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Dětem přejeme šťastné vykročení 
do školního roku a vás všechny zveme na 

35. oslavy narozenin Jižního Města
více na straně 5, 16 a 17
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TEST 2007

NOVÝ RENAULT LAGUNA 
JIŽ OD 389 900 Kč

   limitovaná série se špičkovým audiosystémem 
již od č

 dvouzónová automatická klimatizace 
 bixenonové světlomety 
 integrovaný navigační systém Carminat TomTom 
 17˝ disky z lehké slitiny 
 nový motor 1,5 dCi 110 k, systém ESM, 

   spotřeba 4,2 l/100 km
5
LET
150 000 km*

Cena je uvedena včetně dodatečné slevy při fi nancování s Renault 

Finance a platí od 1. 9. 2011 do 30. 9. 2011. * Záruka 5 let nebo 

150 000 km (podle toho, která ze skutečností nastane dřív) vzta-

huje se na vozy  fi nancované s Renault Finance. Laguna: spotřeba 

4,0–14,5 (l/100 km), emise CO
2
 120–173 (g/km). Vyobrazení vozu 

je pouze ilustrativní.
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravoda-

je Klíč na území Prahy 11 má na starost 

Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 

2. září nedostali do schránek nebo byl po-

hozen na zemi, napište nám prosím na e-

mail: Szli� a.Jan@cpost.cz a uveďte ulici 

a číslo popisné. Můžete volat i na bezplat-

nou linku 800 104 300.
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TÉMA

A vítězem Soutěže – Regenerace 
Jižního Města 2011 se stává… 

Ocenění ve výši 50 tis. Kč získává těchto 

7 subjektů: Bytové družstvo Matúškova 

801–802; Družstvo „99“ – Háje (domy 

č. p. 601–603 ze Steinerovy ulice); Spo-

lečenství Podjavorinské 1598/6, Praha 

4; Společenství vlastníků jednotek pro 

dům čp. 659–661, Janouchova ul., Pra-

ha 4; Bytové družstvo Jažlovická 1326, 

1327, 1328, 1329, družstvo; Spole-

čenství vlastníků jednotek Podjavorin-

ské 1608–9 a Družstvo Kolského 1447 

ze Zdiměřické ulice. Výsledky soutěže 

schválilo na svém červencovém zasedání 

Zastupitelstvo městské části Praha 11. 

Třetího ročníku této soutěže se zúčastni-

lo 37 bytových družstev a společenství 

vlastníků. Ocenění bude výhercům slav-

nostně předáno v září v rámci letošních 

11 dnů Prahy 11. Všem obdarovaným 

blahopřejeme!

 Dary do Soutěže – Regenerace Již-

ního Města jsou poskytovány z Fondu 

podpory regenerace, který MČ Praha 11 

zřídila v zájmu zlepšení úrovně bydlení 

a životního prostředí v souladu s plat-

nou koncepcí regenerace Jižního Města, 

pro urychlení oprav a regenerace domů 

postavených panelovou technologií. 

Podmínky pro čerpání fi nančních pro-

středků z fondu jsou upraveny statutem 

a zásadami hospodaření fondu schvá-

lenými zastupitelstvem. Kromě darů 

do Soutěže – Regenerace JM slouží 

fond k poskytování vratných fi nančních 

výpomocí (půjček). Žádosti o poskytnu-

tí půjčky z fondu se podávají vždy k 30. 

září na předepsaném formuláři na odbor 

územního rozvoje.

 Více informací o Fondu podpory 

regenerace a o soutěži naleznete 

na www.praha11.cz v sekci Rozvoj a re-

generace – Regenerace JM.

odbor územního rozvoje

…BYTOVÉ DRUŽSTVO HRABÁKOVA 1972–1973–1974, KTERÉ ZÍSKÁVÁ 

FINANČNÍ ODMĚNU VE VÝŠI 350 TIS. KČ. ZA 2. MÍSTO ZÍSKÁVÁ DAR VE 

VÝŠI 200 TIS. KČ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU SULAN-

SKÉHO 698, 699, 700, PRAHA 11 A NA 3. MÍSTĚ SE UMÍSTILO BYTOVÉ 

DRUŽSTVO TEREROVA 1358/12, KTERÉ ZÍSKÁVÁ DAR 100 TIS. KČ. 

1. místo Hrabákova 1972–1973–1974

2. místo Sulanského 698, 699, 700 3. místo Tererova 1358/12
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TÉMA

i vám a hlavně přispěje k bezpečnosti 

našich dětí. 

 Rád bych vás také pozval na oslavu 

35. narozenin Jižního Města. Letošní 

oslavy narozenin – 11 dnů Prahy 11 za-

čínají už osmého září a potrvají jedenáct 

dní až do neděle osmnáctého září. Stej-

ně jako v předchozích letech jsme oslavy 

rozčlenili do tematických dnů tak, aby si 

každý mohl najít svoje téma a oblast, 

která ho oslovuje (samozřejmě ale bu-

deme rádi, pokud si užijete a přijdete se 

podívat na každý den oslav). Začínáme 

dnem školství, kdy slavnostně otevřeme 

zrekonstruovanou základní školu Pošep-

ného náměstí (článek a fotografi e z re-

konstrukce nejen této školy, ale také ZŠ 

Campanus, jejíž rekonstrukci jsme také 

právě ukončili, vám přineseme v říjnovém 

časopise Klíč). Následovat budou dny 

sportu, bezpečnosti, zdravotnictví, seni-

orů, také letos se můžete těšit na Cho-

dovskou pouť, Folklorní festival… Velmi 

mne těší, že v rámci oslav také slavnost-

ně otevřeme horolezeckou halu v Dono-

valské ulici, která se bude pyšnit nejvyšší 

lezeckou stěnou v Praze. V sobotu (17. 

9.) bude v Centrálním parku u stanice 

metra Opatov oslava narozenin s hud-

bou a pivem, kde bude připraven kultur-

ní a zábavný program pro celou rodinu. 

Celé oslavy budou také doprovázet do-

provodné akce. Například ve středu 14. 

9. u Obchodního centra Chodov je pro 

vás připraven zábavný program, kde 

vám mimo jiné zazpívají Maxim Turbu-

lenc. Více o 11ti dnech Prahy 11 nejdete 

ve vnitřní dvoustraně tohoto Klíče a sa-

mozřejmě aktuálně na webových strán-

kách městské části www.praha11.cz. 

 Přeji hezké září, příjemné oslavy na-

rozenin Jižního Města 

a těším se na setkání 

s vámi.

Váš starosta
Dalibor Mlejnský

Slovo 

starosty

DÁMY A PÁNOVÉ, MILÍ SOUSEDÉ 

Dovolte, abych vás opět po dvou měsí-

cích přivítal na stránkách našeho časo-

pisu Klíč. Doufám, že jste si letos i přes 

nepřízeň počasí krásně užili dovolenou. 

Velmi rád bych také pozdravil po prázd-

ninách všechny děti. I na letošní školní 

rok jsme pro ně připravili mnoho spor-

tovních i kulturních akcí. V rámci projek-

tu Bezpečné Jižní Město jsme letos pro 

všechny prvňáčky připravili malý dárek 

v podobě refl exních vestiček. Refl exní 

vestičky jsme již rozdali všem předško-

lákům v mateřských školách a ohlas byl 

jen pozitivní, doufám, že udělá radost 

➊

➍

➐

➋

➎

➌

➏

Ocenění:

➊ Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 659–661, Janouchova ul., Praha 4

➋ Bytové družstvo Jažlovická 1326, 1327, 1328, 1329

➌ Bytové družstvo Matúškova 801–802

➍ Společenství Podjavorinské 1598/6, Praha 4

➎ Společenství vlastníků jednotek Podjavorinské 1608–9

➏ Družstvo „99“ – Háje (domy č. p. 601–603 ze Steinerovy ulice)

➐ Družstvo Kolského 1447 ze Zdiměřické ulice
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

PO-
ČTVRTÉ 
RYBAŘILI. 
Přes čtyřicet 

malých rybářů si na 

začátku léta již po-

čtvrté změřilo své síly 

na Návesním rybníku 

v Újezdě u Průho-

nic na rybářských 

dětských závodech. 

Pořádala je MČ Praha 

11, MČ Praha-Újezd 

a o. s. Požerák. Ze 

43 závodníků jen 9 

neulovilo žádnou 

rybu, ostatní byli 

úspěšní. Kdyby se 

všechny ulovené ryby 

položily za sebou do 

řady, překračovaly by 

vzdálenost 17 metrů.

NA 
ZÁMKU. 

Prázdni-

nový výlet 

si v červenci užili 

jihoměstští senioři. 

Jeho cílem byl tajem-

ný hrad Grabštejn 

v severních Čechách, 

kousek od Liberce. 

Stojící v samém srdci 

Trojzemí, místa, kde 

se dotýkají hranice tří 

států – České republi-

ky, Německa a Polska. 

Součástí výletu byla 

prohlídka historických 

prostor hradu a okolí. 

V září je připraven 

pro seniory další zají-

mavý výlet (podrobné 

informace najdete na 

str. 22).

RADĚJI NE. Celkem častá situace na silnicích, tahle 

ale přímo na Jižním Městě. Co říct, abychom se 

neopakovali jako některá média? Prostě, i když je to 

tentokrát zřejmě jenom „plechárna“, raději ne! Pozornost 

se vyplatí. Přejeme jenom šťastné dojezdy.   

BEZSTAROSTNÉ. Dětský barevný koutek v Kultur-

ním centru Zahrada lákal dětské návštěvníky i o prázd-

ninách. Svůj čas tady trávily děti i přes občasnou nepří-

zeň počasí rády. Jak je ostatně vidět i z fotografi e. ☺

DIAMANTOVÁ. Milada 

Stránská a Ing. JUDr. Ja-

roslav Stránský oslavili 30. 

června diamantovou svatbu, 

také jim přejeme hodně štěstí a pohody. 

ADRENALIN. Fotograf Black Bee, častý 

přispěvovatel Klíče ☺, založil on-line časopis 

o adrenalinových street sportech BeeFreema-

gazine. Profi ly jezdců, reporty, fotogalerie, cestopi-

sy do exotických koutů naší planety, mnoho dalšího 

a samozřejmě fotky a články o Jižáku najdete na adrese 

www.beefreemagazine.cz.

Muzeu Prahy 11 v poslední 
době věnovali předměty, 
fota, texty nebo skeny:

Mgr. Věra Buková, Daniel 
Müller , Ing. Mojmír Struhár , 
Ing. Jan Šimánek, Odbor škol-

ství a kultury MČ Praha 11 

Zaslouží poděkování.

PŘISPĚLI MUZEU

klic_10_11.indd   6klic_10_11.indd   6 8/24/11   11:30:46 AM8/24/11   11:30:46 AM



Správné odpovědi z Klíče 9: 
na bílé stěně rozdělující patra 

chybí vzduchotechnika a nápis 

ABS, sedící muž v bílém nemá 

nápis na kalhotách, muž v čer-

veném má vypnutý počítač, 

na reproduktoru chybí oranžo-

vá cedulka.

Výherci knihy:
Tadeáš Havlík

Lukáš Szabo

Kateřina Beranová

Lenka Urovská

Martin Kync

Na fotografi i vlevo najděte 

5 rozdílů, kterými se liší od 

fotografi e nahoře. Svoje po-

střehy posílejte e-mailem na 

klic@praha11.cz, nebo po-

šlete poštou či zaneste na 

adresu redakce Klíče, Ocelí-

kova 672, Praha 11, 149 41, 

nejpozději do 12. září. Pět 

úspěšných a rychlých odmě-

níme knihou Praha 11 obra-

zem. Dnes budete hledat pět 

rozdílů na fotografi i z oblíbe-

né jihoměstské Balonstory. 

Vylosovaní výherci si mohou 

knihu vyzvednout po telefo-

nické domluvě (tel.: 267 902 

217) v redakci Klíče. 

Soutěž 
o fotopublikaci 
Prahy 11

Najdi 5 rozdílů

Milínská ulice se od roku 2003 nachází téměř na samém sever-

ním okraji Prahy 11, kde vybočuje z Klapálkovy ulice. Víme, že 

ulice nese jméno po obci a snad si ještě dokážeme uvědomit, 

že naše ulice byly pojmenovávány po obcích ve středních Če-

chách. Dokážeme si ale třeba Milín představit?

 Milín je příjemná obec s tradicí města (od roku 1621) v pa-

horkatině na Příbramsku s více jak dvěma tisícovkami obyvatel. 

Jde o staré osídlení, jak publikoval zdejší mnohaletý kronikář Jiří 

Vostárek, tradiční zde býval potravinářský průmysl. Ve dnech 

11.–12. května 1945 si ve zdejším regionu, u osady Slivice, 

dala 2. světová válka konečnou, aspoň v Evropě. Po posled-

ním boji s nepřítelem se zde vítězné armády setkaly. 

Jiří Bartoň

Ulice Milínská

ZAJÍMAVOSTI

7KLÍČ 10/2011

V těchto polích a v okolí 

padaly poslední 

výstřely.

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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INFORMACE ÚMČ

DÁMY A PÁNOVÉ, 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

červencové zastupitelstvo jedenácté 

městské části schválilo Zásady privati-

zace obecních bytů ve správě MČ Praha 

11. Lidově řečeno, budeme pokračovat 

v privatizaci obecních bytů započaté 

v 90. letech. Odprodej obecních bytů 

byl jedním z nosných bodů naší před-

volební kampaně a jistě si vzpomínáte, 

že jsem na četných setkáních s vámi 

na toto téma hovořil. Jsem tedy velmi 

rád, že se toto téma stalo i součástí ko-

aliční smlouvy po komunálních volbách 

a já vám mohu s čistým svědomím říci: 

 Vážení spoluobčané, prodej bytů 

ve správě městské části Praha 11 bude 

uskutečněn. (Podrobnosti k zásadám 

prodeje najdete na webových strán-

kách naší městské části www.praha11.

cz nebo vám je sdělí zaměstnanci úřadu 

či informačních kanceláří. 

 O dalším postupu vás také budu 

– bude-li to zapotřebí – informovat 

na stránkách časopisu Klíč.)

 Jižní Město bylo postaveno v 70.–

80. letech minulého století v době „re-

álného socialismu“. Po společenském 

zvratu na přelomu 80. a 90. let byly 

tyto bytové domy převedeny ze stát-

1. zástupce 

starosty

Na 9. zasedání čle-

nů Zastupitelstva 

městské části 

Praha 11, které 

se uskutečnilo 

ve středu 20. čer-

vence 2011, byly 

schváleny Zásady 

privatizace obecních 

bytů, převedených po roce 1990 bezú-

platně na obec, nyní v majetku hlavního 

města Prahy svěřeného městské části 

Praha 11. Zásady v plném znění najdete 

na webu městské části v sekci aktuality 

ze dne 21. července. 

red

Zastupitelé schválili 
zásady privatizace 
obecních bytů

Postřehy a dopisy 
našich čtenářů
Busta Generála Klapálka v novém světle. Na základě podkladů, kterými paní Třeš-

ňáková doložila rok, ve kterém se stěhovali první obyvatelé do domu v ulici Me-

todějova 1465, jsme si vyžádali dokumentaci od Stavebního bytového družstva 

NOVÝ DOMOV. Bytové družstvo potvrdilo, že kolaudační rozhodnutí domu nabylo 

právní moci dne 5. 4. 1978. 

Vážená paní Třešňáková, tímto prosím přijměte naši omluvu za špatně uvedený 

rok na bustě armádního generála Karla Klapálka. Spoléhali jsme, že podklady do-

dané panem Hrabicou, životopiscem pana Klapálka, a dcerou pana Klapálka jsou 

ověřené a pravdivé. Dle vyjádření zhotovitele desky a nápisu by přepracování čísla 

v letopočtu bylo samozřejmě proveditelné, ale celkový dojem busty by byl narušen, 

a také by hrozilo poškození fasády domu. Vzhledem ke všem okolnostem bychom 

neradi objednávali přepracování desky. Věřím, že naše důvody pochopíte a při-

jmete naši omluvu. Doufáme, že tato nesrovnalost nezkazí památku armádního 

generála Karla Klapálka, legionáře a hrdiny obou světových válek.

 Těšíme se na vaše dotazy a postřehy, ke kterým můžete využívat email: 

ctenari@praha11.cz

ního vlastnictví do obecního a to bez-

úplatně. V kontextu tehdejší doby se 

rozumělo „samo sebou“, že tyto byty, 

které obec získala zdarma, budou pou-

žity pro uspokojení potřeb občanů této 

obce, tedy bytových potřeb těch, kteří 

v těch bytech bydleli. Proto také větši-

na z nich, cca 90 %, byla v průběhu 90. 

let prodána jejich uživatelům za symbo-

lickou cenu; nyní v nich bydlí – ve svém 

– většina občanů Jižního Města, což 

je pro ně velká výhoda z řady důvodů 

a v neposlední řadě i proto, že nemusí 

platit nájemné, které v aktuálním čase 

překonalo sociálně únosnou úroveň.

 O uvedenou výhodu byla však část 

občanů připravena. 

 Ačkoliv v době privatizace bydleli 

ve stejných ulicích, domech a bytech, 

administrativním rozhodnutím jim byla 

levná koupě bytu odepřena, což lze po-

važovat za křivdu.

  Na základě výsledku komunálních 

voleb v r. 2010 se vedení radnice snaží 

tuto křivdu, která vznikla významné čás-

ti občanů Jižního Města tím, že jí v 90. 

letech nebyla umožněna privatizace 

obecních bytů za stejných podmínek, 

jako většině jejich spoluobčanů, zmírnit 

a byty oprávněným osobám prodat nyní 

za obdobných podmínek. 

 Vše je podrobně popsáno ve schvá-

lených Zásadách privatizace, kde je mj. 

uveden okruh oprávněných osob a pod-

mínky a způsob prodeje. 

 Tyto podmínky nemohou být zcela 

shodné se způsobem privatizace v 90. 

letech, neboť tehdy se prodávaly celé 

objekty právnickým osobám, složeným 

z nájemníků, kdežto nyní se budou 

prodávat jednotlivé byty do osobního 

vlastnictví fyzických osob.

 Znění Zásad bylo vypracováno sku-

pinou odborníků, zejména právníků, 

na základě dohody koaličních partnerů, 

vycházející z původně dost rozdílných 

stanovisek, a následně bylo předlože-

no k připomínkovému řízení občanům 

městské části Praha 11, kterých se 

týká, a to prostřednictvím Občanského 

sdružení Obecní domy Praha 11. 

 Na základě vyhodnocení předlo-

žených připomínek občanů bylo znění 

předložených Zásad v některých čás-

tech upraveno. 

 Významnou součástí Zásad je 

umožnění splátek kupní ceny. Ceny jed-

notlivých bytů budou stanoveny radou 

na základě znaleckých posudků jako 

ceny v místě a čase obvyklé při prodeji 

této kategorie bytů, tj. obecních bytů 

obsazených nájemcem.

 Předložené Zásady upravují pravidla 

prodeje velmi rozsáhlého počtu bytů, 

v řádu tisíců, a to v relativně krátkém 

čase cca 2 let. Tento proces si vyžádá 

řadu přípravných činností včetně úpra-

vy struktury úřadu městské části; první 

kontakt pověřených pracovníků s první 

skupinou z vás, uživatelů obecních bytů, 

by měl proběhnout již ve dnech, kdy bu-

dete tyto řádky číst. Osobně vynaložím 

veškeré úsilí, aby tento proces privati-

zace obecních bytů na Jižním Městě byl 

následně řádně uskutečněn.

Ing. arch. Oleg Rybnikář, CSc. (ČSSD)
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V červenci probíhaly na Formanské ulici 

namátkové radarové kontroly dodržo-

vání povolené rychlosti v obci. Řidiči, 

kteří nedodržují povolenou rychlost, byli 

přistiženi a pokutováni. Tuto dopravně 

bezpečnostní akci schvaluji a vítám. Pod-

le mého názoru by byla vhodnější mimo 

prázdninové měsíce (jaro, podzim), kdy 

je v naší MČ veliký automobilový provoz, 

větší pohyb chodců a cyklistů. V tomto 

směru budu apelovat na PČR.

 Václav Drahorád, starosta   

Historicky významná investiční akce, bu-

dova mateřské školy za téměř 25 mil. 

Kč, byla dne 30. 6. 2011 zkolaudována. 

V prázdninových měsících probíhá za-

řizování vnitřních interiérů školky, které 

budou do konce srpna dokončeny. Ve 

čtvrtek 1. září se zahájí provoz Mateřské 

školy Vodnická. Den otevřených dveří se 

uskutečnil 18. srpna 2011.

Václav Drahorád, starosta

Kolaudace investiční akce – dům služeb 

za 17 mil. Kč – se uskutečnila současně 

s mateřskou školou dne 30. 6. 2011. 

Městská část prodává nebytové a by-

tové prostory prostřednictvím realitní 

kanceláře Sting. Informace o prodeji zís-

káte na webových stránkách městské 

části: www.praha-ujezd.cz. V přízemí 

domu byl zahájen prodej základních po-

travin. Městská policie Prahy 11 zabyd-

luje svou novou služebnu. Společenský 

sál, který bude sloužit široké veřejnosti 

od podzimu letošního roku, zařizujeme 

základním vybavením. Probíhají přípravy 

využitelnosti sálu. Den otevřených dveří 

se uskutečnil 18. srpna 2011. 

Václav Drahorád, starosta

MČ Praha-Újezd zakoupila kolo 

značky Author pro městskou po-

licii Prahy 11. 

 Starosta V. Drahorád se zá-

stupcem starosty Ing. F. Rano-

šem předali dne 7. července kolo 

strážníkovi R. Masnicovi za účasti 

ředitele Obvodního ředitelství MP 

Praha 11 Bc. Petra Schejbala. 

Václav Drahorád, starosta

Zastupitelstvo MČ Praha-Újezd dne 
13. 6. 2011  
SCHVALUJE:

 koncepci rozvoje Mateřské školy Vod-

nická,

 uzavřít s fi rmou PREdistribuce, a. s., 

smlouvu o zřízení věcného břemene 

na parc. č. 283/1,

 zřízení věcného břemene ve prospěch 

Pražské plynárenské Distribuce, a. 

s., pro stavbu plynárenského zařízení 

umístěného na parc. č. 325/1,

 uzavřít nájemní smlouvu na parc. č. 

619/3, 626/20 a 626/21 s P. Moťkou,

 dar ve výši 3000 Kč Českému svazu 

ochránců přírody pro účel provozování 

pražské zvířecí záchranky,

 fi nanční dar ve výši 18 000 Kč Měst-

ské policii HMP, OŘ Praha 11 na nákup 

horského kola určeného pro strážní-

ky okrskáře zařazené k výkonu služby 

v MČ Praha-Újezd.

SCHVALUJE:

 s navrženým objemem a výškou stav-

by – Bytový dům Vodnická,

 s Vesteckou spojkou jako kapacitní 

komunikací pro tranzitní a kamionovou 

dopravu.

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

Měření 
rychlosti

Mateřská 
škola 

Dům služeb

Manželé Eva a Petr Holubíkovi oslavili 

11. srpna 60 let od svatby. Gratulu-

jeme a do dalších let přejeme mnoho 

lásky a porozumění. 

Srdečné blahopřání 
k diamantové svatbě

Předání kola

Důležitá usnesení zastupitelstva
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ŠKOLSTVÍ

Sportovní a volnočasové akce konané od 1. 9. do 30. 9. 2011
7. 9.

 Přátelské turnaje v šachu, scrabble a 
dámě pro všechny věkové kategorie
Farnost u kostela sv. Františka z Assisi 

(klubová místnost), Na Sádce 1296/18, 

Praha 4-Chodov. Akce se koná každou 

středu od 16.30 do 19.00 hod.

Šachový klub Jižní Město

Kontakt: Miroslav Beneš, tel.: 732 644 

691, e-mail: m.benes@volny.cz

9.–11. 9.
 Minibasketball Prague Open 2011

Sportovní hala Květnového vítězství 

1554

SK Zemanky ve spolupráci s ČBF, ČAMB, 

PBS, MHMP a MČ Praha 11

14. 9.  
 Atletika pro děti (ukázková akce pro 

děti ze základních a mateřských škol)
ZŠ Donovalská

MČ Praha 11 ve spolupráci s Českou at-

letikou, s. r. o., a ZŠ Donovalská

17. 9.
 Pražské cyklozvonění

Park u metra Opatov, start v 9.30, více 

na www.cyklozvoneni.cz

MČ Praha 11

Akce na další polovinu září najdete na 
webu Prahy 11  kultura a sport  
sport  přehled sportovních akcí

Nasadit tašku na záda, vzít mámu a tátu za ruku a jít. To je 

ráno 1. září v mnoha rodinách. Poprvé do školy! Zde je přivítá 

laskavá paní učitelka a začne nová etapa života nejen malé-

ho prvňáčka, ale i jeho rodičů. Velké těšení, radost, ale možná 

i trochu nejistoty, jak to všechno zvládneme.

 A pak uplyne rok jako voda a bude tu konec. V Mendelce 

se všechny čtyři první třídy sejdou na Slavnosti slabikáře. Děti 

přečetly svoji první knihu – slabikář – a sešly se spolu s paní uči-

telkou, rodiči a dalšími členy rodiny na opravdové velké oslavě.

 Vysvědčení dostávají i rodiče. Za přípravu dítěte do školy, 

za domácí úkoly, za komunikaci se školou a v neposlední řadě 

i za svačiny. Všude samé jedničky.

 Potom děti čtou. Krásně, plynule, ale občas i kostrbatě 

a potichu. Vždyť je tady tolik lidí!

 Nakonec dostávají prvňáčci pamětní list a novou knížku 

od rodičů, aby mohli ve svém snažení pokračovat. Rodiče pak 

píší na tabuli vzkazy a přání dětem i paní učitelce.

 Třídní v 1. A se usmívá. Na otázku: „Co budeme dělat zít-

ra?“, totiž slyší odpověď: „Číst!“

Martina � umsová, ZŠ Mendelova

První rok v Mendelce

Přidělením šesti bytů pro učitele podtrhli 

zástupci radnice Prahy 11 význam, kte-

rý kladou na kvalitu a úroveň našich škol 

a školek.

 Že nositelem kvalitního vzdělání je 

především výborný učitel, to si uvědomují 

všichni, kteří kdy do školy chodili. Získat 

takového učitele není vždy snadné, ale 

kolikrát je složitější vytvořit podmínky pro 

to, aby schopní lidé ze školství neodchá-

zeli. Snaží se o to každá ředitelka i ředi-

tel. Významnou podporou tohoto úsilí je 

i poskytnutí bydlení v jedenácté městské 

části, a to nejen v ubytovně pro učitele, 

která zde již několik let zdárně funguje. 

 Proto je každoročně pro školství vy-

členěno několik bytů. I letos budou ně-

které paní učitelky zahajovat školní rok 

v novém bytě. 

Mgr. Pavel Dittrich
ředitel ZŠ Donovalská

Priority našeho školství

 V Praze 11 vznikl nový oddíl s ná-

zvem FK Dukla Jižní Město, jehož cílem 

je sdružit co nejvíce mladých sportov-

ců a zaměřit se na rozvoj pohybových 

schopností dětí pod odborným vede-

ním trenérů mládeže FK Dukla Praha. 

Ve školním areálu Schulhoff ova k tomu-

to účelu vystavěla MČ Praha 11 moderní 

fotbalové hřiště a předala jej do užívání 

FK Dukla Praha. Zeptali jsme se ředitelky 

mateřské školky Mírového hnutí Hany Li-

secové Zimové, proč se rozhodla projekt 

jako první mateřinka podpořit?

 Zhruba před rokem mě oslovil před-

seda nově vzniklého oddílu FK Dukla JM 

p. Petr Sýkora a požádal mě o spoluprá-

ci na projektu. Nabídl našim dětem mož-

nost využití všech sportovišť na Mikulce 

i na Schulhoff ce k různým sportovním ak-

tivitám pod odborným dohledem našich 

pedagogů a trenérů Dukly Praha. To se 

mi samozřejmě líbilo. Pana Sýkoru znám 

a vím, že dlouhá léta působil jako trenér 

v FC Háje a že trénoval děti od nejmen-

ších až po dospělé. S dětmi to umí, sám 

má doma čtyři (smích). 

 Loni, když jsme začali o spoluprá-

ci uvažovat, byly volby a mnoho lidí si 

mohlo říct, že pomáhám, abych se zvidi-

telnila. Dnes se k této spolupráci hlásím 

a dělám to ráda. 

 Mám z toho dobrý pocit, je to vý-

borná myšlenka, kterou podporuje jak 

MČ Praha 11, tak Dukla Praha a zúročí 

ji ty nejmenší jihoměstské děti. Chci být 

u toho. red

Školka se připojí k projektu „Návrat ke hře“ 

FOTO: ZŠ MENDELOVA
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RELAX

•  ROOKIE CAMP 2011 – fl orbalová událost léta

•  Skautský oddíl 
Krhúti zve

V týdnu 16.–23. července proběhl 

ve středočeských Zbraslavicích za pod-

pory Prahy 11 první ročník fl orbalového 

campu s názvem Floorball Rookie Camp, 

který si dal za cíl nabídnout mladým fl or-

balistům a fl orbalistkám kvalitní fl orba-

lové tréninky a mnoho zábavy k tomu 

pod vedením zkušených trenérů a extra-

ligových hvězd. Děti absolvovaly mimo 

tréninkových jednotek v hale i různé ak-

tivity jako biatlon, vodní fl orbal, atd. Flo-

orball Rookie Campu se jako instruktoři 

zúčastnili extraligoví hráči jako například 

Aleš Hlavička, Jan Barák či bratři David 

a Michal Podhráští. Krom nich přijeli uká-

zat své dovednosti i reprezentanti Milan 

Fridrich, Matěj Jendrišák, David Rytych 

či fl orbalová legenda Radim Cepek. Dle 

reakcí dětí i rodičů se první ročník velmi 

povedl, a tak organizátoři pomalu začí-

nají spřádat plány na příští léto.

 Kemp se uskutečnil 16.–23. července 

2011 ve sportovním areálu Zbraslavice 

ve středních Čechách, kam jezdí na sou-

středění třeba nejlepší české fl orbalistky 

z Herbadent SJM Praha 11.

 Na účastníky čekal pečlivě sestave-

ný tréninkový plán a spousta zábavy. 

Žádné vyčerpávající výběhy, především 

se hrál fl orbal a zlepšovala hra přímo 

na hřišti. Děti čekala cvičení okoukaná 

z reprezentačních srazů, pro brankáře 

byla připravena lahůdka – Brankářská 

škola Honzy Baráka.

 Celý kemp, kterého se zúčastnilo 62 

dětí, proběhl absolutně bez problémů 

a dle komunikace s dětmi i rodiči byli 

všichni velmi spokojení. red

Vodáctví, bitvy s dřevěnými meči – dře-

várny na motivy fantasy příběhů, indián-

ština, táboření na sněhu, lanová centra, 

kola, každý týden družinové schůzky 

v naší klubovně, jedenkrát za čtrnáct dní 

výpravy, letní tábor v indiánských týpí – 

toto nabízíme v našem skautském od-

díle všem klukům, kteří chtějí něco pro-

žít. Na Jižním Městě fungujeme už přes 

dvacet let. Je ti devět až deset let? Mů-

žeš si vybrat družinu, a tím pádem i den 

v týdnu, kdy budeš chodit na schůzky. Je 

ti sedm, osm nebo třeba i víc, ale necí-

tíš se zatím na program velkého oddílu? 

Nabízíme ti odlehčený program v druži-

ně vlčat.

 Fotogalerie na www.krhuti.cz. Rádi 

tě mezi sebou uvítáme.

KONTAKT:
RNDr. Milan Kvíz, tel.: 723 181 880
e-mail: jana.kvizova@quick.cz

Oddíl stolního tenisu obecně prospěš-

né společnosti Sportovní Jižní Město, 

o. p. s., uskuteční nábor nových hráčů 

a hráček ročníků 2002 a mladších v her-

ně stolního tenisu v Mikulově ulici čp. 

1583. 

 Zájemci se mohou dostavit na zkušeb-

ní tréninky v září každé úterý od 15 do 18 

hodin přímo do herny či kontaktovat 

Zdeňka Šedivého (mobil 605 286 034) 

nebo Jiřího Fauska (602 513 057).

 Úspěchy našich současných svěřen-

ců získáváme pravidelně ze série turnajů 

Grand Prix pořádaných Pražským sva-

zem stolního tenisu, z přeborů Prahy 

či z republikových bodovacích turnajů. 

Cenné byly i zkušenosti z účasti na me-

zinárodních turnajích. Více informací 

o činnosti oddílu naleznete na interneto-

vých stránkách www.sjm-pinec.cz nebo 

www.sportovnijiznimesto.cz. 
red

• Stolní tenis hledá talenty

•  Sportovní jižní Město o.p.s. pořádá v průběhu 
měsíce září a října 2011 nábory mladých 
a šikovných dětí z celého Jižního Města

Florbalový oddíl
Kontakt a náborová činnost

Vedoucí FLK JM 

Karolína Šatalíková 

tel.: +420 608 508 967 

tel.: +420 728 220 910 

email: fl orbal@sportovnijiznimesto.cz

web: www.tigers-praha.cz

Běžecký oddíl
pro ročníky 2003 až 2000, od 6. září 

úterý a čtvrtky od 16 hodin na atletické 

stadionu Pošepného-Hrabákova.  

Kontakt a náborová činnost

Michal Javůrek

tel.: +420 733 364 824

email: info@sportovnijiznimesto.cz 

web: www.sportovnijiznimesto.cz

Stolní tenis
Kontakt a náborová činnost

Vedoucí STC JM 

Zdeněk Šedivý 

tel.: +420 605 286 034

email: stolnitenis@sportovnijiznimesto.cz

Fotbalový oddíl
Kontakt a náborová činnost

Sekretář FK JM 

Miroslav Procházka 

tel.: +420 608 840 585

email: fotbal@sportovnijiznimesto.cz

FOTO: ARCHIV KLUBU
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INZERCE

Služby
• MALOVÁNÍ BYTŮ, schodišť a kancelá-

ří, nátěry rovných plechových střech. Tel.: 

603 590 428.

• ÚKLID i přípravné práce před montáží 

oken a malováním, zakrytí, odsunutí nábyt-

ku, drobné opravy a následný úklid dle přání 

na 723 277 777.

• 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.

• KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE bytových 

jader, koupelen a nebytových prostor na klíč, 

ale i dílčí zednické a obkladačské práce, malo-

vání, voda, odpady, elektro vč. revize a další 

práce za rozumné ceny a ve vysoké řemeslné 

kvalitě. Tel. 775 394 136, email: fi alalad@

seznam.cz. 

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – opravy a vý-

měny baterií, WC, připojení praček, myček, 

výměny dřezů i kuchyňských desek, montáže 

a opravy rozvodů. Tel.: 737 384 001, email: 

fort.mirek@seznam.cz.

• VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, sklep či 

půdu levně. Tel.: 777 227 840.

• DODÁNÍ A MONTÁŽ koupeln. systémů RA-

VAK a NOVASERVIS. Sprch. kouty, vaničky, 

akryl. vany, invalid. program, termostat. ba-

terie atd. Vyškolení u výrobce, 15 let praxe. 

Instalatérství – R. Grešák, 603 225 535, 

www.koupelnicka.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.    

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

272 765 431.

• 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. 

• SERVIS PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ 
– pozáruční opravy, seřízení, výměny dvoj-

skel, opravy kování, výměna těsnění. Tel. 

773 432 159.

• ZEDNICKÉ PRÁCE, štukování, obklad, 

dlažby. Malířské a bourací práce, odvoz suti. 

Rekonstrukce jader, domků, nebyt. prostor. 

Rozumné ceny. Tel.: 603 538 738, e-mail: 

marti.dvorak@centrum.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, 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.

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 547 

– malování, lakování, štukování, fasády, za-

měření zdarma, práce i o víkendu. www.ma-

lovani-novotny.cz, e-mail: malovani.novotny@

seznam.cz.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných 

dvorů – vyklízení – stavební sutě, nábytek, 

elektrospotřebiče atd. Bourání, řezání příček, 

byt. jader (5900 Kč/jádro vč. odvozu). Tel.: 

775 677 928.

• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARIS-

TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 

PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. 

P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské 

práce. Bytová jádra a rekonstrukce bytů. 

KVALITA a ROZUMNÉ CENY. Rakovec 

267 913 922, 18.00-21.00, 608 709 716 

přes den, www.rakovec.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.

• MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štu-

kování, stěrkování. Tel. 606 227 390, e-mail: 

jsaifrt@seznam.cz.

• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-

pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme 

v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. 

Telefon: 272 761 234, 602 366 328.

• MYTÍ OKEN (plast. okna v 3+1 - cca 340 Kč), 

čištění koberců a čalounění. Tel: 606 148 453 

nebo 222 955 295, email: silha.j@seznam.cz 

- Fa Šilha.

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – 

V. Škapa, tel. 728 386 419.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 

plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-

tů, připojování kuchyní a podobně. Výměny 

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

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

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-

ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. 

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

• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ 
SKŘÍNĚ nová dvířka na vaši kuchyň a vest. 

skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, 

výměna prac. desky. Vrba – 603 438 707 

www.vrbakuchyne.cz.

• ODVOZ NÁBYTKU A ELEKTROSPOTŘEBI-
ČŮ, odvezeme Vám vše nepotřebné z vašeho 

bytu a sklepa. Provádíme celkové vyklízení, 

bytů NP a sklepů. Tel. 774 574 710.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-

keré zednické a obkladačské práce, malování, 

štukování, plovoucí podlahy. Kvalita a rozum-

ná cena. Tel.: 720 391 187, e-mail: skutchan@

seznam.cz. 

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

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

www.stehovanibytu.cz.

• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-prodá-

váme: ledničky, porcelán, obrazy, známky, po-

hlednice. Likvidace pozůstalostí. Po-Pá 10-17 

hod. Na universitním statku 1a, P10-Maleši-

ce. Tel.: 724 160 365, 274 779 716, e-mail: 

sormj@quick.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.

• VÝROBA Z PLEXI LASEROVOU TECHNO-
LOGIÍ – stojánky, poličky. Zpracování PVC 

a novoduru, kompletační práce. OBZOR, 

výrobní družstvo invalidů, tel: 241482408, 

mob: 602 667 001, e-mail: obzorpraha@

obzorpraha.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, úpra-

vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 

94, tel: 272 929 597.

• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-

lých a středních plemen. Leopoldova 1681, 

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

608 760 762. psikadernictvi.napady.net.

• NABÍZÍM RELAXAČNÍ MASÁŽE, manikú-

ru, modeláž UV gelem a pedikúru. Ke každé 

proceduře u nás obdržíte čaj nebo kávu. 

www.studio-de-soins.com.

• MASÁŽE – rekondiční, sportovní, relaxační, 

lávovými kameny, shiatsu, refl exní, medové. 

Dojíždím za klientem, tel.: 603 865 336.

• STUDIO IVETA OPĚT V PROVOZU na nové 

adrese, Formanská 212, bus 363 zastávka 

Kateřinky. Pedikúra – 190 Kč, manikúra, mo-

deláž, úprava vlasů od 80 Kč. Dosavadní zá-

kazníci cenově zvýhodněni. Iveta Brixová, tel: 

777 586 848.

• ADVOKÁTKA JUDr. S. Grivalská s kancelá-

ří u metra Háje. Řešení sporů a pohledávek, 

smlouvy a nemovitosti, byt. družstva a SVJ, 

rozvody a právo rodinné, občanské, obchodní 

a pracovní. Tel 603 823 260, www.grivalska.cz, 

email: offi  ce@grivalska.cz.

krizové situace  problematika závislostí  poradenství
Nabízí psychoterapeutka s výcvikem SUR a s více než dvacetiletou praxí na psychiatrii, 
posledních osm let se intenzivně zabývající léčbou závislostí (hry, alkohol, drogy…).

Tel.: 605 173 630                                  500 Kč/60 minut
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INZERCE

• 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, smlouvy, byty, 

nemovitosti, úschovy. Tel: 603 835 609, 

www.advocate-brown.eu, e-mail: eva.brown@

volny.cz.

• SERVIS POČÍTAČŮ u Vás doma či v kance-

láři. Zavolejte, ZDARMA přijedeme, ZDARMA 

poradíme, profesionálně opravíme, poradíme 

Vám s nákupem zařízení, zaškolíme Vás s po-

čítačem, m: 775 677 101, www.improvisio.cz.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, DVD, 

HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monitory 

a počítače. Rozumné ceny. AVC servis – tel.: 

222 361 720 a mobil: 602 390 630.

• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem 

PC s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS 

PC přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi, 

internetu, tiskáren. Doprava zdarma, m: 

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

• DAŇOVÁ KANCELÁŘ. Účetnictví, mzdy, ne-

mocenské, všechny druhy daní, práce u Vás 

nebo u nás. Tel. nonstop: 603 461 849, 

272 914 821.

• 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, KOUPĚ, 
výměn bytů. Dlouhodobá specializace na Již-

ní město, P4 a 10. Certifi kovaný realitní mak-

léř (ARKČR) Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, tel.: 

272 927 497, 607 636 784.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Městě 

o velikosti 3+kk/L až 4+1/L. Družstevní nebo 

OV. Nejlépe v blízkosti zeleně, s dobrou do-

stupností. Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• KOUPÍM MENŠÍ BYT (1+KK, 1+1, 2+KK 

apod.) v Praze 4. Lodžie vítána ale není pod-

mínkou. Může být i družstevní vlastnictví.  

Tel.: 607 686 460.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT na Praze 4, do 

3 mil. nejlépe v blízkosti Lesoparku nebo 

Milíčovského lesa. Platba v hotovosti. Tel.: 

777 211 671. 

• PRODEJE, PRONÁJMY, VÝMĚNY. Staráme 

se o Jižní Město. RIM Realit T: 725 001 188, 

E: rimrealit@rimrealit.cz, W: www.rimrealit.cz 

(najdete nás na adrese: Krejnická 2021/1, 

Praha 4 nebo Opatovská 1753/12, Praha 4).

• KOUPÍM BYT NA JIŽNÍM MĚSTĚ – PLAT-
BA IHNED V HOTOVOSTI, dluhy, exekuce, 

zástavy nevadí – zařídím. Hledám byt do 

3 mil. Kč. Volejte na 605 874 392.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT NA JIŽNÍM MĚSTĚ, 
platba v hotovosti – cena do 3,2 mil. Kč. Pro-

sím nabídněte. Tel.: 777 119 411.

• HLEDÁM BYT K PRONÁJMU v Praze a oko-

lí, dle velikosti do 15 000 Kč se všemi poplat-

ky. Zařízení dohodou. Tel.: 605 845 088, 

220 806 245.

• PRONÁJEM PĚKNÉHO BYTU v Praze 4, 

40 m2, panelový dům, může být se zařízením 

i bez, cena 9000 Kč včetně poplatků a energií. 

Volejte sl. Krajňákovou, tel.: 777 260 333.

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM, vilu, po-

zemek 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 vystěhování, uhradím za Vás 

případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace 

atd., vyřídím i právně velmi komplikované pří-

pady, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soud-

ní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost 

neoprávněně obsazenou, s nežádoucím ná-

jemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček 

mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hoto-

vosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 

nebo 603 420 013.

• HLEDÁME BYT KE KOUPI v této lokalitě 

za rozumnou cenu, OV nebo DV, blízko met-

ra, RK nechceme! Mobil: 773 453 825 nebo 

igna1978@seznam.cz.

• KOUPÍM BYT V PRAZE nebo Středočes-

kém kraji, do 50 km od Prahy. Platba hotově! 

Tel.: 722 509 947.

• VYUŽIJTE SLUŽEB NEJVĚTŠÍ RK na svě-

tě CENTURY 21! Sídlo: CENTURY 21 Alter 

Ego, Ocelářská 35, Praha 9 – Ing. J. Hege-

rová, mail: jarmila.hegerova@century21.cz; 

www.alterego.century21.cz; 603 515 443 – 

bydlím v Praze 11 a nabízím své služby: pro-

dej-nákup-pronájem bytů (všech nemovitostí), 

zejména nabírám nemovitosti k prodeji a po-

máhám s koupí bytů.

• SHÁNÍM DLOUHODOBÝ PRONÁJEM 

v Praze, blízko MHD, cena po domluvě, RK 

nevolat! Mobil: 773 457 486.

• PRO ZAMĚSTNANCE BANK a pojišťo-

ven sháníme k pronájmu byty všech ve-

likostí. Po celé Praze, i nezařízené. Tel: 

603 194 333.

• KOUPÍM BYT 1+1 až 3+1 v Praze, v osob-

ním či družstevním vlastnictví. Rychlá platba, 

na stavu nezáleží. Za vaše nabídky předem 

děkuji. Tel: 604 150 450.

 Ostatní
• SHÁNÍME NEBYTOVÝ PROSTOR v Praze 

11 na dlouhodobý pronájem.  Nabídněte pro-

sím na tel.: 722 217 706.

• SHÁNÍM PRONÁJEM NEBYTOVÉHO 
PROSTORU cca 25 m2 na zřízení šicí dílny se 

zavedenou elektřinou 380 V. Zuzana Berán-

ková, tel. č. 723 2427 89.

• UBYTOVÁNÍ zde na Chodově pro turisty 

a služ. cesty – v apartm., každý má vlastní 

WC/koup., i jen 1 osoba/1 noc, LEVNĚ, PĚK-

NÉ. Tel. 606 907 032, e-mail: deltatour@

cmail.cz, www.volny.cz/deltatour.

• GARÁŽ – DLOUHODOBĚ PRONAJMU 

na J.M., Holušická – hromadné garáže. Tel. 

777 081 144, vzdus@volny.

• 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, 603 195 336.

• ANGLIČTINA KVALITNĚ a s humorem, pár 

minut od vašeho domova na starém Chodo-

vě. Individuální výuka, všechny úrovně pokro-

čilosti. Bezplatná konzultace – 603 961 617, 

one2onejs@seznam.cz.

• ANGLIČTINA 200 Kč/60 min. Gymnazijní 

profesor v penzi může od nového školního 

roku přijmout nové žáky – doučování, přípra-

va na SŠ, příprava na matur., pomatur. studi-

um. Ul. Za rybářstvím, Praha 11 - Háje, tel. 

774 299 549.

• UČTE SE NĚMECKY S NÁMI! Nové sku-

pinové kurzy obecného a profesního ja-

zyka a dopolední kurzy s hlídáním dětí 

u metra Háje. Začínáme září/říjen. Více na 

www.jazykyhaje.cz a tel. 604 746 675.

• 3. ŘÍJNA OTVÍRÁME V CHOCERADECH 
ČESKO-ANGLICKOU ŠKOLKU. Kontakt: 

www.fi alka-chocerady.cz, mobil: 775 614 778 

– Jana Lightburn.

• TANEČNÍ DIVADLO Bílá velryba otvírá 

v září kurzy pro děti 5-8 let, KC Zahrada, Cho-

dov. NOVINKA Angličtina v pohybu: scénický 

tanec, prvky baletu a jógy, hry, pohybové di-

vadlo a hlas v propojení s angličtinou.

• HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID zdravotnického 

zařízení v blízkosti metra C – Chodov, "Doho-

da o provedení práce", přednost budou mít 

zájemci, kteří jsou očkovaní proti žlouten-

ce typu B. Nadstandardní mzda. Kontakt: 

606 823 920.

Trápí vás oslabená imunita?
Jste unaveni?

Vyžeňte toxiny z těla!
Studio NEXT WELLNESS  vám nabízí řešení.

Termín si rezervujte na tel.: 602 748 006, 728 301 003

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

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

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Obchodní centrum
Porovnání s minulostí tentokrát nejde 

tak hluboko. Můžeme zavzpomínat má-

lem všichni. Dokládá zato velkou pro-

měnu místa. 

 První fotografi e ze 4. dubna 2004 

připomíná stav, kdy se po desetiletích 

nečinnosti věci konečně dostaly do ne-

zadržitelného pohybu. Západně od dál-

nice, v rámci Jižního Města II, probíhaly 

zemní a brzy také stavební práce v pro-

storách po desetiletí nedořešených. 

Druhý záběr z března 2005 již ukazuje 

tyčící se stavbu. Ještě na přelomu let 

2005–2006 se ale zdálo, že výsledek 

je daleko. Od posledních měsíců roku 

2006 však známe a užíváme funkční 

areál architektonicky zajímavě řešených 

objektů mimořádně velkého obchodní-

ho centra. Zde ho připomíná foto z roku 

2008. 

Jiří Bartoň 

FOTO 4X: JIŘÍ BARTOŇ

2004

2006 2008

2005

Tenkrát o nás (ne)napsali

Stromy Jižního Města
V minulém čísle Klíče jsme vzpomínali 

na první, kdož se stěhovali na samém 

konci jara 1976 do panelových domů 

Jižního Města. Nadpis Tenkrát o nás 

(ne-)napsali měl navázat na články 

v předchozích číslech, obsahující věcné 

výňatky z dobových novin. Text končil 

otázkou, zda přidáte svou vzpomínku, 

ať telefonicky nebo e-mailem. Někteří 

již přidali a jsou to zprávy zajímavé, pro 

kronikáře velmi cenné. „Dárci vzpomí-

nek“ také slíbili, že ještě vše rozvedou 

a doplní o dobové dokumenty, aby se 

paměť uchovala v co největší úplnosti. 

Něco uplatníme již dnes pod nadpisem 

zbaveným závorky, protože tak lépe 

vystihne obsah. Tenkrát totiž média 

o našem Jižním Městě opravdu všelicos 

nesdělila. Psala pochvalně, ale přitom 

většinou jaksi frázovitě. Snad je tomu 

slovu dnes ještě rozumět. Často pros-

tě i z milých řádků uteklo lidské teplo, 

zatímco zmínky o nedostatcích, někdy 

docela průšvizích, zvažovali pisatelé 

jak na lékárnických vážkách a stylizo-

vali do nic nesdělující fráze. (Všechno 

to vyumělkované chlubení se i zamlčo-

vání popuzovalo a jistě pomáhalo vzni-

ku averze, na kterou pak Jihoměšťané 

i naše část Prahy dlouho neprávem 

dopláceli.) Jak jinak přitom zní věcná 

poznámka pamětníka: „Vlastní fotogra-

fi e nemám, neměl jsem tehdy ani foto-

aparát, všechno šlo na byt. Stál kolem 

čtyřiceti tisíc a to byly tenkrát velké pe-

níze.“ Nebo jiná, od jedné paní: „Vidíte 

ty vzrostlé stromy?“ ukázala na několik 

jehličnanů, jejichž vršky konkurují střeše 

čtyřpodlažního domu na rozhraní starší 

vesnické a navazující jihoměstské zá-

stavby. „Ty jsme si vysadili brzy po na-

stěhování, stromy tady tehdy chyběly. 

U nich jsme pak měli takový sousedský 

kout na sezení a povídání.“ Zkusíme 

mapovat tyhle „Stromy Jižního Města“, 

které si lidé sázeli sami, jak uměli. Po-

kud o nich ovšem dáte kronikáři zprá-

vu. Závěrem dnes jedna ze vzpomínek 

Ing. Jana Šimánka: „Jako první začalo 

občanům sloužit zdravotní středisko 

v Hviezdoslavově ulici. Od září zahájila 

vyučování Modrá škola, kam nastoupila 

do první třídy má nejstarší dcera. Pro-

blémy byly s telefonem, jediný veřejný 

telefon byl dole ve starých Hájích. Prv-

ního obchodu jsme se dočkali v listo-

padu. Pak se vše postupně rozvíjelo 

a dnes bychom své bydlení nevyměnili.“ 

(Pokračování.)   

Jiří Bartoň

Jehličnany na rozhraní 

zástavby.

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Výstavba JM, reprofoto, 

datované ručně 

1976.
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AKTUÁLNĚ

který se uskuteční na krásném novém hřišti FK Dukla Praha v areálu Schulhoff o-

va dne 7. 9. 2011 od 17.00 hod.

Vašim dětem nabízíme dlouhodobý proces výkonnostního růstu, nadstandardní 

podmínky v podobě krásných hřišť (přírodní tráva Schulhoff ova a Volkovova, 

které máme v nájmu, a umělá tráva Mikulovka), samozřejmě včetně materiálního 

vybavení a kvalitního tréninku. S nejmenšími dětmi budou pracovat licencovaní 

trenéři tak, aby se jim dostalo co nejlepší péče již od samotného začátku.

Těm nejlepším bude umožněn odchod do dnes již prvoligového klubu Dukla 

Praha, abychom zajistili jejich další výkonnostní růst a návaznost na profesio-

nální fotbal. Hráči, kteří nebudou ve výkonnostní špičce (těch bude samozřejmě 

většina), budou moci dále provozovat svou činnost v klubu FK Dukla JM, o. s., 

a dále rozvíjet sportovního ducha v příjemném prostředí.

Těšíme se na Vás.

Více na www.duklajm.cz nebo na tel.: 722 927 345.

Letos je to 6 let od uzavření smlouvy se 

společností Kompakt, s. r. o., díky které 

společnost Jihoměstská sociální, a, s., 

získala tzv. „auto za korunu“. Jednalo 

se o Ford Tranzit, který sloužil k rozvo-

zu obědů klientům JMS. Po šesti letech, 

během kterých vůz rozvezl více než 

150 tis. obědů, vypršela smlouva a ob-

jevily se stopy opotřebení. Proto došlo 

loni k dohodě mezi JMS, a. s., a společ-

ností Kompakt, s. r. o., o zopakování pro-

jektu, a díky sponzorům bylo v červnu 

předáno společnosti v pořadí již druhé 

„auto za korunu“. 

 Ředitel společnosti Jan Gabriel říká: 

„Reklamní společnosti se povedlo díky 

reklamám na vozidle zajistit dostatek 

fi nancí pro získání nového auta. Děkuji 

všem sponzorům, dovolím si je nazvat 

spíše partnery tohoto projektu – projek-

tu Sociální vůz. V dnešní nelehké době je 

obdivuhodné, že se našel dostatek spo-

lečností, ale i podnikatelů – jedinců, kteří 

jsou ochotni vložit prostředky do tohoto 

projektu. Jsem šťastný, že si naše spo-

lečnost uvědomuje, že senioři potřebují 

naši pomoc a jsem vděčný všem, kteří se 

projektu účastní. Díky všem.“

 Vozidlo můžete vidět i vy. Každý den 

se pohybuje po silnicích Prahy 11 a roz-

váží obědy našim klientům. Dík patří 

i MČ, která projekt podpořila, starostovi 

Daliboru Mlejnskému, který projekt vý-

razně podpořil. 

Pátý ročník Pražského cyklozvonění se 

uskuteční dne 17. září v prostorách bu-

doucího A-parku, U Ledáren v Braníku. 

Cyklistické pelotony se sjedou celkem 

z osmi městských částí. Po slavnostní 

jízdě se pelotony sjedou v A-parku, kde 

účastníky čeká příjemně odpoledne.

 V sobotu 17. září se pelotony sjedou 

na území „svých“ městských částí a vy-

dají se směrem k cíli. Letos se na orga-

nizaci akce podílí osm městských částí 

a hlavním organizátorem je městská 

část Praha 4.

 Pražské cyklozvonění pořádají spo-

lečně městské části Praha 11, 12, 13, 

4, 5, Libuš, Slivenec a Řeporyje ve spo-

lupráci s Nadací Partnerství a s hlavním 

městem Praha. Městské části se v pořá-

dání akce střídají, v roce 2011 je hlavním 

organizátorem MČ Praha 4. Ta na loňské 

akci přebrala štafetu v organizaci Praž-

ského cyklozvonění od zástupců Prahy 

5. Pomyslným štafetovým kolíkem se 

stal obří zvonek.

 Součástí bude zábavné odpoled-

ne pro rodiny s dětmi v A-parku v Pra-

ze 4. Cyklisté na místě dostanou opět 

možnost seřízení svého kola v servisu 

dílny Bajkazyl, budou si moct vyzkoušet 

„vypůjčená“ kola od fi rmy Homeport, 

a pokud se už dětem i rodičům nebude 

chtít na kolo, budou se moct projíždět 

po A-parku ve šlapacích autech.

 Aby nebylo pohybu pro tuto sobotu 

málo, soutěživí účastníci z řad mladších 

cyklistů mohou měřit své síly v závodě 

koloběžek, který v několika kategoriích 

bude probíhat v A-parku hned po zazvo-

nění :-). Třeba si z Pražského cyklozvoně-

ní odvezou nejen zvoneček, ale i nějakou 

cenu ze závodu.

 Přesně v poledne si pak účastníci 

připomenou loňský rekord a zvoněním 

všech cyklistických zvonků, které jsou 

zároveň symbolem Pražského cyklozvo-

nění, slavnostně zahájí setkání příznivců 

cyklistiky v roce 2011.

red

FK DUKLA Jižní Město, o. s.,
srdečně zve všechny malé příznivce fotbalu i s rodiči k náboru

(ročníky 2005, 2004, 2003, 2002, 2001),

Nové auto pro seniory Prahy 11

Pražské cyklozvonění klepe na dveře

Slovo 

zástupce 

starosty

MEDIOKRACIE

Moc médií roste. To je fakt. Je to fe-

nomén začátku třetího tisíciletí. Média 

vstupují do našich životů mnohem více 

a zásadněji, než si uvědomujeme, a po-

užívají k tomu veškeré jsoucí prostředky. 

Díky promyšlené, cílevědomé a někdy až 

brutální manipulaci nám mění reálný ob-

raz světa a my se tak postupně dovídá-

me, co je dobré, co špatné, kdo lže, kdo 

mluví pravdu, a kdo by nám měl či neměl 

vládnout. 

 O to totiž jde. O moc.

 Jsou snahy o integraci Evropy lo-

gickým vývojem společnosti nebo jde 

o dlouho chystaný a médii systematicky 

podporovaný projekt superstrátu?

 Jsou varování ekologů vedena oba-

vou o přírodu nebo jde jen o snahu posí-

lit určitou vlivovou skupinu?

 Je občanská společnost cíl nebo pro-

středek? 

 Všechny cesty do pekla vypadají stej-

ně. 

 Jedním z klíčových nástrojů je stra-

šení. Všeobecná preference špatných 

zpráv vyvolává dojem „hrozného světa“, 

který je třeba zachránit. A kdo bude tím 

mesiášem? Nechme se překvapit, zcela 

jistě se to dovíme z médií.

 A co bude dál?

 Jan Meixner

FOTO: ARCHIV
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Doprovodné akce: 
8. 9. začnou už od rána rozsvěcet ulice Jižního Města 

žluté gerbery, které budou rozdávány studenty v ulicích 

společně s informačními letáky s programem oslav 

35. narozenin Jižního Města a spolu s vědomostními 

soutěžními otázkami.

9. – 11.9. Prague Open 2011– mezinárodní basketba-

lový turnaj hráčů a hráček narozených 1999 a mladších – 

pořadatelem je Pražský basketbalový svaz a SK Zem-

anky, o.s.

8.00 – 20.00 hod. 
ZŠ Pošepného a Campanus
Oslavy jedenácti dnů začnou v 8 hodin slavnostním 

otevřením ZŠ Pošepného po rekonstrukci. Za dopro-

vodu hudby Hradní stráže bude v 8.15 slavnostně 

přestřižena páska. Těšit se můžete na vystoupení 

žáků školy. Od 16 do 20 hodin se uskuteční také 

slavnostní otevření ZŠ Campanus po rekonstrukci. Na 

náměstí budou ukázky středověkých řemesel, které si 

budete moci vyzkoušet.

Čtvrtek  8. 9. Den školství

Donovalská ulice
Bývalá výměníková stanice v ulici Donovalská 

(1662) se proměnila v horolezeckou halu se sedmnác-

timetrovou stěnou, která je nejvyšší v České republice 

a zároveň nabízí nejrozsáhlejší vnitřní lezeckou plochu 

pro lezení a bouldering o celkovém rozměru 1550 m2. 

Pátek 9.9.  Slavnostní otevření horolezecké haly

13.00 – 18.00 hod. 
Okolí Chodovské tvrze  
5. ročník Chodovské pouti si v ničem nezadá s těmi 

minulými. Od 13 do 18 hodin budou připraveny pro 

děti soutěže, pouťové atrakce, malování a spousty 

kreativních aktivit. Od 13 hodin začne cirkusová dílna, 

od 15 hodin divadélko a následovat budou soutěže 

a hry. Pokud jste hraví, můžete se zapojit i vy. 

Sobota 10.9.  Chodovská pouť

13.00 – 18.00 hod.
Centrální park u stanice metra Opatov
Přijďte se podívat na odpoledne plné zajímavostí. Od 

13 do 18 hodin na vás čekají ukázky složek integro-

vaného záchranného systému, zásahových aut a určitě 

se dozvíte, co ještě nevíte o práci záchranářů. A na 

dětském dopravním hřišti bude připraveno vydávání 

dětských řidičských průkazů.

Neděle 11.9.  Den bezpečnosti

Pondělí 12.9.   Farmářské trhy a Den životního 
prostředí

13.00 – 18.00 hod.
Centrální park u Komunitního centra 
Matky Terezy
Od 13 do 18 hodin na vás kromě Farmářských trhů 

čeká také mnoho ukázek z oblasti ekologie. Můžete se 

přijít poradit s mykology, vyzkoušet si vázání sušených 

květin, o své práci přijdou pohovořit ornitologové, 

dozvíte se něco o třídění odpadů. Čekají na vás i další 

ekologické aktivity a zábavné soutěže.

Na začátku Centrálního parku u Komunitního centra si 

děti zasoutěží v kreslení na chodník.

9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.
Poliklinika Šustova 
V rámci Dne zdraví proběhne také měření tlaku, 

rozdávání ovoce ☺ a chybět nebudou ani anketní otáz-

ky a soutěže na téma zdraví v ulicích Jižního Města.

Uvidíte prezentaci zdravotnických oborů, ukázky první 

pomoci, prohlídku vybraných pracovišť, konzultaci 

s lékaři (Vy se ptáte, my odpovídáme), prezentační 

stánky spolupracujících fi rem, lékařské přednášky, 

měření krevního tlaku a tuku pro veřejnost.

16.00 – 18.00 hod.  
Prohlídka nově otevřeného Stomatologické centra 
Háje, Kosmická 537 

Úterý 13.9.  Den zdraví
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9.00 – 17.00 hod.
ZŠ Donovalská, Schulhoff ova, ZŠ Mikulova, 
OC Chodov, Centrum bojových sportů Opatov
Představení projektu Atletika do škol. Od 9 do 12 hod. 

bude připraven sportovní program pro děti ze základ-

ních škol v areálu ZŠ Donovalská. Akce je pořádána ve 

spolupráci s Českým atletickým svazem.

Schulhoff ova: ukázka fotbalového tréninku oddílu FK 

Dukla Praha dětí a prvoligového týmu, po skončení 

autogramiáda fotbalových legend.

ZŠ Mikulova: Fotbalový turnaj mladších žáků – od 

15 hod., otevření beachového ráje dětem, ukázky 

profesionálů, soutěže a občerstvení.

V Centru bojových sportů Opatov vás při dnu 

otevřených dveří provedou od 16 do 19 hod. jednotliví 

trenéři bojových sportů. 

U OC Chodov bude od 9 do 17 hodin připraven pestrý 

program. Zveme všechny na den plný písniček, soutěží 

a super cen. Vystoupí Jana Kociánová, Vlastimil Korec, 

Maxim Turbulenc, kouzelnice Radana se synem Da-

nielem. Svíčky na maxi narozeninovém dortu sfoukne 

spolu s dětmi starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský. 

Provází Miloš Skácel, Vlastimil Korec a David Petřík. 

Středa 14.9.  Den sportu 

Změna programu vyhrazena.

PŘIJĎTE 

S NÁMI OSLAVIT 

35. NAROZENINY 
JIŽNÍHO MĚSTA

od 15.00 hod.
Srub Gizela
V oblíbeném srubu se budete bavit vy i vaše 

děti. Od 15 hodin pro vás bude připraven 

zábavný program plný her a soutěží. Nebude 

chybět oheň a opékání buřtů. 

V parku u stanice metra Opatov bude od 15 hodin 

předpremiéra sobotních 35. oslav narozenin Jižního 

Města. Přijďte na gurmánské speciality a lahodné pivní 

speciality.

Pátek 16.9.   Loučení s létem u srubu Gizela 
v Kunratickém lese a v parku 
u metra Opatov

13.00 – 17.00 hod.
Park u stanice metra Opatov
Od 13 do 17 hodin vystoupí u stanice metra Opatov 

folklorní soubory z tuzemska i zahraničí, představí se 

amatérské soubory z Bosny a Hercegoviny, Maďarska, 

Řecka. Domácí barvy bude hájit Hájíček a jako hlavní 

host vystoupí Zlaté husle se sólisty z Lúčnice ze Slov-

enska. V podvečer proběhne slavnostní vyhlášení 

3. ročníku soutěže Regenerace Jižního Města 2011.

Neděle 18.9.   Folklorní festival Jižní Město zpívá, 
hraje, tancuje

14.00 – 18.00 hod.
Klub seniorů, Křejpského ulice 1502
Těšit se můžete na šťavnaté selátko a zabíjačku, takže 

si milovníci masa přijdou na své. Nebudou chybět 

zábavné, taneční i sportovní soutěže. Za seniory přijde 

také známá spisovatelka PhDr. Marie Formáčková, 

která věnuje seniorům knížky. (Součástí bude také 

malá autogramiáda a samozřejmě příjemné posezení 

se spisovatelkou.)  

Čtvrtek 15.9.  Den seniorů

Sobota 17.9.  Oslava 35. narozenin Jižního Města

11.00 – 22.00 hod.
Park u stanice metra Opatov
Od 11 hodin pivní branch, od 13 do 22 hodin 

vystoupení dechových kapel včetně hostující 

kapely z Bavorska, folk, country, Pivapijáda. 

Na zdraví budete moci přiťuknout Jižnímu Městu 

k 35. narozeninám jihoměstskou pýchou 

z Jihoměstského pivovaru. Ochutnat budete moci 

2 roky zrající pivo Klášterního typu Salvátor 19%, 

Lipové pivo, Medové pivo z lesního medu a třeba 

Orange Ale z pomerančů. Nebude chybět živá hudba, 

dobré jídlo a pití a děti si přijdou také na své. Chystá 

se pokus o zdolání rekordu v pití piva z 1 litrového 

tupláku na čas. Pro gurmány tu bude pečené selátko, 

vlastní produkce klobásek, a mnoho jiných laskominek.

Pražské cyklozvonění 2011 – start v 9.30 u stanice 

metra Opatov.
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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

B Y T O V Á  J Á D R A
K U C H Y Ň S K É  L I N K Y  z a  r o z u m n o u  c e n u 

ZAJISTÍME VŠE – PRÁCE NA KLÍČ
S L E VA  2 0  %  p o u z e  v  Z Á Ř Í

tel.: 602 244 255, 241 730 387       www.bytovejadro.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

www.propostudio.cz 
Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4, tel./fax: 272 913 518, 

GSM: 602 224 745, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 900–1400

PROPO podlahové studio – Josef NYKL
Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu 
těchto materiálů pro byty i objekty: plovoucí podlahy, vinylové 
podlahy, PVC, koberce, linoleum, vlysy (i renovace), čistící zóny

„Dobře zpracovaná nabídka bytu je  
základem úspěšného prodeje a pronájmu. 
Prioritou jsou perfektní fotky, 3D půdorys, 
přesné informace, inzerce na předních  
realitních serverech a v tištěných mediích“, 
říká realitní makléř společnosti BLANÍK  
REALITY s.r.o., Rudolf Bálek. 

s.r.o., Blanická 16, Praha 2, Vinohrady

Pro naše klienty hledáme 
byty v lokalitě Prahy 11
Nabídněte Váš byt na tel.: 603 872 485  
nebo e-mail: blanik@blanikreality.cz

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 emis-

ních 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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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 ZÁŘÍ 2011
6. 9., 17.30–20.00: DRUM CIRCLE – skupinové 

bubnování – pravidelná bubnovačka pro veřejnost. 

Nejpřirozenější cesta k aktivaci skrytých afrických 

biorytmů. Od 17.30 rodiče s dětmi, od 18.30 další 

zájemci.

9. 9., 14.00–22.00: Dobytí Jižního pólu XI. – pro-

gram pro rodiny s dětmi na zahradě KC Zahrada, 

Street beatz stage v průjezdu objektu Slunečnice, 

od 19.00 v sále KC Zahrada kapely PRAGO UNION 

s živou kapelou, Basta Fidel, � e Unholy Preachers 

a Dreadrot. Pořádá organizace Proxima Sociale, o. 

s., aby propagovala své sociální služby poskytova-

né dětem a mládeži v obtížných životních situacích.

12. 9.–16. 9.: Týden otevřených dveří – vyzkou-

šejte zdarma kurzy a dílny v nabídce KC Zahrada 

a získejte slevy na zápisném! 

12. 9., 15.00–16.30: Výtvarné kurzy, pro děti 

do 10 let, tentokrát ZDARMA

12. 9., 16.00–17.30: Streetdance, pro teenagery, 

tentokrát ZDARMA

13. 9., 15.30–17.00: Divadelní dílna, pro děti 

do 10 let, tentokrát ZDARMA

13. 9., 16.00–17.30: Škola animace, pro děti 

do 10 let, tentokrát ZDARMA

13. 9., 17.00–18.30: Breakdance, pro teenagery, 

tentokrát ZDARMA

14. 9., 15.45–17.15: Moderní Yoyování, pro 

teenagery, tentokrát ZDARMA

14. 9., 16.00–17.30: Beatbox, pro teenagery, 

tentokrát ZDARMA

14. 9., 17.15–18.45: Žonglování, pro teenagery, 

tentokrát ZDARMA

15. 9., 16.00–17.30: Ateliér kreativního pohybu, 

pro děti do 10 let, tentokrát ZDARMA

15. 9., 16.00–17.30: Cirkusová školka Cirqueonu, 

pro děti do 10 let, tentokrát ZDARMA

15. 9., 16.00–18.00: Filmová dílna, pro teenagery, 

tentokrát ZDARMA

15. 9., 16.30–18.00: Streetdance, pro teenagery, 

tentokrát ZDARMA

13. 9., 18.00–2100: Rukavice pro zábradlí, 
ponožky pro lavičku – zkrášlujte veřejný prostor 

v rámci workshopu guerillového pletení s Hanou 

Vackovou.

17. 9., 10.00–12.00: Výtvarná dílna s paní 
Němcovou
21. 9., 17.00: Komunitní zahrada v Zahradě – září 

je měsíc úrody a sklizně, ale neznamená to, že 

ještě nemůžeme něco zasadit. Přijďte s námi sklidit 

úrodu rajčat a naplánovat příští sezonu.

24. 9., 15.00–18.00: Sobotní dílna fi lmové 
animace
29. 9., 19.00: Strange Love, Činoherní studio Ústí 
nad Labem – Martin Taclík jako poslední fanoušek 

kapely Depeche Mode v Čechách. Kultovní předsta-

vení z pera Jaroslava Rudiše se vrací do Zahrady! 

250 Kč/200 Kč (studenti a senioři)

PŘIPRAVUJEME:
12. 10.: Žalman a spol.
14. 10.: Orient – koncert

9. 11.: Mňága a Žďorp
11. 11. Jan Budař a Eliščin Band – 10 let KC 

Zahrada

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

Spojení: 7 minut pěšky od metra Chodov

Metro Chodov, bus 125,135,170, 203, 213, 293 – 

zast. Chodovská tvrz 

PROGRAM ZÁŘÍ 2011
Galerie otevřena út–ne 13.00–19.00
Koncerty, nekuřácká restaurace

VÝSTAVA:
17. 9., 18.00: Vernisáž výstavy Lubomíra Typlta – 

koncert, DJ´s

18. 9.–4. 11. 2011: Lubomír Typlt – malba Lubo-

míra Typlta (1975) je charakteristická svou formální 

syrovostí a spontánností. Ve svých obrazech rozvíjí 

mýtus o lidském jedinci, maluje absurdní příběhy, 

situace, přístroje... Výstava v Chodovské tvrzi bude 

prezentovat jeho poslední práce. 

PROGRAM:
10. 9., 13.00 –18.00: Chodovská pouť, 5. ročník 
– tentokráte v duchu výtvarném, plném malování, 

kreslení, stříhání, lepení a jiného tvoření.

13. 9., 9.30–12.30: Výtvarná angličtina pro děti 
od 3 do 6 let – první lekce, dále každé úterý

18. 9., 18.00–19.00: Jóga mezi obrazy s Koko – 

první lekce, dále každé pondělí

22. 9., 16.00: Lidé v místech – výtvarná dílna 
pro seniory – poprvé, dále pravidelně každý druhý 

čtvrtek

22. 9., 18.00: Jan Krhovský, fotoanalýza Jižního 

Města – přednáška 

24. 9., 15.00–17.00: Sobotní výtvarná dílna – pro 

rodiče s dětmi, poprvé, dále pravidelně každou 

druhou sobotu

PŘIPRAVUJEME:
Komorní houslové koncerty
Jaroslav Svěcený, Martin Zbrožek, Jiří Vodička, 

Lukáš Kuta, Václav Návrat, Jana Nováková-Vonáš-

ková, David Pokorný: osm jedinečných koncertů 

od října 2011 do května 2012. Předplatné se 

zvýhodněnými vstupenkami (8x za 990 Kč, 6x 

za 790 Kč) již v prodeji!

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 ZÁŘÍ 2011:
1.–2. 9., 14.00–19.00: Dny otevřených dveří. Pro-

hlídka prostor, možnost zápisu do zájmové činnosti 

a osobní kontakt s lektory. DDM JM, Šalounova 

a Květnového vítězství. 

7. 9., 14.00–18.00: Zastávka volný čas. Jízda 

historickou tramvají. Pražské domy dětí a mládeže 

pořádají akci, kde na jednotlivých stanovištích před-

staví široké spektrum své činnosti. 10. 9.: Janebův 

tajný závod. Šifrovací hra. Bloudění po Praze ještě 

nikdy nebylo tak zábavné! Praha.

24. 9., 9.00–18.00: Parníkem do ZOO. Pražské 

domy dětí a mládeže spolu se ZOO Praha připravily 

pro děti zábavný den plný her, soutěží a vystoupe-

ní. ZOO Praha.

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

Mateřské centrum 
Domeček
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 1, Praha 11

tel.: 773 993 985

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

www.mc-domecek.cz

Po prázdninách otevíráme Domeček v pondělí 5. 
9. 2011. Pozor na změny v pravidelném programu 
MC Domeček ve středy a čtvrtky.

Z PROGRAMU V ZÁŘÍ 2011:
Út 12. 9., 9.30–12.00: Dopoledne s Mary Kay. 
Pleťové masky, jemné denní nalíčení. 

Čt 15. 9. Zahájení výuky Hudební školy Yamaha – 

ukázkové lekce zdarma; zápis.

14.15: Robátka (4–18 měsíců)

15.15: První krůčky (1,5–4 roky) – začátečníci

16.15: První krůčky (1,5–4 roky) – pokročilí

Ne 25. 9. od 14.00: KOULELO SE KOULELO…. 
Oslava 14. narozenin MC Domeček. Připraveny 

jsou soutěže pro děti, tvoření, jarmark s odměnami, 

narozeninové překvapení, něco na zub. Jablíčka, 

kam se podíváte. K tomu ještě představení plné 

písniček skupiny Myš a Maš. Vstup dospělí 40 Kč, 

děti zdarma.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Po, 9.00–12.00: Otevřená herna    
Po, od 10.00: Zpívánky (hravé zpívání od peřinky 

do školky)

Út, 9.00–12.00: Otevřená herna
Út, od 9.30: Maminky s háčkem (aktuální datum 

na www stránkách)

Út, 15.30–17.30: Otevřená herna 

Út, 15.45–16.15: Angličtina pro děti 4–6 let
Út, 16.30–17.30: Angličtina pro děti 7–9 let 
(mírně pokročilí)

Út, 17.30–18.30: Angličtina pro dospělé – mírně 

pokročilí

St, 9.00–12.00: Otevřená herna
St, od 10.00: Zábavné cvičení rodičů a dětí od 18 
měsíců
St, 17.30–19.30: Poradna přirozeného plánování 
rodičovství (nutno objednat na tel.: 777 200 431 

nebo e-mail: ppr.por@seznam.cz)

Čt , 9.00–12.00: Herna pro děti od 0 do 18 měsíců
Čt , od 10.00: Cvičeníčko pro nejmenší
Čt , 14.00 –17.00: Hudební kurzy Yamaha
Pá, 9.00–12.00: Otevřená herna
Čt , od 10.00: Šikulové (tvořivá dílnička pro děti 

a rodiče)

Více informací na www.mc-domecek.cz

Jižní pól
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 ZÁŘÍ 2011: 
9. 9.: Hudební festival Dobytí Jižního pólu 11 – 
Prago Union, Basta Fidel, 14.00–23.30
14. 9.: Filmový klub na téma šikana – � e Klass, 
18.00
19. 9.: Den otevřených dveří pro veřejnost 
15.00–19.00 
22. 9.: Plánování výjezdu REP – vaše nápady 
a přání 17.00
Změna programu vyhrazena.

ddm jm
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ZÁŘÍ 2011

Benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

Tel.: 603 468 151

Z PROGRAMU NA ZÁŘÍ 2011:
Otevření nových prostor v objektu MŠ Vejvanov-
ského 1610 – Slavnostní otevření proběhne 2. 9. 

2011. Zápisy do nových kurzů budou od 30. 8. 

2011. Velmi se na Vás těšíme.

Nově u nás najdete FIT programy, které budou za-

měřeny na prevenci vadného držení těla a podporu 

správného vzpřimování, které obohatí naše kurzy 

o péči o zdraví Vašich dětí.

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

let, denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

FIT program průprava pro kluky a holčičky od 3 
let, po a st odpol.

ARTÍK – pohybová a výtvarná dílna, pro děti od 2 

let, st od 10.00.

FITcvičení pro maminky s hlídáním dětí, út 10.15 

a čt 11.00.

PILÁTES – cvičení pro krásu těla i ducha, po a st 

19.00.

Večerní FITcvičení pro ženy, čt 19.00.

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

Dětský FITaerobic 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 16.00–18 hod. 

Program hravé montessori učení – přirozené 

a hravé učení dětí, pohybový rozvoj s využitím 

prvků a pomůcek montessori pedagogiky pro děti 

od 18 měs.–3 let, pátek 10.00.

FIT cvičení na míčích pro dospělé – zdravotní 

cvičení podporující protažení a posílení nejvíce 

zatěžovaných svalových skupin, prevence bolestí 

zad a relaxace pro dobrou psychickou pohodu, 

úterý 18.45.

Cvičení pro těhotné – nabízí cvičení na míčích, 

posilovací a protahovací cvičení, relaxaci a dechová 

cvičení pro nastávající maminky, které hledají mož-

nost pohybu i v těhotenství, úterý 17.45.

Informační hodiny: pondělí 10.00 – 12.00

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

Komunitní centrum 
Matky Terezy
U Modré školy 1, Praha 11

tel.: 731 625 970

info@kcmt.cz

www.kcmt.cz

PRAVIDELNÝ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 
2011/2012:
DRAMATICKÁ DILNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ – 

každé pondělí v 17.00 

KOMORNÍ ORCHEST PRO MLÁDEŽ – každé 

pondělí v 19.00 

RODINNÁ TVŮRČÍ DÍLNA – každou středu 

v 15.30

SKAUTSKÝ ODDÍL – každou středu v 15.30 

a 17.00

KLUB UNIVERZÁLNÍCH SPORTOVCŮ – srazy před 

KCMT každý čtvrtek v 16.00

KSK Praha, o. s., www.kskpraha.org

Mateřské centrum DOMEČEK – YMCA Praha, o. s.

Pondělí až pátek od 09.00 do 12.00

Prostor k posezení pro maminky a herna pro děti. 

Vstupné 50 Kč, děti zdarma. 

www.mc-domecek.cz

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ – listopad až 

březen 2011 každé úterý

začátečníci – 18.45–20.30, pokročilí – 20.30–22.15

info a přihlášky na tel.: 604 808 515, www.astra-

praha.cz.

FILMOVÝ KLUB – každý třetí čtvrtek v měsíci 

v 19.00

promítání fi lmu s následnou debatou, vstup volný

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – každé úterý v 15.30

KLUB KŘESŤANSKÝCH SENIORŮ – se schází 

v objektu KCMT druhé pondělí v měsíci od 16.00 

k pravidelným přednáškám, dále pořádáme 

pravidelné sobotní vycházky a výlety. Info na tel.: 

272 920 904 (Ing. Decker) 

ANONYMNÍ ALKOHOLICI – každé pondělí v 17.30

PROGRAM V ZÁŘÍ 2011:
5. 9., 17.00: Dramatická dílna – zápis 

5. 9., 19.00: Komorní orchestr mládeže – zápis

7. 9., 15.30: Rodinná tvůrčí dílna – zápis

8. 9., 16.00: Klub univerzálních sportovců – zápis

15. 9., 19.00: Filmový klub – promítání fi lmu s ná-

slednou debatou, vstup volný

22. 9., 18.00: Svatováclavský koncert: Hudba 
Hradní stráže a Policie ČR – vstup volný

25. 9., 14.00: Narozeninová oslava mateřského 
centra Domeček

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C I

„Má příroda“ 
Fotografi e Petry Bastlové 

31. 8. – 30. 9. 2011 

po, st: 8.00–17.30 • út, čt: 

8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00

Radnice ÚMČ Praha 11, 

Ocelíkova 672, Praha 4.

Tel.: 267 902 323.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

JIŘÍ HŮLA 
Literatura na provázku 
Sešitková vydání povídek, básní 

a písniček, drobné, většinou černobílé 
tisky s výraznými dřevorytovými 

obálkami. Součástí výstavy budou 
ukázky českých písniček vydávaných 

ve dvacátých a třicátých letech 
20. století a fotografi e Jiřího Hůly.

Od 30. 8. do 1. 10. 2011
Knihovna Opatov – artotéka, 

Opatovská 1754, Praha 11

Otevřeno: po–út 9–19 , st–čt 12–19

pá 9–15 hod., tel.: 272 918 759
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Stomatologické centrum Háje
Stomatologické centrum Háje začalo po-

skytovat službu občanům Jižního Města 

v září 2010 a bude slavit 1. výročí své 

existence. Je zde 8 stomatologických 

ordinací a ordinace praktické lékařky. 

Stomatologickou péči doplňuje protetic-

ká laboratoř a panoramatický digitální 

rentgen, každá stomatologická ordinace 

má pracoviště dentální hygieny. Stoma-

tologické ordinace i praktická lékařka 

mají smlouvy se zdravotními pojišťovna-

mi. Je možno se objednat k těmto léka-

řům, protože všichni přijímají k registraci 

nové pacienty. V prostorách stomato-

logického centra je instalovaná výstava 

fotografi í Jitky Černé.

• MUDr. Luděk Adamec, MDDr. Milan 
Kopecký, MDDr. Veronika Hachová, tel.: 

272 941 362 nebo 601 221 016.  

• MUDr. Jana Cermanová a MDDr. 
Hana Glavanaková, jejich pracoviště 

je doplněno studiem pro bělení zubů. 

Tel.: 608 956 530, 608 903 233, 

608 903 333, www.dental-image.cz. 

• MUDr. Petra Klauberová a MUDr. Ka-
teřina Babičová, tel.: 774 257 354 

a 774 714 350, www.zidenta.cz

• MUDr. Nader Banitorof, možno se 

objednat na tel. čísle 608 712 233, 

www.dcclinic.cz 

• MUDr. Gabriela Mazurová, praktická 

lékařka, možno se objednat na tel. čísle 

722 766 736, má moderně vybavenou 

ordinaci.

• Rehabilitace Palas Athéna
Pracoviště rehabilitace Palas Athéna, s. r. 

o., poskytuje již mnoho let komplexní re-

habilitační péči. Možno se objednat na tel. 

čisle 272 952 758, nebo se dozvědět 

více na www.palas-athena.cz. V součas-

nosti došlo k rozšíření pracoviště, k stá-

vajícímu MUDr. Zdeňkovi Žážovi přibyly 

MUDr. Daniela Henterová a MUDr. Jana 

Kamitzová. Tým zkušených fyzioterapeu-

tů vede Mgr. Daniela Gašparínová.

MUDr. Ludvík Winkler
Palas Athéna, s. r. o.

Očkování proti vzteklině
Jižní Město I

Ve čtvrtek 13. října 2011
9–12 a 13–17 hod.

Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ 

Praha 11

Jižní Město II
Ve čtvrtek 20. října 2011

9–12 a 13–17 hod.
objekt Hráského ul. 1902 (garáž 

ve dvoře u jednopatrové budovy čp. 

1902, naproti řadě panelových domů 

čp. 1908 a 1909)

 Po dohodě je možné provést i trvalé 

označení psa mikročipem, který odpoví-

dá ISO standardu vydanému EU. Trvalé 

označení psa staršího šesti měsíců, cho-

vaného na území hl. m. Prahy, je povinné 

dle obecně závazné vyhlášky. Čipování 

je hrazeno chovatelem v plné výši. Cho-

vatel má nárok na úlevu od poplatku 

vždy ve dvou následujících letech po oči-

pování (vždy 350 Kč/rok), poživatelé in-

validního či starobního důchodu neplatí 

v uvedených letech poplatek žádný. 

 Další možností, jak trvale označit 

psa, je tetování odborně způsobilou 

osobou, které však v rámci hromadného 

očkování prováděno nebude. V případě 

označení tetováním není přiznáván ná-

rok na úlevu od poplatku.

Upozornění:
 Ochranné očkování je na území ČR 

povinné pro psy starší tří měsíců. Prová-

dí se 1x ročně a je hrazeno chovatelem.

 Možnost očkování i proti dalším in-

fekčním chorobám (kombinovaná vak-

cína). Pokud majitel psa nevyužije této 

hromadné akce, má možnost nechat si 

naočkovat zvíře u kteréhokoliv veterinár-

ního lékaře. Při očkování budou vydává-

ny ekologické sáčky na psí exkrementy.

Info OŽP na tel. č.: 267 902 357.

www.praha11.cz22

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Starosta Mgr. Dalibor Mlejnský zve seniory z Prahy 11 na:

Podzimní výlet seniorů
 Termín: 8. září 2011, odjezd v 8 hod., návrat cca v 17 hod.
 Doprava: autobusem od Komunitního centra Matky Terezy (metro Háje)
 Stravování: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim
 Cena výletu: senioři z MČ Praha 11 - 100 Kč
 Přihlášky: na bezplatné telefonní lince MČ 800 104 300 od 5. září 2011

Na co se můžete těšit:
 návštěva zámku Kačina,

který patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Původně sídlo 
rodu Chotků je obklopeno rozsáhlým anglickým parkem, kterým vede také naučná stezka.

 oběd

 prohlídka Muzea českého venkova,
kde se dozvíte více o historii stravování a proměnách českého a moravského venkova 
(historie zemědělství, potravinářských, kovo a dřevozpracujících řemesel, 
venkovské stavitelství aj.).
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AKTUÁLNĚ

Informace oddělení státní sociální podpory pro správní obvod Praha 11 
Úřadu práce ČR k prodloužení žádostí o přídavek na dítě od 1. 10. 2011
Vážení klienti,

oddělení státní sociální podpory pro 

Prahu 11 Úřadu Práce ČR nebude ani v 

tomto roce rozesílat podklady pro pro-

dloužení přídavků na dítě od 1. 10. 2011. 

Proto vám z důvodu zachování plynulos-

ti výplat dávky státní sociální podpory 

přídavek na dítě doporučujeme vyzved-

nout si osobně v příštích dnech potřebné 

tiskopisy vč. potvrzení o studiu pro děti 

starší 15 let na oddělení státní sociální 

podpory v Praze 11, Bohúňově ulici č. p. 

1553/2, Praha 4-Chodov a co nejdříve je 

pak následně odevzdat vyplněné, příp. 

potvrzené na stejném oddělení v jeho 

úředních hodinách. Bližší informace vám 

zodpovíme na tel.: 950 178 725.

Doba pro vyzvednutí tiskopisů:
Pondělí, středa 8–17 hod.

Úterý, čtvrtek 8–15 hod.

Pátek 8–14 hod.

Doba pro odevzdání tiskopisů:
Pondělí, středa 8–17 hod.

Úterý, čtvrtek 8–13 hod.

 Věříme, že tento krok přijmete s po-

chopením a neovlivní tak negativně kom-

fort námi poskytovaných služeb.

Děkujeme za pochopení

Jana Sklářová, vedoucí oddělení SSP 
pro Prahu 11, ÚP ČR

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 

oznamuje, že velkoobjemové kontejnery 

na objemný odpad (VOK) budou v září 

2011 přistaveny na Jižním Městě v níže 

uvedených termínech.

 OŽP upozorňuje, že VOK jsou určeny 

pouze pro objemný odpad z domácnos-

tí (nábytek, sportovní náčiní, koberce a 

podlahové PVC, umyvadla a záchodové 

mísy apod.), který nelze ukládat do běž-

ných kontejnerů, nikoliv pro odpad vzni-

kající při podnikatelské činnosti. Do VOK 

neodkládejte stavební suť, nebezpečné 

složky komunálního odpadu (baterie a 

akumulátory, barvy, chemikálie, zářiv-

ky apod.), vyřazená elektrická zařízení 

(chladničky, pračky, televize, monitory, 

počítače apod.) nebo biologicky rozloži-

telný odpad ze zahrad.

 Pokud je už VOK plný, neodkládejte 

do něho další odpad. Odpad neodkládej-

te ani mimo VOK.

 VOK budou přistaveny ve stanovený 

den nejpozději do 14.00 hod., odvezeny 

budou následující den s tím, že v případě 

přeplněnosti VOK bude odvoz uskuteč-

něn dříve.

Bližší informace získáte na odboru ži-
votního prostředí ÚMČ Praha 11
Vidimova 1325, Praha 11
 tel.:  267 902 367, 267 902 320 

nebo 267 902 514.

Jižní Město I 

A. Malé–Hviezdoslavova 21. 9.

Bachova 1593 20. 9.

Bachova–Mikulova 6. 9.

Blažimská–Klapálkova 20. 9.

Brandlova 1641 (za Startem) 13. 9., 26. 9.

Brodského 1671 13. 9.

Černockého (parkoviště) 26. 9.

Doubravická–Bohúňova 7. 9.

Hlavatého–Mejstříkova 14. 9., 29. 9.

Hněvkovského 1374 6. 9., 20. 9.

Chomutovická 7. 9., 21. 9.

Janouchova 671 (u MŠ) 29. 9.

Konstantinova–Metodějova 14. 9.

Kosmická–Anny Drabíkové 29. 9.

Kryštofova–Kazimírova 14. 9., 29. 9.

Křejpského 1514 7. 9., 21. 9.

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 20. 9.

Majerského–Samohelova 13. 9.

Matúškova 831 (u Blankytu) 6. 9., 20. 9.

Metodějova (parkoviště) 29. 9.

Michnova–Podjavorinské 13. 9., 26. 9.

Mnichovická–Tatarkova 7. 9., 21. 9.

Mokrá–Zimákova 6. 9.

Plickova 880 14. 9., 29. 9.

Radimovická 1424 (parkoviště) 21. 9.

Rujanská–Donovalská (u TS) 13. 9.

Schulhoff ova 794 26. 9.

Stachova–V Hájích 6. 9.

Štichova 640 (parkoviště) 21. 9.

Tererova (u ZŠ) 14. 9., 29. 9.

Valentova (parkoviště proti č. p. 1737) 13. 9.

Ženíškova–Květnového vítězství 20. 9.

Jižní Město II + starý Chodov 

Dědinova–Filipova 12. 9.

Gregorova–Hrudičkova 12. 9.

Hráského–Jarníkova 5. 9.

Hrdličkova–Blatenská 12. 9., 26. 9.

K Dubu 5. 9.

Krejnická 2021 (za Chrpou) 12. 9., 26. 9.

Láskova–Malenická 5. 9., 19. 9.

Lažanského 5. 9.

Nechvílova 1826–29 19. 9.

Petýrkova 1953 26. 9.

Pod Vodojemem 5. 9.

U Nové dálnice 19. 9.

Vojtíškova 1783 19. 9.

Velkoobjemové kontejnery – září 2011
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Možná vás to překvapí, ale 
Kulturní centrum Zahrada letos 
v listopadu oslaví už 10 let svého 
provozu. V listopadu 2001 byly 
nově zrekonstruované prostory 
zpřístupněny veřejnosti, sice 
částečně, ale byly.

Již od září proto bude Zahrada slavit 
desáté výročí speciálním programem 
a akcemi. Začíná se tradičním Týdnem 
otevřených dveří od 12. do 16. září, který 
kromě všech kurzů a dílen přinese řadu 
překvapení. Divadelní sezona hned zkraje 
nabídne lahůdku – kultovní představení 
Strange Love, které pro Činoherní studio 
v Ústí nad Labem napsal Jaroslav Rudiš. 
V roli posledního fanouška skupiny 

Depeche Mode v Čechách hraje Marek 
Taclík. Mezi další lákavé akce divadelní 
sezony bude letos patřit hostování 
brněnského Divadla Líšeň v divadelním 
stanu na Jírovcově náměstí s cenami 
ověnčeným představením Putin lyžuje 
v říjnu nebo hostování Taťány Medvecké 
v představení Poprvé vdaná 8. prosince.

To nejvýživnější vás ale čeká, pokud 
jste hudebními fanoušky. Popřát vše 
nejlepší Zahradě k narozeninám přijedou 
Žalman a spol. (12. října), Mňága a Žďorp 
(9. listopadu) a především na oficiálně 

stanovené datum oslav – 11. 11. 2011 – 
Jan Budař a Eliščin Band.

Součástí jubilejní sezony je i rozsáhlý 
projekt Lidé v místech, který se bude 
věnovat historii, současnosti i budoucnosti 
Jižního Města. Projekt, který podpořil 
např. Visegrádský fond nebo Nadace OKD, 
bude sbírat vzpomínky, paměti i příběhy 

z Jižního Města z dob starých i nových, 
aby vytvořil jeho mapu historie a identity. 
Organizátoři z KC Zahrada a Chodovské 
tvrze uvítají všechny zajímavé podněty. 
Příležitost podělit se o svoje vidění Jižního 
Města budete mít dokonce pravidelně 
každý druhý čtvrtek od 16.00 do 20.00 
v Chodovské tvrzi. První termín setkání 
Lidé v místech se koná 22. září a bude 
spojený s přednáškou Jana Krhovského, 
který několik let fotograficky dokumentuje 
a analyzuje Jižní Město a jeho lidi.

Housle v Chodovské tvrzi

Chodovská tvrz je díky Jaroslavu 
Svěcenému neodmyslitelně spjata 
s houslemi. Letos navíc naváže 
na dlouholetou tradici komorních 
koncertů vážné hudby. Od října se 
spustí cyklus komorních houslových  
koncertů, na které se podařilo pozvat 
velmi zajímavé hráče na tento klasický 
nástroj. Od hvězd klasické hudby, mezi 
které bude samozřejmě patřit i Jaroslav 
Svěcený, přes experimentátory, jako je 
např. Lukáš Kuta, až po jazzmana a herce 
Martina Zbrožka se představí 8 předních 
českých interpretů. Výjimečnost a kouzlo 
koncertů v Chodovské tvrzi spočívá 
v jejich komorní, až intimní atmosféře. 
Houslové recitály tak budou vždy jistě 
jedinečným zážitkem. V prodeji je již 
zvýhodněné předplatné na 8 nebo 6 
koncertů, první koncert se koná v říjnu 
2011.

Nová sezona v Zahradě 
ve znamení 10. výročí

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

Týden otevřených 
dveří v KC Zahrada 
12.– 16. září

Přijďte si zdarma vyzkoušet ukázkové 
lekce – probíhají v termínech 
pravidelných kurzů. Těší se: 
cirkusová školka Cirqueonu (nejen 
na klauny), divadelní dílna (na herce 
i kulisáky), street dance a breakdance 
(jen na tanečníky), žonglování 
(na kouzelníky bez kouzel), škola 
animace (na nové postavičky), fi lmová 
dílna (na Oscary). Našimi specialitami 
jsou dále YoYování pod vedením mistra 
Evropy Vaška Kroutila, beatboxová 
dílna s legendárním Jaro Cossigou, ale 
i zumba pro dospělé! Pro nejmenší děti, 
aby se dobře klubaly, máme nachystáno 
v Ateliéru kreativního pohybu divadelní 
tancování. www.kczahrada.cz.
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Chodovská tvrz v září otevírá LOCHT – 
lektorské oddělení Chodovské tvrze

C H O D O V S K Á T V R Z

L E D V IN O VA 9 ,  14 9 0 0 P R A H A 4

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

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

Chodovská tvrz
Ledvinova 9
149 00 Praha 4

T: 267 914 831
E: info@chodovskatvrz.cz
www.chodovskatvrz.cz

Chodovská tvrz je nejvýznamnější 
historickou památkou na Jižním Městě. 
Její historie sahá až do 13. století, ale 
svou stávající programovou nabídkou 
se pohybuje v aktuální současnosti. 
Hlavní snahou Chodovské tvrze je 
zprostředkovávat kontakt se současným 
výtvarným uměním, komorní vážnou 
hudbou, historií a identitou místa, které nás 
obklopuje – sídlištěm Jižní Město.

Od září 2011 se proto otevírá Lektorské 
oddělení Chodovské tvrze. Pod vedením 
odborných lektorů bude realizovat 
doprovodné a vzdělávací programy 
pro širokou veřejnost i školy. Pozvánka 
lektorského oddělení zní jednoduše: 
přijďte se dozvědět více o současném 
umění a místě, ve kterém žijete!

Nabídka Lektorského oddělení 
Chodovské tvrze:

Pravidelné vzdělávací programy 
Lidé v místech *)
Jednou za 14 dní, vždy ve  čtvrtek, 

od 16 do 20 hodin. (Začínáme 22. září!!!)
Kreativní odpoledne pro všechny, kteří 

se zajímají nejen o umění, ale též  o Jižní 
Město, o jeho historii či budoucnost 
a o zajímavé osobnosti zde žijící (malba 
krajiny či zátiší, přednáška nebo fi lm pro 
pamětníky).

*) Doporučujeme též seniorům!

Sobotní dílna 
Pro děti od 5 od 13 let i (pra)rodiče.
Jednou za 14 dní, vždy v sobotu, od 15 
do 17 hodin. (Začínáme 24. září!!!)
Poznávejte sami sebe a svět kolem vás 
jazykem umění – zrak, hmat, sluch, barva, 
linka, celá noha, tužky, lepidlo a nůžky – 
o vaši bezpečnost se postarají naši školení 
lektoři!

Živá neděle 
Pro děti od 3 do 10 let i (pra)rodiče.
Každou neděli od 15 do 17 hodin. 
(Začínáme 2. října!!!) 

Pohádky, čtení v parku či rodinný fi lm? Tak 
dorazte...

Dopolední angličtina
Pro děti od 3 do 6 let hravě a zábavně 
anglicky odmala.
Každé úterý od 9.30 do 12.30 hodin. 
(Začínáme 13. září!!!)

Jóga mezi obrazy (pro začátečníky 
a mírně pokročilé)
Každé pondělí od 18 do 19 hodin. 
(Začínáme 18. září!!!)
Jógou k tělesnému i duševnímu zdraví pod 
vedením Koko (cena za lekci: 120 Kč; 5 
lekcí: 500 Kč).

Vzdělávací programy pro školy 
a zájmové skupiny

Všechny programy se uskutečňují 
ve variantách pro 1. a 2. st. ZŠ a SŠ; 
objednání je možné nejpozději 7 dní 
předem.

Vzdělávací program k aktuální výstavě
Vzdělávací program k výstavě využívá 
reálných a aktuálních uměleckých děl; 
žáky a studenty dostává do situace, kdy 
se řeší „co říkáme, jak to říkáme a proč 
to říkáme”; následná výtvarná dílna 
pak umožňuje využít poznatky v praxi 
a v konfrontaci s ostatními; vhodné nejen 
pro učitele VV, ČJ, OV. 
Délka programu: 1,5–2 hodiny.

Obraz a hudba – vrstvení a skládání
Vzdělávací program srovnává výtvarný 
a hudební tvar, používá ukázky i reálná 
díla a s následnou tvůrčí dílnou umožňuje 
nové vnímání dvou ze způsobů lidské 
komunikace – obrazu a zvuku. Vhodné 
nejen pro učitele VV či HV.
Délka programu: 1,5–2 hodiny.

Místo, kde žijeme
Architektura, urbanismus, funkce – 
možnosti řešení místa; my, prostor a čas; 

Chodovská tvrz a její historie jako výchozí 
bod ke zkoumání prostoru, kde trávíme 
(ne)dobrovolně svůj čas. Vhodné nejen pro 
učitele VV, ČJ či OV.
Délka programu: 1,5–2 hodiny.

Jednorázové akce 
Poločas výstavy

Komentovaná prohlídka s autorem aktuální 
výstavy spolu s programem na přání 
autora; přijďte se nejen dozvědět, co si 
autor skutečně myslí a proč dělá, co dělá, 
ale také pobavit se.

Komentovaná cykloprohlídka 
po normalizačních sochách
Chcete poznat tajemství soch, které nás 
obklopují? Jezdíte rádi na kole? Pak se 
zúčastněte projížďky s Pavlem Karousem, 
autorem projektu Vetřelci a Volavky.

Projížďka retrobusem s kronikářem 
po památkách Jižního Města
Zajímají Vás památky a historie Jižního 
Města? Už jste někdy jeli legendárním 
autobusem RTO? Spojte příjemné s ještě 
příjemnějším a nebudete litovat.

Aktuální nabídka Lektorského oddělení na vás čeká 
na webu www.chodovskatvrz.cz, e-mailu locht@
chodovskatvrz.cz nebo na telefonu 267 915 444. 
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

JEL NAČERNO. Dopoledne 9. června 

bylo na operační středisko OŘ MP 

Praha 11 oznámeno re-

vizorem Dopravního 

podniku hl. m. Pra-

hy, že ve vestibulu 

metra Chodov muž 

nemá platný jízd-

ní doklad a odmítá 

prokázat svoji totož-

nost. Po příjezdu strážníků na místo 

bylo zjištěno, že se jedná o černého 

pasažéra a že je po dotyčném muži 

vyhlášeno celostátní pátrání Policií 

ČR. Z tohoto důvodu strážníci muže 

předvedli na místní oddělení PČR, kde 

ho předali k dalšímu šetření.

NALEZENÉ DĚVČÁTKO. Večer 10. 

června bylo oznámeno na služebnu OŘ 

MP Praha 11, že u benzinové čerpací 

stanice v ul. Mírového hnutí je plačící 

děvčátko. Po příjezdu strážníků na mís-

to bylo zjištěno, že se jedná o 5letou 

holčičku, která se městskou hromad-

nou dopravou vypravila za svým ot-

cem. Jelikož zabloudila, strážníci zjistili 

následnou lustrací, kde bydlí její otec 

a v pořádku a bez zranění děvčátko 

v místě bydliště otci předali.

ZTRACENÝ DŮCHODCE. Odpoledne 

11. června bylo vyhlášeno celostátní 

pátrání po 80letém důchodci, který 

odešel ze svého bydliště a nevrátil se. 

Po hodinovém pátrání strážníků byl 

dotyčný muž nalezen u kruhového ob-

jezdu v ulici Opatovská, a jelikož nebyl 

zraněn a byl v pořádku, strážníci muže 

převezli do jeho trvalého bydliště, kde 

ho předali manželce.

ZADRŽENÍ CELOSTÁTNĚ HLEDA-
NÝCH OSOB. V měsíci červnu stráž-

níci svojí systematickou činností za-

drželi ve třech případech na území 

městské části Praha 11 tři celostátně 

hledané osoby, které následně před-

vedli na Policii ČR, kde je předali k dal-

šímu šetření. 

STRÁŽNÍCI ZACHRÁNILI ŽIVOT. 
Pátrání po muži, který chtěl spáchat 

sebevraždu, bylo vyhlášeno 1. červen-

ce Policií České republiky. Tento čin 

chtěl dokonat právě na území měst-

ské části Praha 11. Pátráním všech 

hlídek strážníků se podařilo muže 

nalézt v části Hostivařské přehrady 

ještě naživu. Následně mu strážníci 

zabránili v dalším sebepoškozování, 

poskytli první pomoc, přivolali Policii 

ČR a rychlou záchrannou službu, která 

ho převezla do nemocnice.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Strážníci bojují proti vandalismu

Kácení dřevin na Opatově

Na konci července byli „jedenáctkoví“ 

strážníci voláni do ulice Květnového 

vítězství, kde měl někdo poškozovat 

zaparkovaná auta. Na místě našla hlíd-

ka strážníků dvě vozidla s ukopnutými 

zpětnými zrcátky, jedno z aut mělo navíc 

rozbité čelní sklo. Nedaleko od obou vo-

zidel postávala skupinka dvou mladíků 

a jedné ženy. Svědkové označili strážní-

kům jednoho z mladíků jako pachatele, 

který vozidla poničil. Jednadvacetileté-

ho mladíka si na místě převzali policis-

té. Pachatel tak do jisté míry následoval 

svého předchůdce, který v květnu letoš-

ního roku trávil čas tím, že v Markušově 

ulici ničil lak na zaparkovaných vozidlech. 

Viník sice z místa rychle odešel, strážní-

ci jej ale během několika vteřin zadrželi 

v nedalekém domě. I tohoto muže si 

převzali policisté. 

 Případy, kdy se někdo rozhodne ni-

čit cizí majetek, strážníci z Prahy 11 sice 

neřeší každý den, nicméně o takové pří-

pady není nouze. Hlídky tak například 

vědí, do jaké ulice se zajet podívat, jestli 

někdo neschoval dopravní značku a ne-

upravil si tak dopravní předpisy ve svůj 

prospěch, zajišťují ale také případy, kdy 

se zejména mladí lidé baví ničením cizího 

majetku sprejováním. 

 „Podobné projevy vandalismu ovšem 

nebývají jen „výsadou“ mládeže. Zazna-

menali jsme i případ, kdy téměř pětatři-

cetiletý muž poničil výlohu obchodu vel-

mi vulgárními kresbami a nápisy. Muže 

jsme zajistili a předali policii. To ostatně 

děláme pokaždé, když řešíme vandalis-

mus, vzniká totiž podezření ze spáchání 

trestného činu,“ vysvětluje ředitel stráž-

níků z Jižního Města Petr Schejbal.

 Zároveň vysvětluje, že v boji proti 

vandalům nejen strážníci často využíva-

jí také kamery městského kamerového 

systému. „Pomáhají nám nejen k odhale-

ní takového činu a případného útěku pa-

chatele, ale samozřejmě jsou také důka-

zem,“ dodává. Svou zásadní roli hrají také 

strážníci-okrskáři, kteří procházejí své lo-

kality a starají se v nich o veřejný pořádek. 

Ve vybraných parcích pak fungují okrskáři 

v rámci projektu parkové policie, mají tedy 

na starosti pouze vybranou zelenou plo-

chu. Tady se zaměřují právě na boj proti 

ničení laviček, poškozování zeleně a další 

projevy neohleduplnosti a vandalství.

Policie hl. m. Prahy

Vážení spoluobčané,

na základě podaného oznámení o kácení 

dřevin rostoucích mimo les společností 

Starochodovská a.s. Vás tímto Odbor 

životního prostředí ÚMČ Praha 11 (dále 

jen „OŽP“) informuje o jejím záměru 

kácet dřeviny na pozemcích v blízkos-

ti metra Opatov, podél ul. Chilská, a to 

v období od poloviny září tohoto roku. 

Pozemky, na kterých předmětné stromy 

a keře rostou, jsou ve vlastnictví spol. 

Starochodovská a.s.

 Dle sdělení vlastníka pozemku a dře-

vin budou káceny pouze ty, které dle zá-

kona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

nevyžadují vydání rozhodnutí o povolení 

k jejich vykácení (stromy o obvodu kme-

ne menším než 80 cm, měřené ve výš-

ce 130 cm nad zemí či keřové porosty 

o výměře menší než 40 m2). Tyto dřeviny 

jsou tzv. podlimitní. Na pozemcích zů-

stanou veškeré vzrostlé stromy, které je 

možné vykácet pouze s povolením orgá-

nu ochrany přírody (zdejšího OŽP), a to 

ze závažných důvodů a po vyhodnocení 

jejich funkčního a estetického významu. 

Současně s těmito vzrostlými stromy 

zůstanou na pozemcích i některé zdravé, 

v optimálních sponech rostoucí podlimit-

ní dřeviny, které jsou z hlediska dalšího 

vývoje perspektivní.

 Důvodem kácení podlimitní samovol-

ně vzešlé zeleně je, dle sdělení vlastní-

ka pozemků a zároveň vlastníka dřevin, 

usnadnění pravidelné a mechanizované 

údržby předmětného území. Probír-

ky porostů v lokalitě budou zahájeny 

po období hnízdní péče ptactva, které 

dle vyjádření České společnosti ornito-

logické trvá do začátku září. V případě 

dalších informací kontaktujte OŽP na tel. 

267 902 362.

Ing. Michal Vyskočil

NENÍ NIJAK VZÁCNÉ, ŽE SE STRÁŽNÍCI Z PRAHY 11 SETKÁVAJÍ S PRO-

JEVY VANDALISMU. ČASTO SE JIM DAŘÍ UTNOUT PODOBNÉ PROJEVY 

JEŠTĚ V ZÁRODKU, VŽDY SE TO ALE NEPODAŘÍ. PACHATELÉ SI ALE DÍKY 

STRÁŽNÍKŮM NÁSLEDKY NÉST MUSÍ.

FOTO: ARCHIV
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Výhrou dnešní křížovky je pětivstupová permanentka na třífázové cvičení do nově otevřeného dámského fi tness studia Hany 

Bany na Chodově, které výhru věnovalo. S Hany Bany si vytvarujete postavu a zlepšíte fyzickou kondici. 

Studio Hany Bany, Holušická 2, Chodov
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Výhody kruhového
tréninku EXPRESKA

intenzivní kombinace kardio
tréninku s posilováním

ov
tónování postavy

te dv svalové
skupiny najednou

díky kruhovému rozlo ení je 
e as

ný 
30 minutový trénink

a zvý fyzické kondice

rost edí 
pouze pro eny

mo st z kdykoliv 
bez objednání

 EXPRESKAPraha Háje Chomutovická 2Praha 4 HájeTel. 725 547 557

30 minutový kruhový
trénink

TÝDEN
ZDARMA

K VYZKOUŠENÍ

www.expreska.cz
www.facebook.com/expreska.cz

Otevíráme!

You & Me
Nedvězská 17/ Praha 10
Tel.: 731 109 137
www.you-me.cz

Česko-anglická Montessori
školka na Skalce.
Angličtina unikátní 
metodou Helen Doron.

5. září – 15. října

Dny otevřených dveří 

a zápis

ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA 
pro děti i dospělé

®

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

kurzy pro děti  od 3 let
max. 6 studentů ve skupině
konverzace s rodilým mluvčím
příprava ke Cambridg. zkouškám
výuka Aj v mateřských školách
dopolední program pro předškolní děti

JIŽ 8 LET V PRAZE!

zkušební hodina 
ZDARMAAKCE:

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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Otevírací  doba:  pondě l í  –  pátek  7 00 –  18 00 hod .     NIC NENÍ PROBLÉM.. . !

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Školní rok tu zase máme, ke Křečkovi zavítáme.

Cenu dobrou dostanete a s úsměvem odejdete.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

Akční ceny ZÁŘÍ
Jemné párky 49,90 44,90 Kč
Mandlová paštika 99,90 69,90 Kč
Klobása s medvědím česnekem 109,90 89,90 Kč
Koňský turista 124,90 99,90 Kč
Kuřecí dětská šunka 124,90 99,90 Kč

Dunajská klobása 179,90 149,90 Kč
Hovězí přední kližka 139,90 124,90 Kč
Vepřová pečeně s.k.. 114,90 99,90 Kč
Kuřecí stehna 59,90 44,90 Kč

Trvale snížená cena
Debrecínská pečeně 109,90 Kč                 
Vysočina 109,90 Kč

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

ZASKLÍVÁNÍ

BALKONŮ A LODŽIÍ

objednejte si naše služby

ještě s 10% DPH

SLEVY pro družstva

zaměření a kalkulace

ZDARMA
dodání a montáž žaluzií a sušáků na prádlo
malování balkonů       možnost splátek
kvalitní montáž       100 % servis

739 034 488
733 715 505

kontakt:
Radlická 2018/78, Praha 5
www.bydlenijerabek.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 

AKCE  
telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
60 MĚSÍCŮ

sleva 5 % na provedené práce  
a keramické obklady od firmy RAKO.
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FERNET Stock Exclusive Klic 182x252.indd   1 7.2.11   18:07
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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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