
Ročník XVIII • Čtrnáctideník městské části Praha 11

1. prosince 2010 • ZDARMA 

20 www.praha11.cz
www.jizak.info

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Prevence je důležitější než geny,
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*Cena platí při fi nancování s Renault Finance od 1. 11. do 31. 12. 2010. Záruka 5 let 
nebo 100 000 km – platí ta z podmínek, která nastane dřív, a vztahuje se na vozy fi nan-
cované s Renault Finance. Mégane Generation: spotřeba 4,1–8,8 (l/100 km), emise CO
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119–155 (g/km). Vyobrazení vozu je ilustrativní.

V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ: 
 klimatizace 
 ABS 
 6 airbagů
 tempomat
 záruka 5 let nebo 100 000 km

NOVÝ RENAULT MÉGANE GENERATION
JIŽ OD 199 900 Kč *

www.dealer-renault.cz
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje 

Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká 

pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 6. prosince 

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

Tato společnost má v pronájmu celkem 5 

poliklinik na území hlavního města Prahy. 

Několik let spravuje polikliniku Plaňanská, 

polikliniku Kartouzká, polikliniku Smíchov 

a naše dvě polikliniky. Do správy a re-

konstrukcí investuje nemalé fi nanční pro-

středky v řádech stovek milionů korun.

 Co se povedlo v relativně krátké době 

na poliklinice Šustova? Předně byla zří-

zena Lékařská služba první pomoci pro 

dospělé. Zároveň s pohotovostí byla 

rekonstruována a zpřístupněna lékárna 

s nepřetržitým provozem. Lidé tak ne-

musí , když akutně onemocní, k lékaři či 

pro léky dojíždět daleko. Lékař na poho-

tovosti jim léky předepíše a nemocný si 

je může okamžitě vyzvednout, aniž by 

byl nucen jet pro ně přes půl Prahy. 

 V rámci rekonstrukce polikliniky byla 

provedena rekonstrukce dvou gyneko-

logických ordinací a péče byla rozšířena 

o nového gynekologa MUDr. Šmerala. 

Dále byla provedena rekonstrukce pro-

ROK SE S ROKEM SEŠEL, A TAK DOVOLTE MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA TÍM, 

CO SE OD LOŇSKÉHO PODZIMU UDÁLO V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE 

NA JIŽNÍM MĚSTĚ. ZÁSADNÍM KROKEM V DALŠÍM VÝVOJI ZDRAVOT-

NICTVÍ V JEDENÁCTÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI BYL PRONÁJEM POLIKLINIK (ŠUS-

TOVA A OPATOVSKÁ) SPOLEČNOSTI MEDIFIN A.S., KTERÁ JE RENOMO-

VANÁ A MÁ DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI V POSKYTOVÁNÍ LÉKAŘSKÝCH 

SLUŽEB. 

Další rozšiřování péče o pacienty 
v poliklinikách na Jižním Městě

•  Městská část Praha 11 na základě výsledků výběrového řízení a po schválení zastupitelstvem 

uzavřela smlouvu o dlouhodobém pronájmu poliklinik Opatovská a Šustova se společností 

Medifi n a.s., které od 1.10.2009 pronajala obě polikliniky.

•  20.4.2009 – otevření lékařské služby první pomoci a pohotovostní lékárny

•  7. 10. 2010 – slavnostní otevření 1. etapy regenerace Polikliniky Opatovská.

Senátor Milan Pešák s ředitelem 

polikliniky Josefem 

Hulíkem.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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stor pro ordinaci oční ambulance. Lékař-

ské služby nově nabízí ordinace neurolo-

ga MUDr. Koukolíkové.

 Do nových prostor byly přestěhová-

ny také kartotéky pacientů, které byly 

v nevyhovujícím stavu. V poliklinice také 

dochází k průběžné obnově a doplňová-

ní zdravotnické techniky a zařízení. Velký 

důraz je věnován počítačovému vybave-

ní ordinací. 

 Na poliklinice byla vybudována nová 

ambulance urologie s nejmodernějším 

diagnostickým vybavením. MUDr. Jedlič-

ka tak poskytuje ambulantní péči v nad-

standardní kvalitě. (O této ordinaci se 

dozvíte více v příštím vydání Klíče.)

 Došlo také k rozšíření poskytované 

zdravotní péče na poliklinice o novou 

ambulanci plicního oddělení, zde posky-

tuje péči MUDr. Davidová, dále vznikla 

nová ambulance diabetologie – MUDr.

Dvořáková.

 V současné době probíhá úprava 

prostor zázemí dětského oddělení, kde 

vznikne nová ambulance dětské kardio-

logie, která maminkám doposud chyběla.

 Je nutné zdůraznit, že veškeré úpra-

vy probíhají za provozu a společnost 

Medifi n klade velký důraz na to, aby pa-

cienti a lékaři byli co nejméně zatěžováni 

případnými stavebními úpravami.

 Poliklinika Opatovská byla dlouhá léta 

tak trochu „popelkou“. Nicméně změny 

se dějí i zde. Minulý měsíc byl slavnostně 

odhalen nový „kabát“ polikliniky. Už ne-

působí omšele, obyvatelé naší městské 

části si mohli vybrat, jak jejich poliklinika 

bude vypadat. Byli jsme velmi překva-

peni a zároveň potěšeni jejich volbou, 

která je tak trochu netradiční. Ostatně 

sami se můžete podívat, jak poliklinika 

vypadá a jak rozsvítila okolí. Kromě fa-

sády byla vyměněna okna se žaluziemi 

a v současné době probíhá rekonstrukce 

lékárny, která by měla začít sloužit ve-

řejnosti do konce listopadu. Toto je jen 

krátký výčet aktivit společnosti Medifi n 

v rámci našich poliklinik. Nadále budou 

probíhat další rekonstrukce a opravy.  

red

Lékařská služba první pomoci 
Poliklinika Šustova 1930
Praha 11

Tel. 296 506 302

Po - Pá 17.00 - 7.00 hod.

So, Ne, sv. 0.00 – 24.00 hod.

Lékárna s nepřetržitým provozem
Poliklinika Šustova 1730
Lékárna Aesculap tel. 271 913 307 (denní provoz)

tel. 296 506 128 (pohotovost)

  Provozní doba Pohotovostní služba (bez příplatku)

Po - Pá 7.30 – 18.30 hod. 18.30 – 7.30 hod.

So, Ne, sv. 0.00 – 24.00 hod. 0.00 – 24.00 hod.

TÉMA

 Na Jižním Městě žiji více než čtvrt 

století a jsem hrdý na to, jak se zejména 

v posledních letech naše městská část 

mění v Jižní Město s velkým M. Máme 

ale před sebou ještě dlouhou cestu, 

na které nás čeká další přetváření naší 

městské části v moderní „město“ s dob-

rou občanskou vybaveností, kvalitním 

školstvím, péčí o naše seniory, možnost-

mi aktivního trávení volného času pro 

všechny věkové kategorie našich oby-

vatel. Bezpečnost, parkování, privatiza-

ce obecních bytů, podpora podnikatelů, 

kultivace zdravotní péče, udržení vyrov-

naného rozpočtu……To nejsou žádná 

abstraktní politická klišé, není to ani 

„o politické příslušnosti“ – je to jedno-

duše o zdravém rozumu a zodpovědné 

práci pro lidi.

 Věřím, že nejen já, ale všichni radní 

i zastupitelé spolu budeme umět kon-

struktivně diskutovat – společně pra-

covat pro Jižní Město a při důležitých 

jednáních oddělit svoji stranickou pří-

slušnost a dbát průřezem všech stran 

a hnutí primárně na dobro Jižního Města 

a jeho občanů. 

 Věřím, že najdeme nejvyšší možnou 

míru společného zájmu a nebudeme se 

dělit na nesourodé „tábory“. Voliči nám 

všem dali mandát, který nás zavazuje 

nejen k zodpovědné práci, ale také k ma-

ximální možné míře diskuze napříč stra-

nami. V naší práci se nejedná o úspěch či 

vinu jednotlivců – jedná se o společnou 

věc – o jednoho společného jmenovate-

le – Jižní Město.

Váš Dalibor Mlejnský
Starosta městské části 
Praha 11

Slovo 

starosty

DÁMY A PÁNOVÉ, 
SOUSEDÉ Z JIŽNÍHO MĚSTA…

Jsem velmi rád, že Vás opět v tomto 

sloupku mohu pozdravit jako starosta 

městské části Praha 11. Ve středu 9. 

listopadu 2010 na ustavujícím zasedání 

zastupitelstva jsem byl zvolen staros-

tou i na následující volební období 2010 

– 2014. Mám za sebou čtyři roky života 

– čtyři roky práce – pro naše Jižní Město 

…a také díky tomu do dalších čtyř let 

vstupuji s jasnou vizí a programem. 
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

BEZ KO-
MENTÁŘE. 
Jeden smutný 

obrázek z podzimní 

odpolední procházky v Mi-

líčovském lese nám do re-

dakce poslal pan Vladimír 

Oplt. My mu za příspěvek 

děkujeme a doufáme, že 

podobných obrázků bude 

co nejméně. Všechno ko-

lem nás je totiž jen o nás 

lidech. Pokud i vy budete 

mít zajímavou fotografi i, 

nebo postřeh, posílejte 

do redakce na email: 

klic@praha11.cz.

BĚH LESEM S REKORDNÍ ÚČASTÍ. Listopadové-

ho přespolního běhu Kunratickým lesem, který pod 

záštitou starosty Dalibora Mlejnského pořádala o.p.s. 

Sportovní Jižní Město, se zúčastnilo 189 aktivních běžců 

a běžkyň ze čtyř evropských států. Vrcholem byl opět běh broučků, 

nejmenších závodníků, kteří jak je vidět, běželi jak o život☺. 

TROCHU STRAŠIDELNĚ. V listopadu prošel ulicemi 

Jižního Města tradiční světélkující Dušičkový průvod, 

který již třetím rokem pořádá KC Zahrada. Přes dvě 

stovky dětí i dospělých s lampiony všech druhů a velikostí 

prošlo trasu od metra Opatov přes Centrální park k Chodovskému 

hřbitovu. Na místě bývalé staré pošty byl jako překvapení pro 

všechny zúčastněné přichystán ohňostroj, u hřbitovních bran pak 

na dušičkové poutníky čekalo pohoštění a k tanci i pro radost jim 

zahrála Hřbitovní kapela, alias Umrlčí band.

JIŘÍ OKTÁBEC. Společnost přátel historické vlasti-

vědy na říjnové vycházce na Zbraslavi. Poblíž tamního 

přístaviště velmi zajímavě vzpomínal jihoměstský Jiří 

Oktábec. Má za sebou více jak čtyřicetiletou praxi na lodích 

bývalé čs. říční plavby po Labi do Hamburku. Plavili se s náklady 

všeho druhu. Zná dobře všechny říční přístavy na řece, obtížné 

úseky plavby i hamburský přístav.  

FOTOVOLTAICKÉ PANELY. Stavba elektrárny v KC 

Zahrada byla zahájena loni v prosinci.  Projekt, jehož 

cílem je snížení energetické závislosti Kulturního centra 

Zahrada prostřednictvím instalace fotovoltaické elektrárny, 

realizovala  MČ Praha 11 a spolufi nancován byl z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj. V těchto dnech by elektrárna již měla být 

připojena do rozvodné sítě. Její výkon bude 49,725 kWp.

SISI. Letos přesně týden před Dušičkami se mohly 

poprvé děti z Jižního Města účastnit v prostorách 

Poradny SISI výroby strašidelných dýní. Akce začínala 

odpoledne a končila po setmění, kdy už bylo k vidění několik 

svítících strašidelných dýní. Další podobnou akci, tentokrát v duchu 

Vánoc, chystají pracovníci SISI na středu 15. prosince. Sledujte 

webové stránky www.sisipraha.cz.
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Elektronická karta Prahy přináší všem 

svým držitelům až 50% slevy na vstup-

né do kulturních, zábavních i sportovních 

institucí, ale také na nákup zboží i služeb. 

Do slevového systému se nově zapojila 

také Národní galerie v Praze. 

 Jedna z nejvýznamnějších kulturních 

institucí v České republice se rozhodla 

poskytnout držitelům opencard sle-

vu 10 % na vstupné do všech expozic 

(s výjimkou Domu u Černé Matky Boží). 

Nárok na slevu z celkové výše vstup-

ného mají návštěvníci stálých expozice 

Národní galerie v Praze – tj. Veletržního 

paláce, kláštera sv. Anežky České, kláš-

tera sv. Jiří, Šternberského a Schwar-

zenberského paláce. Držitelé opencard 

si na základě předložení platné karty bu-

dou moci prohlédnout rovněž palác Kin-

ských na Staroměstském náměstí, a to 

již od 16. prosince 2010, kde se v těch-

to dnech připravuje nová expozice s ná-

zvem Umění Starého světa. Zpřístupnění 

sálů paláce Kinských je záměrně pláno-

váno na předvánoční čas. Pod vánoční 

stromeček na Staroměstském náměstí 

patří skutečný vánoční dárek. Nová stálá 

expozice nazvaná Umění Starého světa 

je jedním z překvapení, které stojí za to 

objevit. 

 Do slevového programu opencard 

se již zapojilo přes 40 institucí a fi rem. 

Držitelé opencard mohou využívat slevy 

v oblasti volnočasových aktivit, kultury, 

sportu, gastronomie, ale také třeba re-

laxace, cestování nebo při nákupu zboží 

a služeb.

Přehled partnerů slevového programu 
(a konkrétní slevy): 
http://opencard.praha.eu/jnp/cz/vyu-
ziti/slevy/index.html

red

Na Jírovcově náměstí před základní 

školou Campanus od konce listo-

padu opět září vánočně nazdo-

bená lípa. Vždy v podvečer 

se rozsvítí a celou noc až 

do rána zahaluje náměstí 

do pohádkové atmosfé-

ry. Její světla zhasnou 

až s příchodem Tří 

králů po Novém roce.  

U Campanu je to po roce 
zase jako v pohádce

Národní galerie podporuje projekt opencard 

Vánoční jihoměstský strom a ozdoby 

na veřejném osvětlení začnou 

zářit 6. prosince kolem 

půl páté.
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INFORMACE ÚMČ

Regenerace nevyužívaných ploch se podařila

Úpravy kontejnerových stání

Městská část Praha 11 úspěšně za-

končila projekt s názvem „Revitalizace 

nevhodně využívaných ploch v Praze 

11“. Projekt trval po dobu 11 měsíců 

(12/2009 – 10/2010) v rámci Ope-

račního programu Praha Konkurence-

schopnost a byl spolufi nancován z Ev-

ropského fondu pro regionální rozvoj 

a státního rozpočtu i rozpočtu Městské 

části Praha 11.

 Hlavním cílem projektu byla revitaliza-

ce nevhodně využívaných ploch a rege-

nerace veřejných prostranství na území 

Městské části Praha 11 a rekonstrukce 

dětských hřišť.

 Celková zrevitalizovaná plocha úze-

mí je 11,5 ha.

red

Od října probíhají stavební práce 

na úpravách 63 ks kontejnerových stání 

pro tříděný komunální odpad v oblasti 

Jižního města I v následujících ulicích: 

Hviezdoslavova, Kazimírova, Výstav-

ní, U Přehrady, V Hájích, Kryštofova, A. 

Malé, Kupeckého, A. Drabíkové, Kos-

mická, Horčičkova, Mendelova, Plicko-

va, Nešporova, Hlavatého, Janouchova, 

Štichova, Otická, Rašova, Stříbrského, 

Tatarkova, Novomeského, Mnichovic-

ká, Bajkonurská, Lečkova, Křejpského, 

V Jezírkách, Metodějova, Konstantinova, 

Podjavorinské, Michnova, Bachova, Mi-

kulova a Jašíkova.

 Podle plánu by měly být všechny 

práce ukončeny do konce tohoto roku. 

Stání budou upravena do nové podoby 

s ochrannými zídkami ze železobetono-

vých prefabrikátových dílů.

Kontejnerová stání 

jsou stavěna v místech původních, 

která po technické stránce nevyhovují.

Tak to 

vypadalo , když se začínalo...

...a takto 

po revitalizaci.
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Výsledky voleb do zastupitelstva 
městské části Praha – Újezd

Jak jsme hlasovali do zastupitelstva hlavního města Prahy?

Mateřská škola a dům služeb

Rekonstrukce komunikací U Pramene a části Vodnické

Voleb konaných ve dnech 15. – 16.10.2010 se z celkového 

počtu 1846 oprávněných voličů zúčastnilo 1113 voličů, což 

je 60 %.

 

Byli zvoleni tito členové Zastupitelstva MČ Praha - Újezd:
1. Václav Drahorád, kandidoval za ODS, 350 hlasů

2. MUDr. Jan Mojžíš, kandidoval za ODS, 308 hlasů

3. Julie Mikolášová, kandidovala za ODS, 317 hlasů

4. Leoš Papáček, kandidoval za Alianci Jihovýchod, 292 hlasy

5.  Ing. Antonín Zadák, kandidoval za Alianci Jihovýchod, 

277 hlasů

6.  MUDr. Zorjan Jojko, kandidoval za Nezávislí pro Újezd 

a Kateřinky, 251 hlas

7.  Ing. Filip Ranoš, kandidoval za TOP 09, 222 hlasy

8 Mgr. Jakub Lepš, kandidoval za TOP 09, 218 hlasů

9.  Ing. Daniel Hakl, kandidoval za Společná budoucnost 

Újezd – Kateřinky, 151 hlas

Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany:
1. Občanská demokratická strana – 2760 

2. Aliance Jihovýchod – 2150

3. TOP 09 – 1788

4. Nezávislí pro Újezd a Kateřinky – 1761

5. Společná budoucnost Újezd – Kateřinky – 988

6.  Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 

lidová – 119

Pořadí prvních pěti stran, kterým jsme dali nejvyšší počet hlasů:

1. TOP 09 – 3223

2. Občanská demokratická strana – 2411

3. Česká strana sociálně demokratická – 851

4. Věci veřejné – 702

5. Hnutí pro Prahu 11 - 566 Pavla Pitrmanová, Martina Maříková

Dne 4. října byl položen základní kámen 

a stavební práce se rozběhly naplno. Re-

alizace staveb probíhá podle pracovního 

harmonogramu. Kolem 20. listopadu 

bude zahájena montáž hrubých nosných 

konstrukcí z prefabrikovaných dílců, kte-

rá bude do konce listopadu dokonče-

na. Následně se provede montáž oken 

a realizace střešního pláště. Přes zimu 

budou práce probíhat převážně uvnitř 

budov. V průběhu prosince městská část 

vypíše výběrové řízení na místo ředitele 

mateřské školy, který si již školku bude 

vybavovat sám. 

 MČ také zahájí výběr pronajímatele 

nebytového prostoru v domě služeb ur-

čeného pro prodej základních potravin 

o velikosti 54,4 m2 včetně zázemí, který 

je umístěn v přízemí. 

 Dále budou za podmínek určených 

zastupitelstvem nabídnuty k prodeji 

do osobního vlastnictví nebytové pro-

story v 1. patře o velikosti 183,2 m2 s te-

rasou 15,5 m2. Prostory jsou určeny pro 

dětského a dorostového lékaře, zubaře 

a v případě zájmu i pro jiné specialisty. 

 Dva malometrážní byty ve 2. pa-

tře, jeden o velikosti 48,3 m2 + terasa 

29,3 m2 situovaný na sever, východ a jih 

a druhý o velikosti 59,3 m2 + terasa 

93,8 m2 situovaný na sever, jih a západ 

budou také prodány. 

 Dům je vybaven výtahem. V přízemí 

budovy se zabydlí strážníci městské po-

licie. 

Václav Drahorád, zastupitel

Ve výše uvedených ulicích byla dokon-

čena rekonstrukce dešťové kanaliza-

ce. Zpětná úprava pojezdové části ko-

munikací byla provedena prozatím jen 

z recyklovaného materiálu. Geofyzikální 

průzkum prokázal, že podloží je nesta-

bilní, a proto se musí přistoupit k jeho 

rozsáhlé asanaci mimo místa, kde byla 

uložena a zhutněna rýha po uložení deš-

ťové kanalizace. Současně bude probí-

hat kompletní rekonstrukce komunikací 

v celé délce realizace stavby. 

 Na projektové dokumentaci se již 

začalo pracovat. Na jejím základě bu-

dou vyčísleny náklady. MČ poté požádá 

Magistrát hl. m. Prahy o poskytnutí fi -

nančních prostředků na zhotovení rekon-

strukce. Zahájení prací se předpokládá, 

když půjde vše podle plánu, na III. až IV. 

čtvrtletí roku 2011.   

Václav Drahorád, zastupitel 

MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE



Letošní rok byl pro taneční skupinu Švih 

ze ZUŠ Jižní Město velice úspěšný. Jed-

ná se o nejstarší skupinu dívek taneční-

ho oddělení ve věku kolem patnácti let, 

které se věnují tanci zhruba od začátku 

školní docházky pod vedením Evy Orn-

stové. Děvčata vynikají nejen pohybo-

vým talentem, ale i smyslem pro rytmus 

a v neposlední řadě hereckým nadáním 

a smyslem pro humor. Mnoho z nich 

zároveň navštěvuje náš školní pěvec-

ký sbor Pražská kantiléna nebo hraje 

na hudební nástroj, což zároveň rozvíjí 

cit pro hudební vnímání. Díky tomu byl 

Švih v minulých letech pětkrát vybrán 

na celostátní přehlídku dětských skupin 

scénického tance v Kutné Hoře. 

 Letos došlo k zásadní změně. Díky 

věkovému průměru jsme se poprvé 

jako benjamínci zúčastnili „dospělácké“ 

přehlídky a uspěli jsme. Postoupili jsme 

na celostátní přehlídku scénického tance 

mládeže a dospělých „Tanec, tanec…“ 

konané v Jablonci nad Nisou. Porota 

ocenila zvláště hravost a nadšení, kte-

rým je choreografi e „Second Hand Dan-

ce“ prodchnuta. Pokusili jsme se podívat 

se s úsměvem na život lidí bez domova 

a díky našim kuriózním rekvizitám jsme 

zažili mnoho legrace. Málo komu totiž 

přijde normální, že si přivezete do diva-

dla vlastní popelnici.

Zuzana Drtinová, ZUŠ

Střední škola Podnikatelská akademie, s.r.o.
K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4, Tel.: 272 940 932, mobil: 604 621 396

otevírá pro šk. r. 2011/12:
tři třídy pro obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání s odborným zaměřením:

cestovní ruch, fi nanční služby, informatika v podnikání, manažerská komunikace, mezinárodní obchod 

a jednu třídu pro obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 

Školné: 16 000 Kč/rok

Škola je vybavena špičkovou technikou evropské úrovně.
Dny otevřených dveří: 9.12. 2010, 6.1., 18.1., 1.2., 15.2. 2011 od 16.00 hod.

Informace o studiu též osobně, telefonicky nebo e-mailem. Další informace na www.podnikakademie.cz 
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Do divadla si přivezli popelnici

U Žluťásků je pohoda a barevno

Vážení obyvatelé Prahy 11 a fanoušci chodovského fl orbalu

Už při vstupu do třídy Žluťásků v Mateř-

ské školce Jažlovická to hraje všemi bar-

vami. Tak to ostatně ve školce má vypa-

dat a 8 kluků a 20 holčiček od 3 do 5 let 

si to tu pořádně užívá a baví je to tady. 

 Je to určitě také díky třídnímu pro-

gramu s názvem „Dobré ráno, dobrý 

den, s barvami si pohrajem“. Program se 

skládá z 11 bloků – 11 barevných paste-

lek. Každá barva nakreslí jednu pohádku 

a právě formou pohádek se děti sezna-

mují s barvami. Třídní program vychází ze 

školního vzdělávacího programu „Dobré 

ráno, dobrý den“, který je rozpracován 

podle ročních období, svátků a tradic. 

 V průběhu každého bloku děti do-

stanou papírovou barevnou pastelku, 

do které si nalepí obrázek pohádky a věcí 

ve stejné barvě. Děti si budou nosit ba-

revné obrázky i z domova a společně 

uspořádájí „Barevné dny“. Na konci roku 

si děti odnesou leporelo z 11 velkých ba-

revných pastelek. 

 red

Velice se omlouváme za nepříjemné komplikace okolo fl orbalového utkání TJ JM Chodov - Tatran Střešovice, na které jsme 

zvali v minulém čísle časopisu Klíč. Plánované televizní utkání mezi TJ JM Chodov a Tatranem Střešovice, které se mělo ode-

hrát v úterý 23. 11. 2010 od 18 hod. v hale na Podvinném Mlýnu, se přesunulo na pozdější, lednový termín. Česká televize 

díky programové změně požádala o změnu termínu utkání a plánuje tento fl orbalový svátek vysílat až po Novém roce mezi 

3. a 6. lednem. O přesném termínu Vás budeme informovat až po ukončení jednání s Českou televizí. Omlouváme se za vzniklé 

komplikace a těšíme se na Vás v lednu v zaplněné hale!

Vedení fl orbalového oddílu TJ JM Chodov
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•  Florbalová bilance během reprezentační přestávky 
Obměna kádru a celkový rozvoj oddílu, 

který v posledních letech pokračuje, se 

pozitivně promítly ve výsledcích cho-

dovského fl orbalu. Chodovští fl orbalisté 

zatím navazují na semifi nálový úspěch 

z minulé sezóny a po polovině soutěže 

se stále drží v horní polovině extraligové 

tabulky. Díky mistrovství světa ve Fin-

sku, které v těchto dnech právě probíhá, 

mají extraligové týmy volno. Ve výběru 

trenéra Trnavského má své zastoupení 

i chodovský fl orbal. V nominaci se objevil 

chodovský obránce Adam Štegl a také 

nejproduktivnější hráč uplynulé sezony 

Matěj Jendrišák. 

 Po mistrovství světa stihne extraliga 

před Vánoci odehrát ještě jedno kolo. 

Začínají odvety z podzimní části soutěže 

a v pražském derby přivítáme tradičního 

rivala Spartu. Přijďte chodovské fl orba-

listy podpořit 18.12. od 18.30 do spor-

tovní haly Jižní Město. 

 V mládežnických chlapeckých kate-

goriích se zatím daří juniorům. Po loňské 

účasti v baráži, ve které nakonec junioři 

nejvyšší soutěž udrželi, se pod vedením 

Michaely Marešové blýská na lepší časy. 

Po úvodních kolech soutěže mohou 

„chodováci“ reálně bojovat o účast v play 

off . Spokojenost panuje v chodovském 

táboře i s dalšími týmy, které hají mod-

robílé barvy. Svůj první turnaj sehrála 

zcela obměněná přípravka a ti nejmladší 

(ročník narození 2004) předvedli, že se 

za svoji krátkou sportovní kariéru již lec-

čemu přiučili. Soutěže elévů a mladších 

žáků se hrají od této sezóny v novém 

hávu, kdy systém soutěže je lépe na-

staven a hráči tak mohou odehrát více 

utkání s kvalitativně srovnatelnými sou-

peři. Oba naše týmy se drží v elitní divizi 

A. Starší žáci mají našlápnuto k postupu 

z pražského přeboru do nejvyšší soutě-

že, což by se mělo bez problémů povést. 

V dorostenecké kategorii sbírají chodov-

ští hráči vítězství a porážky půl na půl. 

Každým zápasem je vidět herní zlepšení, 

které snad bude na konci sezóny odmě-

něno postupem do vyřazovacích bojů. 

 Také v ženských týmech se na Cho-

dově udělala před sezónou a v jejím 

úvodu spousta práce. Trenérského kor-

midla se chytil ambiciózní Ondřej Neu-

man, pod jehož taktovkou ženské týmy 

procházejí celkovou přestavbou. Ženský 

A-tým se postupně zvedá z loňských ne-

povedených výsledků, kdy jako fi nalista 

předešlého ročníku spadl až do baráže, 

ve které musel hájit svoji extraligovou 

příslušnost. V letošní sezóně tým před-

vádí zlepšené výkony a umístění kolem 

5. příčky dává slušné naděje do bojů 

v play off , které se poprvé v historii žen-

ského fl orbalu bude hrát s osmi účast-

níky. Vhodné doplnění kádru a navýšení 

hráčské základny v těch nejmladších dív-

čích kategoriích zaručuje do budoucna 

nadějné vyhlídky fl orbalu na Jižním Měs-

tě. Letošní výsledky žákyň a především 

juniorek dávají tušit, že v jarním fi niši by 

na Chodově mohl zacinkat medailový 

úspěch.  red

RELAX

Sportovní a volnočasové akce konané od 1.12. do 15.12.2010
1.12.

 Veřejně přístupná propagační hodi-
na oddílu mladého sportovce spojená 
s nadílkou od Mikuláše
Hala TJ JM Chodov, TJ JM Chodov

 Ukázkové hodiny tělesné výchovy 
pro širokou veřejnost
ZŠ Campanus od 15.15 hod., ZŠ Cam-

panus

2.12.
 Házená starší dorost Chodov – Kut-

ná Hora
Hala TJ JM Chodov od 18.45 hod., TJ 

JM Chodov

3.12.
 Futsalový turnaj Bohemians 1905 – 

Teplice
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 20.00 hod., Svaz futsalu +  

SJM o.p.s.

4.12.
 Evropská liga v lacrossu 

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 8.00 do 20.00 hod., Svaz 

lacrossu + SJM o.p.s.

 XII. ročník Běhu okolo Hostivařské 
přehrady
Start z Výstavní ulice u Hostivařské pře-

hrady, Občanské sdružení KOPEC

 Zimní liga na Hájích – fotbal pro roční-
ky 1996 – 1997 od 8.30 do 12.30 hod. 

a pro ročníky 1998 – 1999 od 13.00 
do 18.15 hod.
FC Háje JM, K Jezeru 2, FC Háje JM

5.12.
 Zimní liga na Hájích fotbal pro roční-

ky 2000 – 2001 od 9.50 do 14.15 hod 
a pro ročníky 1996 – 1997 od 14.20 
do 15.30 hod.
FC Háje JM, K Jezeru 2, FC Háje JM

 Evropská liga v lacrossu
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 8.00 do 19.00 hod., Svaz 

lacrossu + SJM o.p.s.

7.12.
 Gymnastika s Mikulášem – akce pro 

dívky z gymnastického kroužku
ZŠ Pošepného nám. od 14.30 hod., ZŠ 

Pošepného nám.

 Ukázkové hodiny tělesné výchovy 
pro širokou veřejnost
ZŠ Campanus od 13.30 do 14.45 hod. 

11.12.
 Florbal junioři  TJ JM Chodov – Sokol 

Pardubice
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 18.00 hod., Svaz fl orbalu + 

SJM o.p.s.

 Zimní liga na Hájích – fotbal pro roč-
níky 2000 – 2001
FC Háje JM K Jezeru 2 od 8.00 do 17.00 

hod., FC Háje JM

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

JM Chodov

11. – 12.12.
 Podzimní pohár v interkrosu pro žá-

kovské kategorie a dorost
ZŠ Mendelova, Český svaz interkrosu

12.12.
 Florbal junioři TJ JM Chodov  - FBC 

Liberec
Sportovní hala Květnového vítězství 

1554 od 17.15 hod., Svaz fl orbalu + 

SJM o.p.s.

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

JM Chodov

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

JM Chodov

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

JM Chodov

 Florbal – ženy extraliga TJ JM Cho-
dov – FBŠ Bohemians
Hala TJ JM Chodov, TJ JM Chodov

14.12.
 Ukázkové hodiny tělesné výchovy 

pro širokou veřejnost
ZŠ Campanus
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INZERCE

Služby
• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – 

V. Škapa, tel. 728 386 419.

• 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. 

• 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.

• 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.

• 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, 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. Tele-

fon: 222 982 922, 604 517 565.

• PROVÁDÍM MALÍŘSKÉ, natěračské i la-

kýrnické práce + štukování, stěrkování. Tel.: 

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

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - 

Kompletní malířské práce, štukování panelů, 

stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za ro-

zumné ceny. www.123malovani.cz, tel.: 

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

• 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.

• KAM S PRÁDLEM – SUŠÁKY PRO KAŽDÉ-

HO. Nabízíme stropní sušáky Line+odbornou 

montáž – optimální řešení na zasklenou lodžii 

či do koupelny nad vanu. Mobil: 773 021 288, 

internet: kamspradlem.cz.

• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-

pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme 

v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. 

Telefon: 272 761 234, 602 366 328.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-

keré zednické a obkladačské práce, malování, 

štukování, plovoucí podlahy. Kvalita a rozum-

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

720 391 187,  

• REKONSTRUKCE BYTŮ, bytových jader, 

nebytových prostor. Obklady, dlažby, malová-

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

Tel.: 739 990 814, 734 404 700.

• STAVEBNÍ I BOURACÍ PRÁCE, bytová já-

dra s odvozem suti, obklady, dlažba, štuky, 

výmalba... možno i SO+NE. Praha a okolí. Tel.: 

775 624 300.

• 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.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných dvo-

rů – stavební sutě, nábytek, elektrospotřebi-

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

775 677 928.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

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

www.stehovanibytu.cz.

• 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.

• 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.

• SLUŽBY TYPU HODINOVÝ MANŽEL – 

opravy v domácnosti, stěhování či smonto-

vání nábytku, malování, broušení, atd. Spe-

cializuji se na práce v oblasti elektro. Tel.: 

774 903 255, http://hmpraha.kvalitne.cz.

• DEZINSEKCE A DERATIZACE – likvidujeme 

mravence, šváby, potkany a myši. Odborný 

konces. závod JELÍNEK, Křejpského 1525, 

Praha 4, tel.: 272 941 835, 608 106 770.

• 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.

• TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK, oprava 

zavirovaných a jinak nefungujících PC. Tel.: 

603 742 672.

• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem 

PC s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS 

PC přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi, 

internetu, tiskáren. Doprava zdarma, mobil: 

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

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

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

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

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově
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AZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Přímo od výrobce – certifikováno

Kvalita – nízká cena

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

• SERVIS POČÍTAČŮ na dosah ruky. Zavo-

lejte, ZDARMA přijedeme, ZDARMA pora-

díme, profesionálně opravíme, dodáme ná-

plně do tiskáren, naučíme Vás s počítačem 

(senioři SLEVA), www.improvisio.cz, mobil: 

775 677 101.

• KADEŘNICTVÍ - SALON JULIE: Dámské, 

pánské, dětské (DÁMY u páté návštěvy 

střih zdarma). Po-pá 8-20 so 8-14. Kontakt: 

773 217 771, P-4  Modletická 1388/ 5, 

www.salonjulie.euweb.cz. Přijmeme pedikérku.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-

lých a středních plemen. Leopoldova 1681, 

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

608 760 762.

• 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 Höfi ngerová.

• GELOVÉ NEHTY, MANIKÚRA, veškerá 

péče o ruce až k vám domů! Skvělé ceny, kva-

litní materiál! Více na tel.: 737 775 445 nebo 

www.nehty-pohotovost.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.

• 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 – prá-

vo občanské a rodinné, rozvody, smlou-

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

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

www.advocate-brown.eu.

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

www.ucetnictvikomplet.cz – pí. Malchrová, 

tel.: 603 451 870.

• 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.

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.

• 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.

• KOUPÍM BYT 2+kk, 3+1 v Praze nebo 

Středočeském kraji, do 50 km od Prahy. Plat-

ba 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
• NEMÁTE SVÉHO GYNEKOLOGA na Jižním 

Městě? Přihlaste se do naší gynekologické or-

dinace na Chodově. Tel.: 272 935 898.

• BALET A SCÉNICKÝ TANEC pro děti od 6 

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

Zahrada Chodov, info. Zuzana Lásková, tel.: 

732 882 141.

• ANGLIČTINA - individuálně, u Vás doma 

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

Tel.: 732 233 701.

• 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.

• SLEVA 10 % NA VŠE do 23.12.2010. Ná-

bytek, doplňky – Konstantinova 1482 zeza-

du), Praha 4-Háje. Otevřeno středa a čtvrtek 

14 – 19 hod. Mobil 744 235 246.

• 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 bo-

jíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nej-

lepším řešením soudní oddlužení, kde stačí 

uhradit 30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší 

insolvenční poradny, Ke Kateřinkám 8, 

Praha 4, tel.: 603 195 336.

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

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí 

 –  dozvíte se, jak efektivně pečovat 

o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení 

 – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení 

 – make-up a denní líčení.

Vizážistika 

 – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.

Studio MK
Kontakt: 777 079 284
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Řádky z kroniky Chodova

Na zastávce autobusu

Škola t.r. (1923) byla trojtřídní. Řídí-

cím učitelem do 1.9. 1923 byl Rudolf 

Jungmann, učiteli Jan Pexider a Vin-

cenc Buzek. Dne 1.9. 1923 dán Rudolf 

Jungmann do výslužby. Týž narodil se 

v Soběslavi, působil na školách v Postu-

picích, Hostivaři, Hrnčířích a po 26 roků 

v Chodově. Za něho postavena nová 

budova školní a škola proměněna v troj-

třídní. Za zatím. říd. učitele jmenován byl 

Jan Pexider. Od 1.9. 1923 byl zde učit. 

Emanuel Jan Šarapatka, spisovatel po-

hádek pro děti. 

Počet žactva t.r. bylo: 

Do I. tř. zapsáno 44 dětí, do II. tř. 37 dětí, 

do III. tř. zapsáno 21, celkem 102 dětí. 

 Do měšť. školy chodilo z obce: 

do Hostivaře 10 dětí, do Vršovic 7 dětí. 

 Katol. náb. Vyučoval Jos. Fencl, kap-

lan v Hostivaři. Českoslov. náb. Vyučoval 

Frant. Kolba, katecheta z Nuslí. Ruč. pra-

cím vyučovala ind. uč. Bohumila Kunhar-

tová ze Záběhlic. 

 V roce 1923 začalo se na zdejší škole 

vyučovati občanské nauce výchově, ruč-

ním pracím výchovným, dívky pak vyuč. 

byly vaření. Za tou příčinou 

pořídila obec školní kuchyň 

nákladem 2.000 Kč.

 Úzký vztah mezi školou 

a občanstvem udržován byl 

žákovskými besídkami, kte-

ré byly celkem 4. Obzvláště 

hojně navštívena byla be-

sídka vánoční spojena s vá-

noční nadílkou chudým žá-

kům a besídka konaná dne 

9. března 1924, kdy odha-

lovala se slavnost. způso-

bem poprsí přes. Masaryka 

na schodišti ve školní bu-

dově, jakož i 2 mram. des-

ky s citáty Husa a Komenského, umíst. 

ve vestibulu školním. 

 Knihovna obecní vykazovala toho 

roku svazků celkem: 147.

 Knihovníkem byl Jan Pexider. Čtená-

řů bylo celkem: 44.

 Výpůjček bylo: 660. Průměr: 15. 

Pokud se týče spolkové a kulturní čin-

nosti spolků v obci jeví se tato v násled. 

statist. tabulce.    

(Tabulka uvádí jména spolků: v podobě: 

Chodovec, Vlastimil, Sbor dobr. hasičů, 

Těl. jed. „Sokol“, Fed. Děl. těl. jed. Násle-

duje nadpis: Divadelní hry v obci sehrály 

tyto spolky Jedná se o TJ Sokol a FDTJ. 

Počet pořádaných plesů a tanečních zá-

bav zůstal nevyplněn. Zachovalo se pou-

ze, že konány byly v hostincích u Žáků, 

u Melichara a u Nováka.)       

Vypsal Jiří Bartoň

Ráno i večer člověk spěchá a větši-

nou se moc nerozhlíží. Jen aby to už 

jelo. A tak se mu klidně stane, že si ani 

na prahu zimy ani v jinou roční dobu pro 

svůj spěch moc nevšímá prostředí, které 

někdy může být docela zajímavé. Tuhle 

zastávku známe, nachází se nad stanicí 

metra Chodov. Už ale pomalu zapomí-

náme, že to na stejném místě mohlo jen 

před pár roky vypadat docela jinak. Také 

zajímavě, přece však trochu zastarale. 

Proměnila se nejenom zastávka, ale i její 

okolí. Tak zásadně, že to přímo nabízí 

k tématu se na fotografi ích ještě vrátit. 

Jiří Bartoň

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ  

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ  
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ROZHOVOR

Prevence je důležitější než geny,

Letošní rok byl zkouška ohněm

říká MUDr. Jiří Pekárek autor projek-
tu Domu zubní péče o dítě a rodinu 
v Praze 11

 Od poloviny listopadu je otevřeno 

v Praze 11 nové zubní centrum. Po Pra-

ze 10 jsme druhou městskou částí, která 

nabízí komplexní zubní péči pro děti pod 

jednou střechou. Já jsem se sešla v pří-

jemném moderním centru s autorem 

myšlenky doktorem Jiřím Pekárkem. Po-

vídali jsme si o zubní prevenci, o nabídce 

zubní péče i o tom, jak jsou na tom čes-

ké děti v porovnání s těmi evropskými.

Pane doktore, komu je určeno vaše 
zubní centrum?
 Rád bych zdůraznil, že je určeno před-

nostně pro jihoměstské děti. V podstatě 

přijímáme od narození do 18 let. Sa-

mozřejmě podle možností bereme i pa-

cienty z jiných městských částí. Máme 

uzavřené smlouvy s pojišťovnami, takže 

ošetření je ve většině případů hrazené.

A co dospělí?
 Samozřejmě, že neodmítneme ani 

ošetření dospělých pacientů. Ovšem to 

už je za smluvní ceny.

Dříve existovaly povinné školní prohlíd-
ky u zubních lékařů, změnilo se něco?
Jistě, díky nutnosti poskytování takzva-

ného informovaného souhlasu rodičů již 

nejsou tyto prohlídky z legislativního hle-

diska možné. Rodiče však mohou kdyko-

li a hlavně pravidelně navštívit zubního 

lékaře se svými dětmi sami. 

Říkáte pravidelně…
 Ano, zubní prevence je z mého pohle-

du lékaře opravdu důležitější než sebe-

lepší genetická výbava. Správné návyky 

už od útlého dětství jsou nenahraditel-

né. 

Co vaše centrum kromě klasické zubní 
péče nabízí? 
 Jsou to přednášky, paradontologická 

poradna, programy na téma zubní pre-

vence pro mateřské i základní školy. Na-

bízíme individuální přístup při anomáliích 

chrupu. Pro školní kolektivy máme při-

pravené interaktivní přednášky a besedy 

a novinkou je program zaměřený na prv-

ňáčky. Jedná se o screening, vyšetření, 

které podrobně vyhledá problém v jeho 

časném stádiu pomocí šetrného rentge-

nu, a vyhodnocená data jdou potom pří-

mo k rodičům.

Dům zubní péče funguje již nějakou 
dobu v Praze 10
 To je pravda. Jsme tam dva roky 

a máme 7 tisíc pacientů. Na Praze 10 je 

naše centrum spojeno s dětskou zubní 

pohotovostí, kterou samozřejmě mohou 

využívat i malí pacienti z okolních částí. 

Pohotovost sídlí v ulici Nad Olšinami 4, 

v Praze 10.

Mají české děti víc zkažené zuby v po-
rovnání s Evropou?
 Rozhodně ne. Pokud porovnáme 

statistiky, jsme někde uprostřed. Rádi 

bychom se však posunuli směrem naho-

ru. 

A víte jak na to?
 Moje představa je vytvořit podobná 

zubní centra v průměru jedno na sto tisíc 

obyvatel a vytvořit spolupráci mezi nimi, 

rodinnými zubními lékaři a hlavně rodiči. 

Díky za rozhovor 
Dana Foučková

Kontakt: 
Dům zubní péče o dítě a rodinu 
Praha 11, Starochodovská 1750, 
149 00 Praha 11
Ordinační hodiny
všední dny 7.30 – 16.00 hodin
tel: 733 737 272

Dům seniorů v Janoucho-

vě ulici má za sebou první 

měsíc provozu a to je ten správný čas 

na malé povídání s jeho vedoucí Izabel 

Soukupovou, pro kterou byl letošní rok 

opravdovou zkouškou ohněm. Od začát-

ku února do dnešních dnů tato subtilní 

žena zvládla skutečně hodně.

Máte za sebou po čertech rušný rok. Co 
vám letos udělalo největší radost?
 Že jsme nepodlehli chaosu. A čas-

to to bylo opravdu složité. Je to důkaz 

o tom, že mám kolem sebe lidi, kteří své 

práci rozumějí a dokáží pracovat pod tla-

kem. To každý nedovede.

A co vás naopak nejvíc potrápilo?
 Bála jsem se, abychom si v tom kva-

su rozjíždění nového provozu a přijímání 

nových obyvatel našeho domu, stačili 

udělat dost času na rozhovory s klienty 

a jejich rodinnými příslušníky. To je pro 

naši práci a jejich život zde velmi, velmi 

důležité. Trochu jsem se bála, abychom 

v tom spěchu a ve snaze rychle vyhovět 

všem, nezklamali důvěru těch, kteří nám 

svěřují své blízké a důvěru těch, pro kte-

ré se náš dům stane novým domovem.

Teď už se zdá, že se běh života v novém 
Domě pro seniory dostává do stan-
dardního rytmu, i když vnímám, že to 
ještě všechno není podle vašich před-
stav. Přesto, na co se nejvíc těšíte?
 Že si to brzy „sedne“ a budeme mít 

klid na práci. Budeme moci udělat další 

biografi cké analýzy našich klientů…

Promiňte, co je biografi cká analýza kli-
enta?
 Je to získávání dalších informací o na-

šich klientech na základě individuálních 

rozhovorů. Jejich smyslem je zjistit rituá-

ly našich klientů, co mají rádi, čím se za-

bývali ve svém produktivním životě, jaká 

jsou jejich přání a tak podobně. Cílem je 

pak snaha o zajištění v podstatě co nej-

podobnějšího života, na jaký byli dosud 

zvyklí. Nesmějí mít pocit, že příchodem 

k nám něco končí. Život tu navzdory růz-

ným hendikepům pokračuje dál. A také 

se moc těším na první Vánoce s našimi 

lidmi a jejich rodinami.

 Po těchto slovech nezbývá než po-

přát paní Soukupové, aby se jí všechno 

povedlo tak jak si přeje a poděkovat 

za příjemný rozhovor.

Jan Meixner

SOCIÁLNÍ
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Belaník Josef Bílek Vitězslav Fausek Jiří Kárský Ladislav 
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Akční ceny PROSINEC
Šunkový salám speciál 114,90 99,90 Kč

Kladenská pečeně 139,90 99,90 Kč

Debrecínské párky 129,90 99,90 Kč

Bok s kmínem 144,90 109,90 Kč

Vysočina 149,90 119,90 Kč

Pečeně v pepři 149,90 119,90 Kč

Cikánská pečeně 169,90 139,90 Kč

Čabajka pálivá - nepálivá 199,90 149,90 Kč

Vepřová krkovice s.k.. 99,90 79,90 Kč

Kuřecí stehna 49.90 34.90 Kč

Hovězí zadní z plece  159,90 139,90 Kč

Otevírací  doba: 
pondělí – pátek 700 – 1800 hod.   

NIC NENÍ 
PROBLÉM.. . !

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Hezké dárky pod stromeček a pak hezké masíčko,
to nejlepší dodá Křeček a přeje všem zdravíčko.

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

 Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy do vyprodání zásob.

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

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   9:23:50Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 800–1200 1400–1600

Vzorkovna:

Petýrkova 9/1958

148 00 Praha 4

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

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

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

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

péřové i umělé přikrývky a polštáře 
(staré vyčistíme a předěláme na nové, výběr sypků)
šití lůžkovin na zakázku z donesených materiálů
(závěsy, záclony)
župany pánské, dámské, osušky, ručníky
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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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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 PROSINCI 2010:
1.12., 10.00: Kocour v botách – pohádka pro děti 

od 3 let. 50 Kč

1.12., 20.00: Kapitalismus, naše vylepšená recep-
tura – nejnovější provokativní dokument režiséra 

A. Salomona líčí poměry v současném Rumunsku. 

Filmový klub VŠE. 50 Kč

4.12., 15.00: Princezna na hrášku – loutková 

pohádka pro děti od 3 let. 50 Kč

4.12., 20.00: Fast Food Orchestra – Gejzír energie 

v rytmu ska. 150Kč / 130 Kč

5.12., 18.00: Mikulášský průvod – Tradiční velký 

Mikulášský průvod, tentokrát se závěrečnou Sand 

Art Show: příběh sv. Mikuláše malovaný do písku 

a promítnutý na stěnu domu! Lepší osvětlení, 

schůdnější trasa, účast možná i s kočárkem! Za-

čátek v 18.00 u Komunitního centra Matky Terezy 

na Hájích. 

6.12., 14.30: Treskin, Shonert, Kekeši – předvá-

noční setkání tří charismatických umělců. Pořádá 

klub aktivního stáří. 50 Kč

8.12., 14.30: Štědrej večer nastal – Královéhra-

decké divadlo DRAK přiváží pohádku o všem, co se 

může stát na Štědrý den. Také dopolední předsta-

vení v 10.00. 80 Kč

8.12., 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

9.12., 18.00: Setkání s režisérem Petrem Haškem 

– Setkání s režisérem souboru Geisslers Hofcomo-

edianten a povídání o vzniku Moliérova Lakomce. 

9.12., 19.00: Lakomec/ Moliére /Geisslers 
Hofcomoedianten – Klasická komedie v novém 

kabátě: Lakomec od Geisslers Hofcomoedianten 

se odehrává v době, kdy na vrcholu byla fi lmová 

groteska a v ulicích kraloval swing a organizovaný 

zločin. 200 Kč/160 Kč (240 Kč – 1. řada)

10.12., 20.00: Velká vánoční Funky Party – Juicy 

Freak/Tribetown/Fidibus – třikrát funky a pokaždé 

jinak. 120 Kč/100 Kč

11.12., 10.00: Výtvarná dílna – výroba vánočních 

ozdob. Vede: I. Němcová, 40 Kč

11.12., 15.00: Pohádky z vánočního kabátu – tři 

zimní pohádky, zdobení stromečku a zpívání koled. 

Pro děti od 3 let. 50 Kč

11.12., 18.00: UMakArt: You Make Art 2010 
AFTERPARTY: Slavnostní zakončení projektu UMa-

kArt: You Make Art 2010, který celoročně propojuje 

mladé lidi a současné umělce. Součástí večera je 

vernisáž fotografi í z jednotlivých akcí, tombola 

s možností výhry děl zúčastněných umělců, koncer-

ty několika kapel, VJ’s, DJ. Vstup volný!

18.12. Adventní odpoledne v Zahradě:
15.00: Andělíček Toníček – tradiční vánoční pohád-

ka souboru Buchty a Loutky. 

16.00: Vánoční výtvarná dílna s překvapením – 

vede: R. Dohnalová, 40 Kč

16.00: Vánoční dobročinný bazar a zpívání 
koled – dárky, punč, zpívání koled a vůně vánoc 

v zahradním atriu.

18.12., 19.00: Rybova Česká mše vánoční – Skvě-

lý orchestr i sólisté Národního divadla a Státní ope-

ry Praha Vladimír Doležal a Lukáš Hynek-Krämer. 

Večer zakončí akademický sbor zpěvem klasických 

českých koled.

22.12., 10.00: Klidné vánoce – vánoční pohádka 

pro děti od 3 let. 50 Kč

22.12., 19.00: Hity, co se třpytí – Písně z vrcholů 

světových hitparád a tři koledy jako bonus! To vše 

v podání mladých talentů z Jižního města na vánoč-

ním večírku v zahradním atriu. 50 Kč

 

Připravujeme na leden 2011:
14.1., 20.00: Jablkoň – koncert svébytné folkové 

kapely po roce opět v Zahradě. 190 Kč/150 Kč 

30.1., 20.00: Čankišou – špička české world music 

rozezní Zahradu šamanskými rytmy. 150 Kč/120 Kč

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

Chodovská tvrz
 Ledvinova 9, 149 00 Praha 11

 tel./fax: 267 914 831

 úterý–neděle 13.00–19.00 hod.

 e-mail: info@chodovskatvrz.cz

 www.chodovskatvrz.cz

PROGRAM V PROSINCI 2010:
KONCERTY:
9.12., 19.00: Epy de Mye. Jan Přeslička - zpěv, 

akustická a elektrická kytara; Dušan Vainer - zpěv, 

akustická kytara; Lucie Cíchová - zpěv, kontrabas. 

Pro folkovou skupinu Epy de Mye jsou typické 

převážně autorské písně J. Přesličky s dobře 

sezpívanými trojhlasy, roztančený kontrabas 

a spolehlivé kytarové vyhrávky. Na podzim r. 2008 

skupina vydala úspěšné album Stopy nezmizí (4. 

místo v žánrových ocenění Anděl, první desítka 

v hodnocení alb časopisem Folk a Country). Pokud 

chcete propadnout této folkové nemoci, přijďte 

na energický koncert této trojice! 

13.12., 19.00: Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená 
– Vánoční koncert. Vánoční koncert J. Svěceného 

a jeho šestnáctileté dcery Julie (letošní vítězky 

Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga 

v oboru housle) za klavírní spolupráce Václava Má-

chy nabídne hudbu L. van Beethovena, J. Brahmse, 

J. Masseneta, A. Piazolly, I. Pleyela a dalších 

autorů. Součástí večera bude „chodovský křest“ 

a autogramiáda dvou nových CD těchto interpretů 

a připomenutí životního jubilea J. Svěceného. 

14. 12., 19.00: Recitál Martina Kasíka. Klavírista 

M. Kasík (1976) vystudoval konzervatoř v Ostra-

vě a AMU v Praze. Je vítězem mnoha domácích 

i mezinárodních soutěží, mj. soutěže Pražského 

Jara 1998 a jedné z nejprestižnějších světových 

soutěží Young Concert Artists Competition v New 

Yorku 1999. Na programu jeho vánočního koncertu 

na Chodovské tvrzi jsou skladby F. Chopina a S. 

Rachmaninova.

16.12., 19.00: Akcent. Koncert libereckého pěvec-

kého sboru Akcent, letošního vítěze Jirkovského 

písňovaru. Pro všechny fanoušky skvělé vokální 

hudby, aranžmá jazzu, rocku a popu

21.12., 19.00: Vánoční koncert staré hudby. Za-

poslouchejte se do tajů staré hudby v předvánoč-

ním čase. Nejen skladby Adama Michny z Otradovic 

zahraje a zazpívá uznávaný soubor Hipocondria 

Ensemble.  

GALERIE: (vstupné 70/50 Kč)

Velká galerie 
3.11. – 2.1.: Neprakta, Švandrlík – výstava. 

Souborná výstava společného díla Jiřího Wintera 

Neprakty a Miloslava Švandrlíka pořádaná u příleži-

tosti 50. výročí počátku spolupráce této autorské 

dvojice.  

Malá galerie 
2.12. – 2.1.: Vojtěch Hrubant. „Je večer. V krbu 

žhnou uhlíky, občas vyšlehne plamen. On sedí 

na židli, místo hlavy lidské – hlava prasete. Venku 

mocně duje vítr a jemu je to příjemné, ale zároveň 

se trochu bojí. Od vedle je slyšet škrábání.“ Grafi ky 

V. Hrubanta nám z příběhu nebo osudu postavy 

dovolí poznat jen tolik, abychom zatoužili dozvědět 

se co bylo, je a bude dál…

Trvalá expozice je momentálně dočasně odstraně-
na – s p. Bartoněm budeme pracovat na vytvoření 
její nové podoby. Proto ji prosím v prosincovém 
čísle nezveřejňujte.

POHÁDKY: (vstupné 50 Kč)

5.12., 15.00: Království – Divadlo Anička a leta-

dýlko. Pohádkový kabaret s autorskými písněmi 

a bleskovými převleky

12.12., 15.00: Jak Kašpárek zachránil Vánoce - 

Cirkus Žebřík. Veselá pohádka s písničkami o tom, 

co se může přihodit, když se čerti v pekle nudí. 

19.12., 15.00: Pohádky z vánočního kabátu - 

Anima Candida. Také se tolik těšíte na vánoční čas? 

Náš kabát pro vás připravil zimní pohádky. 

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 PROSINEC 2010:
4.12., 10.00-13.00: Bubnování na africké bubny. 
DDM JM, Šalounova – klub Beroun.

5.12., 13.00-14.30: Jak se co dělávalo. Výtvarná 

dílna - technika zpracování lněného plátna, barvení 

aj. DDM JM, Květnového vítězství.

5.12., 15.00-17.00: Čertovský karneval. Maškarní 

ples pro děti s příchodem Mikuláše, soutěžemi 

a malou nadílkou. DDM JM, Květnového vítězství.

8.12., 17.00: Vzhůru na palubu! Vystoupení dětí 

z kroužků DDM JM, Hobby Centra, DDM Prahy 8 

a hostů. Salesiánské divadlo Praha 8.

10.12., 16.00-19.00: Vánoční koncert pro rodiče. 
Koncert dětí z hudebních kroužků DDM JM. DDM 

JM, Květnového vítězství.

11.12., 10.00-12.00: Vánoce v Domečku I. Výtvar-

ná dílna pro předškoláky. DDM JM, Šalounova.
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11.12., 14.00-16.00: Vánoce v Domečku II. Ruko-

dělná dílna. DDM JM, Šalounova.

18.12., 9.00-13.00: Vánoční turnaj ve stolním 
tenise. DDM JM, Šalounova.

18.12., 9.00-13.00: Čekání na Ježíška. Vánoční 

výtvarná dílna a divadelní pásmo Lídy Helligerové. 

DDM JM, Květnového vítězství.

Více na www.ddmjm.cz

Proxima Sociale
občanské sdružení
Rakovského 3138, Praha 12-Modřany

tel.: 241 770 232,

e-mail: offi  ce@proximasociale.cz

Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež od 13 

do 19 let

Malenická 1784, 148 00  Praha 11

Otevírací doba: út, st, čt 14.00–20.00 

Z PROGRAMU V PROSINCI 2010:
Téma měsíce: VANDALISMUS
1.–2.12.: Výjimečně zavřeno!
7.12.: Přednáška na téma šikana (od 16.00)
9.12.: Výtvarná dílna
15.12.: Vánoční koncert
16.12.: Vánoční besídka
21.–31.12.: Vánoční prázdniny – zavřeno!
Změna programu vyhrazena.

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

Více na www.proximasociale.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 PROSINCI 2010: 
Neděle 9.30: Bohoslužby 
Úterý 19.00: Setkání nad Biblí 
Mateřské centrum Pramínek: úterý 9.00-12.30 
veřejná herna 

Z PROGRAMU V PROSINCI 2010: 
Úterý 7.12., 19.00 Koncert pro Pražskou organi-
zaci vozíčkářů (POV)
Středa 15.12., Benefi ční koncert Musica Acade-
mica 
Neděle 19.12., 18.00 Adventní ekumenická 
bohoslužba
Pátek 24.12., 22.00 (Před)půlnoční vánoční 
bohoslužba

Více na www.jizni-mesto.evangnet.cz 

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4-Háje, 

tel.: 272 912 124, 603 468 151

benjamin@cmail.cz

Z PROGRAMU NA PROSINEC 2010:
4.12. Mikulášská nadílka v Benjaminu

10.–12.12. 2010 víkendový seminář pro rodiče 

i učitele na téma Osobnost dítěte z pohledu Mon-

tessori pedagogiky

Rozšíření nabídky na dvě dopoledne–Hravá 
montessori školička, hravý edukační program se 

cvičením, výtvarným tvořením. Zkoumání světa 

kolem nás nabídne dětem v příjemném prostředí 

spoustu zážitků a připraví je na vstup do školky. 

Pro děti 2,5–6 let, středa a pátek 8.45–11.45.

Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do 2 

let, denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

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

Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let, st 

dopoledne.

Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně 

v 10.15.

Večerní cvičení s velkými i malými míči, st 19.00.

Tanečně pohybová průprava pro holčičky od 3–7  

let, úterý 16.00 a 17.00.

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

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

16.00.

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

– 18 hod. 

Program hravé montessori učení – přirozené a hra-

vé učení dětí, pohybový rozvoj s využitím prvků 

a pomůcek montessori pedagogiky pro děti od 18 

měs.–3 let, pondělí 11.00 a út 15.30 

Cvičení pro těhotné – protažení a posílení důleži-

tých svalových skupin, relaxace a dechová cvičení 

pro nastávající maminky, které hledají možnost 

pohybu i v těhotenství, úterý 17.45.

Gravidjóga – pohybové sestavy vycházející z jógy, 

dechová cvičení a relaxace přispívající k celkové 

pohodě maminky před porodem, pátek 11.00 

s hlídáním dětí.

Novinky
Pilátes – cvičení formující postavu, které pomáhá 

vyřešit problémy se špatným držením těla a bolestí 

zad, čtvrtek 11.00.

Cvičení maminek po porodu – pro maminky s mi-

minky pátek 10.00.

Laktační poradna pro maminky v Benjaminu kaž-

dé sudé úterý 8.45–11.45 a každou lichou středu 

15.00–17.00. Konzultace na telefonu 721779881 

denně 17–19hod.  

Informační hodiny: pondělí 10.00–12.00

Více na http://benjamin.webpark.cz

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

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

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V PROSINCI 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 6.12. od 18.00 - originální výtvarná 

výroba pro každého - Betlém

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 PROSINCI 2010:
3.12. od 9.00 a od 15.00. Mikulášská besídka 
pro nejmenší. Na programu bude malá výtvarná 

dílnička pro děti s pomocí maminek, příprava bás-

niček a říkanek pro Mikuláše a doprovod, nadílka 

pro nejmenší. Děti vstup 60,-, dospělý doprovod 

40,-. Vstupenky je možné zakoupit v MC Domeček 

v době jeho provozu od Po 15.11.

7.12. 9.30: Jak lépe porozumět svému dítěti 
i sobě jako rodičům. Malá ochutnávka z kurzu 

efektivního rodičovství. Můžete se nezávazně přijít 

podívat a zapojit se do lekce. Samotný kurz bude 

probíhat v prvním čtvrtletí nového roku. Budete mít 

tedy dostatek času se rozmyslet a přihlásit.

14.12. v 9.30: Putování s koledami. Zveme Vás 

na předvánoční procházku Milíčovským lesem, při 

které si vybereme stromek, který ozdobíme pro 

zvířátka. Sraz v 9.30 na autobusové zastávce 

Horčičkova (směr Petrovice), s sebou připravené 

jídlo pro zvířátka (různé řetězy ze sušeného ovoce, 

krmítka z vydlabaných pomerančů, fi gurky z bram-

bor, jelení lůj ze semínky...) Prosím žádné vánoční 

ozdoby a fáborky, nic barevného křiklavého – zvěř 

by se bála. Délka trasy cca 2,5 km.

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



www.praha11.czIII

Kulturní přehled PROSINEC 2010

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
2.12., 18.30: Koncert žáků školy.
14.12.,18.30: Koncert žáků smyčcového oddělení.
15.12., 18.30. Koncert jazzové a populární hudby.
16.12., 18.30: Koncert žáků školy. 

ZUŠ J. RŮŽIČKY
13.12., 18.30: Koncert žáků školy.

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

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

1.12., 9.00 – 10.00: Mami – Mimi – Cvičení pro 

maminky a miminka  

1.12., 10.00 – 11.30: Vánoční dílnička pro děti 
i dospělé – „výroba přáníček a jmenovek“ 

2.12., 10.15 – 11.15: Mikulášská pro nejmenší  
6.12., 10.00 – 12.00: Mikulášské Montessori 
dopoledne 
7.12., 10.00-10.45: Tvoření s písničkou – Vánoční 

tradice (pro děti od 2,5 roku) 

7.12., 9.15– 9.55: Miminka – baby gymnastika 

(mimi 3-6měsíců) 

9.12., 17.00–17.45: Všeználek 
15.12., 16.15 – 17.00: Play with Andy – Angličti-

na pro děti od 4 let  

15.12., 17.00 – 17.45: Sportík – bublinkové cviče-

ní – pro děti od 4 let 

16.12., 10.15 – 11.15: Vánoční besídka pro 
nejmenší 

Více informací www.pilnevcelky.cz

Zelený pták
Počítačový klub pro zdravotně postižené,

U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice

Dopravní spojení: speciální bus pro vozíčkáře č.1 

s přestupy na metro B a C

bus č. 177 z metra C Chodov i Opatov 

Další informace najdete na:

tel/fax: 271 913 590,

e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

PC kurzy
Přijímáme přihlášky na počítačové kurzy

na období leden – březen 2011

Kurzy jsou vedeny individuální formou

a jsou určeny pro zdravotně postižené,

seniory, ženy na mateřské a děti

Počítačová kavárna
Internet pro veřejnost, kopírování, skenování,

vypalování

Kurzy anglického jazyka
vždy ve středu

od 15.00 začátečníci

od 16.30 pokročilí

Více informací www.zelenyptak.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 PROSINCI 2010
1.12., 19.00: Nemoc a její evoluční význam. 
Pochopení, které vede k uzdravení. Přednáška 

s dotazy s Jaroslavem Zelenkou, dlouhodobým 

praktikem alternativních přístupů ke zdraví.

7.12., 19.00: Zářivé schody poznání – 14. 
Zákonitosti práce mysli. Jak tvoříme svoji realitu? 

Pozorování práce mysli. Co je Světová Mysl a lidská 

mysl? Přednáší Petr Dostál.

8.12., 19.00: Tajemství Betlémské hvězdy aneb 
osud učedníků Ježíšových. Přednáší Ing. Adolf 

Inneman, PhD., recitace Gabriela Filippi.

9.12., 19.00: Aby se lásce v rodině dařilo. Na-

hlédnutí do principů fungování rodiny, komunikace 

a řešení potíží. Jak vyjasňovat své pocity a tím po-

máhat k souladu a porozumění. Dávejme nezištnou 

lásku nejen o vánocích. Přednáška etikoterapeutky 

Zdenky Hoff manové. www.radostnyzivot.

11.12., 9.00-13.30: Adventní zamyšlení s Re-
generačním centrem Harmonie. Pořad s hudbou 

provází Marie Zítková.

12.12., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají... Mantry. 
Mj. zhudebněné psychologem a terapeutem H. 
Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá a slovem 

doprovází Richard Holický.

14.12., 19.00: Brahman – prvotní substance vše-
ho. Přednáší fi lozof, jogín, PhMr. Rudolf Skarnitzl.

16.12., 19.00: Vánoční rozjímání. Proč mít rád Vá-

noce. Povídání s meditací s Jaroslavem Kalouskem.

17.12., 19.00: Léčivá meditace – Kristovo vánoční 
požehnání. Setkání s A.A. Renátou Bittovou. 

BĚHEM VÁNOC ZAVŘENO:
24., 25., 27., 31.12.2010 a 1.1.2011!!!
Vánočním dárkem bude v prosinci každé úterý až 

neděli v 15 h. vánoční fi lm TICHÁ NOC s koledou F. 

X. Grubera s obrazy Z. Hajného.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

JAMIRETE
Výstava herce, spisovatele a malíře 
Miroslava Krejči a jeho příbuzných.

Od 29.11. do 30.12.2010

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.

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C I

MŠ Janouchova 
KOUZLO VÁNOC 

Výstava dětských výtvarných prací

2.12. – 31.12.2010 

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.
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Na Malé Kunratické padaly rekordy

Jihoměstské děti se utkaly 
se srbským Novým Sadem

Farmářské trhy 
pokračují v jiném čase

Je půl hodiny do startu a hlavní pořada-

tel závodu nervózně přešlapuje na mís-

tě. “Letos to vypadá na nejslabší účast, 

je tady asi jen 40 závodníků,“ sděluje 

trochu zklamaně svým kolegům v al-

tánku u prezentace. Střih a všechno je 

zcela jinak. Na trať vyráží rovná stovka 

závodníků! Mezi nimi i běžecká esa jako 

Jan Mrázek, Pavel Kubričan nebo Kamila 

Gregorová. Traťové rekordy se bortí jak 

krabičky od sirek.  Ano, tohle je MALÁ 

Kunratická!

 Loni okolo 80 závodníků, letos rovná 

stovka – rekordní účast vyšperkovaná 

běžeckými hvězdami. Padly všechny re-

kordy. Nejprve si to v dramatickém fi niši 

rozdal Jan Mrázek z Kerteamu s Pavlem 

Kubričanem z AC Mladá Boleslav, když 

prvně jmenovaný doběhl do cíle jen 

o vteřinu rychleji v čase 10: 46. Oba pře-

konávají rekord trati o parník (přesněji 

o 29 vteřin!), ale pouze Honza Mrázek 

se stává novým držitelem traťového re-

kordu Malé Kunratické. Třetí místo v ka-

tegorii do 39 let obhájil  ve výborném  

čase 11:30 Jan Kolárik.

 Jednadvacet žen na startu Malé Kun-

ratické a mezi nimi obrovská favoritka, 

devětadvacetiletá orientační běžkyně 

Kamila Gregorová. Asi málokdo by si 

na ni před závodem nevsadil. Tahle anti-

lopa deklasovala startovní pole a v čase 

12:12 posunula ženský traťový rekord 

o neuvěřitelných 32 vteřin! Druhá Lada 

Mandlíková za ní zaostala o minutu 

a dvaadvacet vteřin. Třetí doběhla v elit-

ní kategorii žen Jindřiška Martínková 

(14:27).

 I ostatní věkové kategorie nabídly 

skvělé souboje. V kategorii 40-49 let 

doběhl na prvním místě jeden z nejuzná-

vanějších českých extrémních sportovců 

Honza Škrabálek (12:10). Za sebou ne-

chal  druhého Vladimíra Růžičku (12:28), 

i skvěle fi nišujícího 

Tomáše Rychetské-

ho (12:51). V dal-

ších kategoriích 

mužů zazářili tito 

borci: David Jindra 

(13:49) vyhrál kate-

gorii 50-59 let, Petr 

Matiášek (14:40) 

kategorii 60-69 let 

a Jaroslav Janeček 

ve výborném čase 

16:05 v kategorii 

nad 70 let.

 V ženské kate-

gorii 35 – 49 let se 

závod nejvíce vydařil Alici Piklové, která 

proťala pásku v čase 13:42. V poslední 

kategorii žen nad 50 let potvrdila své do-

minantní postavení v závodním poli člen-

ka USK  Praha Karla Mališová (14:46).  

 Nejlepší běžci si odnesli hodnotné 

ceny, za které patří poděkování přede-

vším městské části Praha 11. Děkujeme 

samozřejmě všem, kteří se na závodě 

jakýmkoliv způsobem podíleli, ale pře-

devším vám závodníkům. Těšíme se 

na příští rok a doufáme, že účast bude 

opět hojná.

Květa Valentová

Sportovní hala Jižní Město v ulici Květnového vítězství byla 

v sobotu 13. listopadu hostitelem mezinárodního fotbalového, 

basketbalového a volejbalového turnaje starších žákyň a žáků. 

V turnaji změřili své síly žáci jihoměstských základních škol se 

sportovci ze srbského klubu Skočko Novi Sad. Pořadatelem 

byly Sportovní Jižní Město, o.p.s. a Základní škola Květnového 

vítězství 1554.

S nástupem zimního počasí a kratších dnů 
se změnila také otvírací doba jihoměstských 
farmářských trhů. Ta bude teď v prosinci od 
11 do 17.30 hodin. 
 Pro velký zájem budou trhy pokračovat až 
do 20. prosince.



NEDĚLE 5. PROSINCE – 18:00

Mikulášský průvod

Velký Mikulášský průvod tentokrát se 
zkrácenou trasou, lepším osvětlením 
a závěrečnou Sand Art show: Příběh 
svatého Mikuláše malovaný do písku 
a promítnutý na stěnu domu! Začátek 
průvodu v 18:00 u Komunitního centra 
Matky Terezy na Hájích, délka trasy cca 
600 m, účast možná i s kočárkem!

STŘEDA 8. PROSINCE – 10:00 A 14 :30

Štědrej večer nastal
Divadlo DRAK

Královéhradecké divadlo DRAK přiváží 
svým divákům a diváčkům vánoční 
dárek. Představení poskládané z koled , 
vyprávěnek a z radosti ze setkání s vámi, 
dětmi i dospělými. Uvidíte co jste ještě 
neviděli a uslyšíte co jste neslyšeli o všem, 
co se může stá na Štědrý den. Jestlipak 
třeba víte, že sám Anděl Páně zlámal sáně? 
80,- Kč

SOBOTA 11. PROSINCE – 15:00 

Pohádky z vánočního kabátu
Anima Candida

Zimní pohádka o Sněhurce a dvou párech 
trpaslíků, o království ramínek, které se 
nachází na věšáku a taky o vánočním 
stromečku a kometě, v níž taky jeden 
stromek ozdobíme a společně si 
zazpíváme koledy! 
50,-Kč

SOBOTA 18. PROSINCE 

Adventní odpoledne 

15:00 

Andělíček Toníček

Tradiční vánoční pohádka souboru 
Buchty&Loutky. 

Co všechno se může stát malému 
andělíčkovi Toníčkovi, když ho svatý Petr 
pošle zvěstovat narození Ježíška? Musí 
cestou dávat pozor na dráty vysokého 
napětí, letadla, a hlavně na čerta. A navíc 
se malý Toníček tak trochu ztratí. Ještě 
štěstí, že jsou tu tři králové a zářící kometa, 
co ukáže cestu z nesnází. A tak zpívejme 
spolu: „Narodil se nám…“ 
80,-Kč

16:00 

Vánoční nakupování 
a koledování v zahradním 
atriu

Punč, koledy a možnost koupit si na trhu 
zajímavé dárečky.

16:00

Vánoční výtvarná dílna 
s překvapením

Vede: Radka Dohnalová
40,-Kč

19:00

Rybova Česká mše vánoční
a sborové koledy

Přijďte se vánočně naladit! Skvělý orchestr 
i sólisté Národního Divadla a Státní opery 
Praha Vladimír Doležal a Lukáš Hynek-
Krämer. Večer zakončí akademický sbor 
zpěvem klasických českých koled. 
170,- Kč / 130,- Kč

Advent v Zahradě

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

Alex Dowis – Sand Art

Divadlo DRAK – Štědrej večer nastal

Vladimír Doležal , sólista opery ND



ČTVRTEK 9. PROSINCE 2010, 19:00 

LAKOMEC / J.B.P. Moliére 
Geisslers Hofcomoedianten

Lakomec je komedií tak klasickou, jak jen 
to je možné.Její hlavní postava, Harpagon, 
dokonce zlidověla jako součást rčení 
a úsloví. Přesto je inscenace od souboru 
Geisslers Hofcomoedianten zcela netradiční. 

Tvůrci představení, kteří jsou odborníky 
jak na klasické barokní texty, tak i na 
barokní divadelní principy, propůjčili 
Moliérovi žánry, které nemohl znát. 
Zamysleli se nad tím, jak by asi hra 
vypadala, kdyby ji Moliére napsal o pár 
století později. Lakomec od Geisslers 
Hofcomoedianten se tak odehrává v době, 
kdy na vrcholu byla filmová groteska 
a všude kraloval swing a organizovaný 
zločin. Moliérův Lakomec žije totiž v každé 
době, jen přestává být tak osamocený… 

Geisslers Hofcomoedianten – tři sta 
let stará divadelní tradice

Vše vlastně začalo před třemi sty lety, 
kdy velký milovník umění a mecenáš hrabě 
F.A.Špork zřídil při svém paláci v Praze 
v Hybernské ulici, jakož i ve své letní 
rezidenci na zámku Kuks divadelní budovy, 
ve kterých se na území Čech vůbec 
poprvé v historii pravidelně představovaly 
profesionální divadelní soubory z celé 
Evropy.

Jedním z prvních samostatných 
principálů ve Šporkových divadlech 
v Praze i v Kuksu byl Anton Joseph 
Geissler, který až do roku 1720 držel 
exkluzivní privilegium provozování obou 
budov. I díky němu se do Čech dostaly 
významné evropské profesionální 
divadelní soubory a s nimi se tu zabydlely 
vlivy a žánry ve světě již zcela běžné: 
opera, výpravné spektákly s mnoha 

do té doby nevídanými technickými 
vymoženostmi, ale také třeba komedie 
delĺ arte.

Tři sta let nato vznikl soubor, který se 
hlásí nejen k odkazu samotného principála, 
ale především k barokní divadelní tradici. 
Pro svůj repertoár si vybírá barokní 
texty a hledá, v jaké podobě se principy 
barokního divadla objevují dnes. A že to 
rozhodně není žádná historická nuda, 
o tom se přijďte přesvědčit na jejich 
představení Lakomce do Zahrady!

Setkání s režisérem
Petrem Haškem

Zajímá vás tradice barokního divadla 
a její význam v dnešní době? Přijďte na 
moderované setkání s režisérem inscenace 
hodinu před začátkem představení, 
v 18:00.

Mikulášský průvod pořádáme za zvláštní finanční podpory MČ Praha 11. 
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

Lakomec v podání Geisslers Hofcomoedianten
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

DĚTI HOLDOVALY ALKOHOLU
Večer 9.10.2010 si strážníci při 

běžné hlídkové činnos-

ti povšimli na dět-

ském hřišti v ul. 

V Ladech skupiny 

mladistvých, kteří 

místo aby si hráli, 

ve velkém holdovali 

alkoholickým nápojům. 

Při spatření strážníků se někteří dali 

na útěk a zanechali na dětském hřišti 

ležet v pískovišti dívku. Po příchodu 

strážníků na místo bylo zjištěno, že 

dívka je v bezvědomí, které jí způso-

bila konzumace alkoholických nápojů. 

Z tohoto důvodu strážníci dívce po-

skytli první pomoc a ihned přivolali 

rychlou záchrannou službu, která dív-

ku převezla do Fakultní � omayerovy 

nemocnice. Následně strážníci zjistili, 

že partička dětí bez dozoru slavila 15. 

narozeniny jednoho z nich. Z těchto 

důvodů strážníci celou událost po-

stoupili na odbor sociálních věcí, který 

si pozve rodiče nezletilých k dořešení 

celé události. 

NOČNÍ PROCHÁZKA SE MU NEVY-
PLATILA
Pozdě v noci 9.10.2010 hlídka strážní-

ků v Nešporově ul. spatřila muže, kte-

rý odpovídal popisu osoby celostátně 

hledané Policií ČR. Z tohoto důvodu 

strážníci muže zadrželi a vyzvali k pro-

kázání totožnosti. Následnou lustrací 

bylo zjištěno, že jejich podezření se 

zakládá na pravdě a jedná se o muže, 

po kterém bylo vyhlášené celostátní 

pátrání z důvodu prodeje drog. Z to-

hoto důvodu strážníci muže omezili 

na osobní svobodě a následně předali 

na Policii ČR k dalšímu šetření. 

PODEZŘENÍ NA BOMBU SE 
NAŠTĚSTÍ NEPOTVRDILO
Odpoledne 11.10.2010 bylo na L156 

oznámeno, že v autobusovém terminá-

lu Opatov se nachází podezřelé zava-

zadlo. Po příjezdu strážníků na místo 

bylo zjištěno, že se jedná o diploma-

tický kufřík, který ležel mezi lavičkami. 

Jelikož zde vzniklo důvodné podezře-

ní, že se může jednat o nástražný vý-

bušný systém, bylo ihned celé nádraží 

strážníky uzavřeno a na místo přivolá-

na Policie ČR s pyrotechniky. Po příjez-

du na místo pyrotechnici zjistili, že se 

jedná o prázdný kufřík, který odvezli 

k následné likvidaci. Po dvou hodinách 

uzavření byl opět obnoven provoz 

městské hromadné dopravy.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Strážníci se zaměřují mimo 
jiné na kontroly bezdomovců

SISI 
poradna

Ledvinova 2, 
149 00 Praha 11 

Městská část, strážníci městské policie, 

Magistrát hlavního města Prahy a jejich 

vzájemná spolupráce, ale také spoluprá-

ce s neziskovými organizacemi, hlavně 

se samotnými bezdomovci, mají zásluhu 

na tom, že Prahu 11 netrápí radikální 

problémy týkající se lidí bez domova. 

 Přesto strážníci tuto problemati-

ku v žádném případě nepouštějí z pole 

své pozornosti. Vzácně, ale přesto, se 

setkávají s tím, že lidé bez domova si 

rozbíjejí provizorní tábořiště v odlehlej-

ších částech městské části. Například 

31. října narazili strážníci v Milíčovském 

lese na dva lidi, kteří tu stanovali a zne-

čišťovali okolí. Navíc se ukázalo, že jeden 

z nich je veden v databázi osob hleda-

ných Policií ČR. 

 Ředitel OŘ MP Praha 11 Petr Schej-

bal nicméně takovou situaci považuje 

spíše za vzácnou a upozorňuje, že ke 

kontrole bezdomovců a míst, kde by se 

mohli zdržovat, má hned několik důvo-

dů. „Samozřejmě jedním z nich je zamě-

ření na osoby, po nichž pátrá Policie ČR, 

a také na dodržování zákonů a relevant-

ních vyhlášek. Neméně důležitým důvo-

dem je ale prevence. Zvlášť s přicházející 

zimou se strážníci soustřeďují také na to, 

zda lidé bez domova nemají nemoci 

nebo úrazy, které by jim například zne-

možňovaly pohyb. Mohou tím zachránit 

život,“ vysvětluje ředitel Petr Schejbal. 

Strážníci tak bezdomovcům mimo jiné 

radí například s tím, kde si vyřídit nové 

doklady, kde najít náhradní ubytování či 

pomoc v nouzi. „Pokud ale zjistíme, že 

dotyčný nestojí a pomoc a pouze poru-

šuje zákony, nastupuje represe,“ dodává 

ředitel Schejbal.

 Na prevenci se strážníci zaměřují prá-

vě s přicházející zimou. Nezřídka tak to-

tiž mohou pomoci skutečně na poslední 

chvíli a zachránit život člověku, který si 

například kvůli zdravotnímu stavu nedo-

káže pomoci sám.  MP hl. m. Prahy

Otevřené hodiny pro veřejnost:
úterý 

12.00 – 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 poraden-

ství - po předchozím objednání, Mgr. 

Milena Nováková, tel: 602 641 571)

FOTO: ARCHIV MP HL. M. PRAHY

ZDARMA
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SUDOKU
středně těžké obtížné

OMALOVÁNKY PRO DĚTI
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ZÁBAVA
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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
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INZERCE

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



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


