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Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká 

pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 4. listopadu 

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

Zvláštní poděkování zaslouží hlavní ar-

chitekt Wieslaw Kubica a architekt in-

teriéru Jaroslav Kašpar. Oba pánové 

se obdivuhodně vyrovnali s časovými, 

fi nančními i prostorovými limity a vznik-

lo tak dílo, které od chvíle slavnostního 

otevření (foto 1) sklízí uznání všech, kteří 

se s ním měli možnost seznámit.

 Provozovatelem bude akciová spo-

lečnost Jihoměstská sociální, která se 

tak může pochlubit skutečně ojedinělou 

nabídkou služeb v oblasti péče o senio-

ry. 

Na jejím počátku je standardní terénní 

pečovatelská služba poskytovaná v by-

tech klientů, která respektuje přání kli-

enta zůstat co možná nejdéle ve svém 

bytě, v prostředí, které léta zná, na kte-

ré je zvyklý a kde se cítí nejlépe. 

 Pak následuje obdobná nabídka slu-

žeb, tentokrát však provozovaná v do-

mech s pečovatelskou službou – DPS, 

kam obvykle přicházejí lidé, jejichž zdra-

votní či sociální situace neumožňuje 

nebo zásadně komplikuje samostatné 

bydlení. Ani DPS však nemusí dlouho-

době pokrýt rostoucí potřeby klientů. 

Ve chvíli, kdy v důsledku zhoršení zdra-

votního stavu dojde k zásadnímu sníže-

ní sebeobsluhy, nastává potřeba čtyřia-

dvacetihodinové péče. DPS tuto službu 

neumí zajistit z důvodů provozních, ale 

především legislativních.

 Do letošního září tento problém 

částečně řešilo ošetřovatelské centrum 

v Janouchově ulici (foto 2), které v reži-

mu odlehčovací služby poskytuje péči 

po dobu 24 hodin, avšak jen po dobu tří 

měsíců. Existuje zde sice možnost pro-

dloužení o další, případně ještě další tři 

měsíce, ale z logiky věci i tento pobyt  

jednu musí skončit. Vzhledem k tomu, 

že počet žádostí o opakované prodlou-

žení pobytu v posledních letech velmi 

rychle narůstal, dospělo vedení radnice 

ČTVRTÉHO ŘÍJNA BYL NA JIŽNÍM MĚSTĚ V JANOUCHOVĚ ULICI SLAV-

NOSTNĚ OTEVŘEN DŮM SENIORŮ S KAPACITOU 50 LŮŽEK. JEHO STAV-

BA SE USKUTEČNILA V REKORDNĚ KRÁTKÉ DOBĚ. K PŘEDÁNÍ STAVE-

NIŠTĚ DOŠLO 8. ÚNORA LETOŠNÍHO ROKU A NAVZDORY MIMOŘÁDNĚ 

DLOUHÉ A TUHÉ ZIMĚ SE STAVEBNÍ FIRMĚ BAU PLUS, A. S. PODAŘI-

LO SPLNIT PLÁNOVANÝ TERMÍN DOKONČENÍ, I KDYŽ POSLEDNÍ TÝDNY 

A PŘEDEVŠÍM DNY PROVÁZELO VELKÉ NAPĚTÍ.

 INVESTOREM BYLA MČ PRAHA 11 A DÍKY POCHOPENÍ PRIMÁTORA 

PAVLA BÉMA POSKYTL NEMALOU DOTACI MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚS-

TA PRAHY.

Nový Dům seniorů zahájil provoz

FOTO: ARCHIV
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Prahy 11 spolu s představiteli akciové 

společnosti Jihoměstská sociální – JMS, 

a. s. k rozhodnutí vybudovat vlastní Dům 

seniorů. Ten nejen sníží převis poptávky 

po zařízení tohoto typu, ale bude i po-

sledním článkem řetězu služeb, který tak 

zkompletuje nabídku akciové společnos-

ti Jihoměstská sociální. Ta dnes začíná 

donesením nákupu babičce, které bola-

vá záda nedovolí nést těžší nákup a kon-

čí péčí o klienta, který je trvale upoután 

na lůžko. To je v oblasti péče o seniory 

opravdu nevídaný komplex služeb.

 Výstavbou domu seniorů skonči-

la jedna etapa a jak už to bývá, začíná 

druhá. Tou je maximální rozšíření posky-

tovaných služeb tak, aby se dům stal 

domovem, kde se jeho zaměstnancům 

bude dobře pracovat a obyvatelům dob-

ře žít. A to je etapa, která nikdy nekončí.

Jan Meixner

Nalistujte stranu 15 a podívejte se, jak 

vypadají interiéry domu seniorů.

TÉMA

 Cílem je také otevřít v nejbližších 

letech sportovní třídy a sportovní cen-

tra mládeže, kde se budou děti pod 

dohledem špičkových a kvalifi kovaných 

trenérů připravovat. V rámci akademie 

se bude využívat nové fotbalové hřiště 

s přírodní trávou a také fotbalové hřiště 

v nedalekém areálu Mikulova. Tento pro-

jekt, který vzniká za podpory městské 

části Praha 11, má ambice pozvednout 

sportovní úroveň dětí z celého „Jižňáku“, 

zapojit do sportování co nejvíce obyva-

tel městské části Praha 11 a pomoci 

i tradičním klubům v této lokalitě, jako 

je TJ JM Chodov či FC Háje. Naší sna-

hou je vytvořit na Jižním Městě takové 

sportovní podmínky, aby místní děti ne-

musely dojíždět do jiných klubů v Praze 

a mohly se na nejvyšší úrovni připravo-

vat v místě svého bydliště. Ambicí pro-

jektu je vychovat dobré fotbalisty, kteří 

u aktivního sportu vydrží co nejdéle, 

a třeba to jednou dotáhnou tak daleko 

jako slavní hráči Dukly – Masopust, No-

vák, Viktor, Vízek, Nehoda a další…

 Jižní Město fandí sportu, ale také dbá 

o zdravotní péči a kultivaci prostředí, kde 

se tyto služby poskytují. Důkazem toho 

je i ukončení první etapy regenerace bu-

dovy polikliniky Opatovská. Pokud kolem 

polikliniky projíždíte nebo chodíte domů, 

do práce, jistě jste nemohli přehléd-

nout její novou tvář. Budova polikliniky 

je kompletně zateplená, má nová okna 

a obvodový plášť, okna jsou osazena ža-

luziemi. Podobu polikliniky jste si vybrali 

vy, občané naší městské části v anketě, 

kterou městská část před rekonstrukcí 

vyhlásila. Věřím, že o to více se vám líbí. 

Spolu se zřízením stanoviště záchranné 

služby, otevřením pohotovosti a pohoto-

vostní lékárny v poliklinice Šustova je to 

další krok k vylepšení zdravotnické péče. 

Dalším krokem bude v nejbližších dnech 

otevření Domu zubní 

péče na Chodově.

Váš Dalibor Mlejnský
starosta

Slovo 

starosty

V sobotu 2. října jsme slavnostně ote-

vřeli zrekonstruovaný fotbalový areál 

Schulhoff ova. Otevřeli jsme ho v den 

62. výročí založení klubu Dukla a v roce, 

kdy nejslavnější fotbalista Dukly Pra-

ha a celého Českého fotbalu pan Josef 

Masopust slaví osmdesáté narozeniny. 

Proč zmiňuji právě Duklu Praha? Protože 

právě tento fotbalový klub zde odstar-

tuje svoji akademii nazvanou FK DUKLA 

PRAHA – JIŽNÍ MĚSTO. Posláním této 

akademie bude pomoc s organizovanou 

mládeží a sdružením masového sportu 

na Jižním Městě. Chceme prohloubit 

spolupráci škola – rodina – sport, na kte-

ré je potřeba v dnešní době velmi pra-

covat.

FOTO: ARCHIV
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

55. Pětapadesát let společ-

ného života oslavili na konci 

září manželé Kučerovi. Do dal-

ších společných let přejeme hodně 

zdraví a pohody.

JUBILEUM. Zlatou svatbu 

oslavili v létě na Chodovské 

tvrzi manželé Helena a Ladislav 

Semrádovi. K početným gratu-

lantům se připojujeme i my a přejeme 

do dalších let zdraví a hlavně pohodu.

ZLATÁ. Krásné jubileum 

oslavili na Chodovské tvrzi 

manželé Jaroslava a Otakar 

Olivovi. Blahopřejeme a přejeme 

hodně štěstí do dalších společných let.

LEPŠÍ JIŽNÍ MĚSTO. Tak se jmenovala výstava 

na kruhovém náměstí nákupní pasáže v obchod-

ním centru Chodov od 21. do 29. září letošního roku. 

Návštěvníci viděli model plaveckého a sportovního areálu 

Jedenáctka i s jeho budoucím vybavením, řadu fotografi í z postup-

né změny tvářnosti budov Jižního Města.

PRO VOLNÝ ČAS. V ulicích Leopoldova – Brodského 

bylo 22. září slavnostně otevřeno opravené a zre-

generované dětské hřiště. Původní herní sestava byla 

ve špatném stavu a její renovace by byla fi nančně náročná. 

Takže na hřišti najdete novou sestavu a natřené barevné oplocení.

PŘEDÁNÍ ŠEKU. Již tradiční podzimní akce na pod-

poru chovu slona indického se uskutečnila v pražské 

zoologické zahradě v Tróji 4. října. Šek od městské části 

převzal od místostarostky Evy Štampachové nový ředitel 

zahrady Mgr. Miroslav Bobek. 

BĚH KANCELÁŘSKÝCH KRYS 2010. V sobotu 

9. října se v Praze uskutečnil již 7. ročník oblíbené 

sportovně společenské akce s názvem Běh kancelářských 

krys. Už samotný název říká, že více než o fyzické výkony šlo 

o neformální setkání účastníků a pobavení přihlížejících diváků.
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Ocenění se sešli v Brožíkově síni
V Brožíkově síni na Staroměstském náměstí na konci září ocenil sta-

rosta Dalibor Mlejnský občany Jižního Města. Mezi oceněnými byli 

také veteráni z 2. světové války, ředitelé škol, učitelé i sportovci. Čest-

né občanství bylo uděleno akademickému malíři Josefu Velčovskému 

a lékaři Doc. MUDr. Svatopluku Kočvarovi, DrSc.

Slavnostního otevření sportovního areá-

lu Schulhoff ova se zúčastnilo mnoho le-

gend českého fotbalu, Masopust, Vízek, 

Šmicer, Hašek... Všichni popřáli Jižnímu 

Městu i Akademii Dukla Praha hodně 

sportovních úspěchů nejen na tomto no-

vém hřišti.

Veteráni otvírali nové sportoviště
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INFORMACE ÚMČ

Vyhlášení nových grantových programů pro 
oblast kultury, pro oblast sportu a tělový-
chovy a pro oblast školství na rok 2011

Upozornění na změnu otvíracích hodin

Zastupitelstvo městské části Praha 11 schválilo dne 17. 9. 2010 Grantový program pro oblast kultury 
na rok 2011 a Grantový program pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2011. Grantové programy 
jsou určeny fyzickým i právnickým osobám a v roce 2011 se budou realizovat ve 3 grantových kolech:  
 1. grantové kolo má uzávěrku: 30.11.2010
 2. grantové kolo má uzávěrku 15.2.2011
 3. grantové kolo má uzávěrku 16.5.2011  

Pro oblast kultury jsou vyhlášeny následující okruhy: 
 I.  Kontinuální kulturní a umělecká činnost subjektů realizovaná na území MČ Praha 11 (dvouletý 

grant na období 2011 – 2012)
 II. Celoroční práce subjektů 
 III. Jednorázové akce 
 IV. Reprezentace MČ Praha 11

Pro oblast sportu a tělovýchovy jsou vyhlášeny okruhy: 
 I. Příspěvky na provoz TJ (dvouletý grant na období 2011 – 2012)
 II. Celoroční práce subjektů 
 III. Jednorázové akce
 IV. Reprezentace MČ Praha 11
 V.  Jednorázové akce pořádané na území MČ Praha 11 subjekty, které své sídlo na území MČ Praha 

11 nemají 
 VI.  Vzdělávací kurzy v oblasti sportu pro trenéry, cvičitele a učitele, kteří zaměřují svou činnost na 

děti a mládež do 18 let na území MČ Praha 11 – nový grantový okruh!  

Zároveň byl vyhlášen Grantový program pro oblast školství na roky 2011 – 2012. Grantový program je 
určen pro MŠ a ZŠ zřízené MČ Praha 11. Vyhlášeny jsou okruhy: 
 I.  okruh – Podpora školních vzdělávacích programů – projektové vyučování (uzávěrka grantů je 

1.12.2010) 
 II. okruh – Vzdělávání v MŠ – výuka cizích jazyků a logopedie (uzávěrka grantů je 1.4.2011). 

Podrobnější informace lze získat na odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324-5 nebo 
na internetových stránkách: www.praha11.cz.

 Kontaktní osoba: 
 Mgr. Ivana Strnadová
 tel.: 267 902 501
 E-mail: strnadovai@p11.mepnet.cz 

Poradna SISI, Ledvinova 2, 149 00 Praha 11
Otevřené hodiny pro veřejnost:

úterý 13.00 - 20.00 (sociální poradenství)

 17.00 - 20.00 (právní poradenství po předchozím objednání na tel: 724 759 216 nebo 800 212 218)

čtvrtek 10.00 - 18.00 (sociální poradenství)

 13.00 - 20.00 (psychologické poradenství - po předchozím objednání Mgr. Milena Nováková, tel: 602 641 571)
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Položení základního kamene 

6. ročník dětského cyklistického závodu 

Rekonstrukce 
komunikace 
U Pramene a části 
ulice Vodnická 

Do historie městské části bude zapsá-

no položení základního kamene stav-

by „Mateřská škola a dům služeb se 

služebnou Městské policie“, které se 

uskutečnilo v pondělí 4. října 2010. Sta-

rosta Václav Drahorád zahájil položení 

kamene úvodním slovem a přivítal hos-

ty. Pozvání přijal náměstek primátora 

Ing. Pavel Klega a jednatel společnosti 

Swietelsky (generální dodavatel stavby) 

Ing. Jiří Kozel. Oba hosté popřáli stavbě 

bezproblémový průběh a její zdárné do-

končení. Po odhalení základního kamene 

ho hosté a starosta poklepali a zahájili 

tak významnou stavbu v městské čás-

ti Praha – Újezd. Mateřská škola a dům 

služeb budou dokončeny 31. května 

2011.

Martina Maříková, 
odbor občansko-správní

Letošnímu ročníku opět přálo pěkné 

počasí. Přihlášeno bylo 36 závodníků. 

Účastníci závodu v doprovodu rodičů 

startovali od dětského hřiště v Kateřin-

kách. Prvního a následně všechny ostat-

ní závodníky odstartoval klaun Ála. Trasa 

vedla přes Milíčovský les, kde byla 

umístěna tři kontrolní stanoviště 

a zde byly dětem položeny otáz-

ky. Dále závodníci pokračovali uli-

cí J. Bíbrdlíka a v Újezdu odbočili 

na polní cestu, která je dovedla 

do ulice Ke Mlýnu. Cíl byl 

v prostoru zadního vstupu 

do Dendrologické zahrady. 

Délka celé trasy měřila cca 

4,5 km. V prostoru cíle byly 

pro všechny děti připrave-

ny medaile, diplomy a dá-

rečky. Všichni účastníci si 

mohli pochutnat na grilo-

vané klobáse a zmrzlině. 

Pro děti byla připravena 

limonáda a pro dospělé 

pivo. Na louce klaun Ála 

bavil děti a na závěr došlo 

k přetahování lanem mezi dětmi 

a rodiči. Děti vyhrály. Nejmenší 

závodníci mohli využít skákací 

atrakci. Celou akci moderoval Jiří 

Votava ml. Rád bych poděkoval 

všem organizátorům z Království Kate-

řinského, zaměstnancům Úřadu městské 

části Praha – Újezd, a také strážníkům 

Městské policie, kteří dohlíželi na bez-

pečný průjezd ulicí J. Bíbrdlíka. 

Václav Drahorád, starosta

V současné době se připravuje provádě-

cí projektová dokumentace na kompletní 

rekonstrukci ulice U Pramene a části uli-

ce Vodnická. Při realizaci výstavby dešťo-

vé kanalizace se zjistilo, že je horninové 

podloží nestabilní a vyžaduje rozsáhlou 

asanaci. Současně bude probíhat rekon-

strukce komunikací a přilehlých chodníků. 

Zahájení se předpokládá v průběhu roku 

2011. 

Václav Drahorád, starosta

MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Důležitá usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha – Újezd dne 
14. 9. 2010 
SCHVALUJE:

 převod investorských práv a závazků 

městské části Praha – Újezd jako inves-

tora stavby „st. č. 0000 Propojovací ko-

munikace Formanská – MÚK EXIT 4“ na 

hlavní město Praha, odbor městského 

investora.

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



•  Futsaloví Bohemians 1905 
na Jižním Městě

Pražský klub měl svou premiéru 

v nejvyšší soutěži v minulé sezo-

ně, kdy hrával v hale na Zeleném 

pruhu. Ta přestala s přísnějšími 

bezpečnostními podmínkami vy-

hovovat, a tak od nového ročníku 

Jetbull Futsal ligy využívá zbrusu 

novou halu v Praze 11. V novém 

působišti našli hráči a celý klub 

opravdu domácí prostředí. Přesto 

se „klokani“ snaží nalákat na tribu-

ny co nejvíce diváků. Domácí utkání se hrají v tradičním čase 

od 20 hodin a jako obvykle je vstup zdarma. 

 Veškeré informace o domácích utkáních a krátké video 

z jednoho z dramatických zápasů naleznete na www.bohemi-
ans1905-futsal.cz.
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Sportovní a volnočasové akce konané od 1.11. do 15.11.2010
2.11. 

 Házená – minižáci  Chodov –Háje 
Hala TJ JM Chodov od 16.30 hod.

TJ JM Chodov

4.11.
 Házená ml. žáci  Chodov –  Dukla 6

Hala TJ JM  Chodov  od 17.00 hod. 

TJ JM Chodov

6.11.
 Listopadové běhání – 3. ročník. Akce 

se koná pod záštitou starosty MČ Pra-

ha 11 Mgr. Dalibora Mlejnského.

Kunratický les (více informací na www.

sportovnijiznimesto.cz)

Sportovní Jižní Město o.p.s.

 Kopaná muži Chodov A – Újezd Pra-
ha 4
Hřiště Volkovova od 14.00 hod.

TJ JM Chodov

 Kopaná st. žáci  Chodov – Újezd nad 
Lesy 
Hřiště Volkovova od 11.00 hod.

TJ JM Chodov

7. 11.
 Evropská liga v lacrossu

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 8.00 do 19.00 hod.

Svaz lacrossu + SJM o.p.s.

 Kopaná st. dorost Chodov – Řepy
Hřiště Volkovova  od 14.00 hod.

TJ JM Chodov

11.11.
 O Pohár starosty – fl orbalový turnaj 

mladší a starší žáci
ZŠ Mendelova 

DDM JM

12.11. 
 Futsal Bohemians 1905 – Likop Tři-

nec 
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 20.00 hod.

Svaz futsalu + SJM o.p.s.

13.11.
 Florbal Herbadent SJM P 11 – FBC 

Bix Ostrava
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 16.30 hod.

 Florbal  junioři TJ JM Chodov – Tat-
ran Střešovice
Sporovní hala Květnového vítězství 

1554 od 20.00 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

13. – 14.11.
 Podzimní pohár 2010 v interkrosu

ZŠ Mendelova
Český svaz v interkrosu

14.11.
 Florbal ženy extraliga Chodov – Elite 

Praha
Hala TJ JM Chodov od 18.45 hod.

TJ JM Chodov

 Kopaná ml. dorost Chodov – Lipen-
ce
Hřiště Volkova od 11.45 hod.

TJ JM Chodov

 Házená muži Chodov A – Náchod
Hala TJ JM Chodov  od 13.00 hod.

TJ JM Chodov

 Florbal junioři TJ JM Chodov – Kar-
lovy Vary
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 11.00 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

 Florbal Herbadent SJM P 11 – SC 
Woow Vítkovice
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 13.30 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

•  Beach volejbal, beach tenis 
a beach soccer už brzy na Mikulce

Od 1. ledna 2011 bude v areálu Mikulovka otevřeno nové kryté 

hřiště na beach volejbal, beach tenis a beach soccer. Všechny 

zájemce o tyto sporty srdečně zveme! Bližší informace u ma-

nagera areálu Petra Sýkory na tel. 722 927 345. 
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•  Podzimní cyklokros 2010

•  Oddíl stolního tenisu SJM ovládl Grand Prix 

Jako každým rokem touto dobou pro-

běhly dne 29. září cyklistické závody 

pro děti pořádané Cykloturistickým od-

dílem UFO a sponzorované Cyklospor-

tem KERN. Podzimní cyklokros proběhl 

na tradičním místě v Central Parku u me-

tra Opatov a závodníci podle svého věku 

jeli od jednoho až po vyčerpávajících 

deset koleček, kdy každé měřilo přibliž-

ně 0,8 km. Letošní, v pořadí již čtrnáctý 

ročník, nepřekvapil převratnými změna-

mi trasy (nekonaly se), ale účastí. Ačkoliv 

podzimní cyklokrosy tradičně navštěvuje 

méně lidí než jarní, účast více než třiceti 

závodníků jednoznačně některé ročníky 

jarních cyklokrosů dohání. Co však bylo 

nejpřekvapivější v kladném slova smys-

lu byla dívčí účast. Rekordních jedenáct 

závodnic dává znát, že s děvčaty je 

na cyklokrosech třeba počítat výrazně 

více než doposud. Nejobsazenější jed-

notliveckou kategorií se však i tentokrát 

stala chlapecká kategorie Žáci II, kde se 

dařilo jak členům, tak i nečlenům oddílu 

UFO. V celkovém součtu účastníků však 

i Žáky II předčí nejnovější kategorie. Tou 

je nyní již prestižní Rodinná štafeta, kde 

se tentokrát o hodnotné dárkové balíč-

ky utkalo celkem pět tříčlenných štafet, 

což dává dohromady krásných patnáct 

účastníků.

 Ke zdárnému průběhu akce přispělo 

i počasí, které bylo, pravda, poněkud 

chladnější a zamračenější, ale především 

ne deštivé. 

 Protože však deště trvaly v době 

před závodem, trať byla letos zvláště 

záludná. Některé zatáčky se totiž změni-

ly v bažinu a nejen vítězové snad pokaž-

dé dojížděli velmi kvalitně „zabahnění“.

 Celkově věřím, že závod proběhl 

úspěšně a líbil se. K dalšímu pokračová-

ní zve Cykloturistický oddíl UFO na jaře, 

kdy nás čeká jarní vydání.

David Fatka
Cykloturistický oddíl UFO

O víkendu se na Jižním Městě uskutečnil 

první turnaj seriálu Grand Prix ve stolním 

tenisu, který pořádá Pražský svaz stol-

ního tenisu a kterého se účastní i hráči 

z jiných krajů. Tento víkend se hrály ka-

tegorie nejmladších žáků 

(v sobotu 25. září) a mlad-

ších žáků (neděle 26. září). 

V kategorii nejmladších 

žáků zvítězil David Prů-

ša (Sportovní Jižní Měs-

to) před Janem Polákem 

z SKST Liberec. Jelikož se 

vždy v turnajích GP dohrá-

vá do umístění, za důležité 

je zmínit i 5. místo Adama 

Daníčka, který v turnaji pro-

hrál jen jednou. Poté do-

mácím fanouškům udělala 

radost dvojice právě zmiňo-

vaných domácích borců Da-

níček – Průša, když zvítězila 

ve čtyřhře. V kategorii mlad-

ších žáků se opět výrazně 

prosazovali hráči SJM, když 

ze 46 účasníků získali v jednotlivcích 

stříbro – Matěj Fausek a bronz – Filip 

Bialas. Oba zmiňovaní si neporadili jen 

s Davidem Jíchou z klubu TTC Říčany. 

Ovšem ve čtyřhře jsme se dočkali hned 

všech možných úspěchů! Zlatou medaili 

vybojovali borci Matěj Fausek a Petr Ma-

rat, stříbro získali Filip Bialas a Dominik 

Růžička a na bronz dosáhli David Průša 

a Adam Daníček. 

Gratulujeme!

RELAX

FOTO: ARCHIV KLUBU

FOTO: ARCHIV KLUBU
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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

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

Jazykové kurzy anglického jazyka
Jeden lektor – jeden student

Metro „C“ Háje, Hviezdoslavova 519      Metro „C“ I. P. Pavlova, Balbínova 6

Angličtina–Praha
Specialista na individuální výuku

info: telefon +420 773 629 305, e-mail: ang-praha@centrum.cz
www.anglictina-praha.cz

Služby
• 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.

• PROVÁDÍME REKONSTRUKCE: zděná by-

tová jádra, balkony, sklepy, obklady, dlažby, 

štukování a malování, vodoinstalaci, elektro, 

izolace aj. V bytových i nebytových prosto-

rách. Kvalita, spolehlivost a nižší ceny zaru-

čeny. Malé i větší zakázky. Tel. 739 613 488, 

jin60jir@seznam.cz.

• BOURÁNÍ BYTOVÝCH JADER včetně 

odvozu za 6900 Kč, dále nabízíme řezání, 

bourání bytových příček, ořezávání + kácení 

stromů, zednické, elektroinstalační a instala-

térské 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.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 
malířské práce, stropní kazety, levně, rych-

le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 

603 494 330, E-mail: ivan.lafek@email.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK 

- Kompletní malířské práce, štukování pa-

nelů, stěhování, zakrývání. Kvalitní práce 

za rozumné ceny.www.123malovani.cz, Tel: 

603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz.

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC, koberce, 

plovoucí podlahy. Návštěva se vzorky, za-

měření a cenová kalkulace zdarma. Mob.: 

604 623 052, www.podlahy-blaha.kvalitne.cz.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 

veškeré zednické, obkladačské, malířské 

a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-

ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-

rů. mob. 777 670 326. 

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 

plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-

tů, připojování kuchyní a podobně. Výměny 

rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.: 

603 344 485, email: jirka.vlasak@volny.cz.

• NABÍZÍM malířské lakýrnické práce, štuko-

vání, sádrovou stěrku, imitace dřeva fl ádrová-

ní. Mob: 605 486 708, 736 691 087.

• SPOUŠTĚCÍ GARNÝŽE – snadné věšení 

záclon, dále nabízíme žaluzie veškerých typů, 

šití bytových doplňků, malířské a lakýrnické 

práce. Tel.: 608 573 284.

• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARIS-

TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 

PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. 

P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• VÝROBA NA MÍRU, renovace. Kuchyně, 

vestavěné skříně, dětské pokoje, šatní stěny 

atd. Pokládka plovoucích podlah, obložení, 

dřevěné ploty, zábradlí. Tel.: 773 228 383.

• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍ-
NĚ nová dvířka na vaši kuchyň a vest. skří-

ně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, vý-

měna prac. desky. Vrba – 603 438 707, 

www.vrbakuchyne.cz.

• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 

14 Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.    

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 

štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 

úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tel.: 

222 982 922, 604 517 565.

• PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, natěračské i la-

kýrnické práce + štukování, stěrkování. Tel.: 

606 227 390, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.

• MISTR ŠIKULA, Váš hodinový manžel, po-

máhá v řešení problémů s údržbou domác-

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

ložení dlažby. Po Praze 4 doprava zdarma. 

www.mrsikula.eu, 736 230 403.

• „HODINOVÝ MANŽEL“ – vše pro domác-

nost, kvalitně a spolehlivě. Cena dle práce 

dohodou. Tel. 605 164 816.

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE, 

V. Škapa, tel. 728 386 419.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. 

Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-

keré zednické a obkladačské práce, malování, 

štukování, plovoucí podlahy. Kvalita a rozum-

ná cena. Email: skutchan@seznam.cz, Tel.: 

720 391 187. 

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 

www.stehovanibytu.cz.

• REKONSTRUKCE bytů, bytových jader, ne-

bytových prostor. Obklady, dlažby, malování, 

štukování, plovoucí podlahy a další práce... 

tel.: 739 990 814, 734 404 700.

• ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK (také po-

stelí) a dalšího čalouněného nábytku. I o ví-

kendech. Pravidelné úklidy kanceláří. Tel.: 

223 010 365, 737 566 189. 

• ÚKLID i přípravné práce před montáží plas-

tových oken a malováním, zakrytí, odsunutí 

nábytku, drobné opravy a následný úklid dle 

přání na 272 951 044.

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNI-
ČEK v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678, 

261 261 792 v době 7-22 hod. Prodej no-

vých a odvoz starých chladniček.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opa-

tov. Vymáhání pohledávek, majetkové spory, 

smlouvy a dohody, nemovitosti, byty, roz-

vody a právo rodinné, občanské, obchodní 

a pracovní. JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova 

1520, Praha 4, tel. 602 190 800.

• ADVOKÁTKA JUDr. Svatava Grivalská 

s kanceláří u metra Háje. Vymáhání pohle-

dávek, řešení sporů, smlouvy, nemovitosti 

a byty, rozvody a právo rodinné, občanské, 

pracovní a obchodní. Tel. 603 823 260, 

www.grivalska.cz, e-mail: offi  ce@grivalska.cz.

• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – 

právo občanské a rodinné, rozvody, smlou-

vy, byty, nemovitosti, úschovy. E-mail: 

eva.brown@volny.cz, tel: 603 835 609, 

www.advocate-brown.eu.

• SERVIS POČÍTAČŮ na dosah ruky. Zavo-

lejte, ZDARMA přijedeme, ZDARMA poradí-

me, profesionálně opravíme, dodáme náplně 

do tiskáren, naučíme Vás s počítačem (senioři 

SLEVA), m: 775 677 101 www.improvisio.cz.

• 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.

• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem 

PC s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS 

PC přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi, 

internetu, tiskáren. Doprava zdarma, mob.: 

604 806 516 (i SMS), www.daro.cz.
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Doprava
po celé Praze

ZDRAMAAMA

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

Dodání a montáž žaluzií, sušáků 
na prádlo, malování balkonů. Kvalita, 
100% servis. Slevy pro družstva. 
Zaměření a kalkulace ZDARMA. w
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VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Doprava
po celé Praze

ZDRAMAAMA

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

• KOMPLETNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ vč. 

daní, zpracování mezd i pro větší spol., za-

stup. na úřadech. Externě nebo docházením 

2x v týdnu do fi rmy. Tel. 603 809 761.

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, 

rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel. 604 618 298, 222 364 018.

• KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, 
mezd, daní, zastupování na úřadech – www.

ucetnictvikomplet.cz – pí. Malchrová, tel.: 

603 451 870.

• ÚČETNÍ – nabízí vedení účetnictví a daňo-

vé evidence včetně daně a DPH, zpracování 

mezd. 5 let praxe, ŽL., zastupování na úřa-

dech. Zpracování doma i možnost docházet 

do fi rmy. Rychle a levně. Tel.: 603 930 914, 

ucetni19@seznam.cz.

• KREJČOVSTVÍ – šití dámských oděvů, opra-

vy a úpravy oděvů, Na Babách 161, Praha 

4-Šeberov, tel.: 602 838 703.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ - šití na míru, úpravy, 

opravy. J. Majerová – Chodov ulice Zakouřilo-

va 94, Tel.: 272 929 597.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-

lých a středních plemen, Leopoldova 1681, 

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

608 760 762.

• KADEŘNICTVÍ – SALON JULIE. Pánské, 

dámské, dětské, manikura, nehtová modeláž, 

pedikura, kosmetika, masáže – 773 217 771, 

Modletická 1388, www.salonjulie.euweb.cz. 

Po-pá 7-20 hod., so 8-14 hod. Přijmeme kadeř-

nici, kosmetičku a masérku – 607 560 953.

• MODELÁŽ GELOVÝCH NEHTŮ za příz-

nivou 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.

• PEDIKÚRA LÁZEŇSKÁ (MOKRÁ), ošetření, 

relaxace, modeláž gelových nehtů-nově v ka-

deřnickém studiu JC Hněvkovského 1376/10. 

Pedikúru i kadeřnické služby lze objednat 

na tel. 728 125 823, Erika Hofi ngerová.

• PŘIJĎTE ZDARMA vyzkoušet Lymfoven 

– přístrojová masáž, redukce celulitidy. Masá-

že regenerační, relaxační, medové, baňkové, 

lávovými kameny. STUDIO MARKÝZA – 

www.markyza.cz, Jarníkova 1884, P4-Cho-

dov, tel.: 607 664 988.

• OBJEDNEJTE SE v den vašeho svátku či 

narozenin na pedikúru, a vaše cena za ošet-

ření bude 100 Kč oproti běžné ceně 180 Kč. 

Studio Markýza, Jarníkova 1884, Praha 4 – 

Chodov, tel.: 607 861 498.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOU-
PĚ a výměn bytů. Dlouhodobá specializace 

na Jižní město. P4 a 10. Právní servis za-

jištěn. RK Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, Tel.: 

272 927 497, 607 636 784.

• HLEDÁM KE KOUPI BYT 3+1/L nebo 

3+kk/L na Jižním Městě v družstevním nebo 

osobním vlastnictví. Rychlá platba možná. 

Tel.: 721 606 214.

• VYMĚNÍM BYT 2+KK v os. vlastnictví 

na Chodově za byt 1+kk v Praze 11  nebo jen 

koupím byt 1+kk. Tel.: 722 225 134.

• VYMĚNÍM DRUŽSTEVNÍ BYT 4+1/L v Há-

jích 89m2, za družstevní menší 3+1/L nebo 

3+kk/L v Hájích. Tel.: 773 950 939.

• KOUPÍM BYT 2+kk, 3+1 v Praze nebo Stře-

dočeském 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 - 

nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, 

služební, podnikový apod. Nechám čas na vy-

stěhování, uhradím za Vás případné dluhy 

na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím 

i právně velmi komplikované případy, podílová 

spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, ža-

lobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně 

obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. 

dám náhradní byt či domeček mimo Prahu 

a doplatek apod. Platím v hotovosti, zálo-

ha možná ihned. Tel: 222 941 032,  nebo 

603 420 013.

• HLEDÁME BYT k pronájmu v Praze 4 i jin-

de, garsonka - 2+1 do 11.000 Kč včetně po-

platků dle velikosti. Zařízení dohodou. Volejte 

prosím na tel.: 220 806 245, 605 845 088.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT na Praze 4, do 

3 mil. nejlépe v blízkosti Lesoparku nebo Mi-

líčovského lesa. Platba v hotovosti. Tel.: 777 

211 671. 

Ostatní
• KOUPÍM OS. AUTO, ve slušném stavu 

a málo jeté. Pokud možno od prvního majite-

le. Tel.: 732 174 735.

• PRONAJMU DLOUHODOBĚ GARÁŽ v ob-

jektu ul. Holušická 2253/1, Praha 4, ve 3. po-

schodí, samostatně uzamykatelná, (v přízemí 

sídlí servis Škoda). Nájemné dle dohody. Tel.: 

606 247 884.

• NEMŮŽETE PLATIT svoje dluhy a bojíte 

se exekuce? Pak je pro Vás možná nejlepším 

řešením soudní oddlužení, kde stačí uhradit 

30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší insol-

venční poradny, Ke Kateřinkám 8, Praha 4, 

603 195 336.

• HLEDÁTE PRO SEBE nejvýhodnější hypo-

téku? Končí vám fi xace hypotéky? Vytvoříme 

hypotéku na míru vč. pojištění, sami se roz-

hodnete. Konzultace zdarma. Jen vážní zá-

jemci. retori@seznam.cz.

• ÚSPORNÁ KUCHAŘKA, 3333 vy-

zkoušených receptů, Tel.: 721 832 854, 

272 924 645, www.ivosh.cz.

• www.rehabilitacepraha.cz – lékař, fyziote-

rapeut, Pilates, Jeremenkova 106, Praha 4, 

OAZA.

• BALET A SCÉNICKÝ TANEC pro děti od 6 

do 9 let – středa 16, 00 – 17, 00 hod. v KC 

Zahrada Chodov, info. Zuzana Lásková 

732 882 141.

• OD 1. ŘÍJNA 2010 OTEVŘENA Rehabilita-

ce v poliklinice Michnova 1622/4, objednáv-

ky na 773 800 608. Zároveň jsme výhradní 

prodejci pro Prahu obuvi „Boty Hanák“. Více 

na www.botyhanak.cz. Mobil na Boty Hanák 

775 696 686.

• KOUPÍM KNIHY, časopisy, pohlednice 

i celé knižní pozůstalosti. Nabídněte. Telefon 

603 247 819, e-mail: centrums.t@post.cz.

• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-prodá-

váme: ledničky, porcelán, obrazy a likvidace 

pozůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na uni-

versitním statku 1a, P10-Malešice. Tel.: 

603 865 336, 274 779 716.

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí – dozvíte se, jak efektivně 

pečovat o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení – make-up a denní líčení.

Vizážistika – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.
Studio MK
Kontakt: 777 079 284



www.praha11.cz14

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Řádky z kroniky Chodova

Jihoměstská pamětnická srovnání

Neurodilo se však takové množství 

brambor jako r. 1922, v důsledku če-

hož cena těchto stoupla. Dne 25. pros. 

r. 1923 na Boží Hod vánoční napadly 

pravé spousty sněhu. Sněhu bylo tolik, 

že ze silnic musil býti odstraňován, by 

umožněno bylo spojení s ost. obcemi, 

zejména s Hostivaří. Zároveň pak uhodi-

ly tuhé mrazy, že na leta toho nebylo pa-

mětníka. Tak dne 28. pros. byl zde mráz 

22 °C - rekord v ten den měly Č. Budějo-

vice, jež zaznamenaly mráz 30 °C.

 V Krkonoších a na Šumavě řádily sil-

né sněhové vánice a všude tam napadly 

spousty sněhu. Místy i železniční dopra-

va musila býti přerušena. 

Hospodářství obecní vykazovalo v tom-

to roce tento rozpočet: 

Příjem: 63333.27 Kč

Vydání: 35153.45 Kč

 Přirážky obecní: (Následuje nadepsa-

ný text o přirážce ku dani všeobecné 

a ku dani činžovní. Má vymezena místa 

na vepsání hodnot, ale čísla uvedena ne-

jsou.)

 Stavební ruch v tomto 

roce proti roku minulému 

byl dosti čilý. Vystavěli 

v tomto roce čísla svá: Car-

boch Jindřich č. 72. Kůstka 

Jan č. 81. Kříž Václav č. 69. 

Vorel Václav č. 67. Svobo-

da Josef a Kateřina č. 68. 

Svoboda Josef č. 70. Bar-

ta Josef č. 71. Wild Anton. 

č. 79. Mach Josef (bouda č. 

84.).

 V otázce populační za-

znamenává se letos pokles 

proti roku minulému. Naro-

dilo se celkem 23 dětí a to 

12 děvčat a 11 hochů.

 Úmrtnost se nezměnila. Zemřelo cel-

kem za rok 15 osob.

 Volby do obecního zastupitelstva vy-

konány byly dne 16. září 1923 v budově 

školní. Kandidátní listiny byly toliko dvě. 

I. kand. listina byla komunistické strany. 

II. kand. listina byla spojených občan-

ských stran. 

 Počet všech voličů byl 511. K volbě 

z nich dostavilo se 463 osob tj. 90.66 %. 

Pro nemoc neb odcestováním nedosta-

vilo se k volbě 48 osob (9.34 %). Plat-

ných lístků odevzdáno 463. Z těch bylo 

259 odevzdáno straně komunistické 

a 204 spojeným občanským stranám. 

Vypsal Jiří Bartoň 

Devětatřicet let od prvních výkopů tech-

nických sítí a čtyřiatřicáté výročí „naroze-

nin“ – obydlení prvních bytů… To je vel-

mi dlouhá doba pro všechny stejně staré 

a mladší a přece jen ne tak přesvědčivá 

pro ty starší. Fotografi e ale mohou do-

svědčit, že se již i v tomto časovém roz-

měru hodně změnilo. Dnes představený 

kancelářský objekt v Horních Roztylech 

prodělal již několik zajímavých proměn. 

Rozestavěnou podobu zachytil Karel 

Schebesta. Dnes je snímek uložen v mu-

zeu Prahy 11. Další tři fáze fotografoval 

Jiří Bartoň.   

 –jb-

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ  

Před osmdesáti roky zde nestávala 

auta a domy byly jiné. 
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Fotoprohlídka nového domu seniorů. 

Podívejte se s námi…



Pojďte se s námi podívat, jaké bylo 
putování po dětských hřištích
Určitě jste si v Klíči před časem přečet-

li o letošním podzimním projektu s ná-

zvem Putování po dětských hřištích. 

Z vybraných jihoměstských hřišť jsme 

pro vás připravili malé ohlédnutí za po-

vedeným projektem. Jak vidíte z foto-

grafi í, mrňouskové si to užívali. Domů 

odcházeli se spoustou nových zážitků, 

zkušeností a třeba i nových kamarádů.

1. září Centrální park

1. září Centrální park

8. září hřiště Křejpského

6. září hřistě Ocelíkova

8. září hřiště Křejpského

6. září hřistě Ocelíkova

1111111111. zzzz zářářářářářářářářářííííííííí CCCCeCeCeCeCeCe tttntntntntnt ááárárárárárárálllllnlnlnlnlnlnííííííííí papapapapa kkkkrkrkrkrkrkrk

11111111111. zzzzzz zářářářářářářářářářářářííííííííííí CCCCCeCeCeCeCeCeCe tttntntntntntntnt áááárárárárárárárálllllnlnlnlnlnlnlnííííííííííí papapapapapapa kkkkrkrkrkrkrkrkrk
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22. září hřiště Leopoldova-Brodského

13. září dětské hřiště Klírova

13. září dětské hřiště Klírova

20. září hřiště Kloboukova

20. září hřiště Kloboukova

22. září hřiště Leopoldova-Brodského

15. září Park u Chodovské tvrze

22222222222222222222. áááázázázázázázáříříříříříříříříříří hhhhhhhhh hřiřiřiřiřiřiřiřiřiřiššštštštštštštštštěěěěěěěěěě LLLLLeLeLeLeLeLeopopopopopop llllololololololdddddodododododovavavavavava BBBBBBB-B-BBrorororororodddddsdsdsdsdsdskékékékékékékékékékéhhhhhohohohohoho

22222222222222222222. ááázázázázázázáříříříříříříříříří hhhhhhhhh hřiřiřiřiřiřiřiřiřištštštštštštštštštěěěěěěěěě LLLLeLeLeLeLeLeopopopopopop llllololololololdddddodododododovavavavavava BBBBBB-B-BBrorororororodddddsdsdsdsdsdskkékékékékékékékékéhhhhhohohohohoho

15. září Park u Chodovské tvrze
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Kompozice tří objektů je sochařskou vizí 

tří posledních století, včetně současné-

ho. Připomíná dějinné doteky v jim vlast-

ních dramatech a nadějích, cesty a pro-

měny národa a státu. 

 Každý objekt je doplněn textem 

k dané historické epoše české země. 

Jeho autorem je akademický sochař Jo-

sef Vajce. S nápadem vystavět tento 

pomník přišli zástupci Asociace nositelů 

legionářských tradic, mezi jejíž cíle mimo 

jiné patří šířit povědomí o historii legio-

nářského hnutí, o bojovnících za svobo-

du ČR a válečných veteránech II. světo-

vé války, jakož i o všech, kteří přispěli 

ke svobodě ČR a jejímu demokratickému 

vývoji. Toto občanské sdružení se mimo 

jiné zasloužilo o vznik Pomníku Operace 

Anthropoid v Praze 8. Slavnostního za-

hájení se zúčastnili nejen zástupci měst-

ské části, ale také autor pomníku a zá-

stupci Asociace nositelů legionářských 

tradic.

Objekt vpravo – 19. století:
Období soustředěného úsilí národa 
o kulturní a politickou svébytnost 
 Kvádr pravého objektu vyjadřuje 

oblými i nepravidelnými úseky protipó-

ly století, určitý poklid, společenskou 

noblesu jedněch a sociální otřesy dotý-

kající se tak mnohých. Období, v němž 

vrcholilo obrození a sílil pocit vědomí 

vlastního národa. Vše v rámci podunaj-

ské monarchie, ale v kontextu s děním 

v Evropě, které české myšlení a obzory 

rozšiřovalo. 

Objekt vlevo – 20. století:
Dosažení státu a dovršení proměny 
v moderní evropský národ 
 Rozryté hrany levého objektu připo-

mínají světové války s jejich surovostí 

a krutostí na válečných frontách i v záze-

mí, rozpad podunajské monarchie, zvůli 

totalitních ideologií a jejich perzekuci po-

litických a názorových odpůrců, popravy 

a „pracovní“ koncentrační tábory, hrůzy 

holocaustu. Češi se podíleli snad na vět-

šině hlavního dění století, především 

v Evropě. Ve vědě, v kultuře, v ozbroje-

ných a záchranných složkách, ve sportu 

i jinak, organizovaně nebo individuálně, 

veřejně nebo utajeně. Usilovali, mýlili 

se, podléhali, vzdorovali a umírali, ale ti 

nejlepší dopomáhali k vítězství nového 

a také vítězili. 

Monument uprostřed znázorňuje 21. 
století – století velké naděje
 Monument se netyčí v přímých liniích, 

vždyť život neběží po přímkách a Česká 

republika není a nikdy nebude výlučným 

ostrovem ve Vesmíru. Památník vrcholí 

koulí, jež mění sluneční světlo na duho-

vé paprsky a vysílá je k lidem, kteří tak 

mají „duhu na dosah“.

red

NA KONCI ZÁŘÍ BYL V PARKU U CHODOVSKÉ TVRZE SLAVNOSTNĚ OD-

HALEN PAMÁTNÍK SVOBODY. JE SYMBOLEM DĚJINNÉ CESTY ČECHŮ 

A ČESKÉHO STÁTU. NACHÁZÍ SE V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY, V NÍŽ SE 

VE 20. STOLETÍ SETKALI LIDÉ Z RŮZNÝCH MÍST METROPOLE A REPUB-

LIKY, ABY ZDE SPOLEČNĚ ŽILI. V SOUSEDSTVÍ DOKLADŮ ZDEJŠÍ STARÉ 

HISTORIE I SOUČASNOSTI. A V BLÍZKÉM SOUSEDSTVÍ ARCHIVŮ, KDE SE 

SHROMAŽĎUJE PAMĚŤ NÁRODA, STÁTU A HLAVNÍHO MĚSTA.

Slavnostní odhalení Památníku svobody 
na Jižním Městě

Památník svobody je dílem 

akademického sochaře 

Josefa Vajceho.

FOTO: RONALD HILMAR
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Ve čtvrtek 7. října odpoledne se slav-
nostně otevřela zregenerovaná Polikli-
nika Opatovská.

„Spíše bych to nazval slavnostním ukon-

čením první etapy regenerace této budo-

vy, která ještě donedávna byla svým vze-

zřením pro Jižní Město spíše ostudou,“ 

říká starosta jedenácté městské části 

Dalibor Mlejnský. Polikliniku Opatovská, 

stejně tak jako polikliniku Šustova, kam 

chodí k lékaři většina obyvatel Jižního 

Města, ale i pacientů z dalších spádo-

vých oblastí, spravuje od loňského roku 

společnost Medifi n a.s., které městská 

část Praha 11 objekty pronajala.

 „Společnosti Medifi n se za necelý rok 

pronájmu poliklinik podařilo v poliklinice 

Šustova za podpory městské části ote-

vřít ordinaci LSPP, otevřít lékárnu s ne-

přetržitým provozem, doplnit lékařskou 

péči na poliklinice o ordinaci diabetologie, 

gynekologie, urologie a připravujeme re-

konstrukci RTG. V Poliklinice Opatovská 

kromě nového vzhledu připravujeme 

otevření modernizované lékárny a při-

pravujeme další modernizace a rozšiřo-

vání zdravotnických služeb,“ říká Radomír 

Luptovský, ředitel společnosti Medifi n.

 Rekonstrukce polikliniky probíhá 

za plného provozu, služby pro pacienty 

nejsou nijak omezeny. Budova polikliniky 

je v této fázi tedy kompletně zateplená, 

má nová okna a obvodový plášť, okna 

jsou osazena žaluziemi.

 Zajímavostí je, že konečnou podobu 

fasády si vybrali sami obyvatelé měst-

ské části v anketě. „Chtěli jsme našim 

občanům nabídnout možnost účastnit 

se na nové podobě jejich polikliniky. Byli 

jsme mile překvapeni, kolik lidí se ankety 

zúčastnilo a jaká se rozpoutala diskuze 

kolem různě barevných architektonic-

kých návrhů,“ říká starosta Mlejnský.

Andrea Wolfová

Podzimní otevření polikliniky Opatovská

FOTO: RONALD HILMAR
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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 LISTOPADU 2010:
1.11., 14.30: Skarabeus – koncert folk & country, 

pořádá Klub aktivního stáří. 50 Kč

1.11., 17.00: Dušičkový průvod – Tradiční průvod 

ulicemi Jižního Města s loutkami, maskami a svíčka-

mi. Začátek průvodu u metra Opatov, konec u Cho-

dovského hřbitova. Možnost parkování u metra 

Opatov. Vstup volný.

2.11., 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

5.11., 20.00: S.O.I.L. / support SM Lomoz – Dvoj-

koncert pražských kapel se zajímavými ženskými 

hlasy. Propojení popu, funky, downtempa, jazzu 

a elektroniky v propracovaných skladbách. 180Kč 

/ 150Kč

11.11., 20.00: Mňága&Žďorp – Rocková legenda 

z Valašského Meziříčí zahraje písně z nového alba 

Takže dobrý, ale i staré hity! 200 Kč / 180 Kč

13.11., 10.00: Výtvarná dílna – vede Ilona Něm-

cová, 40 Kč

16.11., 20.00: Jaroslav Hutka – Jeden ze zá-

kladních stavebních kamenů české folkové scény 

zahraje v Zahradě v předvečer výročí listopadové 

revoluce. 89 Kč / 19 Kč (skupinové vstupné pro 

libovolný počet kamarádů: 1989 Kč)

18.11., 18.00: Setkání s Miroslavem Krobotem – 

moderovaná diskuse s režisérem inscenace Debris 

nad kontextem uváděné hry. Vstupné zahrnuto 

ve vstupence na představení.

18.11., 19.00: Debris / Denis Kelly – Dejvické 

divadlo. Snová tragikomedie o dvou osiřelých sou-

rozencích v neutěšeném světě. Hrají Martha Issová 

a Václav Neužil. 260 Kč / 200 Kč (290 Kč / 1. řada)

19.11., 20.00: Ali Amiri & Amirante – kombinace 

perských a arabských rytmických harmonií s jaz-

zovým cítěním. Syntéza stylů v neotřele popovém 

hávu. 150 Kč / 120 Kč

25.11., 20.00: Vladimír Mišík & Etc. – Jeden z nej-

výraznějších interpretů tuzemské blues rockové 

scény představí písně ze svého nového alba Ztra-

cený podzim. 250 Kč / 200 Kč (290 Kč / 1. řada)

27.11., 15.00: Petr Skoumal hraje a zpívá pro 
děti – Oblíbený autor několika generací dětí zahraje 

a zazpívá pro malé i velké. 50Kč

27.11., 15:00: Animační dílna – Seznámení dětí 

s animačními technikami, které rozvíjejí hravost, 

fantazii a kreativitu. 150 Kč

29.11., 18.00: Setkání s Jiřím Havelkou – Autor 

a režisér divadla Vosto5, či spoluautor a moderá-

tor televizního pořadu Hotel Insomnia si s diváky 

bude povídat o tom, jak vznikala inscenace Velmi 

společenské tance. Vstupné zahrnuto ve vstupence 

na představení.

29.11., 19.00: Velmi společenské tance / J. Havel-

ka & kol. – DISK. Taneční hra o psychicky náročné 

podstatě partnerské existence. 190 Kč / 150 Kč 

(230 Kč / 1. řada) 

Připravujeme na prosinec:
4.12., 20.00: Fast Food Orchestra – koncert pro-

slulé ska-punkové kapely nabitý divokou energií. 

9.12., 19.00: Lakomec / Moliére – Geisslers Hof-

fcomoedianten – Klasická komedie v netradičním 

zpracování: muzikál, groteska, gangstera i něco 

navíc…! 

„Martha Issová a Václav Neužil v inscenaci Debris, 

foto: H. Glos“

„Velmi společenské tance, foto: P. Borecký“

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 LISTOPADU 2010:
KONCERTY:
4. 11., 19.00: Taras Piano Trio. Mladé klavírní trio 

bylo založeno v roce 2007 houslistou Radimem 

Krestou a od té doby pravidelně koncertuje a sbírá 

úspěchy na soutěžích ve světě (1. místo na sou-

těžích v Rakousku a Itálii). Hraje ve složení: Radim 

Kresta – housle, Hana Volková – klavír, Václav Petr 

– violoncello. 

9. 11., 19.00: David Dorůžka a Vojtěch Procház-
ka - jazzové duo. Přestože bylo Davidu Dorůžkovi 

v roce 2010 teprve třicet let, na české jazzové 

scéně se profesionálně pohybuje již šestnáctým 

rokem a za sebou má vedle koncertů po celém 

světě a řady spoluprací se světovými jmény také 

dlouhodobé pobyty v metropolích jazzu: New Yorku 

a Paříži. Jeho o něco mladší spoluhráč Vojtěch 

Procházka je zase klavíristou známým ze skupiny 

Vertigo Quintet. 

16. 11., 19.00: Šansonové setkání. Z cyklu Šan-

son, věc veřejná. Účinkují Milan Jíra, Jan Petránek, 

v alternaci Marta Balejová nebo Filip Sychra a host 

pořadu.

25. 11., 19.00: Slávek Janoušek a Luboš Vond-
rák. Slávek Janoušek je písničkář známý folkovému 

publiku už od poloviny osmdesátých let. Často vy-

stupuje také se svými kolegy – například s Vlastou 

Redlem a Samsonem Lenkem. Jak o něm pravil kri-

tik Jiří Černý: „Jeho rytmizované melodie jednou letí 

jak s Gilbertem Bécaudem o závod, jindy se zvolna 

otáčejí s vlámskou trpkostí Jacquese Brela. Nejsou 

to písničky na jednosezónní použití ani omrzení.“

Na folková pódia začal nyní opět vyjíždět ve dvojici 

s kytaristou Lubošem Vondrákem, se kterým 

v osmdesátých letech začínal a se kterým před 

mnoha lety zvítězili na Portě v době její největší 

slávy.

GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)

Velká galerie 
3. 11. – 2. 1.: Neprakta, Švandrlík – výstava 
Malá galerie 
4. 11. – 28. 11.: Jakub Chocholoušek
Trvalé expozice
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)

7. 11., 15.00: Pletené pohádky – Čmukaři. Známé 

pohádky o zvířátkách s nečekanými konci

14. 11., 15.00: O panence, která tence plakala 
- Divadlo Kapsář. Loutková pohádka na motivy 

bratří Čapků

21. 11., 15.00: Jak dostal slon chobot – Studenti 
Katedry alternativního a loutkového divadla 
DAMU. Za dávných časů žilo zvědavé slůně, které 

se stále vyptávalo, tak jako všechny děti, na věci 

kolem sebe...

28. 11., 15.00: Zamilovaná ježibaba. Loutkový 

muzikál pro děti od tří let

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 LISTOPADU 2010:
Téma měsíce: TRESTNÁ ČINNOST MLÁDEŽE
2.11.: Filmový klub
4.11.: Turnaj ve fotbálku
8.-12.11.: Výjezd na hory – REP (klub uzavřen!)
18.11.: DJ a beatbox workshop
23.11.: Turné pro nízkoprahy (Lucerna Music Bar, 
start: 18.00)
25.11.: Sítotiskový workshop
Změna programu vyhrazena.

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

Více na www.proximasociale.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 LISTOPAD 2010:
7. 11., 13.00-14.30: Čarodějná dílna babky 
kořenářky. Výroba škapulířů, zpracovávání bylinek 

na čaj, vše o čajích. DDM JM, Květnového vítězství.
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7. 11., 15.00-17.00: Strašidlácký den. Maškarní 

rej s různými soutěžemi a tancem. DDM JM, Květ-

nového vítězství.

13. 11., 9.00-17.00: Keramická dílna. DDM JM, 

Šalounova.

13.11., 14.00-17.00: Homo Ludens. Divadelní 

festival amatérských souborů. Žižkovské divadlo 

Járy Cimrmana.

20. 11., 9.00-13.00: Turnaj ve stolním tenisu pro 
rodiče a děti. DDM JM, Šalounova.

20. 11., 9.30-11.30: Jak se co dělávalo. Dílna 

– technika smaltování. DDM JM, Květnového 

vítězství.

20. 11., 10.00-17.00: Kurz animovaného fi lmu. 
DDM JM, Šalounova.

20. 11., 14.00-17.00: Taneční odpoledne, aneb 
be cool! Lekce hip-hopu (LA style, New style). DDM 

JM, Květnového vítězství.

27. 11., 10.00-12.00: Výtvarná dílna s Věrou. 
Výroba adventních kalendářů. DDM JM, Šalounova.

27. 11., 14.00-16.00: Výtvarná dílna. Výroba 

adventních věnců. DDM JM, Šalounova.

27. 11., 8.30-18.00: Florbalový turnaj „O pohár 
Jižního Města“. Turnaj pro amatérská družstva. TJ 

JM Chodov.

28. 11., 8.00-19.00: Rock´n´aerobic cup. I. ročník 

soutěže v rokenrolu a aerobiku. Sportovní hala Jižní 

Město.

28. 11., 14.00-16.00: VOSA. Otevřený volejbalový 

turnaj. ZŠ Ke Kateřinkám.

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. 11., 18.00: ASTRO – kalendář 2011. Autorky 

Jarmily Gričové, vydal Vladimír Kvasnička Naklada-

telství Vodnář. Knihu uvedou do života šéfredak-

torka časopisu Vlasta Jiřina Köeppelová, Zdeněk 

Hajný, hudbou a zpěvem doprovodí Katarina Tlustá. 

2. 11., 19.00: Zářivé schody poznání – 13. Zákoni-

tosti smyslového poznávání. Přednáší Petr Dostál.

3. 11., 19.00: Tvář magnetoterapie – naděje při 
odstranění bolesti. O pulzní magnetoterapii, která 

je jednou z metod při níž dochází k regeneraci 

buněk přednáší prom.biolog Izabela Klímová.

9. 11., 19.00: Brahman – prvotní substance vše-
ho. Přednáší fi lozof, jogín, PhMr. Rudolf Skarnitzl.

10. 11., 19.00: Feng Suej. Čínská kosmologie 

a pět živlů voda, kov, země, oheň, dřevo. Přednáší 

Ing. Adolf Inneman, PhD.

11. 11., 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.

14. 11., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají... Man-
try. Mj. zhudebněné psychologem a terapeutem 

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

doprovází Richard Holický.

16. 11., 19.00: Setkání se sv. Františkem – 
vyprávění z cesty do Assisi a také cesty k jádru 
jeho duchovního poselství. Přednáší Jan František 

Tichý, člen sekulárního františkánského řádu.

17. 11., 19.00: Léčivá meditace s přenáškou 
na téma Umění milovat bezpodmínečně je 
v každém z nás. Skrze vlastní transformaci přináší 

A. A. Renáta Bittová všem hledajícím vhled Světla 

do podstaty Bytí.

18. 11., 19.00: Bolest a hybný systém - celostní 
pohled. Přednáší prim. MUDr. Miroslav Holub z Re-

habilitačního centra v Semilech.

23. 11., 19.00: Cestou lásky k vnitřní pravdě. 
Přednáší autorka knih Jsem a Já jsem PhDr. Marta 

Foučková.

24. 11., 18.30: Ozvěny tropického pralesa. 
Přednáška Mgr. Vojtěcha Zavadila s promítáním 

originálních fotografi í z cesty venezuelskou Guaya-

nou. Povídání o souvislostech v projevech života 

v tropické přírodě, o pralese jako celku i o životě 

jeho původních obyvatel, indiánů kmene Yekwana.

25. 11., 19.00: Šamani a mimozemšťané v Peru. 
Povídání a promítání fotografi í známého režiséra 

Viliama Poltikoviče z cesty po Peru. 

26. 11., 19.00: Mluvení a mlčení. O člověku a jeho 

duši a zdraví. Přednáší významný slovenský lékař 

prim. MUDr. Ivan Rusnák, CSc., kterého letité 

zkušenosti utvrzují v tom, že se na člověka musíme 

dívat nejen očima „klasické medicíny“.

30. 11., 19.00: Láska a odpuštění jsou lék. Tři 

kroky, které nás natrvalo zbaví bolesti z příkoří. 

Přednáší etikoterapeutka Zdeňka Hoff manová.

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 LISTOPADU 2010: 
Neděle 9.30: Bohoslužby 
Úterý 19.00: Setkání nad Biblí 
Mateřské centrum Pramínek: úterý 9.00-12.30 
veřejná herna, středa 9.30 Ostrovy objevů 

Z PROGRAMU V LISTOPADU 2010: 
Středa 3.11., 17.30 Lampiónový průvod (MC 
Pramínek)
Pondělí 22.11., 09.30 Kurz šátkování (MC Pra-
mínek) 
Sobota 27.11., 15.00 Výroba adventních věnců

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 

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.

Otevřené dílny od října jednou měsíčně v pondělí 

od 18.00 - originální výtvarná výroba pro každého 

(vstupné 30-50 Kč)

Seznámení s evangeliem: informační blok 3. – 5. 

11. v době 16 – 19 hod. Videoprojekce, zajímavé 

slovo, písně, občerstvení.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

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

Z PROGRAMU V LISTOPADU 2010:
1.- 4.11.: Burza dětského zimního oblečení 
a sportovních věcí. PŘÍJEM oblečení: Po 1.11. 

dopoledne i odpoledne. PRODEJ Út 2.11. a St 

3.11. VÝDEJ neprodaných věcí: Čt 4.11. odpo-

ledne. Vždy 9.00-12.30 a 15.00-17.30. Prosím 

respektujte tyto hodiny. Přijímáme oblečení pouze 

čisté, zachovalé, neroztrhané. Počet přijatých kusů 

je omezen na 30. Přijímáme pouze zboží sepsané 

na formuláři, který je k dispozici v MC nebo na 

e-mail: mcdomecek@seznam.cz.

20.11. od 14.00: Vánoční dílna. Přijďte si na chvíli 

odpočinout a vytvořit dárek pro Vaše blízké. 

Budete si moci vyrobit několik výrobků, rovněž 

pro děti budou připraveny 2-3 možnosti. U tvoření 

cena za dospělého 60 Kč + materiál, cena za dítě 

30 Kč + materiál. Netvořící doprovod vstup 50 Kč, 

netvořící děti vstup zdarma. 

26.11. 16.30: Cesta světel. Zveme všechny 

velké i malé na uvítání adventu. Sraz je na ná-

městí na Kampě pod Karlovým mostem. Půjdeme 

s lampiony a vánočním zpěvem přes Karlův most 

na nádvoří Klementina. Akci tradičně pořádá YMCA 

Praha o.s.

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

ky do školky.

Út 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Út 15.30–17.30: Otevřená herna pro děti. 
Út 15.30–16.00: Angličtina pro děti 3–4 roky.
Út 16.00–17.00: Angličtina pro děti 5–7 let. 
Út 17.30–18.30: Angličtina pro dospělé – mírně 
pokročilí.
St 9.00–12.00: Herna pro děti od 0–2 let.
St 10.00–10.30: Cvičení pro dětí od 1 roku.
St 17.30-19.30: Poradna přirozeného plánování 
rodičovství (nutno objednat na tel.: 777 200 431 

nebo email: ppr.por@seznam.cz).

Čt 9.00–12.00: Otevřená herna.
Čt 10.00–10.30: Zábavné cvičení rodičů a dětí 
od cca 18 měsíců.

Pá 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Pá 10.00: Šikulové, tvořivá dílnička pro děti a rodi-

če. Doporučujeme vzít si s sebou zástěrku.

Více na www.mc-domecek.cz
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Základní umělecká škola 
Jižní Město
Křtinská 673, Praha 4

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

pobočka: J. Růžičky 1179, Praha 4

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

ZUŠ KŘTINSKÁ
18.11., 18.30: Koncert žáků školy.
23.11., 18.30: Koncert žáků dechového oddělení. 

ZUŠ J. RŮŽIČKY
22.11., 18.30: Koncert žáků školy.

Toulcův dvůr
Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy 

Toulcův dvůr

Kubatova 1/32, Praha 10, 102 00

tel.: 271 750 548

www.toulcuvdvur.cz

Doprava: ze stanic metra Skalka (A) a Opatov 

(C) autobusem č. 177 nebo č. 175 do zastávky 

Toulcův dvůr

AKCE PRO VEŘEJNOST NA TOULCOVĚ DVOŘE
LISTOPAD 2010:
1.11., 15.00 – 18.00: Ateliér včelky Máji. Voňavé 

vyrábění Betlémů a fi gurek ze včelího vosku.

3.11., 16.00 – 18.00: Máme rádi morčata, proto-
že jsou chlupatá. Interaktivní odpoledne pro děti 

i dospělé.

3.11., 18.00 – 20.00: Práce s rounem a plstí. Vý-

tvarná dílna s přírodním i barevným ovčím rounem.

4.11., 17.30 – 20.00: Výtvarný ateliér – Akvarel. 
Naučte se s barvami malovat a prožívat.

6.11., 9.00 – 13.00: Ošatky z pedigu. Pletení 

z pedigu pro děti i dospělé.

8.11., 18.00: Oblasti ptačí a lidské – Natura para-
doxa. Promítání s vyprávěním o ptačích oblastech 

v ČR.

9.11., 15.00 – 19.00: Biotrhy na Toulcově dvoře. 
Selské bio tržiště s širokým výběrem certifi kova-

ných produktů.

10.11., 16.00 – 18.00: Jako za starých časů, při-

jíždí svatý Martin. Legenda o sv. Martinovi přijíždí 

na Toulcův dvůr.

10.11., 19.00 – 21.30: „Ozvěny ekofi lmu“ – 
Promítání fi lmu HOME. Promítání celosvětově 

uznávaného fi lmu o naší Zemi.

13.11., 9.00 – 14.00: Perníková sobota. Pečení 

a zdobení vánočních perníků tradičními i novými 

způsoby. 

14.11., 14.00 – 17.00: Konopné odpoledne II. Ko-

nopné pečení chleba, vyrábění konopných výrobků 

a setkání s odborníkem.

20.11., 9.00 – 13.00: Betlém ze šustí. Přírodní 

materiály provázejí lidstvo odnepaměti.

Více na www.toulcuvdvur.cz

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C I

Fotografi e 
z fotografi cké soutěže 

MČ Praha 11 – Jižní 
město jak je neznáme 

3.11. – 30.11.2010 

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

KŘÍDA A SÝR – Amande In
Mladá francouzská umělkyně, 

absolventka pařížské akademie, 
která žije už čtyři roky v pražském 
exilu, představuje v knihovně své 

dva umělecké projekty.

Od 2.11. do 27.11. 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.

Proxima v Británii
Mládež z nízkoprahových klubů ob-
čanského sdružení Proxima Sociale se 
zúčastnila od 24. července do 1. srpna 
mezinárodního tábora dětí a mládeže 
Euro Camp 2010 ve Velké Británii
 V letošním roce byla Proxima Soci-

ale, o.s., přizvána, společně s dalšími 

organizacemi z třinácti evropských zemí, 

účastnit se mezinárodního tábora pro 

děti a mládež ve Velké Británii Euro 

Camp 2010. Hostitelem byla britská or-

ganizace Kent Youth Service. Organiza-

ce zajistila fi nanční výdaje na ubytování, 

stravu a vstupenky na kulturní a spor-

tovní akce pro všechny účastníky Euro 

Campu 2010. Účastníci Euro Campu 

byli rozděleni do několika skupin. Česká 

skupina tvořila spolu s Angličany a Finy 

Oranžové družstvo – Orange group. 

Z tohoto důvodu byli mladí lidé nuce-

ni se vzájemně anglicky dorozumívat 

a spolupracovat v různých sportovních 

soutěžích a volnočasových aktivitách. 

Tak měli možnost procvičit si jazykové 

dovednosti a vznikla dokonce i nová me-

zinárodní přátelství.

 V programu byl i výlet do Londýna. 

Během dne měly děti možnost vidět 

Dartford Tunel a vznikající Olympic Park, 

který je stavěn u příležitosti Olympij-

ských her v roce 2012, dále Buckingham 

Palace, Houses of Parlament, Westmin-

ster Abbey a Big Ben. Velkým zážitkem 

byla vyhlídka z � e London Eye a neza-

pomenutelnou se pro mnohé stala ka-

tedrála v Canturbury.

 Část pobytu účastníci akce Euro 

Camp 2010 strávili v oblasti Bewl Wa-

ter, ve velmi malebné krajině se skalním 

masivem a největší vodní plochou v jiho-

západní Anglii. Myslíme si, že Euro Camp 

2010 splnil svůj cíl – umožnit mladým 

lidem aktivně trávit volný čas v době 

letních prázdnin, poskytnout jim lepší 

poznání kulturních specifi k jednotlivých 

národů a zlepšit jazykové dovednosti.

Jitka Kameníčková a Jarka Janíčková, 
Proxima Sociale, o.s.
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Světový rekord z odpadků

Premiéra v nové hale se fl orbalistům nevyvedla, 
poté ukořistili body v Brně

Začátkem příštího roku se bude ve spolu-

práci s městskými částmi, krajskými úřa-

dy a se společnostmi Veletrhy Brno a.s. 

a EKO-KOM a.s. prezentovat Největší ga-

lerie znaků měst a obcí ČR zhotovených 

z odpadových materiálů. Tato galerie 

bude vystavena na Brněnském výsta-

višti BVV v rámci veletrhu Regiontour, 

který se koná ve dnech 13. – 16. ledna 

2011. Rozsah galerie bude registrován 

jako světový rekord a jako takový určitě 

vzbudí zájem médií. Do soutěže se zapo-

jily také dvě jihoměstské školy, Základní 

škola Mikulova a Základní škola Mendelo-

va. Jejich díla budou vystavena...

 ZŠ Mikulova: Pečlivě jsme odpadový 

materiál vybírali, abychom nemuseli po-

užít ani barvu. Podklad je z denního tisku 

a kartonového papíru. Klíč je ze Zlatých 

stránek. Bílé pole, oboustranně popsaný 

kancelářský papír, staré písemky apod. 

Modré pole, různé letáky, obálky od vo-

lebních lístků, reklamy. Pojivo je klihové 

lepidlo. Druhá strana znaku je polepena 

články z novin a časopisů, které vyšly 

o naší škole.

žáci 4. A

 ZŠ Mendelova: Na výrobu znaku byl 

použitý sololit (podkladová deska), kar-

ton, víčka od PET lahví, molitan (výztuž 

proti poškození zboží), balicí papír, obaly 

od čokoládových bonbonů.

žáci 7. – 9. tříd

Chodovští fl orbalisté pokřtili ve 2. kole 

fl orbalové Fortuna Extraligy svoji novou 

domácí arénu, ale nakonec se ze zisku 3 

bodů radovali hosté. 

 Hra ve vysokém tempu, ale také 

s množstvím nepřesností, nakonec více 

sedla hostům z týmu SSK Future, kteří si 

po zásluze odvezli 3 body za výhru 7:5. 

Absolutorium zaslouží zejména příznivci 

obou týmů, kteří vytvořili utkání velmi 

pěknou atmosféru. Nakonec si do spor-

tovní haly Jižní Město našlo cestu 226 

diváků. 

 Ztracené body z utkání s SSK Future 

si tak Chodováci museli vybojovat v ná-

sledujícím utkání. Čekalo je těžké utkání 

v Brně, se soupeřem, s kterým se po-

tkali ve čtvrtfi nále play off  2009/2010. 

Stejně jako na jaře si fl orbalisté z Jižního 

Města dokázali s brněnskými bulldogs 

poradit i nyní a po přesvědčivé výhře 6:2 

získali zpátky ztracené body. 

 Po třech kolech se tak v tabulce 

probojovali na 2. místo. Přijďte zafandit 

našim fl orbalistům do nové sportovní 

haly Jižní Město. Další pražské derby je 

tady!

FOTO: ARCHIV KLUBU



Akční výtvarné dílny pod
vedením výtvarnice 
Jany Babincové

Chtěli byste si vyzkoušet výtvarné tvoření 
jako současní mladí umělci? Poznat 
jejich díla a techniky, kterými tvoří? 
Zjistit, že se dá tančit a přitom kreslit? 
Vyrobit si  originální módní doplňky 
podle nejaktuálnějších trendů? Nechat 
se inspirovat streetartem a vytvořit si 
třeba vlastní recyklovaný deníček, krabici, 
náušnice nebo peněženku?  Přihlaste se na 
akční výtvarné dílny!

Kdy:  jednou za 14 dní ve středu 16.00 – 19.00
Cena:  září 2010 – leden 2011: 1 500,- Kč
Možnost účastnit se jednotlivých lekcí:  
200 Kč/ jedna lekce
V ceně je zahrnut veškerý materiál, výrobky si 
odnesete s sebou domů!!! 

10. L ISTOPADU

Razítka a tašky
Razítka jsou novou technikou streetartu. 
Pomocí pěnové gumy, řezáku, lepidla 
a dřevěné destičky si vytvoříme vlastní 
velké razítko, pomocí pěnového válečku 
potiskneme černě nebo barevně například 
plátěnou tašku. 

24 . L ISTOPADU

Princip hry / pexeso
V současném umění se často vyskytuje 
pojem hra. Každý si rád hraje a proto i my 
si vytvoříme  pexeso, člověče – nezlob 
se, nebo vlastní vymyšlenou hru, kterou si 

pak můžeme společně zahrát. Využijeme 
k tomu streetartové techniky. 

8. PROSINCE

Foto: Photoshop a buttony
Rádi fotíte a dáváte fotky třeba na 
Facebook? Nejste s nimi vždy spokojeni? 
Jsou moc tmavé, světlé, chybí na nich 
něco? Přijďte se naučit základy kvalitní 
digitální fotografie, upravení fotek na 
počítači a tisk. Z fotek si pak můžete 
vyrobit placky – dárek pro přátele. 
Fotoaparát přineste vlastní, postačí 
i mobilní telefon. Nezapomeňte vzít 
připojení do PC! 

22. PROSINCE

Recyklované náušnice a peněženky
Současné umění a design rádi využívají 
techniku recyklace. Dát starým věcem 
nový život je fascinující a ekologické. My si 
vyrobíme originální náušnice a peněženky 
z věcí, které jsme už dávno chtěli, ale 
neměli to srdce vyhodit. Budou se hodit 
jako malé vánoční dárky.  

5. LEDNA 2011

Tagy – krabice a šanony
Tagování je základní streetartová technika, 
podpis umělce, která někdy zdobí, bohužel 
i ničí ulice měst. My se naučíme podepsat 
ve vlastním stylu a využít podpis pro 
grafiku k dekorování krabic, krabiček  
a šanonů, které náš domov určitě zkrášlí. 

19. LEDNA 2011

Fenomén lepící pásky
Myslíte, že se dá malovat lepící páskou? 
A to nejen abstraktně, ale třeba portrét? 
Současní umělci to umí! Přijďte se o tom 
přesvědčit do naší akční dílny, kde budou 
pásky různých barev a materiálů, se 
kterými se naučíte kouzlit. Obrázek může 
být na papíru, plechovce nebo kde vás 
napadne.  

Zahrada vás zve

Z A HR A D A K C

M A L E NI C K Á 178 4 ,  P R A H A 11

W W W.K C Z A HR A D A .C Z

FOTO: ARCHIV JANA BABINCOVÁ



Více informací na www.kczahrada.cz

Kulturní Jižní Město, o.p.s. a  ZahraduKC 
a podporuje MČ Praha 11 a její starosta 
Mgr. Dalibor Mlejnský.

zahradaKC

Malenická 1784
Praha 11

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

YoYo kurz s mistrem Evropy
Vaškem Kroutilem

Naučte se super triky s malou hračkou na 
provázku! Povede vás při tom mistr Evropy 
v Yoyování, který objíždí mezinárodní 
soutěže pod hlavičkou americké YoYo 
Factory!

Kdy: každou středu 16.00 – 17.30
Cena: 1 500,- Kč / říjen 2010 – leden 2011

 
Co je vlastně Yo-yo?
Yo-yo je jednou z nejstarších hraček na 
světě a od antických dob, kde o něm 
najdeme první zmínky, prošlo velkým 
vývojem. Počátky yoyování můžeme 
hledat ve starověkém Řecku, Egyptě, Číně 
či na Filipínách. Tam se dokonce používalo 
k lovu zvěře a právě na Filipínách 

získalo yoyo své nynější jméno: Yo-yo ve 
filipínštině znamená „pojď-pojď“, nebo 
také „vrať se“. Yo-yo procházelo dějinami 
nejen jako hračka, která baví a zároveň 
pomáhá psychomotorickému rozvoji dětí, 
ale také jako prostředek pro uklidnění – 
vojáci ho používali před bitvou, dámy na 
vycházkách v zámeckých zahradách… 
Až počátkem 20. století však mladý 
podnikavý Filipínec žijící v USA Pedro 
Florese  přišel s nápadem, který  udělal 
z yo-ya celosvětový trend: Provázek k yo-
yu nepřivázal ale udělal na něm smyčku, 
kterou omotal okolo jeho středu.  Yo-yo 
se mohlo protáčet a díky tomu se s ním 
začaly dát dělat triky… 

Vashek Kroutil
Vašek Kroutil začal s yoyováním ve 13ti 
letech a už o rok později začal soutěžit. 

Nejprve jen v Čechách, posléze na 
mezinárodní úrovni. V roce 2006, to 
mu bylo 16, si ho všiml nejprestižnější 
světový yo-yo team, americká Yo-Yo 
Factory a Vašek dostal nabídku vystupovat 
na soutěžích pod hlavičkou největšího 
profesionálního yo-yo  týmu na světě. 
A úspěchy se jen hrnuly: Třikrát za 
sebou vyhrál mistrovský titul na českém 
šampionátu , zúčastnil se mistrovství 
světa, které probíhá každoročně na 
Floridě, zvítězil na mistrovství Německa 
a v lednu 2010 se stal mistrem Evropy 
v Yoyování! 
Své zkušenosti, tipy a triky nyní předá 
i vám. Neváhejte a přijďte na jeho kurz!

Pojďte si námi připomenout 
krásnou a tajemnou podzimní 
tradici! 

Zveme vás na tradiční Dušičkový 
průvod ulicemi Jižního Města s loutkami, 
maskami a svíčkami. Sejdeme se v pondělí 
1. listopadu v 17:00 u metra Opatov 
odkud půjdeme až na  Chodovský hřbitov. 
Budete-li mít chuť, vezměte si sebou 
svíčky, masky, vydlabané dýně, či cokoli 
dalšího, co s Dušičkami souvisí! Možnost 
parkování u metra Opatov.
Těšíme se na vás!

Kdy: 1. listopadu
Kde: Metro Opatov

FOTO: PAVEL KLŮS FOTO: DAVID K AŠPAR
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

NEZÁKONNÝ PRODEJ ALKOHOLIC-
KÝCH NÁPOJŮ
Dopoledne 1.9. si stráž-

níci OŘ MP Praha 11 

povšimli mladíka, 

který si z provozov-

ny na metru Háje 

vynášel alkoholický 

nápoj. Po jeho zto-

tožnění strážníci zjis-

tili, že dotyčný je nezletilý, z tohoto 

důvodu byl na prodejce podán návrh 

na zahájení správního řízení. Nezletilý 

chlapec byl předán rodičům.

ODCIZIT VOZIDLO JIŽ NESTIHL
Odpoledne 3.9. si strážníci při běžné 

hlídkové činnosti v ul. Mikulova po-

všimli muže, jak manipuluje v osob-

ním vozidle se spínací skříňkou. Jelikož 

strážníkům osobní vozidlo procházelo 

jako odcizené, omezili muže na osob-

ní svobodě a následně ho předali pro 

podezření ze spáchání trestného činu 

k dalšímu šetření na Policii ČR.

DEALERSTVÍ DROG SE JIM NEVY-
PLATILO
Pozdě v noci 7.9. si hlídka strážníků 

OŘ MP Praha 11 povšimla podezřelé-

ho vozidla v ul. Mikulova, jehož osád-

ka si předávala podezřelý materiál 

vypadající jako drogy. Z důvodu, že 

strážníci měli podezření, že se jedná 

o dealery drog a následně podezřelé 

vozidlo začalo před nimi ujíždět, byli 

neznámí muži po krátké honičce noč-

ním Jižním Městem hlídkami strážníků 

zadrženi. Následnou lustrací bylo zjiš-

těno, že po osádce prchajícího vozidla 

je vyhlášeno celostátní pátrání Policií 

ČR a v jejich vozidle se nacházeli balí-

ky s podezřelým bílým práškem. Dále 

bylo zjištěno, že vozidlo, kterým se 

snažili ujet, je v evidenci odcizených vo-

zidel. Z těchto důvodů strážníci muže 

omezili na osobní svobodě a předali 

k dalšímu šetření na Policii ČR.

KAMEROVÝ SYSTÉM ODHALIL NE-
ZÁKONNÉHO MALÍŘE
V noci 14.9. si operační OŘ MP Praha 

11 při dohledu nad městským kamero-

vým systémem povšiml v ul. Zdiměřic-

ká muže, který sprejem stříkal na skle-

něnou výlohu obchodu. Po příjezdu 

strážníků na místo se muž dal na útěk 

a po krátké honičce byl zadržen a ná-

sledně omezen na osobní svobodě pro 

podezření ze spáchání trestného činu. 

Současně byla vyrozuměna Policie ČR, 

která si nezákonného malíře převzala 

na místě k dalšímu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Městská policie se stará také 
o opuštěné psy a kočky
Strážníci pražské městské policie mají 

na starosti spoustu více či méně zná-

mých záležitostí. Málokdo například ví, 

že právě Městská policie hl. m. Prahy 

spravuje dva městské útulky pro opuš-

těná zvířata, kde nacházejí domov nejen 

psi a kočky, ale také některá exotická 

zvířata a, sice málokdy, ale přesto, také 

například koně.

 Největším „zásobovatelem“ obou 

útulků je odchytová služba, kterou také 

zajišťuje městská policie. Dvanáct lidí, 

kteří v odchytové službě pracují, už mají 

na svém kontě více než 90 odchycených 

živočišných druhů, počínaje psy a koč-

kami, přes papoušky a dravé ptáky, až 

po hady, ještěry, pavouky, ale také kro-

kodýla, ovce, koně nebo třeba prasata.

 Lidé z odchytové služby mají samo-

zřejmě také zásobu poměrně kuriózních 

akcí, k nimž patří například výjezd k od-

chytu hada, který byl nakonec ze dřeva, 

lov vycpaného žraloka, kterého někdo 

z žertu hodil do Vltavy, nebo výjezd 

do domu, kde měl být volající muž napa-

dán pěti agresivními opicemi. Z původně 

hrozivého volání se nakonec vyklubalo 

velmi prozaické vysvětlení – v daném 

domě ležel v rohu starý pes a proti němu 

seděl zcela opilý muž, který si jej „spletl“ 

s pěti opicemi.  

 Oba městské útulky se o všechna 

zvířata starají nejen po stránce ubytová-

ní a stravy, ale také v oblasti veterinár-

ní péče. Pokud se tedy rozhodnete dát 

domov například některé z koček, které 

teď bydlí v útulku v Dolních Měcholupech, 

dostanete odčervené, odblešené a očko-

vané zvíře, kterému se dostalo maximál-

ní lékařské péče. Za zvíře zaplatíte pouze 

částku zohledňující očkování, odčervení 

a základní veterinární prohlídku. Jako 

nový majitel nebudete platit žádné pří-

padné další výdaje nutné na péči o zvíře. 

Nového kočičího kamaráda si můžete vy-

brat na stránkách útulků hlavního města 

Prahy www.upozpraha.cz. 

 Pracovníci útulku vám mohou poradit 

nejen s tím, jaké zvíře si vybrat, ale také 

vás informují o jeho případných zdravot-

ních potížích, povahových rysech a dal-

ších okolnostech, které by mohly váš 

výběr ovlivnit.

 Měcholupský útulek dává útočiště 

přibližně 200 kočkám, včetně malých 

koťat, mezi nimi si už jistě nového kama-

ráda najdete.  MP hl. m. Prahy

FOTO: ARCHIV MP HL. M. PRAHY
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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

Váš klíč je na 
www.panelreko.cz  tel. 800 11 22 78

 9 let na trhu  Více než 1100 realizací
 Bytové studio na 250 m2  Originální návrhy řešení

PANELREKO s. r. o. 
Křejpského 1523
Praha 4 – metro Opatov

My víme, 
jak to má být...

BYTOVÁ 
JÁDRA

REKONSTRUKCE 
BYTU

inzerce88x122_100930.indd   2 10.10.1   2:38:20 PM
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Otevírací  doba:  pondě l í  –  pátek  7 00 –  18 00 hod .     NIC NENÍ PROBLÉM.. . !

Akční ceny LISTOPAD
Mandlová paštika 99,90 69,90 Kč

Papriková klobása, domácí 109,90 79,90 Kč

Zabijačková klobása 99,90 79,90 Kč

Turistický salám 129,90 99,90 Kč

Bok pikant 144,90 109,90 Kč

Debrecínská pečeně 169,90 139,90 Kč

Uherská klobása 189,90 149,90 Kč

Kuřecí řízky s.k 104,90 89,90 Kč

Vepřová pečeně s.k. 119,90 89,90 Kč

Kuřecí křídla 37,90 24,90 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.

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Když mě v říjnu zima vzbudí, dám si to, co Křeček udí.
Mám to k němu jenom krůček, zahřeje mě teplý bůček.

Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

V listopadu minulého roku byl v areálu 

ZŠ Mikulova postaven městskou částí 

P11 nový, krásný, víceúčelový sportov-

ní areál, který snese ta nejpřísnější mě-

řítka. Velké fotbalové hřiště s umělou 

trávou 4 generace s úžasným osvětle-

ním, beach volejbalový kurt, víceúčelo-

vá klec, kde se dá hrát tenis, volejbal, 

pozemní hokej, fotbal, lakros, basket-

bal a jiné sporty. Dále je zde postaven 

překrásný tenisový kurt rovněž s umě-

lým povrchem a luxusním osvětlením  

a k tomu všemu i odpovídající kvalit-

ní zázemí s kabinami pro hráče, které 

jsou vybaveny sprchami i toaletou.  

Ke zlepšení poskytovaných služeb jistě 

přispěje i kantýna se zahrádkou, kde se 

mohou sportovci občerstvit.

Areál provozuje společnost Time-

4sport, která se chystá v nejbližších 

dnech s přispěním MČ P11 zahájit vý-

stavbu tří nových beach volejbalových 

kurtů, kde bude možné hrát rovněž  

beach soccer nebo beach tenis. Všech-

na tato nová sportoviště budou zastře-

šená a tedy využitelná i v zimě. 

Sportu zdar!

Pronájem sportovišť zajišťuje manager 
areálu Petr Sýkora (tel. 722927345, 
email petr.sykora@email.cz), u kterého 
si lze objednat kterékoliv sportoviště 
a dozvědět se všechny podrobnosti 
související s provozem areálu. Rovněž 
webové stránky www.miklulovka.cz, 
které v současné době procházejí pře-
stavbou, přispívají k doplnění informací.
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Děkuji 
za Vaše hlasy 
v senátních volbách 2010.

www.milanpesak.cz

PhDr. Milan Pešák
kandidát do Senátu
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DĚKUJEME 
ZA VAŠI PODPORU 
VE VOLBÁCH 
DO ZASTUPITELSTEV 2010.


