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PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• malé přívěsy
• bržděné přívěsy 1t
• bržděné přívěsy 2t
• přepravníky aut

• přívěsy na motorku
• přívěsy na lodě
• obytné přívěsy
• přepravní boxy

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar
•  převody a přihlašování 

vozidel
•  zajištění STK vozidel  

a emisních zkoušek

•  prověření původu  
vozidla, provádění  
VINTESTU firmy Cebia

•  odhady motorových 
vozidel

KONTAKT
Horňátecká ulice (vedle Penny marketu)
182 00 Praha 8 – Kobylisy
Tel./fax: 284 686 364
mobil: 602 330 888, 602 303 788
e-mail: kotyza@hakoautobazar.cz
www.hakoautobazar.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
 po – čt: 8,30 – 18,00 hod.
 pá: 8,30 – 16,00 hod.
 so: 9,00 – 16,00 hod.

H
o

rň
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ká

HAKO
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TÉMA

ské tábory městské části Prahy 11. Od roku 

2008, kdy jsme příměstské tábory poprvé or-

ganizovali, se našich táborů zúčastnilo už více 

než 5 800 dětí. Jsme velmi rádi, že rodičům 

touto cestou můžeme pomoci. Tyto tábory 

z větší části hradí jedenáctá městská část, 

rodiče potom za den strávený v příměstském 

táboře zaplatí pouze sto korun. Snažíme se 

tak nejen nezatížit vaše rodinné rozpočty, ale 

hlavně umožnit každému dítěti využít zábavný 

program ve dnech, které tráví v Praze, když 

rodiče musí chodit do práce.

 Tábory mohou navštěvovat děti od šesti 

let a postaráno o ně bude každý den po celou 

dobu prázdnin od sedmi do osmnácti hodin. 

Kapacita tábora není omezená a objednat 

si můžete jen jediný den, týden nebo třeba 

celý měsíc. Každý den je pro děti připraven 

sportovní nebo kulturní program, v ceně je 

zahrnuto jídlo i pitný režim a navíc, o děti se 

starají vyškolení instruktoři, které děti znají 

z ozdravných pobytů. Více informací, kontakty 

a formuláře najdete na webových stránkách 

městské části Praha 11 www.praha11.cz. 

Pod bannerem Příměstské tábory najdete 

také fotodokumentaci a reportáže z předcho-

zích táborů. Rád bych vás také pozval na akce 

Nedělní odpoledne v parku. Každou neděli 

v jednom ze dvou největších parků na Jižním 

Městě (Centrální park a Park u Chodovské tvr-

ze) pro vás máme připravený sportovní a zá-

bavný program. Petanque, kroket, minigolf, 

badminton, frisbee, dětský koutek, občerst-

vení, reprodukovaná hudba… to je jen malý 

výčet aktivit, na které se každou neděli mů-

žete těšit v jednom z jiho-

městských parků. Těším 

se tam na setkání s vámi

Váš Dalibor Mlejnský
starosta

Kam za sportem na Jižním Městě?

Slovo 

starosty

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Další školní rok se chýlí ke konci a děti už ne-

trpělivě odpočítávají dny, které zbývají do za-

čátku tolik očekávaných prázdnin. Většina 

mladých rodin ale nemá možnost čerpat celé 

prázdniny dovolenou. Začíná kolotoč obvo-

lávání babiček, tetiček a dalších příbuzných, 

kteří by mohli s hlídáním dětí pomoci… Pro 

ty z vás, kteří prostě nemají jinou možnost, 

než zůstat v Praze a nechat třeba pár dní svoji 

ratolest doma samotnou, jsme opět na obdo-

bí celých letních prázdnin připravili Příměst-

Za poslední dva roky prošlo velké množství ne-

jen školních, ale i veřejných hřišť na území Pra-

hy 11 rekonstrukcí a nová vznikla. V Základní 

škole Donovalská vyrostl moderní sportovní 

areál. Podobný s atletickou dráhou najdete 

v Základní škole Campanus, multifunkční vyžití 

nabízí sportoviště v Základní škole Mikulova 

a areál Pošepného-Hrabákova. Tady najdete 

fotbalová hřiště, beach kurty, tenisová a multi-

funkční hřiště s umělým travnatým povrchem. 

V nejbližší době se připravuje rekonstrukce 

areálu Schulhoff ova a Ke Kateřinkám a dobu-

dování velkého horolezeckého centra Dono-

valská, které uspokojí hlavně ty, kteří mají rádi 

trochu adrenalinu. V těchto dnech se otvírá 

zcela výjimečná stavba, kterou je Sportovní 

hala Jižního Města u Základní školy Květnové-

ho vítězství. Ta je určena pro široké sportovní 

vyžití od boxlakrossu, fl orbalu, futsalu, házené, 

až po cvičení s dětmi. V dubnu bylo také ote-

vřeno Centrum bojových sportů Opatov. Jde 

o největší tréninkovou halu bojových sportů 

svého druhu. 

OTÁZKA V TITULKU NENÍ NÁHODOU. V TOMTO ČLÁNKU BYCHOM VÁM RÁDI PŘIBLÍŽILI, KDE 

VZNIKLA NOVÁ SPORTOVIŠTĚ, KAM MŮŽETE VY, VAŠE DĚTI A VŠICHNI PŘÍZNIVCI POHYBU 

VYRAZIT V PRAZE 11 ZA SPORTEM A PŘEDSTAVÍME VÁM ÚSPĚŠNÉ SPORTOVNÍ ODDÍLY.  

TAKÉ BYCHOM RÁDI NAPSALI O TOM, CO SE PODAŘILO PRO SPORTOVCE UDĚLAT, A DALI 

VÁM PÁR DOBRÝCH TIPŮ NA PŘÍJEMNĚ STRÁVENÝ VOLNÝ ČAS. 

FOTO: ARCHIV SPORTOVNÍ JIŽNÍ MĚSTO

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Moderní 

multifunkční hala nabídne 

široké sportovní vyžití pro jednotlivce i kolektivy 

a je zároveň jedinou halou v Evropě určenou na boxlacross. 

V parku u Chodovské tvrze si můžete zacvičit 

i v posilovně pod širým 

nebem. 

 V Praze 11 najdeme velké množství klu-

bů, kroužků a sdružení se sportovní náplní pro 

předškolní i školní děti a dospělé. Z pohledu 

Jižního Města jsou výrazné dva sporty. Jedním 

z nejdynamičtějších u nás i ve světě je fl orbal 

a již tradičně kopaná. Florbalový oddíl TIGERS 

Sportovní Jižní Město se pyšní titulem Mistry-

ně ČR v kategorii ženy, juniorky. Oddíl fl orbalu 

TJ Chodov má čtvrté místo v lize mužů. Skvěle 

reprezentují Prahu 11 fl orbalisté ze základky 

Campanus, republikově úspěšný oddíl gym-

nastiky TJ Chodov a také SK Lacrosse Jižní 

Město. Z fotbalových klubů nesmíme zapome-

nout na historicky nejstarší, pětaosmdesát let 

slavící klub TJ Chodov, FK JM Praha, FC Háje,  

Duklu Praha a další. Důležitou součástí úspě-

chů jednotlivých oddílů jsou kvalitní trenéři 

a těm patří velký dík. Ředitel společnosti Spor-

tovní Jižní Město, o. p. s., Michal Javůrek říká: 

„Není malých oddílů, klubů ani partiček sportov-

ně zapálených kamarádů či kamarádek z ulice, 

pro které by se nenašel na Jižňáku prostor si 

zasportovat. Věřím, že podpora městské části 

směrem ke sportu je onou správnou cestou 

a bude se i v budoucnu rozvíjet.“

 Pokud si chcete jen tak užít odpoledne 

plné pohybu, můžete navštívit park u Chodov-

ské tvrze s minigolfem nebo Centrální park 

nabízející prostor pro brusle a lanové aktivity, 

anebo vzít kola a vyrazit jen tak na některou 

z pěkných cyklotras po okolí.  red
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

Pošta zmizela. Ani památka není na okraji Centrálního parku po 

zchátralé budově staré pošty. Ta zmizela při demolici, 

kterou se po mnoha jednáních podařilo městské 

části prosadit. Plány s dalším využitím 

pozemku zatím Česká pošta s.p. 

neoznámila.

Přehrada se vypouští. Ve vodní nádrži Hostivař od dubna pomalu 

ubývá vody. Děje se tak kvůli plánovanému odbahnění, které se 

má uskutečnit během letošní zimy a jara příštího roku. 

Do léta by měla být nádrž vypuštěna a pak bude 

vysychat, aby mohla být zbavena 

bahenních nánosů tzv. 

suchou cestou.

Vernisáž na radnici. V květnu 

byla na radnici k vidění výstava kreseb, 

fotografi í, koláží a obrazů kroužku arteterapie Klubu 

vozíčkářů Petýrkova pod názvem Barevné proměny. Slavnostní 

vernisáž se v atriu radnice v Ocelíkově ulici uskutečnila 4. května.

Výročí květnového povstání. 
Místostarostové Jan Meixner a Milan 

Česal položili 5. května jménem městské části květiny 

u památníku na Litochlebském náměstí i na dalších pietních místech 

v Praze 11, jež připomínají hrdiny a oběti Pražského povstání v roce 1945.

Šedesátka. Manželé Jaroslava a Ladislav 

Langerovi oslavili v dubnu šest desítek let společného života. 

K diamantové svatbě gratulujeme a přejeme další spokojená léta. 

Centrální park o víkendu. 
Nedělní sportovní odpoledne v Centrálním parku 

2. května nabídlo různé možnosti vyžití, zejména pro děti. 

Odvážnější chlapci i dívky se pouštěli vzhůru po horolezecké stěně.  
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INFORMACE ÚMČ

Výběr z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 11

Městská část Praha 11 ve spolupráci se spo-

lečností Medifi n, a. s., otevřela v prostorech 

Polikliniky Šustova 1930 Lékařskou službu 

první pomoci pro dospělé a lékárnu s nepřetr-

žitým provozem.

Služba je občanům k dispozici vždy od 19.00 

do 7.00 hodin. V sobotu, neděli a o svátcích 
po celý den.
Lékařská služba první pomoci:
tel.: 296 506 302. 

Lékárenská pohotovost:
tel.: 271 913 307.

Lékařská služba první pomoci 
v Poliklinice Šustova Všechny majitele pejsků, kteří absolvují zá-

kladní kurz ovladatelnosti a výchovy psa, 

o kterém jsme psali v Klíči 9, prosíme, aby 

kopii osvědčení odevzdali v podatelně úřa-

du v Ocelíkově ulici 672, Praha 11, na jmé-

no Ing. Vlasta  Dirová, odbor školství a kul-

tury. Nezapomeňte uvést kontakt a adresu 

na vás. Děkujeme.

red

Často se setkáváme s dotazem, proč v Dono-

valské ulici skončila prodejna Lidl. Městská část 

by samozřejmě uvítala, aby byla prodejna pro 

občany zachována, jelikož však sídlila v prona-

jatých prostorách v objektu, který je v soukro-

mém vlastnictví, není v možnostech městské 

části rozhodnutí společnosti LIDL ovlivnit. 

 Společnost LIDL Česká republika, v.s.o. 

pouze sdělila, že zmíněná prodejna bude od 

1. května 2010 uzavřena. Po několika jedná-

ních s majitelem objektu však můžeme slíbit, 

že zde nevznikne herna. Měla by zde být opět 

prodejna potravin. red

Lidl v Donovalské 
v dubnu skončil

Důležité upozornění 
pro pejskaře

31. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 
dne 11. 3. 2010 mj.:
SCHVÁLILO:

 Rozpočtové opatření č. 7/10 – snížení 

rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2010 ve výši 

697,9 tis. Kč na zajištění dopravy občanů 

městské části Praha 11 mezi pražskými 

částmi Háje a Chodov.

 Rozpočtové opatření č. 10/10 – zvýšení 

rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2010 o úče-

lové neinvestiční dotace v celkové výši 

6 683,2 tis. Kč v rámci programu Operační 

program Praha – Adaptabilita (ze státního 

rozpočtu, evropských fondů a rozpočtu hl. 

m. Prahy) – částku 2 778,6 tis. Kč na akci 

„Integrace znevýhodněných žáků“ a částku 

3 904,6 tis. Kč na podporu pro rodiče pe-

čující o děti v předškolním věku – akce „Dítě 

není překážkou“. 

 Poskytnutí daru ve výši 71 tis. Kč Českému 

svazu bojovníků za svobodu na autobusové 

zájezdy žáků 9. tříd do Lidic a Terezína.

 Rozpočtové opatření č. 13/10 – úprava 

rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2010 ve výši 

19 000 tis. Kč – fi nanční dar od společnosti 

Skanska, a. s., na zlepšení životního prostře-

dí, rozvoj kultury, sportu, školství, infrastruk-

tury a především vybudování „Vodního svě-

ta“ na území MČ Praha 11.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
  v informační kanceláři Opatovská 964/18, 
tel.: 272 661 122, 123, 124 
  v informační kanceláři v Ocelíkově 672, 
tel.: 267 902 207, 267 902 209
  v informační kanceláři v SZZ JM II 
v Šustově 1930, tel./fax: 271 913 422
  na webové stránce www.praha11.cz

Praha 11 pro život, to byl název akce pořá-

dané 29. dubna Zdravotnickou záchrannou 

službou hl. m. Prahy ve spolupráci s MČ Pra-

ha 11. Na okraji Centrálního parku u Komunit-

ního centra matky Terezy se objevilo množ-

ství záchranářské techniky a také „monstrum“ 

jakoby z jiné planety. Byl to velký záchranář-

ský kamion zvaný Golem, který se používá při 

hromadných neštěstích, jenž se dá rozložit 

na dohledové centrum umístěné 

na střeše a část sloužící jako ne-

mocnice. Děti si mohly prohléd-

nout současnou moderní záchra-

nářskou techniku, shlédnout fi lmy 

se zdravotní tematikou, zkusit si 

na fi guríně 3G man, co všechno 

umí a co se dá na ní simulovat. 

Mohly si i na modelech vyzkoušet 

umělé dýchání, na kostlivci pozná-

vat anatomii lidského těla či se se-

známit s obvazovou technikou. 

 Viděly rovněž simulaci doprav-

ní nehody se dvěma zraněnými 

a měly možnost se aktivně zapo-

jit do jejich záchrany – komunikovaly 

s operátorkou na dispečinku v Gole-

mu přes mobilní pojítka a poskytovaly 

zraněným první pomoc. Zajímavé byly 

rozdíly ve vybavení 20 let staré sanitky 

a nového moderního záchranářského 

vozu. Ve velkém stanu pak děti skláda-

ly puzzle se zdravotní tematikou nebo 

kreslily obrázky záchranářů i sanitek. 

Za odměnu dostávaly drobné dárečky 

a odměny.

 Po celý den programem prováze-

li nejen děti, ale všechny kolemjdoucí 

zájemce záchranáři a lektoři Zdravotnické 

záchranné služby hl. m. Prahy a já jsem obdi-

vovala jejich vstřícnost a trpělivost především 

s malými zvídavými človíčky, pro které byla 

tato akce nezapomenutelným zážitkem. Dě-

kujeme a těšíme se na další setkání s těmito 

obětavými lidmi.

Božena Havlíková, ředitelka Internátní 
mateřské školy Stachova

Záchranná služba předvedla „Golema“
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

PŘISPĚLI MUZEU
Jihoměstskému Muzeu 

Prahy 11 věnovali 
exponáty, fota a texty:

Mgr. Zdeňka Lichková, Ivana 
Panská, Jiří Oktábec, 

Ing. Pavel Smolík, Ing. Jaroslav 
Surý, Karel Schebesta, 
Ing. Jiřina Štěpánková, 

Městská policie hl. m. Prahy, 
Obvodní ředit. MP Praha 11.

Děkujeme.
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AKTUALITY

Tématu životní prostředí, na které odpoví-
dala místostarostka Eva Štampachová, se 
týkala i otázka paní Domasové:
Dobrý den, naproti Mateřské školce Mado-

linka je velký panelákový dům. Za ním se 

nachází zhruba 20 kovových věšáků na prá-

dlo ze sedmdesátých let. Tyto věšáky nikdo 

nevyužívá. Dělají jen ostudu. Místo toho by 

tam mohlo být dětské hřiště a lavičky s od-

padkovými koši. Před vchodem do základní 

školy, která se nachází hned vedle MŠ Ma-

dolinka, také mohou být umístěny lavičky 

a odpadkové koše. Denně tam čeká spousta 

babiček a maminek na své děti. Děkuji a pře-

ji hezký den. Soňa Domasová

 

Vážená paní Domasová, klepadla a sušáky 

na prádlo jsou ve vlastnictví bytových domů, 

neboť tvoří jejich technické vybavení z dob 

výstavby. Stejně jako kontejnerová stání. 

MČ Praha 11 pořídila v roce 2008 pasport 

klepadel a sušáků. Odbor územního rozvoje 

oslovil bytová družstva a společenství vlast-

níků jednotek proto, aby se oslovení vyjádřili, 

co s uvedeným mobiliářem zamýšlí. MČ Pra-

ha 11 ve spolupráci s vlastníky a na své ná-

klady postupně odstraňuje uvedená klepadla 

a sušáky. V současné době byla dokončena 

lokalita Jižní Město II. Vzhledem k velkému 

množství klepadel a sušáků jsou náklady 

na jejich odstranění velmi vysoké. Odstraně-

ní klepadel a sušáků je tudíž závislé zejména 

na fi nančních možnostech MČ Praha 11.

 K Vaší druhé připomínce – odbor životní-

ho prostředí zařadil do seznamu požadavků 

na umístění parkových lavic a odpadkových 

košů uvedenou lokalitu. Uvedený mobiliář 

bude umístěn do konce května letošního 

roku.

S pozdravem a poděkováním za zájem 

o hezké prostředí na Jižním Městě 

Eva Štampachová.

První červnová neděle otevře dveře Hasičské 

stanice 4 – Chodov, takže neváhejte a určitě 

6. června přijďte.

 Připraveny pro vás budou od 9.30 

do 11.30 hod. ukázky hasičské techniky, zá-

chrany osob pomocí výškové techniky, po-

skytování první pomoci, zásahu v chemických 

a protižárových oblecích, vyprošťování osob 

z havarovaného automobilu.

 Po celou dobu bude také volně přístup-

ná veškerá technika HZS hl. m. Prahy – HS4 

a technika Sboru dobrovolných hasičů Cho-

dov.

U hasičů bude 
otevřeno!

Městská část uctila památku padlých
Děkujeme všem čtenářům za jejich názory 

při možnosti rozhodnout o novém vzhle-

du jihoměstské polikliniky v anketě, kterou 

jsme vyhlásili v Klíči.

Jména výherců: Josef Brzák, Jana Bulíčko-

vá, Eva Čížková. 

Pro výherce jsou připraveny ceny, kte-

ré si po telefonické domluvě na čísle 

267 902 217 mohou vyzvednout v redakci 

Klíče v Ocelíkově ulici.

red

Anketa: Nová podoba 
Polikliniky Opatovská

Obrázek uniformy, která vyšla v bezpeč-

nostním speciálu Klíče, jak se zdá, nebyla 

pro čtenáře velkým oříškem. Správnou od-

pověď B zaslali a byli vylosováni: František 

Brejcha, Zdeněk Harsa, Ludmila Komanová, 

Josef Vojtek, Bohumil Dvořák, Z. Potůčková. 

Potěšily nás příjemné, mnohdy osobní do-

pisy a fotografi e, které nám čtenáři poslali. 

Za všechny moc děkujeme. 

 Pro výherce jsou připraveny hezké dár-

ky, které si po telefonické domluvě na čísle 

267 902 217 mohou vyzvednout na úřadu 

městské části.

Soutěžní hádanka – 
Víte, kdo nosil uniformu?

Klíč číslo 9 uvedl na straně 6 v textu 

Užitečné kontakty pro pejskaře kontakt 

na Veterinární kliniku, Dědinova 1998, tel.: 

272 933 956. Omlouváme se čtenářům, 

tento kontakt je již nefunkční. red

Tisková oprava

V úterý dopoledne 11. května se na Chodov-

ském hřbitově sešli při příležitosti 65. výro-

čí ukončení 2. světové války občané Jižního 

Města, zástupci radnice v čele se starostou 

Daliborem Mlejnským a pozvaní hosté. Mezi 

nimi nechyběli diplomatičtí zástupci Ruska, 

Ukrajiny, Polska, Slovenska, Běloruska a rov-

něž delegace Svazu důstojníků a praporčíků 

AČR, Vojenského sdružení rehabilitovaných, 

Klubu vojenských důchodců, Obvodního vý-

boru ČSBS Praha 4, Jednoty Čs. obce legio-

nářské, Českého svazu bojovníků za svobo-

du a Občanské iniciativy Vděčnost. Všichni 

společně během pietního aktu uctili památku 

padlých bojovníků a obětí Pražského povstá-

ní a vojáků sovětské armády.

 Starosta Mlejnský při této příležitosti při-

pomenul, že dnešní generace by stále měly 

mít na paměti, že díky nejvyšším obětem 

našich předků dnes můžeme žít ve svobodě 

a demokracii. Po skončení ceremoniálu se 

zástupci radnice i zahraničních delegací se-

šli s pamětníky událostí před 65 lety v ZUŠ 

Křtinská při neformálním setkání.

Daniel Potocký

Rubrika na webu Prahy 11 – Vy se ptáte, my odpovídáme (5)

Sport
V internetové rubrice na webu naší městské části Otázky pro… se tentokrát můžete ptát na 

téma sport. Dotazy pro ředitele Sportovní Jižní Město, o. p. s., Michala Javůrka mohou obča-

né zasílat prostřednictvím webového formuláře resp. e-mailové adresy: otazkypro@praha11.

cz (předmět SPORT), případně zatelefonovat na linku 267 902 493 nebo zaslat písemně na 

adresu Úřad městské části Praha 11, Otázky pro – SPORT,  Ocelíkova 672/1, 149 41  Praha 

415 od pondělí 7. června 2010.

Zástupci jihoměstské radnice a úřadu 

při pietním aktu. 

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Na přelomu měsíců dubna a května jsme 

objednali revizi obou dětských hřišť včetně 

oprav herních prvků a nátěrů. Ve fi nále budou 

též doplněny dopadové plochy odpovídajícím 

materiálem a v pískovištích bude vyměněn 

písek.

Pavel Staněk, odbor výstavby a investic

V rámci veřejné úklidové akce Čisté kopce 

jsme objevili několik míst zaneřáděných bez-

domovci. Několik multikár odpadků jsme od-

vezli hned a zbývající nepořádek, který je na 

velmi nepřístupných místech, nám nezištně 

pomáhá vyklidit pan Vencl, kterému chceme 

i touto cestou poděkovat. 

 Náš dík patří i všem dobrovolníkům, kteří 

přišli 10. dubna na akci Čisté kopce.

Pavel Staněk, odbor výstavby a investic

V Újezdě se stavěla májka 
a pálily čarodějnice

Oprava a nátěry 
dětských hřišť

Poděkování

Pracovníci údržby 

při výměně dopadových ploch. 

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

FOTO: PAVEL STANĚK

FOTO: PAVEL STANĚK

V červnu bude další ročník 
dětských rybářských závodů
Městská část Praha-Újezd a městská část 

Praha 11 ve spolupráci s občanským sdruže-

ním Požerák připravují pro děti již 3. dětské 

rybářské závody v lovu ryb na udici. Akce 

se bude konat na Návesním rybníku v Újez-

du v sobotu 12. června v době od 10.00 

do 16.00 hod. Závodníci se mohou přihlásit 

(omezená kapacita – 80 dětí) prostřednic-

tvím formuláře, který je k dispozici v kancelá-

ři odboru školství a kultury, místnost č. 415, 

Ing. Dirová, ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324 

nebo na recepci Úřadu městské části Praha-

Újezd, Kateřinské nám. 465/1. 

 Formulář si můžete rovněž stáhnout 

na www.praha-ujezd nebo www.praha11.cz. 

 Po odevzdání vyplněného formuláře 

obdrží závodník svůj závodní průkaz. Každý 

závodník musí mít při závodech doprovod do-

spělé osoby, nesmí být mladší tří let a starší 

14 let. Pokud nebude mít závodník vlastní ry-

bářské náčiní, bude mu zapůjčeno. Registra-

ce se uskuteční přímo u Návesního rybníka 

od 9.30 hod. Nástraha je jednotná a bude 

vydána každému závodníkovi v dostatečném 

množství. Pro závodníky bude zajištěno bez-

platné občerstvení a rovněž zajímavé ceny 

pro vítěze. 

Václav Drahorád, starosta

Dne 30. dubna byla již popáté postavena 

májka na újezdském náměstí. Stavění před-

cházelo pokácení vybraného stromu, z které-

ho byla májka připravena. Pan Vl. Hříbek uvil 

z větví věnec a připevnil ho na špičku. U Skály 

dobrovolníci připravili prostor pro umístění 

hranice s čarodějnicí, kterou letos vyrobil pan 

J. Javůrek. V 18.00 hodin byla hranice zapá-

lena. Děti s rodiči si opékaly uzeniny a oheň 

pak hořel až do ranních hodin. Pro děti byla 

zajištěná limonáda a rodiče si pochutnali na 

dobrém pivu.

 Touto cestou bych rád poděkoval všem 

dobrovolníkům a zaměstnancům úřadu za 

spolupráci.

Václav Drahorád, starosta

Navštívili jsme Dendrologickou 
zahradu
Ve středu 28. dubna jsme pro seni-

ory připravili volný vstup do Dend-

rologické zahrady na výstavu cibu-

lovin s odborným výkladem Zdeňka 

Kiesenbauera, vedoucího zahrady. 

Dověděli jsme se, že v letošním 

roce bylo vysazeno 20 000 cibulí 

tulipánů, narcisů a dalších druhů 

drobných cibulovin, které spolu 

v kombinaci s trvalkami, okrasný-

mi travinami a dvouletkami tvoří 

krásné barevné záhony. Na louce 

u Černého rybníka jsme viděli přes 

100 odrůd narcisů. Pan vedoucí 

nám cestou vyprávěl zajímavosti 

z historie pěstování tulipánů. Velmi 

ochotně zodpověděl pokládané dotazy a po-

zval všechny na další tematickou procházku. 

Městská část by ráda zajistila podobný výlet 

opět na podzim, tentokrát zaměřený na růže, 

dřeviny a okrasné keře.

Martina Maříková, odbor občansko-správní

FOTO: PAVEL STANĚK

Na návštěvě v Dendrologické 

zahradě. 

Při zdobení měli všichni plné 

ruce práce. 

FOTO: JIŘÍ HRUBÝ
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ŠKOLSTVÍ

V polovině května bylo na hřišti Základní školy 

Donovalská pěkně rušno. Hemžilo se to tady 

malými sportovci z mateřských školek, kteří si 

sem přišli změřit svoje síly a zručnost na akci 

s názvem Dětské sportovní hry. Jejich pořa-

datelem byla jako už tradičně Mateřská škola 

Jažlovická, která každoročně sportovky pro 

kluky a holčičky z jihoměstských mateřinek 

připravuje. Každá ze školek vyslala na závody 

přibližně desítku svých nejlepších sportovců 

a ti si pak změřili svoje síly v rychlosti a šikov-

nosti. Třeba v běhu na čas nebo ve štafetě. 

Nejúspěšnější školka postupuje na celopraž-

ské kolo do Základní školy Campanus, o kte-

rém si přečtete v příštím Klíči. Držíme palce!

Celkové umístění:

1) MŠ Markušova

2) MŠ Konstantinova

3) MŠ Hrabákova 

Dana Foučková

Střední odborná škola multimediální a pro-

pagační tvorby srdečně zve všechny občany 

Prahy 11, rodiče a přátele našich studentů 

na výstavu studentských prací spojenou se 

zahradní slavností, která se uskuteční v úterý 

15. června od 14 do 19 hodin v areálu školy, 

Stříbrského 2 139, Praha 4. 

 Akce se bude konat za každého počasí. 

Bohatý program a občerstvení zajištěno. Tě-

šíme se na Vaši účast. 

Jiří Smejkal, ředitel školy

Sportovali jako o život Bude na co 
koukat

To nebyla soutěž ve skákání, to jen holčičky 

tak nadšeně fandily svým týmům 

při štafetovém běhu. 

Tenisák do kelímku, kelímek do ruky, rychlé 

nohy a šup na rychlostní 

závod.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Závazné přihlášení 
na Příměstský tábor Prahy 11:

Na která období (dny):

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:

Škola:

Ulice:

Město:

E-mail:

Telefon:

Cena jednoho dne je 100 Kč a je v ní zahrnuta: svačina, oběd, vstupy, doprava a program.
Přihlášky: na www.praha11.cz/primestsketabory nebo ústřižek doručte osobně na podatelnu ÚMČ 

P11, Ocelíkova 672/1, Praha 4 nebo zašlete na adresu: Příměstský tábor, podatelna ÚMČ Praha 11, 

Ocelíkova 672/1, Praha 4. 

Platba na účet: 2176678033/0800

 variabilní symbol – je datum narození dítěte ve formátu ddmmyyyy (den, měsíc, rok) 

 konstantní symbol – 333, zpráva pro příjemce – jméno a příjmení dítěte

Více informací na stránkách a tel. číslech: 
www.praha11.cz/primestsketabory

e-mail: info@ck-sport.cz

732 530 035 infolinka CK-Sport

776 424 262 Mgr. Svatopluk Čech

Částka obsahuje počet dní krát 100 Kč, 

kterou zašlete na účet.

Příklad:
Počet dní je 5, tj. 5 x 100 Kč, 

částka k úhradě je tedy 500 Kč.

Přihlašovaný se narodil 3. 5. 1995, 

variabilní symbol bude tedy 03051995.

Konstantní symbol 333.

Zpráva pro příjemce – jméno a příjmení dítěte.

Příměstské jednodenní tábory

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Termín:  od 1. 7. do 31. 8. 2010, po–pá od 7.00 do 18.00 hod. 

Místo srazu:  
ZŠ K Milíčovu nebo ZŠ Mikulova od 7.00 do 8.30 hod. 

Místo vyzvednutí: 
ZŠ K Milíčovu nebo ZŠ Mikulova od 17.00 do 18.00 hod.

Program: Pondělí: Lanové aktivity (nízká lana, outdoorové hry)

 Úterý: Celodenní výlet (návštěva kulturních památek, přírodních rezervací)

 Středa: Míčové a jiné hry (fotbal, volejbal, vybíjená, tečovaná atd.)

 Čtvrtek: Celodenní dobrodružná hra (Z pohádky do pohádky, Trifi di, hledání pokladu atd.)

 Pátek: Den plný sportu a soutěží (atletické soutěže, bobocary, koloběžky atd.)

Prahy
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Kulturní přehled ČERVEN 2010

První květnový den oslavila Základní umělec-

ká škola Jižní Město dvě desítky let od svého 

založení. Jednou z akcí, která provázela osla-

vy, byl koncert na Starém Městě pražském 

v krásném Kostele sv. Šimona a Judy. Ten 

byl ukázkou toho, co škola nabízí, kvalitního 

hudebního vzdělání.  Základní umělecká škola 

ho nabízí ve čtyřech oborech, hudebním, vý-

tvarném, tanečním a literárně dramatickém. 

Právě díky svým výborným výsledkům a tvůr-

čí atmosféře byla vybraná jako pilotní škola 

při tvorbě nových vzdělávacích programů pro 

základní umělecké školy. Ředitel školy Fran-

tišek Hlucháň říká: „Cesta k úspěchu vyžadu-

je trpělivost a není lehká. My jsme rádi, že 

máme velmi dobrou spolupráci s rodiči našich 

žáků i s veřejností a také jsem rád za naše 

kvalitní pedagogy. Za našimi úspěchy stojí 

také velká podpora městské části Praha 11.“ 

My přejeme za všechny ZUŠce hodně úspě-

chů doma i na mezinárodních kláních a další 

generace úspěšných mladých umělců. 

Dana Foučková

Červen v Zahradě je tradičně měsícem, kdy 

se prezentují výsledky práce všech, kteří se 

po celý rok účastnili kurzů. Akce s názvem 

Workshopping je odpolednem plným inspi-

race, kdy i ti, kteří do kurzů nechodí, zažijí 

zábavu a možná se i rozhodnou zkusit v no-

vém školním roce svoji šikovnost. Prezen-

tace cirkusové školky, fi lmové dílny, divadel-

ního kurzu a spousty dalších aktivit se koná 

17. června.

 Na Chodovské trzi připravil na 2. června 

houslový virtuos Jaroslav Svěcený předkrm 

k již tradičnímu letnímu festivalu Tóny Cho-

dovské tvrze. Vstupenky na festival jsou od 

1. června v prodeji nejen v pokladně Chodov-

ské tvrze, ale také ve všech třech informačních 

kancelářích MČ Praha 11. 6 koncertů, na kte-

rých se mimo jiné představí čerstvá laureát-

ka ceny Concertino Praga, teprve šestnácti-

letá Julie Svěcená, a spousta dalších hostů, 

opět oživí nádvoří Chodovské tvrze a naplní 

ho neopakovatelou letní 

atmosférou. Festival Tóny 

Chodovské tvrze se koná od 

21. do 30. července.

 Nádvoří Chodovské tvr-

ze ale ožije už v průběhu 

měsíce června dvěma úžas-

nými koncerty souboru Hra-

dišťan (16. června) a Ireny 

Budweiserové (23. června). 

Vstupenky jsou již v prodeji 

a rychle ubývají. Nenechte 

si uniknout koncerty pod ši-

rým nebem! Samozřejmostí 

je „mokrá varianta“ v sále 

Kulturního centra Zahrada.

Zahrada hledá balkony v přízemí
Pro festival Hudba mezi bloky, který se bude 

konat 17. září, hledají organizátoři z kulturní-

ho centra Zahrada přízemní balkony v blízkém 

okolí Centrálního parku. Pro festival tak vznik-

ne šest míst, po kterých diváci udělají krátký 

výlet a na každé zastávce pro ně zahraje a za-

zpívá slavná osobnost české hudební scény. 

Zapojte se do festivalu i vy a nabídněte svůj 

balkon. Kontakt: hudba@kczahrada.cz

Jaký byl festival Street For Art
Organizátoři festivalu Street For Art připravili 

soutěž o plakáty Jižního Města a vstupenky 

do Zahrady a Chodovské tvrze. Pošlete fotky, 

které jste na festivalu pořídili, nebo svůj ko-

mentář na profi l Zahrady na Facebooku nebo 

na adresu hudba@kczahrada.cz. Pět autorů 

vybraných nejzajímavějších reakcí a fotografi í 

získá ceny.

Jiří Sulženko

Zuška z Jižního Města už je dvacetiletá

Červen v Zahradě a na Tvrzi

Nadějný klavírista Tadeáš Krejčí dal 

bezchybně skladbu Sýček 

neodletěl od Leoše 

Janáčka.

V podání saxofonového kvarteta zaznělo 

Hallelujah od Georga Friedricha 

Händla. 

FOTO: DANA FOUČKOVÁFOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Chodovská tvrz přivítá 

Hradišťan. 

Na Jižák přiletěly 
čarodějnice

Také letos se v KC Zahrada pálily čarodějni-

ce. Díky podpoře městské části Praha 11 se 

ve čtvrtek 29. dubna přišlo na Čarodějnický 

rap z ulice do Zahrady podívat přes sto mla-

dých návštěvníků. Akci pořádala občanská 

sdružení Proxima Sociale, o. s., a YMCA Pra-

ha, o. s.

 Návštěvníci se za doprovodu dobré mu-

ziky a díky krásnému počasí bavili při opéká-

ní a grilování buřtů a u výroby čarodějnice. 

Někteří se rovněž účastnili turnaje ve stol-

ním fotbálku, vyzkoušeli si žonglování, chů-

zi na chůdách a další aktivity. Velký úspěch 

mělo malování barvami na obličej. V hlavním 

sále KC Zahrada se uskutečnila soutěž v bea-

tboxu nebo také taneční klání. Nechybělo i vy-

stoupení rapových uskupení nejenom z Jižní-

ho Města nebo exhibice streetdance. Celý 

den zakončilo spálení čarodějnice a fi reshow.

 Velký dík patří KC Zahrada, všem účinkují-

cím, návštěvníkům a organizátorům, kteří po-

mohli vytvořit skvělou atmosféru tohoto dne. 

Dagmar Strnadová

FOTO: ARCHIV PROXIMA SOCIALE

)
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Kulturní přehled

KC Zahrada
 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 – zast. 

Jarníkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. 

U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov 

a kolejí JM.

PROGRAM V ČERVNU 2010:
1. 6., 17.30: Drum Circle, hudební dílna pro děti 

i dospělé.

4. 6., 19.00: Velký Šenov Kambek, společný 

koncert dvou kapel, Çilek Aromali Kremali Bisküvi 

(alter-folk-punk) – Křest CD a Odečet Plynu (bigbit).

5. 6., 15.00: Outdoor Happening s Lenkou 
Kočišovou na Zahradě, v rámci projektu UMakArt: 

You Make Art. Předprázdninová sekce platformy 

UMakArt bude završena venkovním happeningem 

v KC Zahrada.

11. 6., 18.00: Rap Battle, další kolo freestyle rap 

battle a dance battle opět v Zahradě! Tentokrát 

o ceny!

12. 6., 14.00: Škola základ života, slavnostní 

vyhlášení 5. ročníku výtvarné soutěže s tématem 

„škola“ pořádané humanitární organizací ADRA pro 

žáky základních škol z celé ČR.

17. 6., 17.00: Workshopping, veřejná prezentace 

kurzů: Cirkusová školka, Divadelní dílna, Žonglování, 

Street dance a další. 

24. 6., 15.00: Zahradní piknik, zahradní slavnost 

k závěru školního roku v Zahradě. Přijďte s námi 

zhodnotit uplynulou sezonu a říct nám, co byste 

chtěli v Zahradě vidět v příštím školním roce. 

25. 6. 19.00: Muzikálový večer – Vol. 2, večer plný 

slavných muzikálových melodií v podání začínajících 

interpretů z Jižního Města.

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

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 ČERVNU 2010:
KONCERTY:
2. 6., 19.00: Jaroslav Svěcený, Miloslav Klaus – 
Galakoncert italských houslí. 
8. 6., 15.00: Předletní zpívání. Komponovaný 

hudební pořad pro seniory. Účinkují Rudolf Pellar, 

Milan Jíra a Jan Petránek.

10. 6., 19.00: Ivo Kahánek – Pocta Chopinovi. 
Klavírní recitál. Na Chodovské tvrzi zazní virtuózní 

Chopinovský recitál. 

15. 6., 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.

16. 6., 19.00: Hradišťan. Hradišťan s uměleckým 

vedoucím Jiřím Pavlicou patří k nejznámějším 

moravským cimbálovým kapelám. Koncert se bude 

konat na nádvoří.

17. 6., 19.00: Mladota Ensemble Prague. Třetí 

koncert z cyklu komorních koncertů úspěšného kla-

vírního sextetu. Program: W. A. Mozart, V. Spurný, 

S. Barber, W. S. Bennett. 

23. 6., 19.00: Irena Budweiserová. Doprovází 

skupina Fade In ve složení: V. Fiala – kontrabas, J. 

Šindler a M. Linka – kytary.

24. 6., 19.00: Pěvecký sbor Nashira a hosté. Žen-

ský sbor v čele se sbormistryní Emou Máchovou.

GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)

Velká galerie 
2. 6.–20. 6.: Joska Skalník, Sny – situace – hry. 
Prezentace výtvarných technik, kterými se autor 

v současné tvorbě zabývá – malba, volná grafi ka, 

koláže a objekty.  

22. 6.–27. 6.: Orange Factory, Značka = identita. 
Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy 

Orange Factory představuje absolventské práce 

školního roku 2009/2010.

Malá galerie 
2. 6.–4. 7.: Eva Florecita Zahradníková – Za hori-
zont, Deny Zahradník – Odrazy.  
Trvalé expozice Muzea Prahy 11
Tvrz a region v historii. Stručně přibližuje starší 

i nedávnou minulost městské části Praha 11.

Jižní Město na fotografi ích současníků výstavby.
Více na www.chodovskatvrz.cz, 

www.webticket.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 ČERVEN 2010:
3. 6., 17.00–18.00: „Jedeme na výlet“, slavnostní 

vernisáž a předávání cen výhercům výtvarné soutě-

že. DDM JM, Květnového vítězství.

4. 6., 17.00–20.00: Koncert pro rodiče, závěrečný 

koncert dětí z hudebních kurzů. DDM JM, Květnové-

ho vítězství.

5.–6. 6.: Víkendová Pastelka v Kozojedech, víken-

dový pobyt jako příprava na letní tábor. Turistická 

základna Kozojedy.

6. 6., 18.00–21.00: Jolaniny hvězdy, pěvecký kon-

cert dětí z hudebních kroužků. Divadlo Dobeška.

10. 6., 17.00–18.00: Diabolo, minikurz základů 

práce s diabolem. Zahrada DDM JM, Šalounova.

19. 6., 16.00–18.00: Hurá prázdniny, akademie 

pohybových kroužků. TJ JM Chodov, Mírového hnutí 

2137.

Více na www.ddmjm.cz

Divadlo U 22
K Sokolovně 201, Praha 22-Uhříněves

tel.: 724 185 750

e-mail: japada@seznam.cz

Pokladna v divadle otevřená po, st, pá od 16.00 

do 20.00 – informace, možnost rezervací.

Z PROGRAMU V ČERVNU 2010:
9. 6., 19.00: Kumšt, Yasmina Reza, hrají: J. Tříska, 

J. Kačer a J. Hrušinský. Režie: J. Hřebejk. Máte 

poslední příležitost vidět představení se skvělými 

hereckými výkony, které se hraje s velkým úspě-

chem v Divadle Na Jezerce a v našem divadle bude 

uvedeno naposledy.  

Více Na www.u22.cz

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 11-Chodov

tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

Z PROGRAMU V ČERVNU 2010
3. 6., 19.00: Duchovní odkaz manželů Tomášo-

vých. Pořadem provází Richard Holický.

7. 6., 19.00: Křest knihy „Pět pokladů“ a Vernisáž 
Obrazů-Symbolů. Za hudebního doprovodu vynika-

jícího muzikanta Marcela Vlčka představí svoji knihu 

Tatiana Filippová a Nakladatelství Art Dialog.

8. 6., 19.00: Vše je předurčené – je to vědecky 
možné? Přednáší fi lozof, jogín, PhMr. Rudolf 

Skarnitzl. 

9. 6., 19.00: Astrogenetika – fascinující systém 
pro početí dítěte. Vychází z objevu MUDr. Eugena 

Jonáše o lidské plodnosti v souvislosti s fází měsí-

ce. Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.

10. 6., 19.00: Na dno nebo na vrchol. Nevšední 

příběhy všedního života. Pohledy na svět z ptačí 

perspektivy a hlubin moří a oceánů. O svých 

cestách vypráví a fi lmem doprovodí spisovatel, 

fotograf, cestovatel PhDr. Jan Hejma.

11. 6., 19.00: Psací písmo a osobnost člověka. 
Přednáší Ing. Štěpánka Čechová, grafoložka s akre-

ditací MŠMT ČR.

13. 6., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry. 
Mj. zhudebněné psychologem a terapeutem 

H. Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá a slovem 

doprovází Richard Holický.

15. 6., 19.00: Čtyři dohody. Jak mohou slova zra-

nit a předsudky i příkoří ublížit. Přednáší etikotera-

peutka Zdeňka Hoff manová.

17. 6., 19.00: Zářivé schody k poznání 10. Otázka 

dobra a zla z různých pohledů. Přednáší Petr 

Dostál.

24. 6., 19.00: Jiné mimozemské civilizace a jejich 
vliv na budoucnost naší civilizace. Přednáší 

Mgr. Alžběta Šorfová, poradce v oblasti rozvoje 

osobnosti.

Út-ne 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.

So-ne 17.00: Putování vesmírem. Hudebně poe-

tická projekce.

NOVINKA: 
V Křišťálové čajovně vás přivítá Jiří Boháč: út–ne 
14.00–19.00 hod., vstup zdarma. 

Více na www.cestykesvetlu.cz

Proxima Sociale
občanské sdružení
Rakovského 3138, Praha 12-Modřany

tel.: 241 770 232,

e-mail: offi  ce@proximasociale.cz

Klub Jižní pól, Malenická 1784, 148 00 Praha 11.

Otevírací doba: út, st, čt 14.00–20.00.

Z PROGRAMU V ČERVNU 2010:
Téma měsíce: Trestná činnost
8. 6.: Filmový klub.
15. 6.: Marína street párty.
16. 6.: Míčové hry.
24. 6.: Koktejl party – rozlučka se školou.
Změna programu vyhrazena.

V roce 2010 slaví Proxima sociale, o. s. ,10 let 
činnosti na Praze 11.

Více na www.proximasociale.cz

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
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Iva Fryčová: 
Obrazy z cest 

1. 6.–23. 6. 2010 
Vernisáž výstavy se uskuteční 

2. června od 17.30 hod. 

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.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

Václav Šlajch
NEVADÍ, POPOJEDEM

Výstava ilustrátora 
a tvůrce komiksů.
1. 6.–26. 6. 2010

Vernisáž se koná 31. 5. od 18 hodin.

Knihovna Opatov – artotéka, 

Opatovská 1754, Praha 11

Otevřeno: po–pá 9.00–19.00 hod.,

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

Pozor nová adresa: Komunitní centrum Matky 

Terezy, U Modré školy 1, Praha 11.

Z PROGRAMU V ČERVNU 2010:     
6. 6., 14.00: Balonková oslava ke Dni dětí. Odpo-

ledne plné soutěží pro děti, zábavné hry a před-

stavení divadla Studna, trampolína. Dospělí vstup 

dobrovolný, soutěžící děti 30 Kč.

Besedy:
1. 6., 10.00: YMCA – prostor pro Tebe. YMCA 

v České republice slaví 20 let obnovy své činnosti. 

Není lepší čas než v tuto dobu dozvědět se něco 

víc, co v sobě YMCA skrývá a co nabízí.

8. 6., 10.00: Víte, s čím si hrajete? Znáte skutečný 

příběh hraček? Víte, odkud k nám putují plyšoví 

medvídci, panenky Barbie a další hračky? Někdy 

je dobré vědět víc, než jen kolik hračka pro naše 

děti stojí… Pozvání k besedě přijala koordinátorka 

kampaně „Víte, s čím si hrajete?“ Michala Chatrná 

ze Společnosti Fair Trade.

Pravidelný program:
Po 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.               
Po 10.00–10.30: Zpívánky, hravé zpívání od peřin-

ky do školky.

Út 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Út 15.30–17.30: Otevřená herna. 
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: Otevřená herna.
St 10.00–10.30: Cvičeníčko rodičů a dětí, od cca 

18 měsíců.

St 15.00–17.30: Otevřená herna.
St 16.00: Pohádkové odpoledne, minidivadélko 

nebo čtení pohádek.

St 17.30–19.30: Poradna přirozeného plánování 
rodičovství, nutno objednat na tel.: 777 200 431 

nebo email: ppr.por@seznam.cz.

Čt 9.00–12.00: Herna pro děti od 0–2 let.
Čt 10.00–10.30: Cvičení pro děti od 1 roku.
Pá 9.00–12.00: Otevřená herna. 
Pá 10.00: Šikulové, tvořivá dílnička pro děti a rodi-

če. Doporučujeme vzít si s sebou zástěrku.

Více na www.mc-domecek.cz

Římskokatolická farnost 
U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
Na Sádce 18, 149 00 Praha 11-Chodov

tel./fax: 272 934 261

e-mail: fara.chodov@volny.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11-Háje

tel.: 731 625 970, info@kcmt.cz, www.kcmt.cz

Z PROGRAMU V ČERVNU 2010:
4. 6., 15.30: Pletení košíků z pedigu, závazné 

přihlášení tel.: 776 017 047, cena kurzu 230 Kč.

6. 6., 14.00: Balonková slavnost u příležitosti 
Dne dětí, pořádá MC Domeček.

14. 6., 16.00: Ing. Karel Tomek: Vzpomínky 
na Jordánsko a Izrael, přednáška v rámci Klubu 

křesťanských seniorů.

16. 6., 17.00: Pražská včelařská setkávání na Již-
ním Městě.
17. 6., 19.00: Filmový klub, promítání fi lmu s ná-

slednou debatou.

Více na http://chodovska.farnost.cz  

Sbor CB Jižní Město
e-mail: jizni.mesto@cb.cz

www.cb.cz/jizni.mesto, tel.: 605 809 950

English Camp: 10.–16. 7. 2010 v Janských Lázních 

v Krkonoších. Letní pobyt s výukou angličtiny Mar-

velous Light. Přihlášení do 20. 6.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ČERVNU 2010:
na adrese Komunitní centrum Matky Terezy (nový 

kostel na Hájích).

Ne17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba pro 

všechny generace.

Ne 17.00: Besídka pro děti, program pro děti.

St 9.00–12.00: Klub maminek, setkání maminek 

a cvičeníčko s říkankami pro děti. Probíhá v prosto-

rech MC Domeček.

Pá 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní zamyšle-

ní, promítání fi lmů. Končíme 12. 6.

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 ČERVNU 2010: 
20. 6., 18.00: Ekumenické bohoslužby. 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ČERVNU 2010:
Ne 9.30: Bohoslužby (a nedělní škola pro děti). 

Út 19.00: Setkání nad Biblí, rozhovory nad Knihou 

knih.

Út 9.00–12.00: Mateřské centrum Pramínek, 
herna pro maminky s dětmi.  

Více na www.jizni-mesto.evangnet.cz 

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4-Háje, 

tel.: 272 912 124, 603 468 151

benjamin@cmail.cz

Z PROGRAMU NA ČERVEN 2010:
4. 6. Dětský den v Benjaminu, tento rok se sezná-

míme s řemesly, čekají na vás dílničky, vystou-

pení, soutěže a úkoly v čase 10.00–12.00 hod. 

a 15.30–17.00 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 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, po 16.00, út 16.45 a 17.30.

Hrajeme a zpíváme si, pro děti 3–6 let, zpívání, 

hraní na jednoduché nástroje, út 11.45.

Dětský aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, st, 

čt odpol.

Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, 
čt 16.00.

Pískání na fl étnu pro děti od 3 let, po 15.30. 

Hravá montessori školička, edukační program pro 

zvídavé děti 3–7 let, st 9.00–12.00.

Program hravé montessori učení, přirozené a hra-

vé učení dětí, pohybový rozvoj s využitím prvků 

a pomůcek montessori pedagogiky pro děti od 

18 měs.–3 let, čt 16.00, pá od 9.45. 

Novinka:   
Cvičení pro těhotné, protažení a posílení důležitých 

svalových skupin, relaxace a dechová cvičení pro 

nastávající maminky, které hledají možnost pohybu 

v těhotenství, čt 17.00.

Gravidjóga, pohybové sestavy vycházející z jógy, 

dechová cvičení a relaxace přispívající k celkové 

pohodě maminky před porodem, pá 11.00 s hlídá-

ním dětí.

Informační hodiny: po 10.00–12.00.  

Více na http://benjamin.webpark.cz

Základní umělecká škola 
Jižní Město
Křtinská 673, Praha 4

tel.: 267 900 131, fax: 267 900 134

pobočka: J. Růžičky 1179, Praha 4

tel.: 271 070 231, fax: 271 070 245

ZUŠ KŘTINSKÁ
6. 6., 14.00, 18.00: Vystoupení žáků tanečního 
oddělení. Divadlo U Hasičů, Praha 1.

8. 6., 18.30: Koncert žáků dechového oddělení, 
hudba 20., 21. století.

10. 6., 18.30: Absolventský koncert žáků školy. 
10. 6., 19.00: Divadelní představení žáků školy. 
Karlínské Spektrum, Karlínské nám., Praha 8.

15. 6., 19.00: Koncert žáků dechového oddělení. 
Kostel sv. Vavřince, Praha 1.

18. 6., 19.00: Koncert Aulodie a Tibie Pragensis. 
České muzeum hudby, Praha 1.

20. 6., 18.00: Koncert pěveckých sborů. Kuřátka, 

Koťátka, Kantilénka, Pražská kantiléna. Kostel sv. 

Šimona a Judy, Praha 1.

22. 6., 19.00: Koncert Pražské kantilény. Kostel 

U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1.

ZUŠ J. RŮŽIČKY
1. 6., 18.30: Koncert dechového oddělení.
7. 6., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.
14. 6., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.
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INZERCE

Doprava

po celé Praze

ZDRAMAAMA

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5, 
tel: 739 034 488, 733 715 505, 
e-mail: balkony@sintras.com

Dodání a montáž žaluzií, sušáků 
na prádlo, malování balkonů. Kvalita, 
100% servis. Slevy pro družstva. 
Zaměření a kalkulace ZDARMA. w
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Nově otevřená ambulance PNEUMOLOGIE (onemocnění průdušek a plic)

laboratoř pro funkční vyšetření plic a poradna pro odvykání kouření  DAWON. s.r.o.
vedená MUDR. Romanou Davidovou

budova polikliniky Jižní město II, 3. patro, Šustova 1930/2, Praha 11 – Chodov. 
 Přijímáme nové pacienty. Vyšetření možné bez doporučení. 

Telefonické objednávky: 296 506 170, 723 233 735

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.: 272 937 482, 272 928 969, 731 208 823
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově

ANGLIČTINA
A NĚMČINA V LÉTĚ

U METRA C HÁJE 
www.skolalinda.cz,  mobil:  728 282 285

AZ - Reko

www.az-reko.cz

ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE
Terapeutika,s.r.o.  

Hviezdoslavova 519, Praha 11, 3. patro
Poskytujeme: specializovaná psychologická vyšetření, krizovou  

intervenci, psychoterapii (hrazeno ze zdravotního pojištění)  
i dopravně psychologické vyšetření řidičů
objednávky na telefonu: 773 533 777

Rodinné centrum BABOČKA
budova KC Zahrada, Chodov

centrum volnočasových aktivit pro děti od 0 do 6 let

Vás zve na zápis do podzimních kurzů a školičky, který  
se uskuteční v pondělí 14. 6. 2010 v prostorech centra.

Informace k zápisu a nabídka aktivit  na www.rcbabocka.cz.

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,

KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH

• RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ •
zaměření a cenový rozpočet

Z D A R M A

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

telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
48 MĚSÍCŮ

Máte zájem oslavit svoje narozeniny u vody v atmosféře 
rozmarného léta?
Hledáte prostor pro firemní školení či zážitkové programy?
Chybí Vám roman cké místo pro svatbu či svatební hos nu?
Hledáte zábavu a kulturní vyži  pro Vás či Vaši rodinu?
Nebo jen nemáte kam zajít na dobré pivko a něco na zub?

Nabízíme Vám rauty, teambuilding, animační 
program pro dě  či dospělé, hudební produkci, 
projektor s plátnem, ohniště atd. 

Volejte na 734 418 371, 
pište na info@pohoda-team.cz. Sledujte www.seberak.cz.

sy
sté
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PTIM

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

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

Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 800–1200 1400–1600

Vzorkovna:

Petýrkova 9/1958

148 00 Praha 4

tel./fax: 272 913 518, mobil: 602 224 745, www.propostudio.cz
e-mail:nykl@propostudio.cz, e-mail: propo.nykl@seznam.cz

Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu těchto  
materiálů pro byty i objekty: plovoucí podlahy, PVC, koberce, linoleum, korek, 
vlysy (i renovace), Flotex, čistící zóny

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

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

péřové i umělé přikrývky a polštáře 
(staré vyčistíme a předěláme na nové, výběr sypků)
šití lůžkovin na zakázku z donesených materiálů
(závěsy, záclony)
župany pánské, dámské, osušky, ručníky

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Doprava

po celé Praze

ZDRAMAAMA

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5, 
tel: 739 034 488, 733 715 505, 
e-mail: balkony@sintras.com w
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Široký výběr materiálů. Skříně na míru. 
Kvalitní montáž. 100% servis. 
Zaměření ZDARMA.
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Řádky z kroniky Chodova 
Čtenářský ohlas a jiné okolnosti umožní v příš-

tích číslech Klíče doplnit minule započaté vy-

právění kroniky o vraždě dvou chodovských 

řezníků v roce 1922 dalšími zjištěními. Zatím 

si ale připomeňme další díl rozsáhlého textu 

v části týkající se zabitého Josefa Řeřichy.

 Při místním ohledání četníka bylo „zjiště-

no, že Řeřicha nepadl po první ráně na kraji sil-

nice utržené, nýbrž teprve ve vzdálenosti 3 m 

od onoho místa, kdy ztrátou krve zeslaben 

klesl a tu vrah mu druhým výstřelem prostře-

lil temeno hlavy, což témuž způsobilo okamži-

tou smrt. Na to vrah střelil Václava Birnbau-

ma do zad, když pak tento přes své poranění 

dal se na útěk do polí, vrah jal se mu velkými 

skoky nadbíhati a střelil po něm v běhu, při-

čemž způsobil zástřel nad okem a dohoniv ho 

třetí ranou prostřelil mu lebku. Při ohledání 

šatstva zavražděných zjištěno, že u kabátů 

i vest jsou násilně utrhané knofl íky, jak vrah 

na kvap zavražděné prohledával; peněžní taš-

ky, jaké řezníci při sobě vždy nosívají u zavraž-

děných nalezeny nebyly, z čehož ihned bylo 

zřejmo, že jde o vraždu loupežnou. Vražda 

stala se mezi 6. a 7. hod. ranní a provedena 

rázně během 1/4 hodiny. Právě v den vraždy 

konalo četnictvo soběslavské v kraji patrolu 

a mezi obcí Kvasejovicemi a Lhotou Hrušo-

vou přistihli čet. strážmistři Josef Eliáš a Felix 

Kotásek o 2. hod. odp. vycházeti z lesa, ne 

po nějaké cestě, nýbrž přímo sněhem, muže, 

který měl oděv celý umáčený a na některých 

místech zakrvácený. Byl četnictvem zadržen, 

při čemž uvedení čet. str. seznali, že muž 

onen jest celý spocený, a dělá dojem uběh-

lého člověka, boty že má celé promáčené, 

v kapse 4 zmočené kapesníky a 932 K 80 h. 

Na otázku co zde dělá zmateně odpovídal, že 

jde za holkou do vesnice, na níž rukou ukázal, 

ale nedovedl vesnici onu jmenem jmenovati, 

pak zase tvrdil, že vůbec shání po vesnicích 

nějakou holku, že prý sem zajel z Tábora, 

na které však stanici vystoupil nechtěl jmeno-

vati.“ (Pokračování.) Vypsal Jiří Bartoň

Z expozice, která 

v KC Zahrada připomenula,

 co přinášejí lidé do Muzea Prahy 11. 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Na území městské části Praha 11 jsou poři-
zovány tyto změny územního plánu:

• Vlna 06 s konceptem (s posouzením vlivu 

na životní prostředí): Na území městské čás-

ti Praha 11 se jedná o změny č. Z1147/06 

a č. Z1299/06. Koncept těchto změn byl 

schválen v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 

30. 10. 2008 usnesením č. 20/71. Zastupi-

telstvo hl. m. Prahy schválilo pořízení návrhu 

obou změn. V současné době se zpracovává 

návrh změn a připravuje se společné jednání.

• Vlna 07 bez konceptu: Na území městské 

části Praha 11 se jedná o změnu č. Z1567/07. 

Návrh zadání změny byl schválen v Zastupi-

telstvu hl. m. Prahy usnesením č. 13/30 dne 

24. 1. 2009. Společné jednání proběhlo dne 

15. 5. 2009 a připravuje se veřejné projedná-

ní návrhu změn.

• Vlna 07 s konceptem (s posouzením vlivu 

na životní prostředí): Na území městské části 

Praha 11 není pořizována žádná změna vlny 

07 s konceptem. Veřejné vystavení konceptů 

změn proběhlo od 11. 6. do 13. 7.

• Celoměstsky významné změny (01): 
Na území městské části Praha 11 je pořizo-

vána změna č. Z2722/00. Veřejné vystave-

ní návrhu zadání změny proběhlo od 29. 12. 

2008 do 28. 1. 2009. 

• Celoměstsky významné změny (02): 
Na území městské části Praha 11 jsou po-

řizovány změny č. Z1175/00 a č. Z1566/00. 

Veřejné vystavení návrhů zadání změn pro-

běhlo od 4. 5. 2009 do 18. 6. 2009.

• Změna č. Z1000/00: Změna č. Z1000 – 

revize územního plánu – byla schválena Za-

stupitelstvem hl. m. Prahy dne 14. 9. 2006 

usnesením č. 40/14. Vzhledem k tomu, že 

v roce 2006 nenabyla účinnosti příslušná vy-

hláška Zastupitelstva hl. m. Prahy, musel být 

proces pořízení této změny dokončen již pod-

le nově platného stavebního zákona a změ-

na byla vydána opatřením obecné povahy 

č. 1/2008. Na základě rozsudku Nejvyššího 

správního soudu čj. 9 Ao 2/2008-62 ze dne 

30. 10. 2008 o zrušení Opatření obecné po-

vahy č.1/2008 ztratilo nařízení obecné pova-

hy účinnost a v současné době platí na území 

hl. m. Prahy územní plán v podobě před revizí 

– změnou č. Z1000/00.

 Pořizovatel doplnil návrh zadání podle 

požadavků správního soudu a znovu pořizuje 

změnu č. Z1000/00 podle podmínek stano-

vených novým stavebním zákonem. Jedná se 

především o odstranění formálních chyb vy-

plývajících z toho, že pořizování změny 1000 

bylo provedeno podle stavebního zákona 

č. 50/1976 Sb., který platil do 31. 12. 2006, 

a bylo dokončeno podle nového stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., jehož platnost za-

čala od 1. 1. 2007. Společné jednání k návr-

hu změny č. Z1000/00 se uskutečnilo dne 

12. 3. 2009. Řízení o vydání změny 

č. Z1000/00 bylo zahájeno dne 16. 6. 2009 

vystavením návrhu změny. Veřejné jednání se 

konalo dne 6. 8. 2009.

 Čtenáři mohou své dotazy obecného 
charakteru směřovat i na odbor územního 
rozvoje na e-mail: uzemniplan@praha11.cz.

Odbor územního rozvoje

Seriál – územní plánování (11)

Změny Územního plánu na Jižním Městě

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

klic_11_10.indd   13klic_11_10.indd   13 5/21/10   3:05:07 PM5/21/10   3:05:07 PM



www.praha11.cz10

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Pravděpodobně v poklidu proběhne 14. čer-

vence mnohaleté výročí významné bitvy 

na Vítkově a na Poříčí. V roce 1420 tam čeští 

husité pod vedením Jana Žižky pokořili ob-

rovskou mezinárodní armádu císaře Zikmun-

da Lucemburského, dědice českého trůnu. Ví-

tězného vojevůdce dnes na vrchu připomíná 

obrovitá jezdecká socha a za ní se tyčí ne-

dávno rekonstruovaný národní památník se 

širším zaměřením. 

 Tenkrát se Zikmund v souvislosti s ob-

ležením Prahy a bitvou zastavil i na Novém 

hradě u Kunratic. Možná dokonce cestou 

zahlédl Chodov, z hradu si zřejmě odnesl 

část skvostného vybavení, které tam zane-

chal jeho bratr, zemřelý král Václav IV. Když 

se v roce 1920 konala na Vítkově „bitva“ 

v symbolické podobě podruhé, na Nový hrad 

asi nikdo nevzpomněl. Hra na boj měla být 

vážnou replikou starého vítězství k jeho ku-

latému výročí, ale skončila vesele. Dobrovol-

níci na straně husitů mysleli, že výhra, jasně 

doložená v dějepisech, jim nemůže uniknout. 

Jenže pro druhou stranu, podle obecného 

povědomí špatnou, se zprvu nedařilo najít 

dost ochotníků. A ti, které pomáhal získávat 

známý literát, bouřlivák a bohém a trochu 

všeumělec František Sauer a jeho přátelé, si 

bez ohledu na dějiny nemínili říznout ostudu. 

Koneckonců ale zvítězili zase Pražané. His-

torka se připomíná zejména podle Sauero-

vy vlastní verze v memoárové knize Franta 

Habán ze Žižkova, což byla přezdívka, pod 

kterou byl znám. O činech Franty Sauera 

existují nejrůznější soudy. Zdá se, že i mnohé 

jeho autobiografi cké řádky stojí za to vždy 

aspoň trochu proklepnout, vždyť to byl pro-

slulý lidový vypravěč. Jako skutečný bohém 

také často platil v hostincích jinak než „keš“. 

V jednom z těch u břehů Vltavy po sobě za-

nechal rozměrnou malbu stavení uprostřed 

bíle kvetoucích stromů v pahorkovité krajině, 

také s rozměrným podpisem. Dnes je malba 

v soukromém držení v Praze 11.

 Jiří Bartoň

Proti toku času (19)

Zikmundova porážka 
a proslulý bouřlivák

Zajímavá místa

Milíčovský les 
a vítání jara 
Kdo bydlí v Jižním Městě, byl snad někdy 

v Milíčovském lese. Rozkládá se v přímém 

sousedství. Les má ale stále co nabídnout. 

V posledních letech přibylo v sousedství Mi-

líčovského dvora i kozí „ekostádo“ a pevně 

zakořeňuje nová Milíčovská alej. Za travna-

tým pásem byl rekultivován rybník Kančík 

se zvlášť chráněným prostředím. Všechny 

rybníky a celý okolní les představují příjemné 

prostředí. Příznivci lesa jsou zváni v sobotu 

12. června na tradiční Vítání léta, společnou 

procházku částí zeleného areálu. Začne ve 

13 hodin od Milíčovského dvora, který je vzdá-

len od stanice autobusů Horčičkova jen asi 

osm minut cesty po chodnících mezi domy. 

Jiří Bartoň

Praha pod záštitou primátora Pavla Béma 

v květnu připravila pro příznivce netradiční 

turistiky akci s názvem Sedm primátorských 

pokladů, která byla založena na celosvětově 

oblíbené hře geocaching. Maraton ukládání 

primátorských pokladů odstartoval 2. května 

v Kunratickém lese. Během netradiční pro-

cházky nazvané Křížem krážem Kunraťákem 

si účastníci mohli vyzkoušet plnění různých 

úkolů na stanovištích po trase a soutěžit 

o ceny. V cíli pak měli možnost zanechat 

vzkaz pro budoucí Prahu na speciální stěně 

nebo si odnést stromek k zasazení podle své-

ho uvážení.

red

BLOX – dočasné centrum umění – to byl 

hlavní objekt 3. ročníku festivalu Street for 

Art, jenž byl umístěn v blízkosti Modré ško-

ly na Hájích. Ve čtvrtek 13. května byl právě 

v jeho prostorech celý festival zahájen. Ná-

vštěvníci si mohli v galerii prohlédnout umě-

leckou instalaci Demonstrace prostoru, zajít 

do fotoateliéru Jih nebo si dát něco dobré-

ho u baru. To vše byl jen začátek dnů plných 

umění a zábavy na Jižním Městě… O celém 

festivalu se dočtete v dalších číslech Klíče.

red

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

FOTO: DANIEL POTOCKÝFOTO: DANIEL POTOCKÝ

Podpis F. Sauera na jeho 

obraze. 

Poutavých míst je v Milíčovském 

lese výběr. 

Primátor Bém předává 

cenu vítězi. 

BLOX se začal stavět 7. května pomocí 

velkých jeřábů.

U BLOXU jste mohli potkat tři umělecky 

ztvárněné postavy.

Festival zahájil starosta Mlejnský společně 

se zástupci společnosti 

Touax.

Křížem krážem 
Kunraťákem

Na Jižním Městě vyrostl BLOX
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    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
     Celý měsíc ochutnávka Dunajské klobásy!

     Přijďte se k nám podívat, nebudete litovat!
 Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

Otevírací  doba:  pondě l í  –  pátek  7 00 –  18 00 hod .     NIC NENÍ PROBLÉM.. . !

Akční ceny ČERVEN
Dunajská klobása 179,90 149,90 Kč

Cikánská pečeně 169,90 139,90 Kč

Pečeně v pepři 149,90 129,90 Kč

Oravská slanina 139,90 109,90 Kč

Kuřecí šunka 124,90 99,90 Kč

Královský játrový salám 99,90 69,90 Kč

Vepřová pečeně s.k. 119,90 99,90 Kč

Kuřecí řízky s.k. 104,90 89,90 Kč

Trvale snížená cena
Učňovské párky  99,90 Kč

Kladenská pečeně  99,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy 

do vyprodání zásob.

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

 v budově školy ZUŠ PRO ARTE VIVA, s.r.o. – Praha 4-Lhotka, Vzdušná 564/8
1.- 11. června 2010  od 15 do 17 hod.

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. (pouze hudební obory)
14. - 18. června 2010 od 15 do 18 hod.

v Muzeu v Uhříněvsi, Nové náměstí 1251, Praha 10-Uhříněves 

16. 6.  se s námi můžete setkat v divadle U 22 – Uhříněves od 19,30 – připravili jsme pro Vás muzikál HAIR

INFORMACE mezi 15 a 17 hodinou na tel.: 241 713 925, 603 861 307
www.zusproarteviva.cz
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AZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Přímo od výrobce – certifikováno

Kvalita – nízká cena

mobil: 777 151 205 nebo zdarma 844 158 746
Balkonsystém, s.r.o., www.balkony.cz

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
AKCE: při uzavření smlouvy do konce června 2010 vana + umyvadlo ZDARMA 

nebo sleva 5 % ze stavebních prací
Materiál a vybavení dle vašeho výběru. Elektro, instalatérské práce, podlahy, malování, 

sádrokarton, kuchyňské linky, revizní zprávy. Spolehlivě, rychle, kvalitně. 
Již přes 250 realizovaných koupelen na Praze 11. Nízká cena. Jádro do 7 dnů od 88 000 Kč.

NOVĚ: ZÁRUKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 48 MĚSÍCŮ!    www.reno.wbs.cz

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

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí 

 –  dozvíte se, jak efektivně pečovat 

o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení 

 – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení 

 – make-up a denní líčení.

Vizážistika 

 – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.

Studio MK
Kontakt: 777 079 284
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Poslední semifi nálový závod 

Garnier juniorského maratonu 

se konal 29. dubna v jihoměst-

ském Centrálním parku. Na start 

se postavilo téměř 30 deseti-

členných družstev z pražských 

středních škol, které poměřily 

své síly ve štafetovém závodě 

na tisícimetrovém okruhu. Zá-

vodníky na trať vyslala výstře-

lem přesně ve 12.00 hod. mís-

tostarostka Eva Štampachová. 

Závod se konal jako kvalifi kace 

pro fi nále, které studenti běže-

li v květnu v rámci Pražského 

mezinárodního maratonu.
 Závod byl propojen s charitativními projek-

ty Běh pro Paraple a Podpora reprodukčního 

zdraví. Běh pro Paraple je nejdelší charitativní 

běh kolem ČR a závody Garnier Juniorského 

maratonu měly pomoci jeho propagaci. Dělo 

se tak propojením všech krajských semifi ná-

lových kol juniorského maratonu pořádaných 

během dubna. Navíc při každém závodě, tedy 

i při tom jihoměstském, byla ve 13.00 hod. 

odstartována speciální libovolně dlouhá trať 

pro zájemce, kteří chtěli pomoci dobré věci 

a přispět všem, kteří to potřebují. Za každý 

uběhnutý kilometr běžec přispěl 10 Kč do po-

kladničky Centra Paraple a zároveň udělal 

něco pro své zdraví. 

Daniel Potocký

Ve středu 16. června se v sále Klubu seniorů v Křejpského uskuteční od 17.30 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. Dozvíte se také, na co si dát pozor při koupi nového nebo ojetého vozidla, nebo 

vám poradí, jak postupovat při jednání s pojišťovnami. V neposlední řadě se dozvíte, co dělat, 

když vám bylo auto nebo jeho příslušenství odcizeno. Prostor dostanou samozřejmě i dotazy 

posluchačů.

Přebor Prahy v minibasketbalu děvčat naro-

zených v roce 1999 a mladších jasně vyhrálo 

družstvo Zemanek. Díky vítězství a získání ti-

tulu Přeborník Prahy postoupilo do národního 

fi nále této věkové kategorie ve Strakonicích, 

kterého se zúčastnilo 14 nejlepších druž-

stev ČR. Pražské Zemanky jasně dominova-

ly celému turnaji a nedaly svým soupeřkám 

šanci v bojích o fi nále a suverénně porazily 

nakonec druhé Klatovy. Je to zásluha trenéra 

Ing. Zemana, jednoho z nejzkušenějších tre-

nérů basketbalu v naší republice, který kdysi 

tvrdil rodičům: „Svěřte mi vaše děti a do tří 

let budou nejlepší v republice, a kdyby se 

pořádalo mistrovství Evropy v této kategorii, 

jistě budou hrát o medaile.“ Vítězkám národ-

ního fi nále gratulujeme a fandíme. Další info 

najdete ve sportovní rubrice na stránkách 

Prahy 11 a na webových stránkách Zemanek

www.zemanky.tym.cz.

1. SK Zemanky  

2. Klatovy

3. BK Studánka Pardubice A

4. TJ OP Prostějov

5. Česká Lípa

Miroslav Černý
Předseda SK Zemanky

V Centrálním parku se běžel maraton

Městská policie vám poradí

Zemanky jsou mistryně republiky 

  Veřejné projednávání Vize Jižního 

Města. 

  Opatovská desítka – 1. ročník chodec-

kého závodu.

 Sportovní hry seniorů Jižního Města.

 Jižní Město na kolech (a nejen na nich).

 45. výročí Domu dětí a mládeže JM.

  Otázky pro Jiřího Sulženka na téma kul-

tura.

HRABAL SE V POPELNICÍCH. Ráno 

5. dubna strážníci při 

hlídkové činnosti v Če-

nětické ulici spatřili 

muže, který prohle-

dáva l  konte jnery 

a znečišťoval veřejné 

prostranství. Násled-

nou lustrací strážníci 

zjistili, že po dotyčném je vyhlášeno celo-

státní pátrání Policií ČR. Proto jej předvedli 

na místní oddělení policie, kde jej předali 

k dalšímu šetření.

PŘISTIŽEN PŘI ČINU. Na městskou policii 

bylo 10. dubna večer oznámeno, že v Kon-

stantinově ulici na dětském hřišti neznámý 

mladík sprejuje po zdi a poškozuje veřejné 

prostranství. Po příjezdu na místo stráž-

níci opravdu objevili mladíka, který poma-

lovával betonové zídky. Pro podezření ze 

spáchání trestného činu tedy dotyčného 

omezili na osobní svobodě a předali jej 

k dalšímu šetření na Policii ČR.

OPILEC LEŽEL NA SILNICI. Při běžné 

hlídkové činnosti strážníci 17. dubna večer 

objevili v ulici K Hrnčířům uprostřed silnice 

na zemi ležícího muže. Zjistili, že muž je sil-

ně podnapilý a má tržná zranění na hlavě. 

Proto přivolali rychlou záchrannou službu 

a poskytli mu první pomoc.

UTEKLY Z DOMOVA. Večer 18. dubna 

mladá dívka oznámila na linku 156, že 

utekla s kamarádkou z domova a nyní 

nevědí, co mají dělat. Operační důstojník 

ihned na místo vyslal autohlídku, která 

u metra Háje nalezla ony nezletilé dívky. 

Navíc kontrolou strážníci zjistili, že obě 

jsou pohřešované a Policie ČR po nich vy-

hlásila celostátní pátrání. Proto je před-

vedli na místní oddělení Policie ČR, kde 

byly předány rodičům.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Zástupkyně starosty 

Eva Štampachová odstartovala závod. 

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Starosta Strakonic gratuluje holkám Zemankám 

po jejich zaslouženém 

prvenství. 

FOTO: SK ZEMANKY

Na jaká témata re-
portáží se můžete 
těšit ve vydáních 
TV Praha 11 vy-
sílaných v druhé 
polovině května?
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INZERCE

Služby
• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, 
rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 
Tel.: 604 618 298, 222 364 018.

• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo 
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty, 
nemovitosti, úschovy. Tel: 603 835 609, 
www.advocate-brown.eu, e-mail: eva.
brown@volny.cz.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 
malířské práce, stropní kazety, levně, rych-
le, 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 ro-
zumné ceny. www.123malovani.cz, Tel:603 
475 667, e-mail: infomal@volny.cz.

• Opravy praček a myček: AEG, ARISTON, 
CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, PHILCO, 
WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. p. Podlipný 
tel.: 603 276 606.

• MYTÍ OKEN (plast. 3+1 cca 300,- Kč), čiš-
tění koberců a čalounění. Tel: 606 148 453 
nebo 222 955 295 - Fa Šilha.

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNI-
ČEK v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678, 
261 261 792 v době 7-22 hod. Prodej no-
vých a odvoz starých chladniček.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvo-
rů – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebi-
če atd. Doprava a jiné práce dle dohody. Tel.: 
775 677 928.

• BOURÁNÍ BYTOVÝCH JADER včetně od-
vozu za 6 900,- Kč, dále nabízíme řezání, 
bourání bytových příček, ořezávání + kácení 
stromů, zednické, elektroinstalační a instala-
térské práce. Tel.: 775 677 928.

• PEDIKÚRA medicinální vč. masáže – relax 
pro Vaše nohy, refl exologie nohou, depilace. 
Manikúra, gelová modeláž nehtů, parafínové 
zábaly. SLUNEČNICE – Brodského 1677/5, 
Praha 4, tel. 605 460 495.

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

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-
fon: 222 982 922, 604 517 565.

• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-
pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme 
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. 
Telefon: 272 761 234, 602 366 328.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opa-
tov. Vymáhání pohledávek, majetkové spory, 
smlouvy a dohody, nemovitosti, byty, roz-
vody a právo rodinné,  občanské, obchodní 
a pracovní. JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova 
1520, Praha 4 tel. 602190800.

• MALOVÁNÍ BYTŮ, kanceláří a schodišť. 
Tel.: 603 590 428.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-
ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. 
Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• NABÍZÍM malířské lakýrnické práce, štuko-
vání, sádrovou stěrku, imitace dřeva fl ádrová-
ní. Mob: 605 486 708, 736 691 087.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů čeští pracovníci SO+NE stejné 

ceny km po Praze zdarma tel.: 723 809 137 

www.stehovanibytu.cz.

• PSÍ SALON ROZÁRKA - stříhání psů ma-

lých a středních plemen, Leopoldova 1681, 

Praha 4 (za Albertem). Objednávky na tel.: 

608 760 762.

• NABÍZÍM KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNIC-
TVÍ, zastup. na úřadech atd.. Externě nebo 

docházením 2 x v týdnu do fi rmy. ŽL. Tel.: 

603 809 761.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-

keré zednické a obkladačské práce, malování, 

štukování, plovoucí podlahy. Kvalita a rozum-

ná cena. e-mail: skutchan@seznam.cz, tel.: 

720 391 187.

• SERVIS POČÍTAČŮ a kancelářské techniky. 

Pomoc s odstraňováním potíží, školení při prá-

ci s počítačem. Diagnostika ZDARMA. Dopra-

va po Praze 11 ZDARMA. m: 775 677 101 

e-mail: mentality@mentality.cz.

• ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKY…Nestí-

háte závěrky? Nejste si jisti se správností? 

Pomůžeme Vám připravit podklady pro Va-

šeho daň. poradce! Dále nabízíme průběžné 

vedení účetnictví. Tel.: 608610630.

• REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ PRÁCE. 
Bytová jádra zděná nebo obkladové desky.

www.rekonstrukcepetru.cz. T: 604 174 484.

• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762, 

272 765 431.

• MISTR ŠIKULA, Váš hodinový manžel, po-

máhá v řešení problémů s údržbou domác-

nosti. Od vyvrtání díry, přes malování, po po-

ložení dlažby. Po Praze 4 doprava zdarma. 

www.mrsikula.eu, 736 230 403.

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC, koberce, plo-

voucí podlahy. Návštěva se vzorky, zaměření 

a cenová kalkulace zdarma. www.podlahy-

blaha.kvalitne.cz, mob. 604 623 052.

• KADEŘNICTVÍ (SALON) JULIE Pro každou 

zákaznici dárek s sebou a masáž hlavy zdar-

ma. Kontakt: 773 217 771, www.salonjulie.

euweb.cz. Hledám kadeřnici na ŽL, nástup 

možný ihned.

• ZHUBNĚTE DO PLAVEK-Nejlevněji v Praze-
Bezbolestná liposukce, vyhlazení vrásek,ma-
sáže (regenerační, anticelulitidové ozónové, 
lávové kameny), VacuShape-cílené spalování 
problémových partií. SALON MONČA – Sinku-
lova 34, Praha 4, Erika Kočí tel.: 776204238

• PROVÁDÍME bytová jádra, obklady, dlažby, 
podlahy, štuky a malování stěn, vodu, plyn, 
elektro, izolace, instalatérské a jiné práce. 
Praha a okolí. Kvalitně, za rozumné ceny. 
Malé i velké zakázky. Tel.: 739613488, E-mail: 
jin60jir@seznam.cz.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOU-
PĚ 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.

• KOUPÍM BYT 2+KK NEBO 2+KK/L V PRA-
ZE 11. Mohu také nabídnout výměnu za větší 
byt v Praze 11. Vše pouze družstevní nebo 
OV. Bližší informace na 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.

• HLEDÁME MENŠÍ BYT k pronájmu pro 2 
osoby, Garsonka – 2+1 do 12.000 Kč včetně 
poplatků. Zařízení na dohodě. Nekuřáci bez 
zvířat. Děkuji za nabídky. Tel.: 605 845 088, 
220 806 245.

• KOUPÍM BYT 2+kk, 3+1 v Praze nebo Stře-
dočeském kraji, do 50 km od Prahy. Platba 
hotově ! Tel.: 722 509 947.

• PŘEVODY BYTŮ do osobního vlastnictví. 
Tel.: 724 30 46 03, consultum@seznam.cz.

Ostatní
• VŠEM ŽENÁM OBVODU Praha 11 i ostat-
ních. Dovolujeme si vám oznámit, že byla 
v plné míře obnovena činnost gynekologické 
amb. Květnového vítezství  123. Registruje-
me nové pacientky. Tel:272935898.

CENÍK INZERCE

180 x 122 mm

16.000,- Kč
bez DPH

1/2

180 x 60 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 60 mm

6.500,- Kč
bez DPH

1/8

88 x 122 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 30 mm

2.600,- Kč
bez DPH

1/16

180 x 254 mm

29.000,- Kč
bez DPH

1/1

MAXIMÁLNĚ 190 ZNAKŮ 
včetně mezer: 

350,– Kč bez DPH

ŘÁDKOVÁ INZERCE

2. strana obálky: 20 %

4. strana obálky: 25 %

PŘÍPLATKY

Po dni uzávěrky: 100 %

1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

STORNO POPLATKY

klic_11_10.indd   17klic_11_10.indd   17 5/21/10   3:05:54 PM5/21/10   3:05:54 PM



RELAX

Sport a volnočasové aktivity v červnu na Jižním Městě
1. 6. 

 Den dětí
Od 13.00 hod., Centrální park u metra Opa-

tov.

 Starší žáci Chodov – Dukla 6
Házená, od 17.30 hod., sportovní hala TJ JM 

Chodov.

 Muži B Chodov – Vršovice
Házená, od 18.45 hod., sportovní hala TJ JM 

Chodov.

2., 9., 16., 23., 30. 6.
 Přátelské turnaje v šachu 

Pro všechny věkové kategorie, vždy od 

16.30 do 19.00. Farnost u kostela sv. Fran-

tiška z Assisi, Na Sádce 1296/18.

3. 6. 
 Ve společné smečce

Pro děti z družiny ZŠ K Milíčovu 674, 

od 14.00 hod., ZŠ K Milíčovu 674. 

4. 6. 
 Dětský den

Zahrada objektu Janouchova 671.

5. 6. 
 Moderní gymnastika – MČR seniorky I.

Od 9.00 hod., sportovní hala TJ JM Chodov.

 Fotbalový turnaj
Mistrovský zápas mladšího dorostu, fotbalo-

vé hřiště v areálu ZŠ Mikulova.

6. 6. 
 Fotbalový turnaj

Mistrovský zápas starší přípravky, fotbalové 

hřiště v areálu ZŠ Mikulova.

 Nedělní odpoledne v parku
Od 13.00 hod., park u Chodovské tvrze.

 Starší dorost Chodov – Kopanina
Kopaná, od 17.00 hod., hřiště Volkovova.

 Starší žáci Chodov – Kolovraty
Kopaná, od 14.00 hod., hřiště Volkovova.

10. 6.  
 Ve společné smečce

Pro děti z družiny ZŠ Ke Kateřinkám 1400, 

od 14.00 hod., ZŠ Ke kateřinkám 1400. 

12. 6. 
 Muži Chodov – ČAFC B

Kopaná, od 17.00 hod., hřiště Volkovova. 

 Mladší žáci Chodov – Uhříněves
Kopaná, od 10.30 hod., hřiště Volkovova.

 Rybářské závody
Od 9.00 hod., Návesní rybník – Újezd u Prů-

honic.

 Sportovní odpoledne u srubu Gizela
Od 14.00 hod., srub Gizela v Kunratickém 

lese.

 Chodov Cup 2010
X. ročník mezinárodního závodu v moderní 

gymnastice, od 9.30 hod., sportovní hala TJ 

JM Chodov. 

13. 6. 
 Starší dorost Chodov – Zbraslav

Kopaná, od 17.00 hod., hřiště Volkovova.

 Florbal – turnaj mladších žáků
Od 8.00 hod., sportovní hala TJ JM Chodov.

 Nedělní odpoledne v parku
Od 13.00 hod., Centrální park.

17. 6. 
 Ve společné smečce

Pro děti z družiny ZŠ Pošepného nám. 2022, 

od 14.00 hod., ZŠ Pošepného nám. 2022. 

19. 6. 
 Pohybová akademie

Od 13.00 hod., sportovní hala TJ JM Cho-

dov.

 Oslava 80. výročí založení klubu FC Háje 
Jižní Město 
Sportovně-kulturní akce pro členy klubu i pro 

širokou veřejnost, od 9.00 hod., hřiště K Je-

zeru 2, Praha 4.

20. 6.  
 Nedělní odpoledne v parku

Od 13.00 hod., park u Chodovské tvrze.

24. 6.  
 Kontrolní turnaj SJM

Závěrečný turnaj ve stolním tenisu dětí z od-

dílu SJM o.p.s. i dětí z řad veřejnosti, herna 

stolního tenisu, Mikulova 1583.

26. 6. 
 Sportovní odpoledne u srubu Gizela

Od 14.00 hod., srub Gizela v Kunratickém 

lese.

27. 6. 
 Nedělní odpoledne v parku

Od 13.00 hod., Centrální park.

 Letní pohár Prahy
Akce pro širokou veřejnost, od 9.15 hod., 

fotbalové hřiště v areálu ZŠ Mikulova. 
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Bronzová radost našich boxlakrosistů
V Radotíně se uskutečnil již 17. ročník nej-

většího boxlakrosového turnaje v Evropě, 

Memoriál Aleše Hřebeského. Na turnaj při-

jelo 15 týmů z ČR, Slovenska, Anglie, Irska, 

Kanady, Rakouska, Německa a Finska. Jižní 

Město si v základní skupině vedlo na výbor-

nou a všechny tři zápasy bez problémů vyhrá-

lo. Ve čtvrtfi nále pak porazilo tým LC Slavia 

Praha 7:1 a bylo jasné, že se utká o medaile. 

Bohužel v semifi nále nám přiřknul los asi nej-

silnějšího soupeře a velkého favorita turna-

je, tým Green Gaels z Kanady. 

Po dvou třetinách bylo skóre 

4:4, avšak Green Gaels potvrdi-

lo svou roli a nakonec zvítězilo 

6:4. Love You to Death, to byl 

název soupeře, opět z Kanady, 

pro boj o bronzové medaile. 

V napínavém zápase bylo vidět 

několik krásných akcí i střetů 

a nakonec jsme se radovali 

z krásné třetí příčky po výhře 

7:4. Nejproduktivnějším hrá-

čem SK Lacrosse Jižní Město 

se stal Pavel Došlý (11 branek, 

9 asistencí) a po právu se do-

stal i do ALL Star Teamu. Zá-

znamy všech utkání z turnaje na www.net-tv.

cz. Více na ofi ciálních stránkách SK Lacrosse 

Jižní Město www.lcjm.cz a www.lacrosse.cz. 

Konečné pořadí turnaje:
1. Green Gaels (CAN) 

2. LC Custodes Radotín (CZE) 

3. SK Lacrosse Jižní Město (CZE) 

4. Love You to Death (CAN) 

5. Rocky O‘Reilly‘s Riggers (IRL) 

Václav Nič
SK Lacrosse Jižní Město

TJ JIŽNÍ MĚSTO 
CHODOV PRAHA 

oddíl moderní gymnastiky

ve spolupráci 

s CZECH DANCE 
BENEFIT SOCIETY

Vás srdečně zvou na 

10. ročník mezinárodního závodu 

v moderní Gymnastice 

Chodov CUP 2010, 
který se uskuteční 

12. června 
v Hale TJ JM Chodov, 

Mírového hnutí 2137, Praha 4-Chodov

FOTO: ANNA NIČOVÁ
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POZEMKY
PRO VÝSTAVBU RD

Výhledy Sluštice
•  Kompletní 

inženýrské sítě 
dokončeny 
(vč. tel. linek) 
v ceně pozemku 

•  Nabídka platí na 
vybrané pozemky 

•  Klidná, dobře 

dostupná lokalita, 
5 km od Říčan, 
2 km od hranic 
Prahy

•  Kompletní servis 
při zajištění 
hypotéčního 
úvěru

Říčany

Úvaly

Sluštice

Praha

NEJLEPŠÍ NABÍDKA

pozemky od

1 350 000 Kč

více informací na:
www.skanska.cz/reality

Hledání Milíčovského pokladu 
aneb Po stopách ještěrky Cecilky

Den otevřených dveří 

Obytný soubor 
Milíčovský háj 

První červnová sobota je ideální pro:

 

•   procházku lesem

•   zábavnou hru pro děti i rodiče, 

•   farmářský trh se zdravými produkty,

•   informace o nízkoenergetickém 

bydlení.

V obytném souboru Milíčovský 

háj vyrostou domy ve standardu 

Komfort Eko, které mohou ušetřit 

budoucím majitelům až 50% nákladů 

na vytápění. Navíc zahájíme prodej 

1. etapy východ projektu Obytný 

soubor Milíčovský háj.

To všechno vás čeká na dni 
otevřených dveří bytového 
projektu Milíčovský háj 
5. června 2010 od 14 do 18 hodin.
 

Akcí vás bude 

provázet herec 

a moderátor 

Martin Dejdar.

Bytová jádra 
Modernizace bytů

PANELREKO s.r.o.
Pobočka: Křejpského 1523, Praha 4

zelená linka: 800 112 278
praha@panelreko.cz, www.panelreko.cz

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

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

9 let na trhu      více než 1100 zákazníků      
studio na ploše 250 m2      naši práci 
vám rádi ukážeme
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Darováním plasmy mohu zachránit
Ïivot i nûkomu z mé rodiny.

A za jeden
odbûr obdrÏím

náhradunáhradu
400 Kã!400 Kã!

Pfii kaÏdém odbûru plasmy získáte:
• Náhradu ve v˘‰i 400,-Kã
• Bezplatné vy‰etfiení (provûfiení

na virová onemocnûní)
• Dobr˘ pocit z pomoci ostatním

Pfii darování plasmy vedle
bezplatného lékafiského vy‰et-
fiení a úhrady Va‰ich nákladÛ
a ãasu ve v˘‰i 400,-Kã za je-
den odbûr nabízí DCCH dal‰í
v˘hody: 
• Optimální poloha v Praze

v obchodním centru
Chodov

• Parkování u DCCH
3 hodiny zdarma

• Pfiíjemné moderní
prostfiedí v interiéru
i exteriéru

• MoÏnost odbûru kaÏd˘
t˘den, coÏ znamená
aÏ 1 600,-Kã za mûsíc

Tipy pro dárce
Pfied kaÏd˘m odbûrem:

Dostateãnû pít
Dostateãnû jíst
Dostateãnû spát

Krevní plasma je nenahraditelná surovina pro v˘robu lékÛ.
ProtoÏe je jí celosvûtovû nedostatek, vznikají dárcovské
centra krevní plasmy. Jedno takové vzniklo v poslední dobû
i v Praze - na Chodovû.

Jak se stanete dárcem plasmy: Je potfiebná vstupní lékafiská prohlídka, kterou provádí bezplatnû na místû na-
‰i lékafii. Po obdrÏení negativních v˘sledkÛ krevních testÛ mÛÏete darovat krevní plasmu pravidelnû jednou t˘dnû.
KaÏd˘ odbûr plasmy trvá pfiibliÏnû 45 minut. Za tento ãas a osobní nepohodlí se Vám odmûníme ãástkou 400,-Kã
jako kompenzace za kaÏd˘ odbûr.
Dárce získává dárce
Jste-li ná‰ registrovan˘ dárce a získáte pro na‰e centrum dal‰ího dárce, mÛÏete obdrÏet finanãní prémie. Pokud nov˘ dárce pfii-
jde na Va‰e doporuãení a uvede tuto informaci pfii registraci, dostanete po jeho tfietím úspû‰ném odbûru plazmy pfii Va‰em ná-
sledujícím odbûru prémii 400 Kã. POâET VÁMI ZÍSKAN¯CH DÁRCÒ NENÍ OMEZEN, ZÁLEÎÍ JEN NA VÁS, KOLIKRÁT VÁM BUDE
PRÉMIE VYPLACENA

Darování plasmy
Pfii odbûru plasmy je od dárce plasma získávána z plné krve v plasmaferetickém pfiístroji pomocí jednorázového odbûrového setu. Pevné souãásti krve (ãervené a bílé
krvinky, krevní destiãky) se vrací bûhem odbûru zpût dárci. Tento proces trvá ca. 45 minut. ProtoÏe je z krve odebrána pouze tekutá sloÏka, která je plnû nahrazena do
48 hodin, je moÏné darovat plasmu kaÏd˘ t˘den. Celkové mnoÏství odebrané plasmy nesmí za 12 mûsícÛ pfiekroãit 25 litrÛ, coÏ odpovídá pfiibliÏnû 35 odbûrÛm.

Kdo mÛÏe darovat plasmu?
KaÏd˘ zdrav˘ dospûl˘ ãlovûk od 18 do 60 let. V pfiípadû, Ïe se jiÏ jedná o dárce plasmy nebo krve, aÏ do 65 let.
Jak bezpeãn˘ je odbûr plasmy? Hygiena je pfii darování plasmy základní poÏadavek. Pfii odbûru se pracuje v˘luãnû se steril-
ními jednorázov˘mi pomÛckami. Dárce, ani jeho krev se nikdy nedostane do styku s krví jiného dárce. Tím je vylouãen even-
tuelní pfienos choroboplodn˘ch zárodkÛ.
Jak ãasto mohu darovat plasmu?  Plasmu mÛÏete darovat témûfi kaÏd˘ t˘den - v tûle je rychle doplnûna.
Jak dlouho trvá odbûr plasmy? KaÏd˘ odbûr cca. 45 minut. K tomu krátké vy‰etfiení pfied kaÏd˘m odbûrem. 
Co bych si mûl vzít s sebou k prvnímu odbûru? Platn˘ obãansk˘ prÛkaz ãi jin˘ úfiední doklad s fotografií
a platn˘ prÛkaz zdravotního poji‰tûní.

Krevní plasma je nenahraditelná pro v˘robu Ïivotnû
dÛleÏit˘ch lékÛ. BohuÏel je jí stále nedostatek. KaÏd˘m
odbûrem podporujete v˘robu tûchto nenahraditeln˘ch
lékÛ. ZachraÀujete tím nejen zdraví, ale mnohdy i Ïivot.

Co je plasma?
Proces, pfii kterém se plasma
získává, se naz˘vá plazmaferé-
za. V prÛbûhu plazmaferézy se
z krve oddûluje tekutá plasma
a dárce dostává zpût své ãervené
a bílé krvinky a krevní destiãky. 
Plasma tvofií 55% objemu na‰í
krve a sama je tvofiena z 91% vo-
dou. Obsahuje více neÏ 120 rÛz-
n˘ch proteinÛ, které plní Ïivotnû
dÛleÏité funkce jako napfi. ochra-
na proti infekcím nebo sráÏení
krve pfii poranûních. 

Va‰e darování plasmy chrání zdraví a Ïivot.
KaÏd˘ to mÛÏe potfiebovat – Va‰e rodina,

Va‰i pfiátelé i Vy sami.
Dva ze tfií lidí jsou nûkdy bûhem
svého Ïivota odkázáni na v˘robky
z plasmy, které jim zachrání Ïivot.

Otevírací doba: Po - Pá: 7:30 - 19:00  •  So: 8:30 - 17:00  •  Tel.: 27 207 55 55 • E-mail: dcch@dcch.cz  •  www.dcch.cz

Roztylská 2321/19, Obchodní centrum Chodov - střecha. Na Vaši návštěvu se těší tým Dárcovského centra Chodov

V sobotu 6. 3. 2010 od 10.00 do 16.00 pořádáme Den otevřených dveří v DCCH. Přijďte si nechat bezplatně změřit krevní tlak a seznamte se s provozem
našeho dárcovského centra krevní plasmy. Současně pro Vás bude připraveno malé občerstvení, které je pravidelně poskytováno našim dárcům.

V každou celou půlhodinu se Vám bude věnovat zdravotník našeho týmu.

Na náhradách a prémiích jsme letos již vyplatili našim dárcům plasmy 6 647 800Kč!!!
O nejnovějších změnách u nás se můžete informovat na www.dcch.cz/novinky/ .

Otevírací doba: Po – Pá: 07:00 – 19:00 • So: 08:00 – 13:30 • Tel.: 27 207 55 55 • E-mail: dcch@dcch.cz • www.dcch.cz

Roztylská 2321/19, Obchodní centrum Chodov - střecha. Na Vaši návštěvu se těší tým Dárcovského centra Chodov
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