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Kráska, která umí zastavit čas
Více na str. 9.
FOTO: ČASOPIS 55+
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INZERCE

HAKO
PŮJČOVNA PŘÍVĚSŮ
• přívěsy na motorku
• přívěsy na lodě
• obytné přívěsy
• přepravní boxy

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

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
8,30 – 18,00 hod.
8,30 – 16,00 hod.
9,00 – 16,00 hod.

Horňáte

cká

po – čt:
pá:
so:
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TÉMA

Starosta překvapil děti z mateřských škol
Celý červen probíhala na Jižním Městě velká
výtvarná soutěž, ve které děti z mateřských
škol malovaly společně obrázky na téma
voda a zábava.
Zájem o soutěž byl opravdu velký. Celkem
se zúčastnilo 68 tříd.

V průběhu soutěže připravil starosta dětem překvapení. V rámci podpory bezpečnosti
předala Městská část Praha 11 všem dětem
z mateřských škol plovací rukávky.
Starosta Mgr. Dalibor Mlejnský překvapil
i děti z mateřské školy Donovalská, když je

navštívil, předal jim plovací rukávky a strávil
s nimi příjemné dopoledne.
Ve vzduchu byla cítit dobrá nálada, radost
dětí i nedočkavé očekávání prázdninových radovánek.
red

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

KLÍČ 13/2010
12/2009

3
5

KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA
BEZOHLEDNOST. Nové otevřené hřiště v Jažlovické ulici navštívil
hned po jeho otevření sportovec vandal. Zřejmě mu bylo
zatěžko dojít pro vykopnutý míč okolo, tak si prostě
vystříhal otvor v záchytné síti.
Co k tomu dodat…

POŽÁRNÍ POPLACH. V červnu
se uskutečnila cvičná evakuace
v Základní škole Chodov. Za
neuvěřitelných 2,5 minuty
se celá škola shromáždila
na školním dvoře. Při
cvičné evakuaci
nechyběl ani
výsuvný
hasičský
žebřík.

NÁVRAT
DO STŘEDOVĚKU. Půlka května
patřila v ZŠ Donovalská návratu do minulosti. Děti si
vyzkoušely řemesla, která ovládali naši předkové ve středověku.
Akce se vydařila a ani se nechtělo vracet se do dnešní uspěchané doby.
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TÝDEN V POSTÝLCE. Už název akce napovídá, že si to děti v Mateřské
školce Křejpského pořádně užily. A jak to bylo? Celý týden kluci,
holky i paní učitelky trávili v pyžamkách. Putovali ze třídy
do třídy při školkových akcích a soutěžích, a pokud
přišla únava, stačilo se natáhnout. My jsme
je zastihli v krásné motýlkové třídě,
kde po náročné soutěži
odpočívali.

ČISTÉ OKOLÍ. S úklidem městské části Praha 11 pomáhali během
května sociálně znevýhodnění občané. Jihoměstská
majetková, a. s., zajišťovala odborný dohled
prováděných prací, vydávaní pracovního
nářadí a také odvoz a likvidaci
odpadu.

KAMENNÁ SVATBA.
Manželé Stanislawa a Jan Jindrových
oslavili v květnu 65 let společného života. Přejeme
oběma hodně štěstí a zdraví do dalších společných let.

www.praha11.cz

INFORMACE ÚMČ

11DNŮ PRAHY 11

09.–19. ZÁŘÍ 2010

Tradiční oslavy Jižního Města po roce opět přicházejí.
Prožijte s námi 11 dnů Prahy 11, ve kterých na vás
čeká spousta kulturních zážitků, sportu a zábavy.
Program oslav je rozdělen do jednotlivých tématických dnů. Nebude chybět ani zahajovací koncert
a po roce opět vzlétnou balóny.

Těším se na setkání s Vámi.
Váš starosta
Mgr. Dalibor Mlejnský

Devět podchodů se opět rozjasnilo barvami
Sedm základních a dvě střední školy z Prahy 11 se letos zapojilo již do třetího ročníku
soutěže „Malujeme podchody“. V rámci soutěže bylo vymalováno cca 2 000 m2 plochy
a zapojily se do ní více než dvě stovky dětí.
„Předchozí dva ročníky byly velmi dobře vnímány a přinesly to, co jsme od nich očekávali.
Tedy kultivaci podchodů, a hlavně zvyšování

odpovědnosti a vztahu dětí ke svému okolí,“
říká starosta Dalibor Mlejnský.
Jedenáctá městská část má také dobrou
zkušenost s tím, že v takto vymalovaných
podchodech jsou mnohem menší ataky sprejerů a dalších vandalů. Městská část nechala
před soutěží všechny podchody vyčistit a vymalovat tak, aby byly hygienicky nezávadné.

Komise vyhodnotila vítěze, kteří byli oceněni
22. června na Zastupitelstvu městské části
Praha 11. A jaké byly ceny?
Za 1. místo – 40 tis., za 2. místo – 30 tis.,
za 3. místo – 20 tis. a „cenu útěchy“ pro
všechny ostatní zúčastněné školy – 10 tis.
korun.
Andrea Wolfová
Podchod u Chodovské tvrze, který vymalovaly
holky z Donovalské základky, si přišel
prohlédnout starosta Dalibor
Mlejnský.

Domov pro seniory Háje přijme:
pracovníka sociální péče v přímé obslužné péči, řidičský průkaz skupiny B, min. sanitárský
kurz, jednosměnný provoz, bezúhonnost. Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Informace na tel. č.: 271 198 403
pracovníka sociální péče – aktivizace klientů, středoškolské vzdělání. Praxe v sociální
oblasti vítána. Osobní jednání. Nástup možný ihned, nebo dle dohody.
Informace na tel. č.: 271 198 409, 271 198 430.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje
Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká
pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 1. července
nedostali do schránek, nebo byl pohozen
na zemi, napište nám prosím do redakce
na e-mail: klic@praha11.cz a uveďte ulici
a číslo popisné. Můžete volat i na bezplatnou linku 800 104 300.
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AKTUALITY

Senioři sportovali podvanácté
Sportovní hry seniorů Jižního Města se
za dvanáct let své existence zařadily mezi
tradiční akce, bez které si dnes řada seniorů
konec května neumí představit.
Přesto se v letošním ročníku objevilo několik
„poprvé“.
• Poprvé se z důvodu špatného počasí posunul termín her o týden.
• Poprvé se zapaloval oheň her.
• Poprvé během her pršelo.
• Poprvé na hrách vystoupil zpěvák Milan
Drobný, který kromě půlhodinového vystoupení také uvedl slavnostní zahájení.
• Poprvé hry moderoval ředitel společnosti Ji-

homěstská sociální Jan Gabriel, pro kterého
to byly první hry v pozici ředitele. Mimochodem... byl skvělý.
Letošního ročníku se zúčastnilo 190 soutěžících včetně vozíčkářů, kteří se utkali
v 11 soutěžních disciplínách. Vedle toho byly
pro všechny přítomné přichystány dvě taneční soutěže, jejichž vítězové získali poukaz
na večeři v Jihoměstském pivovaru.
Zajímavé ceny čekaly i na medailisty jednotlivých disciplín, kteří se tak mohli radovat
z rychlovarných konví, žehliček, větráků, toustovačů, zdravotních polštářů a dalších, veskrze užitečných předmětů.

Vidět hry na vlastní oči si nenechala ujít
řada hostů. Starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský, radní magistrátu hl. města Prahy pánové Jiří Janeček a Milan Pešák, nechyběli ani
zástupci sponzorských ﬁrem Pepsi cola a MK
Market.
Sportovní hry seniorů Jižního Města nabízejí nejen sportovní a zábavné soutěže, ale
i příjemnou atmosféru, občerstvení, posezení
na zahradě, dobrou hudbu, tanec a spoustu
nevšedních zážitků. Proto mají stále více příznivců.
Jan Meixner

FOTO: JAN MEIXNER

Florbalisté otestovali novou
sportovní halu
Nová jihoměstská multifunkční sportovní
hala u Základní školy Květnového vítězství
1554 přivítala o víkendu 12. a 13. června ﬂorbalisty na tradičním memoriálu Honzy Civína.
Šestého ročníku soutěže připomínající památDo ﬁnále se probojoval Tatran Střešovice
a FBC Kladno.

FOTO: MICHAL JAVŮREK
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ku chodovského ﬂorbalisty, který tragicky zahynul při automobilové nehodě, se zúčastnily
týmy Tatranu Střešovice, FBC Kladno, FBC
Liberec, Sparta Praha a dvě mužstva pořádajícího TJ Jižní Město Chodov.
Hráči prvního týmu TJ JM Chodov obsadili po nedělním vítězství nad FBC Liberec 9:8
třetí místo.
Ve ﬁnále se potrápil favorit memoriálu
a letošní mistr Tatran Střešovice s nováčkem
extraligy FBC Kladno. Po rychlém nástupu
a jasně vyhrané první třetině Kladno dotáhlo
a utkání skončilo v normální hrací době 5:5
(0:3, 2:2, 3:0). O vítězi nerozhodlo ani prvních
pět samostatných nájezdů. Úspěch Tatranu
nakonec završil vítěznou brankou až nejzkušenější hráč extraligy Johan Von der Pahlen.
Memoriál byl úspěšným testem nové haly,
která slouží školám, veřejnosti, ale i nejlepším sportovcům. V následujícím období se
tak obyvatelé Prahy 11 a fanoušci mohou
těšit na extraligová utkání ve ﬂorbalu, lakrosu, ligová utkání házenkářů i další významné
sportovní akce.
Josef Škvor

Na jaká témata reportáží se můžete
těšit ve vydáních
TV Praha 11 vysílaných v druhé
polovině června?
14. 6.
Den dětí v parku u Chodovské tvrze
20. výročí ZUŠ Křtinská
Celopražské sportovní hry MŠ
Vernisáž MUDr. Miklánka v DS Háje
Balonková oslava ke Dni dětí u KCMT
21. 6.
Večer šampionů v Brožíkově síni
Hodnocení vymalovaných podchodů
Evakuace ZŠ Chodov
Mez. gymnastický závod Chodov Cup
30. výročí MŠ Vejvanovského
28. 6.
Otevření multifunkční haly v Květnového
vítězství
BESIP team Jižního Města v ZŠ
Workshopping v KC Zahrada
Country zahrada v MŠ A. Drabíkové
Představení „Tři mušketýři“ jako volnočasová aktivita

www.praha11.cz

MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Nevydařený dětský den
Na středu 2. června jsme připravili pro děti z naší městské části oslavu k Mezinárodnímu dni dětí. Nakoupili
jsme dárky, zajistili občerstvení a objednali oblíbené
atrakce. Od rána vydatně
pršelo. Stále jsme doufali,
že se počasí do odpoledne
umoudří. Bohužel se tak
nestalo, a my jsme museli
oslavu odvolat. Přesto jsme
na místě konání začali grilovat klobásy, připravili místo
limonády teplý čaj a přivezli
dárečky pro ty, kteří i přes
nepřízeň počasí dorazí. Přece jen některé děti s rodiči
přijely, občerstvily se, převzaly si dárečky a všichni pospíchali domů. Po 16 hodině
jsme i my všichni byli tak
zmrzlí, že jsme se po úklidu vypravili domů.
Mrzí nás to, v historii pořádání dětských
dnů byl tento na počasí nejhorší. Děti ale

o dárečky nepřišly, většina si je vyzvedla
na úřadu. Pokusíme se podobnou akci zorganizovat např. v září po zahájení školního roku.
Martina Maříková, odbor občansko-správní

Jak jsme hlasovali ve volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 28. a 29. května 2010 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V naší městské části přišlo volit
z celkového počtu 1 803 oprávněných voličů
1 394 osob, což představuje 77,32% účast.
Nejvíce hlasů získala TOP 09, a to 469
(33,81 %), pro ODS hlasovalo 417 voličů
(30,06 %), ČSSD získala 128 hlasů (9,22 %),
Věci veřejné 119 hlasů (8,57 %) a KSČM měla
60 hlasů (4,32 %). Z ostatních stran, které
se nedostaly do PS PČR, získala nejvíce hlasů
Strana zelených – 56, Strana Práv Občanů
Zemanovci – 46, Suverenita – blok J. Bobošíkové – 31 a KDU ČSL – 25 hlasů.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4-Újezd
Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 11. 5.
2010
SCHVALUJE:
uzavření mandátní smlouvy mezi městskou částí Praha-Újezd a ﬁrmou MSI Invest, s. r. o.,
prodej pozemků parc. č. 265/693, 694,
695, 696, 697, 698, 699, 700, 377 a 318
za cenu 300 Kč za 1 m2,
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009,
závěrečný účet městské části za rok
2009
úpravy rozpočtu,
ZŠ Ke Kateřinkám dar v hodnotě 50.000 Kč

na rekonstrukci dětského hřiště,
Výzkumnému ústavu Silva Taroucy pro
krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., –
Dendrologické zahradě ﬁnanční dar ve výši
10.000 Kč na provozní náklady.

Vítání občánků

Ve středu 12. května 2010 starosta Václav Drahorád přivítal v 15.00 hodin na úřadu
městské části 15 našich nejmenších spoluobčánků. Společně se svou zástupkyní paní Julií
Mikolášovou rodičům předal nákupní poukázku v hodnotě 500 Kč na odběr zboží v obchodě s potřebami pro děti „Špuntík“ a květinu.
Součástí „vítání občánků“ bylo také tradiční
společné fotografování rodičů s miminkem.
12. 5. 2010 byli přivítáni: Kryštof Šmíd, Tomáš
Hájek, Evelin Hájková, Jaroslav Šimánek, Elizabeth Isis Husárová, Matyáš Gerstl, Veronika
Vlčková, Alfréd Drozd, Tereza Marešová, Patrik
Vihan, Stanislav Škoda, Viktor Sova, Veronika
Vašků, Lucie Květinová a Martin Pospíchal.
Všem přejeme touto cestou ještě jednou
hodně štěstí, zdraví a lásky.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Mateřská škola
Dne 31. května 2010 MČ Praha-Újezd konečně obdržela od Magistrátu hl. m. Prahy
Rozhodnutí o zamítnutí odvolání účastníků
stavebního řízení „Mateřská škola a dům služeb“. Vydané stavební povolení z odboru výstavby Prahy 11 bylo potvrzeno. V současné
době probíhá výběrové řízení na generálního
dodavatele stavby. Termín zahájení výstavby
se předpokládá 1. října 2010 s termínem dokončení 31. května 2011.
Václav Drahorád, starosta

Konstatuje, že se seznámilo s dokumentací
vlivů záměru „Exit 4 D1 a dopravní připojení
Západní komerční zóny Průhonice“ na životní prostředí.
Úplné znění textů je vyvěšeno na úřední
desce, informačních vývěskách a na webových stránkách úřadu.
Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

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

KLÍČ 13/2010

7

ŠKOLSTVÍ

Pro každého se tu něco našlo
Den dětí se na začátku června slavil v každé
školce a škole. Městská část ten svůj udělala
tradičně v prostoru u stanice metra Opatov.
Holčičky dávaly přednost barevným nafukovacím prolejzačkám a kluky tu lákala třeba
horolezecká stěna. A co teprve možnost
zahrát si na profíka a sednout si na pravou
policejní motorku, tomu neodolal žádný kluk.
Pro všechny tu byla fůra stánků, a tak nikdo
neodešel s prázdnou.
red

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Olympijský
oheň nesl
Bugár
Celopražské ﬁnále sportovních her dětí mateřských
škol na ZŠ Campanus ze
začátku června má své vítěze. Imrich Bugár, úspěšný diskař, jeden z patronů,
zažehl olympijský oheň
a s ním oběhl všechny
účastníky. Před samotným
soutěžením nechyběla společná rozcvička no a potom
už se jen soutěžilo. Ve čtyřech disciplínách se utkalo
22 týmů, tedy 220 dětí.
Prahu 11 reprezentovaly
4 mateřské školy.
V celkovém pořadí obsadily děti tato krásná místa.
4. místo MŠ Markušova
8. místo MŠ Hrabákova
10. místo MŠ V Benátkách
15. místo MŠ Jažlovická
Úplně všechny děti dostaly za svoje výkony dárky.
Takže za rok opět sportu zdar...
red

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Kulturní přehled

ČERVENEC 2010

Tóny Chodovské tvrze 2010
7. ročník letního hudebního festivalu v Praze (20.–28. července 2010)
Nádvoří starobylé Chodovské tvrze na Jižním Městě se
stane již posedmé dějištěm hudebního festivalu, který se
v uplynulých letech stal dobře zavedenou součástí pražského kulturního léta. U jeho zrodu stál houslový virtuos
Jaroslav Svěcený, jihoměstský patriot, který v průběhu
let dokázal na Chodov přilákat nejen množství kvalitních
interpretů, ale také českých i zahraničních návštěvníků.
Letos nabídne festival šest koncertů, ve kterých se postupně představí interpreti různých žánrů. Těšit se můžeme například na sólového trumpetistu Vladimíra Rejlka,
orchestr Virtuosi Pragenses, soubor Cimbal Classic, ale
zároveň i na Blue Eﬀect Radima Hladíka či jazzové e
Fisch Men. Předposlední festivalový večer pak bude věnován unikátním houslím tří staletí, které zněly na nejednom evropském šlechtickém dvoře. ,,Dramaturgie festivalu je velmi pestrá. Mým přáním je, aby si ho oblíbili
lidé všech generací,“ říká autor programové koncepce
Jaroslav Svěcený.
Záštitu nad festivalem Tóny Chodovské tvrze převzal starosta Dalibor Mlejnský. „Jsem nesmírně potěšen,
že Jižní Město nabízí v letních měsících tak kvalitní a působivý hudební zážitek, za kterým již tradičně přicházejí
nejen naši obyvatelé, ale také ostatní Pražané i zahraniční návštěvníci hlavního města,“ říká Dalibor Mlejnský.
Vstupenky na festivalové koncerty jsou k dispozici od 1. června v pokladně Chodovské tvrze, ve všech
třech informačních kancelářích MČ Praha 11 a on-line
na http://www.webticket.cz/program/cht. Podrobný
program festivalu najdete na následující straně.
Jiří Sulženko

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Kulturní přehled
TÉMA

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.
PRÁZDNINY V ZAHRADĚ
OKAVANGO aneb cesta za dalekými kulturami
Chodovské kulturní centrum Zahrada se v posledním srpnovém týdnu promění v základnu dobrodruhů a cestovatelů. Občanské sdružení ADRA zde
totiž ve spolupráci s kulturním centrem Zahrada
již podruhé pořádá letní příměstský tábor. Pod
názvem OKAVANGO proběhne tentokrát od 23.
do 28. 8., denně od 8.30 do 17.00 hod.
Všechny zúčastěné děti se vydají na cestu kolem
světa a zažijí nejen spousty dobrodružství, ale také
se leccos zajímavého dozvědí. Každý den totiž
navštíví jinou zemi, poznají její kulturu, tradice,
zvyklosti a v neposlední řadě také místní hry!
Prostor a čas se najde i pro tvorbu, zpěv, tanec či
bubnování.
Více informací naleznete na www.adra.cz,
www.kczahrada.cz. V případě zájmu kontaktujte
Kristýnu Fialovou, e-mail: kristina.ﬁalova@adra.cz;
tel.: +420 739 592 954
FOTO: ARCHIV

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 ČERVENCI 2010:
KONCERTY:
TÓNY CHODOVSKÉ TVRZE 2010
7. ročník letního hudebního festivalu v Praze
(20. – 28. července 2010)
20. 7., 20.00: Slavnostní zahajovací koncert.
Jaroslav Svěcený – housle, Julie Svěcená – housle,
Dana Vlachová – housle, Martin Kos – housle, Vladimír Rejlek – trubka, Virtuosi Pragenses – komorní
orchestr
Unikátní koncert pro housle, trubku a orchestr
G. Ph. Telemanna, Suita in D pro trubku a orchestr
J. Clarka a instrumentální hudební klenoty A. Vivaldiho a J. S. Bacha budou obsahem zahajovacího
koncertu, na němž se představí i Julie Svěcená,
letošní vítězka mezinárodní rozhlasové soutěže
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Concertino Praga v oboru sólové housle.
21. 7., 20.00: Cimbal Classic. Dalibor Štrunc – cimbál, Cimbal Classic – multižánrový komorní soubor,
Jaroslav Svěcený – housle
Jeden z nejlepších českých cimbalistů se představí
v originálním koncertním projektu, který propojuje
různé žánry.
22. 7., 20.00: Blue Eﬀect a Vrabčáci. Radim
Hladík – kytara, Wojttech Říha – basa, Honza
Křížek – zpěv, kytara, Václav Zima – bicí, pěvecký
sbor Vrabčáci, sbormistr Pavel Žur, Petr Hostinský
– klavír, Jaroslav Svěcený – housle
Dva koncerty v jednom – i tak by se dal nazvat
tento mimořádný festivalový večer. Jaroslav Svěcený na festivalu poprvé představí nejen legendární
rockovou formaci Blue Eﬀect, ale také vynikající
dětský pěvecký sbor Vrabčáci, který letos získal
1. cenu v belgickém Neerpeltu a je známý i spoluprací s Lucií Bílou.
26. 7., 20.00: Chodovská tvrz barokní a jazzová.
Jaroslav Svěcený – housle, Jitka Navrátilová –
cembalo, Pavel Jakub Ryba – elektrické basy, Petr
Valášek – basklarinet a zpěv, Tomáš Křemenák – alt/
tenor saxofon, akordeon, melodion, Freddy Bittner –
kytara, Martin Linhart – bicí, Jiří Kollman – perkuse
Slavná ,,La Folia“ Arcangela Corelliho a nádherné
barokní skladby A. Vivaldiho, G. Tartiniho, J. S.
Bacha či G. F. Händela se s postupným západem
slunce na Chodovské tvrzi změní v hudbu jazzovou
v podání Pavla J. Ryby a hudební formace e Fish
Men.
27. 7., 20.00: Slavné housle šlechtických rodů.
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, Karel
Untermüller – viola, Marie Synková – klavír
Tajuplný příběh italských, českých, francouzských
a německých houslí i viol 18. – 20. století, jejichž
nádherný zvuk se desítky či stovky let rozléhal
na šlechtických sídlech a v chrámových prostorách,
zazní tentokrát na starobylé Chodovské tvrzi
ve skladbách W. A. Mozarta, A. Dvořáka, I. Pleyela,
B. Smetany a J. Masseneta. Návštěvníci koncertu
si budou moci o přestávce zblízka prohlédnout
mistrovské nástroje přímo na pódiu.
28. 7., 20.00: Slavnosti zpěvu a strun. Jaroslav
Svěcený – housle, David Uličník – tenor, Miloslav
Klaus – kytara, Ivan Vokáč – violoncello, Hana
Volková – klavír
Zvučný tenor multižánrově vybaveného D. Uličníka,
který znáte i z pěvecké formace 4tet, se bude prolínat s instrumentálním „bel cantem“ smyčcových
nástrojů za spolupráce španělské kytary a klavíru
ve skladbách G. Pucciniho, G. Verdiho, R. Leoncavalla, N. Paganiniho, F. Gragnaniho, J. Williamse,
J. Svěceného. Zazní tak poslední tóny Chodovské
tvrze 2010...
GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)
Velká galerie
20. 7.–5. 9.: Sdružení pražských malířů. Vystavující členové SPM: 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 ProkopováKolmanová, Jan Řeřicha, Věra Sedláková, Valdemar
Sokol, Václav Stárek, Jiří Středa, Otakar Synáček,
Hana Tesařová, František Turek, Vladimír Veselý,
Zdeněk Vojta, Lenka Vojtová, Marie Zábranská,
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
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.
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.
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.
O PRÁZDNINÁCH DOJDE KE ZMĚNĚ OTEVÍRACÍ
DOBY KLUBU:
pondělí–čtvrtek: 11.30–15.30
Z PROGRAMU V ČERVENCI 2010:
Téma měsíce: RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ
1. 7.: Otevřeno do 17.30!
7. 7.: Turnaj ve fotbálku
12.–15. 7.: Výjezd na vodu – Sázava
21.7.: Výlet do ZOO
28. 7.: Výlet na koupaliště
28.–29. 7.: Otevřeno do 17.30!
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
Pozor nová adresa: Komunitní centrum Matky
Terezy, U Modré školy 1, Praha 11.
Z PROGRAMU V ČERVENCI A SRPNU 2010:
Během letních prázdnin bude MC otevřeno každé
úterý a čtvrtek, vždy od 9.30 do 12.30 hod.
LETNÍ PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ
Přijďte si k nám zkusit něco nového a vyrobit něco
malého.
8. 7.: Fimo – jak na lístky a kytičky. Možnost
zakomponovat do francouzské spony či čelenky.
20. 7.: Smaltovaný náramek. Plíškový nebo
skleněný.
3. 8.: Háčkovaný šperk z drátku a korálků. Netřeba umět háčkovat.
17. 8.: Sypaná batika. Zvládnou i děti starší cca
10 let.
Přijďte sami nebo se svými dětmi, kterým je k dis-

www.praha11.cz
www.praha11.cz

ČERVENEC

TÉMA

pozici herna.
Cena za jedno tvoření: tvořící osoba 70 Kč (na místě doplatek za spotřebovaný materiál).
Na jednotlivá tvoření je třeba se předem přihlásit!
Telefonicky: 773 993 985,
e-mailem: mcdomecek@seznam.cz, osobně v MC.
Termíny pro přihlášení: Fimo – do 1. 7., Smalt –
do 13. 7., Háčkovaný drátek – do 27. 7., Batika
– do 10. 8.
ZNAKOVÁ ŘEČ PRO BATOLATA – kurz pro rodiče
a děti
Kurz bude probíhat během července každé pondělí
a středu v 9.30–10.30 v prostorách MC Domeček
(7., 12., 14., 19., 21. a 26. července)
Lektorka: Jitka Vaňková, kontakt: 732 627 732,
www.babysigns.wz.cz
Cena kurzu (6 lekcí): 1 020 Kč. Přihlášky nejpozději
do 30. 6. 2010 na telefonním čísle lektorky.
Více na www.mc-domecek.cz

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4-Háje,
tel.: 272 912 124, 603 468 151
benjamin@cmail.cz
Z PROGRAMU NA ČERVENEC–SRPEN 2010:
V době letních prázdnin je klub uzavřen. Zápis
do nových kurzů proběhne 2. a 3. 9. 2010. Krásné
a slunečné prázdniny všem přeje BENJAMIN.
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, pondělí 16.00, úterý 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.

FOTO: KLUB BENJAMIN
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Pískání na ﬂétnu pro děti od 3 let, po od 15.30.
Hravá montessori školička, edukační program pro
zvídavé děti 3–7 let, 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.–3 let, čt 16.00, pá od 9.45.
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.
Informační hodiny: po 10.00–12.00.
Více na http://benjamin.webpark.cz

Pevnost
tel./fax.: 283 892 700
mobil: 728 586 857
e-mail: pevnost@pevnost.com
Máte zájem naučit se něco nového?
Pevnost - České centrum znakového jazyka, o. s.,
pro vás připravila ukázkovou hodinu českého znakového jazyka ZDARMA
8. července 2010
Skupina 10–11 hod.
Skupina 13–14 hod.
Skupina 16–17 hod.
Skupina 18–19 hod.
2. září 2010
Skupina 16–17 hod.
Skupina 18–19 hod.
Bližší informace najdete na www.pevnost.com

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 11-Chodov
tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz
Z PROGRAMU V ČERVENCI 2010
14. 7., 19.00: Pět elementů jako základní pilíře
taoismu. Setkání s autorkou knihy „Pět pokladů“
Tatianou Filippovou, zakladatelkou pražského Tao
centra.
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.
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 a vůně navozují celkovou
atmosféru duševní pohody. Dále galerie nabízí
unikátní expozici „Labyrint světa a ráj srdce“
věnovanou odkazu J. A. Komenského proměňující
se přímým emočním vstupem diváka a zpětným
harmonizujícím účinkem. Výstavu máte možnost
shlédnout pomocí brýlí ve 3D. Stálou expozicí jsou
díla českých výtvarníků Zdeňka Milera (doplněné
hračkami s krtečkem), Emilie a Kateřiny Milerových
a dalších.
DO 15. července se koná výstava obrazů Tatiany
Filippové se stejnojmenným názvem jako nově
vydaná kniha „Pět pokladů“.
GALERIE CESTY KE SVĚTLU – KŘIŠŤÁLOVÁ
ČAJOVNA OTEVŘENO O PRÁZDNINÁCH:
Út–ne 14.00–19.00 hod. Vstupné 80/45 Kč.
Více na www.cestykesvetlu.cz

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
v srpnu ZAVŘENO
Více informací www.zelenyptak.cz

VÝSTAVA

NA

RADN IC I

ZUŠ Jižní Město
20 let – 1990–2010
Výstava výtvarných
prací
25. 6. – 3. 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.

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

MONUMENTÁLNÍ
MINIATURY
Obrázky Františka Kutiny z let
1970–2010
Výstava naivistického malíře ukazuje
výběr z jeho celoživotní tvorby.
Od 29. 6. do 30. 7 . 2010
Knihovna Opatov – artotéka,
Opatovská 1754, Praha 11
Otevřeno: po–út 9.00–19.00 hod.,
st–čt 12.00–19.00 hod., so 9.00–15.00 hod.
tel.: 272 918 759.
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INZERCE

REKO-INTER

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA
NA PROVEDENÉ
PRÁCE
48 MĚSÍCŮ

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
telefon: 272 942 727
mobil: 606 620 945

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

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

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

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
AKCE: při uzavření smlouvy do konce července 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!

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

www.reno.wbs.cz

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

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

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

bazén se slanou vodou
Nubis.indd 1

tel.: 606 902 916
Poliklinika Litochleby, Hviezdoslavova 1600, Praha 4-Jižní mČsto

Bytová jádra
Modernizace bytů

PŘESTAVBY BYTOVÝCH JADER NA KLÍČ
Do 5ti dnů, včetně dodání materiálu

REKONSTRUKCE BYTU
Tel:. +420 604 687 967
www.rekonstrukce-prestavby.cz

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

800 112 278

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

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

PANELREKO s.r.o.

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

13.11.2009 9:23:50

ROZHOVOR

Kráska, která umí zastavit čas
Stále v sobě má nezaměnitelnou přitažlivost.
Nikdo by nevěřil, že před časem vydala vzpomínkové DVD Tisíc tváří lásky. Mapuje rovných
čtyřicet let její kariéry. A královna českého
soulu Marie Rottrová je pořád stejně krásná
a noblesní. Je sexy a její hlas hladí. Jakoby dokázala čarovat a znala tajemství, kterým lze
zastavit čas.
Co se vám vybaví, když na DVD vidíte čtyři
desítky let svého života?
Je to bilance čtyř desítek let mého vystupování v televizi. V první části jsou klipy a záznamy pořadů, v druhé hodinový dokument
Lady soul, který natočil režisér Honza Mudra.
A co se mi vybaví? Zdá se mi to neuvěřitelné!
Dívám se na sebe, vidím čtyřicet let vlastního
života, ale v tom, abych se neoddala nějakému zvláštnímu sentimentu mi pomáhají moji
vnoučci. Se zájmem se na mě dívali a najednou povídají: „Maruško, víš, ale tys vypadala...
Vždyť jsi byla podobná Jimi Hendrixovi! On
byl sice hippie, ale ty jsi přitom měla vlasy
úplně jako on.“ Starší Bruno se na mě ještě
po chvilce zkoumavě podíval a dodal: „Ale neboj, jsi hezčí!“
Užíváte si roli babičky?
To víte, že ano! Být babička je překrásné, protože si prakticky jenom užíváte. Máte
o vnoučata pochopitelně velkou starost, ale
zodpovědnost už je na rodičích. Každou neděli
zvu s nesmírným potěšením syna a jeho rodinu na obědy. Jsem babička z kategorie klasika.
A vnoučky mám hned tři. Brunovi je dvanáct,
Maxíkovi osm a loni v dubnu se mi v rodině
druhého syna v Kanadě narodil nejmladší Mylo.
Jeho životní pokroky mohu sledovat převážně
na fotograﬁích, které mi posílají e-mailem. Je
to krásné, ale i trochu smutné.
Syn je vaším producentem, vedete i děti
k muzice?
Bruník už rok hraje na elektrickou kytaru,
dnes je z něho zapálený rockový kytarista.
Koupila jsem mu elektrickou kytaru, syn zesilovač a Bruno si nechal narůst delší vlasy.
Rock sice nikdy dříve neposlouchal, ale najednou je z něho hotový fanda. Baskytarista,
který se mnou hraje v kapele, učí v hudební
škole, kam Bruno dělal přijímačky. Byl i u jeho
zkoušky. Těsně po ní vyšel ze třídy celý rozesmátý a povídá: „No, to jste nám tedy dodali
matroš!“ Bruno sice ještě nic moc hrát neumí,
ale dokáže ze svého projevu udělat skvělou
show. Ve dvanácti je z mého vnoučka suverénní rocker!
Vůbec jste v životě zjevně měla talent
na dobré rodinné vztahy. Jak jste například
dokázala, že vás před lety i po rozvodu rodiče bývalého muže měli rádi?
Každé manželství přece prošlo fází, kdy
bylo krásné. Lidé v něm nežili jako nepřátelé! A rodiče by měli myslet především na své
děti a uvědomit si, že i ony mají své vazby.
Po rozvodu stále milují nejen druhého rodiče,
ale i babičku a dědečka. Pokud se vztahy v rodině nezpřetrhají, zůstanou dětem veškeré
hodnoty. Opravdu jsem měla štěstí, že jsme
se s rodiči bývalého muže stále měli rádi. Kupovali jsme si dárky k Vánocům, narozeninám.
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Nikdy pro mě nepřestali být blízkými lidmi.
Stále jsme vnímali vzájemný respekt a lásku.
Byli přece prarodiči mých dětí!
Vaše písničky mají stále co říct. Jak je možné,
že i v dnešní hektické době lidé věří „pravěkým“ písničkám o lásce?
Je svatá pravda, že jsem vždy byla velice
náročná na texty. Jaroslav Wykrent je autorem většiny mých písniček, přesto tvrdí, že
větší část jeho textů jsem nikdy nezpívala.
Jednoduše jsem mu je vrátila. On je předělat
nechtěl, já je zase odmítla zpívat. Ale šli jsme
dál. Taková byla naše dohoda. Zpívám pouze
písničky, kterým sama věřím. Mám pocit, že
v archivech stále ještě najdete písničky třeba
z první republiky, s nimiž je možné se i dnes
ztotožnit. Lidé mi věří, co zpívám. A já jsem
za to šťastná. Mám pocit, že podobný prožitek je vždy z velké míry věcí interpreta.
Spolupracovala jste často s Jarkem Nohavicou, nebo písnička Lásko, voníš deštěm je
spíše náhoda?
S Jarkem jsme se často scházeli v ostravském rádiu. Nedávno jsem se dívala do svého
archivu a kromě nádherného textu Lásko, voníš deštěm pro mě napsal rovných 23 písniček. O mnoha z nich ale lidé ani nevědí, že je
psal právě on. Patří k nim třeba Lakomá nebo
Dívka, která spí jen tak.
Před časem jste se v jednom rozhovoru svěřila, že umíte žít osamocená. Dnes máte přítele, proč jste původní rozhodnutí změnila?

Můj přítel byl velmi urputný. Nepolevil
ve svém dvoření!
Patří k vašim fanouškům?
Je můj obrovský fanoušek. Řekl dokonce,
že mě miluje už od čtrnácti!
Je stejně jako vaši bývalí životní partneři
z hudební branže?
On je jediný z mých partnerů, který muzikant není. Na rozdíl od muzikantů a umělců
není rozevlátý. Je maják, jistota, stojí oběma
nohama pevně na zemi. Má úžasný smysl pro
humor, ale je velice konzervativní. Je přitom
mladší o šestnáct let.
Jak se krásná žena jako vy vyrovnává s vlastním stárnutím?
Stárnutí? Vůbec ho neřeším! Nesleduji své
vrásky, roky navíc mi nepřinášejí znepokojení.
Těší mě, jak vypadám, protože je to dar, který
máte většinou daný geneticky. Nechala jsem
si pouze dvakrát udělat operaci očních víček,
protože oči jsou podle mého soudu důležité.
Ale rodiče v mých letech vypadali opravdu
báječně. A já v životě v tomto směru nemám
jinou zásluhu, než že jsem po nich.
Bydlíte v blízkosti Jižňáku, jak se vám
na okraji města žije?
Dobře, mám ráda dlouhé vycházky
do Kunratického lesa se svými psy a vyhovuje
mi spousta zeleně a relativní klid oproti rušnému centru. Rozhodně jsem tady na jihu Prahy
spokojená.
Redakce ve spolupráci s časopisem 55+
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Staroměstská radnice hostila
šampióny z Jižního Města
Starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský pozval
na středu 9. června nejlepší sportovce z jihoměstských škol i oddílů na Večer šampiónů,
který se uskutečnil ve slavnostní Brožíkově
síni Staroměstské radnice.
„Tímto setkáním jsme chtěli vyjádřit poděkování všem, kteří úspěšně reprezentují
v různých sportech městskou část. O tom, že
reprezentují opravdu skvěle, svědčí dlouhý
výčet jmen a úspěchů,“ řekl starosta.
Bez nadsázky lze dodat, že tolik přeborníků Prahy, mistrů republiky, Evropy i světa
v Brožíkově síni do té doby určitě pohromadě
ještě nebylo.
Mezi oceněnými byli žáci ze základních
škol Mikulova, Květnového vítězství 57, Donovalská, Pošepného náměstí. Poděkování
patřilo i družstvu ﬂorbalistek Základní školy
Campanus, které mezi 1200 týmy zvítězily
v republikovém ﬁnále Asociace školních sporFOTO: RONALD HILMAR

tovních klubů České republiky.
Úspěšný oddíl moderní gymnastiky tělovýchovné jednoty JM Chodov zastupovaly
účastnice mistrovství Evropy a mistryně republiky Andrea Kheilová, Ludmila Semelová
a Dominika Červinková.
Další reprezentantkou jednoty byla Jana
Hrabalová - absolutní mistryně ČR v silovém trojboji, která získala bronzovou medaili
na mistrovství Evropy a 6. místo na mistrovství světa.
Poděkování patřilo i Michalu Vápenkovi, úspěšnému brankáři pražské Sparty
ve sledge hokeji a pátému z paralympijských
her ve Vancouveru.
Nejpočetnější družstvo tvořily dívky z AT
Studia Domino, které s taneční skladbou
Sherlock Holmes přivezly v kategorii dětí zlatou medaili z mistrovství Evropy.
Při ocenění nechyběly ani nejúspěšnější
nejmladší minižačky basketbalového oddílu SK Zemanky. Ty
vyhrály Národní ﬁnále ČR v minibasketbalu, které je považováno za mistrovství republiky
v této kategorii.
Závěrečný dík patřil ženám
z ﬂorbalového oddílu Herbadent Tigers Sportovní Jižní
Město, které zvítězily v extraligové soutěži a některé z nich
úspěšně reprezentovaly Českou republiku na univerziádě.
Výčet nejlepších sportovců
touto akcí nekončí, proto se
na září plánuje obdobné setkání s dalšími reprezentanty.
Seznam všech oceněných
najdete na www.praha11.cz
a fotograﬁe z akce ve fotogalerii.
Josef Škvor

Zajímavá místa

Pergola s pítkem
Kovová pergola na východním okraji Centrálního parku se vžívá. Příjemně zapadá do prostředí, je přiměřeně prostorná, láká k posezení
a nabízí také jednoduché, ale účelné a funkční
pítko.
Jiří Bartoň
Poklid u pergoly.

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Srpen ve znamení
KinoBusu
KinoBus zavítá o prázdninách již tradičně
na Jižňák. U stanice Opatov tak najdete
speciální vozidlo, které vzniklo na základě
klasického linkového autobusu. Jeho vnitřek je upravený a změněný, takže výsledkem je plnohodnotné pojízdné kino, které
místo lidí převáží zážitky.
Samozřejmostí jsou skládací lavičky
pro diváky.
Program promítání – Opatov, srpen 2010:
3. 8. - Protektor • 4. 8. - Líbáš jako bůh •
5. 8. - Bobule 2 • 6. 8. - Kawasakiho růže

Řádky z kroniky Chodova
Na otázku proč jest tak umočený tvrdil, že
upadl do sněhu, od čeho má oděrky na ruce,
tvrdil, že padl na led, když byl tázán, by blíže popsal místo, kde padl do sněhu a na led
zase místo to nechtěl udati, na otázku pak
od čeho je zakrvácen, tvrdil, že krvácel z nosu,
a byv tázán, jak to přijde, že i na zádech je zakrvácen vymlouval se, že dostal závrať a padl
do oné krve, jež mu z nosu vytekla. Byl proto četnictvem zatčen a předveden na obec.
úřad v Kvasejovicích, kde zjištěny na šatstvu
jeho četné stopy od krve, z nichž některé byly
čištěny sněhem a zjištěn v něm obviněný
z vraždy Ludvík Novák, rolnický syn z Malého
Bednárce u Jind. Hradce, proti němuž vzniklo
podezření z vraždy chod. řezníků o níž četnictvo soběslavské hned toho dne ráno, kdy
vražda se stala, bylo zpraveno.
Zbraň vražedná však u něho nalezena
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nebyla, zjevně ji obviněný zahodil do některých z rybníků, kolem kterých prchal. Vyšetřováním zjištěno, že Václ. Birnbaumovi uloupil
13900 Kč, další peníze však Josefa Řeřichy
ve výši asi 9710 Kč, jež s sebou dle výpovědi
své manželky měl vedle nalezených ukrytých
v zemi 17.358 Kč a u obviněného nalezených
932 Kč Josef Řeřicha určitě měl, ukryl as obviněný Ludvík Novák, patrně se šálou, jež
u zavr. J. Řeřichy též nalezená nebyla, v některém jiném místě, jež nevypátráno.
Mrtvoly obou zavražděných byly do Chodova převezeny a dne 19. února v Hostivaři
spol. pohřbeny. Vedle veškerých spolků místních sůčastnilo se pohřbu obou zavražděných,
vzdor tomu, že cesta velmi tajícím sněhem
byla neschůdná obrovské množství obč.
místního i z okolí, takže Chodov tak velkého
pohřbu v pravdě nikdy ještě neviděl. Vždyť

za průvodem pohřebním, sám napočítal jsem
jeti 83 kočárů a bryček, 26 automobilů a 1 autobus, nehledě k počtu povozů, jež před zahájením pohřbu do Hostivaře napřed odjely.
Vypsal Jiří Bartoň
Hostivařský hřbitov, na němž tehdy Chodov
pohřbíval své zemřelé.

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

www.praha11.cz

INZERCE

MASO – UZENINY KK

MILOŠ KŘEČEK
Křeček blázní – zlevňuje, kdo je chytrý kupuje!
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443
Trvale snížená cena
89,90 Kč Učňovské párky
99,90 Kč
69,90 Kč Kladenská pečeně
99,90 Kč
79,90 Kč
39,90 Kč Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy
59,90 Kč
do vyprodání zásob.
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ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
Dodání a montáž žaluzií, sušáků
na prádlo, malování balkonů. Kvalita,
100% servis. Slevy pro družstva.
Zaměření a kalkulace ZDARMA.

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

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

Vzorkovna:
Petýrkova 9/1958
148 00 Praha 4

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

NIC NENÍ PROBLÉM...!
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5,
tel: 739 034 488, 733 715 505,
e-mail: balkony@sintras.com

Široký výběr materiálů. Skříně na míru.
Kvalitní montáž. 100% servis.
Zaměření ZDARMA.

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Přímo od výrobce – certiﬁkováno
Kvalita – nízká cena
mobil: 777 151 205 nebo zdarma
Balkonsystém, s.r.o.,

844 158 746

www.balkony.cz

10% SLEVA

www.bydlenijerabek.cz

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 .

www.bydlenijerabek.cz

Moravská šunka
104,90
Mandlový játrový salám 99,90
Vepřová plec s.k..
89,90
Kuřecí stehna.
49,90
Kachna mražená.
86,90

S tímto inzerátem

Akční ceny ČERVENEC + SRPEN
Uherská klobása
179,90 149,90 Kč
Debrecínská pečeně
169,90 139,90 Kč
Bok s kmínem
139,90 109,90 Kč
Turistický salám
129,90 99,90 Kč
Kuřecí stehna PIKANT 79,90 49,90 Kč

Studio MK
Kontakt: 777 079 284

Centrum Chodov
v pohybu
Taneþní þtvrtky

Sportovní soboty

8. 7. – 26. 8. od 16 hodin

10. 7. – 28. 8. od 12 hodin

9 salsa, zumba, hip hop,
break dance, street dance a další
9 profesionální lektoĜi z Dance
Station

venkovní prostory Centra Chodov

Kompletní rozpis taneþních lekcí
a registraci naleznete na
www.centrumchodov.cz

9
9
9
9
9

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.

škola golfu
tenisové lekce pro dČti
in-line bruslení
kolobČžky
runbiking

SOUTċŽ
Vyzkoušejte nejménČ tĜi aktivity a vyhrajte ATRAKTIVNÍ CENY!
Sobota 28. 8. 2010 ve 14.00
9 zumbamaraton - 12–18 hodin
9 vystoupení taneþní a pČvecké skupiny Dont Be Dolls
9 losování o ceny

Každá z atrakcí je pro vás pĜipravena ZDARMA.
Více informací na

www.centrumchodov.cz

Exit 1 dálnice D1, stanice metra C Chodov, Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4
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Zbyly vám ze zahrady hromady posekané trávy,
zbytky rostlin, listí a nevíte kam s tím?
Od 1. srpna to za vás vyřeší sběrný dvůr na bioodpad, který najdete
v lokalitě na starém Chodově v blízkosti ulice K Dubu a Zakouřilova.

Sběrný dvůr bude pro všechny občany
z Prahy 11 zdarma! Otevřeno bude:
• Středa 9–12 hodin • Sobota 9–12 hodin
• Neděle 13–17 hodin
V těchto hodinách bude fungovat obsluha a také budete moci využít štěpkovače uvnitř dvora. Vzniklá štěpka bude uložena do kontejneru a v případě zájmu bude k dispozici pro zájemce zdarma.
Co je to bioodpad?
Je to biologicky rozložitelný odpad. Patří sem například tráva, větve, listí a jiný odpad ze zahrady, zbytky zelených rostlin a z kuchyně
třeba i kávová sedlina a čajové sáčky.
Rozhodně sem nepatří odpady, které obsahují hygienická rizika.
Zbytky z masa, kosti a gastroodpad. V kompostu by tyto zbytky zahnívaly. Bioodpad ze sběrného dvora se odváží do městské kompostárny
ke kompostování.
red

Velkoobjemové kontejnery – 2. pololetí 2010
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery
na objemný odpad (VOK) budou ve 2. pololetí
2010 přistaveny na Jižním Městě v níže uvedených termínech.
OŽP upozorňuje, že VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek,
sportovní náčiní, koberce a podlahové PVC,
umyvadla a záchodové mísy apod.), který
Jižní Město I
A. Malé—E. Hyblerové
Bachova 1593
Bachova—Mikulova
Blažimská—Klapálkova
Brandlova 1641 (za Startem)
Brodského 1671
Černockého (parkoviště)
Divišovská—Šternovská
Doubravická—Jažlovická
Hlavatého—Mejstříkova
Hněvkovského 1374
Chomutovická
Janouchova 671 (u MŠ)
Klapálkova—Čenětická
Konstantinova—Metodějova
Kosmická—Anny Drabíkové
Kryštofova—Kazimírova
Křejpského 1514
Ledvinova (u Chodovské tvrze)
Majerského—Samohelova
Matúškova 831 (u Blankytu)
Metodějova (parkoviště)
Michnova—Podjavorinské
Mnichovická—Tatarkova

12

nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv
pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do VOK neodkládejte stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, zářivky apod.),
vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače apod.) nebo
biologicky rozložitelný odpad ze zahrad.
Pokud je už VOK plný, neodkládejte
do něho další odpad. Odpad neodkládejte ani

28. 7., 25. 8., 22. 9., 20. 10., 18. 11., 15. 12.
19. 10.
13. 7., 10. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 30. 11.
27. 7., 24. 8., 21. 9., 19. 10., 15. 11., 14. 12.
20. 7., 17. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12.
17. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12.
30. 9., 24. 11.
5. 10.
14. 7., 11. 8., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12.
21. 7., 18. 8., 15. 9., 30. 9.,
13. 10., 26. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12.
10. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 30. 11.
14. 7., 8. 9., 6. 10., 3. 11., 1. 12.
30. 9.
2. 11.
21. 7., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12.
30. 9., 26. 10., 24. 11.
4. 8., 1. 9., 30. 9., 26. 10., 24. 11., 22. 12.
14. 7., 11. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10.,
20. 10., 3. 11., 18. 11., 15. 12.
24. 8., 21. 9., 19. 10., 15. 11., 14. 12.
3. 8., 29. 9., 25. 10., 23. 11.
27. 7., 24. 8., 21. 9., 19. 10., 15. 11., 14. 12.
1. 9., 26. 10.
20. 7., 17. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12.
14. 7., 11. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10.,
20. 10., 3. 11., 18. 11., 1. 12., 15. 12.

mimo VOK.
VOK budou přistaveny ve stanovený den
nejpozději do 14.00 hod., odvezeny budou
následující den s tím, že v případě přeplněnosti VOK bude odvoz uskutečněn dříve.
Bližší informace získáte na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325,
Praha 11, tel.: 267 902 367, 267 902 320
nebo 267 902 514.

Modletická—Ke Škole
21. 7., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12.
Mokrá—Zimákova
13. 7., 10. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 30. 11.
Plickova 880
21. 7., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12.
Radimovická 1424 (parkoviště)
1. 9., 30. 9., 26. 10., 24. 11.
Rujanská—Donovalská (u TS)
20. 7., 17. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12.
Schulhoﬀova 794
3. 8., 29. 9., 25. 10., 23. 11., 21. 12.
Stachova—V Hájích
27. 7., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 30. 11.
Štichova 640 (parkoviště)
28. 7., 25. 8., 22. 9., 20. 10., 18. 11., 15. 12.
Tererova (u ZŠ)
22. 9., 20. 10., 15. 12.
Valentova (parkoviště proti č. p. 1737)
20. 7., 14. 9., 12. 10., 9. 11., 7. 12.
Ženíškova—Květnového vítězství 27. 7., 24. 8., 21. 9., 19. 10., 15. 11., 14. 12.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova—Filipova
Gregorova—Hrudičkova
Hráského—Šustova
Hrdličkova—Blatenská
K Dubu
Krejnická 2021 (za Chrpou)
Láskova—Malenická
Lažanského
Nechvílova 1826—29
Petýrkova 1953
Pod Vodojemem
U Nové dálnice
Vojtíškova 1783

16. 8., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12.
19. 7., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 6. 12.
12. 7., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 29. 11.
19. 7., 16. 8., 13. 9., 29. 9.,
11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12.
12. 7., 9. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 29. 11.
2. 8., 30. 8., 29. 9., 25. 10., 22. 11.
12. 7., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 29. 11.
12. 7., 9. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 29. 11.
23. 8., 20. 9., 18. 10., 15. 11., 13. 12.
30. 8., 29. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12.
12. 7., 9. 8., 6. 9., 4. 10., 1. 11., 29. 11.
18. 10.
26. 7., 23. 8., 20. 9., 18. 10., 15. 11.

www.praha11.cz
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Služby
• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14,Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
• 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.
• 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.
• 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,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. 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.
• 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.
• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvorů – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebiče atd. Doprava a jiné práce dle dohody. Tel.:
775 677 928.
• 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.
• PEDIKÚRA medicinální vč. masáže – relax
pro Vaše nohy, reﬂexologie nohou, depilace.
Manikúra, gelová modeláž nehtů, parafínové zábaly. Těšíme se na Vás v 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. Tel.:
222 982 922, 604 517 565.
• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirlpool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe.
Tel.: 272 761 234, 602 366 328.
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• 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.
• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednické práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek.
Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.
• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stěhování bytů čeští pracovníci SO+NE stejné
ceny km po Praze zdarma Tel.: 723 809 137
www.stehovanibytu.cz.
• 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.
• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
• KADEŘNICTVÍ JULIE pro dámy, pány a děti.
Pro každou zákaznici dárek s sebou a masáž hlavy zdarma. Kontakt: 773 217 771,
www.salonjulie.euweb.cz. Přijmeme pedikérku, manikérku, masérku a kosmetičku - nástup
možný ihned, volejte 602 375 269.
• INSTALATÉR U Chodovské tvrze, V. Škapa,
Tel.: 728 386 419.
• DÁMSKÁ KREJČOVÁ - šití na míru, úpravy,opravy. J. Majerová – Chodov ulice Zakouřilova 94, Tel.: 272 929 597
• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské
práce. Bytová jádra na klíč i bez. KVALITNĚ.
Rakovec 267 913 922, 18-21:00, 608 709
716 přes den. www.rakovec.cz
• REKONSTRUKCE bytů, bytových jader, nebytových prostor. Obklady, dlažby, malování,
štukování, plovoucí podlahy a další práce...
tel.: 739 990 814, 734 404 700
• SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON. Spouštěcí garnyže. Žaluzie všech typů. tel/fax:
271 914 222, mob.: 602 371 996.
• 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.
• NABÍZÍM malířské lakýrnické práce, štukování, sádrovou stěrku, imitace dřeva ﬂádrování. Mob: 605 486 708, 736 691 087.
• 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.
• SERVIS POČÍTAČŮ a kancelářské techniky. Provádíme výjezdový servis, školení, poradenství. Diagnostika ZDARMA. Doprava
po Praze 11 ZDARMA. mob.:775 677 101
e-maul: mentality@mentality.cz.

• PEDIKÚRA OD 160Kč, Manikúra 140Kč,
Kadeřnictví-pánské stříhání od 80Kč, Dámské kompletní stříhání 250Kč, Kosmetika
od 350Kč, Studio IVETA, Modletická 1389,
Praha 4, obj. na tel.: 777 586 848. Přijmu
kadeřnici.
• VIDEOSERVIS - ing. Jiří Dorazil, kameraman ČT nabízí své služby. Volejte tel.:
605 266 505.
• 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.

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.
• KOUPÍM BYT 2+KK NEBO 2+KK/L V PRAZE 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.
• KOUPÍM BYT 1+kk na Jižním Městě a prodám byt OV 2+kk na Chodově. Možná i výměna s doplatkem. Tel.: 722 225 134.
• KOUPÍM BYT 2+kk, 3+1 v Praze nebo
Středočeském kraji, do 50 km od Prahy. Platba hotově ! Tel.: 722 509 947.
• PRONAJMEME dva byty v Praze 4, 1+kk
za 8500Kč a 2+kk za 10000Kč. Ceny jsou
včetně všech poplatků. Zařízení na dohodě.
Tel: 777 615 730, 266 706 276.
• VYMĚNÍM dva státní byty za jeden. 43m2,
cihla, 2+kk, Praha 5 u metra Smíchovské nádraží a garsoniéru 34m2, balkón, Praha 11,
u metra Opatov, vyměním za byt o velikosti
cca 60m2, nejlépe před privatizací. Oby byty
jsou po rekonstrukci. Tel: 602 849 083.

Ostatní
• PŘENECHÁM PRONÁJEM nebytových
prostor -manikúra, pedikúra, solárium i s klientelou. Využití i na jiné účely, cena dohodou.
Praha 4 -Háje, Matúškova 831, areál Blankyt,
tel. 724 148 864.
• FIRMA NA HÁJÍCH přijme pracovnici na 6hod. do kanceláře a skladu.
Mzda 12 500 Kč po zapracování 15 500,
po-pá, 7.30-14 hod. Nutná znalost PC,
spolehlivost, pracovitost a zodpovědnost.
harmonie@hmh.cz
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Bitva před 600 roky a naše okolí
Husitská vítězství na Vítkově a před Vyšehradem roku 1420 otřásla situací u nás
i ve střední Evropě. V jejich přípravě a dozvucích hrál roli i Nový hrad v Kunratickém
lese a možná, kdoví, také Chodovská tvrz.
Již deset roků před těmito událostmi v Praze
se odehrála v polovině července 1410 bitva
v sousedním Polsku, kterou lze vnímat i jako
prolog českých událostí. U Grunwaldu tehdy,
před 600 roky, polská a litevská vojska za přispění zahraničních sborů na hlavu porazila
armádu Řádu německých rytířů a jejich spojenců. Pro Polsko, Litvu i okolní země mělo
vítězství význam zcela zásadní, pro vývoj
u nás řekněme inspirativní. Za všechny české
účastníky, bojující na polské straně zejména
pod korouhví svatého Jiří, bývá připomínán
zvláště moravský rytíř Jan Sokol z Lamberka
a jeho „žák“ Jan jednooký, proslulý Jan Žižka.
Bitvě předcházela různá smírčí jednání,

vlekoucí se po léta. Také u českého krále Václava IV., který se hlásil k titulu krále tzv. svaté
říše římské. V době závěrečných jednání již
vlastnil kunratickou tvrz a rozsáhlý les, ale
Nový hrad se stále stavěl a o zahraničních
pobytech tam nic nevíme. Zato můžeme mezi královými rádci předpokládat
jeho oblíbence, Jeruzalémské rytíře
z novoměstské Zderazi, držitele Chodova. Václav IV. však polsko-litevské
zástupce neuspokojil a válce nezabránil.
Sympatie mnoha Čechů u dvora i v „národě“ stály na stranách vítězů od Grunwaldu. Když se donesla zpráva, že před
bitvou poslali křižáci polsko-litevským
panovníkům dva meče s výzvou k boji,
označil to Jan Hus za projev zpupnosti
a pýchy a jejich porážku za zasloužený
trest. Ke královým dvorským služebníkům na Novém hradě patřil i onen Jan

jednooký. A za necelé desetiletí propukly
husitské bouře. Jeruzalémští rytíři uprchli, jejich komenda na Zderazi byla zničena a tvrz
v Chodově zabrána.
Jiří Bartoň
Kamenná koule z malé palné zbraně, nalezená
ve zdivu Chodovské tvrze.

FOTO: Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11

AT studio Domino je opět ve znamení MISTRŮ ČR
FOTO: AT DOMINO

Letošní soutěžní sezona
je za námi! Jaká byla? Náročná, dlouhá, únavná, ale
hlavně krásná. Dřina v tělocvičně se proměnila v úspěchy všech tanečníků a zase
jsme zažili slzičky dojetí
a štěstí. Hlavní naší náplní
je skupinový tanec. Zadařilo se nováčkům i ostříleným
borcům.
Na titul nejvyšší v rámci
MISTROVSTVÍ ČR si letos
sáhly formace:
• Cesta Samuraje – Mistr
ČR, Mistr Čech, Mistr Prahy
- street show junioři extraliga
• Zahradníčkov – Mistr ČR,
Mistr Čech, Mistr Prahy –
street show mini extraliga

• Africké dobrodružství – 2. vicemistr ČR street show děti 2. liga
• Zlej sen – vicemistr ČR v 2. lize street show
junioři
• Mňam – vicemistr ČR v 2. lize street show
dětí
Z květnového mistrovství ČR v kategorii
street show sólo, duo a malá skupina přivezlo AT studio Domino také super výsledky:
• Kačka Mai i získala titul mistr ČR v kategorii děti sólo s choreograﬁí „Když ráno
vstanu“
• Šárka Šťávová získala ve stejné kategorii
titul vicemistryně ČR s choreograﬁí „Saxana“
• Vendulka Hrubá obsadila v juniorské kategorii 3. místo s choreograﬁí „Magic moment“
• Kačka Křenková a Nikolka Podracká obsadily v kategorii duo děti 2. místo s choreograﬁí „Křemílek a Vochomůrka“
Všem gratulujeme.
Iva Bičišťová

Florbal na ZŠ Campanus opět vítězí
Po úžasném vítězství našich ﬂorbalistek druhého stupně v celorepublikovém ﬁnále Florbal
Cupu následuje další skvělý úspěch ﬂorbalu
ZŠ Campanus. Družstvo 1. stupně je nejlepší
v Praze a Středočeském kraji!
Od února do května 2010 probíhal
5. ročník Florbal Cupu pořádaný Pražskou
ﬂorbalovou unií pro žáky 1. stupně pražských a středočeských základních škol. Letos bylo v soutěži 36 týmů. Po třech základních kolech naše družstvo Campanus
A postoupilo do ﬁnálového turnaje osmi
nejlepších. V květnu se mužstva sešla v hale
na Děkance. Zápasy byly vyrovnané, naše
děti se probojovaly až do závěrečného klání
o 1. místo. V napínavém souboji, v němž

14

naši reprezentanti předvedli
krásný výkon, jsme i s trochou štěstí zvítězili!
Za školu bojovali žáci: Pavel Bartoš, Markéta Baťková,
Ondřej Duda, Štěpán Jabůrek, Jakub Kaněra, Jan Kundrát, Dan Langšádl, Martin
Mlejnský, Marek Peřich, Karel
Pusch, David Skála, Tereza
Švermová.
Florbalisté ZŠ Campanus
jsou prostě nejlepší!
Mgr. Olga Sejkotová,
trenérka týmu
www.campanus.cz

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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ZDRAVÍ PRO VAŠE DĚTI!

Novinka na trhu
probiotických výrobků
určených i nejmenším dětem.
Probiotika jsou živé biﬁdobakterie, které posilují prospěšnou střevní
mikroﬂóru. Prebiotika (např. vláknina inulin) jsou potravou pro
živé bakterie a napomáhají jejich optimalizaci a rozvoji. Spojení
probiotik a prebiotik přináší synbiotický efekt,
který účinně potlačuje množení
a aktivitu škodlivých bakterií a tím
posiluje
pos
siluje imunitu organismu.
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PŘÍMĚSTSKÉ
JEDNODENNÍ
TÁBORY
Nemáte program pro Vaše děti na celé prázdniny?
Stráví Vaše dítě nějaký den v Praze?
Jeden den, ale i celé prázdniny, může Vaše dítě
strávit na příměstském táboře, který pro ně pořádá
městská část Praha 11.
Děti se budou bavit a Vy můžete v klidu pracovat.
Nabídka pro děti ve věku od 6 (předškolního věku)
do 15 let.
Ani špatné počasí nám plány nezkazí.
Termín: od 1. 7. do 31. 8. 2010
od pondělí do pátku vždy
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 (nízké a vysoké lanové překážky,
outdoorové a týmové hry atd.)
Úterý: Celodenní výlet (návštěva kulturních památek,
přírodních rezervací atd.)
Středa: Míčové a jiné hry (fotbal, volejbal, vybíjená,
tečovaná atd.)
Čtvrtek: Celodenní dobrodružná hra (Z pohádky
do pohádky, Trifidy, Hledání pokladu atd.)
Pátek: Den plný sportu a soutěží (atletické
soutěže, koloběžky atd.)

Cena jednoho dne je 100,- Kč a je v ní zahrnuta:
svačina, oběd, vstupy, doprava a program.
Přihlášky: na www.praha11.cz/primestsketabory nebo tento letáček
osobně doručte na podatelnu MČ P11, Ocelíkova 672/1, Praha 4 nebo
zašlete tento letáček na adresu: Příměstský tábor, podatelna MČ P11,
Ocelíkova 672/1, Praha 4
Platba na účet - 0104440369/0800, variabilní symbol - je datum narození
dítěte ve formátu ddmmyyyy (den, měsíc, rok), konstantni symbol - 333,
zpráva pro příjemce - jméno a příjmení dítěte
Více informací na stránkách a tel. číslech:
www.praha11.cz/primestsketabory
e-mail: info@primestsketabory.cz
INFO LINKA: 725 849 399 – Bc. Kateřina Dlouhá
602 234 043 – Bc. Martin Havrlík

Na tábory Vás zve starosta Mgr. Dalibor Mlejnský
a místostarosta Ing. Eva Štampachová
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