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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje 

Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká 

pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 19. 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

Za Mikulášem do Centrálního parku
 Mikulášský průvod na Jižním Městě 

se stal během posledních tří ročníků jed-

nou z největších podobných pražských 

akcí. Letos organizátoři mírně zkrátili 

trasu, aby stačili i rodiče s dětmi v ko-

čárku, a připravili unikátní zakončení. 

Na závěr průvodu proběhne velkoploš-

ná projekce Legendy o Svatém Mikuláši 

na stěnu panelového domu. Nebude to 

ovšem projekce ledajaká: můžete se tě-

šit na kreslení do písku, při kterém bude 

umělec Dowis příběh Mikuláše tvořit ru-

kama přímo před vašima očima. Uvidí 

každý, i když přijde tolik lidí jako vloni. 

Letos také pořadatelé slibují zlepšení 

viditelnosti na trase průvodu, která při 

loňském počtu malých čertů a andělů 

na trase mírně komplikovala pohyb. Mi-

kulášský průvod bude vycházet od Ko-

munitního centra Matky Terezy na Há-

jích v neděli 5. prosince v 18.00. Trasa 

průvodu tentokrát nebude delší než 

600 metrů, takže ji zvládne opravdu 

každý.

Pro rodiče s dětmi
 Pro nejmladší diváky a jejich dospělý 

doprovod na Zahradě připravili několik 

pohádkových představení s vánoční 

tématikou. Rozhodně si nenechte ujít 

vynikající královéhradecké divadlo Drak, 

které 8. prosince přijede s představe-

ním „Štědrej večer nastal“ nebo česko-

budějovické Studio dell´arte s předsta-

vením Vánoce za časů našich babiček 

15. prosince. Těsně před tím, než vyvr-

cholí vánoční přípravy u vás doma, pak 

Zahrada připravila na 18. prosince pro-

gram pro celou rodinu. Tradiční předsta-

vení Andělíček Toníček souboru Buchty 

a loutky, po něm společné zpívání koled 

a pro ty nejvytrvalejší i Rybovu Českou 

mši vánoční.

Rybovka a koledy
 Letošní Rybova Česká mše vánoční, 

která k adventu neodmyslitelně patří, 

bude mít vynikající obsazení sólistů. Po-

zvání do Zahrady přijal sólista Národní-

ho divadla Vladimír Doležal nebo sólista 

Státní opery Praha Lukáš Hynek-Krämer. 

BLÍŽÍCÍ SE VÁNOCE PRO VĚTŠINU LIDÍ ZNAMENAJÍ SPÍŠ VÍCE SHONU 

A STAROSTÍ. V ZAHRADĚ OVŠEM VYMÝŠLEJÍ RŮZNÉ MOŽNOSTI, JAK SE 

STRESU ALESPOŇ NA CHVÍLI ZBAVIT A PŘEDVÁNOČNÍ ČAS SI LÉPE UŽÍT 

S RODINOU I PŘÁTELI. ADVENTNÍ PROGRAM UŽ JE TEĎ NABITÝ A MYSLÍ 

JAK NA RODIČE S DĚTMI, TAK I NA SENIORY A NA VŠECHNY OSTATNÍ.

Zahrada nabízí bohatý adventní program

FOTO: ARCHIV
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Večerní program tentokrát rozšíří a do-

plní také sborové provedení tradičních 

vánočních koled. „Rybovka“ je totiž ne-

jen krásná, ale také trochu krátká, proto 

jsou klasické české koledy v provedení 

předního sboru Pražských akademiků 

tou nejlepší součástí poslední adventní 

soboty.

Zahrada slaví 9 let
 Na konci roku 2010 zároveň Zahrada 

slaví 9 let od otevření a spuštění pravi-

delného provozu. Celý tým obecně pro-

spěšné společnosti Kulturní Jižní Město 

připravuje skromnou oslavu se zajímavý-

mi hosty. Více informací o připravované 

akci se dozvíte na www.kczahrada.cz.

Jiří Sulženko

TÉMA

než „tenkrát“, žije se nám tu dobře. 

Potvrzují to i mnohé sociologické prů-

zkumy. Ano, nejen v Čechách, ale také 

v některých evropských městech (např. 

Paříž, Berlín) se z některých sídlišť stala 

jakási ghetta. Došlo k tomu ale zejména 

díky tomu, že se s sídlišti nepracovalo 

jako „s městy ve městě“, nebudovala 

a neudržovala se tam občanská vyba-

venost, dopravní obslužnost, lidé tam 

neměli možnost pracovního uplatnění, 

kulturního či sportovního vyžití. Navíc 

historie našeho sídliště je jiná. Jižním 

Město nevzniklo jako bydlení pro soci-

álně slabé. Bydlí tu (na rozdíl od většiny 

sídlišť na západ od našich hranic) všech-

ny skupiny obyvatelstva a to je velmi 

důležitý aspekt. 

 Velmi důležité je i to, jak je pojatý 

veřejný prostor. Zelené vnitrobloky, 

vzrostlé stromy, parky, obklopení naší 

městské části lesy... Kolik znáte měst-

ských částí, které mají tak „blízko k pří-

rodě“? Jižní Město je prostě fenomén. 

Fenomén, který inspiroval i mnoho 

umělců, fenomén o kterém diskutují ar-

chitekti, sociologové i historici. 

 Jsem velmi rád, že právě nám na Již-

ním Městě se daří bourat předsudky, že 

tu žijeme kvalitní a spokojený život a že 

se i díky nám nenaplnily předpoklady 

pana Havla „o zániku sídlišť do deseti 

let“. (Mimochodem, panel není výdoby-

tek socialismu.) 

 Z panelů se stavěly domy už na za-

čátku minulého století v Evropě i Ame-

rice. Například ve čtyřicátých letech 

ve stavební fi rmě Tomáše Bati, který 

vždy používal nejmodernější a nejefek-

tivnější technologie, také experimento-

vali s panely a tvárnicemi...

Jsem rád, že žiji na Jižním Městě.

Váš Dalibor Mlejnský
Starosta městské 
části Praha 11

Slovo 

starosty

PANELÁKY

Je to už dvacet let, co se Václav Havel 

s despektem vyjádřil směrem k panelo-

vým sídlištím a označil je jako králíkárny. 

Vyjádřil údiv nad tím, jak v nich vlastně 

někdo může žít a ztotožnil sídliště se 

socialismem... „Těch některých, kteří 

v panelácích bydlí“ je přibližně třetina 

obyvatel Česka. Patří mezi ně většina 

našich přátel, naše rodiny, naši souse-

dé, většina čtenářů Klíče. 

 Havel ztotožnil paneláky se socia-

lismem a věštil jim chmurnou budouc-

nost, ne-li zánik. Jeho názor se tenkrát 

(nejen mě) dotkl a jsem velmi rád, že se 

jeho prognózy nenaplnily. Jižní Město 

po dvaceti letech vypadá mnohem lépe 

FOTO: ARCHIV
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

JIŽNÍ PÓL DOBYT. Také letošní podzim se v KC 

Zahrada a blízkém okolí nemohl obejít bez Dobytí Již-

ního pólu. Desátý ročník pořádalo již tradičně Občanské 

sdružení Proxima Sociale, o.s. Festival pořádalo k příleži-

tosti oslav 15ti let své činnosti a zároveň 10 letého výročí fungo-

vání nízkoprahového klubu pro děti a mládež Jižní pól na Praze 11. 

Více na: www.proximasociale.cz.

PĚTAOSMDESÁTKA. Už 19. prosince oslaví 85. 

narozeniny paní Jaroslava Machová, Praha - Háje. 

Všechno nejlepší a pevné zdraví do dalších let přejí Jana 

a Mirek s rodinami, s přáním se připojuje i naše redakce.

STOVKA. Letos na podzim oslavila sté narozeni-

ny paní Milada Hanzalová. K výročí jí přišel popřát 

místostarosta Jan Meixner. My přejeme do dalších let 

hodně zdraví.

NA JIŽNÍ MĚSTO PŘIJEL PRVNÍ ELEKTROBUS. 
První pražská prezentační jízda elektrobusu SOR EBN 

10,5 Dopravního podniku Ostrava zamířila ve středu 

6. října pod číslem linky 170 na Jižní Město. Stroj českého 

výrobce SOR Libchavy spol. s r.o. a techniků ostravského doprav-

ního podniku dokončil tříměsíční zkušební provoz a prezentoval se 

v Praze. Nízkopodlažní elektrobus má délku 10,37 metru a dosa-

huje max. rychlosti 80 km/h. 

NOVÉ STROMY. Ve vstupní části Centrálního parku 

u ul. U Modré školy se v současné době dokončuje 

další etapa výstavby parku. Po již realizovaném zpevně-

ní plochy dlažbou, která je pěší zónou a stezkou pro cyklisty, 

byl prostor zaplněn šesti vzrostlými stromy (platan javorolistý). 

Na výsadbu bude dále do konce roku navazovat ještě instalace 

laviček a odpadkových košů. Realizaci Centrálního parku zajišťuje 

hl. m. Praha. 

NA MIKULCE JE MILO A VESELO. V říjnu si děti 

ze Základní školy Mikulova v rámci netradičních dnů, 

které připravují, užily Den podivně vyzdobených hlav. 

Žáci i paní učitelky si hlavičky nazdobili opravdu netradičně 

a nádherně. Celý den se pak učilo o hlavách a jejich ozdobách. Kluci 

a holky se uvědomili, že není podstatné to, co je na hlavě, ale 

samozřejmě především v ní.
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Na Švandrlíkově náměstí na starém 

Chodově byla v říjnu odhalena busta 

Miloslava Švandrlíka. Jejím autorem je 

akademický sochař a malíř Miroslav Pan-

grác. Do světa umění se zapsal přede-

vším jako sochař, s jehož dílem je možné 

se setkat na mnoha místech republiky. 

K těm nejznámějším patří portréty Kar-

la Havlíčka Borovského a Karla Čapka 

v Panteonu Národního muzea, busta he-

rečky Otýlie Beníškové v Divadle na Vi-

nohradech, podobizna malíře Františka 

Ženíška v Národním divadle, architekta 

Josefa Zítka na karlovarské koloná-

dě a busty Jana Slavíčka a K. V. Raise 

v Kameničkách. Alegorie Hudby z dílny 

tohoto sochaře zdobí i hrob autora čes-

ké hymny Františka Škroupa v nizozem-

ském Rotterdamu. V Praze 11 vytvořil 

také bustu generála Klapálka. red

Letos na konci léta spatři-

la světlo světa nová kniha 

o Praze 11. Tentokrát se 

jedná o fotopublikaci, která 

zachycuje desítky podob Již-

ního Města a okolí. Najdete 

v ní současné i retro snímky, 

umělecké záběry i snímky 

z každodenního života. Kníž-

ka je opravdu povedená a my 

pro vás teď přinášíme mož-

nost ji získat. Na fotografi i 

vlevo dole najděte 5 rozdílů, 

kterými se liší od fotogra-

fi e nahoře. Svoje postřehy 

nám pošlete emailem 

na klic@praha11.cz nebo 

pošlete poštou či zaneste 

osobně na adresu redakce 

Klíče, Ocelíkova 672, Pra-

ha 11, 149 41, nejpozději 

do konce listopadu. Tři úspěš-

né a rychlé z vás odměníme 

novou knihou.

Získejte 
ji zdarma
i vy!

Pocta Miloslavu Švandrlíkovi

Nová fotopublikace o Praze 11!

Najdi 5 rozdílů
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INFORMACE ÚMČ

Odbor výstavby informuje, co dělat, když...

Jak se rodila nová koalice v ZMČ Praha 11

Chcete přestavět bytové jádro?

Na přestavbu bytového jádra, pokud ne-

zasahuje do nosných konstrukcí, nemění 

se užívání části stavby (jádro se dispo-

zičně nemění), není třeba ani ohlášení 

ani povolení stavebního úřadu (§103 

odst.1 stavebního zákona). Stavebník 

jedná pouze s vlastníkem stavby (např. 

bytové družstvo).

 V případě, že přestavbou bytového 

jádra dojde ke zvětšení půdorysných 

rozměrů, nebo dojde ke spojení záchodu 

a koupelny do jedné místnosti (toto lze 

v případě, kdy byt má nejvýše dvě obyt-

né místnosti), potom stavba podléhá 

ohlášení stavebnímu úřadu. (§104 odst. 

2 písm. stavebního zákona).

 K ohlášení je stavebník povinen do-

dat stavebnímu úřadu projektovou do-

kumentaci ve dvojím vyhotovení, pokud 

stavebník není vlastníkem stavby ve tro-

jím vyhotovení a souhlas vlastníka stav-

by se stavebními úpravami. V případě 

zásahu do nosných konstrukcí je třeba 

požádat o stavební povolení.

Předepsaný formulář pro přísluš-
nou žádost lze vyzvednout v budově 
ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Pra-
ha 4, www.praha11.cz nebo jej lze 
najít na webové adrese www.mmr.
cz/ ministerstva pro místní rozvoj.

 O případné další konkrétní informace 

můžete požádat přímo referentku, která 

spravuje lokalitu vašeho bydliště.

Chcete zateplit bytový dům?
 Je třeba podat žádost o stavební po-

volení (na povinném formuláři), ke které-

mu se přikládá:

•  projektová dokumentace ve dvojím 

nebo trojím vyhotovení, zpracovaná 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o do-

kumentaci staveb, vč. energetického 

průkazu budovy

•  doklad o vlastnictví, pokud vlastnictví 

nelze ověřit v katastru nemovitostí

•  plná moc v případě zastupování sta-

vebníka (stavebníkem může být SVJ)

•  plán kontrolních prohlídek stavby

•  údaje o splnění požadavků dotčených 

orgánů

•  smlouva s vlastníkem pozemku, na kte-

rém se zateplení provádí

Závazná stanoviska dotčených orgánů: 

•  Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

•  Odbor životního prostředí ÚMČ P11

•  Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. 

m. Prahy

•  Státní energetická inspekce

•  popř. vyjádření Kolektory Praha a.s., 

pokud by mohla být jejich práva něja-

kým způsobem dotčena (týká se něk-

terých objektů na JM II)

•  Projednání barevného řešení s odbo-

rem územního rozvoje ÚMČ P11

V případě, že vlastníkem objektu 
jsou vlastníci bytových jednotek, je 
třeba doložit k zahájení stavební-
ho řízení minimálně 75% souhlas 
všech vlastníků bytových jednotek, 
vč. jejich plných mocí k zastupování 
v řízení. Ostatní vlastníci jsou pak 
účastníky stavebního řízení. 

Komunální volby do Zastupitelstva MČ 

Praha 11 přinesly nové složení tohoto 

orgánu. Nově zvolení zastupitelé ČSSD, 

jednající ve shodě se zastupiteli hnutí 

Pražané za svá práva (PP), měli na výběr 

mezi tzv. velkou koalicí, tj. s ODS anebo 

s uskupením TOP 09 + Hnutí pro Prahu 

11 (HPP11). S oběma těmito potenciál-

ními koaličními partnery byly vedeny roz-

hovory s cílem zjistit programové průni-

ky a shodu na obsazení orgánů MČ. 

 Co se týká programových priorit, tak 

nad rámec všemi stranami deklarova-

ných úmyslů, jako je zlepšování dopravní 

infrastruktury včetně kapacity parkování, 

regenerace škol, kultivace veřejné zeleně 

apod. bylo a je společnou prioritou ČSSD 

a PP dokončení privatizace obecních 

bytů za podmínek srovnatelných s pod-

mínkami předchozích vln privatizace. 

V této části programu vyšla plně vstříc 

požadavkům ČSSD a PP pouze ODS.

 Co se týká obsazení orgánů MČ, tak 

uskupení TOP 09+ HPP11 nabídlo ČSSD 

zcela minoritní zastoupení v Radě MČ, 

které by neumožnilo zástupcům ČSSD 

realizovat priority svého volebního pro-

gramu. Současně nabídli pozici staros-

ty, avšak pouze výhradně jedné, jimi 

vybrané osobě, bez práva ČSSD tento 

výběr jakkoliv ovlivnit. Takovou nabídku 

považoval jednací tým a posléze i poli-

tický orgán ČSSD za zcela nepřijatelnou 

a za hranicí politické korektnosti. 

 ODS nabídla v orgánech MČ paritní 

zastoupení, v osmičlenné Radě shodný 

počet členů každému z koaličních part-

nerů, což umožňuje důstojné a účinné 

spolurozhodování a realizaci podstat-

ných částí jejich volebních programů.

 Z uvedených důvodů politický orgán 

ČSSD v Praze 11 dne 4. 11. 2010 po ze-

vrubné debatě naprostou většinou hlasů 

(11 z 12 přítomných, nikdo nebyl proti) 

rozhodl o uzavření koalice s ODS. Tato 

koaliční smlouva pak byla následujícího 

dne podepsána.

 ČSSD v Praze 11 si uvědomuje, že 

část jejích voličů koalici s ODS nepřiví-

tá, protože si přáli změnu. Ta však sku-

tečně nastává. Je dána především tím, 

že žádná z politických stran již nemá, 

na rozdíl od minulého volebního obdo-

bí, v Zastupitelstvu MČ absolutní vět-

šinu. V předvolebním boji byly o Praze 

11 medializované některé kauzy, proto 

si ČSSD v koaliční smlouvě vymínila za-

dání auditů vybraných kauz nezávislým 

auditorům. Kultivace politiky je problém 

daleko přesahující hranice Prahy 11, při 

jehož řešení žádná z politických stran 

nemá ani monopol, ani patent na rozum. 

ČSSD v Praze 11 se v konkrétní každo-

denní činnosti bude snažit k řešení toho-

to problému přispět a věří, že sjednané 

podmínky uzavřené kolice jí to umožní.

Ing. arch Oleg Rybnikář, CSc.
Předseda Klubu zastupitelů ČSSD 

v Zastupitelstvu MČ Praha 11

FOTO: ARCHIV
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Nová hřiště a sportoviště pro malé i velké 

Volné parkovací místo a pronájem 
tělocvičny

Chcete si zahrát nebo zacvičit 
v tělocvičně ZŠ a MŠ Chodov?

Ztratil se buben 

Na počátku října byla dokončena rekon-

strukce veřejně přístupného sportoviště 

ve vnitrobloku mezi ulicemi Křejpského 

– Lečkova, která navazovala na realiza-

ci dvou dětských hřišť v téže lokalitě. 

V současné době je v uvedeném vnitro-

bloku možné vyžití jak pro malé děti, tak 

i pro i větší sportovce. 

 Dětská hřiště jsou členěna na dva 

prostory. První z nich je určen pro 

nejmenší děti, a proto je vybaven sklu-

zavkou, kolotočem, houpačkou a písko-

vištěm. Druhé, větší hřiště, je určeno 

pro starší děti. Dominantu hřiště tvoří 

uprostřed umístěná multifunkční sesta-

va se skluzavkami. Součástí hřiště jsou 

různorodé houpačky, kovová šplhací 

sestava, trampolína a další. Obě hřiště 

jsou vybavena nejmodernějšími herními 

prvky, které odpovídají bezpečnostním 

standardům a normám pro dětská hřiště 

a jejich vybavení.

 Významnou renovací prošlo v uvede-

ném vnitrobloku původní asfaltové spor-

tovní hřiště.

 Po rekonstrukci, která skončila v po-

lovině října, vzniklo oplocené multifunkč-

ní sportoviště s umělým travnatým 

povrchem a brankami na malou kopa-

nou. Sportoviště bude možné využívat 

na kopanou, nohejbal, volejbal a tenis. 

Dozor nad provozem hřiště bude prová-

dět od počátku listopadu správce hřiště, 

který bude na základě předchozí telefo-

nické dohody půjčovat síť na uvedené 

sporty.

 MČ Praha 11 věří, že investice ve výši 

přes 6,5 milionu korun, bude hojně vy-

užívána a nestane se terčem vandalů 

a sprejerů.

Bc. Petr Havel

V mateřské škole ZŠ a MŠ Chodov, 

Květnového vítězství se uvolnilo jedno 

parkovací místo. Máte-li zájem o pro-

nájem parkovacího místa volejte na tel. 

222 365 075. Cena za pronájem činí 

750 Kč/1 měsíc. red

Tělocvičnu ZŠ a MŠ Chodov (stará cho-

dovská škola) si lze pronajmout v pon-

dělí od 20 do 22 hod. Došlo k uvolnění 

dříve zadaného termínu.

 Máte-li zájem o pronájem tělocvičny 

včetně šaten a hygienického zázemí, vo-

lejte na tel. 222 365 075. Cena za pro-

nájem činí 450 - 550 Kč/1 hod dle délky 

uzavřené podnájemní smlouvy.

red

Dne 15.10.2010 byl za placeným par-

kovištěm u stanice metra Opatov zapo-

menut buben z bicí sady Sonor. Buben 

byl v měkkém, černém obalu s nápisem 

„Global Bags“. Nálezci samozřejmě při-

padne odměna. Jakékoliv informace 

prosím na tel. 602 299 307 – Pavel 

Razím.

AKTUÁLNĚ

  Chodovská tvrz objevuje mladé umělce

  Položení základního kamene Mateřské 

školy s domem služeb a služebnou měst-

ské policie v Újezdě

  Slavnostní zakončení dětských boxlakro-

sových lig

  Hvězdy pro Filipovku

  Happening YMCA na Opatově

  Vernisáž výstavy Neprakty a Švandrlíka 

v Chodovské tvrzi

  Slovensko očima malých dětí v ZŠ 

K Milíčovu

  Zamykání zahrady v MŠ Křejpského

  5. ročník závodu Malá Kunratická  

  Křest CD „Bílé sárí“ v Komunitním 

centru

Na jaká témata re-
portáží se můžete 
těšit ve vydáních 
TV Praha 11 vysí-
laných v druhé po-
lovině listopadu?

FOTO: ARCHIV



Základní škola Campanus pořádá 

ve dnech 20. a 21. listopadu a 4. a 5. 

prosince víkendové keramické dílny. Pro-

gram bude zaměřen na blížící se Vánoce.

•  dílna je otevřena vždy od 10 h. 

do 17 h.

• přijďte kdykoli, odejděte kdykoli

•  přijďte pokaždé a vždy vám doporučí-

me program

•  vstupné 70 Kč, rodinné vstupné 

100 Kč

•  modelování z „hadů“, modelování  

„z ruky“ – zvířata, lidi, hlavy, nádoby

•  kachle vyřezávané, reliéfní, obtisky, oz-

doby

• nádoby, fi gury z plátů

• retušování výrobků

• barvení engobami (= barevné hlíny)

• točení na kruhu 

Všechny srdečně zveme! 

Mgr. Olga Sejkotová, 
Bc. Barbora Svozilová 

ZŠ Campanus, www.campanus.cz

www.praha11.cz10

ŠKOLSTVÍ / RELAX

Sportovní a volnočasové akce konané od 16.11. do 30.11.2010
20. 11.

 Dětský fotbalový turnaj
Sportovní hala, Květnového vítězství 

1554 od 8.00 do 15.00 hod.

Dukla Praha + SJM o.p.s.

 Florbal muži A TJ JM Chodov – Sokol 
Pardubice
Sportovní hala, Květnového vítězství 

1554 od 18.00 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

21. 11. 
 Evropská liga – turnaj dětí a juniorů 

v lakrossu
Sportovní hala, Květnového vítězství 

1554 od 8.00 do 19.00 hod.

Svaz lacrossu + SJM o.p.s.

20. – 21. 11.
 Podzimní pohár 2010 v interkrosu 

ZŠ Mendelova

Český svaz interkrosu

23. 11.
 O Pohár starosty JM – fl orbal – mlad-

ší a starší žáci
ZŠ Mendelova

DDM JM

24. 11.
 PoDroSt – basketbal – přátelské 

utkání se Sokolem Pražským
ZŠ Kupeckého

ZŠ Donovalská

25. 11. – 28. 11.
 4. vánoční turnaj pro Evropské inter-

krosové kluby
Tělocvičny na území P 11 (přesný rozpis 

zatím není k dispozici)

Český svaz interkrosu

27. 11.
 Florbal – muži B TJ JM Chodov – SSK 

Future B
Hala TJ JM Chodov od 20.00 hod.

TJ JM Chodov

28. 11.
 Mistrovství ČR v aerobiku

Sportovní hala, Květnového vítězství 

1554 od 8.00 do 19.00 hod.

Dům dětí a mládeže + SJM o.p.s.

 Evropská liga v lakrossu
Sportovní hala, Květnového vítězství 

1554 od 19.30 hod.

Svaz lacrossu + SJM o.p.s.

 Florbalové turnaje přípravek
ZŠ Mendelova

101. sportovní PS

 Florbal muži B TJ JM Chodov – FBC 
Start 98 Kunratice
Hala TJ JM Chodov od 19.00 hod.

TJ JM Chodov

 Házená ml. dorost B Chodov – Zruč 
nad Sázavou
Hala TJ JM Chodov od 9.00 hod.

TJ JM Chodov

 Házená ml. dorost Chodov – Dukla
Hala TJ JM Chodov od 11.00 hod.

TJ JM Chodov

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

TJ JM Chodov

 Házená st. dorost Chodov – Loko 
Vršovice
Hala TJ JM Chodov od 15.00 hod.

TJ JM Chodov

 Házená muži B Chodov – Praha 4
Hala TJ JM Chodov od 17.00 hod.

TJ JM Chodov

30. 11.
 O Pohár starosty JM – fl orbal mladší 

a starší žáci
ZŠ Mendelova

DDM JM

Keramické dílny pro děti a dospělé v ZŠ Campanus

FOTO: ARCHIV
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•  Naše hráčky potvrdily roli favorita 
V uplynulých dnech se omlazený tým 

Herbadent SJM Praha 11 zúčastnil dal-

šího ročníku Euro Floorball Cupu, který 

se tentokrát konal v lotyšských měs-

tech Valmeira a Koceni. Herbadent vyrá-

žel na elitní fl orbalovou akci 

s medailovými ambicemi, 

k jejichž vyplnění si mu-

sel ve skupině poradit 

s jedním z elitních švý-

carských týmů.

 V prvním utkání se 

tým z Jižního města před-

stavil proti švýcarskému 

mistru z Churu. Piranhy 

z Churu se dostaly do ve-

dení, které bohužel držely 

po celý zápas. Ve vyrovna-

né bitvě nakonec český 

mistr podlehl 2:4 a bylo 

jasné, že cesta do semi-

fi nále povede přes další 

švýcarský tým Rychenberg.

 Ve druhém zápase čekal Herbadent 

outsider skupiny dánský mistr Frede-

rikshavn Bulldogs FC. Naše hráčky po-

tvrdily roli favorita a s chutí si zastřílely. 

Na konečném výsledku 13:4 se nejvíce 

podílela dvojice Šindelová – Jarolímová, 

která se postarala hned 

o 6 branek v síti sou-

peře.

   Třetí den turnaje 

nabídl souboj o po-

stup do semifi nále, 

ve kterém se Her-

badentu postavil 

švýcarský vice-

mistr Red Ants 

Rychenberg , 

v jehož dresu se představila i česká re-

prezentační brankářka Jana Christiáno-

vá. Utkání začalo pro Herbadent dobře, 

když se trefi la Denisa Billá. Dvě branky 

švýcarek a dvě českého mistra určili 15 

minut před koncem stav 3:2 pro hráčky 

z Jižního města. Bohužel se Rychen-

berg nevzdal ve 49 minutě v přesilovce 

srovnal a v 52 minutě se dokonce ujal 

vedení. I přes urputnou snahu Herba-

dentu už si Švýcarky vítězství vzít ne-

nechaly, což znamenalo pouze boj o 5. 

místo. 

 K poslednímu utkání nastoupily 

zklamané hráčky českého mistra proti 

domácímu týmu Rubene. Herbadent se 

v zápase dlouho střelecky trápil, ale na-

konec smůlu protrhl a pohodlně dokráčel 

pro vítězství 10:1 a 5. místo na tur-

naji nejlepších světových týmů!

 Celý ženský turnaj nakonec ovládl 

švédský gigant IKSU, když ve fi nále 

zdolal po velkém boji prvního soupe-

ře Herbadentu, tedy Piranhy Chur.

 V mužské části se zaskvěli hráči Vít-

kovic, kteří senzačně prošli až do fi nále, 

kde je zastavil švédský mistr Storveta.

RELAX
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Služby
• VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE, byt. i nebyt. 

prostory vč. bourání. Zděná byt. jádra, zed-

nické, obkladačské, štuky stěn, malířské aj. 

práce. Malé i větší zakázky za rozumné ceny. 

Praha a okolí, Ž.L. mám. Tel.: 739 613 488, 

773 222 045, e-mail: jin60jir@seznam.cz. 

• 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.

• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARIS-

TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 

PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. 

P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• 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.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

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

www.stehovanibytu.cz.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvo-

rů – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebi-

če atd. Doprava a jiné práce dle dohody. Tel.: 

775 677 928.

• BOURÁNÍ BYTOVÝCH JADER včetně 

odvozu za 6 900 Kč, dále nabízíme řezání, 

bourání bytových příček, ořezávání + kácení 

stromů, zednické, elektroinstalační a instala-

térské práce. Tel.: 775 677 928.

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. 

Škapa, tel. 728 386 419.

• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRÁCE 

– voda, kanalizace, topení, montáže zámků 

provádí i havárie v sobotu a neděli J. Schima-

na, tel.: 223 000 393, mobil: 607 550 484.

• 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, e-mail: jirka.vlasak@volny.cz.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. 

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

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE-opravy a výmě-

ny baterií, WC, připojení praček, myček, vý-

měny dřezů i kuchyňských desek, montáže 

a opravy rozvodů. Tel.: 737 384 001, e-mail: 

fort.mirek@seznam.cz.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, 

veškeré zednické a obkladačské práce, ma-

lování, štukování, plovoucí podlahy. Kvalita 

a rozumná cena. Tel.: 720 391 187, e-mail: 

skutchan@seznam.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.    

• „HODINOVÝ MANŽEL“ – vše pro domác-

nost, kvalitně a spolehlivě. Cena dle práce 

dohodou. Tel.: 605 164 816.

• 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.

• SLUŽBY TYPU HODINOVÝ MANŽEL – 

opravy v domácnosti, stěhování či smontování 

nábytku, malování, broušení, atd. Specializuji 

se na práce v oblasti elektro. 774 903 255, 

http://hmpraha.kvalitne.cz.

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

272 765 431.

• SPOUŠTĚCÍ GARNÝŽE – snadné věšení 

záclon, dále nabízíme žaluzie veškerých typů, 

šití bytových doplňků, malířské a lakýrnické 

práce. Tel.: 608 573 284.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské 

práce. Bytová jádra a rekonstrukce bytů. KVA-

LITNĚ. Rakovec 267 913 922, 18:00-21:00, 

608 709 716 přes den. www.rakovec.cz.

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 

malířské práce, stropní kazety, levně, rych-

le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 

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

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 

štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 

úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-

fon: 222 982 922, 604 517 565.

• MALOVÁNÍ - Novotný - Tel.: 606 556 547 - 

malování, lakování, štukování, fasády, zaměře-

ní zdarma, práce i o víkendu. www.amalnov.cz, 

e-mail: malovani.novotny@seznam.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.

• REKONSTRUKCE BYTŮ, bytových jader, 

nebytových prostor. Obklady, dlažby, malová-

ní, štukování, plovoucí podlahy a další práce... 

Tel.: 739 990 814, 734 404 700.

• NÁVRHY A REALIZACE INTERIÉRŮ, výro-

ba a montáž vestavěných skříní, kuchyňských 

linek, obývacích a předsíňových stěn. Vysoká 

kvalita za rozumnou cenu. Tel.: 606 956 741, 

www.marekinterier.wz.cz.

• ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK (také po-

stelí) a dalšího čalouněného nábytku. I o ví-

kendech. Pravidelné úklidy kanceláří. Tel.: 

223 010 365, 737 566 189.

B Y T O V Á  J Á D R A
S P E C I A L I S T É  N A  J I Ž N Í  M Ě S T O 

Z a j i s t í m e  v š e  –  p r á c e  n a  k l í č

S L E VA  2 0  %  P R O  S E N I O RY
tel: 602 244 255                  www.bytovejadro.cz

VÁNOCE S 

Víte, jak se bez měchačky zamíchá těsto na vánočku?
Zajímá vás, jak udělat kuchyň hrou?

Zveme vás srdečně na výstavu Tupperware 
2. prosince 2010 od 13 – 18 hod., Mánes-restaurace 

Praha 1, Masarykovo nábřeží 250
Kontakt: PrahaZbraslav@tupperware.cz     Tel.: 257 212 157, 777 312 054
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• 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, m: 

604 806 516 (i SMS), www.daro.cz.

• 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.

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-

vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-

ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 

Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.: 

606 312 174, www.cistirnaperi.cz.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-

lých a středních plemen, Leopoldova 1681, 

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

608 760 762.

• 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.

• KADEŘNICTVÍ – SALON JULIE. Dámské 

– střih již od 179 Kč, pánské, dětské, mani-

kura, nehtová modeláž, pedikura, masáže 

– 773 217 771, Modletická 1388/5, www.

salonjulie.euweb.cz. Po-pá 8-20 so 8-14. 

Přijmeme ihned pedikérku a manikérku – 

607 560 953.

• 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. 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.

• 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.

• 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 ÚČETNIC-
TVÍ, mezd, daní, zastupování na úřadech – 

www.ucetnictvikomplet.cz – pí. Malchrová, 

tel. 603 451 870.

• 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.

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.

• KOUPÍM BYT 2+KK (1+1) v Praze 4, nej-

lépe na Jižním Městě. Může být i družstev-

ní. Lodžie vítána, ale není podmínkou. Tel.: 

607 686 460.

• KOUPÍME BYT v Praze 4 o velikosti 

3+kk až 4+1/L. Nabídněte prosím na tel.: 

732 800 431.

• PRONAJMEME BYT v lokalitě Flóra v Pra-

ze 4, 3+1 s lodžií za 15 000+poplatky, k na-

stěhování únor 2011. Tel.: 774 541 540.

• KOUPÍM BYT 2+kk, 3+1 v Praze nebo 

Středočeském kraji, do 50 km od Prahy. Plat-

ba hotově! Tel.: 722 509 947.

• PRONAJMEME 1+kk za 8500 Kč a 2+kk 

za 10 500 Kč v Praze 4. Ceny jsou včetně 

všech poplatků, panelový dům, dostupnost 

metra, částečně zařízené dle dohody. Volejte 

prosím na tel.: 777 020 180.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT na Praze 4, do 

3 mil. nejlépe v blízkosti Lesoparku nebo 

Milíčovského lesa. Platba v hotovosti. Tel.: 

777 211 671.

Ostatní
• NEMÁTE SVÉHO GYNEKOLOGA na Jižním 

Městě? Přihlaste se do naší gynekologické 

ordinace na Chodově. Tel.: 272 935 898.

• www.rehabilitacepraha.cz – lékař, fyziote-

rapeut, Pilates, Jeremenkova 106, Praha 4, 

OAZA.

• HLEDÁM BRIGÁDNICI, která umyje špale-

tová okna v 3+1 v rodinném domku v Šebe-

rově, 700 Kč. Nabídky zasílejte na maxova.

miroslava@seznam.cz.

• 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.

• AJ, NJ – aktivní, individuální výuku i „na míru“, 

a i pro dříve narozené, nabízí kvalifi kova-

ná a zkušená lektorka. Tel.: 272 918 126, 

605 828 292.

• ANGLIČTINA - individuálně, u Vás doma 

nebo ve fi rmě, děti i dospělí, 300 Kč/60 min. 

Tel.: 732 233 701.

• AUTOŠKOLA Melč – výcvik na motocykl 

a os. automobil, kondiční jízdy. Sídlíme v ZŠ 

Květnového vítězství 57/17. Levně, rychle, 

kvalitně. Web: www.autoskola-melc.cz, tel.: 

607 120 328.

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

Vzorkovna:

Petýrkova 9/1958

148 00 Praha 4

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

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

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

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU
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Řádky z kroniky Hájů

Knížky pro vás

Sbor dobrovolných hasičů daroval na zří-

zení rozhlasu devět tisíc Kčs a následo-

vali další. Například místní organizace 

žen věnovala přes sedm tisíc korun. 

„Přesto, že nebyla podniknuta žádná 

sbírka v obci, našla se celá řada obča-

nů, kteří svými příspěvky umožnili MNV, 

že mohl zadati objednávku f. Technovat 

z Prahy. Rozvodná síť byla provedena 

v režii obce, za pomoci několika oběta-

vých soudruhů, pod vedením Františka 

Černého…“ Řídil veškeré práce a od-

borné práce sám vykonal. „Rozhlas měl 

na své síti napojeno devět reproduktorů 

a byl uveden v činnost 14. září 1946. Při 

slavnostní schůzi MNV předseda MNV s. 

Rudolf Berlic byl první který před mikro-

fonem shodnotil význam obecního roz-

hlasu a předal do opatrování a užívání 

veřejnosti.

 Dvacátého osmého října 1946, při 

slavnostní veřejné plenární schůzi, byl 

vyhlášen celostátní dvouletý plán a sou-

časně i plán obce, který má v programu: 

Úprava náměstí a jeho 

nejbližšího okolí. Ná-

městí bude upraveno 

a rozšířeno, vyčištěn 

a rozšířen rybník, a při-

praven teren pro pa-

mátník padlých hrdinů. 

2.) Úprava ulic a chod-

níků. 3.) Rozšíření po-

uličního osvětlení. 4.) 

Oprava budovy MNV. 

5) Výsadba ovocných 

a okrasných stromků. 

6.) Stavba nového ryb-

níku v roklích. 

S pracemi na rybníku 

a úpravou náměstí 

bylo započato ještě v roce 1946 a po-

kračováno pak v pracích v roce 1947 

– 1948. Práce to byla těžká a unavující 

přesto většina našich občanů se zapojila 

a na každé brigádě bylo viděti stále se 

opakující stejné tváře brigádníků. 

 Ale byly tu i jiné práce, tak v zimních 

měsících v 46 roku byly pokáceny topoly 

stojící na hrázi rybníka. Bylo jich celkem 

21 krásně urostlých stromů, ale jejich 

kořeny rozrušily hráz rybníku tak, že mu-

selo býti přistoupeno k uvedenému zá-

kroku.“

Vypsal Jiří Bartoň 

Světlé, čisté a přehledné prostředí. Vysoké regály s knihami 

i s menší rezervou prostoru pro přírůstky. Všechno přehledně 

označeno. A všechno v péči knihovnice paní Evy Buzkové. Tak 

vítá návštěvníky chodovská Místní lidová knihovna v Donoval-

ské ulici. Knihovní fond nabízí přes dvanáct tisích titulů krásné 

literatury a přes pět tisíc svazků literatury naučné. Paní knihov-

nice působí mezi těmito knížkami od devadesátých let, to ještě 

bývala knihovna Na Benátkách. Dnes se obnovuje a rozšiřuje 

klientela lidové knihovny v novém umístění v sousedství ZDŠ 

Donovalská. 

 Každý všední den mimo pátek je paní knihovnice po řadu 

hodin připravena pomoci vám najít to, co vás zajímá a láká 

k četbě. V pondělí a ve čtvrtek odpoledne, v úterý dopoledne 

a ve středu od devíti dokonce až do osmnácti hodin. Pokud 

už mezi čtenáře nepatříte, zajděte.  Jiří Bartoň

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ  

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ  
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SENIOŘI

První stacionář v ČR, který 
je zřizován přímo pro 
Parkinsonovu nemoc

Ještě jednou 
o volbách, ale nejen...

Nabídka akcí pro 
seniory na listopad 
a prosinec 2010 

V Praze 11 se v plovině října otevřel den-

ní stacionář s rehabilitačním zařízením 

pro nemocné Parkinsonovou chorobou. 

Jde o první stacionář v ČR, který je zříze-

ný pro pacienty s touto chorobou. Sta-

cionář vznikl při domově s chráněným 

bydlením, který vlastní pražský magis-

trát. Dává ho do pronájmu Domovu pro 

seniory Háje, který stacionář pro Spo-

lečnost Parkinson provozuje, kapacita je 

15 míst. Jde o velmi dobrou formu péče, 

neboť jeho klienti zůstávají v kontaktu 

s rodinným prostředím.

 Je to také důležitá a potřebná služba, 

která nemocnému zajišťuje potřebnou 

péči a příbuzným možnost odpočinku. 

Společnost Parkinson zajišťuje i svoz 

pacientů na denní docházku.

 Provozní doba stacionáře je od pon-

dělí do pátku od 8.00 do 17.00 hodin. 

Kromě odborné péče o nemocné s Par-

kinsonovou nemocí nabízí pacientům 

společenské aktivity, muzikoterapii, er-

goterapii, cvičení, logopedii, trénink pa-

měti a podobně. Předpokládaná cena 

za den pobytu je 300 korun.

 Parkinsonova nemoc je degenera-

tivní onemocnění centrální nervové sou-

stavy. Nejčastěji se projevuje klidovým 

třesem a ztuhlostí, také poruchou rov-

nováhy a mimovolnými pohyby. „Léky 

musíte brát třeba každé tři hodiny, pro-

tože jakmile je přestanete brát, tak se 

přestanete hýbat,“ říká pacientka Mária 

Opltová ze Společnosti Parkinson.

 Choroba se obvykle objeví po šede-

sátce, postihuje ale i mladší lidi. V Česku 

postihuje nemoc kolem 16 tisíc lidí. Pro 

Prahu je tato specializovaná služba urči-

tě na místě.

 Obdobné potíže mohou mít i lidé 

s demencí, po poranění mozku či cév-

ních mozkových příhodách. Lidí s Alzhei-

merovou chorobou a jinými demencemi 

je v ČR asi 120 až 130 tisíc. Dřív byli 

méně mohoucí pacienti umisťováni hlav-

ně do léčeben dlouhodobě nemocných, 

od roku 1996 funguje pro tyto nemocné 

denní stacionář na Praze 8. Dnes už jich 

je v Praze několik, často při domovech 

pro seniory.

 red

Volební kampaně zpravidla nebývají pro-

cházkou rozkvetlým sadem a občas se 

jejich aktéři sníží k více či méně pokles-

lým způsobům, jak dosáhnou svého.

 To, co se letos dělo v našich jiho-

městských luzích a hájích však překročilo 

všechny meze.  

 Vzpomněl jsem si na jednu bajku, 

ve které do uklizeného a navoněného za-

ječího pelíšku vtrhl tchoř se svými kum-

pány a prohlásil: „Smrdí to tady, a proto 

se odtud nehneme, dokud ten smrad 

nevyženeme.“

 Zdá se, že tchoři dnes mají zele-

nou. Stalo se módou preferovat špatné 

zprávy před dobrými, navíc bez ohledu 

na to, zda se uvedená informace za-

kládá na pravdě. Je to tím, že už dnes 

nikoho nezajímají příběhy s dobrým kon-

cem a nebo se prostě špatné zprávy 

prodávají lépe než ty dobré…? Je pak 

chyba v těch, kteří píší nebo v těch, kteří 

čtou…?

 Dnes se už legendární a s velkou 

nadsázkou pronesená věta: „Člověka to 

potěší, když slyší o neštěstí,“ stala nor-

mou pro zajištění sledovanosti či udrže-

ní nákladu. 

 Dokud bude platit, že všechno, co 

píší v novinách, je pravda bez nutnosti 

sdělené dokázat, bude tento trend ne-

jen pokračovat, ale poroste.

 Díky bohu je na světě ještě dost těch, 

kteří se spoléhají na vlastní oči, uši, ro-

zum a cit. Potkal jsem jich ve volebních 

týdnech spoustu a všechny prosím. Ne-

nechte se otrávit. Každý pelíšek se dá 

vyvětrat.

Jan Meixner

21.11. od 14.30 hodin
taneční odpoledne pro seniory.

3.12. od 13.00 hodin
mikulášská zábava – jen pro klienty 

Jihoměstské sociální, a.s.

29.12. od 14.00 hodin
silvestrovská zábava pro seniory – jen 

pro klienty Jihoměstské sociální a.s.

Denní stacionář pro nemocné Parkinsonovou 

chorobou bude provozovat Domov 

pro seniory Háje



•  Florbalisté v derby proti mistru ze Střešovic  
Florbalisté Chodova a Tatranu Střešovi-

ce. Dva velcí soupeři na fl orbalové mapě, 

dva zakladatelé fl orbalu v české kotli-

ně. V úterý 23. listopadu se chystá již 

58. vzájemný zápas těchto dvou 

nejstarších fl orbalových od-

dílů v České republice. Oba 

týmy vznikly v roce 1991 

a zástupci obou týmů psali 

dnes již bohatou historii 

tohoto čím dál více popu-

lárního sportu.  

Vzájemná utkání obou sou-

peřů byla vždy pod pečlivým 

drobnohledem novinářů a hlav-

ně příznivců obou týmů. Souboje praž-

ských týmů přitahovaly diváky do hal již 

v době, kdy byl fl orbal v České republice 

spíše okrajovým sportem. Vrcholem di-

váckého zájmu o pražské derby Chodov 

– Tatran byla loňská sezona. Aktuální for-

ma obou týmů nezůstala bez povšimnu-

tí u fl orbalové veřejnosti a na utkání 10. 

kola přišla rekordní návštěva v historii 

chodovských fl orbalistů – do haly Pod-

vinném Mlýně se přišlo podívat 1153 

diváků! I přes prohru 2:7 jsme divákům 

nabídli kvalitní produkt včetně boha-

tého doprovodného programu, 

bohužel bez třešničky na dor-

tu v podobě vítězství Chodo-

va. S Tatranem Střešovice, 

aktuálním mistrem ČR, jsme 

se v minulé sezoně potkali 

také v play off . Semifi nálo-

vá série byla vyrovnaná, ale 

nakonec se přecejen projevila 

větší zkušenost na straně Střešo-

vic, které po zásluze postoupily do fi nále 

play off  2009/2010. 

 Před letošní sezonou náš tým opět 

posílil, vedení klubu i celý tým odvedl 

i přes přípravné období velmi dobrou 

práci, která se projevila i dobrým vstu-

pem do Fortuna Extraligy. Z prvních pěti 

odehraných kol jsme prohráli pouze jed-

nou a pozice v horních patrech tabulky 

budeme chtít i nadále držet. Vedení od-

dílu již před sezonou vyhlásilo o poznání 

razantnější útok na fi nále než v minulé 

sezoně. Cesta k vytouženému fi nále 

vede právě přes zvládnutí těžkých zápa-

sů s těmi nejlepšími týmy ČR. Pražské 

derby s Tatranem Střešovice je jedním 

z nich. K vítězství vede cesta přes ma-

ximální koncentraci po celý zápas, podá-

ní maximálních výkonů od všech hráčů 

a také trochu toho sportovního štěstí. 

K tomu všemu můžete přispět i vy, příz-

nivci fl orbalistů z Jižního Města. 

 Přijďte nás podpořit a vychutnat 
si nezapomenutelnou atmosféru fl or-
balového derby Jižní Město Chodov – 
Tatran Střešovice. 
 Utkání začíná v úterý 23. listopa-
du v 18:00 h. v hale Arena Sparta – 
Podvinný Mlýn, ulice Kovanecká 1, 
Praha 9. 

Souborná výstava díla Neprakty 
a Švandrlíka v Chodovské tvrzi 
Pro milovníky humoru a výtvarna je od 3. listopadu ve Velké 
galerii Chodovské tvrze vystaven kreslený humor autorské 
dvojice Jiřího Wintera Neprakty a Miloslava Švandrlíka. Vý-
stava se koná u příležitosti 50. výročí počátku spolupráce 
této autorské dvojice.

 Jiří Winter, známý také jako Neprakta (*1924), je český 

kreslíř, karikaturista, ilustrátor a humorista. Svou uměleckou 

dráhu zahájil v roce 1948 a po mnoho let tvořil uměleckou 

dvojici s námětářem Bedřichem Kopecným. 

 Miloslav Švandrlík (1932 – 2009) byl český spisovatel a hu-

morista. Jeho nejúspěšnějším dílem se stal román Černí baroni 

(1969), který byl v roce 1992 zfi lmován.

 O původu jejich spolupráce Jiří Winter napsal: „Koncem pa-

desátých let začal nosit do redakce Dikobrazu svoje básnič-

ky a povídky hubený černovlasý mladíček Miloslav Švandrlík. 

Na začátečníka to byly věci překvapivě dobré, a tak se nový 

autor na stránkách časopisu brzy zabydlel.“ Spolupracovat 

začali v roce 1960 poté, co oba získali ocenění na Festivalu 

humoru a satiry v Lipnici, Švandrlík za literatutu a Neprakta 

ve výtvarné kategorii. Společně pak vytvořili stovky kreslených 

vtipů, především pro československý satirický a humoristický 

časopis Dikobraz.

 Pět výstavních místností Velké galerie bude naplněno 
osobitým kresleným humorem této nepřehlédnutelné dvoji-
ce až do 2. ledna 2011. 

 Souběžně s touto výstavou budou v listopadu v Chodov-

ské tvrzi v rámci programu Malé galerie k vidění fi gurativní 

plastiky mladého sochaře Jakuba Chocholouška a v prosinci 

grafi cké práce Vojtěcha Hrubanta.

www.praha11.cz16
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TJ JM Chodov

vs. Tatran Střešovice

-  osm reprezentantů na jednom hřišti 

krátce před Mistrovstvím světa

-  překonejme divácký rekord základní

části Fortuna Extraligy

Arena Sparta (Podvinný Mlýn, Praha 9 Libeň)

Metro B stanice „Českomoravská“ nebo tram č. 15 nebo 19 zastávka „Divadlo Gong“

úterý 23. 11. 2010 v 18:00h

Prijdte podporit Chodov

v souboji s nekolikaná
sobným mistrem CR

jeden divák o druhé přestávce vyhraje 10.000,- Kč.

Přijďte si pro ně!
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Suavinex je jednou z nejpokrokovějších 
značek produktů péče o miminka, 
co do technologie a především 
překrásného designu.

Široká škála vysoce kvalitních 
a spolehlivých výrobků stávajících se 
dokonalým módním doplňkem miminek 
určujících poslední módní trendy. 
Klinicky testované výrobky. 

Dudlíčky Suavinex

Miminko a dudlíček Fusion -2-4 měsíců 

Nová řada

www.suavinex.cz

Exkluzivní dovozce produktů značky Suavinex a Joolz do ČR a SR Baby Group s.r.o.  /  tel: 573 506 416  /  www.babygroup.cz

Joolz Day je více než jen kočárek!
Užívej si každý den!

Luxusní kočárek Joolz Day 
si svým jedinečným vzhledem 

a kvalitou zakládá na vytříbeném 
holandském designu, který se 

vyznačuje mimořádnou lehkostí, 
vznešeností a praktičností. 

Madla kočárku jsou potažena 
luxusní kůží s delikátním štepováním.

Kočárek je určen pro děti 
až do věku 4 let. Reverzibilní 
otočné sedátko zajistí neustálý 
kontakt s dítětem. 

Joolz Day si můžete vybrat ve dvou 
provedeních  barevných rámů: 
Jasná Stříbrná nebo nádherná Černá.

Vysoce luxusní a odolné textilní 
materiály vybírejte ze šesti barev nabídky: 
Stříbrná, Černá, Červená, Antracitová, 
Písková, Jeansová a Bílá. 

www.joolz.cz
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BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
Materiál a vybavení dle vašeho výběru. Elektro, instalatérské práce, podlahy, malování,  

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

Na rekonstrukce provedené v listopadu a v prosinci 2010 a smlouvy na leden 2011 
uzavřené do 15. listopadu 2010 poskytujeme 10% SLEVU z ceny za stavební práce. 

NOVĚ: Záruka na stavební práce 48 měsíců!    www.reno.wbs.cz
RENO K. Novotný • tel.: 272 912 326 • mobil: 602 292 812 • renonovotny@atlas.cz

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   1 10.10.1   2:21:21 PM

Nově otevřené 

CENTRUM BOJOVÝCH SPORTŮ OPATOV
Opatovská 1753 (kulturák nad knihovnou)

Nabízí tréninky pro veřejnost, samostatné tréninky pro děti, ženy, 
dospělé na rekreační i závodní úrovni 
trenéři  BOX: Michal Soukup, Roman Liška
  MUAY THAI, THAJSKÝ BOX, KICKBOX, MMA: Petr Macháček,  

Luboš Vrňata, André Reinders, Vladimír Písařík. 

Info na: www.prazskyrohovnik.cz nebo na www.hanumangym.com 

SPORT – SEBEOBRANA – KONDICE – ZÁBAVA
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Nový expresní autobus po Jižní spojce si 
cestující oblíbili

Papírovým kuponům MHD odzvonilo

Od 1. října 2010 funguje v rámci systé-

mu Pražské integrované dopravy nová 

expresní autobusová linka 125 mezi 

Smíchovským nádražím a Jižním Měs-

tem, která využívá uvolněnou Jižní spoj-

ku poté, co byla zprovozněna jižní část 

Pražského okruhu. Již první operativní 

přepravní průzkumy organizace ROPID 

ukázaly, že novou linku si cestující velmi 

rychle oblíbili.

 Obsazenost ve špičkách pracovních 

dnů se v průměru pohybuje kolem 70 % 

kapacity, což je na prvních několik týdnů 

provozu velmi dobrý výsledek. Novou 

linku využívají nejen obyvatelé Jižního 

Města ale i například cestující ze spoři-

lovského sídliště, odkud se dá na linku 

125 přestoupit na Chodovci z tamních 

autobusových linek. Velmi dobrá obsa-

zenost byla zaznamenána také o víken-

du. Úspěch linky spočívá zejména v její 

rekordní jízdní době mezi Smíchovem 

a Jižním Městem. Dostat se například 

z Hájů na Smíchovské nádraží za 20 mi-

nut je jiným způsobem dopravy nemož-

né.

 Z vyhodnocení provozu také vyplývá, 

že nová expresní linka nemá problémy 

s pravidelností. Díky vymístění kamionů 

z části Jižní spojky a také díky vypnutí 

světelné signalizace na předmostí Bar-

randovského mostu se daří na Jižní spoj-

ce udržovat plynulý provoz a také dodr-

žovat jízdní řád linky 125.

 Provoz autobusové linky 125 bude 

ROPID i Dopravní podnik hl. m. Prahy 

i nadále pečlivě sledovat.

red

Papírové kupony Pražské integrované dopravy skončily. Právě 

13. listopadu si mohli dospělí a senioři naposledy zakoupit mě-

síční nebo čtvrtletní kupon. Po tomto datu zůstávají v prodeji 

pouze papírové kupony pro studenty vysokých škol. Vše ostat-

ní je k dispozici jen v elektronické podobě s kartou opencard. 

   Elektronickou kartu Prahy si již pořídilo 

přes půl milionu lidí. Díky novým typům elek-

tronického jízdného mají o opencard zájem 

i studenti vysokých škol (19 až 26 let). Těch 

se ale v letošním roce přechod od papírové-

ho jízdného na elektronické netýká. Přesto 

již bylo prodáno 11 tisíc 5 měsíčních a 7 tisíc 

10 měsíčních elektronických jízde-

nek pro studenty. 

 Opencard jsou i nadále vydá-

vány zdarma. Nejjednodušší způ-

sob, jak si je pořídit, je vyplnění 

on-line žádost na webu: www.

opencard.cz. Přes web lze také 

zakoupit elektronické jízdné MHD 

(www.eshop.dpp.cz). Kvůli kupo-

nům MHD tak už není nutné stát 

vůbec žádné fronty!  

red

FOTO: ARCHIV
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Premiéra boxu na Jižním Městě

SK Lacrosse Jižní Město zvítězilo na turnaji ve Švýcarsku

Poslední říjnová neděle patřila na Jižním 

Městě boxerům. Nové sportovní cent-

rum bojových umění Pražský rohovník tu 

30. října od 13 hodin premiérově pořá-

dalo Juniorskou ligu středočeské oblas-

ti. K vidění byly souboje čtyřiceti dvojic 

v podání dětí, juniorů a mužů. Nemlad-

šímu účastníkovi bylo pouhých deset let. 

Pokud jste se tedy vypravili po nedělním 

obědě do příjemného prostředí boxerské-

ho oddílu v Opatovské ulici 1754, určitě 

jste nelitovali. Box zdaleka nepatří mezi 

agresivní sporty, ale k „umění“ pravých 

gentlemanů kožených rukavic, pro kte-

ré je férovost tohoto sportu na prvním 

místě. „Box není jen o bolesti a tupém 

mlácení do soupeře. Je především o dis-

ciplíně, kamarádství a touze zvítězit. Má 

přísná pravidla a každý faul se trestá. 

Proto jsem byl moc rád, že se přišli di-

váci sami přesvědčit,“ láká na boxerské 

odpoledne hlavní organizátor a úspěšný 

trenér Michal „Míťa“ Soukup.

 Pokud se vám tento sport zalíbí 

a budete si ho chtít vyzkoušet, není nic 

snazšího, než zavítat od pondělí do pát-

ku od 8.30 do 21 hodin právě do klubu 

Pražský rohovník, kde se vás ujmou 

opravdoví boxerští odborníci. Dobrá 

zpráva pro zájemce z řad dětí do dvanác-

ti let je, že mají vstup na tréninky zdarma. 

„Chceme těm nejmladším vytvořit takové 

podmínky, aby jejich sportovní aktivity, 

nezatěžovaly rodinný rozpočet,“ doplnil 

Soukup.

red

Letošní říjen si můžeme spojit s úspě-

chem jihoměstského lacrossu. Ve dnech 

15. – 16. října se uskutečnil mezinárodní 

interkrosový turnaj v Rickenbachu, který 

leží nedaleko Luzernu. Lakrosisté z Jižní-

ho Města na něj jeli obhajovat bronzové 

medaile z loňského ročníku, kdy zvítězili 

v boji o třetí místo nad Švýcarským cel-

kem Green Buzzard. Letošního ročníku 

se zúčastnily týmy z Francie, Švýcarska, 

Německa, Itálie. V základní skupině za-

čalo Jižní Město úspěšně a porazilo dva 

domácí kluby. Poté však následovala 

prohra s celkem ze severní Itálie v pomě-

ru 12:14. I tak náš klub postoupil do se-

mifi nále, ve kterém zvítězil 13:10. Z dru-

hého semifi nále postoupil náš loňský 

semifi nálový přemožitel, a to L.A. Pan-

thers z Německa. Po vynikajícím výkonu, 

především v defenzívě a skvělými zákro-

ky brankáře, jímž byl Marek Dobrý, se na-

konec Jižní Město mohlo radovat z výhry 

17:12 a poháru pro vítěze. Více o turnaji 

na stránkách klubu www.lcjm.cz.

Konečné pořadí turnaje:
1. SK Lacrosse Jižní Město

2. L.A. Panthers (Německo)

3. A.S.D. Victory (Itálie)

4. Czech-Mix-Team 

5. Green Buzzard (Švýcarsko)

6. St. Julien (Francie) 

7. Green Buzzard Rookys (Švýcarsko)

8. Hurricanes (Švýcarsko)



Voní vanilkou a ořechy 
a jsou určitě nejlepší!

Advent klepe na dveře a my 

jsme se rozhodli vám 

tuto dobu předvá-

nočního shonu 

trochu zpříjemnit. 

Máte pocit, že 

vaše rohlíčky, ru-

mové kuličky anebo l i n e c -

ká kolečka jsou ta nejlepší 

na světě? Tak to je soutěž 

o dobrou veřeři v Jihoměstském 

pivovaru, kterou právě vyhlašuje-

me určena právě vám. Podělte 

se s ostatními čtenáři o oblíbený 

recept na jakékoli vánoční cukro-

ví pečené nebo nepečené a my 

z došlých receptů vylosujeme 4 

z vás, jejichž recepty 

otiskneme v Klíči v polovi-

ně prosince a vylosovaný 

první šťastlivec získá ve-

čeři pro dvě osoby v Ji-

homěstském pivovaru 

zdarma a pro tři ostatní 

budou připraveny věcné 

ceny. Pokud ke svému receptu na-

jdete i fotografi i spokojených 

strávníků, nebo svátečního 

stolu s cukrovím, budeme 

rádi. V případě, 

že nenajde-

te, nevadí. Svoje úžasné 

recepty posílejte do 2. 

prosince na email: klic@

praha11.cz, poštou nebo 

osobně zanes-

te do redakce 

Klíče, Ocelíkova 672, Pra-

ha 11. Obálky a emaily označte 

prosím slovem Advent (u el. 

pošty do předmětu, u obálek 

označte zřetelně 

obálku). My vám 

z redakce Klíče přeje-

me klidné adventní dny, 

pohodu a třeba právě 

váš recept najdete 

otištěný v předvánoč-

ním čísle našeho časopi-

su. 

Pro lepší inspiraci přinášíme recept na rychlé rumové pralinky 

Velká 

předvánoční 

soutěž

RYCHLÉ RUMOVÉ PRALINKY: Suroviny: 2 kg dutých čokoládových fi gurek, 

1 litr kvalitního rumu 

Postup: Vezměte dutou čokoládovou fi gur-

ku a ukousněte jí hlavu. Do takto vzniklého 

otvoru nalejte rum a ihned konzumujte. 

Když zvolíte správné dávkování, tak budete 

mít určitě pocit, že je na vánoce i uklizeno 

a že jsou lidé kolem milí. 

Konečně si užijete svátky pohody a klidu…

Tak Vám držíme palce, aby se letošní cukroví 

povedlo... 
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Světový rekord z odpadků
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

Jak se mladí umělci připravují na advent?
Pro žáky Základní umělecké školy Jižní 

Město je advent nejrušnějším obdobím. 

Jeden koncert následuje za druhým, 

vystoupení se střídají s generálními 

zkouškami a to přinejlepším několikrát 

týdně, ne-li denně. A že studenti nic ne-

ošidí a že koncerty nejsou jen tak pou-

hými dětskými výkony, ale vyspělými, 

profesionálními vystoupeními, o tom 

se můžete přesvědčit sami – přijďte si 

poslechnout, jste srdečně zváni.

 Advent přináší radostné očekávání 

a tu radost mladí umělci rozdávají plný-

mi doušky.

Koncertní síně v Praze:
Pražská kantiléna – dívčí pěvecký sbor

 •  neděle 5.12., Adventní koncert, kostel sv. Jakuba Starší-

ho, Kunratice, v 15 hodin

Aulodie, Auloďata, Tibia Pragensis – soubory zobcových fl éten

 •  pátek 10.12., Adventní koncert, Kostel CB v Šeberově, 

v 18 hodin

Koťátka – přípravné oddělení Pražské kantilény

 •  neděle 12.12., Vánoční vystoupení, Divadlo v Hostivaři, 

v 16 hodin

Pražská kantiléna – dětský pěvecký sbor a přípravná odděle-

ní Kuřátka, Koťátka a folklorní soubor Hájíček

 •  pondělí 13.12., Vánoční koncert, Komunitní centrum 

Matky Terezy, v 18.30 hod.

Pražská kantiléna – dětský pěvecký sbor a přípravné oddě-

lení Kantilénka

 •  úterý 21.12., Vánoční koncert, Klášter sv. Anežky České, 

v 19 hodin

Koncertní sál ZUŠ:
Koncert žáků dechového oddělení

 • úterý 23.11., koncertní sál ZUŠ Křtinská, v 18.30 hod.

Jazzový večer

 • středa 15.12., koncertní sál ZUŠ Křtinská, v 18.30 hod. 

Koncert žáků školy 

 • pondělí 22.11., sál ZUŠ J. Růžičky, v 18.30 hod.  

 • čtvrtek 2.12., sál ZUŠ Křtinská, v 18.30 hod.     

 • pondělí 13.12, sál ZUŠ J. Růžičky, v 18.30 hod.           

 • čtvrtek 16.12., sál ZUŠ Křtinská, v 18.30 hod.



Chodíte rádi do divadla a byli byste rádi, 
kdyby k divadlu získali vztah i vaše děti, 
nebo vnoučátka? Právě pro vás a pro ně 
jsou tedy určeny pravidelné divadelní 
pohádky v KC Zahrada a na Chodovské 
tvrzi! 

V Zahradě na vás pohádka čeká každou 
středu od 10 hod. a každou sobotu od 15 
hod., na Chodovské tvrzi zas každé nedělní 
odpoledne od 15:00.

Podrobný program pohádek 
najdete buďto na www.kczahrada.
cz a www. chodovskatvrz.cz, nebo na 
letáčku, který dostanete v Zahradě, či 
na Tvrzi. Můžete se těšit na roztodivná 
dobrodružství pohádkových bytostí všeho 
druhu, ale pokud by vás zajímalo pár tipů, 
tady jsou:

Muzikál

V neděli 28. listopadu uvidíte 
v Chodovské tvrzi pohádkový muzikál 
O zamilované ježibabě, který vám zahraje 
soubor Divadelní lázně a jeho loutky. 
Uvidíte krásnou princeznu Květu a strašně 
strašidelného skřeta Bořivoje. K tomu, aby 
vše dobře dopadlo budou muset pomoci 
i malí diváci.

Divadlo

Ve středu 8. prosince byste rozhodně 
neměli v Zahradě vynechat představení 
proslulého královéhradeckého divadla 
DRAK, nazvané Štědrej večer nastal. 

Je to příběh o všem, co se může stát na 
Štědrý den. Jestlipak třeba víte, že sám 
Anděl Páně zlámal sáně? A protože divadlo 
DRAK je vzácným hostem z daleka, 
zahraje nám představení dvakrát: jednou 
od 10:00, podruhé od 14:30.

Abyste se správně vánočně naladili, 
navštivte ještě představení souboru 
Buchty a loutky Andělíček Toníček 
v sobotu 18. prosince v Zahradě. Bude 
se hrát o tom, co všechno se může stát 
malému andělíčkovi Toníčkovi, když 
ho svatý Petr pošle zvěstovat narození 
Ježíška. Musí cestou dávat pozor na 
letadla, ale hlavně na čerta, a taky se tak 
trochu ztratí… 

To vše je ale jen opravdu malá 
ochutnávka. Pohádek máme připraveno 
víc než dost, doslova přehršel! Stačí přijít 
a vybrat si. A pokud byste chtěli i malé 
nepohádkové oživení, přijďte s dětmi na 
koncert: 

Koncert

V sobotu 27.listopadu zahraje v Zahradě 
oblíbený autor mnoha generací dětí 
Petr Skoumal !

Chystáte-li se navštěvovat pohádky 
pravidelně, pak Vás potěší možnost pořídit 
si zvýhodněné pohádkové předplatné: 
8 vstupů za 360,- Kč, nebo 16 vstupů za 
640,- s možností navíc vyhrát v soutěži 
stavebnici Lego! Malý dárek od Lega 
navíc dostane úplně každý předplatitel! 
Předplatné je přenosné, na jednu pohádku 
mohou jít až dvě děti s jedním dospělým. 
Neváhejte!

To nejlepší z divadelního pohádkového 
nebe na vás a vaše děti čeká u nás 
v Zahradě a každou neděli také na 
Chodovské tvrzi! 

Pohádková Zahrada, 
pohádková Tvrz a soutěž 
o stavebnice Lego

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

C H O D O V S K Á T V R Z

P R A H A 4 ,  L E D V IN O VA 9

W W W.C H O D O V S K AT V R Z .C Z

Dárek of Lega!

Štědrej večer nastal

O zamilované ježibabě

FOTO: DANA FOUČKOVÁ



Koncert

Ali Amiri & Amirante zahraje v Zahradě 
v pátek 19. listopadu ve 20:00!

Odpovězte správně na soutěžní otázku 
a vyhrajte volnou vstupenku na koncert 
perského zpěváka a jeho multikulturní 
kapely!

Amirante je kapela výtečných 
muzikantů, která ve své tvorbě 
s nadhledem kombinuje perské i arabské 
rytmicko-harmonické postupy se 
spíše jazzovým cítěním, aby dosáhla 
přesvědčivé syntézy v neotřele popovém 
hávu.

Kapelu tvoří zpěvák Ali Amiri, který 
se v Čechách nejprve proslavil účastí 

v reality show Česko hledá superstar, ale 
od té doby ušel obrovský kus muzikantské 
cesty. V Amirante ho na akustickou kytaru 
výtečně doprovází Omar Khaouaj, který 
spolupracoval například se Zuzanou 
Navarovou, kapelou MIG 21, Ondřejem 
Soukupem, Lucií Bílou a mnoha dalšími. 
Perkusistou a bubeníka Camilo Callera 
jste mohli vidět mimo jiné v doprovodné 
kapele Rickyho Martina, Liz Mitchell, 
zahrál si s Laurou a jejími tygry, s Chinaski 
či s Mikem Sternem. Na klávesy, saxofon 
a fagot hraje v Amirante specialista na 
acid-jazz, reggae a afro-pop Jan Karez, 
který už doprovázel Lucii Bílou, Martu 
Kubišovou, či Karla Gotta. Konečně na 
baskytaru uzavírá složení kapely Jan Alán, 

známý spoluprací s Bárou Batikovou, 
Support Lesbiens, Ondřejem Havelkou 
a dalšími. 

Přijďte si poslechnout skvělou hudbu, 
přijďte se pobavit, přijďte si zatančit!

Soutěžní otázka:

Z jaké země pochází zpěvák kapely 
Amirante Ali Amiri?

Své odpovědi zasílejte do pátku 
19. 11. 2010 do 19:00 na emailovou 
adresu liza.zima@kczahrada.cz a do 
předmětu napište „soutěž-Amirante“. 

Prvních pět správných odpovědí 
odměníme volnou vstupenkou na koncert 
kapely Amirante!

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

Ali Amiri & Amirante
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

POKUS O VLOUPÁNÍ SE JIM NE-
VYPLATIL. Pozdě večer 14.9. byla 

vyslána hlídka strážníků 

na lince 156 do ulice 

Brodského, kde se 

dva muži pomocí 

rozbité výlohy měli 

vloupat do zdejší 

provozovny. Po pří-

jezdu strážníků na mís-

to bylo zjištěno, že se oznámení zaklá-

dá na pravdě, ale oba dva nenechavci 

se již nenacházeli na místě. Po krátké 

kontrole okolí strážníci spatřili dva 

muže, kteří odpovídali popisu. Z to-

hoto důvodu muže omezili na osobní 

svobodě a pro podezření ze spáchání 

trestného činu předali k dalšímu šet-

ření na Policii ČR.

NEBEZPEČNÝ STŘELEC. Večer 16. 9. 

vyjeli strážníci na lince 156 na ozná-

mení občana do ulice Ke Mlýnu, kde 

mělo docházet k nelegálnímu použití 

střelné zbraně. Po příjezdu na místo 

strážníci zadrželi několik spoluobčanů 

vietnamské národnosti, kteří testovali 

v prostoru této ulice nově zakoupenou 

vzduchovou zbraň. Jelikož zde vznik-

lo podezření ze spáchání přestupku 

na úseku zbraní a střeliva, strážníci 

postoupili celou záležitost s návrhem 

na zahájení správního řízení na oddě-

lení přestupků ÚMČ Praha 11.

NEZABEZPEČENÍ VOZIDLA SE MU 
MÁLEM VYMSTILO. Odpoledne 21. 9. 

si strážnicí při běžné hlídkové činnosti 

povšimli na křižovatce ulic Stříbrského 

a Cyprichova nezabezpečeného osob-

ního vozidla, které mělo stažené okén-

ko u spolujezdce. Po příchodu k vozi-

dlu strážníci spatřili ve vozidle tašku 

s osobními doklady majitele vozu. 

Z tohoto důvodu vozidlo zabezpečili 

a majitele vyrozuměli o uložení jeho 

osobních věcí na služebně OŘ MP Pra-

ha 11, které si zde později vyzvedl.

ZNEČIŠŤOVÁNÍM VEŘEJNÉHO PRO-
STRANSTVÍ NA SEBE UPOZORNIL. 
Při běžné hlídkové činnosti 27. 9. od-

poledne si strážníci v ulici Na Křtině 

povšimli u nádob na odpad tří mužů, 

kteří vyndáváním odpadu znečišťovali 

veřejné prostranství. Následnou lus-

trací strážníci zjistili, že jeden z těchto 

mužů byl v celostátním pátrání vyhlá-

šeném Policií ČR. Z tohoto důvodu ne-

jenom že dotyční i celostátně hledaný 

museli celé okolí po sobě uklidit, ale 

jeden z nich skončil strážníky před-

veden na Policii ČR, kde byl předán 

k dalšímu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Strážníkům sprejeři jen tak 
neutečou

Přednášky v Poradně SISI

Strážníci z Prahy 11 berou svou práci vel-

mi vážně a oči mají otevřené i ve svém 

volnu. Díky tomu se například dvěma 

strážníkům podařilo zajistit sprejery, kte-

ří poničili zastávku MHD. Dva strážníci, 

kteří se v noci z 11. na 12. října vrace-

li domů, si totiž v Hviezdoslavově ulici 

všimli dvou mladých lidí, kteří sprejem 

postříkali nejen novou fasádu místních 

garáží, ale také již zmíněnou zastávku 

MHD. Jeden muž sprejoval na fasádu, 

druhý hlídal, zda někdo nejde. A zjevně 

hlídal velmi špatně. Oba mladíci totiž 

sice z místa odešli, během několika vte-

řin je ale dostihli oba strážníci v civilu. Ti 

se samozřejmě prokázali jako strážníci 

městské policie a oba mladíci se s nimi 

vrátili k poničené fasádě a přiznali, že oni 

jsou za novou „výzdobu“ zodpovědní. 

Strážníci proto okamžitě vyrozuměli své 

kolegy ve službě a kontaktovali také Po-

licii ČR, která si případ převzala.

Očima strážníků jsou ale také kamery 

Městského kamerového systému, díky 

nimž se podařilo zajistit jiného sprejera 

už v září. Čtyřiatřicetiletý muž 14. září 

těsně po půlnoci postříkal výlohu obcho-

du s potravinami ve Zdiměřické ulici, při-

čemž zvolil vulgární tematiku. Poté nase-

dl do auta a odjel. Strážníci ho nicméně 

hned po několika metrech zastavili. Muž 

se k poničení výlohy přiznal a „pochlubil 

se“, že to není poprvé. 

I v tomto případě předali 

strážníci celou věc Policii 

ČR. 

Strážníci se v obvodu 

Prahy 11 zaměřují na 

postihování sprejerství 

a vandalismu průběžně. 

I díky tomu si mohou ne-

jen strážníci z jedenáctky, 

ale i jejich kolegové z celé 

Prahy připsat velmi čas-

té úspěchy v zajišťování 

pachatelů této činnosti. 

A že nejde jen o mládež 

a školou povinné doka-

zuje třeba jen zmíněný 

případ ze září. Kolegové 

se ale setkali i s kurióz-

nějšími případy, například 

s mužem, který se roz-

hodl posprejovat fasádu domu v centru 

města jako důkaz své lásky k přítelkyni, 

nebo se sprejerským „kmetem“, který 

se takto výtvarně profi loval i přes svůj 

vpravdě důchodový věk. Ve všech pří-

padech ale měli hodně co vysvětlovat 

Policii ČR. 

MP hl. m. Prahy

Poradna SISI zařadila do svých pravidel-

ných aktivit přednáškovou činnost, kte-

rá nabízí široké veřejnosti i odborníkům 

možnost navštívit zajímavé přednášky 

s aktuálními tématy. A kterým téma-

tům jsme se již věnovali? Protože se 

zaměřujeme zejména na rodiny s dětmi 

a reagujeme tak na vaše podněty, zařa-

dili jsme například témata problematiky 

dětí s ADHD, rozvodu v rodině, šikany, 

závislostí nebo syndromu vyhoření. Co 

nás čeká v nejbližší době? Bude to té-

matika dluhů a půjček, která se bude 

konat v Poradně SISI, Ledvinova 2 a to 

dne 24. listopadu od 17 do 19 hodin. 

Více informací naleznete na webu 

www.sisipraha.cz. Na přednášce se 

mimo jiné dozvíte informace na co si při 

půjčkách dávat pozor, zásady při spláce-

ní dluhů a co dělat v případě hrozících 

exekucí či v případech, kdy to vypadá, že 

už se nedá nic dělat. 

 Pokud budete mít vlastní náměty 

pro přednášky, co by vás zajímalo, ne-

váhejte a napište na m.hrodkova@sisi-

praha.cz. A na závěr důležitá informace, 

všechny přednášky jsou zdarma. Přijďte, 

všichni jste vítáni!

FOTO: ARCHIV MP HL. M. PRAHY
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Křížovka z čísla 16
Výherci knihy z nakladatelství METAFORA jsou: Marie Simonová, Dagmar Kováčová, 

Věra Du� ová, Arnošt Doležel, Martin Dejl.

Správné znění tajenky: …PODZIM NA STRAKATÉ KOBYLE JEZDÍ.

V dnešní tajence na vás čeká podzimní pranostika. Tentokrát pro vás máme novou knihu Praha 

11 obrazem. Své odpovědi zasílejte do 2. prosince na adresu redakce Klíč, Ocelíkova 672, email: 

klic@praha11.cz nebo osobně. Výhry jsou po domluvě k vyzvednutí v redakci Klíče.

SUDOKU
snadné středně těžké
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INZERCE

V listopadu minulého roku byl v 

areálu ZŠ Mikulova postaven měst-

skou částí P11 nový, krásný, více-

účelový sportovní areál, který sne-

se ta nejpřísnější měřítka. Velké 

fotbalové hřiště s umělou trávou 

4 generace s úžasným osvětlením, 

beach volejbalový kurt, víceúčelová 

klec, kde se dá hrát tenis, volejbal, 

pozemní hokej, fotbal, lakros, bas-

ketbal a jiné sporty. Dále je zde 

postaven překrásný tenisový kurt 

rovněž s umělým povrchem a lu-

xusním osvětlením a k tomu všemu 

i odpovídající kvalitní zázemí s kabi-

nami pro hráče, které jsou vybave-

ny sprchami i toaletou. Ke zlepšení 

poskytovaných služeb jistě přispěje 

i kantýna se zahrádkou, kde se mo-

hou sportovci občerstvit.

Areál provozuje společnost Time-

4sport, která se chystá v nejbližších 

dnech s přispěním MČ P11 zahájit 

výstavbu tří nových beach volejba-

lových kurtů, kde bude možné hrát 

rovněž beach soccer nebo beach 

tenis. Všechna tato nová sportoviš-

tě budou zastřešená a tedy využi-

telná i v zimě. 

Sportu zdar!

Pronájem sportovišť zajišťuje ma-

nager areálu Petr Sýkora, u kte-

rého si lze objednat kterékoliv 

sportoviště a dozvědět se všechny 

podrobnosti související s provo-

zem areálu. 

Rovněž webové stránky, které 

v současné době procházejí pře-

stavbou, přispívají k doplnění infor-

mací. 

www.miklulovka.cz

Petr Sýkora

Tel.: +420 722 927 345

E-mail petr.sykora@email.cz
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INZERCE

ZDRAVÍ PRO VAŠE DĚTI!

Novinka na trhu
probiotických výrobků 
určených i nejmenším dětem.

Probiotika jsou živé bifidobakterie, které posilují prospěšnou střevní 
mikroflóru. Prebiotika (např. vláknina inulin) jsou potravou pro 

živé bakterie a napomáhají jejich optimalizaci a rozvoji. Spojení 
probiotik a prebiotik přináší synbiotický efekt, 

který účinně potlačuje množení  
a aktivitu škodlivých bakterií a tím 
posiluje imunitu organismu.siluje imunitu organismu.pos

Méně 
než 4 % 

tuku
Aktivní
Bifido

Bez
lepku

Bez
konzervantů
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INZERCE

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

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

DALŠÍ SLUŽBY
• autobazar
•  převody a přihlašování 

vozidel
•  zajištění STK vozidel  

a emisních zkoušek

•  prověření původu  
vozidla, provádění  
VINTESTU firmy Cebia

•  odhady motorových 
vozidel

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

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

H
o

rň
át

ec
ká

HAKO



CENÍK INZERCE – PLATNÝ OD 1. 11. 2010

Řádková inzerce STANDARD

350,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o standardní textový inzerát bez grafických prvků vysázený v pozitivu na bílém pozadí.

Řádková inzerce ZVÝRAZNĚNÁ

700,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o textový inzerát bez grafických prvků, který je vysázen v pozitivu na barevném (světle oranžo-
vém) pozadí, zvýrazňujícím inzerát oproti standardním řádkovým inzerátům.
K tomu, aby byl zvýrazněný řádkový inzerát skutečně odlišen od standardní řádkové inzerce, 
garantuje vydavatel, že počet zvýrazněných řádkových inzerátů nebude vyšší než počet stan-
dardních řádkových inzerátů vysázených na bílém pozadí.

Vkládaná inzerce

K ceně za vklad je účtována navíc cena  
za gramáž vkladu, a to následovně

0 – 6 g 0,25 Kč/ks bez DPH

7 – 14 g 0,32 Kč/ks bez DPH

15 – 25 g 0,47 Kč/ks bez DPH

26 – 40 g 0,65 Kč/ks bez DPH

Vkládanou inzerci je možné umístit pouze do 
celého nákladu časopisu, který činí 41 000 ks 
výtisků. Maximální možný formát vkladu je 
210 x 297 mm a maximální hmotnost vkladu 
činí 40 g. Vkladem mohou být pouze tiskovi-
ny. Nelze vládat reklamní předměty či vzorky 
výrobků.

Cena za vklad 25 500,- Kč bez DPH

Plošná inzerce

182 x 61 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 61 mm

6.000,- Kč
bez DPH

1/8

182 x 252 mm

29.000,- Kč
bez DPH

1/1

88 x 30 mm

3.200,- Kč
bez DPH

1/16

182 x 123 mm

17.000,- Kč
bez DPH

1/2

88 x 123 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

NAKLADATEL: Úřad Městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

VYDAVATEL A PRODEJCE INZERCE: Men on the Moon Entertainment, spol. s r.o., Opletalova 59,
110 00 Praha 1, IČ: 63666987, DIČ: CZ63666987, Číslo účtu: 1036066006/2700
Obchodní oddělení: tel.: +420 725 843 421, fax: +420 224 228 935, e-mail: info@inzerceklic.cz, 
www.inzerceklic.cz

2. strana obálky: + 20 %
3. strana obálky: + 15 %
4. strana obálky: + 25 %

Příplatky

Po dni uzávěrky: 100 %

1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

Storno poplatky
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První v ČR od 11.11. 2010, Galerie Harfa (vedle O2 areny)

Praha 9 - Českomoravská 2420/15a

Již dnes nás můžete navštívit Eurovea Galleria, Pribinova 8, 811 03 Bratislava

těhotenské
dětské 0 - 8 let

kočárky a pokojíčky
hračky a doplňky


