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Nenechte si ujít
34. narozeniny Prahy 11
Program Dnů Prahy 11 najdete na straně 16 a 17
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Špatné parkování
může ohrozit
i vaše životy!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje
Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 4. 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.

TÉMA

Známe vítěze Soutěže
Regenerace Jižního Města 2010
ROK SE S ROKEM SEŠEL A JE TADY VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ DRUHÉHO
ROČNÍKU SOUTĚŽE – REGENERACE JIŽNÍHO MĚSTA 2010. TY VYHLÁSILO NA SVÉM ČERVNOVÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11. VE VELKÉ KONKURENCI 36 PŘIHLÁŠENÝCH BYTOVÝCH
DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ SE UMÍSTILO NA 1. MÍSTĚ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM PLICKOVA ČP. 551, KTERÉ ZÍSKÁVÁ FINANČNÍ ODMĚNU VE VÝŠI 350 TIS. KČ, ZA 2. MÍSTO ZÍSKÁVÁ DAR
VE VÝŠI 200 TIS. KČ BYTOVÉ DRUŽSTVO SULANSKÉHO 694–697 A NA
3. MÍSTĚ SE UMÍSTILO „DRUŽSTVO 1373“ Z HNĚVKOVSKÉHO ULICE,
KTERÉ ZÍSKÁVÁ DAR 100 TIS. KČ.
1. místo: Plickova 551

Ocenění ve výši 50 tis. Kč získává těchto 7 subjektů (viz str. 5): Společenství
Ke Škole 1397, Společenství vlastníků

jednotek v budově 710–711 v Cyprichově ulici, Společenství vlastníků jednotek
Štichova 577 – 579, Společenství vlast-

2. místo: Sulanského 694-697
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níků Lečkova 1521, Bytové družstvo
Brechtova 828 a 829, Bytové družstvo
Matúškova 795 a 796 a Společenství
vlastníků jednotek Podjavorinské 1603
a 1604. Ocenění bude výhercům slavnostně předáno v rámci letošních 11
dnů Prahy 11. Všem výhercům blahopřejeme!
Dary do Soutěže – Regenerace Jižního Města jsou poskytovány z Fondu
podpory regenerace, který MČ Praha 11
zřídila v zájmu zlepšení úrovně bydlení
a životního prostředí v souladu s platnou koncepcí regenerace Jižního Města
pro urychlení oprav a regenerace domů
postavených panelovou technologií.
Podmínky pro čerpání ﬁnančních prostředků z fondu jsou upraveny statutem
a zásadami hospodaření fondu, jejichž
změny schválilo zastupitelstvo v červnu letošního roku. Fond nadále slouží
k poskytování darů do Soutěže – Regenerace JM a také vratných ﬁnančních
výpomocí (půjček). Žádosti o poskytnutí
půjčky z fondu se podávají vždy k 30.
září na předepsaném formuláři na odbor
územního rozvoje. Nově pak lze z fondu
hradit studie a přípravy projektů souvisejících s regenerací Jižního Města a dále
vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti
regenerace. Z fondu již není možné čerpat nevratné ﬁnanční výpomoci – příspěvky na úhradu úroků z úvěru.
Více informací o Fondu podpory regenerace a o soutěži naleznete
na www.praha11.cz v sekce Rozvoj
a regenerace – Regenerace JM.
odbor územního rozvoje

3. místo: Hněvkovského 1373

www.praha11.cz

TÉMA
Matúškova 795 a 796

Podjavorinské 1603 a 1604

Cyprichova 710 a 711

Ke Škole 1397

Štichova 577-579

Lečkova 1521

Brechtova 828 a 829

Slovo
starosty

MILÍ ČTENÁŘI, VÁŽENÍ SOUSEDÉ,
po dvou měsících se spolu opět setkáváme na stránkách našeho časopisu Klíč,
který po „prázdninové pauze“ bude opět
vycházet každých čtrnáct dní. Doufám,
že jste si prázdniny a dovolené užili, odpočinuli si a opět se rádi vrátili domů –
na Jižní Město. Městská část Praha 11
v průběhu letních měsíců doznala mnoha
změn. Dokončuje se vstup do Centrálního parku (u stanice Modrá škola), v plném proudu je dostavba Domu seniorů
a Domu zubní péče i rekonstrukce Polikliniky Opatovská. Od září také přivítá
nová mateřská škola v Modletické ulici
sto dvanáct dětí a dalších čtyřicet předškoláků poprvé navštíví nové dvě třídy
KLÍČ 14/2010

v detašovaném pracovišti při ZŠ Ke Kateřinkám. Celkem tedy přibude 152 nových míst v mateřských školách. Přes
prázdniny také přibylo mnoho nových
laviček i odpadkových košů a na plný
provoz je připravena nová Sportovní
hala Jižní Město. Pro naše nejmenší školáky a předškoláky jsme na prvního září
připravili zábavné sportovní odpoledne
v Centrálním parku a slavnostní otevření
dvou dětských hřišť.
Na prvním z nich – v Křejpského ulici – prvním zářím odstartuje seriál akcí
Putování po dětských hřištích. Na mnoha hřištích po celém Jižním Městě bude
připraven pro děti a jejich rodiče či prarodiče dopolední i odpolední zábavný,
sportovní i naučný program. Seznam
hřišť i program najdete na našich webových stránkách www.praha11.cz.
Druhé nové hřiště, které slavnostně
otevíráme také prvního září odpoledne
a nachází se v areálu ZŠ Mikulova, bude
sloužit především školním dětem a dě-

tem z družiny. Devátý měsíc roku už je
také tradičně věnován oslavám narozenin Jižního Města – 11 dnů Prahy 11.
Ty letošní startují devátého a končí devatenáctého září. Ani tentokrát
nebudou chybět koncerty a zábavný
program. Jen jako příklad bych uvedl
interprety jako je Vilém Čok, Daniel Nekonečný, Schovanky, Děda Mládek ilegal
band nebo také legendární Manželé či
PSH. V tematických dnech si snad každý
najde „to svoje“.
Vedle zahajovacího koncertu či závěrečné Balonstory jsou připraveny dny –
zdraví, životního prostředí a sportu, bezpečnosti, seniorů, školství… Chodovská
pouť, farmářské trhy, pivní festival, folklorní festival, Hudba mezi bloky, řemeslné trhy a další program.
Těším se na setkání s vámi!
Dalibor Mlejnský
starosta
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA
NOVÉ ZA STARÉ. Troje pohyblivé schody ve stanici
metra Háje z nástupiště do východního vestibulu nahradí
moderní automatizované eskalátory. Počítá se také s vybudováním bezbariérového přístupu do stanice. Pracovat se
začalo již během srpna a dokončení celé stavební akce se předpokládá
v březnu 2011. Po dobu stavby bude pro veřejnost zpřístupněn pouze
západní vestibul.

SPORTOVÁNÍ V NOVÉM. Ve Zlešické ulici byla o prázdninách zahájena rekonstrukce škvárového fotbalového
a dvou asfaltových volejbalových hřišť. Mění se povrchy
hřišť, střídačky, lavičky a odpadkové koše a dojde také k oplocení areálu. Po rekonstrukci se můžeme těšit na tři hřiště s umělým
povrchem pro malou kopanou, házenou a další pro volejbal a nohejbal.

V RYBÁŘSKÉM RÁJI.
Tak se cítilo 52
dětských
závodníků,
kteří se před prázdninami zúčastnili 3. ročníku
dětských rybářských závodů na Návesním rybníku v Újezdě u Průhonic.
Tradiční akci každoročně pořádají MČ Praha
11, MČ Praha-Újezd
a občanské sdružení
Požerák. 52 dětí bez
předchozího rybářského výcviku a většinou
s půjčeným vybavením
ulovilo celkem 36 kaprů
o délce větší než 42 cm,
38 kaprů menších a 17
dalších ryb, většinou karasů a plotic.

STOVKA. Kulaté jubileum
oslavila v červnu paní Božena
Andělová. My se připojujeme ke
gratulantům a přejeme do dalších let
hlavně zdraví a optimismu.
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REKORDNÍ ZÁJEM. I letos mohly děti trávit svůj
prázdninový čas s jednodenními tábory Prahy 11.
A zájem o ně byl opravdu rekordní. Už v polovině léta,
na přelomu července a srpna, byl překonán počet přihlášených
dětí z loňského léta. Výlety, dny plné sportu a celodenní bojovky, to
je jen stručný výčet všech aktivit, které pro kluky a holky instruktoři
na táborech připravili. Více na www.primestske-tabory-praha.cz

DEVADESÁT. Krásné narozeniny oslavila v půli července
paní Milada Golátová. S přáním
všeho nejlepšího se připojujeme i my.

DIAMANTOVÁ SVATBA.
Krásné jubileum oslavili v polovině července manželé Božena a Boleslav Knedlových. Přejeme
do dalších společných let hodně štěstí.

www.praha11.cz

ZAJÍMAVOSTI

Pomoc z jedenáctky putovala
do Jablonného
Nikomu z nás není osud lidí postižených povodněmi lhostejný. Proto
obyvatelé Prahy 11 uspořádali sbírku na pomoc povodněmi postiženému Jablonnému v Podještědí. Zúčastnili se jí senioři z Jihoměstské
sociální a.s., Městská policie Praha – obvodní oddělení Praha 11, cestovní kancelář CK Sport, radnice městské části Praha 11 a občané Jižního Města. Z vybraných 35 tisíc Kč byly zakoupeny lopaty, krumpáče,
hrabla, dezinfekční a čistící prostředky, hygienické potřeby, papírové
pytle a balená pitná voda.
red

FOTO: ARCHIV

Byl první letní den odpoledne
Ten den jsem měl doma „ZARACHA“ od
mamky. Ale touha jít na ryby mne přemohla, a tak jsem hodil do tašky rybářskou výbavu, do ruky malý 1,5metrový
proutek se starým vlascem a 5cm třpytkou, to znamená na menší rybku.
Po třech hodinách chytání na Hostivařské přehradě jsem měl najednou

nečekaně záběr. Myslel jsem, že vlasec
o něco zachytil! Tahám, popotahuji a ejhle po dlouhé době a UKRUTNÉM boji
(1,45 min.) se objevila hlava PANA SUMCE. Obrovská ryba vážící 60 kg a 210 cm
dlouhá. Je mi 15 let a mám 47 kg, a tak
jsem požádal kamaráda Honzu o pomoc.
Pomohl mi zdolat a vytáhnout toho
„OBRA“ na břeh přehrady. To byly pro
mne okamžiky nezapomenutelné.
Věděl jsem, že jde
o TROFEJNÍ ÚLOVEK, a tak jsem si
sumce odvezl s pomocí mamky a kamaráda domů. Jen
hlava sumce váží
21 kg a bude profesionálně
vypreparovaná na památku.
Zbytek bude použit
na grilovací hostinu.
Jsem
neskutečně
FOTO: ARCHIV
šťastný, že mě po-

PTAČÍ TRYLKY aneb ptačí stezkou
Kunratickým lesem
Již potřetí mohou děti a rodiče a příznivci
přírody navštívit otevřené výtvarné a přírodovědné dílny v Kunratickém lese pod
vedením malířky Marie Brožové, známé
svou originální pastelkovou technikou
a tvořením z přírodních materiálů. Zároveň tu Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci
s Českou ornitologickou společností připravují lesní stezku
na téma ptačí
svět a duše
kamenů.
Nahlédneme tak
FOTO: ARCHIV
do života pta-
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čích obyvatel, poznáme jejich příbytky
a některé si dokonce prohlédneme zblízka. A protože je pro mnohé z nás neživá
část přírody velkou neznámou, nebude
chybět stanoviště o horninách a nerostech nejen Kunratického lesa. „Ptačí
trylky“ budou zahájeny v neděli 12. září
od 10 hod. u chaty Gizela. Návštěvníci
se navíc mohou těšit i na letové ukázky
dravců a sov, netopýry a možná i další
překvapení.
Celotýdenní akce „Ptačí trylky aneb
ptačí stezkou Kunratickým lesem“ navazuje na úspěšné minulé dva ročníky
„Duše stromů“ ve Stromovce a „Po stopách lesní zvěře“ v Kunratickém lese. red

FOTO: ARCHIV

tkalo takové neobyčejné štěstí, které
mnohý letitý rybář nezažije. ZDRAVÍM
„PETRŮV ZDAR“.
rybář Ondra Sosnovec z Hájů

Tančící babči v show
Česko Slovensko
má talent
Dámy z Domova pro seniory Háje
vnesly do posledního castingu talentové show Česko Slovensko má talent
pěkné překvapení. Jelikož v pravidlech
jasně stojí, že se nebere ohled na věk,
přihlásila se devítičlenná taneční skupina »Babči tančí«, které je dohromady 765 let! Nejstarší z nich je neuvěřitelných 96 let. Dámy seděly na židlích
a tančily rokenrol. Ale vůbec nehýbaly
nohama. Jen pohybovaly horní polovinou těla. Z babiček z domova důchodců v Praze-Hájích byli všichni naprosto
nadšeni.
red
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INFORMACE ÚMČ

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 11
Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Volby do Senátu Parlamentu ČR
Okrskové volební komise - výzva
Okrskové volební komise plní důležitou funkci při organizaci voleb. Ve dnech
voleb, tj. v pátek 15. října od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a v sobotu 16. října
2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod., v případě konání druhého kola voleb do Senátu PČR i v pátek 22. října od 14.00
hod. do 22.00 hod. a v sobotu 23. října
2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod. zajišťují hlasování, dozírají na jeho průběh
a dbají na pořádek ve volebních místnostech. Po ukončení hlasování sčítají
hlasy a vyhotovují zápisy o výsledku.
Členem okrskové volební komise
může být občan ČR nebo státní občan

jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva a je přihlášen
k trvalému pobytu v obci na území
ČR, který alespoň v den složení slibu
dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož
nenastala překážka výkonu volebního práva a není kandidátem pro volby
do Zastupitelstva městské části Praha
11, Zastupitelstva hlavního města Prahy a do Senátu Parlamentu ČR.
Zájemci o práci v těchto komisích,
pokud nejsou delegováni volební stranou, se mohou přihlásit písemně na adrese:
Úřad MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí,
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

E-mailem na adrese:
volby@ praha11.cz
Osobně nebo telefonicky:
Úřad MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí,
přepážka označena logem „VOLBY“
bílá budova - pasy, občanky
Vidimova 1324, Praha 4
Tel.: 267 902 393
Odměna za práci v okrskové volební komisi je stanovena vyhláškou č.
59/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při společném konání voleb ve výši
1 700 Kč pro člena OVK a 2 000 Kč pro
předsedu OVK. V případě konání druhého kola voleb se tato odměna zvyšuje
o dalších 200 Kč.

Informace pro podnikatele
Novela živnostenského zákona - identiﬁkační čísla provozoven
Dnem 1. 7. 2010 nabyl účinnosti zákon
č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o základních registrech.
Tento zákon kromě jiného mění § 17
živnostenského zákona a ukládá živnostenskému úřadu přidělovat provozovně identiﬁkační číslo provozovny
(IČP) poskytnuté správcem základního
registru osob.

IČP je desetimístné číslo. IČP se váže
na konkrétní osobu. Pokud více osob
vykonává podnikatelskou činnost v rámci jedné provozovny, obdrží provozovna
každé osoby vlastní IČP.
V případě, že provozovnu s přiděleným IČP získá jiná (nová) osoba, bude
provozovně přiděleno nové IČP (váže se
na novou osobu).
Již jednou přidělené IČP nelze znovu přidělit žádné jiné provozovně, a to i v případě, že osoba, která provozovnu ohlá-

sila, svoji činnost nikdy nezahájila nebo
ji již ukončila.
Provozovně zřízené přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona přidělí živnostenský úřad IČP do jednoho roku ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona a v téže
lhůtě o tom podnikatele vyrozumí. Tento podnikatel je pak povinen začít přidělené IČP užívat nejpozději po uplynutí 13
měsíců od nabytí účinnosti zákona (tzn.
od 1. 8. 2011).
Živnostenský odbor ÚMČ Praha 11

Šanci na byt mají všichni mladí
Bydlení je v dnešní
době pro mladé lidi
jednou z nejdůležitějších
otázek.
Proto se městská
část rozhodla pomoci jim s bydlením
formou nájmu bytu.
Rada MČ Praha 11 schválila v dubnu záměr nájmu bytu formou
výběrového řízení ke 12 bytovým jednotkám. Přihlásit jste se mohli v termínu
od 3. 5 do 2. 6. Budoucí nájemci bytů
byli vylosováni za účasti a dozoru notáře a v srpnu je schválila Rada MČ Praha
11. Pro ty, kteří hned napoprvé neuspěli,
máme dobrou zprávu, Rada MČ Praha
11 v srpnu schválila další možnost zúčastnit se výběrového řízení a získat byt
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od městské části.
Jde o byty o velikosti: 2x 0+1, 5x
1+1 a 3x 3+1, u nichž Smlouva o nájmu
bytu bude opět uzavřena na dobu neurčitou a základní měsíční nájemné bude
ve výši 85 Kč/m2. Šanci mají mladí, kteří
nevlastní žádnou nemovitost určenou
k bydlení a nejsou nájemci žádného bytu
(vyjma toho, který odevzdají zpět MČ
Praha 11).
Výběr budoucího nájemce bude proveden ad hoc komisí losem, a to za účasti notáře. U jednoho z těchto bytů je povinnost před podpisem Smlouvy o nájmu
bytu uhradit dluhy po bývalém nájemci
a vyklizení tohoto bytu. Uchazeč se
může přihlásit pouze na jeden byt! Info,
které se týká těchto bytů a výběrového

řízení na ně, získáte přímo na bytovém
oddělení, odbor majetkoprávní Úřadu
MČ Praha 11.
Záměr nájmu bytu naleznete na:
www.praha11 → radnice → rada MČ
→ usnesení RMČ → do vyhledávání napsat: „záměr nájmu bytu“.
Přihlášky naleznete: www.praha11
→ tiskopisy → odbor majetkoprávní →
přihláška (vybrat tu správnou – v hlavičce přihlášky je označení kategorie 3.4.),
nebo ve všech informačních kancelářích
Úřadu MČ Praha 11, nebo na bytovém
oddělení, odbor majetkoprávní, Úřad MČ
Praha 11 v Ocelíkově ulici.
Přejeme Vám všem hodně štěstí.
red

www.praha11.cz

MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych reagoval na leták Aliance Jihovýchodu, který byl distribuován

letos v červenci do vašich schránek. Velice mě mrzí, že obsahuje spoustu lživých
informací. Chtěl bych Vás informovat
o budoucí výstavbě Exitu 4 D1 a plánované zástavbě v koridoru tzv. JVK mezi
D1 a Formanskou ulicí.
V současné době Ministerstvo životního prostředí vrátilo k dalšímu dopracování dokumentaci EIA – Exitu 4 D1
a dopravního připojení Západní komerční
zóny Průhonice, při kterém budou do ní
zapracovány připomínky občanů, občanských sdružení a dotčených orgánů stát-

ní správy. V žádném případě toto vrácení
nezabrání budoucí výstavbě Exitu 4 D1.
Dne 11. května 2010 zastupitelé městské části Praha-Újezd schválili uzavření
smluvního vztahu na zahájení projektové přípravy, zajištění územního a stavebního povolení na propojovací komunikaci
mezi Exitem 4 a Formanskou ulicí. Jedná se o komunikaci, která zajistí dopravní obsluhu Újezdu. Pro výše uvedenou
smlouvu hlasoval (zápis č.5/2010) i jeden z opozičních zastupitelů, který úzce
spolupracuje s Aliancí jihovýchodu.

Plánovaná výstavba mezi Formanskou ul. a dálnicí D1
„JVK“ – Jihovýchodní krátká varianta podél Milíčovského lesa není zakreslena
v platném územním plánu a ani není plánována v novém územním plánu. V původní trase „JVK“ jsou plánované bytové
stavby, na které je vydané územní rozhodnutí. „JVK“ se stavět nebude!

Na výstavbu propojovací komunikace
městského charakteru - kategorie S4
mezi Exitem 4 a ulicí Formanskou MČ
Praha-Újezd uzavřela mandátní smlouvu
spočívající v zahájení projekční přípravy
a následné zajištění její realizace.

Nový územní plán – schéma dopravy

Formanská

Nový územní plán dopravy nepočítá se žádnou komunikací v trase JVK podél
Milíčovského lesa
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• PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA mezi Formanskou ulicí a dálnicí D1 a propojovací
komunikace S4 deﬁnitivně znemožňuje
plánování jakýchkoliv rychlostních nebo
kapacitních komunikací v trase „JVK“.
Významnou funkcí liniového rozvržení
kompaktní zástavby polyfunkčních a administrativních budov podél dálnice D1
a komunikace S4 je maximální protihluková ochrana původní zástavby Újezdu.
• Křižovatka na 3,7 km D1 - Exit 4 je
oproti původním návrhům podjezdová,
zabírá podstatně méně okolních pozemků a bude odhlučněna šestimetrovou
protihlukovou stěnou v celé její délce.
Protihlukové opatření bude realizováno
od II. etapy zemního ochranného valu
v Kateřinkách po odpočívadlo u čerpací stanice v Újezdu. MČ Praha-Újezd
a obec Průhonice propojí samostatná
lávka přes D1 a bude sloužit chodcům
i cyklistům.
Vážení občané, pokud budete mít
zájem, jsem připraven na Vaši osobní
schůzku a na základě podložených faktů
vysvětlit budoucí vývoj dopravní obslužnosti v naší městské části Praha-Újezd.
Václav Drahorád, starosta
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ŠKOLSTVÍ
Přijďte si prohlédnout historii naší školičky v Donovalské 1862, uvidíte, kolik práce bylo třeba, než vznikla.

ROK PO OTEVŘENÍ…
1. 9.–31.10.
Pondělí – pátek 8–17 hod.
Na výstavu vás zve Mateřská škola Mírového hnutí 1680, která má tři pracoviště Mírového hnutí 1680,
Donovalská 1862, v ZŠ Donovalská
a Donovalská 1862 / bývalý Azylový dům.
Právě poslední jmenované pracoviště se podařilo díky velké ﬁnanční podpoře městské části Praha 11 (zřizovatel) vrátit
k původnímu účelu, pro který bylo původně vystavěno, a tím je zařízení pro výchovu předškolních dětí.
Od 1. září 2009 je otevřena trojtřídní mateřská škola, kterou navštěvuje 84 dětí.
Školku si můžete prohlédnout za doprovodu ředitelky školy. Termíny prohlídek budou po dobu trvání výstavy každou středu
od 10.30 hodin. Sraz zájemců v prostorách výstavky.
Vstupné zdarma

Škola úspěšného života
Motto: „Velké ideály nepotřebují jen
křídla, ale též vhodný terén, z něhož by
mohly vzlétnout.“ E. Hemingway
Základní školy zprostředkovávají
vzdělávací služby, které si rodiče mohou
vybrat. Poskytují nejen základy vzdělání,
ale také zajišťují přípravu žáka na studium a život. V dnešní době je jedinou
jistotou neustálá změna. Mezi hlavní
cíle školy patří vštípit dětem základní poznatky, naučit je s nimi pracovat, hledat

nové informace a kriticky je zhodnotit.
V Mendelce poskytujeme mnoho let
výborné podmínky pro rozvoj Vašich dětí.
Jazykovou výchovu posilujeme ve dvou
cizích jazycích. Technické myšlení rozvíjíme v matematice, informatice a v oblasti člověk a svět práce. Dáváme důraz
i na naučné předměty, hlavně na orientaci v přemíře informací a jejich zpracování.
Nezapomínáme ani na etiku a estetiku.
Víme, že největší podíl na rozvoji dítěte má rodina. Rodičům, kteří se

Mateřinka s individuálním přístupem
Mateřská škola Sulanského je předškolní
zařízení s integračními třídami. Výchovná
a vzdělávací činnost je prováděna podle
věkových a individuálních zvláštností.
Má svůj program s názvem MOZAIKA.
Během roku pořádá několik akcí pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost. V září
Vás můžeme pozvat na tradiční podzimní pouť. Sledujte naše webové stránky.
www.mssulanskeho.unas.cz.
red
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rozhodli naši službu využít, nabízíme
prostor, v němž společně dosáhneme
úspěšného vstupu dítěte do dalšího studia. Každé dítě má právo na individuální
přístup. Spolupráce Vás rodičů nám pomáhá najít cestu ke všem dětem, a tím
jim připravit terén, ze kterého mohou
vzlétnout.
Mgr. Martina umsová,
ředitelka školy
www.zsmendelova.cz
Tel.: 272 088 221

Benátské setkávání
Tak jako na konci školního roku se v naší
školce každoročně loučíme s předškoláky při Zahradní slavnosti, tak i na začátek chystáme „Setkání po prázdninách
v Benátkách“ pro nově příchozí děti
a jejich rodiče. Přichystán bude veselý
program, občerstvení, pečení buřtíků...
Termín „Setkání“ bude zveřejněn na webových stránkách školky. Srdečně zveme
všechny rodiče a děti. Všichni se na Vás
těšíme v novém školním roce.
red
www.praha11.cz

RELAX

• Nábor Sportovního Jižního Města 2010/2011
Fotbalový oddíl
pro ročníky 1999–2000–2001–2004–2005
na fotbalovém stadionu FK JM v ulici Pošepného/Hrabákova 2001, Praha 11 pod vedením zkušených trenérů.
tel.: +420 608 840 585
e-mail: fotbal@sportovnijiznimesto.cz
Běžecký oddíl
Pro ročníky 1997 až 2003
tel.: +420 733 364 824
e-mail: kondicnibeh@sportovnijiznimesto.cz

Oddíl stolního tenisu
Pro ročníky 2003 až 1996 ve stolno-tenisové
hale Eliza v ulici Mikulova
tel.: +420 605 286 034
e-mail: stolnitenis@sportovnijiznimesto.cz
Florbalový oddíl
tel.: +420 608 508 967
tel.: +420 728 220 910
e-mail: ﬂorbal@sportovnijiznimesto.cz
web: www.tigers-praha.cz

• Oddíl horských kol UFO
Máš horské kolo a chceš se na něm pořádně
projet? A co každý týden?
Cykloturistický oddíl UFO pořádá nábor nových členů. Hledáme chlapce a dívky ze 4. až
9. tříd ZŠ, kteří rádi jezdí na kole a na výlety do přírody. Na Jižním Městě působíme již
déle než 15 let. Scházíme se každou středu
od 16.30, do konce října vyrážíme na kolech
po okolí JM, v zimě pak chodíme sportovat
do tělocvičny nebo do klubovny, kde hrajeme

různé hry. Každý měsíc pořádáme jeden víkendový výlet, ať už na kole, pěší výlet nebo
třeba vodácký sjezd řeky. V srpnu jezdíme
na letní tábor pod stany.
Mnohem více informací o našem oddílu se
dozvíte na www.oddilufo.estranky.cz. Můžete i zavolat na tel.: 602 767 305.
Jiří Kukačka
(Cykloturistický oddíl UFO)

• Fotbalový klub FC Háje JM
Po prázdninách opět začínají tréninky našich
malých i velkých fotbalistů. Noví zájemci mohou přijít na informační schůzku ve středu

1. září od 18 hod. v klubovně FC Háje. Rovněž
sledujte naše webové stránky www.fc-haje.cz.
Těšíme se na Vás.
Vedení klubu

• T. J. Sokol HÁJE

• Sokol Chodov

V novém školním roce 2010/2011 T. J. Sokol
HÁJE zahájí cvičení 14. září 2010 v 17 hod.
ve školní tělocvičně ZŠ Ke Kateřinkám 1400
na Opatově.
Předškolní děti cvičí 1x týdně v úterý od
17.00 do 18.00 hod. Věková hranice je od 3
do 6 let. Děti cvičí samostatně, bez přítomnosti rodičů. Cvičení je samozřejmě úměrné
věku dětí.
Děti školního věku (od 1. třídy) mají cvičení 2x týdně. V úterý od 18 do 19 hod. se
převážně věnujeme cvičení na nářadí. Ve čtvrtek od 18 do 19.30 hod. hrajeme míčové hry
a ﬂorbal.
Kontakt: Ing. Petr Štefan
e-mail: sokol.haje@seznam.cz
tel.: –608 736 457

Rodiče a děti – hry a cvičení pro všeobecný rozvoj dětí: Po 16.30–17.30, Čt 10.30–
11.30
Žákyně – základní gymnastická průprava, míčové a jiné sportovní hry: Po 17.30–18.30
Žáci – míčové hry: Út 17–18
Zdravotní cvičení pro všechny generace:
Po 18.30–19.30, Út 19.30–20.30
Kalanetika: Čt 19–20, Ne 19–20
Všechny hodiny vedou zkušené cvičitelky
s praxí. Dále nabízíme k využití tenisový kurt,
volejbalové kurty, pronájem tělocvičny, posilovnu, občerstvení. Vše v klidném prostředí
– v areálu sokolovny na Starochodovské ulici.
Spokojen bude každý, kdo rád sportuje. Velmi
uvítáme zájemce o práci cvičitelů v oddílech
dětí. Začínáme cvičit 5. září.

• Házenkářský klub HC Háje Praha
Házenkářský klub HC Háje Praha pořádá nábor dívek ve věku 5–9 let. Rádi Vás přivítáme
na našich trénincích v úterý 7. 9. (17–18 hod)
nebo pátek 10. 9. (15.30–17 hod.) případně
po dohodě v dalších týdnech. Hřiště je v ul.
K Jezeru 2, Praha 11- Jižní Město (na koneč-

né autobusů, vedle fotbalového hřiště FC
Háje). S sebou sportovní oblečení, obuv, pití,
dobrou náladu a třeba i své kamarádky.
Další informace je možné získat na
tel.: 724 369 250
či e-mail: hchaje.mini@seznam.cz

• Stolní tenis uvádí...
Oddíl stolního tenisu obecně prospěšné společnosti Sportovní Jižní Město, o. p. s., pořádající pravidelné tréninky v herně v Mikulově
ulici č. 1583 se připravuje na novou, minimálně stejně úspěšnou sezonu jako tu loňskou.
Oddílových tréninků se zúčastňovalo až 50
dětí z Jižního Města a již nyní se klub těší
na nové členy (ročníky 2000 a mladší), které
začne nabírat od 1. září každé úterý a čtvrtek
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od 15 do 18 hodin.
Zájemci mohou příjít v uvedených časech přímo do herny či kontaktovat vedoucího klubu pana Zdeňka Šedivého (mobil
605 286 034). Věříme, že současným i budoucím členům se bude atmosféra oddílu líbit
a najdou si zde své kamarády. 4. a 5. září pořádáme celorepublikový mládežnický turnaj
v nově vybudované sportovní hale v areálu

Sportovní akce v září
4. 9. Republikový bodovací turnaj mladšího žactva (ročníky1998 a mladší)
Sportovní hala, Květnového vítězství 1554
od 8. do 18 hod.
Sportovní Jižní Město, o. p. s.
Kopaná muži A Chodov – Dolní Měcholupy
Hřiště Volkovova od 17 hod.
TJ JM Chodov
Kopaná starší žáci Chodov – Stodůlky
Hřiště Volkovova od 14 hod.
TJ JM Chodov
5. 9. Kopaná starší dorost Chodov
– Bílá Hora
Hřiště Volkovova od 17 hod.
TJ JM Chodov
Kopaná mladší přípravka Chodov
– Sportovní JM
Hřiště Volkovova od 14.00 hod.
TJ JM Chodov
Republikový bodovací turnaj nejmladšího žactva (ročníky 2000 a mladší)
Sportovní hala, Květnového vítězství 1554
od 8 do 18 hod.
Sportovní Jižní Město, o. p. s.
7. 9. – 30. 9. Stolní tenis – náborové akce
nových členů
Herna stolního tenisu, Mikulova 1583, každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hod.
Sportovní Jižní Město, o. p. s.
9. 9. Házená minižáci Chodov – Astra
Hala TJ JM Chodov od 17.40 hod.
TJ JM Chodov
11. 9. Kopaná muži B Chodov – Bohnice B
Hřiště Volkovova od 10.30 hod.
TJ JM Chodov
12. 9. Kopaná mladší žáci Chodov
– Uhříněves
Hřiště Volkovova od 10.30 hod.
TJ JM Chodov
Kopaná mladší dorost Chodov
– Bohnice
Hřiště Volkovova od 14.45 hod.
TJ JM Chodov
Kopaná mladší přípravka Chodov –
Újezd nad Lesy
Hřiště Volkovova od 17.00 hod.
TJ JM Chodov
Evropská liga v lacrosu
Sportovní hala, Květnového vítězství 1554,
od 19.30 do 22.30 hod., Svaz lacrosu +
Sportovní Jižní Město, o. p. s .
13. 9. Den sportu Prahy 11
Sportovní areál Mikulova
MČ Praha 11 + Sportovní Jižní Město, o. p.
s.
16. 9. Házená starší žáci Chodov – Úvaly
Hala TJ JM Chodov od 17.40 hod.
TJ JM Chodov
ZŠ Květnového vítězství č. 1554 (viz internetové stránky www.halajm.cz). Na tento turnaj
bezprostředně naváže nábor nových členů
a turnaj pro veřejnost v neděli 5. září od 16
hodin. Zájemci se mohou hlásit v průběhu soboty i neděle u pořadatelů turnaje a bližší informace budou zveřejněny na internetových
stránkách www.sportovnijiznimesto.cz.
Výbor oddílu SJM
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INZERCE

Bytová jádra
Modernizace bytů

REKO-INTER

9 let na trhu
více než 1100 zákazníků
naši práci
studio na ploše 250 m2
vám rádi ukážeme
ZELENÁ LINKA

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

800 112 278

Rekonstrukce bytů,
koupelen, bytových jader, kompletní
servis – projekt, stavební povolení,
dozor, kolaudace.

ZÁRUKA
NA PROVEDENÉ
PRÁCE
48 MĚSÍCŮ

Kuchyňské linky, vestavěné skříně,
dveře, podlahy – grafické návrhy,
cenová kalkulace, zaměření,
poradenství zdarma, cena včetně
montáže a dopravy, široká škála
povrchových materiálů.

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,
KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“
PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH
• RYC H LE • LEVN Ě • K VALIT N Ě •
zaměření a cenový rozpočet

ZDARMA

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ
Při realizaci koupelny a kuchyně SLEVA na kuchyň!
Obyvatelé P11 – 5% sleva na koupelnu po celý rok

PANELREKO s.r.o.

Pobočka: Křejpského 1523, Praha 4
zelená linka: 800 112 278
praha@panelreko.cz, www.panelreko.cz

telefon: 272 942 727
mobil: 606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

SL ATINK A , s.r.o.
Mírová 20/54, Praha 10- Kolovraty

OVĚŘTE SI VÝHODNOST NAŠICH
CEN NA WWW.SLATINKA.CZ
Byty 1+kk
od 1.960.000,1. cena
Kategorie novostavba
Fasáda roku 2008

Nabízíme byty 1+KK – 4+KK
Telefon: 267 711 751
Mobil: 775 377 055
E-mail: info@slatinka.cz
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INZERCE

Služby
• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem PC s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS PC přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi, internetu, tiskáren. Doprava
zdarma. m: 604806516 (i SMS), www.daro.cz.
• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV ,VIDEO, DVD, HI-FI
věže, podpora digitální TV, LCD monitorya počítače. Rozumné ceny. AVC servis – tel.: 222 361 720
a mobil: 602 390 630.
• SERVIS POČÍTAČŮ a kancelářské techniky. Provádíme výjezdový servis, školení, poradenství. Diagnostika ZDARMA. Doprava po Praze 11 ZDARMA.
m: 775677101, e: mentality@mentality.cz.
• SERVIS POČÍTAČŮ, ODVIROVÁNÍ - prodej
pc, Jižní Město – Háje, Hviezdoslavova 1600,
www.pocitace-servis.cz,
774
515
155,
272 659 981, Po-Pá 9:00 -17:00.
• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
• MALOVÁNÍ BYTŮ, kanceláří a schodišť. Podlahářské práce. Tel.: 603 590 428.
• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC, koberce, plovoucí
podlahy. Návštěva se vzorky, zaměření a cenová
kalkulace zdarma. www.podlahy-blaha.kvalitne.cz
mob. 604 623 052.
• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytech
i SO+NE. Tel.: 602 719 678, 261 261 792 v době
7-22 hod. Prodej nových a odvoz starých chladniček.
• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím veškeré zednické, obkladačské, malířské a bourací práce
s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, kanceláří, domků a sklepních prostorů. mob. 777 670 326.
• SPOUŠTĚCÍ GARNÝŽE-snadné věšení záclon,
dále nabízíme žaluzie veškerých typů, šití byt. doplňků, malířské a lakýrnické práce. Tel.: 608 573 284.
• PROVÁDÍME bytová jádra, obklady, dlažby, podlahy, štuky a malování stěn, vodu, plyn, elektro,
izolace, instalatérské a jiné práce. Praha a okolí.
Kvalitně a spolehlivě za nízké ceny, sleva do 20 %.
Malé i velké zakázky. Tel.: 739 613 488, E-mail:
jin60jir@seznam.cz.
• BOURÁNÍ BYTOVÝCH JADER včetně odvozu
za 6 900,- Kč, dále nabízíme řezání, bourání bytových příček, ořezávání + kácení stromů, zednické, elektroinstalační a instalatérské práce. Tel.:
775 677 928.
• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvorů –
stavební sutě, nábytek, elektrospotřebiče atd. Doprava a jiné práce dle dohody. Tel.: 775 677 928.
• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, malířské
práce, stropní kazety, levně, rychle, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 603 494 330, E-mail:
ivan.lafek@email.cz.
• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - kompletní
malířské práce, štukování panelů, stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za rozumné ceny. Tel.: 603 475 667,
www.123malovani.cz, e-mail: infomal@volny.cz.
• NABÍZÍM malířské lakýrnické práce, štukování,
sádrovou stěrku, imitace dřeva ﬂádrování. Mob.:
605 486 708, 736 691 087.
• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARISTON,
CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, PHILCO,
WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. P. Podlipný tel.:
603 276 606.
• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské práce.
Bytová jádra a rekonstrukce bytů. KVALITNĚ. Rakovec 267913922, 18-21:00, 608 709 716 přes den.
www.rakovec.cz.
• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14,- Kč/m2.
Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
• MALBA MÍSTO TAPET, trhání tapet, štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné úpravy bytů
provede Miroslav Rychlý. Telefon: 222 982 922,
604 517 565.
• PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, natěračské i lakýrnické
práce + štukování, stěrkování. tel. 606 227 390,
emil-jsaifrt@seznam.cz.
• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirlpool,
Ignis a Tatramat. Opravy provádíme v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. Telefon: 272 761 234,
602 366 328.
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• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stěhování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné
ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137,
www.stehovanibytu.cz.
• MYTÍ OKEN (plast. 3+1 cca 300 Kč), čištění koberců a čalounění. Tel.: 606 148 453 nebo 222 955 295
- Fa Šilha. Objednávky nejlépe po 18. hodině.
• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. Škapa,
tel. 728 386 419.
• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veškeré
zednické a obkladačské práce, malování, štukování, plovoucí podlahy. Kvalita a rozumná cena. Tel.:
720 391 187, email:skutchan@seznam.cz.
• REKONSTRUKCE bytů, bytových jader, nebytových prostor. Obklady, dlažby, malování, štukování,
plovoucí podlahy a další práce. Tel.: 739 990 814,
734 404 700.
• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, plyn,
topení, výměny zařizovacích předmětů, připojování
kuchyní a podobně. Výměny rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.: 603 344 485, email:
jirka.vlasak@volny.cz.
• SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON. Spouštěcí garnýže.
Žaluzie všech typů. Tel./fax: 271 914 222, mob.:
602 371 996.
• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednické práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. Volek, Jižní
Město, tel.: 602 649 359.
• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nová
dvířka na vaši kuchyň a vest. skříně, šuplíky pod
linku, skříňky na míru, výměna prac. desky. Vrba –
603 438 707 www.vrbakuchyne.cz.
• BAZAR-NÁBYTEK-vykupujeme-prodáváme: ledničky, porcelán, obrazy a likvidace pozůstalostí.
Po–Pá 10–17 hod. Na universitním statku 1a, P10Malešice. Tel.: 603 865 336, 274 779 716.
• „HODINOVÝ MANŽEL“, od drobných oprav
až po celkové rekonstrukce. Voda, plyn, topení,
elektrika, zedník ad. Havarijní servis 24 hod., tel.:
+420 777 635 853, novotny77@email.cz,
www.ﬁrma.jex.cz.
• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů malých
a středních plemen, Leopoldova 1681, Praha 4
(za Albertem). Objednávky na tel.: 608 760 762.
• MODELÁŽ GELOVÝCH NEHTŮ za příznivou cenu,
nové 550 Kč, doplnění 400 Kč, v Praze 4 Modřanech. Nabízím modelaci též i u Vás doma, Po-Ne
časově neomezeno, tel. 603 108 601, e-mail:
evik.bmw@seznam.cz.
• KADEŘNICTVÍ JULIE pro dámy, pány a děti. Pro
každou zákaznici dárek s sebou a masáž hlavy
zdarma. Kontakt: 773 217 771, Modletická 1388,
www.salonjulie.euweb.cz. Přijmeme pedikérku,
manikérku, masérku a kosmetičku - nástup možný
ihned, volejte 607 560 953.
• PEDIKÚRA OD 160 Kč, manikúra 140 Kč, kadeřnictví-pánské stříhání od 80 Kč, dámské kompletní
stříhání 250 Kč, kosmetika od 350 Kč, Studio IVETA,
Modletická 1389, Praha 4, obj. na tel: 777 586 848.
Přijmu kadeřnici.
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ - šití na míru, úpravy, opravy. J. Majerová – Chodov ulice Zakouřilova 94, Tel.:
272 929 597
• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opatov. Vymáhání pohledávek, majetkové spory, smlouvy a dohody, nemovitosti, byty, rozvody a právo rodinné, občanské, obchodní a pracovní. JUDr. Břetislav Kunc,
Lečkova 1520, Praha 4, tel. 602 190 800.
• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty, nemovitosti,
úschovy. Tel: 603835609, www.advocate-brown.eu,
e-mail: eva.brown@volny.cz.
• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, rekonstrukce
účetnictví. Všechny daně, mzdy, DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. Tel. 604 618 298,
222 364 018.
• KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, daně, zastup.
na úřadech atd. Externě nebo docházením 2 x v týdnu do ﬁrmy. ŽL. Tel.: 603 809 761.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, koupě a výměn
bytů. Dlouhodobá specializace na Jižní Město, Prahu 4 a 10. Právní servis zajištěn. RK Ing. Hloušek,
Praha 4-JM. Tel.: 272 927 497, 607 636 784.
• VÁŽNÝ ZÁJEMCE koupí družstevní byt 2+kk
na Jižním Městě. Realizace během září. Tel.:
607 686 460.
• HLEDÁME KE KOUPI byt 3+kk až 4+1/L. Pouze na Jižním Městě. V osobním nebo družstevním
vlastnictví. Stav bytu může být původní nebo po rekonstrukci. Tel.: 721 606 214.
• KOUPÍM BYT 1+kk na Jižním Městě a prodám byt
OV 2+kk na Chodově. Možná i výměna s doplatkem.
Tel.: 722 225 134.
• VYMĚNÍN 2+kk, 47 m2, Zdiměřická za 3+1/L
na Jižním Městě. Tel. 605 265 957.
• PRODEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY Staráme se
o Jižní Město. RIM Realit T: 725 001 188, E-mail:
rimrealit@rimrealit.cz W: www.rimrealit.cz (najdete
nás v OD Chrpa, Krejnická 1, Praha 4 – u vchodu
do Alberta).
• KOUPÍM BYT, nebo rod. dům kdekoliv v Praze,
i ve špatném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné - nájemní, družstevní,
LBD i nečlena družstva, služební, podnikový apod.
Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, podílová
spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu
atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou,
s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt
či domeček mimo Prahu a doplatek apod. Platím
v hotovosti, záloha možná ihned. Tel: 222 941 032,
nebo 603 420 013.
• PRONAJMEME dva byty v Praze 4, 1+kk
za 8500 Kč a 2+kk za 10 000 Kč. Ceny jsou včetně všech poplatků. Zařízení na dohodě. Tel:
777 615 730, 266 706 276.
• VYMĚNÍM dva státní byty za jeden. 43 m2, cihla,
2+kk, Praha 5 u metra Smíchovské nádraží a garsoniéru 34 m2, balkón, Praha 11, u metra Opatov,
vyměním za byt o velikosti cca 60 m2, nejlépe před
privatizací. Oby byty jsou po rekonstrukci. Tel:
602 849 083.
• PRODÁM CHATU na vlast. pozemku 300 m2 v zahrádk. kolonii Cholupice. Chata je celá podsklepená.
Zavedena el. a voda. Dobré spojení, v dosahu MHD.
Pěkná lokalita mezi lesy. Cena 450 000 Kč. Seriózní
jednání, ne přes RK! Tel.: 723 722 150.

Ostatní
• DOMOV PRO SENIORY Praha 4 přijme kuchaře/
ku, vyučení v oboru, praxe vítána, nástup 1. 10.
2010, Tel.: 271 198 409.
• DOMOV PRO SENIORY Praha 4 přijme zdravotní sestru s registrací, nástup ihned. Tel.:
602 256 619.
• MATEŘSKÁ ŠKOLA MANDOLINKA přijme učitelku / učitele / mateřské školy od září 2010. Příjemné
prostředí, výborná kuchyně, sehraný kolektiv. Informace na tel.: 608 516 547.
• SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR v Praze na JM přijme
na začátku sezony nové členy i začátečníky. Zkoušky
ve středu 19:30 – 21:30, duchovní hudba včetně spirituálů; 723 695 895, smiseny.sborjm@seznam.cz.
• GRAFOLOGIE, KRESBA-MALBA, ARTETERAPIE a jiné kurzy od 20.9.2010 nabízí GPI
v Ateliéru na Praze 2. Tel.: 602 277 019, e-mail:
g.isis@centrum.cz, www.grafologisis.cz.
• FENG SHUI–univerzita, semináře, kurzy, přednášky. Začínáme již v září. Feng Shui – konzultace,
poradenství, interiéry, exteriéry, návrhy, realizace.
www.byu.cz, Více informací na 602556479.
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Se Štěpánem Škorpilem pár vět o životě
Tolik let jsi dělal sporťáka, jaký sport ti
Kam v tom letním vedru takový spěch?
Vypadá to na okurkovou sezonu, byl zvlášť blízký?
Jako absolvent Fakulty tělesné výale opak je pravdou. Finišuji v přípravě
chovy a sportu Univerzity Karlovy jsem si
na seriál přenosů z mistrovství Evropy
atletů v Barceloně. To bude přes pade- „očichal“ řadu sportů, ale nakonec se můj
sát hodin živého vysílání na Eurosportu. sportovní život vykrystalizoval do letBezprostředně navazuje moderování na mistrovství světa juni- Štěpán Škorpil při setkání
orských veslařů v Račicích – ale v Hájích.
pořád se snažím najít čas pro
čtyři vnučky. To je moje veliká
radost a permanentní životabudič…
Když se ohlížíš za cestou moderátora a redaktora, jaké
vzpomínky se vybavují?
Byly i smutky – nikdy nezapomenu na pocity při prohře
našich hokejistů na mistrovství
světa 1979 v Moskvě s tehdejším Sovětským svazem jedna
ku jedenácti. Ale na druhou stranu třeba premiérový světový
šampionát atletů v Helsinkách
v roce 1983 přinesl skvostné
pocity u mikrofonu i mimo něj.
Finové udělali pro hvězdy královny sportu opravdu noblesní přehlídku a naše
výprava tam mezi 151 zeměmi skončila
čtvrtá! Bomba! I komentátorská profese
je jako sám život – jednou jsi dole, jednou nahoře… Tak to viděli už geniální
Voskovec a Werich.

to jsou dva dny tvrdé, ale nádherné atletické vášně. Mám jich za sebou jen šestadvacet, ale nezapomenu ani na jeden.

Bydlel jsi léta na Jižním Městě, ale teď
prý jsi se odrodil?
Na „Jižák“ jsem se stěhoval 30.
srpna 1978, v době atletického
mistrovství Evropy na pražském
Strahově. Stačil malý náklaďáček, moc věcí jsme jako mladé
manželství neměli. Pamatuji legendární igelitové návleky, když
se šlo na autobus směr metro.
Končilo na Kačerově. Prostě
bylo tu bláto po kolena, ale člověk to dnes bere s úsměvem –
věděl, že bude líp…
Téměř na den přesně jsem byl
na „Jižáku“ dvacet let – dostavěli jsme družstevní byt v Kateřinkách, jen pět, šest minut
od původní adresy, a tam jsem
teď doma. Máme své Kateřinské království, partu lidí, která
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
odmakala na svých bytech tisíce
hodin – a bydlí se nám příjemně.
Jsme ale stejně jakýmsi apendixem Jižně-zimní kombinace v podobě atletiky
ního Města – na jedné straně krásy Mia basketbalu. Desetiboj jsem „dotáhl“ až
po úroveň československého doroste- líčovského lesa, na druhé straně výhody
neckého rekordu a k pěti startům na mi- metra, vybavenosti „Jižáku“ – já to ani
jako změnu místa bydliště nevnímám.
strovství republiky. Na podzim jsem se
těšil na týmový basket, na jaře na indivi- Tady jsem doma…
Jiří Bartoň
duální atletické krásnotrápení. Desetiboj,

Doplňte správně dnešní
tajenku:

„...Na Den zdraví….“
Vylosovaní luštitelé tajenky získají 10% slevu na nákup produktů
prodávaných v lékárně
v Poliklinice Šustova
(sleva se nevztahuje
na doplatky receptů).
Odpovědi zasílejte do
konce září na adresu
redakce Klíče, Ocelíkova 672, 149 41
Praha 415, e-mailem:
klic@praha11.cz nebo
osobně do redakce. Nezapomeňte uvést vaše
jméno a kontakt.
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SENIOŘI

Dům pro seniory ﬁnišuje
Už jen několik týdnů zbývá k zahájení
provozu Domu pro seniory, který se letos v únoru začal stavět v Janouchově
ulici, a podle toho to tam dnes vypadá.
Nervozita i pracovní tempo roste. Vedle
stavbařů stoupá tlak i zainteresovaným
zaměstnancům Jihoměstské sociální,
která jej bude provozovat. Dům vzniká
vybudováním čtvrtého pavilonu ke třem
stávajícím, ve kterých po celou dobu
běží provoz odlehčovací služby.
Pracovní skupina pro start a rozjezd
Domu pro seniory, kterou sestavil ředitel JMS Jan Gabriel, promýšlí nejmenší
detaily tak, aby první klienti v říjnu vůbec

nepoznali, že jejich pokoj před týdnem
opustil poslední řemeslník.
Vedoucí celého zařízení v Janouchově ulici Izabel Soukupová sice má zkušenosti s podobným provozem, ale tady
jde o poměrně unikátní spojení dvou
různých, i když navazujících služeb, navíc
za provozu jedné z nich. „Je to honička,“
říká s úsměvem, „ale zvládneme to…
musíme.“
„Nesmíme na nic zapomenout,“ hecuje členy pracovní skupiny Jan Gabriel
a pokračuje, „o tom, že všechno musí
fungovat od prvních hodin, není třeba
diskutovat, ale důležité je, aby se tu na-

šim klientům líbilo a aby zde našli nový
domov. To je teď naším největším úkolem, se kterým v posledních dnech chodíme spát a ráno se probouzíme. Věřím,
že to bude vidět.“
Veškeré potřebné informace včetně
přihlášky, žádosti o příspěvek na péči
a další formuláře naleznete na
www.jmsoc.cz, nebo
u Izabel Soukupové tel.: 724 603 319,
272 916 454 Janouchova 670,
nebo Evy Meixnerové tel.: 724 603 302,
267 990 164 Šalounova 2025.
Jan Meixner

Nabídka akcí pro seniory: září–říjen 2010
Den
Datum
Hodina

Neděle
10. října
14.30
Neděle
24. října
14.30

Název akce

Program

Vstupné

VEPŘOVÉ
HODY

Staročeská zabijačka se všemi tradičními dobrotami
Ceny dotuje MČ P 11
Tanec + živá hudba

ZDARMA

POSVÍCENÍ

Kachna, bílé zelí, červené zelí, špekový
knedlík, houskový knedlík, bramborový
knedlík
Menu v ceně vstupenky
Tanec + živá hudba

120,Kč

TANEČNÍ
ODPOLEDNE

K tanci hraje tradičně
BRDSKÁ PĚTKA

50 Kč

TANEČNÍ
ODPOLEDNE

K tanci hraje tradičně
BRDSKÁ PĚTKA

50 Kč

Informace
vstupenky
EVA MEIXNEROVÁ
ŘEDITELSTVÍ JMS, a. s.,
ŠALOUNOVA 2025
TEL.: 724 603 302 nebo 267 990 164

Pátek
1. října
13.00

STRAVOVACÍ CENTRUM
KŘEJPSKÉHO 1502
KLUB SENIORŮ A ZAHRADA

Středa
15. září
13.30

Místo

Oběd může zachránit život
Rozvoz obědů klientům Jihoměstské
sociální, a. s., patří k nejžádanějším
službám, které tato společnost nabízí.
Každý den křižuje ulice Jižního Města několik vozů rozvážejících obědy seniorům,
pro které je v mnoha případech setkání
s pečovatelkou přivážející oběd jediným
kontaktem s „živým“ člověkem toho dne.
Takový kontakt ale také znamená jistotu,
že v případě jakékoli nehody se každý
den nejpozději v poledne objeví někdo,
kdo přivolá pomoc.
Nejde jen o teoretickou možnost.
Občas se skutečně stává, že se pečovatelka na klienta nedozvoní, což může
znamenat cokoli. Hlubokým spánkem či
pozdním návratem od lékaře počínaje až
po zdravotní indispozici konče. To ovšem
ve chvíli prvního zazvonění není jasné.
V ten okamžik startuje předem stanove-
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ný a praxí ověřený proces. Posádka ihned
informuje svoji vedoucí, která zkouší klienta telefonicky kontaktovat. Pokud se
jí to nepodaří, pokračuje v kontaktování
rodiny. Když se nepodaří dovolat nikomu
ze seznamu telefonních čísel rodinných
příslušníků, volá ošetřujícího lékaře klienta, resp. záchrannou službu, a policii.
„Záleží na tom, kolik kontaktů nám
klient dá k dispozici,“ říká koordinátorka
pečovatelské služby Alena Třebínová,
která podobné situace řešila mnohokrát.
„Na místě vždy zůstává pečovatelka
a čeká na vyřešení situace, zatím co řidič
s druhou pečovatelkou pokračuje v rozvozu obědů dalším klientům. Někdy k výjezdu zdravotníků vůbec nedojde, protože se nám nebo někomu z členů rodiny
podaří s klientem spojit, a tak zjistit, že
nejde o nic vážného, ale nejsou ojedině-

lé případy, které končí hospitalizací v nemocnici.“
Existují také situace, kdy pečovatelka z důvodu omezené pohyblivosti
klienta disponuje klíči od jeho bytu a při
dovezení oběda jej nalezne v bezvědomí nebo ve stavu, kdy po pádu není
schopen pohybu. „Tady posádka přímo
volá rychlou záchranku a do jejího příjezdu pečovatelka poskytuje první pomoc.
Všechny naše pečovatelky mají zdravotní kurz a jsou schopny v první fázi kvaliﬁkovaně zasáhnout,“ říká Alena Třebínová
a dodává, „buďto oběd dovezeme, nebo
zjistíme, proč to nejde.“
Na otázku jestli v podobné situaci
došlo i k záchraně života odpovídá, že
mnohokrát.
A tady pak má oběd cenu života.
Jan Meixner
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11 DNŮ PRAHY 11
Čtvrtek 9.9. Zahájení oslav
16.00 – 21.00 hod.
park u stanice metra Opatov
Zahajovací koncert s DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND,
dále vystoupí Petr Šiška se skupinou LEGENDY
SE VRACÍ a jeho host Markéta Konvičková a děti
z Jižního Města.
Křest fotograﬁcké knihy „Praha 11 obrazem“.
Divadlo Na nitích. Bohatý doprovodný program
a atrakce pro děti 14.00 – 20.00 hod.
Moderuje Vlasta Korec
Pořádá Městská část P11

Pondělí 13.9. Den sportu a životního prostřední

9.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 18.00 hod.
MEDIFIN poliklinika Šustova
Představení subjektů, které se zabývají zdravotní
tématikou. Občané mohou mimo jiné darovat krev
v transfuzní stanici, nechat si změřit tlak a seznámit
se s prací záchranářů a dalších složek poskytování
první pomoci. Během dne se uskuteční besedy s lékaři
různých odborností.
Soutěže pro děti.
Pořádá Městská část P11 a Mediﬁn poliklinika Šustova

15.00 – 19.00 hod.
DEN SPORTU
Mikulovka sportovní areál
Exhibiční zápas osobností „Českého fotbalu“,
plážový volejbal dvojic, ﬂorbalový koutek,
fotbalový zápas přípravek, pohybové dovednosti
pro každého, malování pro malé
i velké, dětské atrakce.
DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
park u stanice metra Opatov
Farmářské trhy a další zajímavý program na téma
životní prostředí. Ekologické stádo, střiž ovcí a výrobky
z vlny, třídění odpadů, ﬂoristika a aranžování květin,
mykologie, výcvik a práce policejních psů a další.
Doprovodný program pro děti.
13.30 – 15.00 hod.
park u stanice metra Opatov
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA TÉMA „VODA A ZÁBAVA“
Pořádá Městská část P11 a Sportovní Jižní Město, o.p.s.

Sobota 11.9. Pivní festival s Jihoměšťanem

Úterý 14.9. Den bezpečnosti

14.00 – 20.00 hod.
park u stanice metra Opatov
Vystoupí VILÉM ČOK s kapelou, ŽELEZNÝ ZEKON,
kapela Schovanky, mezinárodní a tuzemské folklórní
soubory.
Pivní soutěže, doprovodný program pro dospělé i děti.
Moderuje Jolana Nováková a Michael Dymek
Pokračování programu od 20.00 hod.
v Jihoměstkém pivovaru, Podjavorinské 1602/11.
Pořádá Městská část P11 a Jihoměstský pivovar

9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
park u stanice metra Opatov
Prezentace složek integrovaného záchranného
systému – ukázka zásahů městské policie,
Policie České republiky a hasičů, práce záchranářů,
dobrovolných hasičů.
Pořádá Městská část P11

Pátek 10.9. Den zdraví

Neděle 12.9. Jižní Město hraje, zpívá, tancuje
13. roční folklórního festivalu na Jižním Městě
14.00 – 16.30 hod.
park u stanice metra Opatov
Vystoupí mezinárodní soubory z Řecka, Makedonie,
Itálie, Srbska, Vietnamu…
Pořádá Městská část P11
a Základní umělecká škola Jižní Město, Křtinská

Středa 15.9. Den seniorů
13.30 – 17.30 hod.
Křejpského 1502
Vepřové hody, hudební vystoupení skupiny BRDSKÁ
PĚTKA, zábavné taneční a sportovní soutěže o ceny.
Pořádá Jihoměstská sociální

TECHNOLOGIE PRO GASTRONOMII

Sobota 18.9. Chodovská pouť

13.30 – 17.30 hod.
Kulturní centrum Zahrada
Vystoupení žáků MŠ a ZŠ, vystoupení rodičů
MŠ Anny Drabíkové a oceňování pedagogů
a dalších zaměstnanců ve školství.
Pořádá Městská část P11

11.00 - 18.00 hod.
park u Chodovské tvrze
4. ročník Chodovské pouti, tentokráte v duchu
výtvarném, plném malování, kreslení, stříhání, lepení
a jiného tvoření s exkluzivní návštěvou vynikajícího
ilustrátora Adolfa Dudka. Nebude chybět opravdová
střelnice, živá hudba, pouťové atrakce a soutěže
a pohádky pro děti.
Pořádá KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.
II. ŘEMESLNÝ TRH NA JIŽNÍM MĚSTĚ
10.00 – 17.00 hod
Centrální park u metra Opatov
Perníkáři, předení na vřetánku, paličkování, vizovické
pečivo, foukané sklo, umělecký kovář a šperkař
a mnoho dalších.
1. HISTORICKY NEJVĚTŠÍ SRAZ PSŮ
v areálu Na Jelenách.
Přihlašte své pejsky na www.psilaska.cz.
Výtěžek z akce půjde na psí útulky!

Pátek 17.9. BLOX party

Neděle 19.9. Balonstory a plážová párty

17.00 – 21.30 hod.
park u metra Opatov
3. ROČNÍK FESTIVALU HUDBA MEZI BLOKY.
3 generace raperů a hip-hoperů: MANŽELÉ, PSH,
PRAGOUNION, ERIKA, FOGGY FODDOSH,
BEATBURGER, GETA a další.
Poprvé v historii se na jednom pódiu setkají 3 generace raperů a hip-hoperů, které spojuje jedna kultovní
pecka: „Jižák, Jižák, město snů“. Kapela Manželé,
která stojí za jejím vznikem se setká se členy PSH,
kteří oživili její slávu a na scéně bude i nejmladší
generace budoucích talentů z Jižáku, kteří na tento
hit mají svůj vlastní názor. To vše za doprovodu živé
kapely složené z vynikajících muzikantů ze skupiny
NAVIGATORS a dalších hostů jako je ERYKAH FEČO,
BEATBURGERBAND, WWW nebo KATO Z PRAGO
UNION.
Program od 17.00: Radio Spin live stage – Street
Cypher, Breakdance battle, Beatbox battle.
Pořádá Městská část P11
a KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s.

15.00 – 22.00 hod.
park u stanice metra Opatov
ZÁVĚREČNÝ KONCERT K UKONČENÍ
OSLAV JIŽNÍHO MĚSTA.
Hlavní hosté večera YOYO BAND a DAN
NEKONEČNÝ Show. Vzlet horkovzdušných balónů.
V bohatém hudebním programu dále vystoupí
námořnický BRASS BAND, bubenická MRIMBA
Show, Mistr ČR v barmanské show PAVEL HURTA,
LATINO DJ.
DIVADÉLKO FRIDOLÍN zahraje Vodnickou pohádku.
Bohatý doprovodný program a atrakce pro děti.
VYHLÁŠENÍ 2. ROČNÍKU SOUTĚŽE „REGENERACE
JIŽNÍHO MĚSTA 2010“ a ocenění nejúspěšnějších.
Slavnostní představení modelu a expozice k projektu
Jedenáctka VS, bazény a sportoviště na Jižním Městě
a poklepání základního kamene.
OHŇOSTROJ na závěr.
Moderuje Vojtěch Bernatský
Pořádá Městská část P11
II. řemeslný trh na Jižním Městě pokračuje
10.00 – 17.00 hod
Centrální park u metra Opatov

Čtvrtek 16.9. Den školství

Program doprovodných akcí najdete na www.praha11.cz
Změna programu vyhrazena.
Stavební a malířská s.r.o.
Zámečnické práce Krampera
Izoservis s.r.o.
Elektroservis Vacek
Instalaterství Lakomý
Elsico spol. s.r.o.
LIKON
Jarolím Jan

INZERCE

MASO – UZENINY KK

MILOŠ KŘEČEK
Školní rok tu zase máme, ke Křečkovi zavítáme!
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443
Akční ceny ZÁŘÍ
Královský játrový salám 99,90 69,90 kč
Dunajská klobása
179,90 149,90 Kč
Vysočina
149,90 119,90 Kč
Cikánská pečeně
169,90 139,90 Kč
Zámecká šunka
139,90 109,90 Kč

Bok s česnekem
Gothajský salám
Kuřecí řízky s.k.
Vepřová pečeně s.k..
Krůtí vrchní stehno

Trvale snížená cena
139,90 109,90 Kč Vídeňské párky
99,90 Kč
89,90 59,90 Kč Kuřecí šunka
99,90 Kč
104,90 89,90 Kč
119,90 99,90 Kč Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy
54,90 49,90 Kč
do vyprodání zásob.

O t e v í r a c í d o b a : p o n d ě l í – p á t e k 7 00 – 1 8 00 h o d .
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NIC NENÍ PROBLÉM...!

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner ﬁrmy OPTIMI
tel.: 272 931 863, 603 501 672
hrbek-tomas@seznam.cz, www.zasklenalodzie.cz

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

bazén se slanou vodou

tel.: 606 902 916
Klic-88x30.ai 22.7.10 13:37:38

Poliklinika Litochleby, Hviezdoslavova 1600, Praha 4-Jižní mČsto
ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA

ÁLNĚ:
AKTU
zápis právě
probíhá!

pro děti i dospělé

®

- konverzace s rodilým mluvčím
- příprava ke Cambridgeským zkouškám
- výuka Aj v mateřských školách

Více informací naleznete na:
www.jsfan.cz

tel.: 777 147 599

email: jsfan@jsfan.cz

,,specialista na dětské kurzy“

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 ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO
tel.: 731 208 823, 272 937 482
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz
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Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

www.praha11.cz

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Stavba: JMI – ukončení Centrálního parku
O prázdninách jste si určitě všimli stavebních prací v Centrálním parku. Na to,
s jakými úpravami se tady počítá, jsme
se zeptali vedoucí odboru životního
prostředí ÚMČ Praha 11 Ing. Yvony
Hájkové.
Stavbu JMI-ukončení Centrálního
parku převzalo k realizaci hl. m. Praha,
které prostřednictvím odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy
park postupně po etapách dostavuje dle předem schválené projektové
dokumentace. Z důvodu postupného
uzavírání nájemních smluv se
soukromými vlastníky některých pozemků na území Centrálního parku byla dostavba
jedné z etap rozdělena na dvě
části, přičemž první – vstupní
část u ul. U Modré školy je nyní
v realizaci.
Samostatně, v souladu
s celkovou koncepcí parku
a schválenou projektovou dokumentací, byla vysazena alej
platanů, vystavěno hřiště pro
malé děti a hřiště pro větší
děti s hřištěm pro míčové hry
a složitějším typem lanové
prolézačky.
V letošním roce dokončovaná etapa byla zahájená již vloni úpravami v severovýchodní
části parku u ul. Michnovy, a to
výstavbou zpevněné plochy,
kterou doplňuje altán, pítko
a sadové úpravy. V letošním

roce pokračuje výstavba chodníku včetně veřejného osvětlení podél severní
hranice parku, v souběhu se stavbou
cyklostezky. V současné době se dotváří nástupní plocha do Centrálního parku
od ul. U Modré školy a konečné Metra
Háje. Nový vzhled dostane i zastávka
MHD. Pro lepší orientaci cyklistů budou
vyznačeny pásy navazující na cyklostezku. V prostoru vstupní části parku
budou umístěny lavičky pro odpočinek,
odpadní koše a ostatní doplňující mobiliář.
V příštím roce je plánována stavba

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Tip pro odběratele plynu – mobilní
kancelář Pražské plynárenské, a. s.
Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Prometheus,
energetické služby, s. r. o., a ÚMČ Praha 11 nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní
kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s., mohou vyřídit záležitosti
související s odběrem zemního plynu
bez návštěvy kontaktních míst v Praze
2 a 4.
Termíny přistavení :
14. 09. od 9 hod.
5. 10. od 13 hod.
9. 11. od 9 hod.
25. 11. od 9 hod.
16. 12. od 13 hod.

KLÍČ 14/2010

do
do
do
do
do

13 hod.
17 hod.
13 hod.
13 hod.
17 hod.

centrálního promenádního chodníku,
který zůstává v trase současného, ale
bude rozšířen a doplněn zapuštěnými
světly. Podél promenádního chodníku
byla v předstihu vysazena již zmiňovaná platanová alej. Avšak realizace závisí na ﬁnančních možnostech hl. města
Prahy.
V současné době investor hl. m. Praha prostřednictvím odboru městského
investora a ve spolupráci s městskou
částí připravuje dostavbu další etapy
parku.
red

Mobilní kancelář bude umístěna v automobilu označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném na veřejném
parkovišti ulice Černockého (u Komunitního centra matky Terezy).
Mobilní kancelář poskytuje:
zahájení, převod a ukončení odběru
zemního plynu změny smluvního vztahu
(způsob placení, zasílací adresy, jména
atd.) převzetí reklamace, výměnu, kontrolu a zaplombování plynoměru informace k otázkám souvisejícím s dodávkami
zemního plynu, tiskopisy a informační brožury. Služeb mobilní kanceláře
mohou využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy. Info na tel.: 267 175 174
a 267 175 202.
red

Na jaká témata reportáží se můžete
těšit ve vydáních
TV Praha 11 vysílaných v druhé
polovině června?
Od 6. září
Občané se ptají, starosta odpovídá
Pomoc Prahy 11 povodněmi zasaženému Jablonnému
Regenerace škol ZŠ Campanus, Pošepného a dalších
Otázky pro… Michala Javůrka na téma sport
Herbadent SJM Praha 11 na Czech Open 2010
Od 13. září
Vítání školního roku 2010/2011 v Centrálním parku
Otevření detašovaného pracoviště MŠ Jažlovická v ZŠ
Ke Kateřinkám
Otevření nové mateřské školy v Modletické
Zářijové výstavy v Chodovské tvrzi
Vzdělávací kurzy v oblasti sportu pro trenéry, cvičitele
a učitele
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Kulturní přehled
Mladá Praha 2010 i na Chodovské tvrzi
Mezinárodní hudební festival (MHF) Mladá Praha letošním rokem poprvé ve své
devatenáctileté historii opustí centrum
naší metropole a jeden z koncertů proběhne u nás na Jižním Městě. Občané
i návštěvníci Jižního Města mají jedinečnou šanci zúčastnit se koncertu v pátek
10. září od 19 hodin v krásných prostorách Chodovské tvrze. Náročnému
pražskému publiku se představí mladé
neokoukané tváře - naděje české i mezinárodní klasické hudby.
Vstupenky na tento koncert je možné zarezervovat a vyzvednout v před-

prodeji v prostorách Chodovské tvrze.
Vstupné na tento koncert je dobrovolné
a vybrané peníze budou předány nadaci
Světluška.
Program:
10. září, 19.00
Praha 11, Chodovská tvrz
Molly Shambo (USA) ﬂétna
Helcea (CZ) smyčcový kvartet
G. F. Händel, T. Takemitsu, C. Franck,
L. Janáček
Bližší informace o MHF Mladá Praha naleznete na internetové stránce
www.mladapraha.cz.

KC Zahrada

17. 9., 17.00: Hudba mezi bloky / BLOX party,
Open air stage metro Opatov - „Jižák, Jižák, město
snů“ - 3 generace hip-hoperů na jedné stagi! Manželé, PSH, Erykah Fečo, BeatburgerBand, GETA,
Fogy Fogosh a další z Jižního Města. Živá kapela!
Akci zahájí Radio Spin Live Stage na stejném místě.
Vstup volný
18. 9., 17.00: Dobytí Jižního pólu - 10. ročník
festivalu nízkoprahového klubu Jižní pól. Odpolední
program pro mladší děti s rodiči i starší bez rodičů.
Na večerním koncertě vystoupí kapely Skapollo,
Unholy preachers, Queens of everything, Basta
Fidel a Manželé. Vstup volný
Více na www.kczahrada.cz,
www.myspace.com/zahradakc, www.webticket.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
Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast.
Jarníkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast.
U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov
a kolejí JM.
Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových
kurzů, workshopy streetartových disciplín.
PROGRAM V ZÁŘÍ 2010:
7. 9., 17.30: Drum Circle – Aktivní vytváření hudby
pro muzikanty i nemuzikanty. Od 17.30 pro rodiče
s malými dětmi, od 18.30 pro všechny ostatní.
100 Kč / děti, studenti, senioři 50 Kč / rodinné
vstupné 200 Kč
11. 9., 11.00: Výtvarná dílna – veselí a pohybliví
klauni, práce s různými materiály. Dílna pro děti
všech věkových kategorií pod vedením paní Němcové. 40 Kč
13. 9., 17.00: ZUŠ Křtinská a děti z Hamburku
/ vernisáž výstavy – česko-německá výstava
výtvarných prací dětí z Prahy 11 a dětí ze základní
umělecké školy v Hamburku připomene 20. výročí
spolupráce obou měst. Vstup volný
15.9., 17.30: O Pejskovi a Kočičce / Říše loutek –
jedna z nejstarších inscenací na repertoáru divadla
uvede vernisáž výstavy této legendární pražské
scény pro děti. 50 Kč
15. 9., 19.00: Říše loutek / vernisáž výstavy
– Výstava k 90. výročí založení divadélka Říše
loutek představí návštěvníkům staré i nové loutky
a krásné staré kostýmy, do kterých se loutky dříve
převlékaly. Vstup volný
13.–16. 9. Týden otevřených dveří - Tradiční
otevřené hodiny všech kurzů ze zahradní nabídky.
Ukázkové lekce v termínech pravidelných kurzů jsou
zdarma. Čeká na vás cirkusová školka, divadelní
dílna, street dance a break dance, žonglování, škola
animace a novinka letošní sezony: Kurz YoYování
pod vedením mistra Evropy Vaška Kroutila! Více
na www.kczahrada.cz, sekce kurzy a dílny.
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Chodovská tvrz
Ledvinova 9, 149 00 Praha 11
tel./fax: 267 914 831
úterý–neděle 13.00–19.00 hod.
e-mail: info@chodovskatvrz.cz
www.chodovskatvrz.cz
PROGRAM V ZÁŘÍ 2010:
KONCERTY:
9. 9., 19.00: Sestry Havelkovy. Soubor dvanácti
nadšených hudebníků, kteří propadli kouzlu rané
swingové hudby, již řadu let provází své posluchače
do období mezi dvěma světovými válkami plného
rytmu, tance, inspirace, čistých ideálů, romantických lásek a snů. Soubor tvoří dámské vokální
kvarteto D. Šimíčková, P. Kohoutová, O. Bímová
a A. Vávrová a osmičlenný orchestr. Koncert se
bude konat na nádvoří.
10. 9., 19.00: Mladá Praha – koncert pro ﬂétnu
a smyčcový kvartet. Koncert v rámci 19. ročníku
mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha.
Vystoupí: Molly Shambo (USA) - ﬂétna, Helcea
(CZ) - smyčcový kvartet. Program: G. F. Händel, T.
Takemitsu, C. Franck, L. Janáček
16. 9., 19.00: Javory – Hana a Petr Ulrychovi.
Javory patří mezi stálice české hudební scény, a to
zejména díky tomu, jak zcela nově dokázali hlavní
protagonisté – sourozenci Hana a Petr Ulrychovi
– uchopit moravské lidové písně. Skupina funguje
od roku 1974 a své písně vycházející z moravské
melodiky obohacuje o vlivy rocku nebo popu. Můžeme tak říci, že Javory založily „moravskou world
music“. Koncert se bude konat na nádvoří.

21. 9., 19.00: Šansonové setkání. Z cyklu Šanson,
věc veřejná. Účinkují Rudolf Pellar, Milan Jíra, Jan
Petránek, v alternaci Marta Balejová nebo Filip
Sychra a host pořadu.
DALŠÍ POŘADY:
14. 9., 17.00: Z minulosti Jižního Města. Promítání fotograﬁí. Pořádá SPHV k 11 dnům Prahy 11.
GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)
Velká galerie
20. 7.–5. 9.: Sdružení pražských malířů a jeho
hosté. Vystavující: Tigran Abramjan, Vojtěch Adamec, Alena Antonová, Daniela Benešová, Jaroslav
Bobek, Vlasta Dlouhá, Stanislav Hanzík, Zdena
Höhmová, Pavel Humpolec, Jiří Kašpar, Jaroslav
Klát, Josef Klimeš, Alexandr Kozlov, Jaroslav Křížek,
Louis Mara, Hovik Muradian, Jiřina Olivová, Libor
Piskálek, Josef Pospíšil, Eva Pospíšilová, Zdeněk
Preclík, Marie Preclíková, Eva Prokopová-Kolmanová, Jan Řeřicha, Věra Sedláková, Valdemar Sokol,
Václav Stárek, Jiří Středa, Otakar Synáček, Hana
Tesařová, František Turek, Vladimír Veselý, Zdeněk
Vojta, Lenka Vojtová, Marie Zábranská
8. 9.–3. 10.: Proměny Jižního Města. Městská
část Praha 11 pořádá ve spolupráci s Chodovskou tvrzí výstavu fotograﬁí. Expozice představí
nejvýznamnější projekty a důležité události v životě
městské části za poslední čtyři roky.
Malá galerie
20. 7.–5. 9.: Václav Mach-Koláčný – Jablko pro
Evu. V. Mach-Koláčný se prezentuje v oblasti
malby, kresby, kombinované techniky, počítačové
graﬁky a částečně fotograﬁe a fotograﬁky. V jeho
obrazech se zřetelně snoubí jeho “moravská duše“
s „moravským koloritem“. Osobitým stylem ztvárňuje svět pocitů, iluzorních invencí a barevných fantazií, zvláště v oblasti ﬁgurální tvorby, ale i krajiny.
8. 9.–3. 10. Sdružení pražských malířů a jeho
hostů ze Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska. Vystavující: Petra Adámková, Lucie Bukovská,
Michal Čáda, Jana Herzová, Dana Hlobilová, Jiří
Hruška, Zdeněk Chotěnovský, Ludmila Jamníková,
Vojtěch Kolařík, Jiří Kryštůfek, Milan Křenek, Karel
Peřina, Magdalena Šnajdrová, Milan Vácha, Josef
Vajce, Helena Vančurová, Jiří Volf
Trvalé expozice Muzea Prahy 11
Tvrz a region v historii. Stručně přibližuje starší
i nedávnou minulost městské části Praha 11.
Jižní Město na fotograﬁích současníků výstavby.

www.praha11.cz

ZÁŘÍ 2010
Vstupenky – rezervace a prodej
V pokladně Chodovské tvrze:
Ledvinova 9, Praha 4,
denně kromě pondělí od 13 do 19 hod.
tel.: 267 914 831,
e-mail: pokladna@chodovskatvrz.cz
V informačních kancelářích MČ Praha 11:
Poliklinika Šustova 1930, Informační centrum
Opatovská 864/18, Informační kancelář Ocelíkova
672/1
Online na www.webticket.cz

Proxima Sociale
občanské sdružení
Rakovského 3138, Praha 12-Modřany
tel.: 241 770 232,
e-mail: oﬃce@proximasociale.cz
Klub Jižní pól, Malenická 1784, 148 00 Praha 11.
Otevírací doba: út, st, čt 14.00–20.00.

který je organizován Českým helsinským výborem.
19. 9. od 14.00 Narozeninová bramboračka.
Přijďte s námi oslavit 13. narozeniny Domečku.
Připraveny jsou soutěže pro děti, tvoření, jarmark
s odměnami, divadélko, narozeninové překvapení,
něco na zub. Letos téměř vše ve znamení brambor.
Můžete se zúčastnit i soutěže O největší přinesenou bramboru. Vstup dospělí 40 Kč, děti zdarma.
Pravidelný program:
Po 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Po 10.00–10.30: Zpívánky, hravé zpívání od peřinky do školky.
Út 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Út 15.30–17.30: Otevřená herna pro děti.
Út 15.30–16.00: Angličtina pro děti 3–4 roky.
Út 16.00–17.00: Angličtina pro děti 5–7 let.
St 9.00–12.00: Herna pro děti od 0–2 let.
St 10.00–10.30: Cvičení pro děti od 1 roku.
St 17.30–19.30: Poradna přirozeného plánování
rodičovství (nutno objednat na tel.: 777 200 431
nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz).

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2010:
Téma měsíce: ZÁŠKOLÁCTVÍ
1. 9. Grill party
2. 9. Turnaj ve fotbálku
7. 9. Filmový klub
18. 9. Hudební festival „Dobytí Jižního pólu 10.“
Změna programu vyhrazena.
V roce 2010 slaví Proxima sociale, o. s. ,10 let
činnosti na Praze 11.
Více na www.proximasociale.cz

Čt 9.00–12.00: Otevřená herna.
Čt 10.00–10.30: Cvičeníčko rodičů a dětí od cca
18 měsíců.
Pá 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Pá 10.00: Šikulové, tvořivá dílnička pro děti a rodiče. Doporučujeme vzít si s sebou zástěrku.
Více na www.mc-domecek.cz

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4-Háje,
tel.: 272 912 124, 603 468 151
benjamin@cmail.cz
Legální malba před KC Zahrada, kde Jižní pól
funguje

Mateřské centrum
Domeček
Komunitní centrum Matky Terezy,
U Modré školy 1, Praha 11
tel.: 773 993 985
e-mail: mcdomecek@seznam.cz
www.mc-domecek.cz
Pozor nová adresa: Komunitní centrum Matky
Terezy, U Modré školy 1, Praha 11.
Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2010:
Po prázdninách otevíráme Domeček 6. 9. 2010.
Pozor na změny v pravidelném programu MC
Domeček ve středy a čtvrtky.
Besedy
14. 9. 10.00: Vývojová psychologie – prenatální
období až mladší školní věk (např. psychická deprivace, syndrom CAN, násilí a zanedbávání v rodině,
výchovné styly, vývoj dětské kresby, psychopatologie dítěte, vstup dítěte do školy apod.)
21. 9. 10.00: Psychologie rodiny (např. vysvětlení
pojmů rodina, zdravá rodina a její odolnost, zvládání zátěže, dysfunkční rodina, typy rodin, rodinné
rituály a mýty apod.). Přednášky probíhají v rámci
projektu „Posilování rodičovských kompetencí“,

KLÍČ 14/2010

Z PROGRAMU NA ZÁŘÍ 2010:
Zápis do nových kurzů proběhne 2. 9. od 10–12
hod a 16–18 hod a 3. 9. 10–12 hod.
Pro nové členy bude zápis 6.9. 2010 od 10–12
hod.
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 a čt odpol.

Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let, st
dopoledne.
Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně
v 10.15.
Večerní cvičení s velkými i malými míči, st 19.00.
Tanečně pohybová průprava pro holčičky od 3–7
let, úterý 16.45 a 17.30.
Hrajeme a zpíváme si–pro děti 3–6let–zpívání,
hraní na jednoduché nástroje, út 11.45.
Dětský aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, st.
Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt
16.00.
Pískání na ﬂétnu pro děti od 3 let, po od 15.30
– 18 hod.
Hravá montessori školička, připraví děti na vstup
do školky, edukační program se cvičením a výtvarným tvořením nabídne dětem v příjemném
prostředí spoustu zážitků. Pro děti 2, 5–7let, st
9.00–12.00.
Program hravé montessori učení – přirozené a hravé učení dětí, pohybový rozvoj s využitím prvků
a pomůcek montessori pedagogiky pro děti od 18
měs.–3let, pondělí 10–12hod.
Cvičení pro těhotné – protažení a posílení důležitých svalových skupin, relaxace a dechová cvičení
pro nastávající maminky, které hledají možnost
pohybu i v těhotenství, čtvrtek 17.00.
Gravidjóga – pohybové sestavy vycházející z jógy,
dechová cvičení a relaxace přispívající k celkové
pohodě maminky před porodem, pátek 11.00
s hlídáním dětí.
Novinky
Laktační poradna pro maminky – informace v pondělí od 10–12 hod.
Informační hodiny: po 10.00–12.00 od 6.9. 2010
Více na http://benjamin.webpark.cz

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
Z PROGRAMU NA ZÁŘÍ 2010:
1.–3. 9., 14.00–19.00: Dny otevřených dveří.
Prohlídka prostor, možnost zápisu do zájmové
činnosti a osobní kontakt s lektory. DDM JM, Šalounova a Květnového vítězství.
8. 9., 13.00–18.00: Zastávka volný čas. Jízda
historickou tramvají. Pražské domy dětí a mládeže pořádají akci, kde na jednotlivých stanovištích
představí široké spektrum své činnosti. Palackého
náměstí.
11. 9. Janebův tajný závod. Šifrovací hra. Bloudění
po Praze ještě nikdy nebylo tak zábavné! Praha.
12. 9. Parníkem do ZOO. Pražské domy dětí
a mládeže spolu se ZOO Praha připravily pro děti
zábavný den plný her, soutěží a vystoupení. ZOO
Praha.
18. 9. Volejbalový turnaj smíšených družstev.
Akce určena pro amatéry a hráče 4. třídy PVS,
hraje se na venkovním hřišti s umělým povrchem.
V každém družstvu musí být nejméně dvě ženy
na hřišti. ZŠ Ke Kateřinkám.
Více na www.ddmjm.cz
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Kulturní přehled
Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 11-Chodov
tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

V 2. patře Křišťálová čajovna nově:
út–ne 14– 22.30, vstup zdarma.
Úterý–neděle 15.00: VESMÍRNÁ PÍSEŇ - hudebně
obrazová projekce tvořená v každém programu
vždy novým spojením obrazů Z. Hajného se snímky
z Hubbleova teleskopu. Ze záznamu doprovází T.
Fischerová a M. Moravec, hudba a zpěv Yoshié
Ichige.
Sobota–neděle 17.00: PUTOVÁNÍ VESMÍREM. –
hudebně poetická projekce.
Více na www.cestykesvetlu.cz

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2010
7. 9., 19.00: Zářivé schody k poznání - 11.
Virtuální, kvantová a hmotná sféra. Kvantové
vakuum jakožto Prázdnota, informační pole jakožto
kvantová doména, hmotný svět jakožto prožitkový
vesmír. Přednáší Petr Dostál.
8. 9., 19.00: Jednota vesmíru z pohledu mayského kalendáře. Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.
9. 9 , 19.00: Huna v praxi - o havajské ﬁlozoﬁi síly
pozitivního myšlení. Přednáší havajská léčitelka
Marjánka Kukui.
12. 9., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají... Mantry.
Mj. zhudebněné psychologem a terapeutem H.
Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá a slovem
doprovází Richard Holický.
14. 9., 19.00: Satsang s Robertem Adamsem –
žákem Ramana Maháršiho. Jak se pozná pravý
duchovní Mistr. Přednáší ﬁlozof, jogín, PhMr. Rudolf
Skarnitzl.
16. 9., 19.00: Setkání s Alžbětou Šorfovou Předpověď událostí od 9–12 /2010. Přednáší
Mgr. Alžběta Šorfová, poradce v oblasti rozvoje
osobnosti.
22. 9., 19.00: Jak se vyrovnat s těžkou životní
situací. Logoterapie-metoda, která pomáhá se
vyrovnat se smrtí, vinou a utrpením. Přednáší Pavel
Kalpakcis.
28. 9., 19.00: Duchovní odkaz manželů Tomášových. V pořadu budou uvedeny ukázky z jejich
duchovního dědictví, video, zvukové nahrávky a čtení z děl manželů Tomášových. Pořadem provází
Richard Holický.
29. 9., 19.00: Zákonitosti života. Poznejme
souvislosti, abychom překážky viděli jako výzvy
k našemu růstu a z bolestných zkušeností získali
vzácná ponaučení. Vytvářejme své myšlenky, slova
a činy k pocitům naplnění a radosti. Přednáší etikoterapeutka Zdeňka Hoﬀmanová.
30. 9., 19.00: Povídání s Mirkem. O duchovní
podstatě života.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ZÁŘÍ 2010:
Ne 9.30: Bohoslužby
Út 19.00: Setkání nad Biblí
Mateřské centrum Pramínek, pondělí a úterý
9.00–12.30

GALERIE CESTY KE SVĚTLU:
út–ne 14.00–19.00, vstupné 80/45 Kč.
Netradiční galerie Cesty ke světlu vystavuje obrazy a světelné objekty z krystalů Zdeňka Hajného,
které se vlivem světla stále proměňují v “Křišťálový
vesmír“, a hudba, voda, vůně navozují celkovou
atmosféru 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.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ZÁŘÍ 2010
Neděle 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba
pro všechny generace.
Neděle 17.00: Besídka pro děti, program pro děti.
Středa 18.30: Biblická hodina
Pátek 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní
zamyšlení, promítání ﬁlmů (od 10. 9.).
Angličtina: kurzy pro veřejnost od konce září 2010
do května 2011. Přihlášení i online. Po každé lekci
následuje pro zájemce kurz seznámení s Biblí. J.
Více na www.cb.cz/jizni.mesto

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

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2010:
Neděle 5. 9., 9.30: Bohoslužby k zahájení školního roku
Sobota 18. 9., 12.00–18.00: Den otevřených
dveří
Neděle 19. 9., 18.00: Ekumenická bohoslužba
Více na www.jizni-mesto.evangnet.cz

Matka Tereza
Komunitní centrum Matky Terezy
(nový kostel na Hájích)
Oppenhuizen 737 382 803
A. Pecková 732 939 162 (sledujte www)

ZÁŘÍ 2010

Zelený pták
Počítačový klub pro zdravotně postižené,
U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice
Dopravní spojení: speciální bus pro vozíčkáře č.1
s přestupy na metro B a C
bus č. 177 z metra C Chodov i Opatov
Další informace najdete na:
tel/fax: 271 913 590,
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz
PC kurzy
v období od září do prosince 2010
Kurzy anglického jazyka
vždy ve středu
od 15.00 hod. pro pokročilé
od 16.30 hod. pro mírně pokročilé
Můžete se ještě přihlásit do kurzu pro mírně
pokročilé
Počítačová kavárna:
internet pro veřejnost, kopírování, skenování,
vypalování
Výstava
obrazů Pavla SOUKUPA
pod názvem CESTY
Výstava potrvá do konce září 2010
Otevřeno po-pá od 10 do 19 hodin
Počítačový klub pro zdravotně postižené,
U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice
Více informací www.zelenyptak.cz

VÝSTAVA
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Dům dětí a mládeže
Jižní Město:
„Jedeme na výlet“
(výtvarná soutěž pro děti)
7. 9.–30. 9. 2010
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.

Pojďte s námi Z Dubče do Dubče
Co na vás čeká?
19. ročník se koná v sobotu 25. září.
Tradiční dětská trasa (cca 3 km)
s množstvím her, soutěží a pohádkových
postaviček, osm okružních pěších tras
10–40 km cestami i necestami do údolí
Botiče s lesoparkem, Toulcovým dvorem a známým Průhonickým parkem, ta
nejdelší až do Kunratického lesa a dvě
pohodové cyklotrasy (cca 45 a 70 km)
údolím Botiče a jižním okolím Prahy. Do-

III

poručujeme vzít sebou mapu okolí Prahy
východ.
Start: od 7.30 do 10 hodin, dětská trasa od 9 do 12 hodin v Dubči (Praha 10)
v klubovně oddílu Jestřábi (křižovatka ul.
Bezprašné a U Transformátoru) - přístup
bude označen od zastávky MHD „Škola
Dubeč“.
Doprava: autobusem MHD č. 111 ze
zastávky metra A „Skalka“ a autobusem
č. 240 z konečné metra B „Černý Most“

nebo konečné metra C „Háje“
Startovné: 20 Kč (členové KČT a držitelé
karty EUROBEDS - 10 Kč)
Odměna: účastnický glejt a množství
pamětních razítek
Info: Jan Moravec - tel.: 777 063 340,
e-mail: jmmm@centrum.cz
http://zdubcedodubce.unas.cz
Pochod bude za každého počasí.
Na vaši účast se těší členové
KČT-TOM Jestřábi Dubeč

www.praha11.cz
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KURZY

CE
ANIMA

Program
pro děti na
Jižním Městě!
Podzim 2010
13. – 16. ZÁŘÍ

Týden otevřených dveří
kurzy, pohádka, výstava
PÁ 8. ŘÍJNA

Ozvěny Anifestu
ST 13. ŘÍJNA , 10:00 A 14:30

Alibaba a čtyřicet loupežníků
(Naivní divadlo Liberec)
ST 10. LISTOPADU, 10:00 A 14:30

Podle M. D. Rettigové (divadlo Drak)

Zlatovláska.
So 27. listopadu, 15:00

Petr Skoumal
hraje a zpívá pro děti
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Více informací na www.kczahrada.cz, www.chodovská tvrz, jizak.info.
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Přitahujeme vás?
Magnet k připevnění programu
na lednici si zdarma vyzvedněte
na recepci v Zahrady nebo
Chodovské tvrze.
Platí do vyčerpání zásob.

5 MINUT
OD METRA
CHODOV

A
HUDB

Koncerty
a divadlo na
Jižním Městě!
Podzim 2010

Sestry Havelkovy, Pavel Dobeš,
Mňága a Žďorp, Vladimír Mišík,
Hana a Petr Ulrychovi a řada dalších
na koncertech

Stanislav Zindulka a Alois Švehlík,
Martha Issová a Václav Neužil nebo
Geisslers Hofcomoedianten s inscenací
Lakomce v divadelních představeních

T: 271 910 246
E: pokladna@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz

Chodovská tvrz
Ledvinova 9
Praha 11

T: 267 914 83
E: info@chodovskatvrz.cz
www.chodovskatvrz.cz

Více informací na www.kczahrada.cz, www.chodovskatvrz.cz, jizak.info.
zahrada KC
Malenická 1784
Praha 11

LO
DIVAD

Přitahujeme vás? Magnet
k připevnění programu na
lednici si zdarma vyzvedněte
na recepci v Zahrady nebo
Chodovské tvrze.

Platí do vyčerpání zásob.

5 MINUT
OD METRA
CHODOV

9. 12 / 19:00 – Moliére – Lakomec
Snad nejklasičtější a nejznámější komedie
v podání Geisslers Hofcomoedianten

Dále připravujeme
Ředitelská lóže se Stanislavem Zindulkou
a Aloisem Švehlíkem a inscenaci
Moliérova Lakomce. V průběhu září
budou potvrzeny termíny, sledujte
aktuální informace na www.kczahrada.cz.

18. 11. / 19:00 – Debris
(Denis Kelly / Dejvické divadlo)
Černá tragikomedie Debris je jedinečnou
příležitostí pro vynikající herce
Dejvického divadla Marthu Issovou
a Václava Neužila. Černá tragikomedie
o dvou osiřelých sourozencích svědectví
o neutěšeném světě, které občas taky
potřebujeme...

Divadlo v Zahradě

25. 11. / 20:00 – Vladimír Mišík & Etc.
Jeden z nejvýraznějších hudebníků
tuzemské bigbítové hudby vydal po šesti
letech nové album Ztracený podzim,
na kterém jako zpěvák a autor v jedné
osobě odhalil i některá dosud nepoznaná
zákoutí své tvorby. Deska byla kritikou
vřele přijatá a pokud ji ještě nemáte
doma, přijďte si poslechnout živé verze
písní z ní do Zahrady!

pesimismu“ a kultovních písní i celých
desek. Letos na jaře vydanou desku
Takže dobrý většina recenzí přijala
s nadšením a hodnotí ji jako nejlepší za
poslední léta. Nezbývá než vyrazit na
koncert v Zahradě!

T: 271 910 246

E: pokladna@kczahrada.cz

www.kczahrada.cz

zahrada KC

Malenická 1784

Praha 11

Praha 11

Ledvinova 9

Chodovská tvrz

www.chodovskatvrz.cz

E: info@chodovskatvrz.cz

T: 267 914 83

Více informací na www.kczahrada.cz, www.chodovská tvrz, jizak.info.

11. 11. / 20:00 – Mňága a Žďorp
Bez Mňágy by asi Valašské Meziříčí
skoro nikdo neznal a česká muzika by
byla chudší o pořádnou dávku „veselého

14. 10. / 20:00 – Pavel Dobeš
Legendární písničkář v Zahradě!
Královéhradecký písničkář s ostravskými
kořeny nedávno oslavil šedesátiny
v pražské Lucerně, ale daleko více mu
vyhovuje a sluší komornější atmosféra.
Na tu se můžete těšit v Zahradě, kde
Pavel Dobeš vystoupí spolu se svým
parťákem Tomášem Kotrbou.

17. 9. / 20:00 – BLOX Party
Open air stage metro Opatov
Poprvé v historii se na jednom pódiu
setkají 3 generace raperů a hip-hoperů,
které spojuje jedna kultovní pecka: „Jižák,
Jižák, město snů“. Kapela Manželé, která
stojí za jejím vznikem se setká se členy
PSH, kteří oživili její slávu a na scéně
bude i nejmladší generace budoucích
talentů z Jižáku, kteří na tento hit mají
svůj vlastní názor. To vše za doprovodu
živé kapely složené z vynikajících
muzikantů ze skupin Navigators nebo
United Flavor a dalších hostů jako je
Erykah Fečo, BeatburgerBand, WWW
nebo Kato z Prago Union. Doprovodný
program od 17:00: Radio Spin live stage,
Breakdance battle, Beatbox battle.
BLOX Party je součástí festivalu Hudba
mezi bloky.
VSTUP ZDARMA!

Koncerty

Zahrada

Podrobný program Chodovské tvrze
najdete na www.chodovskatvrz.cz
v sekci Program.

Připravujeme na listopad: Slávek
Janoušek - folková legenda

16. 9. 19:00 – Javory / Hana a Petr
Ulrychovi, koncert na nádvoří
Moravské písně v podání sourozenců
Ulrychových nejsou nikdy obyčejné, jsou
obohacené o vlivy dalších hudebních
žánrů, někdy i rocku, nebo popu. Dá se
říci, že Javory založily tradici „moravské
world music“? Přijďte se přesvědčit na
nádvoří Chodovské tvrze!

9. 9. / 19:00 – Sestry Havelkovy,
koncert na nádvoří
Soubor dvanácti muzikantů, kteří propadli
kouzlu ranné swingové hudby již řadu
let provází své posluchače do období
mezi dvěma světovými válkami plného
rytmu, tance, inspirace, čistých ideálů,
romantických lásek a snů.

Koncerty v Chodovské tvrzi

Podrobný program akcí v Zahradě
najdete na www.kczahrada.cz v sekci
program.

– herecké skupiny z Kuksu, která se již
několik let specializuje na inscenování
zapomenutých, nově objevených, ale
i klasických barokních a klasicistních
textů. Mezi původní Moliérovy komediální
inspirace se v této inscenaci přidaly
ještě inspirace další, které Moliére ještě
nemohl znát – groteska a muzikál!

V nové sezóně pro vás chystáme množství zajímavých koncertů, divadelních představení a dalších akcí – stačí si
jen vybrat! Pro pohodlný nákup vstupenek pak doporučujeme využít on-line pokladnu
na www.webticket.cz/program/kcz. Můžete si také pořídit tzv. vstupenkový kredit. Kdy a na co ho budete čerpat
necháme na vás. K jakémukoli vkladu vyššímu než 500,- vám ale přidáme 10% hodnoty, ke vkladu vyššímu než
1000,- přidáme 20% hodnoty.

Platí do vyčerpání zásob.

Přitahujeme vás?
Magnet k připevnění programu
na lednici si zdarma vyzvedněte
na recepci v Zahrady nebo
Chodovské tvrze.

Škola animace s Klárou Marešovou,
která je pořádána ve spolupráci
s Anifestem a Institutem animované
tvorby. Nově pravidelně každý týden!
Seznámení dětí s animačními technikami,
jež rozvíjejí dětskou hravost, fantazii,
kreativitu, učí je vnímání prostoru

Divadelní dílna Jakuba Folvarčného
Divadelní dílna rozvine fantazijní
schopnosti a schopnost přirozeně si hrát,
asociovat a improvizovat. Hledáme ve vás
zakuklené herce, hledáme režiséry.

Cirkusová školka Cirqueon pod
vedením Petry Jančové
Celoroční výuka a rozvoj základních
cirkusových dovedností – žonglování,
základy gymnastiky, akrobacie
a ekvilibristiky, jízda na jednokolce,
klaunerie a další pohybové průpravy.

Pro děti do 10ti let:

Kurzy na školní rok
2010/2011

Od 13. do 16. září můžete přijít a zkusit
všechny připravované kurzy zdarma
v rámci Týdne otevřených dveří.
Ukázkové hodiny se konají v termínech
pravidelných kurzů, takže nebude těžké
se zorientovat. Během Týdne otevřených
dveří je navíc v Zahradě pro všechny
návštěvníky připravený bonus v podobě
krásné výstavy loutek z 90 let budované
sbírky Říše loutek. Ve středu 15. září
v 17.30 navíc pro vás soubor Říše loutek
zahraje pohádku O pejskovi a kočičce
Josefa Čapka. Ústřižky vstupenek na toto
představení slosujeme. Pro výherce je
připravená stavebnice Lego!

Vyzkoušejte kurzy pro děti
během týdne otevřených
dveří zdarma!
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Více informací na www.kczahrada.cz, www.chodovská tvrz, jizak.info.

Podrobný program všech pohádek
v Chodovské tvrzi včetně dalších
informací najdete na
www.chodovskatvrz.cz
v sekci Pro děti.

Nedělní pohádky už tradičně patří do
Chodovské tvrze. A to každý týden
od 15:00. Těšte se například na
Svatováclavskou pohádku Cirkusu
Žebřík (3. října), Pletené pohádky spolku
Čmukaři (7. listopadu) a spousty dalších.

Na Chodovské tvrzi pro
všechny za padesát

V Zahradě už je tradičně zvykem, že
každou středu v 10:00 a každou sobotu
v 15:00 se můžete těšit na roztodivná
dobrodružství pohádkových bytostí
všeho druhu. Pohádky hrané i loutkové,
často s živým hudebním doprovodem
jsou většinou určeny pro děti od tří let.
Pokud chodíte na pohádky pravidelně,
pak vás jistě potěší sleva až 20% v rámci
pohádkového předplatného: 8 vstupů za
360,- Kč nebo 16 vstupů za 640,- Kč.
Pro všechny předplatitele je připravena
malá stavebnice Lego jako dárek
a možnost soutěžit o velké stavebnice!
Během podzimu se můžete těšit
i na exkluzivní, tzv. „velké“ pohádky,
kdy v Zahradě hostují přední, často
mimopražské scény či známí umělci.
Tentokrát přijede liberecké Naivní divadlo,
královéhradecký DRAK nebo písničkář
Petr Skoumal.

Zahrada – velké i malé
pohádky pro malé i velké

Již druhým rokem působí v prostorách
Zahrady Rodinné centrum BABOČKA,
které rozšířilo nabídku zájmových kurzů
pro děti od 6 měsíců do 7 let. V Zahradě
je k dispozici školička pro děti od 2 let,
zájmové kroužky pro děti od 6 měsíců,
aktivity pro maminky na mateřské
dovolené nebo společné pobytové akce.
Bližší informace na www.rcbabocka.cz

Každý den zábava pro
nejmenší v Zahradě

Další informace ke všem kurzům, které
v Zahradě probíhají, najdete na
www.kczahrada.cz v sekci
Kurzy a dílny.

Novinka pro letošní rok
YoYo kurz s mistrem Evropy v Yoyování
Vaškem Kroutilem! Naučte se super triky
s malou hračkou na provázku! Povede
vás při tom mistr Evropy, který objíždí
mezinárodní soutěže pod hlavičkou
americké YoYofactory.

Škola žonglování s Adamem
Jarchovským
Žonglování je naprosto jedinečná činnost,
která zapojuje obě mozkové hemisféry
a je zároveň relaxací i soustředěním.

Streetdance a Breakdance s Martinou
Lahodnou a Mario EM:PE Kubcem
– Streetdance je tanec na ulicích,
v parcích… hip hop, breakdance, new
style, free style, locking, popping,
boogaloo, electric boogie, house dance
a další. Tancovat lze kdekoli!

Pro starší děti a teenagery

a pohybu v čase, výtvarnému umění
a jiným dovednostem – v neposlední
řadě i pohledu na život s humorem.

Platí do vyčerpání zásob.

Přitahujeme vás?
Magnet k připevnění programu
na lednici si zdarma vyzvedněte
na recepci v Zahrady nebo
Chodovské tvrze.

INZERCE

Základní umělecká škola PRO ARTE VIVA, s.r.o.Praha 4
a ZUŠ LYRA s.r.o. Praha 22
Vás zve k zápisu pro školní rok 2010-2011

6.- 15. září 2010 od 15 do 18 hod.
v budově školy ZUŠ PRO ARTE VIVA, s.r.o. – Praha 4-Lhotka, Vzdušná 564/8
na obory: výtvarný, taneční, literárně dramatický a hudební: klavír, ﬂétna, kytara, el. kytara, baskytara, keyboard,
akordeon, dech. nástroje, klasický a populární zpěv

ZUŠ LYRA s.r.o., zápis v ZŠ Vachkova 630, Praha 10-Uhříněves
pouze hudební obory

INFORMACE mezi 15 a 17 hodinou na tel.: 241 713 925, 603 861 307
www.zusproarteviva.cz

KLÍČ 14/2010
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Pozvánka na seminář
Městské policie hl. m. Praha
Zaměření semináře: Zabezpečení a ochrana automobilů
Místo: sál Klubu seniorů, ul. Křejpského 1502
Termín: úterý 14. září od 18.30 hod.
Provede: Městská policie hl. m. Prahy, Útvar situační prevence
V úterý 14. září se v sále Klubu seniorů v Křejpského ulici 1502 uskuteční
od 18.30 hodin seminář na téma „Zabezpečení a ochrana automobilů“. Zkušení
lektoři útvaru situační prevence Městské policie hl. m. Praha Vás seznámí s příčinami automobilové kriminality a poradí Vám, jak se před ní chránit. Tento typ
trestné činnosti je jedním z nejrozšířenějších po celém území Prahy. Přestože
dlouhodobé statistiky a trendy v této oblasti vykazují na území městské části
Praha 11 trvalý pokles, nelze tuto trestnou činnost zcela eliminovat. Pro majitele vozidel bude proto jistě podnětné vyslechnout si, jaká preventivní opatření
mohou učinit, aby pachatelům ztížili jejich nekalé záměry a udělali pro zabezpečení svých vozů maximum. Dozvíte se také, na co si dát pozor při koupi nového
nebo ojetého vozidla nebo též několik podnětných rad a doporučení týkajících se
řešení případů pojišťoven. V neposlední řadě se například také dozvíte co dělat,
když Vám bylo auto nebo jeho příslušenství odcizeno. Prostor dostanou samozřejmě i všechny zvídavé dotazy posluchačů, které Vám lektoři rádi zodpoví.
Věříme, že Vás tato nabídka zaujala a těšíme se s Vámi na viděnou

ve středu 14. září 2010 v podvečer.

O parkování trochu jinak
Kde dnes zase zaparkovat? Budu riskovat pokutu, ale na auto uvidím z balkonu,
nebo si trochu zajedu a ten nákup donesu v ruce? Tak tuhle otázku si asi dnes
a denně kladou majitelé vozidel na velkých pražských sídlištích.
Všem je nám jasné, že sídliště byla
projektována v době, kdy vlastnit auto
bylo téměř nadstandardním luxusem.
FOTO: ARCHIV POLICIE HL. M.

Doba se změnila a dnes má auto skoro
každá rodina a většinou ne jedno. Kapacita parkovacích míst nestačí, problémy s parkováním trápí každého z nás.
Možná si myslíte, že dodržování všech
dopravních předpisů, obzvlášť na velkých sídlištích je nemožné, že strážníci
městské policie řidiče bezúčelně pokutují. Není tomu tak a pokusíme se Vám
26

vysvětlit proč:
• je zakázáno stání vozidla ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před přechodem –
díky tomu na bezpečnou vzdálenost uvidíte dítě nebo matku s kočárkem, kteří
chtějí přejít komunikaci
• vozidlům je zakázáno stát v křižovatce,
5 metrů před hranicí křižovatky a 5 metrů za hranicí křižovatky – zřetelně a včas
uvidíte vozidla, kterým máte dát přednost – chráníte tak nejen svůj majetek,
ale i zdraví a život
• je zakázáno stání na zeleni – nikomu
tím sice neublížíte, ale trávník, jehož
údržbu ﬁnancuje městská část z peněz
daňových poplatníků, bude zničený
• zákaz stání na chodníku – maminka s kočárem nebo dáma o holích jsou
na komunikaci snadným terčem projíždějících vozidel
• zákaz stání na „žluté čáře“ – „žlutá
čára“ není bezdůvodná linka na komunikaci. Vozidlo, které na ní stojí, bude jistě
někomu překážet. Když popelářskému
vozu, tak bude okolí na dalších několik
dní obtěžovat zápach odpadků. Když
bude vozidlo překážet hasičům, nemusí
se dostat k požáru
• dodržujte při parkování 3metrovou
vzdálenost pro ponechání jednoho jízdního pruhu – umožníte tak bezpečný
průjezd hasičům, záchranářům a v neposlední řadě chráníte svůj majetek
MP hl. m. Prahy

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
SKÁKALI PO VOZIDLECH.
V noci 1. 7. bylo na l.
156 oznámeno, že
v ul. Mendelova se
pohybuje skupina
mladíků, kteří kopou a skákají po vozidlech. Po příjezdu
hlídky strážníků na místo
bylo zjištěno, že oznámení se zakládá
na pravdě. V ul. Hlavatého strážníci nalezli povalený motocykl a po krátkém
pátrání v ul. K Milíčovu zadrželi skupinu osmi osob, která odpovídala popisu.
Jelikož se mladíci doznali, vzniklo zde
podezření ze spáchání trestného činu
poškozování cizí věci. Strážníci mladíky
omezili na osobní svobodě a předali
k dalšímu šetření na Policii ČR.
ŘÍDIL POD VLIVEM ALKOHOLU. Večer 6. 7. si hlídka strážníků při běžné
hlídkové činnosti povšimla dopravní nehody v ul. Chilská. Po příjezdu
na místo spatřili osobní vozidlo, které
ve velké rychlosti narazilo do sloupu
veřejného osvětlení. Z důvodu, že řidič
měl povrchová zranění, byla na místo přivolána hlídka rychlé záchranné
služby, která dotyčného ošetřila. Jelikož dotyčný nesrozumitelně artikuloval, vzbudil podezření u strážníků,
že požil před jízdou návykovou látku,
což se potvrdilo následnou kontrolou,
u dotyčného byl zjištěn alkohol 1,7
‰. Z důvodu podezření ze spáchání
trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky byl řidič předán k dalšímu šetření na Policii ČR.
VOJENSKÁ MUNICE. Dopoledne 7. 7.
bylo oznámeno občankou Jižního Města, že v ul. Mnichovská leží u popelnic
vojenská munice. Po příjezdu hlídky
na místo bylo zjištěno strážníky, že
oznámení se zakládá na pravdě. Z tohoto důvodu strážníci uzavřeli přilehlý
prostor a ihned vyrozuměli Policii ČR,
která na místo vyslala pyrotechnika.
Po příjezdu Pyrotechnická služba policie ČR nebezpečné předměty odvezla
k likvidaci na bezpečné místo.
VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ POMÁHÁ.
V pozdních nočních hodinách 13. 7.
strážníci pomocí vyhledávacího zařízení na odcizená vozidla, které zakoupila městská část Praha 11, nalezli v ul.
Krejnická odcizené osobní vozidlo Fiat
Doblo. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu strážníci zajistili
místo trestného činu a předali celou
věc Policii ČR k dalšímu šetření.

www.praha11.cz

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Špatné parkování může ohrozit i vaše životy!
Pro hasiče, policisty a záchranáře bývá
ve městech obtížné dostat se k místu
zásahu. Problémová jsou hlavně sídliště, kde jim ve volném průjezdu brání špatně zaparkovaná auta. Projekt
Ochrana obyvatel ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem České
republiky a městskou částí Praha 11
připravil o prázdninách simulaci požáru
a jeho tragických následcích způsobených neprůjezdností vozidel Integrovaného záchranného systému vinou
špatně zaparkovaných aut v Sulanského ulici na Jižním Městě. Celý průběh
natáčela Česká televize, která odvysí-

n

lala v srpnu spot o akci, a průběh jsme
sledovali i my v redakci a zachytili jsme
ho pro vás formou fotoseriálu.
Každý z vás se může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat pomoc hasičů, záchranky či policistů, tak nezapomínejte!
• při stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3
metry pro každý směr jízdy;
• při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro oba směry jízdy!
• auta nesmějí parkovat na místech určených jako nástupní plocha pro jedFOTO: DANA FOUČKOVÁ

notky požární ochrany;
• při parkování proto vždy dbejte na to,
abyste neznemožnili použití požárních hydrantů (a pozor, existují i požární hydranty podzemní!).
Info www.ochranaobyvatel.cz
Skutečná situace Jižní Město, rok
2006. V bytě vybuchla amatérsky vyrobená pyrotechnika a muži, který ji
sestrojil, utrhla ruku. Hasičům příjezd
velmi ztížila špatně zaparkovaná vozidla. Když se konečně dostali na místo,
příbuzný zraněného jim ještě vynadal,
že jedou tak pozdě...
red

q

o

r

p

n Hasiči vyskakují z vozu a zjišťují průjezdnost, která je velmi
špatná. V průjezdu brání špatně zaparkované vozidlo.

o Mohutnou Toyotu Landcruizer se pomocí houpání snaží
dostat z cesty. Není čas zjišťovat v databázi jméno majitele
vozu, který nemusí být doma, nebo je dokonce na dovolené.
p „Je těžké dokázat, že kvůli špatně zaparkovanému vozu
přišel někdo o život, ale alespoň na tu souvislost může tento spot poukázat“, říká radní Milan Pešák, který se natáčení
zúčastnil.
q Záchranáři se snaží dohonit ztracený čas, ale bitvu s časem tentokrát prohrávají.
r Pozdní příjezd hasičů a sanitky měl tentokrát za následek
smrt. Pracovníci pohřebního ústavu vynášejí z domu rakev,
tentokrát naštěstí jen jako.
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Neprestane,
dokud ho nevezmete na detske hriste Prahy 11.
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Nubis.indd 1
www.mmobuv.cz

OBUV dámská, pánská
a dětská
Nadměrná obuv pánská
a dámská

Opatovská 874, Praha 4 – Háje
konečná metra Háje, výstup po eskalátorech
Po – Pá: 8.30 – 19.00, So: 8.30 – 13.00
Telefon: 272 913 824

30

CESTOVNÍ AGENTURA
Zájezdy od 150 českých a německých
cestovních kanceláří do celého světa.
Metro C – Háje – vedle Alberta
Po–Pá 9,00–19,00

www.nubis.cz

Tel.: 222 365 747
777 755 714

VALITAX s.r.o., IČ 28878671, nabízí komplexní služby daňového poradce: 13.11.2009 9:23:50
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

průběžný daňový audit,
transakční poradenství (také v rámci skupiny podniků),
zastupování na úřadech,
zastupování v daňovém řízení a ve sporech se správcem daně
v odvolání i u soudu,
individuální konzultace a školení,
vedení účetnictví a daňové evidence,
zpracování mezd, komplexní pomoc vaší účetní,
návrhy na oddlužení,
poradenství v insolvenčních řízeních (monitoring insolvence vašich dlužníků),
finanční analýzy, žádosti o úvěr
mezinárodní zdanění,
daňové plánování, daňová přiznání.

Školení: Nový daňový řád – termín 10. 9. 2010, 9.00 – 15.00 hodin
(Praha 10 – Uhříněves), cena 1400 Kč bez DPH, v ceně studijní materiál, občerstvení

valitax@email.cz, 608 464 607, 775 074 646, 267 312 641
For communication in English languge, call 608 464 607 (Your tax advisor)

www.praha11.cz

PhDr. Milan Pešák
kandidát do Senátu

„Falešný soucit a plýtvání
nikomu nepomohou.“
Je nezbytné poskytnout pomoc těm, kteří ji skutečně potřebují.
Sociální politika a zdravotnictví jsou však financovány
především z peněz daňových poplatníků. Je proto
í
nepřípustné nakládat s těmito prostředky
Efektivn
neodpovědně a neefektivně a umožnit jejich
litika
o
p
í
n
l
á
i
soc
zneužívání lidmi, kteří pomoc nepotřebují.
tnictví
o
v
a
r
d
Vím, o čem mluvím.
z
a

www.milanpesak.cz

Skládáme účty
2006 – 2010
www.odspraha11.cz

