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Klíč na území Prahy 11 má na starost Čes-

ká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 2. října 

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 bezplat-

nou linku 800 104 300.
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TÉMA

Linka 293, na kterou jsou nasazovány 

výhradně nízkopodlažní vozidla, vedle 

zajištění místní obsluhy oblastí Jižní-

ho Města a Kunratic nabízí nově přímé 

spojení těchto oblastí se zdravotnickými 

zařízeními IKEM, Nemocnicí Krč a Poli-

klinikou Budějovická. Ve směru k Polikli-

nice Budějovická bude linka zastavovat 

v zastávce „Nemocnice Krč“ přímo před 

vchodem do areálu, čímž výrazně zlepší 

dostupnost nemocnice hlavně lidem se 

sníženou schopností pohybu. Linka rov-

něž nabídne rychlé přímé spojení oblasti 

Ryšánka se zdravotnickými zařízeními 

na Vídeňské ulici (Nemocnice Krč, Ústav 

mateřství, IKEM).

Linka 293 je v provozu v pracovních 
dnech od cca 5.30 do cca 22.00. 

 Další novinou je expresní autobu-

sová linka po Jižní spojce. Linka spo-

jující Prahu 11 se Smíchovem dostala 

prostor díky zprovoznění jižní části 

Pražského okruhu 20. září a přesunu 

kamionů z Jižní spojky. Nová autobuso-

vá linka s jízdní dobou 20 minut vyjíždí 

z Hájů na Smíchovské nádraží již 1. říj-

na a nabízí bezkonkurenčně nejrychlej-

ší spojení stotisícového Jižního Města 

s levobřežní částí Prahy.

 Lidé už nebudou muset jezdit přes 

centrum a uleví se tím zejména tramva-

jím v Ječné ulici a přestupním stanicím 

metra v centru včetně nejvytíženějšího 

úseku metra C mezí Pankrácí a I.P.Pavl-

ova. Nová autobusová linka bude nejen 

rychlá, ale také spolehlivá díky vyhraze-

ným jízdním pruhům, které pro ni budou 

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST ZDRAVOTNICKÝCH A NEMOCNIČNÍCH ZAŘÍZE-

NÍ JE OD STŘEDY 1. ZÁŘÍ PRO OBČANY PRAHY 11 ZASE O NĚCO LEPŠÍ. 

OD PRVNÍHO ZÁŘÍ BYLA TOTIŽ PRODLOUŽENÁ TRASA MIDIBUSOVÉ LIN-

KY 293 PŘES NEMOCNICI KRČ DO ZASTÁVKY POLIKLINIKA BUDĚJOVIC-

KÁ. DALŠÍ POZITIVNÍ ZMĚNOU JE ZAVEDENÍ EXPRESNÍ AUTOBUSOVÉ 

LINKY PO JIŽNÍ SPOJCE, JEJÍŽ RYCHLOST JSTE SI MOHLI 21. ZÁŘÍ DÍKY 

DNI PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY ZDARMA VYZKOUŠET A KTERÁ 

1. ŘÍJNA VYJÍŽDÍ JIŽ NAČISTO. 

Příjemné autobusové změny spojené 
s podzimem
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Plánek linky 293 v trase Háje - Poliklinika Budějovická

Nová trasa linky 293:
Háje – Modrá škola – Hněvkovského – Mikulova – Bachova – Litochlebské náměstí – Chodovská tvrz – Pod Chodovem – Petýr-

kova – U Kunratického lesa – Šeberák – Kunratice – Kunratická škola – U Tří svatých – Zelené domky – Ústavy Akademie věd (T)– 

V Lískách (T) – IKEM – Ústav mateřství – Klárův ústav – Nemocnice Krč – Nad Havlem – Nádraží Krč – Na Staré cestě – Ryšánka 

(T) – Krčská (T) – Budějovická (T) – Antala Staška (Z) – Poliklinika Budějovická. 

(T) - zastávka je obsluhována pouze ve směru TAM z pohledu odjezdu ze zastávky Háje

(Z) - zastávka je obsluhována pouze ve směru ZPĚT z pohledu odjezdu ze zastávky Háje
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KLÍČ 16/2010

zřízeny na Jižní spojce ve směru na Smí-

chov.

 Trasa linky v oblasti Jižního Města 

byla zvolena tak, aby vedla pokud mož-

no středem sídliště a vhodně doplňovala 

ostatní autobusové linky v oblasti. Ex-

presní autobusová linka 125 bude v pro-

vozu každý den, ve špičkách v intervalu 

8 –10 minut, mimo špičky pojede kaž-

dých 15 minut. Na Smíchovském nádra-

ží bude při delších intervalech navazovat 

na metro zejména ve směru na Zličín, 

aby se její pomocí zkrátila cesta také 

lidem směřujícím do Jihozápadního Měs-

ta. Na novou linku nasadí Dopravní pod-

nik hl. m. Prahy přednostně nové nízko-

podlažní autobusy SOR.

red

zujeme mnoho akcí - a to samozřejmě 

i pro seniory. Na jedné z našich schůzek 

s ředitelem Obvodního ředitelství měst-

ské policie Praha 11 jsme právě „otáz-

ku bezpečnosti“ našich seniorů probírali 

a uvažovali, co dalšího bychom pro jejich 

bezpečnost mohli udělat. 

 Můj nápad instalace řetízků okamži-

tě nadchl všechny moje kolegy a za pár 

týdnů jsme ho společně mohli našim se-

niorům představit. Naše nabídka je za-

měřena nejen na seniory, ale také na in-

validní občany (věk 60 let a více nebo 

průkaz ZTP). Zájemci o bezplatnou in-

stalaci certifi kovaného bezpečnostního 

řetízku na vchodové dveře se mohou při-

hlásit na bezplatné lince 800 212 218 

a s předstihem se dohodnout na kon-

krétním dnu instalace. (Které odstar-

tovaly v druhé polovině září.) Řetízek 

i instalace jsou pro seniory z jedenácté 

městské části zdarma a návštěva tech-

nika, který přijde řetízek nainstalovat, je 

vždy uskutečněna za asistence strážní-

ka městské policie Praha 11. Současně 

jsou zájemcům předány informační ma-

teriály s radami, kontakty i návody, jak 

se chovat v rizikových situacích. Všichni 

tak mají také možnost osobně poznat 

svého strážníka okrskáře, který má 

na starost právě lokalitu jejich bydliště. 

Jsem velmi rád, že naši nabídku využilo 

a kvitovalo tolik zájemců. Věřím, že Jižní 

Město bude pro naše seniory a hendike-

pované občany opět 

o něco bezpečnější. 

Váš Dalibor Mlejnský
starosta

Slovo 

starosty

BEZPEČNOSTNÍ ŘETÍZKY PRO JIHO-
MĚSTSKÉ SENIORY

Když jsem na začátku srpna rozesílal 

našim seniorům dopisy s nabídkou bez-

platné instalace bezpečnostních řetíz-

ků na vchodové dveře, netušil jsem, že 

zájem o ně bude tak veliký. O to větší 

radost z takového zájmu (pomyslnou 

hranici tisíce zájemců jsme překročili již 

čtrnáct dnů po odeslání dopisů a zájemci 

stále přibývají…) máme. Ale vraťme se 

na začátek. V rámci projektu Bezpečné 

Jižní Město už téměř čtyři roky organi-
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Linka PID č. 125 Jižní Město - Smíchovské nádraží

Autobusová linka bude jezdit pod číslem 125 v následující trase:
Smíchovské nádraží – Lihovar – Chodovec – Chodovská tvrz – Litochlebské náměstí – Bachova – Mikulova – Hněvkovského – 

Modrá škola – Háje – Horčičkova – Jižní Město. 
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

ZLATÁ SVATBA. V srpnu 

oslavili hezké jubileum manželé 

Jaroslava a Otakar Olivovi. My 

blahopřejeme a přejeme další spoko-

jená léta.

DEVADESÁTKA. Paní 

Božena Fričová oslaví 15. října 

krásných devadesát let. Připoju-

jeme se ke gratulantům a do dalších 

let přejeme hodně zdraví.

DALŠÍ VOLNÁ MÍSTA. Počátkem září otevřela 

městská část Praha 11 nové třídy na detašovaných 

pracovištích Mateřských škol Jažlovická a Janouchova. 

Nové dvě třídy Mateřské školky Jažlovická pro 40 dětí se 

otevřely v detašovaném pracovišti ZŠ Ke Kateřinkám a Mateřská 

škola Janouchova otevřela detašované pracoviště pro 112 dětí 

v objektu Modletická 1401.

ASISTENČNÍ SLUŽBA. Kvůli rekonstrukci eskalátorů ve stanici metra Háje, které 

jsou na několik měsíců mimo provoz a východ je zde pouze jednostranný, zajistila 

městská část hned od prvních dnů pro imobilní cestující, matky s kočárky a starší 

spoluobčany alespoň asistenční službu při vynášení těžkých zavazadel a pomoci výše 

uvedeným cestujícím. Tuto službu dvoučlenné hlídky, která pracuje od 7 do 24 hodin, hradí 

zatím Praha 11 ze svého rozpočtu. 

PROMĚNY KROK ZA KROKEM. Galerie Chodovské 

tvrze byla celé září dějištěm výstavy s názvem Proměny 

Jižního Města. Po celý měsíc až do 3. října jste si mohli 

prohlédnout, jak se změnila tvář Prahy 11 a projít se z minu-

losti až do dnešních dnů. Výstava byla velkým lákadlem pro dospělé 

i pro děti.

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE. První tři neděle v září vás mohl překvapit zábor 

veřejného prostranství kvůli výstavbě splaškové kanalizace pro Obytný soubor 

Milíčovský háj. Ten se nacházel na východním konci ulice Stříbrského. Zábor byl 

povolen rozhodnutím odboru životního prostředí. Investor společnost Skanska a.s. se 

tímto omlouvá za přechodná dopravní omezení v této oblasti a děkuje občanům za trpělivost. 
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Projekt Fotovoltaické panely v Kultur-

ním centru Zahrada je zaměřen na sní-

žení energetické závislosti tohoto cen-

tra. Realizován je v rámci Operačního 

programu Praha Konkurenceschopnost 

(OPPK) a spolufi nancován z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj (ERDF), stát-

ního rozpočtu a rozpočtu městské části 

Praha 11.

 Cílem projektu je snížení energetic-

ké závislosti Kulturního centra Zahrada, 

které je zřizované Městskou částí Praha 

11, a využití obnovitelných zdrojů ener-

gie. Tohoto cíle bude dosaženo insta-

lací Fotovoltaické elektrárny o výkonu 

49,2 kWp.

 Díky realizaci projektu dojde k napl-
nění následujících specifi ckých indiká-
torů programu:
•  Dosažená výše úspor energie a ener-

getických surovin o 32,5 %. 
•  Poměr obnovitelných zdrojů energie 

vůči neobnovitelným zdrojům ener-
gie bude po realizaci činit: 32 % ku 
68 %. 

•  Instalovaný výkon 49,2 kWp.

 Projekt má rovněž osvětový charak-

ter, neboť ve vestibulu kulturního centra 

bude instalován informační panel, který 

bude návštěvníky KC Zahrada informo-

vat o výkonu FVE a zároveň bude posky-

tovat různé možnosti reportů. Současně 

budou distribuovány informační letáky 

informující o projektu a využití OZE.

Období realizace: 12/2009 – 10/2010

Blíže o programu OPPK: www.oppk.cz

Jakub Ježek, 
předseda Komise pro fondy 

a partnerská města

Peníze z Evropské unie ušetří energii v Zahradě

Farmářské trhy budou každé pondělí
Dnešní doba přeje znovuzrozené tradici 

farmářských trhů. A ani Jižnímu Městu 

od září trhy chybět nebudou. V rámci 11 

dnů Prahy 11 je od 13. září zahájen se-

riál „Farmářských trhů na Jižním Městě“. 

Od 20. září si budete moci pravidelně 

každé pondělí zajít ke Komunitnímu 

centru Matky Terezy u metra Háje a vy-

brat si z nabídky českých farmářů.

Těšit se můžete na:
•  Třeboňského kapra, prodej čerstvých 

uzených ryb 

•  Slovenské sýry, maso, uzeniny 

•  Zašovské Frgaly 

•  Řemeslné pekárny a pečivo 

•  Krůtí farmu s prodejem masa 

•  Vinařství, med 

•  Košíky, dřevěnné hračky, ruční šperky 

•  Ovoce a zeleninu 

•  Bio potraviny, biomanufakturu, vajíč-

ka, džusy 

•  Houby, koření 

•  Květinářství 

a jiné red
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INFORMACE ÚMČ

Poděkování za spolupráci 
České poště s.p.

Rekonstrukce sportovního 
areálu v ulici Zlešická 

Lávka už je od léta naše

Budova staré pošty na okraji Centrální-

ho parku už několik měsíců nekazí svým 

vzhledem tuto oblíbenou lokalitu. „Rád 

bych poděkoval zástupcům České pošty 

za velmi vstřícné jednání při řešení této 

záležitosti“, říká starosta Dalibor Mlejn-

ský. Díky demolici zchátralého objektu, 

kterou se po mnoha jednáních podařilo 

městské části prosadit, vznikla plocha, 

kterou by do budoucna radnice ráda vy-

užila pro vybudování areálu 

pro smysluplné trávení vol-

ného času - jakési kulturně společenské 

a sportovní centrum. Umístěním v loka-

litě Centrálního parku by mohlo takové 

centrum vytvořit přirozenou křižovatku 

společenského dění Jižního Města. Je 

třeba ale dořešit odprodej pozemků 

městské části Praha 11. Doufáme, že 

i to se v dohledné době podaří. red

Odbor životního prostředí (OŽP), silniční 

správní úřad informuje občany o vyda-

ném povolení dočasného připojení sta-

veništní dopravy v rámci rekonstrukce 

sportoviště v ul. Zlešická, na pozemcích 

p.č. 397/655 a 397/656 k.ú. Chodov. 

Připojení staveništní dopravy je z ul. Zle-

šická. Toto připojení by mělo být ukonče-

no nejpozději do 30.10.2010. 

 Investorem rekonstrukce sporto-

viště je MČ Praha 11, zhotovitelem je 

fi rma TOMS - Tomáš Sobotka, telefon: 

603 523 402. OŽP se omlouvá za pří-

padné omezení v dotčené oblasti a žádá 

občany o zvýšení pozornosti při průcho-

du či průjezdu povoleného připojení sta-

veništní dopravy.

Odbor životního prostředí
Městská část Praha 11 v letošním roce 

požádala Magistrát hlavního města Pra-

hy o svěření lávky na Hájích a také pro-

storu kolem ní do své péče. Především 

to bylo z důvodu, že současný vlastník 

nedostatečně pečoval o údržbu a po-

řádek v jejím okolí a okolí autobusové 

zastávky. Lávka byla městské části svě-

řena již v letních měsících. Ta s její opra-

vou a údržbou na vlastní náklady ihned 

začala.

red
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 

oznamuje, že velkoobjemové kontejnery 

na objemný odpad (VOK) budou ve 2. po-

loletí 2010 přistaveny na Jižním Městě 

v níže uvedených termínech.

 OŽP upozorňuje, že VOK jsou urče-

ny pouze pro objemný odpad z domác-

ností (nábytek, sportovní náčiní, koberce 

a podlahové PVC, umyvadla a záchodové 

mísy apod.), který nelze ukládat do běž-

ných kontejnerů, nikoliv pro odpad vzni-

kající při podnikatelské činnosti. Do VOK 

neodkládejte stavební suť, nebezpečné 

složky komunálního odpadu (baterie 

a akumulátory, barvy, chemikálie, zářiv-

ky apod.), vyřazená elektrická zařízení 

(chladničky, pračky, televize, monitory, 

počítače apod.) nebo biologicky rozloži-

telný odpad ze zahrad.

 Pokud je už VOK plný, neodkládejte 

do něho další odpad. Odpad neodkládej-

te ani 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 uskuteč-

něn dříve.

 Bližší informace získáte na odboru 
životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vi-
dimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 
367, 267 902 320 nebo 267 902 514.

Jižní Město I 
A. Malé—E. Hyblerové 20.10., 18.11., 15.12.

Bachova 1593 19.10.

Bachova—Mikulova 5.10., 2.11., 30.11.

Blažimská—Klapálkova 19.10., 15.11., 14.12.

Brandlova 1641 (za Startem) 12.10., 9.11., 7.12.

Brodského 1671 12.10., 9.11., 7.12.

Černockého (parkoviště) 24.11.

Divišovská—Šternovská 5.10.

Doubravická—Jažlovická 6.10., 3.11., 1.12.

Hlavatého—Mejstříkova 30.9., 13.10., 26.10., 

  10.11., 24.11., 8.12.

Hněvkovského 1374 5.10., 2.11., 30.11.

Chomutovická  6.10., 3.11., 1.12.

Janouchova 671 (u MŠ) 30.9., 

Klapálkova—Čenětická 2.11.

Konstantinova—Metodějova 13.10., 10.11., 8.12.

Kosmická—Anny Drabíkové 26.10., 24.11.

Kryštofova—Kazimírova 30.9., 26.10., 24.11., 

  22.12.

Křejpského 1514 6.10., 20.10., 3.11., 

  18.11., 15.12.

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 19.10., 15.11., 

  14.12.

Majerského—Samohelova 25.10., 23.11.

Matúškova 831 (u Blankytu) 19.10., 15.11., 14.12.

Metodějova (parkoviště) 26.10.

Michnova—Podjavorinské 12.10., 9.11., 7.12.

Mnichovická—Tatarkova 6.10., 20.10., 3.11., 

  18.11., 1.12., 15.12.

Modletická—Ke Škole 15.9., 13.10., 10.11., 8.12.

Mokrá—Zimákova 5.10., 2.11., 30.11.

Plickova 880 13.10., 10.11., 8.12.

Radimovická 1424 (parkoviště) 30.9., 26.10., 

  24.11.

Rujanská—Donovalská (u TS) 12.10., 9.11., 7.12.

Schulhoff ova 794 25.10., 23.11., 21.12.

Stachova—V Hájích 5.10., 2.11., 30.11.

Štichova 640 (parkoviště) 20.10., 18.11., 15.12.

Tererova (u ZŠ) 20.10., 15.12.

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 12.10., 

  9.11., 7.12.

Ženíškova—Květnového vítězství 19.10., 

  15.11., 14.12.

Jižní Město II + starý Chodov 
Dědinova—Filipova 11.10., 8.11., 6.12.

Gregorova—Hrudičkova 11.10., 8.11., 6.12.

Hráského—Šustova 4.10., 1.11., 29.11.

Hrdličkova—Blatenská 11.10., 25.10., 8.11., 

  22.11., 6.12.

K Dubu 4.10., 1.11., 29.11.

Krejnická 2021 (za Chrpou) 25.10., 22.11.

Láskova—Malenická 1.11., 29.11.

Lažanského 4.10., 1.11., 29.11.

Nechvílova 1826—29 18.10., 15.11., 13.12.

Petýrkova 1953 25.10., 22.11., 20.12.

Pod Vodojemem 4.10., 1.11., 29.11.

U Nové dálnice 18.10.

Vojtíškova 1783 18.10., 15.11.

Velkoobjemové kontejnery – 2. pololetí 2010
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Slovo starosty

Zalévání zeleně 

Přechody pro 
chodce 

Dětské odpoledne

Vážení spoluob-

čané, zanedlouho 

budete mít mož-

nost se dostavit 

do volebních míst-

ností, abyste zvolili 

9 svých zástupců 

do Zastupitelstva 

městské části Pra-

ha - Újezd. Zastu-

pitelé volí ze svých 

řad starostu, který musí mít podporu 

nadpoloviční většiny všech nových členů. 

Byly zaregistrovány tyto politické a nezá-

vislé organizace: Občanská demokratická 

strana, Křesťanská a demokratická unie 

– Československá strana lidová, TOP 09, 

Společná budoucnost Újezd – Kateřinky, 

Nezávislí pro Újezd a Kateřinky a Aliance 

Jihovýchod. 

 Dobře si prostudujte jejich volební 

materiály a sami posuďte, jaké předvo-

lební sliby a do jaké míry jsou korektní 

a realizovatelné. Přeji všem kandidátům 

úspěch. 

 Vážení voliči, přijďte odevzdat svůj 

hlas do volební urny a rozhodnout o bu-

doucím vývoji infrastruktury, kulturních 

a sportovních akcích v naší městské části. 

Volby do Zastupitelstva hlavního města 

Prahy a do zastupitelstva městské části 

se konají ve dvou dnech, v pátek dne 15. 

října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 ho-

din a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 

hodin do 14.00 hodin.

Jsou zřízeny 3 volební okrsky: 
1. volební okrsek č. 1022 – sídlo Kateřin-

ské nám. 465/1 pro voliče bydlící v uli-

cích: Vodnická, Krajanská, Proutěná,

2. volební okrsek č. 1023 – sídlo Kateřin-

ské nám. 465/1 pro voliče bydlící v uli-

cích: Formanská v Kateřinkách (od č.p. 

200 výše), Pod Napětím, Studánková, Mi-

líčovská, Ke Smrčině, Štítová, Na Křtině, 

U Močálu, Na Cípu, Remízková, Pastevců, 

Kateřinské nám., U Louky, U Pramene,

3. volební okrsek č. 1024 – sídlo Nad 

Statkem 118 pro voliče bydlící v ulicích: 

Formanská v Újezdu (od č.p. 199 níže), 

Josefa Bíbrdlíka, K Habru, K Mostu, K Mo-

telu, K Sukovu, Ke Mlýnu, Nad Náhonem, 

Nad Výpustí, Ve Vilkách, Na Formance.

 Dovolte mi, vážení spoluobčané, 

abych Vám poděkoval za spolupráci 

a podporu, kterou jste mi projevili ve vo-

lebním období 2006 – 2010. 

Václav Drahorád 

I když se to po deštivém závěru léta zdá 

jako nemožné a úsměvné, bylo potřeba 

i letos v červenci zalévat veřejnou zeleň, 

aby neutrpěla újmu z nedostatku vláhy.

Pavel Staněk, odbor investiční

Tak jako byly obnoveny v loňském roce 

barvy na přechodech pro chodce v kate-

řinském sídlišti, bylo i letos „oživeno“ vo-

dorovné dopravní značení v okolí úřadu 

naší městské části. 

Pavel Staněk, odbor investiční

V červnu jsme byli nuceni kvůli velmi ne-

příznivému počasí zrušit oslavu dětského 

dne. 8. září jsme proto připravili dětské 

odpoledne. Od rána jsme sledovali ob-

lohu a doufali, že opět nezačne pršet. 

Nakonec se vše podařilo. Děti si mohly 

zaskákat v nafukovacím hradu nebo se 

zúčastnit různých soutěží. Celým odpo-

lednem je provázel šašek s vodníkem, 

který i podle přání maloval dětem na obli-

čeje různé motivy. Moderátor Jiří Votava 

ml. pouštěl dětské písničky a organizoval 

soutěže. K občerstvení byly připraveny 

grilované klobásy, limonáda a zmrzlina, 

pro rodiče pivo. Doufáme, že se všem 

dětem odpoledne líbilo, a že jim udělal ra-

dost i malý dárek, který si mohly vybrat.

Martina Maříková, 
odbor občansko-správní

Důležitá usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd dne 
8. 6. 2010:
NESOUHLASÍ:

 se záměrem výstavby bytového 

domu Kateřinky – Vodnická na parc. č. 

265/336, 337 a 524.

STANOVÍ:

 počet členů Zastupitelstva MČ Praha-

Újezd na volební období 2010–2014 

na 9 členů. 

SCHVALUJE:

 podání žádosti na MHMP o odejmutí 

parc. č. 215/11 (komunikace Forman-

ská) ze svěřené správy městské části,

 podání žádosti o svěření pozemků v sí-

delní části Kateřinky, které mají charak-

ter místní komunikace (parc. č. 265/495, 

407, 408, 409, 410, 411, 386, 406, 

417, 413, 389, 415, 395, 273 a 279) 

do správy městské části.

JMENUJE:

 komisi pro otevírání obálek a komisi 

pro posouzení a hodnocení cenových na-

bídek na stavbu mateřské školy a domu 

služeb na parc. č. 265/1.

Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd dne 
16. 8. 2010:
SCHVALUJE:

 plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2010 

a rozpočtová opatření k 08/2010,

 jako zhotovitele stavby Mateřská ško-

la a dům služeb se služebnou Městské 

policie fi rmu Swietelsky stavební s.r.o.,

 na zajištění inženýrské činnosti při 

realizaci stavby Mateřská škola a dům 

služeb na základě předložených nabídek 

fi rmu Zavos s.r.o.,

 poskytnout fi nanční dar ve výši 

50 000 Kč konkrétním rodinám postiže-

ným povodněmi v městě Chrastava.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřed-
ní desce, informačních vývěskách 
a na webových stránkách úřadu. 
 Pavla Pitrmanová, kancelář starosty



Děti a keramika? Báječné spojení!
Práce s keramikou je pro děti velmi ob-

líbenou kratochvílí. Ačkoli z málokterého 

z nich vyroste slavný umělec či slavná 

umělkyně, pro něž by práce s hlínou byla 

celoživotním povoláním, přispívá tato 

zábava k rozvoji prostorové orientace 

dítěte a pěstuje jeho estetické vnímání. 

Nemluvě o dělné atmosféře při práci 

v dílně.

 To všechno zakoušejí děti školou 

povinné, které se již několik let pravi-

delně scházejí v prostorách Mateřské 

školy Křejpského v kurzech keramiky 

Tekly Jansové. Děti z Tekliny keramiky se 

každoročně účastní mezinárodní výtvar-

né soutěže nazvané 

Malujeme po síti, kte-

rou s velkým zájmem 

pořádá Český rozhlas. 

I letos Teklini svěřen-

ci uspěli: mezi dvacet 

nejlepších dětských 

prací pro hlasování 

„Ceny veřejnosti“ se probojovaly sestry 

Barbora a Lucie Špačkovy (7 let a 9 let), 

s dílem „Kořenky z půdy“, mezi absolut-

ní vítěze se probojoval Ondřej Kukla (10 

let) s dílem „Mlýn“.

 Do rozhlasové soutěže, s podtitulem 

Z truhly našich prababiček, přišly tisíce 

dětských prací nejen z Čech, ale z celého 

světa a je fantastické, že v tak obrovské 

konkurenci uspěly jihoměstské juniorské 

keramičky. 

 Vernisáž výstavy dětských děl pro-

běhla na začátku léta v pražském Leto-

hrádku Kinských za účasti malíře Adolfa 

Borna a herečky Nadi Konvalinkové, kte-

ří zasedli v porotě. V půvabných pro-

storách letohrádku, si můžete soutěžní 

exponáty prohlédnout až do konce října 

(každý den kromě pondělí od 10 do 18 

hodin). Inspirace pro vycházku a pro ty, 

kteří mají rádi symbiózou přírody s umě-

ním.

red
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ŠKOLSTVÍ / RELAX

Sportovní a volnočasové akce konané od 1.10. do 15.10. 2010
1.10.

 Futsalový turnaj Bohemians 1905 – 
Tango Brno 
Sporovní hala Květnového vítězství 

1554 od 20.00 hod., Svaz futsalu + 

SJM o.p.s.

2.10. 
 Kopaná muži A Chodov – Admira B

Hřiště Volkovova od 16.00 hod., TJ JM 

Chodov

3.10. 
 Kopaná starší dorost Chodov – King

Hřiště Volkovova od 16.00 hod., TJ JM 

Chodov

 Házená mladší dorost B Chodov – 
Dvůr Králové
Hala TJ JM Chodov od 9.00 hod., TJ JM 

Chodov

 Házená mladší dorost Chodov – Ml. 
Boleslav
Hala TJ JM Chodov od 11.00 hod., TJ 

JM Chodov

 Házená muži A Chodov – Dvůr Krá-
lové
Hala TJ JM Chodov od 13.00 hod., TJ 

JM Chodov

 Házená starší dorost Chodov – Ml. 
Boleslav
Hala TJ JM Chodov od 15.00 hod., TJ 

JM Chodov

 Házená muži B Chodov – Bohemi-
ans
Hala TJ JM Chodov od 17.00 hod., TJ 

JM Chodov

 Florbalový turnaj žákyň SK Dvojka

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 9.00 do 15.00 hod., Svaz fl or-

balu + SJM o.p.s.

 Evropská lacrossová liga
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 19.30 do 22.30 hod., Svaz 

lacrossu + SJM o.p.s.

5.10.
 Házená mini žáci Chodov – Slavia

Hala TJ JM Chodov od 16.40 hod., TJ 

JM Chodov

7.10.
 Házená starší žáci Chodov – Koby-

lisy
Hala TJ JM Chodov od 17.40 hod., TJ 

JM Chodov

8.10.
 Fotbalový turnaj mladší přípravky 

Sportovní Jižní Město – Běchovice
ZŠ Pošepného UMT od 16.30 hod., 

Svaz fotbalu + SJM o.p.s.

9.10. 
 Fotbalový turnaj starší přípravky 

Sportovní Jižní Město – Královice
ZŠ Pošepného UMT od 9.30 hod., Svaz 

fotbalu + SJM o.p.s.

 Florbalový turnaj juniorů TJ JM Cho-
dov – FBC Bix Ostrava
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 20.00 hod., Svaz fl orbalu + 

SJM o.p.s.

 Florbal muži Chodov B – Athletics 
Praha
Hala TJ JM Chodov od 20.00 hod., TJ 

JM Chodov

10.10. 
 Florbal muži Chodov B - Orka Stará 

Boleslav
Hala TJ JM Chodov od 10.00 hod., TJ 

JM Chodov

 Florbalový turnaj veteránů
Hala TJ JM Chodov od 12.00 do 20.00 

hod., TJ JM Chodov

 Kopaná mladší přípravka Chodov – 
Cholupice
Hřiště Volkovova od 16.00 hod., TJ JM 

Chodov

 Minicup – fotbalový turnaj Sportov-
ní Jižní Město – ČAFC Praha
ZŠ Pošepného UMT od 17.00 hod., 

Svaz fotbalu + SJM o.p.s.

 Florbalový turnaj juniorů TJ JM Cho-
dov – 1. SC Woow Vítkovice
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 11.00 hod., Svaz fl orbalu + 

SJM o.p.s.

 Evropská lakrosová liga
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 19.30 do 22.30 hod., Svaz 

lakrosu + SJM o.p.s.

12.10.
 Futsalový turnaj Bohemians 1905 – 

Slavia Praha
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 20.00 hod., Svaz futsalu + 

SJM o.p.s.

14.10. 
 Házená mini žáci Chodov – Dukla 6

Hala TJ JM Chodov od 17.40 hod., TJ 

JM Chodov
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•  Florbalisté TJ JM Chodov zvou na Fortuna Extraligu

•  Vývoj dítěte podporuje cvičení •  Hledáme fotbalové 
posily!

•  Volejbalová škola Praha přijímá

Florbalová sezóna se pomalu rozjíždí. 

Florbalisté i fl obalistky Chodova mají 

za sebou první bitvy o extraligové body. 

Chodováci ani Chodovačky o prázdni-

nách nezaháleli, svědomitě se připravo-

vali na sezónu. U Florbalistek Chodova 

se před novou sezónou udála spousta 

nových věcí. 

 Oddíl přeměnil celou organizaci žen-

ské složky, pod kterou se výrazným pís-

mem podepsala dvojice trenérů Ondřej 

Neuman a Michael Kříž. Ambice fl orba-

listek nebudou malé a ve spojení s celko-

vou stabilizací ženského oddílu se máme 

na co těšit. Osobně se můžete přesvěd-

čit ve sportovní hale TJ JM Chodov.

 Florbalisté rozhodně nebudou chtít 

slevit ze svých pozic, když se v loňské 

sezóně probojovali do semifi nále. Věří-

me, že tento úspěch minimálně zopa-

kují. 

Jak jsme avizovali v minulém čísle, cho-

dovští fl orbalisté se před novou sezó-

nou přestěhovali do nové Sportovní haly 

Jižní Město, ve které našli kvalitní záze-

mí pro své extraligové zápasy. 

 Proto neváhejte a přijďte fl orbalisty 

a fl orbalistky z Jižního Města osobně 

podpořit. 

 

Seznam nejbližších utkání týmů TJ JM Chodov
Muži – Fortuna Extraliga – Sportovní hala Jižní Město
Čtvrtek 7.10. 2010 19:00: TJ JM Chodov – FBC Kladno
sobota 16.10. 2010 18:00: TJ JM Chodov – FBC Liberec

Ženy – Extraliga žen – sportovní hala TJ JM Chodov
sobota 16.10.: TJ JM Chodov - Děkanka Praha 
neděle 17.10.: TJ JM Chodov - Herbadent Praha 11

Cvičení rodičů s dětmi má v České re-

publice již tradici a rozvíjí se v řadě po-

dob. Základní forma využívá především 

pohybové činnosti ve velké tělocvičně 

s řadou nářadí a náčiní, které rozvíjejí 

pohybové dovednosti dětí v co nejširší 

míře a rozvíjejí také zdatnost dítěte dy-

namickým pohybem po velkém prosto-

ru.  Mnoho dětí je při prvním vstupu 

do velké tělocvičny zaskočeno. Z ome-

zených velikostí bytů a mateřských škol 

není na takový prostor zvyklé. Proto je 

pak tak rádo, když se může pořádně 

rozběhnout... 

 Kromě tělesného rozvoje však spo-

lečná cvičení působí také na psychiku dí-

těte. Děti se musí vyrovnat s prostorem, 

poradit si s náčiním, překonat nářadí 

a strach, zkouší a učí se něco nového. 

Důležitou součástí společného cvičení je 

i důraz na sociální stránku, na respekto-

vání druhých, ale i na schopnost vřadit 

se do skupiny, nespoléhat stále na rodi-

če, umět komunikovat. Na Jižním Městě 

cvičí skupina rodičů s dětmi již více než 

30 let. Letos jsme začali 20. září v Mod-

ré škole v 16,30. 

Více na www.hana-dvorakova.cz

Fotbalový klub Sportovní Jižní Město, 

o.p.s. hledá pro posílení svých týmů 

hráče i hráčky ročníků 2000-2005. Tré-

nujeme na UMT Pošepného. Kontakt 

na sekretáře klubu - ing. Procházka 608 

840 585

 Tým mladší přípravky, hráči ročníku 

2002-2003, úspěšně reprezentovali 

Sportovni Jižní Město a městskou část 

Praha 11 na fotbalovém turnaji. Ten po-

řádal Slovan Kunratice a malí fotbalisté 

obsadili krásné 2. místo (viz. foto).

Hledáme 60 žáků z 1. až 3. tříd 

ZŠ na všestranný pohybový rozvoj, tré-

ninky v úterý a čtvrtek 15-16,30 hod 

a 60 žáků 4. až 6. tříd na výuku mí-

čových her, tréninky pondělí a středa 

od 15 do 16,30 hod. Podmínkou přijetí 

je projevený zájem. 

tel. 774 202 019 nebo 223 012 160

•  Junák – 20. středisko Pasát 
Zaměření: turistika, táboření, horolezectví

K Milíčovu 674, 148 00 Praha 11

Tel.: 777 299 215, IČ: 61388165

Kontakt na vůdce střediska: 

vlce@fel.cvut.cz 

Web střediska: http://pasat.aspone.cz/

RELAX

FOTO: ARCHIV KLUBU



„ Věřím ve zdravý rozum
a odpovědnost.“

www.milanpesak.cz

PhDr. Milan Pešák
kandidát do Senátu

Efektivní

sociální politika

a zdravotnictví

Každý z nás je odpovědný za vlastní osud, osud rodiny, obce i státu. 
Rád bych napomohl tomu, aby se v naší zemi vyplatilo 
pracovat, aby ti,  kteří jsou aktivní, za svou aktivitu 
nebyli trestáni spoustou bezbřehých daní a předpisů 
a aby sociální systém pomáhal těm, kteří pomoc 
opravdu potřebují, ne těm, kteří jej zneužívají.
Vím, o čem mluvím.

inzerce_pesak_A4.indd   6 9/21/10   2:14:00 PM
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Služby
• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem PC 
s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS PC 
přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi, interne-
tu, tiskáren. Doprava zdarma. m: 604 806 516 
(i SMS), www.daro.cz.

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

• PROVÁDÍME bytová jádra, balkony, obklady, 
dlažby, podlahy, štuky a malování stěn, vodu, 
plyn, elektro, izolace, instalatérské a jiné prá-
ce. Praha a okolí. Kvalitně a spolehlivě za nižší 
ceny. Malé i velké zakázky. Tel.: 739 613 488, 
E-mail: jin60jir@seznam.cz.

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC, koberce, plo-
voucí podlahy. Návštěva se vzorky, zaměření 
a cenová kalkulace zdarma. Mob.: 604 623 052 
www.podlahy-blaha.kvalitne.cz.

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

• ÚKLID i přípravné práce před montáží plas-
tových oken a malováním, zakrytí, odsunutí ná-
bytku, drobné opravy a následný úklid dle přání 
na 272 951 044.

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v by-
tech i SO+NE. Tel.: 602 719 678, 261 261 792 
v době 7-22 hod. Prodej nových a odvoz starých 
chladniček.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malířské a bou-
rací práce s odvozem sutě. Rekonstrukce bytů, 
kanceláří, domků a sklepních prostorů. mob.: 
777 670 326.    

• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762, 
272 765 431.

• SPOUŠTĚCÍ GARNÝŽE - snadné věšení zá-
clon, dále nabízíme žaluzie veškerých typů, šití 
byt. doplňků, malířské a lakýrnické práce. Tel.: 
608 573 284.

• BOURÁNÍ BYTOVÝCH JADER včetně odvozu 
za 6900 Kč, dále nabízíme řezání, bourání byto-
vých příček, ořezávání + kácení stromů, zednic-
ké, elektroinstalační a instalatérské práce. Tel.: 
775 677 928.

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

• KADEŘNICTVÍ – SALON JULIE. Pro každou 
zákaznici dárek. Kontakt: 773 217 771, Modle-
tická 1388, www.salonjulie.euweb.cz. Od října 
po-pá 7-20 hod., so 8-14 hod. Přijmeme pedikér-
ku, manikérku, masérku a kosmetičku - nástup 
možný ihned, volejte 607 560 953.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, malíř-
ské práce, stropní kazety, levně , rychle, včetně 
víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 603 494 330, 
E-mail: ivan.lafek@email.cz.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ - šití na míru, úpravy, 
opravy. J. Majerová – Chodov, ulice Zakouřilova 
94, tel.: 272 929 597.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - Kom-
pletní malířské práce, štukování panelů, stě-
hování, zakrývání. Kvalitní práce za rozumné 
ceny. www.123malovani.cz, Tel.: 603 475 667,
e-mail: infomal@volny.cz.

• MODELÁŽ GELOVÝCH NEHTŮ za příznivou 
cenu, nové 550 Kč, doplnění 400 Kč, v Praze 4 
Modřanech. Nabízím modelaci též i u Vás doma 
Po-Ne časově neomezeno, tel. 603 108 601, 
e-mail: evik.bmw@seznam.cz.

• ÚČETNÍ - spolehlivá s praxí, zpracuje Vaše 
účetnictví a daně, ŽL. Tel.: 604 645 775.

• 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.

• NABÍZÍM malířské lakýrnické práce, štukování, 
sádrovou stěrku, imitace dřeva fl ádrování. Mob.: 
605 486 708, 736 691 087.

• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARISTON, 
CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, PHILCO, 
WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. P. Podlipný tel.: 
603 276 606.

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

• PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ i la-
kýrnické práce + štukování, stěrkování. Tel.: 
606 227 390, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.

• 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.

• KREJČOVSTVÍ – šití dámských oděvů, opravy 
a úpravy oděvů, Na Babách 161, Praha 4-Šebe-
rov, tel.: 602 838 703.

• MYTÍ OKEN (plast. 3+1 cca 300,- Kč), čiště-
ní koberců a čalounění. Tel.: 606 148 453 nebo 
222 955 295 - Fa Šilha. Objednávky nejlépe 
po 18. hodině. 

• INSTALATER u Chodovské tvrze – V. Škapa 
tel. 728 386 419.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veškeré 
zednické a obkladačské práce, malování, štuko-
vání, plovoucí podlahy. Kvalita a rozumná cena. 
tel.: 720 391 187, e-mail: skutchan@seznam.cz.

• REKONSTRUKCE bytů, bytových jader, ne-
bytových prostor. Obklady, dlažby, malování, 
štukování, plovoucí podlahy a další práce...tel.: 
739 990 814, 734 404 700.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-
hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 
ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 
www.stehovanibytu.cz.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, plyn, 
topení, výměny zařizovacích předmětů, připojo-
vání kuchyní a podobně. Výměny rozvodů vody 
a odpadů, plynu a topení. Tel.: 603 344 485, 
e-mail: jirka.vlasak@volny.cz.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednické 
práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. Vo-
lek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ 
nová dvířka na vaši kuchyň a vest. skříně, šuplíky 
pod linku, skříňky na míru, výměna prac. desky. 
Vrba – 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz.

• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME - prodá-
váme: ledničky, porcelán, obrazy a likvidace po-
zůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na universitním 
statku 1a, P10-Malešice. Tel.: 603 865 336, 
274 779 716.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-
lých a středních plemen, Leopoldova 1681, 
Praha 4 (za Albertem). Objednávky na tel.: 
608 760 762.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opatov. 
Vymáhání pohledávek, majetkové spory, smlou-
vy a dohody, nemovitosti, byty, rozvody a prá-
vo rodinné, občanské, obchodní a pracovní. 
JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova 1520, Praha 4, 
tel.: 602 190 800.

• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14, Kč/m2. 
Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.    

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, koupě a vý-
měn bytů. Dlouhodobá specializace na Jižní 
Město, Prahu 4 a 10. Právní servis zajištěn. RK 
Ing. Hloušek, Praha 4-JM. Tel.: 272 927 497, 
607 636 784.

• VÁŽNÝ ZÁJEMCE koupí družstevní byt 2+kk 
na Jižním Městě. Realizace během září. Tel.: 
607 686 460.

• HLEDÁME KE KOUPI byt 3+kk až 4+1/L. 
Pouze na Jižním Městě. V osobním nebo druž-
stevním vlastnictví. Stav bytu může být původní 
nebo po rekonstrukci. Tel.: 721 606 214.

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

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM kdekoliv 
v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti, ani 
vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné - ná-
jemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, slu-
žební, podnikový a pod. Nechám čas na vystě-
hování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, 
exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi 
komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, 
stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i ne-
movitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím 
nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček 
mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovos-
ti, záloha možná ihned. Tel: 222 941 032, nebo 
603 420 013.

• PRONAJMEME dva byty v Praze 4, 1+kk 
za 8500 Kč a 2+kk za 10000 Kč. Ceny jsou včet-
ně všech poplatků. Zařízení na dohodě. Tel.: 
777 615 730, 266 706 276

Ostatní
• KURZY TENISU pro děti při ZŠ (3-6let), holky 
a kluky ZŠ (6-14 let), mládež a dospělí. Celoroč-
ně. Podzimní trimestr od 29.9. Sleva až 20 % 
nebo raketa Head. NOVINKA GOLF! Info na 
www.tallent.cz nebo 603 527 172, 777 260 262.

• SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR v Praze na JM 
přijme na začátku sezony nové členy i začáteční-
ky. Zkoušky ve středu 19:30 – 21:30, duchovní 
hudba včetně spirituálů; 723 695 895, smiseny.
sborjm@seznam.cz.

CESTOVNÍ AGENTURA
       www.nubis.cz
Zájezdy od 150 českých a německých 
cestovních kanceláří do celého světa.

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 222 365 747 
Po–Pá   9,00–19,00 777 755 714

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50

®

ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA 
pro děti i dospělé

zápis právě 
probíhá!

- konverzace s rodilým mluvčím
- příprava ke Cambridgeským zkouškám

- výuka Aj v mateřských školách

,,specialista na dětské kurzy“ 
Více informací naleznete na:
www.jsfan.cz     tel.: 777 147 599     email: jsfan@jsfan.cz

AKTUÁLNĚ:
AKTUÁLNĚ:

Klic-88x30.ai   22.7.10   13:37:38
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ROZHOVOR

Řádky z kroniky Chodova

Je dobré umět vlastníma rukama

Dovětkem Spravedlnosti za vraždou 

chodovských řezníků z roku 1922 byl 

soud a poprava vraha. O tom a souvi-

sejících okolnostech vypráví vedlejší člá-

nek. Ve stejné době se odehrávaly další 

události, které též našly odraz v kronice 

obce. Zápisy zní takto: 

 Rok 1923 hned na počátku přinesl 

našemu národu velkou ztrátu. 

 Dne 5. ledna 1923 o deváté hodině 

ranní byl ministr fi nancí Albín Rašín, byd-

lící v Žitné ulici Praha II, zákeřně napa-

den a zasažen střelbou z browningu prá-

vě, když nastupoval do auta, aby odjel 

k úřadu. Zpráva ta i v naší obci živě byla 

přetřásána a bedlivě sledována, zdali mi-

nistr vyvázne z těžkého poranění. 

 Po několika týdenním zápase, v němž 

marně se bránil mohutnou životní silou 

neodvratné smrti, podlehl ministr dne 

18. února 1923 v sanatoriu podolském 

svému zranění.

 Jeho odchodem učiněna národu 

ztráta nemalá, neb jeho obrovské píli, 

širokému rozhledu jak na poli národním 

tak hospodářském 

dlužno děkovati, že 

mladá naše repub-

lika nepřišla jeho 

opatřeními do tako-

vých fi nančních tísní, 

ve kterých sousední 

státy se nacházely. 

 Útočníkem na mi-

nistra byl Josef Šou-

pal, pojišťovací agent 

z Německého Brodu.

Pohřbu ministra, který konal se dne 22. 

února 1923 i občanstvo zdejší hojnou 

měrou se súčastnilo. 

 Vlna drahoty i v tomto roce nepolevi-

la, Zmenšeny sice byly po žních r. 1922 

ceny obilí, ale po žních r. 1923 opět tyto 

byly zvýšeny. V důsledku poklesu cen 

po žních r. 1922 byly i mzdy sníženy, 

nastalým však zvýšením (cen) obilnin r. 

1923 mzdy zvýšeny nebyly. Proto index 

životní zůstal takým, jak zaznamenáno 

v r. 1922. Jen v uhlí nastalo jakési zmír-

nění cen. Tak za 1q klad. uhlí platilo se 

39.70 Kč, briket 33.70 Kč, plynového uhlí 

33.20 Kč, poloplyn. 22.20 Kč – 26.40 Kč, 

hnědého 19.20 Kč.

 Valuta Kč měla celkem tendenci se-

stupnou. Tak 14./10. 1923 za 100 Kč ob-

drželo se 3.37 ½ dol. (Nový York), 18.15 

fr. švýc. (Curych.) Dne 28./12. 1923 

kurs Kč. byl tento: Nový York 2.92 ½ dol. 

Za 100 Kč..Londýn 148.75 Kč za 1 libru 

šterl. Curych 16.70 fr. šv. Za 100 kč.

Úroda toho roku byla prostřední. (Pokra-

čování.)

Vypsal Jiří Bartoň 

Povídání s pamětníkem 
Karel Hovorka bydlí v Chodově přes pa-

desát roků. Dnes už opravdu starý pán 

vždy ožíval mezi dřevem u svých nástro-

jů a strojů.

Jak to zde vypadalo, když jste stavěli 
svůj domek?  
 Když jsme sem přišli, domky byly jen 

proti nám. Nahoře nad námi byly další 

prázdné parcely. Stavělo se svépomo-

cí, materiál byl na příděly. A muselo být 

hotovo do dvou let, ale zvládli jsme to. 

Pomohli dva švagři, jeden byl zedníkem, 

všechno ze dřeva jsem si dělal sám. 

Vy jste vyučený truhlář?
 Se dřevem dělám od svých čtrnác-

ti let. Pocházím z malé obce ze Želez-

ných hor. Víte, všude vrchy, lesy, políčka 

na stráních. A vyučil jsem se pak u fi r-

my Stavební a nábytkové truhlářství. 

Pracovali jsme hlavně ručně. Učení bylo 

od sedmi ráno do sedmi večer, i v sobo-

tu. Když celý den ten hoblík taháte, tak 

vás ruce bolí. Ale naučil jsem se. Na voj-

ně jsem hned po přísaze dělal měsíc ná-

bytek pro kapitána. No, bavilo mě to víc 

jak vojna. 

Tady sem jsem všechno dělal. Kupovali 

jsme jenom dvě židle, víte, to je piplačka 

a to se nevyplatilo. Manželku Marii jsem 

potkal v Praze, pocházela z Domažlic. 

Zemřela před patnácti roky…, bylo to 

hezké manželství.

Truhlařinou jste se živil…  
 Do šedesátých let jsem dělal u podni-

ku Výstavnictví Praha. Vitríny, konstrukce 

pro výstavy, často pro zahraniční a pro 

veletrhy. Všechno se chystalo tady. Pak 

jsme jeli na místo, často do zahraničí, asi 

měsíc před veletrhem nebo výstavou. 

Prvně tesaři, my, truhláři, a pak další. 

Navštívil jste víc zemí? 
 Ano, ale jelo se v první řadě na práci. 

Když jsme konstrukce a vitríny stavěli, 

dělali jsme ochotně přesčasy, i dlouho 

do nocí. A když se to pak stihlo, řekl 

třeba architekt, že si někam zajedeme. 

Třeba z Milána jsme jeli do Benátek. Ale 

byl jsem i v Mexiku, ve Švédsku, v Indii…  

Po dobu výstavy zůstávala na místě jen 

služba. Na konci nás tam zase bylo víc, 

všechno šlo do beden, připravil se trans-

port domů.

 V šedesátých letech jsem přešel 

do jiného podniku, ale asi za dva roky 

do televize, tehdy československé. Tam 

jsem pracoval dvacet let, i jako důchod-

ce. Ze začátku v truhlárně. I tam bylo 

hodně ruční práce, hodilo se mi, že jsem 

se kdysi učil hlavně ručně. První stálou 

dílnu nám zřídili v jednasedmdesátém 

roce ze skladu. Dnes, když vidíte všech-

ny ty jejich dílny a stroje… Pak jsem 

býval ve studiu č. 1. Při natáčení jsme 

mohli pozorovat herce, režiséry. Někdy 

nebyla přenosová trasa průchodná, če-

kalo se a herci povídali. To víte, my po-

slouchali. Rádi.  

 Rozhovor původně vznikal před ro-

kem ke kulatinám jubilanta, ale nako-

nec s ním uskutečnila rozhovor televize 

Prahy 11. Dnešním ohlédnutím přejeme 

panu Karlu Hovorkovi hodně zdraví a sil 

do dalších dnů.   Jiří Bartoň

FOTO: SOUKROMÁ SBÍRKA

A. Rašín na dvacetikoruně 

z r. 1926. 

Karel Hovorka doma na 

zahrádce.

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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SENIOŘI

Terénní pečovatelská služba – víte o čem 
toto slovní spojení je, co znamená?

Standardy kvality v sociálních službách

Pojízdná radnice… ano.

„Dobrý den, Jihoměstská sociální, u te-

lefonu Alena Třebínová, koordinátorka 

terénní pečovatelské služby.“

„Dobrý den, u telefonu pan x., tatínka 

pustili z nemocnice a potřeboval bych 

pro něj……….“

 Tak takhle většinou vše začíná. Je 

všední den a pro společnost JMS a.s., ale 

nejen pro ni, začíná další den provozu. 

 Na území Městské části Praha 11, 

ale i v nedalekém okolí poskytuje společ-

nost terénní pečovatelskou službu pro 

cca 600 klientů. Jedná se pečovatelskou 

službu, která pro spousty těchto klientů 

znamená spojení s běžným životem, spo-

jení s okolím, pomoc při zvládání běžných 

denních úkonů, které jsou pro nás ostatní 

tak samozřejmé, a to v situaci, kdy klient 

zůstává ve svém prostředí, u sebe doma, 

se svými oblíbenými věcmi, které patří 

k jeho každodennímu životu. Mezi ně pa-

tří obstarání nákupu, praní prádla a další 

důležité denní činnosti, ale i takové věci, 

bez kterých si my mladší nedovedeme 

začátek dne představit – raní hygiena, ob-

lékání apod. Nelze zde vyjmenovat veš-

keré nabízené činnosti a služby, ale věřte, 

že pro spoustu klientů se jedná o službu 

nezbytnou, potřebnou. Zároveň je třeba 

uvést i to, že nejen tyto potřeby mají 

klienti Jihoměstské sociální. Pro velkou 

část klientů se jedná o jejich každoden-

ní či jinak pravidelný rituál, kdy návštěva 

pečovatelky zpříjemní jejich den, prozáří 

jejich úsměv, vytrhne je z jejich stereoty-

pu, do kterého nejen díky stáří, ale někdy 

i pro nemoc či zdravotní postižení i přes 

snahu rodiny či blízkých, upadají. V dneš-

ní rychlé a dovolím si napsat ekonomicky 

nelehké době, si jen málo rodin může do-

volit vzít si například své rodiče či praro-

diče k sobě domů a věnovat se jim 24 

hodin denně. Mnohdy právě po návštěvě 

pečovatelky následuje večerní příchod ně-

koho z rodiny, ale je třeba si uvědomit, že 

den je dlouhý a pro naše babičky a dědeč-

ky dvojnásob, jelikož jejich potřeba spán-

ku je podstatně menší, než ta naše, jejich 

den je delší. Ale je také pravda, že jejich 

těšení se na každou návštěvu, na každé 

vyrušení je nakažlivé a velice příjemné, 

navíc i pečovatelkám dodává sílu, když 

vidí jejich radost z návštěvy, která ač je 

ze strany pečovatelky pracovní, je pro 

klienty společenskou událostí. A nejen 

takováto návštěva, ale i dovoz oběda, 

který společnost připravuje ve vlastních 

kuchyních a poté klientům rozváží, je ví-

tanou příležitostí promluvit si, popovídat. 

A popravdě, není vždy lehké oběd předat, 

případně prostřít a servírovat a to vše 

za relativně krátkou dobu, protože na jíd-

lo i na popovídání o tom, jaký to je dnes 

den, čekají další a další. Rád bych tím řekl 

jedno: snažme se všichni o to, aby se 

naši rodiče, babičky i dědové ale i ostatní 

naši blízcí necítili tak sami, aby se vždy 

měli nač těšit a aby pro ně byl nadchá-

zející den vždy dnem dalším zajímavým, 

kdy je čeká něco, co zažene samotu, co 

vykouzlí jejich úsměv, protože to považuji 

za jeden z hlavních cílů práce naší společ-

nosti. Tímto bych rád nejen poděkoval 

našim klientům, ale vyjádřil i díky a obdiv 

našim pečovatelkám.  Jan Gabriel

V dnešní době a pro poskytování sociál-

ních služeb věc nezbytná, nutná. Přináší 

ale sociálním službám tak velký užitek? 

Rovnají se investice ziskům? Dovolím 

si krátkou polemiku na toto téma, snad 

takovou, která Vás nebude nudit, ale po-

vede k zamyšlení. 

 Standardy kvality v sociálních služ-

bách je soubor jednotlivých standardů, 

které by měli vést k vyšší kvalitě posky-

tovaných služeb, k vyšší spokojenosti 

klienta. Postup? Poskytovatel podá žá-

dost, přijde komise, zkontroluje vypra-

cované standardy a metodické pokyny 

k jednotlivým činnostem té které pracov-

ní pozice, promluví s klienty, zkontroluje 

záznamy a sdělí své rozhodnutí, které se 

odvíjí od počtu získaných bodů.

Výsledek? 

 Poskytovaná služba je vždy taková, 

jací jsou lidé, kteří ji poskytují, jaká je 

společnost, která ji nabízí.

 Ale tak je to přece vždy a všude a to 

i bez zavedených standardů. Dovolím si 

pouze uvést nejen názor svůj, ale i někte-

rých kolegů, kteří v sociálních službách 

pracují, a na rozdíl ode mne již opravdu 

dlouho. Stálo by za zvážení zjednodu-

šení, a to podstatné. Myslím, že dobré 

sociální služby nám tu nevzniknou díky 

standardům kvality, ale spíše díky změně 

celého sociálního systému, díky kvalitním 

lidem, kteří by měli více času trávit nejen 

prací s klienty, ale i povídáním a naslou-

cháním. Spíše než vyplňováním „papírů“, 

formulářů a zapisováním všeho, nejlépe 

dvojmo. Většina dnešních seniorů, které 

odebírají sociální služby, potřebuje právě 

to. Trpí ne tím, že ta která společnost 

ještě nemá standardy zavedeny, ale spí-

še tím, že na každou činnost má ten kte-

rý pracovník vymezený takový a takový 

čas, že by měl vlastně v půli rozhovoru, 

aby vše stihl zapsat, odejít, ale přitom 

má dbát na důstojnost klienta. Stálo by 

za zamyšlení, zda fi nanční prostředky, 

a je vcelku jedno, zda jsou to prostřed-

ky soukromé společnosti či příspěvkové 

organizace, by nebyly lépe využity při 

navýšení počtu pečovatelek, při vybave-

ní toho kterého zařízení. Zamyslel se již 

někdo nad tím, že samota je ta nejhorší 

ze všech nemocí? Že osamění bere víc 

sil než leckterá nemoc? Že většina seni-

orů vzpomíná jen na minulost a to spí-

še vzdálenější, než aby se těšila na den 

nadcházející a na budoucnost? Nebo to 

nám všem naplno dojde až ve chvíli, kdy 

i my budeme ve věku našich seniorů? 

 Nechci jen hanit, nebráním se zave-

dení jistých pravidel, nebojím se srovnání 

jednotlivých zařízení, jen bych rád, aby-

chom si uvědomili, že nelze jeden „ka-

bát“ obléknout všem, že obyčejný lidský 

přístup a porozumění je nezastupitelné 

a nenahradí ho stohy papíru.  Jan Gabriel

Potřebujete vyměnit občanský průkaz 

nebo ověřit pravost vašeho podpisu 

a váš zdravotní stav vám nedovolí do-

stavit se na příslušný úřad?

 Pak je pro vás připravena služba, kdy 

příslušný úředník přijde za vámi a výše 

uvedené záležitosti s vámi vyřídí u vás 

doma.

 Stačí jen zatelefonovat na číslo 

267 902 111 a dohodnout termín ná-

vštěvy.

 Tato služba je určena především se-

niorům a dalším osobám se sníženou po-

hyblivostí a zpravidla se poskytuje v pá-

tek. V nabídce je i pořízení fotografi e pro 

potřeby vydání občanského průkazu.

 Když nemůžete na úřad, úřad přijde 

za vámi. Jan Meixner
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INZERCE

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
To je ale rána – Křeček nám tu dává 

pěkné, levné masíčko, koupíme si všecičko.
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 ŘÍJEN
Uz. koleno přední 54,90 49,90 Kč

Špekáčky ručně vázané 79,90 59,90 Kč

Turistická klobása 99,90 79,90 Kč

Uz krkovice b.k 104,90 89,90 Kč

Krůtí šunka z prsou 124,90 99,90 Kč

Tlačenka ala Drobek 129,90 109,90 Kč

Játrový sýr 94,90 79,90 Kč

Kuřecí stehna s.k 49,90 39,90 Kč

Vepřová krkovice s.k.. 99,90 79,90 Kč

Krůtí spodní stehno 99,90 84,90 Kč

Trvale snížená cena
Vídeňské  párky     99,90 Kč

Kuřecí šunka  99,90 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy 

do vyprodání zásob.
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AKTUÁLNĚ

4. října
  Občané se ptají, starosta odpovídá

  Slavnostní udělování čestných 

občanství a cen Prahy 11

  Putování po dětských hřištích

  Cvičná evakuace objektu Skanska

  Turnaj ve stolním tenise 

v jihoměstské hale

11. října
  Otevření Domova pro seniory na Hájích

  Posvícení v režii jihoměstských seniorů

 Odhalení Pomníku svobody

  Mladá Praha 2010 na Chodovské 

tvrzi

 Odhalení sochy sv. Izidora

Na jaká témata repor-
táží se můžete těšit 
ve vydáních TV Praha 
11 vysílaných v první 
polovině října?

Neprestane,
dokud ho nevezmete na detske hriste Prahy 11. 

OBĚDY A VEČEŘE
SNÍDANĚ, ČERSTVÉ CHLEBÍČKY A ZÁKUSKY

KOUPÍTE V NAŠEM OBCHODĚ

METODĚJOVA 1464
NA JIŽNÍM MĚSTĚ

U GYMNÁZIA OPATOV

OTEVŘENO

PO-PÁ 8.00-17.00

CENOVĚ PŘIJATELNÉ I PRO DŮCHODCE

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
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Milá ZUŠko, ráda bych Ti poblahopřála 
k Tvým dvacetinám 
Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Když ses narodila, byla jsi 

takové malé pískle (výška: 17 učitelů, váha: 510 žáků) a hned 

bylo vidět, že máš velkou chuť do života. Od malička jsi byla 

velmi snaživá a nepromarnila jsi žádnou příležitost předvést 

své schopnosti a jak se léta přehoupla v dospělost, ukázala 

jsi, že sis zvolila správnou cestu – soustavnou a trpělivou. 

Hodně jsi vyrostla (71 učitelů, 1400 žáků), zkrásněla jsi a do-

rostla jsi k úžasným úspěchům. Jsem na Tebe moc pyšná, 

když slyším, že patříš mezi nejlepší ZUŠky v Praze a že naše 

dobré jméno šíříš po celém světě.

 Zajímalo by mě, který z oborů máš nejraději – hudební, vý-

tvarný, taneční či literárně-dramatický? Pravda, nejvíce je sly-

šet o hudebním oboru, ten je také nejpočetnější (900 žáků), 

ale i nejmenší obor literárně-dramatický (35 žáků) si nezadá, 

vždyť byl pozván na festival do Polska. Výtvarný obor (245 

žáků) vystavoval své práce např. v Japonsku, Jihoafrické re-

publice a taneční obor přináší ta nejlepší hodnocení z celo-

státních soutěží.

 Vím, že nejvíc starostí ale i radostí, máš s hudebním obo-

rem, ale musí Tě, školičko, těšit, že je tolik talentovaných dětí 

na Jižním Městě. Jen Pražskou kantilénu a její přípravná od-

dělení navštěvuje na 300 dětí. A ty úspěchy – máš nejlepší 

žáky v České republice ve hře na klarinet, fl étnu, v komorní 

hře. Folklorní soubor Hájíček proslavil Jižní Město a Prahu až 

v daleké Dubaji a o mezinárodních úspěších Pražské kantilé-

ny ani nemluvě.

 Vím, že bez starostlivé péče rodičů (vedení školy) a kva-

litního a nadšeného příbuzenstva (pedagogů) by nebylo tak 

dobrých výsledků, a tak jim tímto posílám pozdravy a podě-

kování. Velký dík patří i Tvým mecenášům (městská část Pra-

hy 11 a Magistrát hl.m.Prahy), vždyť každý úspěch a práce 

navíc něco stojí!

 Do dalších let Ti přeji hodně zdraví, štěstí, zájem dětí i ro-

dičů, kvalifi kované a zapálené pedagogy a velkou podporu 

veřejnosti. 

 Kéž stále rozdáváš radost a obohacuješ život mnohým 

z nás.

To vše Ti ze srdce přeje Tvoje teta Múza

  Pražská kantiléna získala: 

 -  2 zlatá pásma z Riva del Garda, Itálie 2007 1. cena 

a účast na koncertu laureátů v Neerpeltu, Belgie 2008

 -  2 zlatá pásma a vítězství v kategorii folklor z festivalu 

Praga cantat, Česká republika 2008

 -  3 zlatá pásma a současně 3 vítězství v kategoriích 

ze soutěže Slovakia Cantat, Slovensko 2009 1. cena 

v kategorii ženských sborů a 4. cena v kategorii folklor 

z festivalu ve španělském Cantonigròs, 2010

  komorní soubor La Follia

 2. cena v Celostátní soutěži ZUŠ 2010

  Křest CD folklorního souboru Hájíček

   Taneční soubor Základní umělecké školy
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P.S. 
Moc ode mne pozdravuj všechny děti, zvláště:
•  pěvecké sbory Kuřátka, Koťátka, Kantilénku 

a Pražskou kantilénu
•  folklorní soubor Hájíček
•  soubory zobcových fl éten Aulodie
•  mnoho komorních souborů
•  klavíristy, houslisty, kytaristy, hráče na dechové 

nástroje… a další muzikanty
•  a všechny výtvarníky, tanečníky a herce

Galakoncerty 
dětských 
talentů

Folklorní sdružení ČR spolu s Měst-

skou částí Praha 11 a Českým roz-

hlasem pořádají v Praze dva meziná-

rodní koncerty nejlepších dětských 

interpretů lidových písní. 

 „Zpěváček – Slávik 2010“
8. října 2010 v 19.30 hodin

v Domě armády Praha, 
Vítězné náměstí 4, 
Praha 6 - Dejvice

a
 „Zpíváme pro radost“

9. října 2010 v 18 hodin
 TOP HOTEL Praha, 
Blažimská 1781/4, 
Praha 4 – Chodov

 Koncerty jsou tradičním vyvrcho-

lením celostátních soutěží dětských 

zpěváků České a Slovenské repub-

liky, kde se představí 6 fi nalistů Ce-

lostátní soutěže dětských zpěváků 

lidových písní ČR „Zpěváček 2010“, 

3 fi nalisté celostátní soutěže „Slávik 

Slovenska“ a vítězové obdobných 

soutěží ze zahraničí za doprovodu 

Orchestru lidových nástrojů VUS 

Ondráš, Lidové muziky souboru 

Gaudeamus VŠE Praha a Brněnské-

ho rozhlasového orchestru lidových 

nástrojů. V programu galakoncertu 

dále účinkují taneční skupina Vojen-

ského uměleckého souboru Ondráš, 

Martha a Tena Elefteriadu, houslové 

duo sourozenců Eretových a další 

přední umělci.

 Galakoncerty dětských talentů se 

konají pod záštitou Jaromíra Jermáře, 

předsedy výboru Senátu Parlamentu 

ČR a Dalibora Mlejnského, starosty 

MČ Praha 11.

Prvních pět Zpěváčků vítězů 
roku 2010
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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, 197 – zast. 

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

U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov 

a kolejí JM.

Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových 

kurzů, workshopy streetartových disciplín.

PROGRAM V ŘÍJNU 2010:
5.10., 17.30: Skupinové bubnování – Aktivní 

vytváření hudby pro muzikanty i nemuzikanty. 

Od 17.30 pro rodiče s malými dětmi, od 18.30 pro 

všechny ostatní. 100 Kč/děti, studenti, senioři 

50 Kč / rodinné vstupné 200 Kč

7.10., 19.00: Ředitelská lóže – Stanislav Zindulka 

a Alois Švehlík ve hře Arnošta Goldfl ama. Příběh 

o přátelství stárnoucích zapomenutých herců. 

250 Kč /190 Kč (290 Kč / 1. řada)

7.10., 9.00: Nové české večerníčky – Ozvěny 

Anifestu 2010, 50 Kč

7.10., 10.30: Strašidla a strašení – Ozvěny Anifes-

tu 2010, 50 Kč

7.10., 14.30: To nejlepší z Anifestu 2010 pro děti 
– Ozvěny Anifestu 2010, 50 Kč

8.10., 9.00: Evropské pexeso – Ozvěny Anifestu 

2010, 50 Kč

8.10., 10.30: Vzhůru za dobrodružstvím – Ozvěny 

Anifestu 2010, 50 Kč

8.10., 19.00: Ukradená vzducholoď + Best of 
Anifest 2010 – Ozvěny Anifestu 2010, 50 Kč

9.10., 16.00: Výtvarná dílna – vede Ilona Němco-

vá, 40 Kč

10.10., 15.00: Dějiny udatného národa českého – 

Ozvěny Anifestu 2010, 50 Kč

10.10. ,14.00: Ples princezen – zábavné odpoled-

ne pro děti a jejich rodiče pořádané ve spolupráci 

s rodinným centrem Babočka. 80Kč 

14.10., 20.00: Pavel Dobeš – koncert královéhra-

decké folkové legendy ve velkém sále Zahrady.

190 Kč/150 Kč (230 Kč – 1. řada)

15.10. ,20.00: Manželé – Napodzim. Koncert 

spojený s křtem právě vyšlého alba kultovní kapely 

z Jižního Města. Hostem bude kapela Arogance 

(street style), jejímž frontmanem je Lesík Hajdovský 

jr. 100 Kč/90 Kč

18.10. ,14.30: Pražský salonní orchestr – Vzpo-

mínka na R.A.Dvorského – koncert pořádá Klub 

aktivního stáří. 50 Kč

18.10., 20.00: Filmový klub VŠE, 50 Kč

22.10., 20.00: Poslední výstřel – Krnovská 

hudební formace zahraje hity ze svého posledního 

alba Rozhodně nečekejte sex. „Když jsem je slyšel 

poprvé, tak mě napadlo, že to zní jako kdyby hrál 

Kašpárek v rohlíku něco od Wohnout“ Tonda Kocá-

bek, Týden.cz 150 Kč/130 Kč

23.10., 15.00: Animační dílna – Seznámení dětí 

s animačními technikami, které rozvíjejí hravost, 

fantazii a kreativitu. Dílna je pořádána ve spolupráci 

s Anifestem, Institutem animované tvorby a sdru-

žením Ultrafan. 150 Kč

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 ŘÍJNU 2010:
KONCERTY:
7. 10., 19.00: Spring Duo. Spring Duo tvoří dva 

mladí hudebníci, jejichž renomé už dnes přerůstá 

domácí scénu. Houslista Petr Verner je všestraný 

hudebník a dirigent, klavíristka Jaroslava Pěchočo-

vá září i na zahraničních pódiích, např. v létě 2009 

hostovala s BBC Symphony Orchestra v Royal 

Albert Hall v Londýně. V jejich podání zazní skladby 

F. Bendy, A. Dvořáka a L. van Beethovena. 

14. 10., 19.00: Petr Linhart. Petr Linhart je český 

písničkář a frontman kapely Majerovy brzdové ta-

bulky. V letech 1979–1981 hrál a skládal v kapele 

Listy. Poté působil jako kytarista ve skupině Járy 

Ježka Čp.8. V roce 1986 spolu s Radimem Proko-

pem a Pavlem Ullmannem založil hudební skupinu, 

která později přijala název Majerovy brzdové tabul-

ky a která hraje především jeho písničky. Poslední 

dobou také vystupuje sám s vlastním programem. 

27. 10., 19.00: Šansonový večer – Petra Ochová 
a Soňa Brabcová. Zpěvačka Petra Ochová a ky-

taristka Soňa Brabcová tvoří nadějné mladé duo. 

Jejich program je rozdělen do bloků francouzských 

a českých šansonů, písní Josefa Kainara, cikán-

ských a židovských písní, renesančních skladeb 

a vlastní tvorby.

GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)

Velká galerie 
6. 10.–31. 10.: Mirka Hrdinová. Výstava v Cho-

dovské tvrzi je průřezem autorčiny tvorby za po-

sledních deset let. V obrazech z tohoto období se 

prolíná několik tematických rovin. Inspiraci hledá 

autorka nejen v prožitku krajiny, ale i ve fi guře, 

respektive v tom, co může fi gurální kompozice 

vyjádřit ve vztahu k lidské situaci.

Malá galerie 
7. 10.–31. 10.: Pavel Soukup – výběr prací. 

Absolvent Střední umělecké školy Václava Hollara 

představí své groteskní „mutanty“. Autor pracuje 

především s fi gurou, kterou podrobuje nekompro-

misním a dosti brutálním deformacím. V těchto 

fi gurách se snoubí ošklivost s jistou groteskností 

a smutkem.  

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.

POHÁDKY: (vstupné 50 Kč)

3. 10., 15.00: Svatováclavská – Cirkus Žebřík. 

Syrová doba, syrový lid, velká láska a po bitvě klid... 

Legenda o českém knížeti jemného srdce a silného 

ducha.

10. 10., 15.00: Jabloňová pohádka – Loutky 

bez hranic. Loutkový příběh na motivy pohádky 

Jabloňová panna Karla Jaromíra Erbena. Součástí 

představení je kreativní výtvarná dílna.

17. 10., 15.00: Rozum a Štěstí – Dřevěné divadlo. 

Kdo je lidem potřebnější? Rozum nebo štěstí? 

Klasické loutkové představení pro celou rodinu.

24. 10., 15.00: Když jde pusa na špacír – Tonda 

Novotný. Interaktivní představení, během kterého 

se děti pomocí loutek, kouzel, pantomimy, zkrátka 

pomocí všech magických prostředků dozvědí, co 

oko nevidělo a ucho neslyšelo.

31. 10., 15.00: Měsíček svítí –- Sestry Steinovy. 

Lidové písničky v ne zcela tradičním provedení 

v podání Lucie a Amálie Steinhauserových.

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 ŘÍJNU 2010:
Téma měsíce: EXPERIMENTY S KONOPNÝMI 
DROGAMI
7.10.: Turnaj v šipkách
13.10.: Turnaj ve fotbálku
20.10.: Filmový klub – fi lm Samotáři
27.10.: Noc v klubu
Změna programu vyhrazena.

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

Více na www.proximasociale.cz

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4-Háje, 

tel.: 272 912 124, 603 468 151

benjamin@cmail.cz

Z PROGRAMU NA ŘÍJNU 2010:
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do 2 

let, denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

Pohybová průprava pro kluky a holčičky od 3 let, 
po, st a čt odpol.

Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let, st 

dopoledne.

Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně 

v 10.15.

Večerní cvičení s velkými i malými míči, st 19.00.

Tanečně pohybová průprava pro holčičky od 3–7 
let, úterý 16.00 a 17.00.

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

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

16.00.

Pískání na fl étnu pro děti od 3 let, po od 16.00 

– 18 hod. 
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Hravá montessori školička, připraví děti na vstup 

do školky, edukační program se cvičením a vý-

tvarným tvořením nabídne dětem v příjemném 

prostředí spoustu zážitků. Pro děti 2,5–7 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, pondělí 11,00 a út 15,30 

Cvičení pro těhotné – protažení a posílení důleži-

tých svalových skupin, relaxace a dechová cvičení 

pro nastávající maminky, které hledají možnost 

pohybu i v těhotenství, čtvrtek 17.00.

Gravidjóga – pohybové sestavy vycházející z jógy, 

dechová cvičení a relaxace přispívající k celkové 

pohodě maminky před porodem, pátek 11.00 

s hlídáním dětí.

Novinky
Cvičení maminek po porodu – pro maminky s mi-

minky pátek 10.00.

Laktační poradna pro maminky – informace v pon-

dělí od 10–12 hod.

Informační hodiny: po 10.00–12.00  

Více na http://benjamin.webpark.cz

Dům dětí a mládeže 
Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4

tel.: 272 929 545, 272 917 077, sal@ddmjm.cz

pobočka: Květnového vítězství 2126, Praha 4

tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

Z PROGRAMU NA ŘÍJEN 2010:
2. 10., 9.00-17.00: Keramická dílna. DDM JM, 

Šalounova.

2. 10., 9.30-13.00: Průvan v domečku. Výtvarná 

dílna, výlet do lesoparku, aerobic. DDM JM, Květno-

vého vítězství.

2. 10., 12.30-17.00: Za pražská humna 2010. 
3. ročník turistického pochodu a cyklistického orien-

tačního závodu. Jinonice.

9. 10., 10.00-13.00: Bubnování na africké bubny 
v klubu Beroun. DDM JM, Šalounova.

16. 10., 9.00-14.00: Keramická dílna. DDM JM, 

Šalounova.

16. 10., 9.00-14.00: Podzim přichází. Rukodělná 

tvořivá dílna na téma Podzim. DDM JM, Šalounova.

16. 10., 9.30-11.30: Dílny babky kořenářky. Vý-

roba vonných olejíčků a octů s bylinkami. Malování 

na skleničky. DDM JM, Květnového vítězství.

16.10., 14.00-17.00: Taneční odpoledne, aneb 
holky, pojďte trsat! Taneční lekce orientálního 

a hip-hop tance pro holky. DDM JM, Květnového 

vítězství.

16.10., 14.00-16.00: Výtvarná dílna s Věrou – 
drátování. Základy drátování šperku, odrátovávání 

předmětů. DDM JM, Šalounova.

17. 10., 14.00-16.00: VOSA. Otevřený volejbalový 

turnaj. ZŠ Ke Kateřinkám.

23.10., 9.00-14.00: Podzimní burza. Burza je ur-

čena pouze pro prodej oblečení pro děti a dospělé, 

hraček a sportovních věcí. DDM JM, Šalounova.

23.10., 9.00-13.00: Turnaj ve stolním tenisu. 
DDM JM, Šalounova.

23.10.: Parou do historie. Pražské DDM připravily 

jízdu historickým parním vlakem na trase Praha 

Masarykovo nádraží - Kladno - Stochov - Lužná 

u Rakovníka - a zpět.

Více na www.ddmjm.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 ŘÍJNU 2010
1. 10., 19.00: Poetická čajovna Jarmily Moosové 

– s hosty autorky almanachu Královny slz a ostru-

žin, hudební doprovod Eva Dvořáková.

5. 10., 19.00: Zářivé schody k poznání – 12. Indi-
viduality a Jednota. Přednáší Petr Dostál.

6. 10., 19.00: Koncert Jiřího Mazánka k poctě vý-
znamného malíře a spisovatele Jaromíra Skřiván-
ka. Duchovní hudbu na akustické nástroje slovem 

uvádí Ing. Adolf Inneman, PhD. a Gabriela Filippi. 

7. 10., 19.00: Společné zpívání posvátných 
manter, rytmických bhadžanů a písní z různých 
duchovních kultur. Doprovodí vás zpěvem, hrou 

na kytaru, tamburinu, rolničky, deštnou hůl.“Mantr-

ovníci“ z východních Čech 

10. 10., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají... Man-
try. Mj. zhudebněné psychologem a terapeutem 

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

doprovází Richard Holický.

12. 10., 19.00: Zkušenosti z návštěvy ašramu 
Ramana Maháršiho. Satsang s Robertem Adam-

sem v pralese světa. Přednáší fi lozof, jogín, PhMr. 

Rudolf Skarnitzl.

13. 10., 19.00: Fenomén kruhů v obilí a posvátná 
geometrie. Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.

14. 10., 19.00: Novinky v transformaci lidstva. 
Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová, poradce v oblasti 

rozvoje osobnosti.

20. 10., 19.00: Souznění. Z nejnovější tvorby 

současných básnířek Barbary Y. Flamandové, 

Evy A. Schmidtové a Dragy Zlatníkové. Recituje 

Mgr. Alena Ryšanová za hudebního doprovodu Dua 

Eco – Evy a Pavly Franců.

21. 10., 19.00: Máme moc vítězit. Přednáší etiko-

terapeutka Zdeňka Hoff manová.

26. 10., 19.00: Duchovní odkaz manželů Tomá-
šových. V pořadu budou uvedeny ukázky z jejich 

duchovního dědictví, video, zvukové nahrávky a čte-

ní z děl manželů Tomášových. Pořadem provází 

Richard Holický.

28. 10., 19.00: Povídání s Mirkem. O duchovní 

podstatě života.

GALERIE CESTY KE SVĚTLU: 
út–ne 14.00–19.00, vstupné 80/45 Kč.
Netradiční galerie Cesty ke světlu vystavuje obra-
zy a světelné objekty z krystalů Zdeňka Hajného, 
které se vlivem světla stále proměňují v “Křišťálový 

vesmír“, a hudba, voda, vůně navozují celkovou 

atmosféru duševní pohody. V galerii je expozice 

děl českých výtvarníků Z. Čechové, M. Eremiášové, 

J. Š. Fialy, O. a M. Hudečkových, J. Kristoforiho, J. 

Nálepy, J. Skřivánka, J. Šerých, O. Zoubka a dalších. 

V přízemí jsou obrazy Zdeňka Milera, Emilie a Ka-

teřiny Milerových doplněné hračkami s krtečkem 

a kamarády.

V 2. patře Křišťálová čajovna nově: 
út–ne 14– 22.30, vstup zdarma. 
Úterý–neděle 15.00: VESMÍRNÁ PÍSEŇ - hudebně 

obrazová projekce tvořená v každém programu 

vždy novým spojením obrazů Z. Hajného se snímky 

z Hubbleova teleskopu. Ze záznamu doprovází T. 

Fischerová a M. Moravec, hudba a zpěv Yoshié 

Ichige.

Sobota–neděle 17.00: PUTOVÁNÍ VESMÍREM. – 

hudebně poetická projekce.

Více na www.cestykesvetlu.cz

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 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ŘÍJNU 2010: 
Neděle 9.30: Bohoslužby 
Úterý 19.00: Setkání nad Biblí 
Mateřské centrum Pramínek: úterý 9.00-12.30 

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2010: 
Neděle 3.10., 09.30 Bohoslužby díkůvzdání 
za úrodu 
Neděle 17.10., 18.00 Ekumenická bohoslužba

Více na www.jizni-mesto.evangnet.cz 

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

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

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

kostel na Hájích): 

Neděle 17.00: Nedělní shromáždění, bohoslužba 

pro všechny generace.

Neděle 17.00: Besídka pro děti, program pro děti.

Středa 18.30: Biblická hodina
Pátek 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní 

zamyšlení, promítání fi lmů (od 10.9.).

Angličtina: Úterý 9.00-11.00 pro středně pokročilé 

2; 17.00-18.45 pro středně pokročilé 2; 19.00-

20.45 Reading Club in English. Středa 9:.00-11.00 

pro začátečníky. Čtvrtek 9.00-11.00 pro mírně 

pokročilé 2; 9.00-11.00 Reading Club in English; 

17.00-18.45 pro mírně pokročilé 1; 19.00-20.45 

pro pokročilé. Jednou týdně do konce května 2011, 

přihlášení kdykoliv během roku i online. Po každé 

hodině následuje pro zájemce kurz seznámení 

s Biblí. Cena 3300Kč za celý kurz, včetně učebnice 

a dalších materiálů. Kurzy budou otevřeny při mini-

málním počtu 4 studentů. Čtenářské kluby Reading 

Club in English, čtení a diskuse v angličtině pro 

pokročilé, cena 1200 Kč včetně knihy. J. Oppenhui-

zen 737 382 803, A.Pecková 732 939 162

Otevřené dílny od října jednou měsíčně v pondělí 

od 18.00 - originální výtvarná výroba pro každého 

(vstupné 30-50 Kč)

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Rodinné centrum 
Pilné včelky
Pacajevova 30, Praha 4, 149 00

tel.: 775 609 982, e-mail: marta@pilnevcelky.cz

Út 5.10., 9.00: Zumba
Po 11.10., 19.45 První pomoc u dětí – přednáška 

a beseda o první pomoci

St 13.10., 14.00 - 14.45: Baby gymnastika a ma-
sáže 3-6 měs.
Čt 14.10., 10.00 - 10.45: Výtvarné hry s prvky 
Montessori – 2roky +

St 20.10 ., 10.00: Zdravý úsměv – přednáška - pre-

ventivní program pro zlepšení stavu chrupu u dětí

St 20.10., 9.00 - 10.00: MAMI - MIMI 2 - 5 
měsíců - Zacvičí si nejen maminky (cca 45 min), 

ale i miminka (cca 15 min). Cvičení po porodu aneb 

návrat zpět do „formy“ – cvičení na velkých balo-

nech, postupné zapojování svalů břicha, zadeček, 

zpevňování pánevního dna… Pro miminka – cvičení 

– cviky vycházející z jógy, básničky, písničky… 

Maminky získají také inspiraci, jak společně trávit 

čas s miminkem.
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Čt 21.10., 17.00: Všeználek – Cvičení pro děti 

s rodiči (od 7 měsíců - cca do 2 let) zaměřené 

kromě pohybu a tvoření i na rozvoj komunikace 

pomocí jednoduchých gest a znaků.

Pa 22.10., Montessori dopoledne 3 - 5 let
Po 25.10., 20.00: Období vzdoru a negace u ma-
lých dětí – přednáška 

Více informací www.pilnevcelky.cz

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C I

Celoživotní tvorba 
Michaely Heberové 

7. 10. – 30. 10. 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

PROSTOR
Mladá malířka a fotogra� a 

Pavlína Kahánková 
představuje svoji tvorbu souborem 

fotografi ckých tisků.

Od 5.10. do 30.10. 2010

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.

Starosta městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský vás srdečně zve 2. října na

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
SPORTOVNÍHO AREÁLU PRAHY 11 „SCHULHOFFOVA“

Přijďte si zavzpomínat na slavné fotbalisty, podívat se na známé osobnosti, zasportovat 

a zasoutěžit si o zajímavé ceny, pobavit se při doprovodném programu, občerstvit se. 

„LEGENDY SE VRACÍ“ – fotbalová exhibice mužstva internacionálů 11ti násobného mistra 

Československa Dukly Praha a hostů z týmu KOZLOVNY Ládi Vízka, 

proti výběru „Hvězd“ JIŽNÍHO MĚSTA.

PROGRAM (nejenom pro dospělé) :

Příjemné občerstvení pro všechny 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST
VSTUP ZDARMA

10.30 začátek

13.00   Předzápas těch nejmenších, Dukla Praha – FC Háje Jižní Město (výběr Jižního města)

14.00   Exhibiční utkání internacionálů Dukly Praha a hostů z Kozlovny včetně slavnostního výkopu Nejlepšího 

fotbalisty České republiky v historii a držitele Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy pana Josefa 
Masopusta (účast přislíbili Jan Fiala, Ladislav Vízek, Petr Rada, František Štambacher, Miroslav Gajdů-
šek, Luděk Macela, Stanislav Pelc, Oldřich Rott, Václav Samek, Luboš Urban, Tomáš Kříž, Pavel Korej-
čík, Petr Kostelník, Günter Bittengel, Jan Suchopárek a hosté z Kozlovny Jan Berger, Horst Siegl, Ivan 
Hašek, Pavel Kuka a další.

•  AUTOGRAMIÁDA legendárních fotbalistů Československa a Dukly Praha (Josef Masopust, Ivo Viktor, Ján Gele-
ta, Rudolf Kučera, Ladislav Vízek a další)

•  Sportovní atrakce o zajímavé ceny pro všechny kluky a holky

•  Playstation pro teenagery

•  Adidas game trenažér

•  Kulturní program a vystoupení zajímavých hostů

•  Vystoupení unikátní žonglérské show RED BULL
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občanů
svobodných
Strana

Pražané za svá práva(PP) – pol. hnutí, založené členy 

Občanského sdružení Obecní domy Praha11 (nájemníků 

a dlouholetých obyvatel Prahy 11) Vás žádá o volební pod-

poru k prosazení našich cílů: Prodej bytů všem oprávněným 

nájemníkům za přijatelné ceny a podmínky prodeje, včetně 

možnosti splátek; Nezvyšování nájemného těm, kteří zůsta-

nou nájemníky MČ a magistrátu Hl.m. Prahy; Výstavba no-

vých nájemních bytů pro mladé občany a rodiny z Prahy11 

a domů pro seniory; Nová místa v mateřských školkách 

a v případě zájmu i jeslích; Zabránění výstavby megaloman-

ských developerských staveb na území Prahy11; Zklidnění 

dopravy a rozšíření parkovacích míst.  

Za Vaši podporu děkují PP a Obecní domy Praha 11. 

www.obecni-byty.snadno.eu

Co chceme:
• vytvoření regulačních plánů, které usměrní přehnané záměry developerů
• hospodárné nakládání s obecními pozemky 
• vyrovnané hospodaření MČ
• audit všech podezřelých smluv a prodejů MČ včetně  nápravy škod
• audit hospodaření a efektivnosti obchodních společností zřízených MČ 
• zrušení nehospodárných aktivit (např. zbytečná propagace, neefektivní projekt SISI)
• podporu místních podnikatelských aktivit vytvářejících pracovní místa
•  podporu neziskového sektoru a komunitních aktivit (sociální vazby, tradice, dobrovol-

nictví, místní spolky)
Více v JIHOMĚSTSKÝCH NOVINÁCH, nebo na www.hpp11.cz

VOLBOU HpP11 – DÁTE HLAS JIŽNÍMU MĚSTU VSTŘÍCNÉMU K OBYVATELŮM, 
SAMOSPRÁVĚ OBČANŮ A NOVÉ POLITICKÉ KULTUŘE NA NAŠEM JIŽNÍM MĚSTĚ!

Vaše volba pro změnu na Jižním Městě

Kandidátka číslo: 7

otevřeně, hospodárně, bez korupce

SALUS CIVITATIS SUPREMA LEX ESTO!

(Prospěch obce budiž nejvyšším zákonem!)

Volte hodnoty, které prověřila staletí!

 

KORUNA ČESKÁ
(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

www.korunaceska.cz

Podlehli jste slibům pravice a teď se nestačíte divit, co nám současná 

vládní koalice nachystala a ještě chystá?

Či jste se dokonce sněmovních voleb nezúčastnili a teď jste překvapeni?

Bojíte se dalšího omezování vašich práv a snižování životní úrovně, 

k čemuž současná koaliční vláda TOP 09, Věci veřejné a ODS již 

nakročila a své asociální návrhy hodlá dokončit právě po těchto volbách?

Tentokrát nenaleťte!

Už před sněmovními volbami KSČM varovala před nebezpečnými důsledky 

posilování pravicové koalice. Proto vám teď znovu nabízí svou levicovou 

alternativu.

Váš hlas pro KSČM bude hlasem pro 

zachování vaší životní úrovně.

Přemýšlejte a volte podle své sociální situace 

a přesvědčení, nikoli podle toho, koho 

podporují většinová média.

www.milanpesak.cz

PhDr. Milan Pešák
Váš kandidát do Senátu
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NESMÍ ÍM SE s korupcí a likvidací 
zelen  v Praze

Mgr. Dalibor SADOVSKÝ
Lídr do Zastupitelstva hl. m. Prahy - volební obvod VII

Zelená linka: 800 879 709
www.veciverejne.cz

  Podpora výstavby dálni ní spojky JVD (jihovýchodní 
dlouhé) pro záchranu životního prost edí v Jižním M st , 
Šeberov , Újezd , K eslicích, Petrovicích apod.

  Zm na politického stylu, v tší otev enost 
a informovanost ob an    

  Mén  betonu, více zelen ; 
zachování zeleného Trojmezí.

VV_inzerce_88x60.indd   1 9/16/10   3:17:33 PM

Chcete připravit vaše dítě na školku?

ŠKOLIČKA 
je určená dětem od 2 do 5 let.  Zkuste to s námi!

Rodinné centrum BABOČKA  

v budově KC Zahrada na Chodově

www.rcbabocka.cz,  tel . :  777 945 049, info@rcbabocka.cz

Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •

Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO
tel.: 731 208 823, 272 937 482 
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově

Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana 
zdravého rozumu stále sílí a má šanci uspět 
ve volbách do zastupitelstva hl. města Prahy. 
Předsedovi Suverenity Mgr. Petru Hannigovi 
jsme položili dvě otázky.

Jak vnímáte současnou politickou situaci?
Zákony plné děr umožňují tunelářům doslova 
vycucávat peníze ze státního rozpočtu. Za to 
jsou zodpovědní ti, kteří je už více jak dvacet let tvoří a schvalují. 
Nejenom současné vládní strany, ale i parlamentní opozice. 
Například to, že budeme platit kvůli solárním elektrárnám více 
za elektřinu, schválila ještě vláda sociální demokracie.

Co nabízíte vy – SUVERENITA?
Suverenita je jedinou skutečnou opozicí. 
Změny lze provést jenom s novými 
lidmi. Lídrem do zastupitelstva hl. m. 
Prahy pro tento volební obvod je 
Silvia Weiszová, která má za sebou 
úspěšný boj za důchodce, kterým 
byly nespravedlivě kráceny důchody. 
Lidé pohybující se v příjmové 
skupině v oblasti průměrného platu 
jsou zárukou fungujícího státu 
a demokracie. Za tyto občany chce 
Suverenita bojovat na všech úrovních, 
kde se rozhoduje. Přijďte volit, 
Suverenita je jedinou stranou, 
která dokáže věci změnit. Lidé 
nám věří.

SUVERENITA má šanci

Lidé nám věří

Silvia Weiszová

VALITAX s.r.o., IČ 28878671, nabízí komplexní služby daňového poradce: 
• průběžný daňový audit, 
• transakční poradenství  (také v rámci skupiny podniků),  
• zastupování na úřadech, 
•  zastupování v daňovém řízení a ve sporech se správcem daně  

v odvolání i u soudu,
• individuální konzultace a školení, 
• vedení účetnictví a daňové evidence, 
• zpracování mezd, komplexní pomoc vaší účetní, 
• návrhy na oddlužení, 
•  poradenství v insolvenčních řízeních (monitoring insolvence vašich dlužníků), 
• finanční analýzy, žádosti o úvěr
• mezinárodní zdanění, 
• daňové plánování, daňová přiznání.

Školení: Nový daňový řád – termín 4. 10. 2010, 9.00 – 15.00 hodin 
(Praha 10 – Uhříněves), cena 1400 Kč bez DPH, v ceně studijní materiál, občerstvení

valitax@email.cz, 608 464 607,  775 074 646,  267 312 641

For communication in English languge, call 608 464 607 (Your tax advisor)

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

Stanislav Urbánek
Kandidát na starostu Prahy 11

www.top09.cz/praha11

VRÁTÍME 
JIŽNÍ MĚSTO 

OBČANŮM
DŘÍVE, NEŽ SI MYSLÍTE

Urbanek-inz-88x60.indd   1 6.9.2010   15:09:20
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ZVÍŘATA NEJSOU VĚCI, ALE ŽIVÍ TVOROVÉ

JUDr. František Hoff man
Kandidát do Zastupitelstva hlavního města Prahy, 
dosavadní předseda  Kontrolního výboru ZHMP 

a předseda Komise pro transparentní veřejnou správu, spisovatel

JUDr. Františka Hoff mana podporují:

Doc. MUDr. Karel Šuk, CSc.

gynekolog

Ing. Karel Berka

předseda obč. sdružení

„Občané za svá práva v Praze“

PhDr. Jaroslav Kafka

člen Unie českých spisovatelů

Karel Bláha

operetní pěvec

sestra Konsoláta - Frýdecká

 představená domova sv. Karla 

Boromejského

Pavel Richter

hokejový internacionál

Stanislav Profant

prezident Nadačního fondu

Maltézského kříže

Pojďme společně prosadit: 
•  zastavení korupce v hlavním městě, i když to je sisyfovská práce

• řešení dopravy, a to jak městské hromadné dopravy, tak i individuální

•  privatizaci bytů tam, kde si ji občané přejí, a to za stejných podmínek jako v minulosti

•  bezpečné město – především ochranu občanů před násilím a ochranu jejich majetku, ne 

jen radary, botičky a odtahy

•  charitativní činnost

•  důstojný život seniorů, postižených a potřebných

•  přeměnu Jižního Města a jeho širokého okolí z „noclehárny Prahy“ k městské části 

s potřebnou infrastrukturou, zelení, zdravým ovzduším, dostupnou lékařskou péči včetně 

stomatologické péče, dětskou pohotovostí a s dostatkem předškolních zařízení

JUDr. František Hoff man

Vážení spoluobčané,

čas, který zbývá do termínu senátních a komunálních voleb se nezadržitelně blíží a tak mi dovolte se představit. 

Jmenuji se Jana Čunátová a jsem navržena jako lídr na kandidátce KSČM do Senátu ČR za volební obvod č.19.

Vychovala jsem dvě děti, které jsou již dospělé. Radost mi též dělají tři vnuci a věrný kamarád Barny (malý 

knírač). Podařilo se mi při zaměstnání vystudovat VŠFS a zakončit vše státní zkouškou v červnu letošního 

roku. Důvodem pro studium bylo rozšíření vědomostí o současné veřejné správě, která se dotýká každého 

občana žijícího v tomto státě. Volební programy napříč politickým spektrem obsahují nejen návrhy jak zlepšit 

současnou, ale hlavně budoucí životní situaci našich občanů. Dvě věci mi však v současné době v těchto 

programech chybí.

Za prvé:  změna zákona, který dosud hovoří o zvířatech jako o věcech. Již delší dobu sleduji jak někteří lidé 

zacházejí se zvířetem, jako by se jednalo jen o věc. Samotné tresty za týrání neodpovídají zrůdnému 

provedenému skutku. Prosazením úpravy zákona by se jistě zlepšil život všech živých tvorů chovaných 

nejen v našich domácnostech. 

Za druhé:  zákonem stanovená fi nanční podpora organizacím a projektům, které smysluplně pomáhají 

nevidomým lidem. Na mysli mám především podporu výcviku vodících psů pro nevidomé lidi.

Celý můj dosavadní život je spojen s prací pro občany a prosazováním jejich oprávněných požadavků 

uplatňovaných na samosprávě. V započaté práci bych ráda pokračovala a předem děkuji voličům nejen 

Prahy 11 za jejich hlas, kterým podpoří moji kandidaturu.  

       Ing. Jana Čunátová
       Vaše kandidátka na senátorku
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

CIZINEC KRADL. Dne 

7.8. v odpoledních 

hodinách byl v pro-

vozovně potravin 

A lbert  zadržen 

pachatel běloruské 

národnosti, který 

se dopustil krádeže. 

Po příjezdu hlídky na místo bylo zjiš-

těno, že se dotyčný této krádeže do-

pustil již v minulosti, za kterou byl pra-

vomocně odsouzen. Po tomto zjištění 

se dotyčný Bělorus snažil strážníkům 

z místa činu utéci. Z tohoto důvodu 

strážníci použili donucovací prostředky. 

Muže, který byl i v celostátním pátrání 

omezili na osobní svobodě a předali 

k dalšímu šetření Policii ČR.

NÁRUŽIVÝ ZPĚVÁK. Dne 12.8. 

v pozdních nočních hodinách byla vy-

slána hlídka strážníků do ul. Klírova, 

kde mělo docházet k rušení nočního 

klidu a spánku obyvatel hlasitým zpě-

vem a hrou na kytaru. Po příjezdu hlíd-

ky na místo byl oznamovatelem ozna-

čen byt, ze kterého vycházel táborový 

zpěv za doprovodu kytary. Po otevření 

bytu majitelem strážníci sjednali nápra-

vu a z důvodu, že „amatérský“ zpěvák 

odmítl celou věc řešit na místě, byl ze 

strany strážníků podán podnět na Od-

bor přestupků městské části Praha 11 

k zahájení správního řízení.

ALKOHOL. Dne 10.8. v dopoledních 

hodinách byla strážníky Městské po-

licie Praha 11 prováděna namátková 

kontrola, zaměřená na vyhrazené jízd-

ní pruhy určené pro vozidla MHD v ul. 

Türkova. Následně zde strážníci spatřili 

vozidlo, které nerespektovalo doprav-

ní značení a dopouštělo se přestupku. 

Z tohoto důvodu bylo vozidlo stráž-

níky zastaveno a při následné kont-

role zjištěno, že jeho řidič nejenomže 

nerespektuje dopravní značení, ale je 

i pod vlivem alkoholu. Na základě těch-

to skutečností byla na místo přivolána 

hlídka Policie ČR, která si opilého řidiče 

převzala k dalšímu šetření.

TÍŽIVÉ SVĚDOMÍ. Dne 10.8. v do-

poledních hodinách se na Operační 

středisko MP Praha 11 dostavil ob-

čan slovenské národnosti, kterého 

již natolik tížilo svědomí, že se přišel 

přihlásit z důvodu jeho celostátního 

hledání. Následnou lustrací strážníci 

zjistili, že dotyčný mluví pravdu a na-

chází se v databázi celostátně hleda-

ných osob Policií ČR. Z tohoto důvodu 

strážníci muže předvedli na místní od-

dělení Policie ČR.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Pro vaše bezpečí a bezpečí 
vašich dětí děláme vše
Jen za první pololetí tohoto roku stráž-

níci z Prahy 11 zajišťovali 58krát místo 

trestného činu. Pro podezření ze spá-

chání trestného činu omezili na osobní 

svobodě 21 osob. Nalezli 20 hledaných 

osob a 5 odcizených vozidel. Statistiky 

hovoří jasně. Muži a ženy v uniformách 

strážníka znají problémy tohoto města 

a umí si s nimi poradit.

 A začínají u prevence. Od prvního 

září je tak opět můžete každé ráno vidět 

na vytipovaných přechodech pro chodce 

v blízkosti základních škol. Svou přítom-

ností pomáhají vašim dětem dojít bez-

pečně do školy. A odpoledne se ke ško-

lám vracejí znovu, tentokrát se ovšem 

soustředí nejen na bezpečné přechody, 

ale také na to, aby školáci odcházeli ze 

škol v pořádku a klidu. Z průzkumu, který 

si zadal Magistrát hl. m. Prahy na praž-

ských školách, vyplynulo, co nejvíc trá-

pí děti i jejich učitele. Šikana, agresivita, 

alkohol v rukou dětí, závadové osoby 

v blízkosti škol. Tomu všemu strážníci 

zabraňují svou přítomností v okolí škol 

v odpoledních hodinách. Strážníci jsou 

nicméně připraveni pomoci ještě jinak – 

navštěvují proto přímo základní a střední 

školy a snaží se dětem vysvětlit, jaká ne-

bezpečí jim hrozí a jak se jim lze bránit.

 Městská policie se nicméně nesou-

středí jen na preventivní činnosti. Na bez-

pečí Pražanů dohlížejí doslova 24 hodin 

denně a starají se o to, aby nebezpečí 

z ulic Prahy 11 mizelo. A snaží se o to 

velmi pečlivě. Na začátku září si například 

strážníci při běžné hlídkové činnosti všim-

li vozidla s podezřelou osádkou, která se 

podle jejich informací mohla dopuštět 

trestné činnosti. Vozidlo proto hlídka za-

stavila. Ještě než ale auto zastavilo, dva 

muži, kteří v něm seděli vyhodili z okénka 

dva předměty. Když se strážníkům poda-

řilo auto zastavit, vrátili se i pro vyho-

zené předměty. Našli pouzdro na brýle 

s bílou krystalickou látkou a dalšími před-

měty, druhým předmětem bylo pouzdro 

na cigarety obsahující mimo jiné několik 

alobalových balíčků. Strážníci předali ce-

lou věc Policii ČR.  

Hana Fialová Doleželová
OKV MP

FOTO: ARCHIV POLICIE HL. M. PRAHY
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SPOZ nesouhlasí se zamýšlenou výstavbou nové kancelářské budovy 
u Litochlebského náměstí, která by znamenala další zahuštění zástavby na úkor zeleně.

Strana práv občanů Zemanovci se zásadně distancuje od konfrontační
 a útočné kampaně mezi některými z politických stran v Praze 11. 
Z takovéhoto politikaření nemůže vzejít nic pozitivního pro občany 
Jižního Města. V situaci, kdy TOP 09 (vedená bývalým předsedou ODS 
Stanislavem Urbánkem a bývalým místostarostou za ČSSD Ivanem 
Škodou) již předem odmítá možnost koaličního jednání, jak s ČSSD 
tak s ODS, se tato strana stává stranou s nulovým koaličním 
potencionálem. Proto ani SPOZ nemůže jednat s TOP 09 a usedne 
ke koaličnímu stolu jen s těmi , kteří neupřednostňují své osobní 
zájmy nad zájmy obyvatel Jižního Města.

MĚSTA.
www.SPOZpraha11.cz

NEJDE O POLITIKU, JDE O SOCIÁLNÍ ŘÍZENÍ

          NAŠE                    
        STANOVISKO

JUDr. Leoš KABÁT
právník
předseda MO SPOZ Praha 11

NESMÍŘÍM SE
                s korupcí a ničením Jižního Města

  
Zelená linka: 
800 879 709 

www.veciverejnepraha11.cz

Mgr. Hana ZIMOVÁ
kandidátka na starostku Prahy 11

 Stop korupci na radnici

 Zasadíme se o zavedení institutu MÍSTNÍHO REFERENDA – nástroje přímé  
demokracie umožňujícího spolurozhodování občanů

 Garantujeme transparentní, efektivní a účelné vynakládání prostředků
městské části

 Zajistíme, aby úřad fungoval jako skutečná služba občanům

 Požadujeme zveřejnění a prověření všech uzavřených smluv MČ,
včetně jejich dodatků

 Provedeme audit nemravných prodejů minulých let na Jižním Městě

 Odmítáme další zahušťování Jižního Města – ZELENÁ ZELENI

 Rozšíříme počet parkovacích míst

VĚCÍ VĚŘEJNÝCH
PRAHY 11

 Zajistíme zkvalitnění práce městské policie na Jižním Městě

 Vytvoříme podmínky pro umisťování dětí ve věku 2 – 3 let do mateřských škol

 Podpoříme privatizaci bytového fondu
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Křížovka z čísla 15
Výherci knihy z nakladatelství SLOVART Lexikon jsou:  
Martina Vesková, Patrik Hadl, Lenka Sedlovská, Jan Kraun, Renata Sajková

Správné znění tajenky: …PO TEPLÉM ZÁŘÍ ZLE SE ŘÍJEN TVÁŘÍ.

V dnešní tajence na vás čeká zářijová pranostika.

Tentokrát pro vás máme knihu z nakladatelství METAFORA. 

Své odpovědi zasílejte do 10. října na adresu redakce Klíč, Ocelíkova 672, 

email: klic@praha11.cz, nebo osobně.

Výhry jsou po domluvě k vyzvednutí v redakci Klíče

www.metafora.cz
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www.odspraha11.cz

Skládáme účty
2006 – 2010

inz_uctenka_A4.indd   1 8/24/10   2:48:35 PM



www.praha11.cz32

INZERCE

Pavel Hlaváč 
Kandidát do Senátu

ŽÍT POCTIVĚ 
A BEZÚHONNĚ 

DÁVÁ SMYSL
VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

www.pavelhlavac.cz
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