.

Důležité informace k volbám do PS PČR
lze získat na webových stránkách Minister-
stva vnitra ČR – www.mvcr.cz – informační
servis – volby.
Martina Maříková, odbor občansko-správní

V měsíci  dubnu a červnu se
konalo tradiční vítání našich
nejmenších spoluobčánků.
Starosta Václav Drahorád
a zástupkyně starosty paní Ju-
lie Mikolášová přivítali v zase -
dací místnosti úřadu městské
části celkem 16 malých občán-
ků. Rodiče se tradičně pode-
psali do pamětní knihy, obdr-
želi nákupní poukázku v hod -
notě 1 000 Kč na odběr zboží
v obchodě s potřebami pro dě-
ti Špuntík a na památku pro
miminko tričko se znakem
městské části. 

Poté co maminky převzaly květinu, foto-
graf pan Ronald Hilmar každou rodinu vyfoto-
grafoval. Věříme, že sada fotografií, kterou
každý nový občánek obdržel, bude další milou
vzpomínkou na tento slavnostní okamžik.

• 15. 4. 2009 byli přivítáni: Zuzana Kašparo-
vá, Dominika Lapáčková, Laura Marková, Te-
reza Vlková, Tereza Solimanová, Monika Du-
palová a Ondřej Musil.
• 10. 6. 2009 byli přivítáni: Šimon Svoboda, Lu-

cie Domasová, Beáta Píšová,
Filip Valo, Tereza Baláťová, Ali-
ce Duchoňová, Lukáš Michálek
a Filip a Kryštof Červinkovi.

Všem přejeme touto ces-
tou ještě jednou hodně štěs-
tí, zdraví a lásky.

Pavla Pitrmanová, 
kancelář starosty

V Újezdě jsme přivítali naše nové
občánky

Starosta s rodiči dvojčátek, červen 2009. 
FOTO: RONALD HILMAR

Místostarostka 
předává dárkovou 
poukázku, duben 2009. 
FOTO: RONALD HILMAR

Povrchové úpravy 
po stavbě kanalizace v ulici K Mostu. FOTO: PAVEL STANĚK

KL_14_2009:Sestava 1  8/27/09  2:22 PM  Stránka 7



ŠKOLSTVÍ

8 www.praha11.cz

V polovině prázdnin se v lokalitě Milíčovského
lesa, jehož území kolem rybníků patří mezi ev-
ropsky významné lokality Natura 2000, barvilo
a natíralo. Určitě se ptáte co? Přibližně padesát-
ka dětí z jedenáctkových příměstských táborů
se s barvami a štětci zúčastnila soutěže Nama-
luj si vlastní lavičku. Lesy hlavního města Prahy
poskytly dětem pro výtvarné ztvárnění jejich
fantazie celodřevěné nenatřené lavičky. 

Podobně tomu bylo i v druhé polovině srp-
na v Kunratickém lese, kde dětem s malováním
pomáhal i poslanec a radní Jiří Janeček. Akce je
součástí Projektu čisté a zelené Prahy, který má
za cíl obyvatele aktivně zapojit do péče
o údržbu a zeleň v okolí jejich bydliště. V Milí -
čovském lese byla tímto zahájena první etapa
instalace nových laviček. Jejich počet se v lesích
města Prahy, což jsou například Kunratický les,
Šárka, Klánovický les, Lesy Na Cibulce nebo
Hostivařský lesopark zdvojnásobí. Celkem bude
k dispozici 2 546 laviček. Z průzkumu, který byl
proveden mezi obyvateli, vyplynulo, že nejoblí-
benějším typem jsou dřevěné s be tonovými no-
žičkami. Jejich výhodou je stabilita a delší život-
nost. Ty celodřevěné s dětskými kresbami jsou
však originály, které nápaditě oživí Milíčovský
a Kunratický les, vyhledávanou lokalitu pro rela-
xaci a sportování. Dana Foučková

Prázdniny jsou za námi a je tu nový školní rok.
Ten letošní s sebou přináší nové prostory pro
mateřské školy a bezpečnější přechody v naší
městské části. V dnešní době, která s sebou
nese výrazný nárůst populace, jsou místa ve
školkách nedostatkovým zbožím a právě vzni-
kem pěti detašovaných pracovišť a jedné no-
vé školky se radnice snaží vyjít vstříc zaměst-
naným rodičům. Rekonstrukční práce a úpra -
vy v nich probíhaly celé léto a vše se podařilo
stihnout v termínu. Pozitivní zprávou je, že se
začátkem září otevřely nové moderní prosto-

ry téměř pro tři stovky dětí. Investor, městská
část Praha 11, financovala samozřejmě i kva -
litní vybavení přizpůsobené dětským potře-
bám, jež je součástí všech nově vzniklých
školkových prostor. Další věcí, která se poda-
řila během prázdnin zrealizovat, je kompletní
pasport přechodů pro chodce v Praze 11, je-
hož hlavním úkolem je zvýšení bezpečnosti na
pozemních komunikacích hlavně pro děti
v poprázdninovém období.

Jde o opravy, obnovení a rozšíření svislého
a vodorovného dopravního značení, instalace

elektronického světelného signalizač-
ního zařízení, přisvícení. Součástí jsou
také stavebně bezpečnostní opatření
– betonové bloky, snížení počtu jízd-
ních pruhů, bezbariérové úpravy
a úpravy pro nevidomé a instalace
celkem 12 kusů radarových ukazate-
lů rychlosti. Na realizaci se podílí hlav-
ní město Praha-BESIP, Technická
správa komunikací a městská část
Praha 11, která k tomuto účelu vyčle-
nila 1 250 tis. Kč z rozpočtu roku
2009. Městská policie zvýší samo-
zřejmě se začátkem školního roku do-
hled na všech přechodech v Praze 11.

Dana Foučková

Školní rok začíná v novém
a bezpečněji

Staň se skautem
v oddíle Krhúti
Vodáctví, bitvy s dřevěnými meči na motivy fan-
tasy příběhů, lanová centra, kola, každý týden
družinové schůzky, jednou za 14 dní výpravy,
letní tábor v indiánských týpí, to vše v našem
skautském oddíle pro kluky, kteří chtějí něco
prožít. Je ti 9–10 let? Můžeš si vybrat družinu
i den v týdnu, kdy budeš chodit na schůzky. Je
ti 7, 8 nebo i víc let, ale necítíš se zatím na pro-
gram velkého oddílu?
Nabízíme odlehčený
program v družině vlčat.
Více informací na
www.krhuti.cz, telefon:
723 181 880, e-mail:
jana.kvizova@quick.cz.

Basketbalová přípravka
Sokola Pražského
Líbí se vám basketbal a chcete ho zkusit hrát
na opravdu slušné úrovni? Sokol Pražský, bas-
ketbalový klub s dlouholetou tradicí a četnými
úspěchy, otevírá od září 2009 novou příprav-
ku na Jižním Městě pro chlapce a děvčata roč-
níku 2000, 2001 a 2002. Tréninky: v tělo -
cvičně ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57,
út, čt 16.00–17.30 hod. 

Kontakt pro zájemce: sir.vojtik@post.cz,
telefon: 604 983 100, 776 683 674. Více na
www.basketak.borec.cz.

Lavičky, barvy a spousta nápadů

Leželo se 
i stálo a někteří dali 

do malování i kus sebe. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Dětem 
s malováním pomáhal i poslanec 

a radní Jiří Janeček. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Přechod pro chodce v ulici 
Ke Stáčírně patří k těm bezpečným. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Během srpna 
se intenzivně pracovalo v prostorách 
nové školky v Donovalské ulici 1862.

Detašované 
pracoviště v jedné z jihoměstských 
základek. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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ZÁŘÍ 2009

KC Zahrada chystá od 14. do 18. září týden
otevřených dveří. Během něj si můžete vy-
zkoušet zdarma všechny kurzy a dílny, které
se v Zahradě konají po celý rok. Letos se mů-
žete přihlásit k osvědčeným a populárním kur-
zům jako je cirkusová školka pro začátečníky
i mírně pokročilé, ke kurzu žonglování nebo do
filmové dílny, jejíž účastníci se letos kvalifiko-

vali do finále soutěže Jde to i jinak. Nově se
letos v Zahradě otvírá dílna komiksová
a divadelní, děti od 10 let mohou vyzkoušet
i novou dílnu street artu, kde se naučí vyrábět
samolepky, placky, 3D objekty a samozřejmě
také základy legálního graffiti.

Ukázkové hodiny dílen se konají v časech
pravidelných lekcí a více informací najdete na
www.kczahrada.cz a na letácích Zahrady.

Kromě toho Zahrada ve spolupráci
s dalšími subjekty otvírá další nové kurzy, na-
př. salsu, flamenco, pohybová cvičení nebo
kurzy fotografování. Jednou měsíčně se ve
spolupráci s festivalem animovaných filmů
Anifest budou konat dílny filmové animace
pro děti od 10 let.

Zároveň se do Zahrady po krátké přestáv-
ce vrací dětský klub. V péči rodinného centra
Babočka bude probíhat každodenní program
od 9 do 17 hodin. Více na www.rcbabocka.cz.

Jiří Sulženko

Staňte se akrobaty, žongléry
nebo kreslíři komiksu v Zahradě!

Výtvarná soutěž

Namalujte balonové
dobrodružství
z knížek 
Julese Verna
Na jednoho výherce čeká let v balonu. De-
set nejhezčích prací vybere porota a budou
odměněny podepsanou knížkou Pět neděl
v balóně spisovatele Ondřeje Neffa.

Své práce posílejte ve for-
mátu A4 do redakce
Klíče Ocelíkova 672,
149 41 Praha 4,
do 8. září.

V nakla da tel -
ství Albatros
od minulého
roku vychází
klasické příbě-
hy od Julese
Verna v úpra vě
a pře vy prá vění
Ondřeje Nef fa. Kni-
hy doprovázejí ilustra-
ce a kvaše Zdeňka Buria-
na, které jsou ozdobou knihy
a nádherně podtrhují exotickou
a dobro družnou notu těchto příbě-
hů. V minulém roce již vyšlo Dvacet tisíc mil
pod mořem a Patnáctiletý kapitán, právě le-
tos vyjde Pět neděl v balóně. 

Vyhlášení soutěže bude 20. září na závě-
rečném dni oslav narozenin Jižního Města
11 dnů Prahy 11 na BALONSTORY v pří -
tomnosti spisovatele Ondřeje Neffa a sta -
rosty Dalibora Mlejnského.

Přijďte aranžovat 
do Zahrady
Pokud vás baví aranžování květin, můžete při-
jít do Kulturního centra Zahrada, kde budou
otevřeny od října kurzy aranžování pro začá-
tečníky i pokročilé. Kurz obsahuje 6 lekcí. Při-
hlaste se co nejdřív! Informace na tel.: 603
791 603, www.kvetinybabeta.cz.

Dva měsíce prázdnin utekly jak voda, ale na
Chodovské tvrzi to žilo. Červencová výstava
Kořeny čtyř výtvarníků z kanadského Toronta
ukázala, že potomek původních indiánů, Tur-
kyně a dva Češi hledají své kulturní kořeny
každý po svém.  

K vidění byly práce Standy Sedláka, který
v Kanadě žije od roku 1999 nebo Davida Mo-
risseaua, nejtalentovanějšího potomka slav-
ného kanadského malíře Norvala Morisseaua,
kterého v 70. letech francouzský tisk pojme-
noval Picassem severu. Představila se Sara
Bilge Caglar, původem z Turecka, a Jiří Tomiš-
ka, který v Torontu žije od počátku 90. let. 

Ve spolupráci s Bratislavskou galerií AR-
TEM patřil srpen na tvrzi výběru současných
profesionálních umělců z celé Itálie. Byl to in-
spirativní vzorek malířů, sochařů, grafiků a vý -
tvarníků z dalších oborů. Dana Foučková

Toronto, Gipsy a Italové 
na Chodovské tvrzi

FOTO: DAVID KAŠPAR

Obrazy Eugenia 
Bastioliho jsou úsměvným pojetím reality.

Vernisáž výstavy Kořeny zpestřil komorní
koncert kapely Gipsy.cz, který se přenášel

přímo do Toronta.

Italskou 
výstavu zahájil s humorem 
sobě vlastním kurátor tvrze ak. sochař 
Milan Martiník. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

KC ZAHRADA nabízí
pronájem kancelářských
prostor o celkové výmě-
ře cca 80 m2 (4 kancelá-
ře, kuchyňka, WC, tera-

sa). Výborná dostupnost MHD (met-
ro, autobusy) i autem, možnost par-
kování. 
Více info a kontakty: J. Polcarová, 
jaroslava.polcarova@kczahrada.cz,
telefon 271 910 246, 777 242 315,
www.kczahrada.cz
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Zápis pro nové klienty: 4. 9. a 11. 9. v 9.30–11.30.
Placení nových kurzů pro současné klienty: 2. 9.
a 3. 9.
Den otevřených dveří a oslava 12. výročí působe-
ní klubu na Praze 11 proběhne 18. 9.,
10.00–12.00 hod.

Dům dětí a mládeže 
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

 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, jazyko-
vých kurzů, workshopy streetartových
a cirkusových disciplín.

PROGRAM V ZÁŘÍ 2009:
Od září 2009 zahajuje v prostorách KC Zahrada
svoji činnost Rodinné centrum Babočka. Každo-
denní program pro rodiny s dětmi do 7 let. Více
informací na www.rcbabocka.cz
14.–18. 9.: Týden otevřených dveří, ukázkové ho-
diny kurzů a dílen zdarma.
16. 9., 18.00: Podoby Jižního Města, vernisáž fo-
tografií Jiřího Bartoně a Karla Schebesty ze sou-
časnosti a minulosti Jižního Města.
19. 9., 15.00: Nezbedná kůzlátka, divadlo Říše
loutek.
23. 9., 10.00: Kouzla a čáry tajemné Prahy, diva-
dlo Ludvík.
24. 9., 20.00: koncert Jižní Jam nr. 15: Zrní + Se-
bevrány.
26. 9., 15.00: Tatínek není k zahození, divadlo Lo-
kvar.
29. 9., 20.00: Points Quartet, jazzový koncert.
30. 9., 10.00: Můj medvěd Flóra, divadlo Kejklíř.

Připravujeme:
1.–3. 10.: Ozvěny Anifestu.
9. 10., 19.00: Smrt Huberta Perny, Hadivadlo Br-
no s Pavlem Liškou, Josefem Poláškem a Markem
Danielem.
14. 10., 19.00: Vernisáž výstavy Grónsko, země

mizejícího ledu.
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 hod., 
www.chodovskatvrz.cz
e-mail: info@chodovskatvrz.cz

PROGRAM V ZÁŘÍ 2009:
KONCERTY:
15. 9., 20.00: Vlasta Redl, zahajovací koncert se-
zóny. Jedinečný český zpěvák, textař, skladatel
a multiinstrumentalista zahájí svým koncertem se-
zónu 2009/2010 v Chodovské tvrzi. Koncert je
součástí 11 dnů Prahy 11. 
22. 9., 19.00: Šansonové setkání, účinkují Rudolf
Pellar, Milan Jíra, Jan Petránek, v alternaci Marta
Balejová nebo Filip Sychra a host pořadu.  

GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)
Velká galerie: 
2.–27. 9.: Jiří Nepasický, obrazy.
Malá galerie 
2.–27. 9.: Zuzana Oberthorová-Popelková –
(O)KOUZLENÍ, obrazy a grafika.

Trvalé expozice:
Tvrz a region v historii, stručně přibližuje starší
i nedávnou minulost městské části Praha 11. Ex-
pozice Muzea Prahy 11.
Jižní Město na dobových fotografiích současníků I.
(od 11. 9.) 

Více na www.chodovskatvrz.cz,
www.webticket.cz

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

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

PRAVIDELNÉ PROGRAMY: 
Neděle 9.30: Bohoslužby. 
Úterý 19.00: Setkání nad Biblí. 
Po 14.00–17.30, út 9.00–12.30: Mateřské cent-
rum Pramínek.
Út, st 13.00–16.00, čt 13.00–18.00: Občanská
poradna.

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2009 
6. 9., 9.30: Bohoslužby k zahájení školního roku. 
18. 9., 10.00–18.00: Den otevřených dveří koste-
la a MC Pramínek.  
20. 9., 11.00: Hudební matiné. 
20. 9., 18.00: Ekumenická bohoslužba.

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 

Kulturní přehled

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2009:
2. 9., 14.00–19.00: Den otevřených dveří v DDM
JM, prohlídka prostor, možnost zápisu do zájmové
činnosti a osobní kontakt s lektory. Těšíme se na
vás! Vstup zdarma. DDM JM Šalounova a DDM JM
Květnového vítězství.
9. 9., 14.00–18.00: Za školou s domy dětí
a mládeže, pražské domy dětí a mládeže ve spolu-
práci s hlavním městem Prahou vás u příležitosti
zahájení nového školního roku srdečně zvou na od-
poledne plné her a soutěží. Palackého náměstí.
Další informace naleznete na
www.volnycaspraha.cz.
12. 9., 8.30: Janebův tajný závod, šifrovací hra
po Praze. Podrobné informace naleznete na
www.ddmjm.cz/jtz. Uzávěrka přihlášek do 5. 9.
2009. Zdarma. 
13. 9., 9.00–18.00: Parníkem do ZOO, pražské
Domy dětí a mládeže spolu se ZOO Praha připravi-
ly pro děti zábavný den plný her soutěží

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

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2009
3. 9., 19.00: Člověk a láska v denní praxi –
O široké a úzké cestě k Bohu a ke štěstí, přednáší
Ing. Pavel Karpeta.
4. 9., 19.00: Společné zpívání posvátných man-
ter, rytmických bhadžanů a písní z různých du-
chovních kultur, „Mantrovníci“ z východních Čech.
8. 9., 18.30: Poselství Šrí Ramana Maháršiho,
přednáší filozof, jogín, PhMr. Rudolf Skarnitzl.
9. 9., 19.00: Jednota člověka a vesmíru, přednáší
Ing. Adolf Inneman, PhD.
10. 9., 19.00: Zákonitosti života, přednáší etiko-
terapeutka Zdenka Hoffmanová.
13. 9., 11.00–18.30: Den otevřených dveří k 15.
výročí otevření galerie, návštěvníci budou sezná-
meni s novými projekty interaktivní tvorby. Setkání
s autorem Zdeňkem Hajným. Křišťálová čajovna
uvede kromě pořadů Vesmírná píseň, Putování
vesmírem, Odrazy světla, Krajiny jenom tušené
a další dokumenty vzniklé v tomto období. 
13. 9., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry,
zhudebněné psychologem a terapeutem H. Mars-
hallem aj. Na kytaru hraje, zpívá a slovem doprová-
zí Richard Holický.
15. 9., 19.00: Nové tendence a změny
v transformaci lidstva, přednáší Mgr. Alžběta Šor-
fová Kalousková.
16. 9., 19.00: Šest doprovodných cvičení podle
Rudolfa Steinera, přednáší ThDr. Ivan Odilo Štam-
pach.
17. 9., 19.00: Křesťanská mystika- duchovní ži-
vot budoucího věku, přednáší Stanislav Kalibán.
22. 9., 19.00: Propast k propasti volá aneb večer
s mystikou Jana Taulera, přednáší Jan František
Tichý, člen sekulárního františkánského řádu.
23. 9., 19.00: Cesta hvězdy: starověké Velké bo-
hyně a Černé madony na středověké svatojakub-
ské poutní cestě do Santiaga de Compostela,
přednáška RNDr. Mgr. Hany Blochové, zpěv, gotic-
ká harfa, psalterium.
24. 9., 19.00: Cesta Světla, Jan Amos Komenský,
večerem provází Ing. Adolf Inneman, PhD. Recitace
Milan Friedl, Gabriela Filippi, hudební doprovod Jan
Frank. Nově vydanou knihu představí historik
prof. Jan Kumpera, autor úvodů k jednotlivým kni-
hám, odborná poradkyně prof. Michaela Soleiman
pour Hashemi, pedagog, korektorka textů,

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2009:
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,
st dopoledne.
Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně.
Večerní cvičení s velkými i malými míči, st 19.00.
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. 
Hravá montessori školička, montessori program
pro děti 3–7 let, st 9.00–12.00.
Program Cipísek, pro děti od 2 let znevýhodněné
v pohybovém a psychickém vývoji a pro děti hyper -
aktivní, st, pá.
Program hravé montessori učení, přirozené vzdě-
lávání dětí pomocí principů založených na využití
prvků výchovy dětí dle montessori pedagogiky, 
út a čt 15.00–17.00, pá od 9.00 pro děti od 18
měsíců.
Informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 hod.

Více na http://benjamin.webpark.cz

a vystoupení. Další informace naleznete na
www.volnycaspraha.cz.
19. 9., 8.00: Volejbalový turnaj smíšených druž-
stev, určeno pro amatérské hráče, popřípadě hráče
4. třídy PVS. Další informace na www.ddmjm.cz.

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

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2009:
Besedy: „Chcete vědět více o…“
14., 21. 9., 10.00: I v letošním roce nabízíme be-
sedy na různá témata. Z oblasti ekologie, psycho-
logie, rodinné vztahy, výživa, kosmetické poraden-
ství, právní problematika… Konkrétní témata bu-
dou upřesněna během září na  webu.
13. 9., 14.00: Mašličková narozeninová párty MC
Domeček YMCA Praha, zveme všechny, maminky,
babičky, tetičky, tatínky, dětičky aby přišli strávit
příjemné odpoledne na zahradu mateřského centra
a oslavit již dvanáct let Domečku. Netradiční sou-
těže pro malé i velké – jarmark s odměnami. Naro-
zeninové překvapení. Bezva odpoledne pro celou
rodinku. Pro tatínky pivečko. Ohýnek s buřtíky (zaji-
stíme). Vstupné pro dospělého 40 Kč, děti mají
vstup zdarma. Ti, kdo přijdou s velkou viditelnou
mašlí, mají také vstup volný.
Pravidelný program:
Po 9.00–12.30: Otevřená herna pro děti.
Po 10.00: Beseda z cyklu „Chcete vědět více o…“
Út 8.30–12.00: Klub Šneček, hravé a tvořivé do-
poledne pro děti od 3 let bez maminky. Začínáme
15. 9. Přihlášky a další info v Domečku nebo tele-
fonicky.
Út 15.30–17.30: Otevřená herna, Hrátky
s angličtinou pro nejmenší. 
St 9.00–12.30: Otevřená herna.
St 10.00–10.30: Cvičeníčko rodičů a dětí (od cca
18 měsíců).
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, s pomocí
maminky si děti mohou vyzkoušet různé výtvarné
techniky. Doporučujeme pracovní zástěrku.

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 8.30–11.30: Denní klub pro děti, hlídání dětí,
info: M. Mrázková 732 468 648. 
Po 17.00: Dramatická dílna pro děti a mládež
(pro amatérské herce, scenáristy, hudebníky…).
Po 16.00: Nízkoprahový sportovní a turistický klub.
Po 17.00: Turistický oddíl Lumíci.
St 15.30: Výtvarná dílna pro děti.

Klub Jižní pól, Malenická 1784, 148 00 Praha 11.
Otevírací doba: út, st, čt 14.00–20.00.

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2009:
Téma měsíce: extremistická hnutí.
10. 9.: Grill párty.
17. 9.: Filmový klub na téma měsíce.
19. 9.: Dobytí jižního pólu.
30. 9.: Graffiti battle.
Změna programu vyhrazena.
Projekt nízkoprahového klubu Jižní pól je spolufi-
nancován z programu Ministerstva práce a sociál-
ních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy, Magistrátu hlavního města Prahy a MČ
Praha 11, dále z programu Fond T-mobile pro regi-
ony prostřednictvím Nadace Via. 

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

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C I

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ZÁŘÍ 2009: 
na adrese Křesťanské centrum Jižní Město, Modle-
tická 1401:

Ne 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba pro
všechny generace.
Ne 17.00: Besídka pro děti, oddělený program
pro děti předškolní a školní.
St 9.00–12.00: Klub maminek, setkání maminek
a program pro děti. Probíhá v MC Domeček.
Pá 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní zamyš-
lení, promítání filmů. 

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

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

Dům dětí a mládeže
Jižní Město: 

MÁME KAMARÁDY 
výtvarná soutěž pro děti 

9.–30. 9. 2009
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.

Z Á Ř Í  2 0 0 9

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

PC kurzy: na dobu od září do prosince 2009 přijí-
máme ještě přihlášky na individuální kurzy až do
18. 9.
Kurzy anglického jazyka: vždy ve středu, od 15.00
hod. pro mírně pokročilé, od 16.30 hod. pro pokro-
čilé, můžete se ještě přihlásit.
Počítačová kavárna: internet pro veřejnost, kopíro-
vání, skenování, vypalování.

Výstava v prostorách klubu:
Letem světem, vystavují senioři z Prahy 4, výstava
potrvá do konce září.
Otevřeno po–pá 10.00–19.00 hodin. 

Více na www.zelenyptak.cz

Zelený pták
Počítačový klub pro zdravotně postižené

U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice
tel./fax: 271 913 590
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

Aleš Novák – krajiny
Na hraně konkrétnosti a abstrakce
Krajiny, které působí již jako abstraktní obraz

31. 8. až 3. 10. 2009
Otevřeno: po–pá 9.00–19.00 hod., 

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

prof. ThDr. Milan Balabán, Miloslav Fiala OPraem,
PhDr. Olga Nytrová, prof. RNDr. Anna Strunecká
DrSc., Olga Filipová, PhDr. Zdeněk Hajný,
Ing. Radim Galvánek, Pavel Šebek a Miloš Palatka
– nakladatelství ALMI.
29. 9., 19.00: Imunita versus komplementární
medicína, přednáší specialista na komplementární
medicínu Petr Kasabov.
30. 9., 19.00: Zářivé schody k poznání – duchovní
témata nahlížená z různých úrovní poznání pravdy,
kam nás vede naše víra? Kdo určuje naše názory?
Přednáší Petr Dostál.

út–ne 15.00: Vesmírná píseň: hudebně obrazová
projekce, tvořená v každém programu novým spo-
jením obrazů Z. Hajného se snímky z Hubbleova
teleskopu. Ze záznamu doprovází T. Fischerová
a M. Moravec, hudba a zpěv Yoshié  Ichige.
so–ne 17.00: Putování vesmírem: hudebně poe-
tická projekce.

Netradiční galerie Cesty ke světlu vystavuje obrazy
a světelné objekty z krystalů Zdeňka Hajného, kte-
ré se vlivem světla stále proměňují v Křišťálový
vesmír a hudba, voda, vůně navozují celkovou at-
mosféru duševní pohody. V galerii je expozice děl
českých výtvarníků Z. Čechové, M. Eremiášové, J.
Š. Fialy, O. a M. Hudečkových, J. Kristoforiho, J.
Nálepy, J. Skřivánka, J. Šerých, O. Zoubka
a dalších. V přízemí jsou obrazy Zdeňka Milera,
Emilie a Kateřiny Milerových doplněné hračkami
s krtečkem a kamarády.

Galerie – KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA
Galerie a prodejna: út–ne 14.00–19.00.
Křišťálová čajovna: út–ne 14.00–19.00 a dle večer.
pořadů, so 19.00–22.00, vstup zdarma.

Více na www.cestykesvetlu.cz

Vzhledem k poprázdninovému provozu prosíme
o shovívavost, kdyby některé akce byly jinak, než je
zde uvedeno. Pravidelný běh bude zajištěný od 7. 9.

Více na www.mc-domecek.cz

Taneční kurzy pro dospělé, každé úterý začátečníci
18.45–20.30, pokročilí 20.30–22.15.
Anonymní alkoholici, každé pondělí 17.30.
Setkání klubu Kajman (Klub autorů Jižního Města),
každé poslední úterý v měsíci.
Klub křesťanských seniorů se schází v objektu
KCMT každé druhé pondělí v měsíci.

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2009:
13. 9., 15.00: Odpoledne křesťanské kultury,
v rámci 11 dnů Prahy 11.
16. 9., 18.00: Literární večer Kajmaniády,
z tvorby Klubu autorů Jižního Města, v rámci 11
dnů Prahy 11.
20. 9., 11.00: Svatováclavský jarmark, prodej vý-
robků chráněných a terapeutických dílen.
20. 9., 16.00: Divadlo pro děti – Svatováclavská
aneb plášť a hrubá halena, promítání filmu
s následnou debatou, vstup volný.
24. 9., 18.00: Svatováclavský koncert, Hudba
Hradní stráže a Policie ČR.

Více na http://chodovska.farnost.cz
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INZERCE

Zaměření a konzultace nezávazně a ZDARMA.
Doprava ZDARMA. 
Tel./fax: 283 931 807, 603 228 092

VZORKOVNA: Šircova 204/8, Praha 9-Třeboradice
Po–Pá 14–18 hod. 
(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

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. Zá-
ruční 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 88 000 Kč

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

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

SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek

www.zasklenalodzie.cz hrbek-tomas@seznam.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG

Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • 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, 731 208 823 Praha 11-Chodov, Zakouřilova 142
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz www.auto-vranek.cz

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 (zá-
věsy, záclony)

■ župany pánské, dámské, osušky, ručníky

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

PRÁZDNINOVÁ 
SLEVA 20 %

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

Prodejna: 150 00 Praha 5, Radlická 2018/78 ● Tel.: 739 034 488, 733 715 505
e-mail: balkony@sintras.com www.sintras.com

Dodání a montáž žaluzií, sušáků
na prádlo, malování balkonů
● Kvalita, 100% servis
● Slevy pro družstva
● Zaměření a kalkulace zdarma
● Vše na splátky

Smluvní partner firmy OPTIMI ☎ 272 931 863, 603 501 672

SOUKROMÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA ALVIN
ing. J. Vostatková
Malenická 1784, Praha 4, tel./fax: 271 914 083, mob.: 604 201 008

Specialista Jižního Města na efektivní vý-
ukové metody ve firmách, pro jednotliv-
ce, pro malé skupinky, pro dospělé i pro
děti v AJ,NJ,FJ,RJ,ŠJ a ČJ pro cizince.

e-mail: info@jazykovaskola-alvin.cz                    www.jazykovaskola-alvin.cz

✔ Zkušenosti 
✔ Serióznost 
✔ Odbornost 
✔ Vysoká profesionalita

Dílů, přileb, doplňků, dětských kol, pneu a duší i na kočárky – výplety
Metro C – Háje, Kosmická 744 u České spořitelny

Otevřeno: Po–Pá 10.00–12.30, 13.00–18.00 hod.; So: 9.00–12.00 hod.
Tel.: 272 931 689   ● www.kolasara.cz   ● Založeno v r. 1991

AUTHOR bike centrum – KOLA ŠÁRA
SERVIS a PRODEJ KOL

OBUV
dámská ● pánská ● dětská
Opatovská 874, metro Háje

Po–Pá 8.30–19.00   So 8.30–14.00
tel.: 272 913 824 ● www.mmobuv.cz

NADMĚRNÁ OBUV
dámská 41–46  
pánská 46–53
Kupeckého 759, metro Háje
Po–Pá 9.00–18.00   So 9.00–12.00
tel.: 608 866 230 ● www.mmobuv.cz
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VOLIČSKÉ PRŮKAZY 
Volič, který nebude moci volit v době voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve
svém stálém volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může požádat o vydání volič-
ského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zá-
pisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů
ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku
na území ČR i v jakémkoliv zvlášt-
ním volebním okrsku v zahraničí
zřízeném při zastupitelském
a konzu lárním úřadu ČR,
s výjimkou konzulárních úřadů ve-
dených honorárními konzulárními
úředníky. V zahraničí bude volič
na základě výsledku losování
státní volební komise volit kandi-
dáty Královéhradeckého kraje.

Požádat o vydání voličského průkazu lze
buď písemnou žádostí s ověřeným podpisem
voliče doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb na adresu ÚMČ Praha 11, odbor vnitřních
věcí, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, anebo
osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu
(7. října, 16.00 hod.) na odboru vnitřních věcí,

oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
Úřadu MČ Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4.

Volič si může voličský průkaz vyzvednout
osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou
osobu, která se prokáže plnou mocí s ově -
řeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu. Další možností je, že úřad
voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou

na adresu uvedenou v žádosti.
Předávání voličských průkazů je
možné nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb, tj. od 24. září 2009.
A. Henychová, tel.: 267 902 391,
e-mail: henychovaa@praha11.cz.

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ 
KOMISE – VÝZVA

Okrskové volební komise plní důležitou funkci
při organizaci voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Ve dnech voleb, tj. 9. října od
14.00 hod. do 22.00 hod. a 10. října od 8.00
hod. do 14.00 hod., dbají na pořádek ve voleb-
ních místnostech, zajišťují hlasování a dozírají
na jeho průběh. Po ukončení hlasování sčítají
hlasy a vyhotovují zápis o výsledku.

Členem okrskové volební komise může být
občan ČR, který alespoň v den složení slibu do-
sáhl věku nejméně 18 let, který není zbaven
způsobilosti k právním úkonům, nemá omeze-
ní osobní svobody z důvodu ochrany zdraví li-
du, není kandidátem pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Každá politická
strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidát-
ní listina byla pro volby zaregistrována, může
delegovat jednoho člena a jednoho náhradní-
ka do okrskové volební komise. Zájemci o práci
v těchto komisích, pokud nejsou delegováni
politickou stranou, politickým hnutím nebo ko-
alicí, se můžou přihlásit písemně na adrese
ÚMČ Praha 11, odbor vnitřních věcí, Ocelíko-
va 672, 149 41 Praha 4, na e-mail adrese vol-
by@praha11.cz, osobně a telefonicky na ÚMČ
Praha 11, odbor vnitřních věcí, přepážky ozna-
čeny logem „VOLBY“, bílá budova – pasy, ob-
čanky, Vidimova 1324, Praha 4, telefon: 
267 902 393 (pí Futerová, pí Pospíchalová).

Odměna za práci v okrskové volební komisi
je stanovena vyhláškou č. 233/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, ve výši 1 300 Kč pro
člena OVK a 1 600 Kč pro předsedu OVK. red

Volby do Poslanecké sněmovny 2009

Léto vrcholí a s ním čas dovolených. Mezitím
uplynulo docela významné, i když hodně letité
výročí. Před 590 roky, 16. srpna 1419, zemřel
na Novém hradě v Kunratickém lese český
a bývalý římský král Václav IV. Lucemburský.
Ve zřícenině hradu v dubnu sehráli žáci kunra-
tické školy Truchlohru o králi Václavovi, připo-
mínající, že stárnoucí Václav IV. po své víc jak
čtyřicetileté vládě dlel ve zdech svého milova-
ného hradu již téměř nepřetržitě. V červenci
1419 ho tam zastihla zpráva o shlukování
a bouřích lidu a málem ho připravila o život, ale
smrt ještě nezvítězila. „Chtěl pak hned v své
zemi sjednat pořádek a řád. Však už dávno ne-
byl mlád a sil mu zbylo málo. Pouhé čtyři týd-
ny ještě z lože vlád,“ deklamovali rozšafně ma-

lí herci. Král Václav IV. v polovině srpna po ně-
kolikahodinové agonii zemřel.

„V života hře všechno mře, tak tohle mů-
žem minout,“ konstatovali mladí herci. Připo-
mněli ale, že tato událost byla předělem. Pad-
la tím poslední zábrana propuknutí husitských
bouří a mnohaletých válek. „Trůn je prázdný,“
posteskl si v truchlohře kronikář Vavřinec
z Březové a jasnozřivě zvolal: „Slávo králov-
ství, hasni! Na obzoru že se jasní? To není
slunce, to je požár… a stále větší! Vše on
změní. Co bylo, nebude… už ani není.“ Hru,
napodobující staré lidové hry, připravili chlap-
ci a děvčata se svými učitelkami ve spoluprá-
ci s jihoměstským Regionálním klubem SPHV.

Znalci a zá jemci o husitství si dodnes kla-
dou otázky o mí ře pozitivnos-
ti a záporů epochy. Všichni ale
uznávají, že pod statně promě-
nila stát a obyva telstvo. Dě-
jiště připomínané události,
Nový hrad a jeho okolí, se po-
zději hodně proměnilo: „Šla
léta. Hrad zanikl a téměř zmi-
zel. Vrch lesem zarostl, na
úbočích lomy. Na polích za le-
sy svízel a domy, domy, do-
my,“ zaznělo ve hře, ale „lidé
přec někde žíti musí,“ věcně
konstatoval šašek. 

Až někdy zase půjdete
Kunratickým lesem, zajděte
do skromných zbytků zdiva
Nového hradu. Připomeňte si,
že šlo o výstavné sídlo
a v historii významné místo. 

Jiří Bartoň

Proti toku času (13)

Dramatické výročí

Smrtka 
oznamuje králův skon. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Prázdniny jsou
v háji!
Rozloučíme se s nimi v neděli 6. září na
hřišti FC Háje Jižní Město, U Jezera 2,
Praha 4 od 9 do 15 hod. fotbalovým tur-
najem mladších přípravek pod záštitou
starosty Prahy 11 Dalibora Mlejnského.
Pořadatelem je MČ Praha 11, Magistrát
hl. m. Prahy, TIME 4 SPORT. Ředitel turna-
je: Petr Studénka, tel.: 724 887 106.

Účast přislíbili: FC Háje Jižní Město,
Sportovní Jižní Město, TJ Jižní Město Cho-
dov, FC Inferno Praha, Olympia Šeberov,
Slovan Kunratice a FK Dukla Praha.

Účastnit se mohou hráči narození po 
1. 1. 2001, družstva 7 + 1 (střídání hoke-
jovým způsobem). Hrací doba je 1 x 20 mi-
nut. Po celou dobu turnaje bude zajištěno
občerstvení v bufetu příp. restauraci. Kaž-
dému týmu bude zajištěn pitný režim.
Všechna družstva obdrží za umístění věc-
né ceny a poháry, mužstva na 1.–3. místě
obdrží medaile. V každém zápase bude vy-
hlášen nejlepší hráč. Po skončení celého
turnaje budou odměněni nejlepší střelec,
nejlepší brankář a nejlepší hráč.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravo-
daje Klíč na území Prahy 11 má na sta-
rost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč
do 3. září nedostali do schránek, nebo
byl pohozen na zemi, napište nám
prosím do redakce na e-mail:
klic@praha11.cz a uveďte ulici a číslo
popisné. Můžete volat i na bezplatnou
linku 800 104 300.
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
SCHOVÁVALA SE V ALTÁNU. Ve večer-
ních hodinách 30. června prováděla hlíd-
ka strážníků běžnou hlídko-
vou činnost v Hostivař -
ském lesoparku zamě-
řenou na kontrolu altá-
nů. Po obhlídce jedno-
ho z nich zde strážníci
nalezli ženu, po které Po-
licie ČR vyhlásila celostátní
pátrání. Strážníci tedy ženu předvedli na
MO PČR, kde jí předali k dalšímu šetření.
NEZLETILÁ PILA. V Křejpského ulici
u trafostanice večer 12. července spatři-
la hlídka strážníků skupinu mladých lidí,
kteří zde konzumovali alkohol. Kontrolou
bylo zjištěno, že jedna z dívek není plno-
letá a dechová zkouška prokázala přítom-
nost alkoholu ve výši 1,1‰. Proto stráž-
níci dívku předali rodičům a celou věc
oznámili na sociální odbor ÚMČ Praha
11, který povede další šetření.
HLEDANÝ ŠPATNĚ PARKOVAL. Odpo-
ledne 15. července strážníci v ul. 7. květ-
na řešili případ vozidla parkujícího na
chodníku. Během šetření se k vozidlu do-
stavil majitel, o němž následnou lustrací
strážníci zjistili, že po něm Policie ČR vy-
hlásila celostátní pátrání. Strážníci dotyč-
nému udělili pokutu za špatné parkování
a zároveň jej předvedli na služebnu repub-
likové policie a předali k dalšímu šetření.
DĚLALI TÁBORÁK. Při běžné hlídkové
činnosti u Milíčovského lesa strážníci od-
poledne 23. července zadrželi tři osoby,
které zde pálily oheň. Následnou lustrací
zjistili, že po jedné z nich je vyhlášeno ce-
lostátní pátrání. Proto ji strážníci před-
vedli na MO PČR.
KRADLI BENZÍN. V odpoledních hodinách
25. července bylo na l. 156 oznámeno, že
v Bohúňově ulici u Penny Marketu dva
mladíci kradou z aut benzín. Hlídka na uda-
ném místě nikoho nezastihla, proto pro-
vedla kontrolu přilehlých ulic. V jedné spat-
řila osobní vůz a dva mladíky odpovídající
popisu a ve vozidle našla kanystry s ben -
zínem. Pro podezření z trestného činu
strážníci oba omezili na osobní svobodě
a předali k dalšímu šetření na Policii ČR. 

V první polovině září se můžete těšit na
reportáže:

■ Malování laviček v Milíčovském lese -
Lavičky pro Prahu

■ S předsedou dopravní komise o vyhra-
zených pruzích pro autobusy

■ Moderní gymnastky z Chodova jedou na
Mistrovství světa 

■ Představíme chodovský Klokánek 
■ Noční hlídka se strážníky MP Prahy 11
■ Občané se ptají, starosta odpovídá
■ Co chystá Kulturní Jižní Město, o. p. s.
■ Letní příměstský tábor v KC Zahrada 
■ Sloupy poulič. osvětlení jako lokalizátor
■ Loučení s příměstskými tábory Prahy

11 – loučení s prázdninami

Televizní Aktuál ve vysílání

Česká pojiš-
ťovna, a. s., ja-
ko hlavní part-

ner 11 dnů Prahy 11, podporuje zahajovací
koncert, Den zdraví, Den bezpečnosti, Den
seniorů i Balonstory. Na všech těchto dnech
budeme mít své stánky, kde vám rádi pora-
díme, zodpovíme vaše dotazy a před -
stavíme nové produkty. Těšíme se na vás!
Team České pojišťovny. Chráníme vaše sny.

Zajímáte se o dění ve vaší
městské části nebo v celém
našem hlavním městě? Po-
kud ano, pak jste se určitě
stačili seznámit s Reginou.
Tak se jmenuje jedna ze sta-
nic Českého rozhlasu, která
vysílá 24 hodin denně na

frekvenci 92,6 FM. Zprávy z jednotlivých
městských částí, magistrátu, informace
o dopravě, o kulturních a sportovních ak-
cích, zajímaví hosté, dobré rady a skvělá
muzika dělá z Reginy skvělou společnici.
A možná se právě pro vás stane dobrým
průvodcem oslav narozenin Jižního Města –
11dnů Prahy 11.   

Magazín 55+, me-
diální partner 11
dnů Prahy 11, je
dvouměsíčník, kte-

rý se snaží oslovit aktivní čtenáře 55+. Pra-
videlně v našem magazínu přinášíme rozho-
vory s osobnostmi, snažíme se zachytit za-
jímavé životní příběhy lidí, kteří se
i v seniorském věku stále vzdělávají, zajíma-
jí o nové podněty, případně se stále věnují
práci pro druhé. Přinášíme i cenné rady
z oblasti zdraví, životního stylu, práva, fi-
nancí, ale i módy apod. 55+ je magazín pro
lidi, kteří umí stárnout.

Nakladatelství Albatros, a. s.
vydalo na českém knižním tr-
hu od svého vzniku v roce
1949 již více než 10 tisíc titu-

lů v celkovém nákladu přesahujícím 350 mi-
lionů výtisků. V současné době vydává ne-
jenom pro dětské čtenáře takřka 200 titulů
ročně ale i audionahrávky a inter aktivní en-
cyklopedie na CD-ROM. Je dlouhodobým
exkluzivním vydavatelem knížek Astrid Lind-
grenové a příběhů Harryho Pottera J. K.
Rowlingové pro území České republiky.

13. 9. 
● Narozeninová párty k 12. výročí MC Do-

meček YMCA Praha, o. s. – netradiční
soutěže, 14–18 hod., Modletická 1401,
pořádá MC Domeček YMCA Praha, o. s.

● Den otevřených dveří k 15. výročí otevření
Galerie Cesty ke světlu – nové projekty, set-
kání s autorem Z. Hajným, Křišťálová čajov-
na, 11–19 hod., Zakouřilova 955/9.

● Odpoledne duchovní kultury – kulturní
prezentace duchovních aktivit na JM, od
14 hod., KC Matky Terezy, U Modré ško-
ly 1, pořádá KSK Praha, o. s.

14. 9.
● Slavnostní vyhlášení výsledků VII. ročníku

literární soutěže O zlatý klíč – tradiční
soutěž MČ Praha 11, Chodovská tvrz,
Ledvinova 9.

14.–18. 9. 
● Týden otevřených dveří v KC Zahrada –

otevřené hodiny kurzů a workshopů. Ma-
lenická 1784.

15. 9.
● Léto končí – škola začíná – hudební vy-

stoupení pro děti i dospělé, soutěže, od 17
hod., hřiště u ZŠ Pošepného nám. 2022
a zahrada u Fit centra v Hra bá kově ul., po-
řádá ZŠ Pošepné-
ho nám. a MČ
Praha 11.

● Koncert Vlasty
Redla na nádvoří
Chodovské tvrze
od 20 hod., vy-
stoupení hosta,
Ledvinova 9, po-
řádá KJM, o. p. s.

16. 9.
● Literární večer Kaj -

maniády, z tvorby

Klubu autorů JM, od 18 hod., KC Matky
Terezy (u Modré školy 1) – pořádá Řím-
skokatolická farnost u kostela sv. Františ-
ka z Assisi – Fchod, o. s. ve spolupráci
s literární agenturou LIMA.

● Vernisáž výstavy Podoby Jižního Města –
zastavení v MČ Praha 11 na fotografiích
PhDr. Jiřího Bartoně, od 18 hod., KC Za-
hrada, Malenická 1784.

17. 9.
● Den otevřených dveří v nízkoprahových klu-

bech Ymkárium a Dixie, 14–18 hod., Mod-
letická 1401, pořádá YMCA Praha, o. s.

● Sportovní den pro děti, 10–16 hod., hřiš-
tě TJ JM Chodov, Volkovova 2291/3, po-
řádá TJ JM Chodov.

18. 9.
● Mendelánkování – den plný soutěží pro

děti z MŠ, 9–12 hod., ZŠ Mendelova 550,
pořádá ZŠ Mendelova 550.

19. 9. 2009
● Festival Dobytí Jižního pólu IX. – open-air,

12–14 hod. programy pro děti, 14–22 hod.
vystoupení hudebníků, zejména z Prahy
11, Centrální park u metra Opatov. Vstup
bez drog a bez alkoholu, pořádá Proxima
Sociale, o. s.

● Pohádka O nez -
bedných kůzlát-
kách – maňásko-
vá pohádka s pís -
ničkami pro děti
od 3 let, 15 hod.,
KC Zahrada, Ma-
lenická 1784.

Doprovodné akce 11 dnů Prahy 11

Městská část Praha 11 děkuje všem partnerům a mediálním partnerům oslav naroze-
nin Jižního Města – 11 dnů Prahy 11. 
Partneři: Česká pojišťovna a.s., PASSERINVEST GROUP, a.s., Fond T-Mobile, Poliklinika
Šustova, Base point s.r.o., Centrum Praha Jih-Chodov s.r.o., Top Hotels Group a.s., STO-
RYFLEX a.s., Sportlines s.r.o. Mediální partneři: Český rozhlas REGINA, Magazín 55+.

Minulý ročník Dobytí
J. pólu přitáhl množ-
ství fanoušků hudby.
FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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KADEŘNICTVÍ – KOSMETIKA
Kosmická 741, Praha 4-Háje, tel.: 272 911 248

• DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ
Po–Pá 7.00–20.00, So 8.00–13.00

• PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
• KOSMETIKA

NÍZKÉ CENY

PŘIJMEME
KADEŘNICI

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
PRO ARTE VIVA, s.r.o.

Vás zve k zápisu pro školní rok 2009–2010
1.–18. září 2009 od 15 do 17 hod. v budově školy 

ZUŠ  PRO ARTE VIVA, s.r.o. Praha 4-Lhotka, Vzdušná 564/8

na obory: výtvarný, taneční, lit. dramatický 
a hudební – klavír, flétna, kytara, el. kytara, baskytara, keyboard,

akordeon, dechové nástroje klasický a populární zpěv

Vyučujeme též v Praze 10-Uhříněvesi
(pouze hudební obory – ZUŠ LYRA s.r.o.)

INFORMACE na tel. 241 713 925, 603 861 307 – 15–17 hod.
www.zusproarteviva.cz

předškoláky (4-6 let) 
holky a kluky ZŠ (6-14 let) 
mládež a dospělé (15-120 let)
SLEVA 20 % nebo 
RAKETA HEAD ZDARMA
INFO: 224 815 871, 603 527 172, 777 260 262
www.tallent.cz

NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
■ Zpracování daňových přiznání
■ Zastupování před správcem daně
■ Poradenství v daňových záležitostech 
■ Mzdové účetnictví
■ Sociální a zdravotní pojištění 

KREACE, s. r. o.
Jihlavská 70, Praha 4 

tel.: 261 263 137
fax: 261 263 138
kreace@kreace.cz
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● 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.
● 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.
● INSTALATÉRSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE, vý-
měna kuchyňských desek a dřezů. Telefon:
272 952 166, 602 649 359.
● OPRAVY PRAČEK+MYČEK zn.: PHILCO,
CROSLEY, KONRAD, ZANUSSI, ELECTRO-
LUX, WHIRLPOOL, AEG, ARISTON, INDESIT.
Tel.: 603 276 606, p. Podlipný.
● ADVOKÁTKA JUDR. EVA BROWN – právo
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy, tel.: 603 835 609,
www.advocate-brown.eu
● ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, ve-
dení účetnictví, daňové evidence. Docházka na
úřady. Tel.: 604 618 298, 222 364 018.
● STĚHOVÁNÍ – VYKLÍZENÍ, čeští pracovníci,
specialisté na stěhování bytů. So–Ne stejné ce-
ny. Přistavení, odstavení + km po Praze zdar-
ma. Tel.: 723 809 137 www.stehovanibytu.cz
● KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ,
nová dvířka na vaši kuch. a vest. skříně, šuplí-
ky pod linku, skříňky na míru, výměna prac. des-
ky. Vrba 603 438 707. www.vrbakuchyne.cz
● MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. Ta-
petování pestruktou, úklid, barvy dle vzorníku
– kvalitní práce za rozumné ceny. Telefon: 
603 475 667, www.123malovani.cz
● MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
● PRÁVNÍ SLUŽBY ADVOKÁTA. Rozvody,
převody bytů a nemovitostí, smlouvy, vymá-
hání pohledávek, exekuce, trestní právo. Judr.
Břetislav Kunc, tel.: 602 190 800.
● DÁMSKÁ KREJČOVÁ ODBORNĚ PORADÍ
s přihlédnutím k postavě, věku, materiálu… Šití
na míru, opravy. J. Majerová, tel.: 272 929 597.
● SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON – Spouštěcí
garnyže, žaluzie všech typů. Telefon/fax: 
271 914 222, mobil: 602 371 996.
● PROVÁDÍME REKONSTRUKCE BYT.
i nebyt. prostor, veškeré stavební práce v by-
tech, např. bytová jádra, obklady, vodoinsta-
lace, elektro, atd… i mimo Prahu. Kvalitně,
spolehlivě, za rozumné ceny. Tel.: 739 613 488,
(604 737 154), jin60jir@seznam.cz.
● OPRAVY ELEKTRONIKY – TV ,VIDEO,
DVD, HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD mo-
nitory a počítače. Rozumné ceny. AVC servis –
tel.:  222 361 720 a mobil.: 602 390 630.
● BYTOVÍ ARCHITEKTI/VÝROBA NÁBYTKU
– návrhy interiérů, kuchyňských linek, vestav-
ných skříní, dětských pokojů, předsíní. Kvalita
služeb jsou samozřejmostí. Tel.: 603 238 056,
www.apdesign.cz
● SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-
pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. Te-
lefon: 272 761 234 (8.00–10.00 hod.), 
602 366 328 (celý den).

● STĚHOVÁNÍ – NONSTOP, FIRMA PETR
NYKL, byty, kanceláře, trezory, pianina, klavíry.
Tel./mob.: 274 868 772, 602 254 817 volat
po 14 hod. E-mail: stehovani.nykl@volny.cz
● STŘÍHÁNÍ – ÚPRAVA PEJSKŮ. Telefon:
272 928 543, 604 557 903. V Průčelí
1653/8, Praha 4-Chodov JM. 
www.ostrov-victoria.wz.cz
● ELEKTROINSTALACE, opravy rozvodů
v bytech. Provede rychle Vladimír Odcházel,
tel.: 272 920 084, 602 215 428.
● INSTALATÉR ,,U CHODOVSKÉ TVRZE“,
V. Škapa, Ledvinova 1713. Tel.: 728 386 419.
● OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ. Tel.: 608 124 155.
● ZEDNICKÉ PRÁCE, VÝSTAVBA PLOTŮ,
střechy, izolace balkónů. Ondřej Rus, telefon:
777 813 700, www.artlio.cz, info@artlio.cz
● REKONSTRUKCE BYTŮ, BYT. JÁDRA, ob-
klady, zednické práce, instal. a elektrikářské
práce, výroba a montáž kuchyní, malování. Tel.:
604 899 079, 606 619 435, www.koupelny.tk
● VÝROBA NA MÍRU A V BARVĚ DLE PŘÁNÍ.
Kuchyně od 6 tis, vestavby, pracovny, ložnice,
dětské pokoje, šatníky, botníky, stoly atd. Pra-
chař, tel.: 739 047 929.
● PORADNA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STY-
LU: Snižování nadváhy – zdravé hubnutí. Kon-
zultace s výživovým poradcem. Sestavení
zdra vého – dietního jídelníčku na míru. Masáže.
Jažlovická 1314, P4 Háje, tel.:731 461 834,
www.studiopaf.cz
● AKCE V NOVÉ POBOČCE! Poslední mož-
nost získat PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ se státním
příspěvkem + STAVEBNÍ SPOŘENÍ a tím vytě-
žit maximum příspěvků + ke každé smlouvě
DÁREK. Tel.: 604 990 594, 608 245 474.
● PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE – PVC, KOBERCE,
plovoucí podlahy. Návštěva se vzorky
a zaměření zdarma. Tel.: 604 623 052,
www.podlahy-blaha.kvalitne.cz
● BOURÁNÍ, ŘEZÁNÍ PŘÍČEK, rekonstrukce
jader, bytů, zednické, obkladačské, instalatér-
ské a elektro práce. Tel.: 777 207 227.

● ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ
a výměn bytů. Dlouhodobá specializace na Jižní
Město, Pra ha 4, 10. Právní servis zajištěn. RK
Ing. Hloušek, Praha 4-JM. Tel.: 272 927 497,
607 636 784.
● KOUPÍM BYT V PRAZE, 2+KK, 3+1, druž-
stevní nebo osobní vlastnictví, platba hotově!
Tel.: 722 509 947.
● * 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., de-
kret do výměny mám. Uhradím za vás dluhy,
vyřídím i právně komplik. případy, stáhnu
soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i byt ne-
opráv. obsaz., s nežád. nájemníkem, příp. dám
náhr. byt či domek mimo Prahu a doplatek
apod. Platím v hotovosti, záloha možná ih-
ned. Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.
● PRODEJ SAMOSTATNÝCH GARÁŽOVÝCH
stání do OV v nově postaveném objektu
u metra Háje, Tatarkova 722. Cena 269 000 Kč.
V nabídce posl. 13 stání. Tel.: 737 262 114.

● RÁD BYCH KOUPIL BYT 1+1 AŽ 3+1 v Pra -
ze, v osob. či družstev. vlastnictví. Rychlá plat-
ba, na stavu bytu nezáleží. Tel.: 604 150 450.
● PRO ZAMĚSTNANCE BANK a pojišťoven
sháníme byty všech velikostí k pronájmu. Po
celé Praze, i nezařízené. Tel.: 603 194 333.
● IHNED ODKOUPÍM, NEBO ODDLUŽÍM váš
byt.  Zavolejte a pomůžu i Vám. Seriozně a bez
poplatků předem, úrok jako v bance. Přímý in-
vestor. Pište na: odkup.123@email.cz, tel.:
724 117 117.
● PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 28 m2,
zadní vchod domu Markušova 1634, P4,
(vstup z Brandlovy za OD TESCO). Vhodné pro
obchod nebo kancelář. Tel.: 602 148 319. 
E-mail: toul@seznam.cz
● V NOVOSTAVBĚ PŘÍMO U METRA HÁJE
prodej posledního bytu 3+kk/L,109 m2 do OV.
Původní cena 7 300 000 Kč, nyní 6 417 000 Kč
+ garáž. stání v objektu ZDARMA. Telefon:
737 262 114.
● HLEDÁME KE KOUPI  BYT 3+KK, 3+1/L na
Jižním Městě. Podmínkou je osobní nebo druž-
stevní vlastnictví. T.: 732 800 431.
● HLEDÁM PRONÁJEM NEBYT. PROSTORU
do 30 m2 přívod T+S vody; WC. PHA-JM. 
Tel.: 608 981 124. E-mail: alena.wurmo -
va@seznam.cz
● KOUPÍM MENŠÍ BYT V PRAZE 11. Plocha
do 50 m2. Dispozice 2+kk, 1+1, nebo 2+kk/L.
Na stavu bytu nezáleží. Pouze dr. nebo os.
vlastnictví. Tel.: 607 686 460. 
● HLEDÁME BYT K PRONÁJMU V PRAZE
a okolí, gars.  1+1 do 10 000 Kč nebo 2+kk –
3+1 do 12 000 Kč včetně poplatků, pro 2 oso-
by bez zvířat a nekuřáci, zařízení na dohodě, vo-
lejte prosím na tel.: 605 845 088, 220 806 245.
● NABÍZÍME PRONÁJEM 3 STUDENTŮM
(studentkám) v rodinném domku na Chodově,
8 min. od metra Chodov. Tel.: 606 554 680.

● BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-prodává-
me: ledničky, porcelán, obrazy a likvidace po-
zůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na universitním
statku 1a, P10-Malešice. Tel.: 603 865 336,
274 779 716.
● NABÍZÍM PRÁCI – I PŘIVÝDĚLEK. Telefon:
603 702 799.
● HLEDÁTE PRO SVÉ RODIČE, na které ne-
máte dostatek času díky svým povinnostem
spolehlivou pečovatelku? Nabízím své služby
v rámci Prahy. Bližší Informace na telefonu:
774 185 296.
● BYDLÍTE V PANELOVÉM DOMĚ a chcete být
v přírodě? Zdarma nabízím starší paní nebo
manželskému páru možnost užívání staré cha-
tičky se zahradou v Hlásné Třebani, za malou
občasnou pomoc v domácnosti v sou sed ním
domku. Bližší informace na tel.: 603 430 619.

INZERCE

PŘIJMEME ZDRAVOTNÍ SESTRU případ-
ně pracovnici se sportovně fyzioterapeutic-
kou, rehabilitační či masérskou průpravou.
Tel.: 261 263 137, e-mail: sirena@sirena.cz

NABÍZÍME MÍSTA PRO PARKOVÁNÍ
OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

na non-stop hlídaných parkovištích na Chodově
při ulici Mírového hnutí a v Hájích Plickova ul.

Tel.: Jiří Cinko – 602 391 477.
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Do našeho dětského turistického oddílu Vodá-
ci chodí kluci i holky různého věku. Jezdíme na
výlety, hrajeme hry zaměřené na zábavu i na
poznávání užitečných věcí, třeba v přírodě. Na
vlastních lodích sjíždíme české řeky. Vrcholem
je tábor na začátku prázdnin. Akce plánujeme
tak, aby je zvládl i ten nejmladší a nejmíň zku-

šený člen. Oddíl vedou lidé, kteří v něm vyrů-
stali a mají s prací s dětmi bohaté zkušenosti.
V prostorách Toulcova dvora 14. září od 16.00
hod. pořádáme nábor, uvítáme děti od 6 do 12
let. Více info na http://www.oddilvodaci.ic.cz,
mcizek@centrum.cz.

Martin Čížek, hl. oddílový vedoucí

Oddílu moderní gymnastiky TJ JM Chodov,
který patří k české špičce, se letos podařilo
své dvě svěřenkyně přivézt až do seniorské-
ho reprezentačního družstva ČR, které se zú-
častní v září mistrovství světa v japonské Na-
goye. Dominika Červinková a Olivia Malá se dí-
ky svým úspěchům v posledních sezonách no-
minovaly do republikového výběru. Dominika
i Olivia tedy budou reprezentovat náš klub
i Prahu 11 na nejprestižnějším poli, nepočíta-
je olympijské hry, na němž je možno starto-
vat. 

Společnou skladbu, se kterou budou bojo-
vat o nejlepší umístění, přes léto pilují

v brněnské hale pod dohledem zkušeného tre-
nérského týmu v čele se Zdeňkou Schinzelo-
vou, která dívky podrobila intenzivní dvou
a půl měsíční přípravě. Už mají za sebou sou-
středění v Itálii i měsíc tvrdé práce pod tak-
tovkou ruské trenérky. „Není to vůbec jedno-
duché, fyzická i psychická náročnost osmiho-
dinového denního tréninku je vysoká a ne -
srovnatelná s běžným tréninkovým režimem“,
říká Dominika.  Na druhou stranu mají obě
gymnastky obrovskou motivaci – účast na
mistrovství světa. 

O tom, že je možno studovat vysokou ško-
lu a zároveň na výbornou reprezentovat ve
sportu, svědčí mistrovský titul Martiny Illicho-
vé, která vybojovala zlato 18. června na Aka-
demickém mistrovství ČR. Bývalá česká re-
prezentantka studuje nyní prvním rokem Fa-
kultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze,
ale gymnastiku na hřebík nepověsila. Patří 
k naší špičce – po úspěšném působení v ju -
niorských kategoriích (MČR 2004 a 2005 – 
3. místo) dobře reprezentuje oddíl TJ JM Cho-
dov Praha a potažmo i Prahu 11 i v elitní se-
niorské kategorii. 

Nejen Martina, ale i ostatní svěřenkyně
Chodova si současně se svou sportovní kari-
érou budují i tu studijní. Byť na úkor volného
času, lze zvládnout obojí. 

Radka Červinková a Dan Holý

Moderní gymnastky z Chodova
slaví další úspěchy

Největšího úspěchu v třicetileté historii há-
zenkářského oddílu TJ Jižní Město Chodov
dosáhli jeho muži, když v loňské sezoně vy-
bojovali postup do první ligy. Vedle tradiční
Dukly Praha se tak chodovští zaslouženě do-
stali na druhé místo pražské házené. Násle-
dující sezona prověří, zda jim toto místo ná-
leží. Úspěch je to mimořádný již proto, že jde
o jeden z nejmladších týmů v celé soutěži,
věkový průměr se pohybuje pod 24 lety. 

Základem týmu je parta kluků, kteří spo-
lu hrají již od mladších žáků, jde tedy převáž-
ně o odchovance oddílu. Dlouhá léta, a není
tomu jinak ani teď, je hlavním zdrojem pro
posilování kádru vlastní žactvo a dorost. „Na
výkonnosti družstva se projevila dlouhodo-
bá cílená příprava několika ročníků, která ny-
ní dospěla do kategorie mužů,“ komentuje
tým trenér Jiří Bareš, který jej převzal před
pěti lety. 

Své svěřence chválí za dobrou fyzickou
kondici, oceňuje také jejich herní a osobní

disciplínu, kterou se snaží beze zbytku vypl-
nit trenérovy příkazy a pokyny přímo na hřiš-
ti. Chodov si troufá na neskromný cíl. Ač no-
váček, chtěli by chodovští v první lize hrát
o střed tabulky. 

Chodovští házenkáři hrají domácí zápasy
v neděli v 16.30 hod., v hale na ulici Mírové-
ho hnutí (bus 154, stanice Brodského).

Marie Königová, TJ JM Chodov

Chodovští házenkáři vybojovali první ligu

Sokol Chodov – tradiční
nabídka cvičení pro každého
Nabízíme cvičení pro veřejnost, všechny hodi-
ny vedou zkušené cvičitelky s praxí. Začínáme
již 3. 9. Dále nabízíme k využití tenisový a vo-
lejbalové kurty, tělocvičnu, posilovnu. Vše
v areálu sokolovny na Starochodovské ulici.

Rodiče a děti – hry a cvičení, po
16.30–17.30, čt  10.30–11.30. Žákyně – zá-
kladní gymnastická průprava, míčové a jiné
sportovní hry, po 17.30–18.30. Žáci – míčo-
vé hry, út  17.00–18.00. Zdravotní cvičení pro
všechny generace, po 18.30–19.30. LADY
aerobic, út  19.30–20.30. Kalanetika,  čt
19.00–20.00, ne 19.00–20.00

Velmi uvítáme zájemce o práci cvičitelů
v oddílech dětí.

Taekwon-do je moderní
bojové umění sebeobrany
Škola Taekwon–do I. T. F GBHS sídlí a vyučuje
v Praze 11. Taekwon-do je organizováno Čes-
kým svazem TKD I. T. F., jehož jsme členy. Ja-
ko technický dohled zde působí korejský mistr
HWANG HO-YONG, VIII. dan. Pravidelně pořá-
dáme zkoušky na technické stupně, výukové
semináře, soustředění, závody a také nabízí-
me individuální výuky. Standardem naší školy
je vysoká kvalita, velké množství tréninků
a bezkonkurenční cena. Všichni jste zváni! Prv-
ní měsíc zdarma. Tréninky v ZŠ Campanus, Jí-
rovcovo nám. 1782. Info na: www.tkd.cz, tel.:
603 302 739. Martin Zámečník, hl. trenér. 

Martina Illichová
FOTO: JIŘÍ FRÜHBAUER

Dominika Červinková

Olivia Malá

FOTO: ARCHIV ODDÍLU

Přidej se k vodákům a nebudeš zklamaný
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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

AKCE ZÁŘÍ:
Kuřecí křídla – D.J.Pres 1 kg 26 Kč

Slovenský salám – Masna Příbram 1 kg 68 Kč

Šunková cihla s pepřem – Leco 1 kg 115 Kč

Cikánský šál – Jan Prantl 1 kg 119 Kč

Uzená kuřecí čtvrtka – Rabbit Čáslav 1 kg 79 Kč

Turistický salám – Masna Příbram 1 kg 129 Kč

Uzená plec- šálky – Jan Prantl 1 kg 99 Kč

Šunkové koleno – Leco 1 kg 115 Kč

Italská šunka – D.J.Pres 1kg 129 Kč

Debrecínská pečeně – Leco 1 kg 149 Kč

Šunkový salám – Jan Prantl 1 kg 85 Kč

Uzená žebírka – Leco 1 kg 39 Kč

Eidam 30% – D.J.Pres 1 kg 109 Kč

Sýr Gouda 48% – Alimpex 1 kg 116 Kč

Pařížský salát – Jan Třešňák 1 kg 89 Kč

Campink salát – Jan Třešňák 1 kg 89 Kč

Bufet :
■ 5 druhů polévek, guláše
■ kolena: ovarová, pečená, uzená
■ sekaná, řízek, krkovice, rolády 
■ grilované kuře a bok

Přijďte na naši specialitu –
dršťkovou polévku!

Otevřeno: Po–Pá 7.00–19.00 hod.

Vepřové maso čínské 415 g 23,90 Kč

Sardinky Hamé 125 g 13,50 Kč

De-Aroma káva 100 g 21,90 Kč

De-Aroma káva bez kofeinu
100 g 21,90 Kč

De Pickwick – NOVINKA
Granátové jablko + Borůvka
Broskev + Jahoda 29,90 Kč

Zmrazená kuřecí játra 1 kg 34 Kč

Nowaco zelenina s brokolicí
350 g 16 Kč

Bohemia Chips horská sůl
85 g 19,90 Kč

INZERCE
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! NABÍZÍME VÝBORNÉ UZENINY A UZENÁ MASA – JAN PRANTL – ŽIROVNICE !

KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí–pátek 700–1800 hod. NIC NENÍ PROBLÉM…!

MASO – UZENINY – DRŮBEŽ, Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 272 950 281
N O V Ě  t a k é   n a   C h o d o v ě : Zdiměřická 1412, Praha 4-Chodov, tel.: 272 941 299

MASO – UZENINY KK MILOŠ KŘEČEK
Školní rok tu zase máme, ke Křečkovi zavítáme. 
Cenu dobrou dostanete  a s úsměvem odejdete

✗ ✗

Přijmeme prodavačku
do našich lahůdek.

Možno i důchodkyně
na 6 hod.

Tel.: 267 910 566, 774 936 393

Akční ceny ZÁŘÍ
Játrový sýr  . . . . . . . . . . .94,90  . . .69,90 Kč
Párky Vídeňské  . . . . . .129,90  . . .99,90 Kč
Trampské cigáro . . . . . . . .99,90  . . .79,90 Kč
Turistická klobása  . . . . .99,90  . . .79,90 Kč

Sekaná  . . . . . . . . . . . . . . .95,00  . . .69,90 Kč
Vinná klobása . . . . . . . . .84,90  . . .64,90 Kč
Vepřová pečeně s k. . . .122,90  . .109,90 Kč
Kuřecí stehna  . . . . . . . . .49,90  . . .39,90 Kč
Husokachna  . . . . . . . . .109,90  . . .99,90 Kč

TRVALE SNÍŽENÁ CENA
Slovenský točený salám ......... 39,90 Kč
Kuřecí jemný salám ................. 39,90 Kč

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

STUDIO ZDRAVÍ: od 1. 9. 2009 Vám MUDr Jan Miklánek nabízí
alternativní a reflexní odbornou péči (dagnostiku a terapii). 

Ordinace: K Milíčovu 734 (Domov seniorů), Praha 4-Háje, den a čas do-
mluvit na tel.: 272 940 563 + 606 802 598 – kdykoliv, 274 870 118 – večer.
Web: miklanek.alter-med.cz, e-mail: miklanek@seznam.cz.

Pamatujme: nikdo není zcela zdráv, je jenom nedostatečně vyšetřený!
Vedeme kurzy autohypnózy, EFT metody, akupresury, a další.

Rádi Vám pomůžeme vyřešit vaše zdrav. potíže, zaručujeme individuální po-
stup a co nejlepší terapii i tam, kde soudobá medicína selhává: akup., ho-
meopatie, baňky, hypnóza, napravování páteře, hathajóga, akupresura, EFT
metoda, Palmit. test, stanovení alergenů, ložisek, virů, mikrobů i parazitů
a jedů ve vašem organismu, léčba i nosodami, a další + babské rady nad
zlato. Vyšetření vaší páteře uděláme na účet vaší zdr. pojišťovny. Objedna-
cí doba až 3 prac. dny.

Ten kdo přijde na altern. vyšetření a léčbu do konce r. 2009
s tímto inzerátem, dostane slevu 20 %!

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Skříně na míru
Kvalitní montáž

100% servis
Možnost prodeje

na splátky

Prodejna: 150 00 Praha 5, Radlická 2018/78 ● Tel.: 739 034 488, 733 715 505
e-mail: balkony@sintras.com www.sintras.com

Doprava 

po celé Praze

ZDARMA!
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Zrealizujeme 
vaše sny

■ Rekonstrukce bytů
■ Koupelen
■ Bytových jader

■ Kompletní servis

■ Projekt

■ Stavební povolení

■ Dozor

■ Kolaudace

Dále nabízíme

■ Kuchyňské linky
■ Vestavěné skříně
■ Dveře
■ Podlahy

■ Grafický návrh
■ Cenová kalkulace
■ Zaměření
■ Poradenství
■ Doprava
■ Montáž

BYTOVÁ JÁDRA

Praha 4, Křejpského 1523
Praha 8, Lešenská 535/7

tel.: 272 657 912
praha@panelreko.cz

SALON
Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech 
poháněných elektromotory

■ DREAM HEALTHER
TRAINING

■ CROSSOVÝ TRENAŽER

■ KYSLÍKOVÁ TERAPIE

■ ROLLETIC MASSAGE

www.sirena.cz, 
salon@sirena.cz

Otevřeno: Po–Pá
7.30–21.30 hodin

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A OBJEDNÁVKY
na tel.: 272 953 160

Najdete nás:

Anežky Malé 768/5
(vchod od Modré školy)
Praha 4-Jižní Město,

Háje
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NOVINKA!!
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