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Přijďte s námi oslavit letošní
narozeniny Jižního Města

Nenechte si ujít bohatý program a závěr oslav s Petrem Kolářem 

více na straně 16 a 17
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Značka Verreum byla založena před 2 
lety a jejím cílem je je stát se předním 
hráčem na trhu s exkluzivním českým 
designovým sklem.

Verreum spojuje staré sklářské techniky 
používané v České republice již po 
mnoho století s návrhy současných 
předních českých i zahraničních 
designérů. 

Mimo vlastní výroby unikátního 
stříbřeného skla se SPACE CZ snaží 
spoluprací se zbývajícími českými 
sklárnami udržet tradici ruční výroby 
skla v Čechách.

Verreum své kolekce pravidelně 
představu na domácích i zahraničních 
veletrzích jako např. 100% Design London 
nebo Maison et Objet v Paříži.

Verreum je zároveň spoluorganizátorem 
evropského projektu Glass is Tomorrow, 
jehož cílem je podpořit spolupráci sklářů 
a designérů napříč Evropou.

www.verreum.cz

NORMA  design by Sebastian Herkner

WAVE  design by Jiří Pelcl

FJODOR  design by Rony Plesl

Verreum Inzerce 182x252 02.indd   1 3/19/12   9:03 AM
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Čtvrtý ročník Soutěže – Regenerace Jižního 
Města je u konce…

Výsledky letošního ročníku schváilo 

na  svém červnovém zasedání Zastupi-

telstvo městské části Praha 11. Pojďme 

se společně za letošním ročníkem ohléd-

nout.

 Letošního ročníku soutěže se zú-

častnilo celkem 23 bytových družstev 

a  společenství vlastníků. Vítězem se 

stalo Společenství vlastníků Konstanti-

nova 1483, 1484, které za svoje prven-

ství získalo fi nanční odměnu ve výši 350 

tis. Kč. Na 2. místě se umístilo Bytové 

družstvo V Průčelí (čp. 1648–1649), kte-

ré za své umístění obdrželo dar 200 tis. 

Kč, a za 3. místo získalo dar ve výši 100 

tis. Kč Společenství vlastníků domu čp. 

1450, ul. Zdiměřická, Praha 4. 

 Ocenění ve  výši 50 tis. Kč získala 

tato bytová družstva a  společenství 

vlastníků: Společenství vlastníků jedno-

tek domu Mejstříkova 609 a 610; Spo-

lečenství vlastníků jednotek Mnichovická 

715–717, Praha 4; Společenství vlastní-

ků jednotek Podjavorinské 1605–1607, 

Praha 4; Společenství pro dům Hrabá-

kova 1978, 1979, 1980, Praha; Spole-

čenství vlastníků 387 (Hrdličkova 2189 

a Kloboukova 2190 a 2191); Družstvo 

vlastníků domu Hněvkovského 1374/5 

a Bytové družstvo Kosmická 739–741.

 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. Pod-

mínky pro čerpání fi nančních prostředků 

z  fondu jsou upraveny statutem a  zá-

sadami hospodaření fondu schválenými 

zastupitelstvem. Kromě darů do Soutěže 

– Regenerace JM slouží fond k poskytová-

ní vratných fi nančních výpomocí (půjček). 

Žádosti o  poskytnutí 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 rege-

nerace – Regenerace JM.

 Ocenění bude výhercům slavnostně 

předáno v  září v  rámci kulturně-spole-

čenské akce Dny Prahy 11 – oslavy na-

rozenin Jižního Města. A nám nezbývá, 

než všem obdarovaným poblahopřát!

Redakce ve spolupráci 

s odborem územního rozvoje

JIŽ TRADIČNĚ PATŘÍ PROSTOR V ZÁŘIJOVÉM ČÍSLE ČASOPISU KLÍČ VÝ-

SLEDKŮM SOUTĚŽE REGENERACE JIŽNÍHO MĚSTA. ANI LETOS TO NE-

BUDE JINÉ,  JELIKOŽ JSOU JIŽ ZNÁMY KONEČNÉ VÝSLEDKY SOUTĚŽE 

PRO ROK 2012. 

❶

❷ ❸ 
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❶ Konstantinova 1483 – 1484
❷ V Průčelí 1648 – 1649
❸ Zdiměřická 1450

ocenění:
❹ Hněvkovského 1374

❺ Hrabákova 1978 – 1980

❻  Hrdličkova 2189 – Kloboukova 2190 – 2191

❼ Kosmická 739 – 741

❽ Mejstříkova 609 – 610

❾ Mnichovická 715 – 717

❿ Podjavorinské 1605 – 1607

bude po  celý den připraven pro školky, 

školy ale také širokou veřejnost nauč-

ný i zábavný program. Odpoledne bude 

také patřit seniorům. Na svoje oblíbené 

slavnosti se mohou opět těšit v  Klubu 

seniorů v  Křejpského ulici. V  podvečer 

slavnostně předáme zregenerovaný 

vnitroblok Machkova k  užívání obyva-

telům přilehlých domů, kteří se na  jeho 

proměně svými nápady také podíleli. 

Ve  Sportovní hale Jižní Město budou 

probíhat exhibiční zápasy chlouby naše-

ho jihoměstského sportu – fl orbalového 

teamu hráček Herbadent SJM Praha 11. 

Páteční Den sportu dopoledne představí 

širokou škálu sportů dětem ze základ-

ních a  mateřských škol (včetně naše-

ho pilotního projektu Atletika do  škol) 

a sportovní odpoledne na Mikulce nabíd-

ne atraktivní program, kde si své najde 

každý, komu sport není cizí. 

 A  pokud byste měli zájem o  auto-

gram ligových hráčů FK Dukla Praha, 

zvu Vás do Centrálního parku u stanice 

metra Opatov, kde kromě zmíněné au-

togramiády bude odpoledne připraveno 

občerstvení, zábava i dětský koutek pro 

děti. V  sobotu na  stejném místě bude 

probíhat Mezinárodní folklorní festival 

a Pivní slavnosti, včetně doprovodného 

programu. Závěrečný den (neděli 16. 9.) 

jsme pojmenovali Den pro celou rodinu. 

Vedle programu pro děti i dospělé jsme 

pro Vás připravili i  představení složek 

integrovaného záchranného systému 

a na závěr přijde popřát Jižnímu Městu 

k narozeninám vedle jiných také známý 

zpěvák Petr Kolář, který zde bude mít 

samozřejmě také koncert. 

 Přijďte s námi oslavit narozeniny Již-

ního Města také vy. (více na straně 16 

a 17 nebo na www.praha11.cz )

Těším se na shledanou s Vámi

Dalibor Mlejnský
starosta městské části 
Praha 11

Slovo 

starosty

DÁMY A PÁNOVÉ, 

po prázdninové přestávce se Vám opět 

dostává do  rukou zářijové vydání časo-

pisu Klíč. Doufám, že jste si pěkně užili 

prázdnin a dovolených... Za pár dní za-

čínají Dny Prahy 11 – již tradiční oslavy 

narozenin Jižního Města. Letos oslavíme 

již 36. „narozeniny“... Jen pro zajíma-

vost, v tomto roce se například otevíra-

ly v Praze obchodní domy Máj a Kotva, 

byla založena fi rma Microsoft a nebo se 

narodil fotbalista David Beckham. 

 Vraťme se ale zpátky k  oslavám. 

Letošní Dny Prahy 11 odstartují 

13. září Dnem životního prostředí v Cen-

trálním parku u stanice metra Háje, kde 

❹ ❺ ❻

❾❽❼

❿

FOTO: ARCHIV ODBORU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

MODRÁ JE DOBRÁ. Tak tuhle krásu jsme objevili 

na hezké, udržované předzahrádce u obytných 

domů v Jažlovické ulici. Nenarazíte na ni jen tak, není 

na frekventované cestě. Ale lidem, kteří tu bydlí, nabízí ten-

hle květinový kout malebný výhled. 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY K LÉTU PROSTĚ PATŘÍ. 
Příjemnou tradicí se o prázdninách staly příměstské 

tábory, které pořádá Praha 11, a kde tráví léto jihoměst-

ské děti. Ty si užívaly letošní léto při týmových hrách, hledaly 

poklady, dobývaly hrady, a jak je vidět, letošní prázdniny si perfekt-

ně užily. Každý den bylo přihlášeno přibližně padesát dětí. 

MEDOBRANÍ NA STŘEŠE. Od května je střecha 

Obchodního centra Chodov domovem téměř 200 

tisíc včel. Ve spolupráci s Českým svazem včelařů byly 

na střechu nákupního centra umístěny tři funkční úly, a tak 

mohli v červenci včelaři společně se zákazníky Obchodního Centra 

Chodov už podruhé sklízet sladké medové plody. Medobraní prová-

zely zajímavé velkoplošné projekce a nechyběla ochutnávka medu.

FLORBALISTI PODRUHÉ. Letos v létě se pod 

hlavičkou Sportovní Jižní Město, o. p. s., uskutečnil 2. 

ročník Floorball Rookie Campu. Letos se ho zúčastnilo 

více než 180 fl orbalistek a fl orbalistů ze 42 klubů, ve věku 

11–16 let. Trénovali pod vedením zkušených trenérů mládeže 

a pod dohledem fl orbalových hvězd. Podle ohlasů dětí i jejich 

rodičů dopadl Floorball Rookie Camp opět skvěle.

POSLEDNÍ 
SOKOLSKÝ SLET.

Dobové fotografi e 

chodovských sester soko-

lek nám poskytla do časopisu 

paní Libuše Krčmářová z Cho-

dova. Obě zachycují cvičenky 

posledního sokolského sletu 

z roku 1939, který se uskutečnil 

na Strahově. Průvod, který mu 

předcházel, procházel Pařížskou 

ulicí. My paní Krčmářové děku-

jeme a pokud se i vy budete 

chtít s námi o své dobové fotky 

rozdělit, napište nám do re-

dakce Klíče: klic@praha11.cz, 

nebo zavolejte na redakční číslo 

267 902 217.
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Praha 11 má 65 dětských oplocených hřišť, 17 veřejně 

přístupných sportovišť a 9 sportovních areálů při 

základních školách, ve kterých je celkem 41 sportovišť.

Zajímavá výstava
Do  16. září můžete navští-

vit výstavu Pražská sídliště 

v  Sále architektů ve  Staro-

městské radnici. Uvidíte dosud 

nezveřejněné plány a  fotografi e po-

cházející převážně z  archivu Útvaru 

rozvoje hlavního města Prahy. 

 Dominantním je model Jihozápad-

ního Města v  jeho nerealizované po-

době z  roku 1980 s  trojicí netypicky 

tvarovaných Slunečních domů, ener-

geticky úsporných výškových obyt-

ných budov s obchodní podnoží využí-

vající sluneční energii. Pražská sídliště 

zabírají 6 % rozlohy města, je v  nich 

200 tis. bytů, které tvoří 40 % bytové-

ho fondu města. 

 Na sídlištích žije 470 tis. Pražanů. 

První pražský panelový dům je z roku 

1955 a stojí v Ďáblicích.  

 Otevírací doba: Po  11–18 hod., 

Út–Ne 9–18 hod. Vstup zdarma. 

www.salarchitektu.cz

Speciální nabídka 
Od  prázdnin přicházejí organizátoři 

jihoměstských farmářských trhů se 

zajímavou novinkou. Každou středu je 

obvyklá nabídka rozšířena o možnost 

ochutnávek jednotlivých produktů.

Obyvatelé Jižního Města, se mohou 

zaradovat, neboť nemusí kupovat „za-

jíce v pytli“. Nyní můžou ochutnat vy-

brané potraviny ještě před nákupem. 

Součástí ochutnávek je také kuchyně 

pod širým nebem, kde přímo před 

očima kupujících kvalifi kovaný kuchař 

připravuje nová zajímavá jídla z nabí-

zených produktů. Návštěvníci mohou 

ochutnat ukázky jeho práce a navíc si 

domů odnést recept, který je zaujal. 

Neváhejte a přijďte ve středu na  far-

mářské trhy, nejenže dobře nakoupíte, 

ale získáte inspiraci pro zpestření své-

ho jídelníčku.

Odešel 
Rakovnický rodák a  sochař Miroslav 

Pangrác byl uznávaným sochařem 

a  také čestným občanem Prahy 11. 

Ve  svém takřka devadesátiletém ži-

votě vytvořil úžasné dílo, monumen-

tální sochy a busty například Tomáše 

Garrigua Masaryka, armádního ge-

nerála Ludvíka Svobody, armádního 

generála Karla Klapálka a spisovatele 

Miloslava Švandrlíka. 

 Po  Miroslavu Pangrácovi zůstalo 

v  české národní kultuře nepředsta-

vitelně rozsáhlé a  bohaté sochařské 

a  malířské dílo. V  úterý 19. června 

se jeho bohatá a úspěšná tvorba na-

vždycky uzavřela.

Najdi 5 rozdílů

Soutěž o knížky z nakladatelství 
METAFORA
Je tu září a s ním se hlásíme s další sou-

těžní fotografi í. Opět o zajímavé knížky 

tematicky zaměřené na  zahradu z  na-

kladatelství METAFORA.

Správné odpovědi z Klíče 7: 
policista má na bundě písmeno O (mís-

to E); na autě chybí písmeno P; na PZ 

auta je místo 3 číslo 4; chybí logo Ško-

da Auto na  autě; kluk nemá na  vestě 

logo Prahy 11.

Výherci knihy: 
Jirka Tayerle, František Sidó, Alena 

Hrušková, Irena Němcová, Petr Vojáček.

Na  fotografi i vlevo najděte 5 rozdílů, 

kterými se liší od fotografi e nahoře. Svo-

je postřehy posílejte e-mailem na klic@

praha 11.cz, nebo pošlete poštou či za-

neste na adresu redakce Klíče, Ocelíko-

va 672, Praha 11, 149 41, nejpozději 

do  10 září. Pět úspěšných a  rychlých 

odměníme knihou nakladatelství META-

FORA. Dnes budete hledat pět rozdílů 

na  fotografi i z  letošní jihoměstské za-

stávky Green way. Vylosovaní výherci si 

mohou výhru vyzvednout po  telefonic-

ké domluvě (tel.: 267 902 217) v redak-

ci Klíče. 

Sponzor soutěže je www.metafora.cz.
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J Ani v létě se program pro bytová družstva 
nezastavil
Aktivity v  rámci programu pro bytová 

družstva a společenství vlastníků jedno-

tek neustaly ani v období velkých letních 

prázdnin. V  průběhu měsíců červen-

ce a  srpna jsme se zaměřili především 

na dokončení úprav vnitrobloků a veřej-

ných prostranství již dříve navštívených 

BD a  SVJ, nicméně aktivní komunikace 

a  řešení individuálních záležitostí probí-

halo kontinuálně po celé léto. Zbývající 

úkoly budou postupně dokončeny v prů-

běhu září a října.

 V rámci Dnů Prahy 11 dojde rovněž 

ke slavnostnímu předání nově upravené-

ho vnitrobloku  ulic Ženíškova a Machko-

va. Celá akce bude podrobně popsána 

a zdokumentována v dalším vydání Klíče.

 Ve  stručnosti vám čtenářům nabízí-

me přehled realizovaných úprav, ke kte-

rým došlo v průběhu léta 2012. Podařilo 

se zejména zkultivovat a  zrekonstruo-

vat nevzhledná kontejnerová stání, od-

stranit zanedbaná pískoviště, klepadla 

a betonové prvky, vybudovat síť nových 

přešlapů, zazelenit nové plochy a  upra-

vit zeleň ve vnitroblocích a mnohé další.

Kontejnerové stání – původní stav

Kontejnerové stání – stav po úpravě

Betonové prvky – stav po odstranění

Nově vybudovaný přešlap

 V případě vašeho zájmu a pro více in-

formací kontaktujte manažera bytových 

družstev a SVJ Petra Burdu.

Petr Burda

manažer BD a SVJ

bd.svj.manager@praha11.cz

tel: 606 694 556

Přehled realizovaných aktivit v obdo-
bí léto 2012
•  Kontejnerová stání (oprava, celková 

rekonstrukce či zbourání)
 celkem v pěti případech došlo k úpl-

né nebo částečné rekonstrukci roz-

padlých kontejnerových stání (oprava 

a natření), dvě kontejnerová stání byla 

odstraněna úplně a došlo k zatravnění 

podkladu.

•  Klepadla a sušáky
 v pěti případech byla zcela odstra-

něna nevyužívaná klepadla a  sušáky, 

dvěma BD a SVJ byly sušáky opraveny 

a nově natřeny.

•  Pískovistě
 dvakrát došlo ke zrušení stávajících 

nefunkčních pískovišť a  jejich násled-

ným zatravněním.

•  Lavičky
 ve dvou případech byly odstraněny 

zbytky laviček a  jednou došlo k úplné 

rekonstrukci lavičky.

•  Betonové a dřevěné prvky
 sedmi BD a SVJ jsme pomohli s od-

straněním betonových prefabrikátů 

a betonových ploch po klepadlech a su-

šácích.

•  Kanalizační čisticí kusy
 celkově v pěti případech došlo k za-

krytí kanalizačních čisticích kusů.

•  Přešlapy
 v pěti vnitroblocích došlo k vybudo-

vání nové sítě přešlapových cest.

•  Úprava zeleně
 ve třech případech došlo k celkové 

úpravě a  kultivaci zeleně celých vnit-

robloků.

Aktivity program v  druhé polovině 
roku 2012
•  pokračování v setkávání a komunika-

ci s předsedy BD a SVJ,

•  dokončení realizace všech dosavad-

ních zadaných úprav,

•  postupné doplňování databáze part-

nerských BD a SVJ,

•  předání nově zregenerovaných vnit-

robloků, 

•  pravidelné kontrolní obhlídky vnit-

robloků,

•  zasílání informací a novinek prostřed-

nictvím časopisu Klíč, emailových 

zpráv a newsletterů.

Betonové prvky – stav před odstraně-

ním
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Příjemné změny 
ve školce

Klub seniorů zve

Beseda o rozvoji 
městské části

Mobilní sběrný dvůr – možnost odevzdat 
objemný i jiný odpad – 22. září

Posílená údržba městské části 

Po domluvě s paní ředitelkou byly v Ma-

teřské škole Vodnická provedeny ochran-

né nátěry dřevěných teras. Nad zahradní 

terasu odborná fi rma nainstalovala elek-

tricky ovladatelné pergoly. Do  nádrže, 

ve  které se zachycuje dešťová voda, 

bylo umístěno vodní čerpadlo, které po-

slouží při zalévání zeleně. Dále připravu-

jeme umístění dřevěných schodů a dví-

řek na  zahradu MŠ, které umožní lepší 

přístup rodičům do prostor zahrady. 

Ve  čtvrtek 6. září od  18.00 hod. se 

uskuteční setkání seniorů ve  společen-

ské místnosti domu služeb ve Vodnické 

531/44. Dovolte mi, abych co nejsrdeč-

něji pozval seniory z  MČ Praha-Újezd 

na první poprázdninové setkání. Základ-

ní informace o Klubu seniorů vám sdělí 

paní Julie Mikolášová na telefonním čís-

le: 739 499 085. 

MČ Praha-Újezd pořádá druhou besedu 

o  plánovaném rozvoji, která se usku-

teční 17. 9. 2012 od  18.00 do  20.00  

hod. v  domě služeb Vodnická 531/44 

na téma: detašované pracoviště MŠ Vod-

nická, plánovaná výstavba obytných sou-

borů Na Křtině, výstavba tenisových kur-

tů a dětského hřiště v ul. Nad Statkem.

Václav Drahorád, starosta 

Mobilní sběrný dvůr funguje jako dočas-

né stanoviště sběrných nádob a velko-

objemových kontejnerů na  zpevněné 

ploše určené pro krátkodobý sběr urči-

tých druhů odpadů od  osob s  trvalým 

pobytem na  území hl. m. Prahy. Mo-

bilní dvůr bude v  provozu 1 den, a  to 

v sobotu 22. září 2012 v době od 8.00 

hodin do 14.00 hodin na křižovatce ulic 

Milíčovská a Na Křtině. V tomto termínu 

zde bude možné odložit objemný od-

pad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně 

a kovy. 

 Obsluha mobilního dvora povede 

evidenci občanů, kteří zde odpad odloží 

(jméno, příjmení, adresa, složka komu-

nálního odpadu a jeho množství).

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

V měsíci červenci posílili údržbu MČ Prah-

-Újezd tři brigádníci, kteří sekali travní 

porosty hlavně na milíčovských kopcích 

(ÚTUM), čistili zde asfaltové chodníky 

od nánosů, prořezávali keře podél cest, 

v Kateřinkách na sídlišti ošetřili chodníky 

ze zámkové dlažby postřikem totálního 

herbicidu a vyčistili odvodňovací příkopy 

podél zemního ochranného valu při D1, 

přilehlé travnaté pozemky zde také po-

sekali. 

 Dále byla zajištěna oprava dřevěné-

ho chodníku při Formanské ulici v  Ka-

teřinkách. Chodník zajišťuje propojení 

nebezpečného úseku směřujícího od uli-

ce Na  Cípu k  obytné zástavbě Na  For-

mance. Chodník je v této části umístěn 

jako stavba dočasná do doby, než bude 

provedena rozsáhlá rekonstrukce ko-

munikace Formanská mezi Kateřinkami 

a Újezdem. Termín realizace zatím není 

znám. 

Ing. Pavel Staněk, investiční odbor
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JVK se stavět nebude!  
Dovolte mi, abych navázal na  veřejné 

projednání „Dokumentace EIA na  křižo-

vatku EXIT 4 na D1“, které se uskutečnilo 

20. června 2012 v Průhonicích. Přítomní 

byli informováni o vlivu záměru výstavby 

na životní prostředí a mohli vznášet při-

pomínky. 

 Několikrát na  projednání zaznělo, že 

jde o křížení dvou kapacitních komunikací 

a výstavba tzv. „JVK“ podél Milíčovského 

lesa může začít. Není tomu tak. 

 Seznámím vás v krátkosti s budoucím 

propojením mezi křižovatkou na  3,7 km 

D1 a ulicí Formanská. Od kruhového ob-

jezdu k druhému kruhovému objezdu (viz 

studie – větev B) je vyprojektována ko-

munikace o dvou pruzích v celkové šířce 

7 m s oboustrannými chodníky a dvěma 

autobusovými zastávkami v  zálivech. 

Mezi zálivy je umístěn přechod pro chod-

ce a  v  tomto místě je vozovka zúžena 

na  šířku 6,5 m (vše bez územní rezervy 

na rozšíření). Pro zamezení průjezdu tran-

zitní kamionové dopravy jsou součástí 

projektu k  územnímu řízení (k  dispozici 

na  úřadu) dva kruhové objezdy. Základ-

ním dopravním omezením je u  sjezdu 

z  D1 umístění dopravní značky Zákaz 

vjezdu vozidel nad maximální hmotnost 

6 tun. 

 ŽÁDNÉ tzv. „JVK“ SE STAVĚT NE-

BUDE, protože v  „koridoru“ mezi D1 

a  Křeslicemi, o  kterém s  oblibou hovoří 

kolega z MČ Praha-Křeslice, jsou v  k. ú. 

Újezd u Průhonic schváleny platné změny 

územního plánu hl. m. Prahy a pozemky 

jsou učeny k zástavbě!   

 Vážení spoluobčané a  sousedé, po-

kud projevíte zájem seznámit se s objek-

tivními informacemi, tak mne neváhejte 

kontaktovat, rád vám předložím jasná 

fakta o  budoucí výstavbě na  území MČ 

Praha-Újezd. 

 Základní informace o  budoucím roz-

voji městské části Praha-Újezd nalezne-

te na  webových stánkách www.praha-

-ujezd.cz.    

Václav Drahorád, starosta

Slovo 

starosty
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•  Malí keramici z Janouchovy měli úspěch

•  Zajímavá nabídka 
z EDUCAnetu

Již tradičně probíhají v  Mateřské škole 

Janouchova keramické kurzy, které ve-

dou manželé Jana a Milan Kratochvílovi. 

Dopoledne chodí do kurzů děti z mateř-

ské školy, odpoledne probíhají kurzy pro 

pokročilé. 

 Děti rozvíjí svůj talent i  ve  vyšším 

věku. Protože jsou kurzy keramiky mezi 

dětmi oblíbené, zařídili jsme přímo 

ve  školce keramickou dílnu, k  dispozici 

máme i keramickou pec. 

 Na  závěr školního roku tradičně po-

řádáme ve  školce výstavu keramických 

prací, která je otevřená pro širokou ve-

řejnost. Návštěvníci výstavy vidí výrobky 

dětí různých věkových skupin. 

 Protože je návštěvnost každým ro-

kem vyšší, uskutečnily se loni výstavy 

dvě. Letos lektoři kurzů přihlásili práce 

dětí do  mezinárodní výtvarné soutěže 

Malujeme po síti, na téma „Nápady, kte-

ré změnily svět.“ Do soutěže přišlo přes 

3000 prací z různých zemí světa a mezi-

národní porota vybrala 200 fi nalistů. 

 Kolektivní práce Adiny Frantové 

a sourozenců Veroniky a Tomáše Hácho-

vých z  Mateřské školy Janouchova po-

stoupila do fi nále soutěže. Společné díl-

ko má název „Vláček – železnice“ a bylo 

od 12. června do 2. září vystaveno v Le-

tohrádku Kinských. K  tomuto úspěchu 

dětem gratulujeme a těšíme se na další 

práce, které děti pod vedením manželů 

Kratochvílových vytvoří.

Kateřina Kočerová, 

ředitelka Mateřské školy Janouchova

Gymnázium a  střední odborná škola 

EDUCAnet Praha s. r. o. připravuje pro 

žáky základních škol Prahy 4 a Prahy 11 

nabídku volnočasových aktivit.

 V rámci sociální odpovědnosti a pro-

jektu EU OPPA – Inovace výuky přírod-

ních věd na  školní rok 2012/2013 při-

pravuje kurzy pro žáky základních škol 

zcela zdarma. Vypisuje: anglický, španěl-

ský, německý a  francouzský jazyk, vý-

uka programování v jazyce JAVA, výuka 

práce na  přístrojích IPad a  produktech 

fi rmy SAMSUNG, historický seminář 

a biologicko-chemická praktika. U všech 

kurzů je vytvořena podpora formou e-

-learning. Nabízí přípravu na  přijímací 

zkoušky na víceletá a čtyřletá gymnázia 

s  garancí přijetí a  individuální doučová-

ní. Pro základní školy pořádá zdarma 

ukázku využití iPad v  hodinách jazyka 

a  matematiky (pro celé třídy – návště-

va naší školy), mikrobiologické projekty, 

projekty prevence sociálně patologic-

kých jevů a další na základě dohody jako 

např. orientační běhy apod. Vypisuje 

zajímavý projekt Managerská hra: viz. 

www.praha.educanet.cz.

Přihlášky na  kurzy: veronika.bartoso-

va@educanet.cz, tel.: 774 073 339. 

Přihlášky na managerskou hru a návště-

vy ZŠ na škole: jakub.pour@educanet.cz, 

tel.: 774 773 367.

Pro rodiče a prarodiče – otevírá již tra-

dičně jazykové kurzy a kurzy IT pro seni-

ory. Rodiče mohou využít nabídky školky 

a  od  roku 2013/2014 i  základní školy 

a mateřského centra.

Kdy: 10. září 2012 od 14 hod.
Kde: Centrální park u metra Háje

Moderuje: Jana Havrdová

Městská část Praha 11 Vás zve na akci:

Jihoměstské loučení 
s prázdninami,
aneb aby škola nebolela

Můžete se těšit na:

Pojďte se s námi na chvíli vrátit na prázdniny!

Generální partner:
www.a1m.cz

V červnu se děti 

s Janou Kratochvílovou 

zúčastnily vernisáže výstavy, 

kde převzaly dárky pro fi nalisty.

FOTO: MŠ JANOUCHOVA



Kompletní přehled zářijových akcí 
najdete na  webu Prahy 11 kultura 
a  sport sport přehled sportovních 
akcí.
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• TJ JM Chodov, o. s., informuje

• Dívky, přijďte se naučit hrát volejbal!!!

• Oddíl horských kol UFO 

•  Nábor dětí na fotbal 
FC Háje JM

•  Karate vychovává 
děti

•  Zamiř výš, 
hraj basketbal!

• Skautský oddíl Krhúti zve

pajkova@tjjmchodov.cz nebo

hrabalova@tjjmchodov.cz 

Sportovní oddíly: Moderní gymnastika, 

informace: pí Holá, mobil: 602 302 068 

• Mladý sportovec pro děti od  4 

let, informace: pí Zdráhalová, mobil: 

724 002 921 • Házená – chlapci, infor-

mace: p. Bittman, mobil: 737 878 168 • 

Volejbal – ženy, tréninky ZŠ Mikulova, in-

formace: p. Veselý, mobil: 608 365 638 

• Florbal – chlapci i  dívky, informace: 

p.  Myšák, mobil: 723  141  637 • Cvi-
čení pro seniory, informace: úterky 

– pí Pajková, tel.: 272  928  273, mobil: 

731  502  362, pátky – informace: pí 

Freyová, mobil: 736 437 022 • Silový 
trojboj, informace: pí Hrabalová, tel.: 

272 928 273, mobil: 603 425 966

Podrobnosti naleznete na 

www.tjjmchodov.cz.

Rodiče, nechte své dcery sportovat pod 

vedením zkušených trenérů! Chceš hrát 

kolektivní nekontaktní sport, který se 

hraje na všech táborech a u všech kou-

pališť a  rybníků? Ráda soutěžíš? Pak 

hledáme právě tebe do našeho volejba-

lového oddílu dívek. Nepotřebuješ žád-

né zkušenosti, jen chuť sportovat. SKŠ 

ZŠ Mikulova Praha, jeden z  největších 

oddílů dívčího volejbalu v Praze, pořádá 

od září nábor dívek do svých družstev.

Koho hledáme. Dívky narozené 1. 7. 

2000 a  mladší; starší jen s  předchozí 

sportovní průpravou (třeba i jen na rekre-

ační úrovni) nebo s výškou nad 170 cm.

Kdy trénujeme: St a  Čt 15.00–16.30 

(starší hráčky v  jiných časech – infor-

mace viz kontaktní e-mail). Kde trénuje-

me: tělocvična Základní školy Mikulova. 

Kontakt na  trenéra: Martin Lepič; tel.: 

602  968  468; e-mail: Martin.Lepic@

pedf.cuni.cz. Těšíme se na tebe.

Pořádá nábor nových členů od 6 do 13 
let! Kde se můžete přihlásit? Nejlépe bě-

hem Odpoledne s  UFEM pro veřejnost 

ve  středu 12. 9. od  14 do  17.30 hod. 

na hřišti ZŠ Ke Kateřinkám. Hry, soutěže, 

informace o oddíle a servis kola zdarma! 

Nábor pokračuje ve středu 19. 9. na od-

dílové vyjížďce v 16.30 hod. u Gymnázia 

JM, Tererova 17. Dorazte rovnou na kole 

a s helmou. Nebo si chcete s dětmi rov-

nou udělat výlet na  kole a  poznat nás 

lépe? Pojeďte na kolo s UFEM v sobotu 

22. 9. Pohodová trasa okolo 25 km a ně-

kolik zajímavých her pro děti i jejich rodiče. 

Sraz v 10 hod. u Gymnázia JM, Tererova 

17. Více informací o jednotlivých náboro-

vých akcích se dozvíte na www.oddilufo.

estranky.cz nebo volejte 602 767 305.

 Jiří Kukačka (hlavní vedoucí Cykloturis-

tického oddílu UFO)

Zajímá se vaše dítě o  fotbalový balon, 

chce si s  vámi stále kopat? Tak to je 

vhodná příležitost se přihlásit do naše-

ho fotbalového oddílu FC Háje. Tréninky 

probíhají 3x týdně, děti získávají základ-

ní pohybové dovednosti a postupně se 

vytváří a rozvíjí fotbalové cítění. O děti 

se starají kvalifi kovaní trenéři. Přijďte 

se k nám podívat. Informační schůzka: 

4. 9. od  18 hod. v  klubovně FC Háje, 

K  Jezeru 2. Kontakt pí.  Klíčová, tel.: 

603 154 352, www.fc-haje.cz. 

Na  Jižním Městě již dvacet let působí 

Sport club K3 se svým oddílem karate, 

do  kterého můžete své dítě přihlásit.  

Ve školním roce 2012/2013 bude klub 

přijímat děti od 6-ti let. Cvičit se bude 

dvakrát týdně a  to v  úterý a  ve  čtvr-

tek od  17 hodin v  ZŠ Ke  Kateřinkám. 

Přihlásit se můžete přímo v  tělocvičně 

před tréninkem. Další informace získáte 

na www.sportklubk3.wz.cz.  

Ing. Milan Klukáček,

3. dan, šéftrenér klubu  

Jižní Supi, úspěšný basketbalový oddíl 

Sokola Pražský (v uplynulé sezoně bronz 

z  Prahy a  stříbro z  mistrovství republi-

ky) uvítají ve svých řadách šikovné děti 

ročníků 2001 až 2005. Naše tréninko-

vé tělocvičny na  Chodově jsou dobře 

dostupné pro děcka z  celé Prahy 11 

a  přilehlých obcí (Újezd, Hrnčíře, Jese-

nice či Říčany). Od  září budeme tréno-

vat v pondělí, v úterý a ve čtvrtek. Info: 

www.jiznisupi.cz, tel.: 604 983 100.

Vodáctví, bitvy s dřevěnými meči – dře-

várny na motivy fantasy příběhů, indián-

ština, táboření na sněhu, lanová centra, 

kola, hory, každý týden družinové schůz-

ky v naší klubovně, jedenkrát za čtrnáct 

dní výpravy, letní tábor v  indiánských 

týpí – tohle nabízíme v  našem skaut-

ském oddíle všem klukům, kteří chtějí 

něco prožít. Na Jižním Městě fungujeme 

už přes dvacet let. Je ti deset až jede-

náct let? Můžeš si vybrat družinu, i den 

v týdnu, kdy budeš chodit na schůzky. Je 

ti 7–9 nebo třeba i víc, ale necítíš se za-

tím na program velkého oddílu? Nabízí-

me ti odlehčený program v družině vlčat.

Fotogalerie:  www.krhuti.cz. Kontakt: 

RNDr.  Milan Kvíz, tel.: 723  181  880, 

e-mail: jana.kvizova@quick.cz.
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•  AEROBIC & DANCE 
TEAM SANG vás vítá 

•  FK Dukla Jižní Město 
o. s. nabírá fotbalisty

Začínáme 9. září.

Kurzy zaměřené na aerobik a tanec pro 

nejmenší od 3 let až pro ty největší nad-

šence! Zumba, street dance, aerobic, 

sportovní aerobic, pohybová příprava 

dětí. Neváhejte a přidejte se k nám. Za-

žijete prima atmosféru, poznáte nové 

kamarády, zdokonalíte se v  pohybu 

a naučíte se novým věcem. 

 KDE NÁS NAJDETE? SANG o. s., 

Květnového vítězství 79, Praha 4 (bu-

dova centra SQUASHPOINT). Rozvrh 

kurzů a  více informací naleznete na na 

www.sang.cz.

Fotbalový nábor (ročníky 2002-2006) se 

uskuteční na  travnatém hřišti FK Dukla 

Praha v areálu Schulhoff ova 10. 9. od 17 

hod. Dětem nabízíme dlouhodobý pro-

ces výkonnostního růstu, nadstandardní 

podmínky v  podobě krásných hřišť (pří-

rodní tráva Schulhoff ova a  umělá tráva 

Mikulovka), včetně materiálního vybavení 

a  kvalitního tréninku. S  nejmenšími dět-

mi pracují licencovaní trenéři tak, aby se 

jim dostalo co nejlepší péče od začátku 

a  hlavně, aby je hra bavila. Těm nejlep-

ším umožníme odchod do  prvoligového 

klubu FK Dukla Praha, abychom zajistili 

jejich další výkonnostní růst a  návaz-

nost na profesionální fotbal. Děti, které 

na vrcholový fotbal nedosáhnou, budou 

dále rozvíjet svého sportovního ducha 

v našem oddíle. Těšíme se na vás. Více: 

www.� duklajm.cz, tel.: 722 927 345.
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Taneční skupina
přijme nové členy

od 7 do 20 let
13. 9. od 17:30 v ZŠ

Květnového vítězství 54
www.Bstar.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

S klientskou kartou
Lékárny Medifi n

více slev a výhod!

POLIKLINIKA OPATOVSKÁ
Opatovská 11, Praha 4,  po–pá 7:30–18:30

* Bonus 30 Kc na recept platí pouze pri výdeji lécivého prípravku vázaného
   na lékarský predpis, hrazeného z verejného zdravotního pojištení.

Tenisová škola TOP
provádí nábor do kurzů tenisu pro děti

• přijímáme začátečníky i pokročilé hráče
• skupinové tréninky dětí již od 5 let

Přijďte si nezávazně vyzkoušet 

hodinu tenisu zdarma.

Nabízíme:
• individuální tréninky pro děti i dospělé
• profesionální trenéry s dlouholetými zkušenostmi
• kvalitní tréninkové podmínky v tenisovém centru

www.tstop.cztel.: 603 497 877 ⎪ e-mail: info@tenisovecentrum.cz

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

HLEDÁTE ZUBAŘE?
Dental Care Clinic přijímá nové pacienty
Nabízíme moderní a bezbolestnou stomatologii
Kosmická 537/2, Praha 4, Háje
tel.: 608 508 254
www.dcclinic.cz          Máme smlouvy se ZP
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Podnikání má různou podobu  
Laskavý lékař v  jihoměstské poliklini-

ce předepsal na  jeden recept dva léky. 

V nejbližší lékárně paní magistra s omlu-

vou sdělila, že by druhý medikament 

musela objednat, ale po  třetí hodině 

by již byl. Smířila se s  tím, že zákazník 

zajde ke  konkurenci. Ve  druhé a  třetí 

se opakovala historie téměř doslova. 

Ve  čtvrté, nevýhodně vzdálené lékárně, 

mladá svižná dáma připravila šéfovi věci 

na  pult. Zákazník zaplatil žádané a  do-

zvěděl se, že z  léků mají jen jeden, ale 

druhý už objednali a  s  tímhle lístkem 

si ho může po třetí hodině vyzvednout. 

Učíme se holt obchodovat, v  malém 

i ve velkém. Češi z Čech a z Moravy ne-

mají obchodní tradici tak dlouhou jako 

jejich přičinliví spoluobčané ze zahraničí. 

Kdopak si ve škole uvědomil, že proslu-

lého kupce Sáma vyslanec panovníka ze 

země francké napomínal, aby i jako vlád-

ce Slovanů byl poslušný svého krále? 

Že obchodní styky našich středověkých 

měst se zahraničím dlouho vytvářeli od-

tamtud přicházející obyvatelé – „hosté“. 

Až za Lucemburků, chváleného Karla IV. 

a  opomíjeného Václava IV., se vytváře-

la silná domácí vrstva. Velkoobchodníka 

Kříže z Prahy, významného konkurenta, 

ve  Vratislavi usmýkali koňmi, jakmile 

našli záminku v  jeho kališnictví. Oplatili 

jsme to tam až ve fotbale. Konkurence 

je v  principu moc zdravá. Vynucenou 

ústupnost vnímají i důchodci v jihoměst-

ských samoobsluhách různých řetězců. 

V reklamě ovšem mnozí ochotně přijíma-

jí zjednodušující představy. Kdyby ale raj-

ské jablíčko mělo být druhem, z kterého 

si prý ukousla Eva a Adam, byli by oba 

nejspíš hlavně upatlaní. V  přímém boji 

zájmových skupin stačí, aby jeden pod-

nik získal možnost projektování staveb 

a  stavění samo, a  strhne se „studená“ 

válka až neskutečná. Léta pak běží, ne-

staví nikdo a lid, už dávno dumný, dum-

nější je, že zrazený (snad básník Oldřich 

Mikulášek odkudsi shora tuto výpůjčku 

omluví). Lze i soutěžit. V minulých dnech 

nejmenovaná fi rma na  střeše jihoměst-

ského domu v  nejmenované ulici vy-

stavěla pro nejmenovaného operátora 

novou základnovou stanici pro přenos 

internetu a signálů z mobilů. Opodál se 

tyčí zařízení na mobilní síť jiného operá-

tora. Třeba se solidně „uživí“ oba a obča-

né budou mít na výběr.

Jiří Bartoň 

Opět je čas výročí Prahy 11
Každým novým zářím se vzdaluje oka-

mžik, kdy vyjely bagry hloubit technické 

sítě a  základy komunikací Jižního Měs-

ta. Stalo se roku 1971, dá se uvažovat, 

že poté, co se uvolnila část kapacit ze 

stavby želivského vodovodu pro Prahu 

a  dálnice D1. Stavba Jižního Města za-

čala od  Hájů. Nezávisle na  ní vznikaly 

od  Spořilova a  Hostivaře přes Chodov 

páteřní komunikace k dálnici. 

 Reprodukce novinové fotografi e asi 

z roku 1975 z fondů jihoměstského Mu-

zea Prahy 11 ukazuje tehdejší výstavbu 

v Hájích. O rok později začali od června, 

možná od konce května, přicházet první 

obyvatelé. Tyhle okamžiky byly zvoleny 

pro jihoměstské výročí. 

Jiří Bartoň
Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11.   

Háje asi roku 

1975.

Jihoměstské střechy. 

A jde se na to. 

První položené předměty. 

Výhledy. 

 4X FOTO: JIŘÍ BARTOŇ



Změny pro uživatele parkovacích míst na hlídaných 
parkovištích Gregorova a Hráského 

Seniorská komise

Prioritou Městské části Praha 11 je vy-

tvoření a  zlepšení možností parkování 

na Jižním Městě pro naše občany – mo-

toristy. Společnost Jihoměstská parko-

vací a. s. byla zřízena Městskou částí 

Praha 11 za účelem hospodárné a efek-

tivní správy parkovišť a garáží na Jižním 

Městě a stala se na základě rozhodnutí 

orgánů městské části nájemcem a pro-

vozovatelem garáží v  domě č. p. 874 

v k. ú. Háje na adrese Opatovská 874, 

Praha 4 a garáží Vojtíškova 2333 v k. ú. 

Chodov. Nově pak rozhodnutím Rady 

MČ Praha 11 č. 0409/12/R/2012 byl 

ukončen nájemní vztah s dosavadními 

nájemci hlídaných parkovišť Gregoro-

va a  Hráského, a  to ke  dni 31. srpna 

2012. Po  vyklizení uvedených ploch 

stávajícím nájemcem bude provozova-

telem Jihoměstská parkovací a. s. Cena 

parkovného pro vozidla fyzických osob 

bude 700 Kč/měsíc vč. DPH a fyzických 

osob podnikajících a právnických osob 

900 Kč/měsíc vč. DPH.

 Věříme, že brzy pocítíte zlepšenou 

kvalitu našich služeb a  zlepšení pod-

mínek parkování. Jakékoliv vaše otáz-

ky a  připomínky rádi odpovíme na  tel. 

223 016 814. Jsme připraveni s vámi 

osobně projednat vaše dotazy, nevá-

hejte se na nás obrátit. 

Ing. Ondřej Myška, ředitel společnosti 

Jihoměstská parkovací a. s.
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přál odejít uprostřed milované hry.

 Tatu nebyl jen jedním ze symbolů 

pražské ZOO, nebyl jen rozpustilým opi-

čáčkem, miláčkem, který pokaždé bavil 

všechny, kteří se na něj přišli podívat. Byl 

ztělesněním čistočisté radosti, kterou 

my lidé už snad ani neumíme pojmeno-

vat, natož prožít. Radosti bez podmínek, 

bez kalkulů, bez přetvářky. A přitom jsme 

takovými dlouho byli všichni... a pak při-

šla evoluce. 

 Není náhodou, že si dnes pořizujeme 

zvířecí miláčky, se kterými rozmlouvá-

me, svěřujeme se jim, radíme se s nimi 

a máme stále neodbytnější pocit, že si 

s nimi rozumíme lépe než s lidmi. Je to 

opravdu jen pocit...?

Jan Meixner

Členové komise seniorů společně s pa-

nem místostarostou PaedDr.  Ladi-

slavem Kárským navštívili na  začátku 

prázdnin dvě sportovní hřiště. Tato hři-

ště vybudovala MČ Praha 11 pro obča-

ny v letech 2007–2010. 

 Sportovní zařízení jsou určena ze-

jména pro seniory. První hřiště se na-

chází ve  vnitrobloku ulic Jažlovické 

a Bohúňové. Senioři mohou využít po-

silovací panely, které slouží k  celkové-

mu zlepšení fyzické kondice. Dále jsou 

k  dispozici na  hřišti dva stoly na  ping 

pong. Podle návštěvního řádu se hři-

ště otevírá v 8.00 hod. a uzamyká se 

ve  21.00 hod. Další sportovní hřiště 

se nachází v parku u Chodovské tvrze, 

ve kterém senioři najdou kondiční posi-

lovnu. 

 Hřiště je otevřeno v období od 1. 5. 

do 30. 9. od 8.00 hod. do 20.00 hod. 

Od  1. 10. do  30. 4. je provozní doba 

od  9.00 hod. do  17.00 hod. Po  spor-

tovním vyžití mohou senioři navštívit 

restauraci, která se nachází v nedaleké 

blízkosti. Ing. Jaroslav Kobr

Slovo 

zástupce 

starosty

KDYŽ ODEŠEL TATU…

Zpráva o smrti gorilího kluka Tatua přišla 

uprostřed letošních prázdnin jako tragic-

ký blesk z čistého nebe a jen málokoho 

nezasáhla. Naposledy jsem ho viděl tři 

dny před jeho odchodem a měl jsem to 

velké štěstí, že hodně zblízka. Díval jsem 

se mu do jeho nádherných očí a z každé-

ho na mě koukalo deset čertíků. Nevím, 

který z  nich mu poradil rozplést to ne-

šťastné lano, ale osud mu alespoň do-
FOTO: ARCHIV ZOO PRAHA

INFORMUJE

SPORTOVIŠTĚ: VNITROBLOK JAŽLOVICKÁ A BOHÚŇOVA ULICE.

 FOTO: ARCHIV REDAKCE



D
36.

13. - 16. ZÁŘÍ 2012

Centrální park u Komunitního
centra Matky Terezy
10:00 DOPOLEDNE PRO MŠ a ZŠ
ekologické hry, trampolína, skákací hrady 
a jiné, pro děti z mateřských a základních 
škol jsou připraveny malé dárky v podo-
bě hraček a sladkostí
14:00 ODPOLEDNE PRO VEŘEJNOST 
ukázky výcviku psů, ekologicko-přírodo-
vědné soutěže pro děti, vědomostní
a sportovní soutěže, vazba květin, sbírka 
starého oblečení, projížďky na ponících, 
prezentace Botanické zahrady, Arboreta 
a Mini ZOO, informace o odvozu a třídění 
odpadu a další

Klub seniorů (Křejpského 1502)
13:30 AUTOGRAMIÁDA
povídání a autogramiáda knihy spisova-
telky a publicistky Marie Formáčkové

14:00 SLAVNOST SENIORŮ
pečení selátka, zábavný program, kapela 
Brdská pětka, taneční soutěže

Sportovní hala Jižní Město
17:30  EXHIBIČNÍ ZÁPASY

VE FLORBALU
HERBADENT SJM PRAHA 11

zápas s výběrem pražských fl orbalových 
vozíčkářů, ukázky freestyle, zápas s vý-
běrem zástupců MČ Praha 11 a partnery 
klubu, občerstvení připraví sami letošní
mistryně republiky ve fl orbalu!

Vnitroblok Machkova
18:00  SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ
zregenerovaného vnitrobloku obyvatelům 
přilehlých domů, kteří se na jeho proměně 
svými nápady a připomínkami také podíleli

Čtvrtek 13. 9.
DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pátek 14. 9.
DEN SPORTU

7:00 ULICE PLNÉ KVĚTIN
spolu se starostou rozdají mladí v ulicích 

Jižního Města ženám gerbery

ZŠ Donovalská
9:00 ATLETIKA DO ŠKOL
hravá atletika pro předškoláky a školáky

Sportovní hala Jižní Město
9:30 SPORTOVNÍ DOPOLEDNE
pro předškoláky a děti z prvního stupně ZŠ

ZŠ Mikulova
15:00 SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
15:30  fotbalový zápas přípravky

FK Dukla Praha

16:00  fotbalový miniturnaj

o pohár starosty

po celé odpoledne beach volejbal pro 

veřejnost a další doprovodný program

Centrum bojových sportů Opatov
16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

Centrální park u metra Opatov
moderuje Vlastimil Korec

15:00  JIHOMĚSTSKÉ
PIVNÍ SLAVNOSTI

vyhlášení vítězů fotbalového klání, dobré 

jídlo a pivo z Jihoměstského pivovaru, 

reprodukovaná hudba a jihoměstské ka-

pely, doprovodný program pro děti

18:00   AUTOGRAMIÁDA
fotbalisté FK Dukla Praha

Kompletní program oslav najdete na webu

www.praha11.cz

Přijďte s námi oslavit narozeniny Jižního Města.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Dalibor Mlejnský, starosta MČ Praha 11

Změna programu vyhrazena
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Centrální park u metra Opatov
moderuje Vlastimil Korec

10:00   JIHOMĚSTSKÉ
PIVNÍ SLAVNOSTI

10:00 reprodukovaná hudba,
  ukázky zásahu Integrovaného 

záchranného systému
13:00 Brass Band (Maďarsko)
 mažoretky
14:00 B J Band ZUŠ Jižní Město
 ATS Domino, Drabíci
15:00  Doom Doobie Band

a další jihoměstské soubory
doprovodný program pro děti, skákací 
hrad, představení KC Zahrada - cirkusová 
školka, beatbox

17:00 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 
OSLAV 36. NAROZENIN JIŽNÍHO 
MĚSTA A KONCERT
PETRA KOLÁŘE

A KONCERT
KO

KONCERT
OLÁŘE

NY PRAHY 11
. narozeniny Jižního Města

Stanice metra Opatov
9:00 PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ
společná projížďka na kole s doprovod-
ným programem, www.cyklozvoneni.cz

Chodovská tvrz
10:00 CHODOVSKÁ POUŤ
dopolední pohádka, soutěže a zábava 
pro děti, celopoutní výtvarná dílna, odpo-
lední živě ilustrovaná pohádka, fotoateli-
ér, tombola, výstava Nezvaný host, retro 
kolotoče, stánky s dobrůtkami aj.

Centrální park u metra Opatov 
moderuje Vlastimil Korec

14:00  JIHOMĚSTSKÉ
PIVNÍ SLAVNOSTI
A 15. ROČNÍK
MEZINÁRODNÍHO
FOLKLÓRNÍHO FESTIVALU

16:00  slavnostní zahájení a příjezd 
pivovarských koní, slavnostní
naražení sudu a posvěcení
panem farářem

mažoretky, Brass Band (Maďarsko), jiho-
městský folklorní soubor Hájiček, dudácká 
kapela Gaudeamus (Bosna a Hercegovina), 
soubor Rosénka, staropražský Hradčanský 
orchestr J. Kocurka, Květovanka J. Husáka
18:00   vyhlášení výsledků

soutěže Regenerace 2011
točit se bude 11° pivo Jihoměšťan, ale 
i mnoho dalších speciálů a piv připrave-
ných přímo na tuto slavnost (bezinkový, 

lipový či kávový speciál aj.)

Sobota 15. 9.
DEN OSLAV NAROZENIN JM

Neděle 16. 9.
DEN PRO CELOU RODINU

Partneři:                                  Mediální partner:
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Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

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

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU

REKONSTRUKCE
B Y T O V É  J Á D R O

Specialisté na Prahu 11

n a  p r á c e  i  m a t e r i á l  p o u z e  v  z á ř í

tel.: 602 244 255       www.bytovejadro.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

AKCE ZÁŘÍ – SUŠÁK VARIANT ZDARMA

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

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

AKCE ZÁŘÍ – PROSINEC 2012
sleva 5 % na provedené práce  

+ sleva 10 % na keramické obklady a dlažby.

Amonit 88x60 30% sleva 06_2012 final.indd   1 13.6.12   17:34

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

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

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Kdo chce dobré maso míti, ke Křečkovi musí jíti.

Vepřík, kuře, kravička, prvotřídní masíčka.
Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

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

Zauzený šunkový salám 139,90 99,90 Kč

Maďarská podkova 149,90 119,90 Kč

Vysočina 154,90 129,90 Kč

Vepřová pečeně s. k. 121,90 106,90 Kč

Kuřecí stehna 59,90 49,90 Kč

Hovězí zadní z plece býk 189,90 169,90 Kč

Trvale snížená cena
Točený salám 54,90 Kč

Drůbeží koktejlky 67,90 Kč

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
mobil: 731 208 823, tel.: 272 937 482 
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

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

AUTOSERVIS – zde na Chodově

KOUPELNY
info@bathinterier.cz

AKCE LÉTO 2012 

více na www.bathinterier.cz
Specialista na Jižní Město, navštivte naši kancelář Klírova 1917.
Přestavby bytových jader, rekonstrukce koupelen a bytů  
na klíč. Česká společnost s 15-ti letou tradicí.

tel.: 777 900 968
 604 208 075 
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INZERCE

STOP NEZVANÝM 
aneb Jak zlepšit bezpečnost 

v bytových domech

Nové nemusí znamenat bezpečné
Vchody v bytových domech nejsou žádnou 

velkou překážkou pro vstup cizích osob – 

zabezpečení není dostatečné, odstrčení pou-

ze »zabouchnutého« zámku vyžaduje pouze 

trochu umu nebo síly; obyčejnou stavební 

vložkou s běžně kopírovatelnými klíči nelze 

docílit kontroly oprávnění vstupu. Zamče-

ný vchod by měl splnit protichůdné poža-

davky na bezpečnost a únikové cesty dle EN 

179 nezbytnou pro případ požáru nebo jiné 

nebezpečné situace v domě. Řada lidí si my-

slí, že když mají nové vchodové dveře, tyto 

problémy se jich netýkají, ale nenechte se 

mýlit. Cenové války výrobců dveří negativ-

ně ovlivňují kvalitu nových dveří pro bytové 

domy. I nejvýznamnější výrobci v ČR do-

dávají stále zastaralé zámkové systémy pro 

vstupní dveře.

Zpětná vazba ukáže fakta
Právě zahájený projekt STOP NEZVA-

NÝM si proto klade za  cíl prokazatelně 

zvýšit bezpečnost obyvatel bytových domů. 

Pražanům by měl přinést zjištění, že skuteč-

ně existuje způsob, jak výrazně zvýšit jejich 

bezpečnost v domech, pokud jsou zvoleny 

vyspělé technické prostředky a  současně 

funguje následný servis který udržuje a pro-

dlužuje životnost zařízení. Aby bylo možno 

vyhodnotit dosažené je součástí projektu 

nezbytná zpětná vazba ve  formě pravidel-

ných hlášení situace v konkrétních domech.

Mapa bezpečných domů
Významným výstupem projektu bude mapa 

bezpečných bytových domů v Praze s cílem 

seznámit Pražany v  jejich nejbližším okolí 

s domy, kde již používají spolehlivé a účinné 

zařízení kontroly vstupu. Statistiky by měly 

jasně prokázat rozdíly v  počtech případů 

vloupání nebo pokusů o ně, ale i dalších ne-

bezpečných jevů v domě s vysokou a naopak 

nízkou úrovní systémů kontroly vstupu. 

Hlavním přínosem je předání zkušeností 

s technickým, ale i organizačním zajištěním 

tohoto nesnadného úkolu. Základem mapy 

se stalo více než 3000 bytových domů v Pra-

ze, které opatřila za více než 20 let činnosti 

zámky fi rma Kaltmeyer. Obyvatelé nově za-

pojených domů si budou moci snadno najít 

ve svém okolí místa, kde mají tuto proble-

matiku zdárně vyřešenou. Učiněná zjištění 

a statistické údaje budou po skončení první 

fáze projektu (2017) předány Institutu pro 

kriminologii a  sociální prevenci k dalšímu 

vyhodnocení.

STOP NEZVANÝM

Snadnější cesta k bezpečí 
i vyšší hodnota bytu
Osvědčené řešení kontroly vstupu přináší 

ale i  další pozitiva – možnost rozúčtování 

nákladů na provoz společných prostor i zvý-

šení hodnoty bytu Větší bytové domy jsou 

často anonymní, nájemníci v bytech se často 

střídají a  leckdy se sotva znají obyvatelé ze 

stejného patra. Velikost domu ale také může 

být i výhodou – domy, v nichž se na společ-

né výdaje skládá hodně bytových jednotek, 

si mohou velmi snadno dovolit skutečně 

účinné zabezpečení vstupu. 

Slovensko je napřed! 
Příkladem toho, jak ideálně funguje spo-

lupráce státu a  podnikatelského sektoru, 

je projekt „Bezpečné byvanie RYS“, kte-

rý byl zahájen již v  roce 2001 v Bratislavě 

a dokonce dosáhl ocenění v rámci EUCPN 

(Evropská síť prevence kriminality) a  stal 

se příkladem dobré praxe i pro vyspělé ev-

ropské státy. Projekt STOP NEZVANÝM 

má ambice dosáhnout podobných výsled-

ků a dokázat velký přínos kontroly vstupu 

a jeho klíčový význam pro bezpečnost oby-

vatel bytových domů

6 otázek PRO OBYVATELE BYTOVÝCH DOMŮ
1.  Víte, že je v Praze 32 410 bytových domů a bydlí v nich 1 150 000 osob, tedy cca 83 % všech 

obyvatel Prahy?

2.  Víte, že v České republice je odhadem 300 000 ilegálně žijících cizinců, z toho 20–25 % se 

zdržuje na území Prahy?

3. Víte, že každý čtyřstý obyvatel Prahy je bezdomovec?

4.  Víte, že bylo v Praze v roce 2011 nahlášeno 1841 vykradení bytů v bytových domech, tj. 43 % 

případů z celé ČR?

5.  Víte, že latentní (nenahlášená) majetková kriminalita zvyšuje počet vloupání (nebo pokusů 

o ně) o odborníky odhadovaných minimálně 50 %?

6.  Víte, že pravděpodobnost vloupání za rok do bytu nebo sklepa v bytovém domě v Praze je 

minimálně 2% tzn. že každá 50. domácnost bude letos vykradena?

DOST DŮVODŮ PRO TO, ABY BYL VÁŠ DŮM SPOLEHLIVĚ ZABEZPEČEN PROTI 

VSTUPU NEOPRÁVNĚNÝCH OSOB a tím bylo učiněno nezbytné minimum proto, aby 

se stal bezpečným domem
zdroj: ČSU, výpočty a odhady autor projektu

Zapojte Vaše SVJ a BD do tohoto unikátního projektu ! 

Přihlaste se na www.stopnezvanym.cz 

nebo při prezentaci 16. 9. na dnech Prahy 11 v rámci 

Dne bezpečnosti pořádaný MČ Prahy 11 .



Kulturní přehled ZÁŘÍ 2012

KC Zahrada
 Kulturní 

 Jižní Město, o. p. s.

 Malenická 1784

 148 00, Praha 11

 www.kczahrada.cz

 Tel.:  271 910 246, 

271 914 689

e-mail: zahrada@kczahrada.cz

www.kczahrada.cz, www.facebook.com/zahradakc, 

www.webticket.cz

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.

Divadlo, koncerty, široká nabídka výtvarných, pohy-

bových, jazykových kurzů, workshopy 

streetartových disciplín.

PROGRAM ZÁŘÍ 2012
4. 9., 17.30: Drum Circle – Skupinové bubnování.  
Aktivní vytváření hudby pro muzikanty i nemuzikan-

ty – rozvíjí improvizační schopnosti a odbourává 

stres. Od 17.30 rodiče s dětmi, od 18.30 další 

zájemci. Vstupné 100/50 Kč, rodinné 200 Kč

8. 9., 10.00: Sobotní výtvarná dílna. Pod vedením 

Ilony Němcové. Vstupné 50 Kč

18. 9., 20.00: Karel Plíhal. Je tomu již deset 

let, co Karel Plíhal zmizel v kultovním Roku ďábla 

režiséra Petra Zelenky, z české folkové scény 

však rozhodně mizet neplánuje. Naopak – vrací se 

na pódia v rámci několikaměsíčního turné k nové 

desce Vzduchoprázdniny, která se objevila na pul-

tech 1. září. První koncert po vydání nové desky se 

uskuteční právě v KC Zahrada.

22. 9., 15.00: Sobotní škola animace. Klára Mare-

šová učí kouzla jak z kouzelné hůlky. Pro děti od 6 

do 12 let. Ve vstupném 180 Kč je zahrnut veškerý 

materiál a pomůcky. Doporučujeme vzít si fl ashku!

24. 9., 19.00: Policejní prezident. TIP Divadelní 

spolek Františka Kreuzmanna přináší světovou 

premiéru divadelní hry a vůbec první dramatiza-

ci díla Jana Koska. Svou výstavbou a zejména 

písňovými texty hra nezapře inspiraci některými 

tituly Osvobozeného divadla. Její děj, pátrání 

po bezhlavém rytíři, kterého si vymyslel psychicky 

poněkud narušený český policista (kapitán Černý), 

aby odvedl pozornost od závažnějších případů, 

umožňuje rozehrát celou řadu vtipných situací, 

v nichž významnou roli hraje slovní humor. 

Chodovská tvrz
 Kulturní Jižní Město, o. p. s.

 Ledvinova 9, Praha 4, 149 00

 www.chodovskatvrz.cz

 tel.: 267 914 831, 267 915 444

 e-mail: info@chodovskatvrz.cz

www.facebook.com/chodovskatvrz

Koncerty vážné hudby, galerie současného umění, 

výtvarný ateliér, restaurace.

Spojení: 7 minut pěšky od metra Chodov

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

zast. Chodovská tvrz 

PROGRAM ZÁŘÍ 2012
15. 9., 15.00 : Chodovská pouť – historické kolo-

toče, živě ilustrovaná pohádka, kreativní výtvarná 

dílna pro děti a příjemné odpoledne pro celou 

rodinu na nádvoří Chodovské tvrze 

19. 9., 16.00–18.00: středeční výtvarný ateliér 
(pro všechny od 11 do 99 let)

20. 9., 15.00–17.00: čtvrteční výtvarka (pro děti 

od 6–11 let)

20. 9., 9.00–12.30: ARTBOX – dopolední výtvarná 

dílna (pro předškolní děti)

22. 9., 18.00: Jiří Surůvka, Pavel Doskočil – verni-
sáž nové výstavy v Galerii Chodovská tvrz 

23. 9., 15.00: živě ilustrovaná pohádka – Karkul-
ka naruby, hraje a vypráví Jakub Folvarčný

26. 9., 16.00–18.00: středeční výtvarný ateliér 
(pro všechny od 11 do 99 let)

27. 9., 9.00–11.30: ARTBOX – dopolední výtvarná 

dílna (pro předškolní děti) 

27. 9., 15.00–17.00: čtvrteční výtvarka (pro děti 

od 6–11 let)

29. 9., 11.00: Den architektury – Martina Fleka-

čová (pražská panelová sídliště), architektonická 

procházka po Jižním Městě a (ne)rekonstruovaných 

panelových bytech, sraz u sochy Budovatele metra 

na stanici metra Chodov 

29. 9., 15.00–17.00: sobotní výtvarná dílna pro 
rodiny s dětmi 
30. 9., 15.00: živě ilustrovaná pohádka – Vodní 
pohádka 

Nově rozšířený výtvarný program na Chodovské 

tvrzi – středeční výtvarný ateliér pro všechny 

od 11–99 let, čtvrteční výtvarka pro děti od 6 

do 11 let, tradiční sobotní výtvarná dílna pro rodiny 

s dětmi reagující na aktuální výstavu v Galerii 

Chodovská tvrz a ARTBOX – čtvrteční dopolední 

výtvarná dílna pro předškolní děti. 

DDM 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

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

Komunitní centrum 
Matky Terezy
U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11-Háje

kancelar@kcmt.cz, www.kcmt.cz

Podrobnosti naleznete na www.kcmt.cz.

Počítačový klub 
pro zdravotně postižené
U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice

Dopravní spojení: speciální bus pro vozíčkáře č. 1

s přestupy na metro B a C

bus č. 177 z metra C|Chodov i Opatov

Další informace najdete na

tel./fax: 271 913 590

e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

www.zelenyptak.cz

Benjamin klub
Vejvanovského 1610, Praha 11

Tel.: 272912124

Mob.: 603 468 151

informační hodiny: pondělí 10.00–12.00 

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 Praha 11-Chodov

tel.: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz

Více na www.cestykesvetlu.cz 

Sbor ČCE Jižní Město 
Donovalská 2331/53

e-mail: jizni-mesto@evangnet.cz

web: jizni-mesto.evangnet.cz

tel.: 272 659 259; 739 244 681 

Více na: www.jizni-mesto.evangnet.cz;
www.mcpraminek.estranky.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 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

Jan Luňáček 
– šperk, malba, grafi ka 
Od 28. 8. do 22. 9. 2012

Výtvarník, jehož doménou je šperk 
jako do detailu promyšlené dílo, 

představuje i svou experimentální 
malbu a grafi ku.

Knihovna Opatov – artotéka, 

Opatovská 1754, Praha 11

Otevřeno: po–pá 9–19

so 9–15 hod., tel.: 272 918 759

V Ý S T A V A  N A   R A D N I C I

Fotografi e  
Miroslav Pavlík 

4. 9.–1. 10. 2012         

po, st: 8.00–17.30 • út, čt: 

8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00

Radnice Praha 11, 

Ocelíkova 672, Praha 4

Tel.: 267 902 323

ddm jm



soutěžní otázka:

Nový podzimní cyklus koncertů 

v Chodovské tvrzi začíná koncertem 

klavíristy Karla Vrtišky:  
a) 15. 9. 2012 v Chodovské pouti 

b)  22. 9. 2012 po vernisáži výstavy Jiřího Surůvky v Galerii 

Chodovská tvrz 

c)  29. 9. 2012 po architektonické procházce po panelákových 

bytech během Dne architektury 

d) 9. 10. 2012 

e) 13. 11. 2012 

Své odpovědi zasílejte na: 

e-mail: michaela.heckova@chodovskatvrz.cz 

Jména výherců budou zveřejněna na webu 

www.chodovskatvrz.cz a v pokladně Chodovské tvrze.

Soutěžte o 3 x 2 lístky 
na koncert Karla Vrtišky – klavírní recitál, Michal Hromek Consort – tradiční a barokní 

témata ze Skotska a Irska nebo Ecce musica – 5 členů – folklorní Vánoce.

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Těšit se tak můžete na excelentní klavíristku a známou hudební 

pedagožku Irinu Kondratěnko i jazzového mága Jiřího Stivína. 

 Sál Chodovské tvrze přímo vybízí ke komorním recitálům a te-

matickým hudebním večerů. Od 9. října tak zdi historické památky 

rozezní talentovaný mladý klavírista Karel Vrtiška, který před časem 

vystoupil společně s Českým národním symfonickým orchestrem pod 

taktovkou dirigenta Paula Freemana ve Španělském sále Pražského 

hradu. Klavírními koncerty ale Vrtiškovy umělecké ambice nekončí 

– nahrál a ztvárnil třeba i postavu mladého W. A. Mozarta v tele-

vizním fi lmu pro BBC. 

 Těšit se můžete i na tradiční barokní témata ze Skotska 

a Irska v podání formace Michal Hromek Consort v listopa-

du a vrchol podzimní sezóny – tematické folklórní vánoce 

s Ecce musica na Tvrzi. Po novém roce pak bude cyk-

lus pokračovat vystoupením jazzového mága Jiřího 

Stivína, klarinetovým recitálem excelentní dvojice 

Lahodná a Kondratěnko a dalšími koncerty. 

 Chybět nebudou ani tradiční šansonové 

pořady s Milanem Jírou.  

 A navíc – o lístky na novou sérii koncer-

tů můžete soutěžit třeba i v tomto čísle 

Klíče. 

red

Kondratěnko i Stivín rozezní novou sezónu 
v Chodovské tvrzi 
KLAVÍRNÍ VYSTOUPENÍ, JAZZOVÉ KONCERTY NEBO 

KLARINETOVÉ A  GAMBOVÉ RECITÁLY ŠPIČKOVÝCH 

MUZIKANTŮ, TO JE NOVÁ SÉRIE KONCERTŮ V CHO-

DOVSKÉ TVRZI. 



Člověk si nevybírá místo, kde se narodí, 
ani dobu...

Miroslav Horníček kdysi řekl: „Člověk si 

nevybírá místo, kde se narodí, ani dobu, 

do které se narodí, ba dokonce ani komu 

se narodí“. Jsem tak alespoň rád, že si 

moje máma v  červenci 1953 vybrala 

právě porodnici v Podolí. Tak mohu na-

vždy říkat, že jsem se narodil pod Vyše-

hradem. Tehdy mi sudičky daly zřejmě 

do  vínku: „Budeš milovat a  malovat 

toto město“. Praha mě totiž fascinovala 

od dětství, rád jsem se toulal nejen v je-

jích historických uličkách, ale i po perifé-

riích, kde jsem vyrůstal. Přiznávám, že 

je to tvůrčí závislost – pražská zákoutí 

potřebuji mít stále na dosah a bez nich 

si svůj život již nedokážu představit... Se 

svojí rodinou bydlím již 27 let v Praze 11 

na Chodově. Mým celoživotním průvod-

cem po Praze je básník Jaroslav Seifert, 

který mne fascinoval tím, jak dokázal vy-

slovit pocity, které smrtelník dokáže jen 

těžko pojmenovat. Bylo mi proto velkou 

ctí, že jsem měl možnost ilustrovat jeho 

verše o Praze, a  to hned ve dvou kniž-

ních výborech.

Vaše obrazy jsou malebné, plné jakési 
nepolapitelné pozitivní energie, kdy 
jste v sobě objevil touhu malovat? 
První olejové barvy jsem dostal od své-

ho modřanského dědečka. Tehdy jsem 

u něj vydržel sedat hodiny a pozoroval, 

jak vznikají ty magické olejomalby...

Z vašich obrázků je na první pohled vi-
dět láska ke staré Praze a není se co di-
vit. Tato část Prahy je skutečně stálou 
inspirací mnoha umělců, kde pramení 
u vás? 

Nemám rád shon, ruch a  davové šílen-

ství. Miluji klid a  přírodu. Na  první po-

hled se to může zdát jako rozporuplné 

– hlavními motivy mých obrazů jsou totiž 

především městská zákoutí. Přestože 

ve  městě dominuje vliv člověka, nelze 

si na  mnoha místech odmyslet přítom-

nost přírody. Snad nejlépe onu prchlivou 

symbiózu vystihuje název malířského 

žánru, kterému se věnuji – veduty ne-

boli městské krajiny. Matka Tereza kdysi 

řekla: „Potřebujeme ticho, abychom se 

mohli dotknout duše.“ I  já k  malování 

kromě plátna a barev potřebuji nutně ti-

cho. Proto do Prahy vycházím brzy ráno, 

kdy ji nacházím v  polospánku, přesně 

takovou, jakou ji chci zachytit ve svých 

obrazech. 

 Právě proto mne ale také fascinuje 

naše městská část. Bydlíme v  těsné 

blízkosti Kunratického lesa, kudy kráčela 

historie. Do  historického centra Prahy 

je to přitom z Chodova jen deset minut. 

Vzácně se tu mísí příroda se stopami 

středověku. Málokdo také ví, že z  Cho-

dova je vidět nejen pražská kotlina, ale 

i vyhaslé vulkány Českého středohoří.

Co vy, vaše tvorba a Paříž? 
O blahodárném vlivu města nad Seinou 

bylo napsáno tisíce knih a  natočeny 

stovky fi lmů a  i  já musím říci, že jejímu 

kouzlu malíř jen těžko odolává. Je až 

s podivem, jak nesmrtelně její genius loci 

vyjádřil spisovatel Ernest Hemingway, 

který o  ní prohlásil, že je „pohyblivým 

svátkem“. Mne takto „nerozlučně“ např. 

doprovází Latinská čtvrť nebo některá 

zapomenutá nábřeží Seiny…

Na co byste čtenáře rád pozval... výsta-
va, vernisáž… 
V letošním roce pro své příznivce připra-

vuji jednu výtvarnou lahůdku. Dokončuji 

unikátní velkoformátový betlém s malo-

stranskými motivy, který bude o adven-

tu vystaven v mé galerii na Kačerově.

A na závěr bych se ráda zeptala, kdo je 
vaším vzorem či oblíbencem (ve výtvar-
nu samozřejmě)?
Konkrétní malířský vzor nemám, oslovila 

mne ale celá řada umělců. Velmi blízcí 

jsou mi např. zástupci tzv. Pařížské ško-

ly, jmenovitě Amadeo Modigliani, Marc 

Chagall… Z českých umělců miluji tvor-

bu Františka Tichého, Antonína Slavíčka 

či Jana Zrzavého. Jak říkají obyvatelé 

Bretaně, místa v krajině i v srdci každé-

ho člověka vytváří celá plejáda výjimeč-

ně nadaných tvůrců, kteří v našem světě 

zanechali svůj otisk. Právě proto se rád 

toulám sbírkami světových muzeí a ga-

lerií. Letos v  únoru jsem znovu navští-

vil Poslední večeři Páně od  Leonarda 

da Vinciho. Stále mě naplňuje obdivem 

a  pokorou k  tomuto neuvěřitelnému 

uměleckému dílu. 

 Díky za příjemné povídání a přeji vám 

hodně tvůrčí invence.

Dana Foučková

ROZHOVOR

www.praha11.cz22

Ivan Svatoš 
Malíř a grafi k, žijící a tvořící v Praze 

na Chodově. Jeho díla jsou zastou-

pená v  mnoha světových soukro-

mých sbírkách, zejména v Němec-

ku, Japonsku, USA či Kanadě.

•  Narodil se 3. července 1953 

v Praze pod Vyšehradem.

•  Absolvoval Výtvarnou školu Vác-

lava Hollara v Praze.

•  Při tvorbě se soustřeďuje zejmé-

na na městské krajiny z jeho rod-

né Prahy. 

•  Nejčastější užívanou technikou je 

malba olejem na plátno.

 Reprodukce obrazu Ivana Svatoše Stará Řásnovka, 2000 olej 70x50 cm

 FOTO: ARCHIV IVANA SVATOŠE



VÍKEND  
PLNÝ ENERGIE
31. 8. – 2. 9. od 9 do 18 hodin

1. ZÁŘÍ OD 9.00 h.  
TRADIČNÍ ZUMBA 
MARATON NA  

STŘEŠE CENTRA  
A INLINE BRUSLENÍ  
S INSTRUKTOREM

 energetické poradenství

 jízdy na elektrokolech  

 vystoupení Terezy Kerndlové

 Vanda a Standa 

 soutěže a další zajímavosti

 dárky pro držitele věrnostní karty

.com

VŽDY ONLINE / KEEP CONNECTED  

WWW.CENTRUMCHODOV.CZ
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Senioři si vyměňovali oblečení
Strávit příjemné odpo-

ledne se svými blízkými 

a k tomu si ještě odnést 

hezký kousek obleče-

ní se mohlo poštěstit 

každému, kdo přišel 

před prázdninami do  Domova pro seniory Háje. Právě tady 

proběhla v  řadě již 8. Výměna oblečení. Je to společensky 

prospěšný, neziskový projekt, který funguje od března 2009. 

Smyslem projektu, který probíhá vždy 2x do roka, je celoden-

ní charitativní sbírka oblečení, doplňků, hraček a hygienických 

potřeb, které jsou poté předány konkrétnímu nemocničnímu, 

neziskovému zařízení, které potřebuje naši pomoc. Za  celou 

dobu fungování již Výměna oblečení opakovaně pomohla např. 

Kojeneckému ústavu v Krči, Dětskému domovu v Dolních Po-

černicích a mnoha dalším. Ti nejnetrpělivější obyvatelé DS Háje 

zvídavě nahlíželi do kulturního sálu a vyptávali se na odpolední 

program, který však měl začít až o  druhé hodině odpolední. 

Po zahájení programu, který byl obohacen o písně z fi lmů a po-

hádek kapely ÚSP Murgašova „AJETO“, se každý z návštěvní-

ků mohl občerstvit a odnést si kousek oblečení, který se mu 

nejvíce líbil, třeba slušivé sako, či kalhoty. Nerozebrané obleče-

ní včetně doplňků a bot (celkem 31 pytlů) putovalo do Bohnic-

ké psychiatrické léčebny. 

 Devátá Výměna oblečení proběhne v  sobotu 13. října. 
Zveme na ni všechny lidi bez rozdílu věku, kteří mohou při-
spět oblečením a chtějí s námi strávit smysluplné odpoled-
ne. Pozvánku a podrobné info o místě konání zveřejníme na  
www.vymena-obleceni.cz.

Lucie Jonášová a Markéta Borecká 

Kosmetické ekostudio Venuše
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Cítíte se unavená, máte pocit, že by vám prospěla alespoň 

hodina relaxace a  nicnedělání a  přitom byste ráda udělala 

něco pro svou krásu? Potom je pro vás kosmetické ekostudio 

Venuše tou pravou volbou. V příjemné vilce na starém Chodo-

vě, obklopené zelení a přitom v dobrém dosahu MHD, najde-

te přesně tohle. Studio vede již léta profesionální kosmetička 

paní Libuše Hlavová, která vám poradí se vším, co se týká 

kosmetiky a dermatologie. 

 Zeptali jsme se majitelky studia na pár věcí, které by vás 

mohly zajímat. Co všechno tady nabízíte za služby a ošetře-

ní? Zabývám se klasickou kosmetikou a  čištěním pleti. Po-

užívám přírodní švédskou a  hlavně španělskou kosmetiku 

Keenwell. Ke standardnímu ošetření pleti patří také terapie 

speciální biolampou, která má ověřené hojivé účinky. 

 Dokonce ne jenom na pleť, ale třeba i po zranění či ma-

lém zdravotním problému. Pokud se rozhodnete, můžete si 

nechat prodloužit, či nabarvit řasy, nebo si nechat ošetřit pleť 

speciální metodou � alassopherapie, která využívá mořských 

řas a mořské vody a blahodárně působí na pleť. 

 Studio nabízí také regenerační metodu na obnovu nehto-

vých lůžek – Pi.shine. 

 V  salonu Venuše máme otevřeno od  pondělí do  pátku 

od 8–20 hodin podle objednání.

Kde kosmetické studio Venuše najdete?
Květnového vítězství 730/45, 

(roh Šperlovy ulice) Praha 11-Chodov

Potřebujete poradit? 

Zeptejte se hned... mob.: 724 252 801
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Jižák v rytmech vážné hudby 

Kurzy pro děti a teenagery budou první týden zdarma

① Tóny Chodovské tvrze letos zahájil je-

jich duchovní otec Jaroslav Svěcený or-

chestrálním koncertem známých i takřka 

neznámých instrumentálních skladeb A. 

Vivaldiho a J. S. Bacha. 

② Doslova emocemi nabitý byl večer 

Ve  víru tanga s  ohromným akordeonis-

tou a bandoneonistou Ladislavem Horá-

kem a hudbou argentinského skladatele 

Astora Piazzolly. 

③ Přírodním podmínkám festival nepo-

ručí, ale koncerty se konají, ať se děje 

cokoliv. Galakoncert hudby a slova s Al-

frédem Strejčkem, houslistkou Julií Svě-

cenou a klavíristou Václavem Máchou se 

tak přesunul do pohodlí sálu Kulturního 

centra Zahrada.

④ Třešinka na dortu letošního programu 

ale byla jednoznačná – koncert multi-

žánrového projektu Vivaldianno MMXII 

Michala Dvořáka a Jaroslava Svěceného 

na  střeše Obchodního centra Chodov. 

550 návštěvníků, přidaná místa a hravé 

překračování hudebních hranic od vážné 

hudby po rock a world music. Tóny tak 

naservírovaly pohled na  vážnou hudbu 

doslova s nadhledem. 

Festival hudebních osobností přivítal 

v  letošním roce nejen na  nádvoří živé 

kulturní památky Chodovská tvrz téměř 

patnáctset milovníků především kla-

sické, ale i  jazzové a  latinskoamerické 

hudby. 

Kurzy v  KC Zahrada jsou koncipovány 

tak, aby respektovaly individualitu kaž-

dého dítěte a rozvíjely děti ve více smě-

rech současně. Každému účastníkovi se 

dostává patřičné pozornosti odborných 

lektorů, profesionálů v jednotlivých obo-

rech. Není proto divu, že se viditelné po-

kroky dostavují poměrně záhy. Na vlast-

ní oči jsme se o tom přesvědčili na konci 

školního roku, kdy nám děti předvedly  

něco ze svého umu na  pravidelné pre-

zentaci Workshopping. 

 Prázdniny mezitím utekly jako voda 

a  nový semestr kurzu je na  spadnutí. 

Vezměte své potomky do  Zahrady bě-

hem týdne otevřených dveří! V  týdnu 

od 10. do 14. září si budou moci všechny 

lekce zdarma vyzkoušet. Těšit se můžou 

na streetdance, žonglování, ateliér krea-

tivního pohybu, moderní yoyo, fi lmovou 

či divadelní dílnu, cirkusovou školku či 

školu animace. Rozvrh kurzů a  další in-

formace najdete na www.kczahrada.cz.

DEVÁTÝ ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO LETNÍHO FESTIVALU TÓNY CHO-

DOVSKÉ TVRZE VYVRCHOLIL VELKOLEPÝM KONCERTEM MULTIŽÁN-

ROVÉHO PROJEKTU VIVALDIANNO MMXII NA  STŘEŠE OBCHODNÍHO 

CENTRA CHODOV NA JIŽNÍM MĚSTĚ. 

ZÁBAVA, ROZVOJ OSOBNOSTI, TRÉNINK FYZICKÝCH DOVEDNOSTÍ. TŘI 

HLAVNÍ DŮVODY, KVŮLI KTERÝM SE KURZY V KC ZAHRADA TĚŠÍ STÁLE 

VĚTŠÍ PŘÍZNI DĚTÍ A RODIČŮ NEJEN Z JIŽNÍHO MĚSTA. V ZÁŘÍ ZAČÍNÁ 

DALŠÍ SEZONA A ZÁJEMCI JSOU OPĚT VÍTÁNI NA UKÁZKOVÉ HODINY 

ZDARMA. TRADIČNÍ TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZAČÍNÁ 10. ZÁŘÍ.

①

 FOTO: ARCHIV CHODOVSKÉ TVRZE
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MEZI STROMY
 

 

Lesní „školka“ od září 2012 
pro děti ve věku 3 – 6 let, středy a čtvrtky od 8.00 do 16.00 hod. 

Srub na kraji Milíčovského lesa nad Milíčovským rybníkem naproti dětskému hřišti. 
 

 
 
Zřizovatel: Občanské sdružení MEZI STROMY ve spolupráci se Střediskem 

ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy 
Provoz:  ST - ČT: 8.00 – 16.00 hod. 
Popis: Denní program pro předškolní děti ve věku 3 – 6 let inspirovaný 

myšlenkou lesních mateřských škol „s dětmi venku za každého 
počasí“, jako vhodná alternativa k předškolnímu vzdělávání. 

Kontakt: E-mail: lmk@mezi-stromy.cz, tel.: 604 570 080, 737 130 955 
 
Neváhejte poslat email nebo zavolat a domluvit si osobní schůzku přímo v zázemí! 

Rádi Vás přivítáme mezi námi MEZI STROMY. 

www.mezi-stromy.cz 
 

 

② ④

③

Očkování proti vzteklině
Jižní Město I ve čtvrtek 18. října 2012, 9–12 a 13–17 hod., 

Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ Praha 11

Jižní Město II ve čtvrtek 25. října 2012, 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 mik-

ročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému EU. Tr-

valé označení psa staršího šesti měsíců, chovaného na úze-

mí hl. m. Prahy, je povinné dle obecně závazné vyhlášky č. 

23/2003 Sb. HMP, o  místním poplatku ze psů. Čipování 

je hrazeno chovatelem v plné výši. Ten má nárok na úlevu 

od poplatku vždy ve dvou následujících letech po očipová-

ní (vždy 350 Kč/rok), poživatelé invalidního či starobního 

důchodu neplatí v uvedených letech poplatek žádný. Další 

možností, jak trvale označit psa, je tetování odborně způ-

sobilou osobou, které však v  rámci hromadného očkování 

prováděno nebude. V případě označení tetováním není při-

znáván nárok na úlevu od poplatku.

Upozornění:
• Ochranné očkování proti vzteklině je na území ČR povinné 

pro psy starší tří měsíců dle zák. č. 166/1999 Sb., o vete-

rinární péči. Provádí se 1x ročně a je hrazeno chovatelem.

• Možnost očkování i  proti dalším infekčním chorobám 

(kombinovaná vakcína).

• Pokud majitel psa nevyužije této hromadné akce, má mož-

nost nechat si naočkovat zvíře u kteréhokoliv veterinárního 

lékaře.

• Při očkování budou vydávány sáčky na exkrementy.

• Bližší informace podá OŽP na tel. č.: 267 902 357.
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KRADLA I PŘESTO, ŽE BYLA ZA TUTO 
TRESTNOU ČINNOST ODSOUZENA. 
V  podvečerních hodinách 29. 6. byl v  OC 

Chodov zadržen pachatel krádeže. Po  příjezdu strážníků 

na místo bylo zjištěno, že se jedná o ženu cizí státní pří-

slušnosti, která již v minulosti byla za tuto činnost pravo-

mocně odsouzená. Z tohoto důvodu strážníci nenechavky-

ni omezili na osobní svobodě a předali k dalšímu šetření 

Policii ČR.

PRAVIDELNÉ KONTROLY SE VYPLATILY A BUDOU PO-
KRAČOVAT. Z důvodu zvýšeného výskytu osob závislých 

na návykových látkách na našem Jižním Městě v poslední 

době strážníci zintenzivnili kontroly ve  vybraných lokali-

tách. Dne 22., 27. a dvakrát 29. 6. byly v rámci těchto kon-

trol zaměřených na tuto problematiku nalezeny strážníky 

čtyři osoby, po kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pát-

rání. Z tohoto důvodu strážníci všechny dotyčné předvedli 

na Policii ČR, kde je předali k dalšímu šetření. 

MAJITEL SI CHRÁNIL SVŮJ MAJETEK. Dne 8. 7. v pozd-

ních nočních hodinách bylo oznámeno na operační středis-

ko OŘ MP Praha 11 mužem, že v ulici Hejlíkova zadržel 

zloděje svého majetku. Po příjezdu strážníků na místo bylo 

zjištěno, že nebojácný majitel zadržel pachatele krádeže 

své věci, která mu byla odcizena dotyčným z jeho pozem-

ku. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu stráž-

níci nenechavce omezili na osobní svobodě a předali k dal-

šímu šetření na Policii ČR.

VŠÍMAVOST STRÁŽNÍKŮ SE VYPLATILA. Dne 9. 7. 

v pozdních nočních hodinách si strážníci povšimli špatně 

zaparkovaného osobního vozidla v  ulici Dobrovolského, 

ve  kterém se nacházely osoby. Následnou kontrolou po-

sádky vozidla bylo zjištěno, že se jedná o osoby prodáva-

jící omamné a návykové látky. Z tohoto důvodu strážníci 

dotyčné osoby omezili na osobní svobodě a předali k dal-

šímu šetření Policii ČR.

 Obdobný případ strážníci zaznamenali dne 12. 7. v od-

poledních hodinách, kdy si při běžné hlídkové činnosti všim-

li muže, který se před hlídkou začal schovávat. Následnou 

kontrolou bylo zjištěno, že dotyčný nejenom že u  sebe 

nemá doklad totožnosti, ale má u  sebe i  značné množ-

ství omamných a návykových látek. Z důvodu podezření ze 

spáchání trestného činu byl muž omezen na osobní svobo-

dě a předán k dalšímu šetření Policii ČR.

STRACH ZE STRÁŽNÍKŮ HO PROZRADIL. Dne 14. 7. 

v  odpoledních hodinách si strážníci ve  vestibulu metra 

Opatov povšimli muže, který se dal před hlídkou na útěk. 

Po krátké honičce strážníci muže zadrželi v ulici Starocho-

dovská, kde bylo následnou lustrací zjištěno, že se jedná 

o osobu, která se skrývá před nástupem k výkonu trestu. 

Z  tohoto důvodu strážníci muže předvedli na  Policii ČR, 

kde ho předali k dalšímu šetření. 

DALŠÍ KONTROLY STRÁŽNÍKŮ SE VYPLATILY. I  v měsí-

ci červenci strážníci pokračovali v pravidelných kontrolách 

zaměřených na  výskyt nepřizpůsobivých osob ve  vybra-

ných lokalitách na Jižním Městě. Dne 1., 4., 5. a 9. 7. byly 

v  rámci těchto kontrol zaměřených na tuto problematiku 

nalezeny strážníky čtyři osoby, po kterých Policie ČR vyhlá-

sila celostátní pátrání. Z tohoto důvodu strážníci všechny 

dotyčné předvedli na  Policii ČR, kde je předali k  dalšímu 

šetření. 

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Začne škola! Strážníci ráno 
dohlédnou na vaše děti

Další dny a  na  další děti budou pravidelně po  celý rok opět 

dohlížet v blízkosti jejich škol strážníci městské policie z Pra-

hy 11. A protože budou školáci po prázdninách určitě trochu 

nepozorní, hlídky strážníků budou v první školní den i během 

následujícího týdne u  škol posíleny. Rodiče, děti a  řidiči mo-

hou počítat se strážníky na přechodech po celý školní rok za 

každého počasí. Jejich úkolem je nejen pomoci školákům přejít 

bezpečně vozovku, ale také jim v případě potřeby poradit a po-

skytnout pomoc uvedl ředitel Obvodního ředitelství Prahy 11 

Petr Schejbal a dodává „Tuto aktivitu vnímáme vysloveně jako 

preventivní. Snažíme se tak pomoci nejen samotným dětem 

i dospělým chodcům, ale i řidičům, kdy chodce usměrňujeme 

do skupinek a tím zrychlujeme dopravu.“ 

 Strážníci ale nebudou u škol jen ráno při příchodu dětí, po-

kračovat budou také v projektu Školní policie, tedy v dohledu 

v blízkosti škol také v době, kdy vyučování končí zejména pro 

první stupeň. Tento dohled zajišťují strážníci na základě dohod 

s řediteli škol, aby maximálně ochránili bezpečí dětí v době, kdy 

nejsou s rodiči. V září se také do škol a školek vrátí strážníci 

z Úseku prevence kriminality se svými přednáškami a progra-

my „šitými na míru“ pro jednotlivé věkové skupiny dětí. Ti nej-

menší, ve školkách, se budou učit, jak bezpečně přejít přes ces-

tu, na koho se obrátit v případě ohrožení či nebezpečí, a také 

proč je tak důležité vědět, jak se jmenují a kde bydlí. Pro ško-

láky mají strážníci připravenou řadu programů, například Bez-

pečný pohyb na internetu, Jak se chovat k cizímu psovi anebo 

Bezpečné chování – když jsem sám doma. 

Hana Fialová Doleželová

PRÁZDNINY UTEKLY JAKO VODA A 3. ZÁŘÍ SE ZASE 

OTEVŘOU DVEŘE VŠECH JIHOMĚSTSKÝCH ŠKOL 

A ŠKOLEK. PRVŇÁČKY DO NICH DOPROVODÍ PRVNÍ 

DNY SAMI RODIČE. 
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KUCHAŘKU – KUCHAŘE
přijme od prosince 2012, 

Základní škola Donovalská 1684, Praha 4 

Požadavky: vyučen v oboru, praxe v oboru

CV životopis posílejte prosím 

do 15. 10. 2012 

na e-mail: jidelna@donovalskazs.cz

 FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 

oznamuje, že velkoobjemové kontejnery 

na objemný odpad (VOK) budou v září až 

prosinci 2012 přistaveny na Jižním Měs-

tě v níže uvedených termínech.

 OŽP upozorňuje, že VOK jsou urče-

ny pouze pro objemný odpad z  domác-

ností (nábytek, sportovní náčiní, koberce 

a  podlahové PVC, umyvadla a  zácho-

dové mísy apod.), který nelze ukládat 

do  běžných kontejnerů, nikoliv pro od-

pad vznikající při podnikatelské činnos-

ti. Do VOK nelze odkládat stavební suť, 

nebezpečné složky komunálního odpadu 

(baterie a akumulátory, barvy, chemikálie, 

zářivky apod.), vyřazená elektrická zaří-

zení (chladničky, pračky, televize, monito-

ry, počítače apod.) nebo biologicky rozlo-

žitelný odpad ze zahrad. Uvedené druhy 

odpadu lze zdarma odložit ve sběrném 

dvoře hl. m. Prahy v ul. Bartůňkova u sta-

nice metra Opatov.

 VOK jsou přistaveny ve  stanovený 

den po  dobu 4 hodin, a  to od  14.00 

do 18.00 hod. Po celou dobu přistavení 

VOK je přítomna obsluha, která koordi-

nuje ukládání odpadů.

Bližší info: 
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
Vidimova 1325, Praha 11, 
tel.:  267 902 367, 267 902 320 

nebo 267 902 514.

Katalog podnikatelů městské části Praha 11
  Víte, že: 
 • městská část Praha 11 má svůj Katalog podnikatelů Prahy 11?

 • se můžete jako podnikatel zaregistrovat do Katalogu podnikatelů zdarma?

 •  městská část plánuje ke konci roku 2012 vydání Katalogu podnikatelů v tištěné podobě všech registrovaných subjek-

tů v Katalogu na internetových stránkách?

 • katalog podnikatelů v tištěné podobě bude zdarma?

 •  jako občan můžete Katalog využívat na webových stránkách: www.katalog.praha11.cz a naleznete tam podnikatele 

Prahy 11 rozdělené dle sektorů?

Info: www.katalog.praha11.cz
e-mail: podnikatele@praha11.cz

Jižní Město I 

A. Malé–Hviezdoslavova 19. 9., 22. 10., 20. 12.

Bachova 1593 21. 9., 20. 12.

Bachova–Mikulova 5. 9., 4. 10., 6. 11., 6. 12.

Benkova 1691 (parkoviště) 17. 9.

Blažimská–Klapálkova 24. 9., 26. 11.

Brandlova 1641 (za Startem) 13. 9., 15. 10., 14. 11., 14. 12.

Brodského 1671 1. 11., 17. 12.

Černockého (parkoviště) 25. 10.

Divišovská–Šternovská 10. 9.

Doubravická–Bohúňova 4. 9., 3. 10., 5. 11., 21. 11., 5. 12.

Hekrova 853 (parkoviště) 4. 9., 9. 10., 11. 12.

Hlavatého–Mejstříkova 14. 9., 1. 10., 16. 10., 15. 11., 17. 12.

Hněvkovského 1374 20. 9., 23. 10., 22. 11., 6. 12., 21. 12.

Chomutovická 17. 9., 17. 10., 19. 11., 3. 12., 18. 12.

Janouchova 671 (u MŠ) 19. 11.

Klapálkova–Čenětická 18. 10., 12. 12.

Konstantinova–Metodějova 7. 9., 8. 10., 8. 11., 10. 12.

Kosmická–Anny Drabíkové 27. 9., 31. 10., 29. 11.

Kryštofova–Kazimírova 26. 9., 30. 10., 28. 11.

Křejpského 1514 3. 9., 17. 9., 2. 10., 17. 10., 2. 11., 4. 12., 18. 12.

Ledvinova (u Chodovské tvrze) 21. 9., 24. 10., 23. 11., 27. 12.

Majerského–Samohelova 6. 9., 7. 11., 7. 12.

Matúškova 831 (u Blankytu) 18. 9., 18. 10., 20. 11., 19. 12.

Metodějova (parkoviště) 27. 9., 27. 12.

Michnova–Podjavorinské 12. 9., 11. 10., 29. 10., 13. 11., 13. 12.

Mnichovická–Tatarkova 20. 9., 23. 10., 22. 11., 21. 12.

Mokrá–Zimákova 25. 9., 27. 11.

Novomeského 690 (parkoviště) 3. 9., 5. 10., 3. 12.

Plickova 880 3. 9., 2. 10., 2. 11., 4. 12.

Radimovická 1424 (parkoviště) 24. 9., 25. 10., 26. 11., 28. 12.

Rujanská–Donovalská (u TS) 31. 10., 29. 11.

Schulhoff ova 794 11. 9., 12. 11.

Stachova–V Hájích 7. 11.

Štichova 640 (parkoviště) 10. 9., 25. 9., 9. 10., 9. 11., 11. 12.

Tererova (u ZŠ) 11. 9., 10. 10., 12. 11., 12. 12.

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 3. 10., 5. 11., 5. 12.

Ženíškova–Květnového vítězství 24. 10., 23. 11., 27. 12.

Jižní Město II + starý Chodov 

Dědinova–Filipova 12. 9., 11. 10., 13. 11., 13. 12.

Gregorova–Hrudičkova 13. 9., 15. 10., 14. 11., 14. 12.

Hráského–Jarníkova 5. 9., 4. 10., 6. 11., 6. 12.

Hrdličkova–Blatenská 14. 9., 1. 10., 16. 10., 1. 11., 15. 11., 

  3. 12., 17. 12.

K Dubu 7. 9., 8. 10., 8. 11., 10. 12.

Krejnická 2021 (za Chrpou) 29. 10., 27. 11., 28. 12.

Láskova–Malenická 6. 9., 5. 10., 7. 12.

Lažanského 9. 11.

Nechvílova 1826–29 18. 9., 20. 11., 19. 12.

Petýrkova 1953 26. 9., 30. 10., 28. 11.

Pod Vodojemem 10. 10.

U Nové dálnice 10. 12.

Vojtíškova 1783 19. 9., 22. 10., 21. 11., 20. 12.

Velkoobjemové kontejnery – září až prosinec 2012
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INZERCE

• SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ u Vás 

doma či v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA při-

jedeme, ZDARMA poradíme, profesionálně 

opravíme, poradíme Vám s nákupem zařízení, 

zaškolíme Vás s počítačem, tel: 222 769 774, 

vyjezdovyservis.cz.

• POMOC S POČÍTAČEM, SERVIS, PRODEJ 
a  VÝUKA přímo u  zákazníka, instalace sítí, 

WiFi, internetu, tiskáren, notebooků, chytrých 

telefonů, výuka s trpělivým učitelem. Dopra-

va zdarma, m: 604 806 516 (i SMS), e-mail: 

daro@daro.cz, www.daro.cz.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, DVD, 

HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monito-

ry a  počítače. Rozumné ceny. AVC servis – 

tel.: 222 361 720 a mobil: 602 390 630.

• PROJEKTOVÉ A  INŽENÝRSKÉ PRÁCE – 

stavební projektová dokumentace – pomoc 

v přípravě a  realizaci stavby, stavební povo-

lení, tendr, výkaz výměr – RD, byty, atd. – 

www.neprojekt.cz, 774 171 730.

• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a  poraden-

ská činnost. Projekty ke stav. povolení, ohlá-

šení stavby a k územnímu řízení. Projekty no-

vostaveb, rekonstrukcí domů a bytů, studie. 

Tel. 731 060 583.

• NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ a daňové 

evidence včetně zpracování mezd, DPH a dal-

ších daní. Možnost osobního předání dokladů 

na Praze 4, 5 a 11. Tel.: 739 577 820, e-mail: 

vedeniucet@seznam.cz.

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

rekonstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 

DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 

Tel. 604 618 298, 222 364 018.

• NABÍZÍM OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM 

i  jednotlivým podnikatelům služby v  oblasti 

vedení účetnictví a  daňové evidence včet-

ně účetního a  daňového poradenství a  za-

stupování před úřady státní správy. Tel.: 

604 713 897, e-mail: ebedrnova@seznam.cz.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u  metra Háje – 

rozvody, výživné, převody bytů do osobního 

vlastnictví a ostatní bytové záležitosti, zastu-

pování u  soudu, vymáhání pohledávek, dě-

dictví, exekuce, smlouvy. Tel.: 606 125 069, 

e-mail: causa@cmail.cz. 

• ADVOKÁTKA JUDr.  SVATAVA GRIVAL-
SKÁ (sídlem u  metra Háje). Spory, vymáhá-

ní pohledávek, smlouvy, nemovitosti, byty, 

rozvody, právo rodinné, občanské, obchodní, 

pracovní. Kompletní právní služby pro bytová 

družstva vč. převodů bytů do osobního vlast-

nictví a  zakládání společenství vlastníků, lik-

vidace fi rem a družstev. Kontakt: Horčičkova 

548, tel. 603 823 260, offi  ce@grivalska.cz, 

www.grivalska.cz.

• 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.

• MOBILNÍ KADEŘNICTVÍ. Nabízím veškeré 

kadeřnické služby u vás doma. Kvalitní služby 

za příjemné ceny. Tel. 777 285 669.

• RELAX A ODPOČINEK nabízí studio Hele-

na. Masáže: zad a šíje, relaxační, refl exní, de-

toxikační, lávové kameny, zábaly, infra sauna. 

Mírového hnutí 2137, Praha 4-Chodov, Tel: 

732 254 466, www.studio-masaze.eu.

• PEDIKÚRA, aplikace gel-laku na nohou, de-

pilace v salonku Tina – Jarníkova 1892/17, 

Praha 4 – Chodov, dle objednání Po-Ne 

9-21h, po domluvě možné objednat i domů. 

Tel. 724 070 107. 

• 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.

• 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.

• TEPOVÁNÍ KOBERCŮ, sedaček, postelí, 

matrací, interiérů aut, mytí oken, výloh. Roz-

leštění světlometů aut, renovace autolaků 

(škrábance, apod.) Tel. 603 440 480, e-mail: 

mac.crazy@seznam.cz.

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

le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 

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

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 

štukování, malířské a  lakýrnické práce a  jiné 

úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-

fon: 222 982 922, 604 517 565.

• NABÍZÍM MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁ-
CE + štukování, stěrkování. Tel. 606 227 390, 

jsaifrt@seznam.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - 

Kompletní malířské práce, štukování panelů, 

stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za  ro-

zumné ceny. www.123malovani.cz, Tel: 

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

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 547 

– malování, lakování, štukování, fasá-

dy, zaměření zdarma, práce i  o  víkendu. 

www.malovani-novotny.cz, e-mail: malovani.

novotny@seznam.cz.

• ŽALUZIE DO VŠECH TYPŮ OKEN – Ven-

kovní předokenní rolety – Shrnovací dveře – 

Textilní rolety – Žaluzie vertikální. Kontakt: 

602  719  325, e-mail: panohul@seznam.cz, 

URL: http://www.zaluzie-praha-np.cz.

• OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN, výměna 
skel, seřízení kování. Tel. 737 202 354.

• MYTÍ OKEN (plast. okna v  3+1 – cca 
340 Kč), čištění koberců a  čalounění. Tel: 
606  148  453 nebo 222  955  295, e-mail: 
silha.j@seznam.cz – Fa Šilha.

• TRUHLÁŘSTVÍ MARTIN RYBA – vesta-
věné skříně, kuchyně, atypický zakázkový  
nábytek – výroba, doprava, montáž. Tel: 
608  208  003, e-mail: maryba@volny.cz,  
www.webpark.cz/maryba.

• KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍ-
NĚ nová dvířka na  vaši kuchyň a  vest. skří-
ně, šuplíky pod linku, skříňky na  míru, vý-
měna prac. desky. Vrba – 603  438  707, 
www.vrbakuchyne.cz.

• ZKUŠENÝ ŘEMESLNÍK v  oblasti staveb-
ních a truhlářských prací zajistí stavebně-mon-
tážní dohled. Ušetřím Vám peníze za nekvalit-
ní a neprovedenou práci a za nespotřebovaný 
účtovaný materiál. Tel. 604 873 185.

• DROBNÉ A VĚTŠÍ OPRAVY a řemeslné prá-
ce v domácnosti. Precizně. Tel: 775 507 600, 
www.hodinovymanzeljano.cz.

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

• OPRAVY CHLADNIČEK A  MRAZNI-
ČEK v  bytech i  SO+NE. Tel.: 602  719  678, 
261  261  792 v  době 7-22 hod. Prodej no-
vých a odvoz starých chladniček.

• OPRAVY AUT. PRAČEK Whirlpool, Ignis 
a  Tatramat. Opravy provádíme v  bytě zá-
kazníka se zárukou. 30 let praxe. Telefon: 
272 761 234, 602 366 328.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-
ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a  de-
sek. Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. 
Škapa, tel. 728 386 419.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – voda, plyn, ka-
nalizace, topení. Výměna plynových spotřebi-
čů. Rekonstrukce bytového jádra. Jan Horyna, 
tel. 603 554 550, 271 912 323.

• INSTALATÉRSTVÍ TESÁREK – voda, od-
pad, plyn. Tel.: 603 771 808, 272 920 568.

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

• ELEKTRIKÁŘ V  PRAZE 4, 11 a  12. Tel.: 
602 441 762, 272 765 431.

• ELEKTRO MIKA. Elektroinstalace, rekon-
strukce elektro rozvodů, nové rozvody, za-
pojení spotřebičů, rozvody PC a  TV kabelů, 
podhledy a  osvětlení, elektro revize. Tel.: 
608 850 380, www.elektromika.cz.

• ELEKTROPRÁCE – novostavby, opravy, re-
vize, přihlášky k  odběru, bytové jádra, nové 
vypínače, jističe, úsporné osvětlení LED. Tel. 
608 217 646, email: mokris.j@seznam.cz.  

Služby

REALITNÍ KANCELÁŘ RIM REALIT

Staráme se o Jižní Město

T 725 00 11 88, 271 00 11 88 E rimrealit@rimrealit.cz W www.rimrealit.cz

PRODEJ PRONÁJEM VÝMĚNA

Realitní a právní poderanství zdarma, řešíme i dluhy a exekuce

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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• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-

hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 

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

www.stehovanibytu.cz.

• !!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, pozůstalosti, 

sklep či půdu. Odvoz starého nábytku a jiné-

ho odpadu k likvidaci. Tel.: 777 227 840.

• PROFI GLOBAL PRAHA. Vyklízení bytů, 

pozůstalostí, sklepů, půdních prostor, stěho-

vání. Bourací práce a likvidace suti, zednické, 

malířsko-lakýrnické a  výkopové práce. Mob: 

773 176 317.

• 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.    

• 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.

• PROVÁDÍME ZEDNICKÉ, obkladačské, ma-

lířské aj. práce v  bytových i  nebyt. prostor. 

i okolo RD. Malé i větší zakázky v Praze a oko-

lí. Kvalita, spolehlivost a nízké ceny zaručeny. 

Email: jin60jir@seznam.cz, tel. 739 613 488.

• 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.

• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER. 

Kompletní rekonstrukce včetně zpracování 

potřebné dokumentace a  statických posud-

ků. Ing.  Ladislav Vaňkát, tel. 734  842  451, 

e-mail: l.vankat@seznam.cz.

• REKONSTRUKCE A OPRAVY BYTŮ. Zdě-

ní, omítky, podlahy, malby, el. práce, obkla-

dy a dlažby. Petr Plachý, tel.: 775 502 095, 

email: petrplachy1492@gmail.com.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-

keré zednické a  obkladačské práce, malo-

vání, štukování, plovoucí podlahy. Kvalita 

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

skutchan@seznam.cz. 

• PROŘEZÁVÁNÍ A  KÁCENÍ STROMŮ 
Z  LANA. Opravy, nátěry střech, okapů, fa-

sád, štítů, vysokotlaké a  ruční mytí, shoz 

sněhu a jiné výškové práce. Michal Pták, tel:  

603 712 174, michalptak@centrum.cz.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOU-
PĚ, výměn bytů. 10 let specializace na Jižní 

Město, P4 a  10. Certifi kovaný realitní ma-

kléř (ARKČR) Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, T: 

272 927 497, 607 636 784.

• SHÁNÍM RYCHLE BYT v Praze 4, do 3mil. 

Nejlépe v  blízkosti Lesoparku, Milíčovského 

nebo Krčského lesa, i  před privatizací. Plat-

ba v hotovosti, dluhy a exekuce nevadí. Tel.: 

777 211 671.

• KOUPÍM BYT na Jižním Městě. Dluhy, exeku-

ce, zástavy nevadí - vyřídím. Platba ihned v ho-

tovosti, cenu respektuji. Tel.: 605 874 392.

• 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.

• STARÁME SE O  JIŽNÍ MĚSTO. Prodeje, 

pronájmy, výměny. PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 

ZDARMA. RIM Realit kontakt: 725 00 11 88, 

271  00  11  88, rimrealit@rimrealit.cz, 

www.rimrealit.cz). Vykupujeme byty – platba 

v hotovosti. Vyřešíme i dluhy a exekuce.

• KOUPÍM BYT A  DŮM v  Praze a  v  oko-

lí Prahy. Panel, cihla, novostavba. Osobní 

a družstevní vlastnictví. Platba hotově! Tel.: 

722 509 947.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Měs-

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

nebo OV. Nejlépe v blízkosti zeleně a v dobré 

dostupnosti. Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• HLEDÁME BYT K PRONÁJMU v Praze pro 

2-3 osoby do 14 000 Kč včetně všech poplat-

ků dle velikosti, možno od garsonky do 3+1, 

zařízení nerozhoduje. Tel.: 220  806  245, 

605 845 088.

• KOUPÍM BYT 2+KK nebo obdobné veli-

kosti v  Praze 11. Družstevní vlastnictví ani 

původní stav nevadí. Platba bez úvěru. Tel.: 

723 410 514.

• VYMĚNÍM STÁTNÍ GARSONKU v Bachově 

ulici, 1. nadzemní patro, 35 m2 + lodžie za stát-

ní byt s  lodžií 2+1 a  větší na  Jižním Městě 

a okolí, doplatek možný. Tel: 732 505 481.

• PRODÁM ZREKONSTRUOVANÝ BYT 4+1, 

87 m2, OV, cihlový dům, Praha 4 – Záběhlice. 

Volejte prosím na tel. číslo 725 293 517.

• VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 2+1/L 55 m2 

za  větší obecní byt na  JM. Byt je nově zre-

konstruován, zděné jádro, podlahy, kuch. linka 

atd. Zájemci volejte: 731 108 898. 

• SHÁNÍME DLOUHODOBÝ PRONÁ-
JEM bytu pro rodinu s  dětmi od  října – lis-

topadu 2012 do  velikosti 3+kk/L s  cenou 

do 12 000 Kč včetně poplatků – Jižní Město 

– Opatov, Háje. Tel.: 732 706 652.

• HLEDÁM PĚKNÝ BYT na Jižním Městě, na-

bízím až 3,2 mil. Kč, dle stavu a velikosti bytu. 

Volejte na 777 119 411.

• KOUPÍM BYT V PRAZE 4 (11). Osobní či 

družstevní vlastnictví. Případný dluh, exekuci 

či jiný závazek vyřeším. Platím ihned. Solidní 

jednání. 774 311 968.

 Ostatní
• BYTOVÉ DRUŽSTVO V  PRAZE 11 pro-

najme nebytové prostory 2 x 18 m2 v  pří-

zemí pro kancelářské, obchodní a  podob-

né podnikatelské účely. Kontakt e-mail: 

kancelar@tiskshop.cz.

• PRONAJMU NEBYTOVÝ PROSTOR 65 

m2, 2 místnosti + sociální zařízení, přízemí 

panelového domu, samostatný vchod, Praha 

11. Tel. 602 322 201.

• PRONÁJEM MÍSTNOSTI 32 m2 v přízemí 

Opatov – Zdiměřická, dříve obchod, možno 

využít jako kancelář apod. WC k dispozici. Vol-

né ihned, výhodná cena, tel.: 602 356 395.

• HLEDÁME PŘÍLEŽITOSTNÉHO ÚDRŽ-
BÁŘE společných prostor SVJ domů č. 
p. 1395 a 1396 v ulici Ke Kateřinkám, Praha 
4 – Chodov. Kontakt: 776 822 548, e-mail: 
svjkk@volny.cz.

• NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAK-
TICKÉHO LÉKAŘE, MUDr.  Dana Řežábová, 
Praha 4 – Hviezdoslavova 1600/6, POLIKLI-
NIKA LITOCHLEBY, 1. patro, přijímá k  regis-
traci nové pacienty, smlouvy s  pojišťovnami 
máme. Tel.: 267 914 143. 

• STOMATOLOGICKÁ ORDINACE Ridet s. r. 
o. přijímá nové pacienty, adresa: Hviezdosla-
vova 520/12, Praha-Háje. Objednání na  tel. 
čísle 272 930 594. www.ridet.cz.

• DOMOV PRO SENIORY CHODOV přijme 
ihned registr. všeob. sestru a  zdravotního 
asistenta do třísměnného provozu. Kontakt: 
Danuše Flenerová, tel: 773 808 830.

• SRDEČNĚ ZVEME na biblické přátelské po-
sezení. www.spaseni.info.

• !AKCE! Výklad z  runových karet do konce 
září pouze za  300 Kč. Objednávky na  tel.: 
776 466 047, Praha 4 – ul. Dědinova.

• 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.

• AUTOŠKOLA – řidičské průkazy všech 
skupin, kondiční jízdy, školení řidičů, pro-
fesní průkazy, vrácení ŘP po  zákazu řízení. 
Mendelova 7, Praha 11, tel.: 603 422 321, 
603 410 132.

• UČTE SE NĚMECKY S NÁMI! Kurzy u me-
tra C Háje a Budějovická – pro dospělé, děti 
od 4 let a rodiče s hlídáním dětí. Nabízíme i in-
dividuální a fi remní výuku, www.studioklar.cz, 
tel. 604 746 675.

• ANGLIČTINA: Gymnaz. prof. v penzi může 
od nového škol. roku přijmout nové žáky. Do-
plněk vaší výuky, příprava na stř. šk., na matu-
ritu, výuka dospělých. 200 Kč / 60 min. Praha 
4 - Háje, ul. Za rybářstvím, tel 774 299 549.

• INDIVIDUÁLNÍ LEKCE a doučování anglič-
tiny, němčiny, dále FJ, SJ, RJ, IJ, MAT… Mís-
to výuky a termíny volíte Vy. Kvalitní lektoři, 
dobrá cena. Požádejte o nezávaznou nabíd-
ku. Tel. 739 677 891.

• INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY, 
všechny pokročilosti, každý věk, šest dní 
v týdnu, od rána do večera, u Vás doma nebo 
v  práci, 12 let praxe. Mail: prochazkovasko-
la@centrum.cz; tel. 732 233 701.

• ANGLIČTINA KVALITNĚ A  S  HUMO-
REM, pár minut od  vašeho domova 
na  starém Chodově. Individuální výuka, 
všechny úrovně. Bezplatná konzultace – 
603 961 617, e-mail: one2onejs@seznam.cz, 
www.one2one-jazykovyklub.cz, 

• KOUPÍM KNIHY, ČASOPISY, GRAFI-
KY i  celé knižní pozůstalosti. Pohlednice 
pouze do  roku 1950. Nabídněte. Telefon: 
603 247 819, e-mail: centrums.t@post.cz.

• PRODEJ DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, 
www.babychic.cz. V  našem eshopu najde-
te široký sortiment oblečení značky WOLF 
a outletu z Anglie. Nabízím i možnost osob-
ního odběru na Jašíkova 1532, Praha 4-Cho-
dov, tel. 608 116 012.

• SPORTOVNÍ KLUB M-team Praha při DDM 
JM zve všechny zájemce o aerobik od 5 – 18 
let na náborovou akci, která proběhne dne 6. 
9. 2012  od 17.00 hod. na pobočce DDM JM 
Květnového vítězství 2126, Praha 4. Nabízí-
me kurzy aerobiku.
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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
á
te

c
k
á

HAKO

Novera City nabízí široké spektrum nízko-

energetických bytů pro soukromý podnájem. 

Nájemní bydlení Další výhody pro vás:
 Zastávka MHD přímo u areálu

 Sportovní vyžití

 Restaurace, kavárny

 Knihovna, obchody

Vynikajícím umístěním a  bezbariérovým 

řešením jsou byty v projektu Novera City 

vhodné také pro seniory. 

Bydlení pro seniory Výhody a služby pro vás:
 Bezbariérový vstup, výtah

 24 hod. služba zdravotního personálu

 Zajištění sociální a pečovatelské služby

 Lékaři: praktický, gynekolog, stomatolog

 Lékárna

K nastěhování od 1. 1.  2013

Nájemní bydlení 
jinak a lépe

Hledáte bydlení pro seniory?
Hledáte nájemní bydlení?

Novera spol. s r. o. 
Nákupní 1127/G
252 42  Jesenice u Prahy 

Telefon: 241 931 152
Mobil:    605 900 099
E-mail:   novera@novera.cz

 Telefonní linka zdarma: 
800 188 199

K nastěhování od 1. 1. 2013
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PROCESS  
K DOKONALOSTI

Atypický a typový nábytek pro privátní  
i komerční interiéry. Kompletní servis  

od návrhu architekta až po výrobu  
a montáž. 

www.process.cz
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