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Školky, školky, školky. To bylo asi nejskloňo-

vanější slovo o letošních prázdninách na Již-

ním Městě. Městská část Praha 11 totiž v době

školního volna zahájila kompletní regeneraci

budov všech mateřských škol spadajících pod její

pravomoc. Dosavadní systém postupné obnovy

byl z hlediska potřeb školek nevyhovující, proto

bylo přistoupeno ke komplexnímu řešení.

Děti v prvé řadě
Hlavním důvodem, proč se MČ Praha 11 roz-

hodla pro radikální a rozsáhlé řešení, bylo

vytvořit dětem na Jižním Městě kvalitní a pří-

jemné prostředí. Děti zde tráví podstatnou část

dne, kdy nemohou být se svými pracovně zane-

prázdněnými rodiči. Poskytnout jim hezké pro-

story k užívání, jež mohou alespoň částečně

suplovat rodičovskou péči, a vytvořit kvalitní

prostředí pro pedagogické pracovníky je tak

více než žádoucí.

Prostředí hezké a bezpečné
Nesmíme také zapomenout na estetický efekt,

který revitalizace přináší. Urbanistický vzhled

města vypovídá o povaze obyvatel, o jejich kul-

tuře života a zájmu o své okolí. Je vlastně jakou-

si výkladní skříní pro přespolní. Obzvláště to

platí pro školní zařízení. Hezká a upravená

škola nebo školka nejlépe dokazuje, jak míst-

ním obyvatelům záleží na dětech a co jsou pro

ně ochotni udělat. Děti jsou naše budoucnost

a my na ni musíme myslet již dnes.

V projektu se nezapomnělo ani na veřejný

pořádek. Kamery umístěné v okolí školek

budou mít za úkol nejen zvyšovat bezpečnost

v daných lokalitách. Umožní navíc monitoro-

vat a předcházet vandalství a poškozování škol-

ních budov nebo vybavení na přilehlých

pozemcích. Mohou také působit preventivně
proti kriminalitě a ochránit školky před nezva-
nými hosty.

Zefektivnění nákladů a úspory
Komplexní obnova školek znamená také ener-
getické úspory. Původní elektrické rozvody
a zařízení svým opotřebením a stářím způsobo-
valy velké odběry energií. V konečném důsled-
ku to znamenalo každoroční zvyšování
celkových nákladů na provoz školských zaříze-
ní, tedy zátěž pro rozpočet Prahy 11. Prostřed-

ky vydané na obnovu elektrických instalací jsou
vkladem s vysokou návratností.

Instalace vnější tepelné izolace budov, nová
okna a skleněné výplně zajistí mnohonásobně
lepší hospodaření s teplem. Opět to bude zna-
menat významné úspory pro rozpočet jedenác-
tého pražského obvodu. Takto nabyté finanční
prostředky pak mohou být použity na další
potřebné projekty, které pomohou zlepšit život
obyvatel Jižního Města.

Pokračování na str. 2

Děti v novém prostředí mateřské školy Hroncova. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Nový kabát pro mateřské školky

Ivan MLÁDEK

legendární zpěvák,
hudebník, textař
a humorista

“
...panorama Jižního Města, které se přede mnou 

v dálce objeví, ten pohled mám moc rád...

NAJDETE UVNITŘ ZPRAVODAJE
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Dokončení ze ze str. 1

Nová koncepce obnovy a náklady
Radnice už v přípravě rozpočtu na podzim
2006 počítala s novou koncepcí obnovy škol.
Proto třetí zasedání zastupitelstva v únoru 2007
schválilo rozpočet na obnovu šestnácti mateř-
ských školek ve výši 90,57 mil. Kč. Proběhlo
výběrové řízení a vybraní uchazeči do konce
dubna tohoto roku předložili projektové doku-
mentace. Následné kontrolní sestavení nákladů
poukázalo na potřebu vyšších investic. Rozdíl
byl způsoben výrazným zvýšením cen staveb-
ních prací a materiálů v letošním roce oproti
předpokladům obsaženým v rozpočtu MČ
Praha 11. 

Vedení radnice se rozhodlo pro redukci pro-

jektovaných prací. Sedmé zasedání zastupitel-

stva schválilo 14. 6. 2007 rozpočtové opatření

a nový finanční plán městské části umožnil

naplnit požadovanou částku 178,7 mil. na

obnovu a opravu školek. Souběžně bylo vypsá-

no zjednodušené zadávací řízení podle zákona

o veřejných zakázkách. 

V druhé polovině června byli vybráni vítěz-

ní uchazeči, pouze v případě školek Hrabákova

a Modletická všechny nabídky překročily limit-

ní částku 20 mil. Kč. Následovalo zrušení říze-

ní a pro obě zmíněné školky městská část ještě

v červnu zadala zakázky malého rozsahu ve výši

5,28 mil. Kč a 5,92 mil. Kč. Podepsání  smluv

o dílo proběhlo v polovině července, počátkem

srpna pak u již zmiňovaných školek Hrabáko-

va a Modletická.

Co revitalizace znamená?
Stavební práce a investice jsou zaměřeny přede-

vším na zateplování obvodových plášťů budov,

na opravu střech, výměnu oken, prosklených

ploch, obnovu fasád a omítek. Revitalizace

zahrnuje také opravy a modernizace ústředního

topení, elektrických rozvodů, malířské a obkla-

dové práce a výměnu sociálního zařízení. 

Stavební činnost byla naplánována tak, aby

práce ve vnitřních prostorách školek skončily

na počátku školního roku. Třetího září tak děti

přišly do nových hezkých interiérů, které si jistě

zaslouží, a nepřicházejí do styku s pracemi, jež

dále probíhají.

Obnova exteriérů ještě pokračuje a je velmi

pozitivní, že většina prací má časový předstih.

Přestože revitalizace běží pouze zhruba osm až

devět týdnů, už nyní široce pojaté řešení oprav

přináší své plody. 

Potíže mají svá řešení
Podle uzavřených smluv jsou stavební práce pro-

váděny i o víkendech, aby byly práce ještě více

urychleny, neplnění termínů je ošetřeno a pod-

léhá smluvním pokutám. Dokončení stavebních

prací je stanoveno na konec října, v některých

případech na druhou polovinu listopadu. 

Nepodařilo se bohužel uskutečnit všechny
záměry tak, jak byly deklarovány, příkla-
dem může být MŠ V Benátkách. Proto dne 
23. srpna zástupci starosty Jan Meixner a Luděk
Zítka na jednání se zástupci zhotovitelů a doda-
vatelů kritizovali nedostatky a požadovali mini-
malizaci omezení provozu školek k prvnímu
školnímu dni. 

V případech, kde by stavební ruch narušo-
val bezproblémový chod školky a omezoval
pobyt dětí, bylo stanoveno, že tyto práce budou
prováděny v odpoledních hodinách po provoz-
ní době a také o víkendech. Vše probíhá v koor-
dinaci a po dohodě s ředitelkami. Obtíže
vyskytující se při opravě MŠ V Benátkách vede-
ní radnice dětem vynahradilo zajištěním školy
v přírodě. ◗

Daniel Potocký

Nový kabát...

● Zkvalitnění péče o malé děti
● Estetická kultivace prostředí

sloužícího dětem
● Úspory energií a tepla
● Zefektivnění nákladů 

na provoz školních zařízení
● Urbanistický přínos pro Prahu 11
● Zvýšení bezpečnosti

CO BYLO CÍLEM...

Mateřská škola Dubnova před a po regeneraci. FOTO: PETRA VLÁŠKOVÁ A ROSTISLAV KORBEL
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CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

● Pane starosto, hlavním tématem letoš-
ních prázdnin na Jižním Městě byla
revitalizace školek. Přestože ještě není
vše hotovo, můžete shrnout dosavadní
průběh projektu.

Když jsem nastupoval do funkce, byla revitali-
zace jedním z hlavních témat, které jsme zača-
li ihned řešit. Budovy školek byly zhruba 30 let
staré, vesměs v katastrofálním stavu. Doposud
se při obnově postupovalo jakousi salámovou
metodou. Postupně se prováděly dílčí úpravy,
ve výsledku ale nebylo nic hotové a vše se pro-
dražovalo. Někomu se mohlo zdát, že vše bylo
zdlouhavé, ale mohu garantovat, že nebyl ztra-
cen ani den. Zákonné lhůty musíme totiž
respektovat tak, jak jsou nastaveny.

Hned po schválení rozpočtu v únoru 2007
jsme začali konat. Při maximální časové opti-
malizaci jsme byli schopni stavby předat vybra-
ným firmám kolem 10. července.

Časový harmonogram byl nastaven tak, aby
začátkem školního roku mohly děti přijít do
hotových interiérů. K dnešnímu dni můžeme
konstatovat, že naše představy byly splněny.
Úpravy exteriérů dále probíhají podle harmo-
nogramu.

● Můžete říct důvody, které vedly k roz-
hodnutí provézt revitalizaci komplexně,
nikoliv postupně jako dosud?

Opominu teď důvody ekonomické, které jsou
samozřejmé. Velmi důležitým důvodem bylo

zlepšení vzdělávání. Školy patří k atributům
každé obce, se kterými se občan ztotožňuje.
Historicky těmi atributy jsou škola, náměstí,
kostel, radnice a hospoda.. Občan se s příjem-
ným a přátelským prostředím ztotožňuje a bere
je za své. 

Když vedu své dítě do pěkně upravené
a zařízené školy nebo školky, cítím se dobře
a jsem rád, že je součástí mého bydliště. Jedno-
duše řečeno, chceme odstranit tu stále přítom-
nou socialistickou šeď co nejrychleji a kde
jinde začít než u dětí. Regenerace základních
škol probíhá průběžně a do příštího, respekti-
ve do roku 2009, bychom ji chtěli také dokon-
čit. Samozřejmě důvodem bylo i zvýšení
bezpečnosti v okolí mateřských škol.

● Říkáte, že bezpečnost byla také důvo-
dem. V čem opatření spočívají a co si
od nich slibujete?

V okolí školek budou nainstalovány bezpeč-
nostní kamery, které jsou součástí projektu
Bezpečné Jižní Město. Samozřejmě, že nám jde
o prevenci vůči vandalismu a kriminalitě. Víme
však, že tyto problémy nelze zcela vyřešit
a odstranit. Můžeme je ale vytlačit z Jižního
Města. To je podstata. Vandalové a kriminální-
ci vědí, že zde kamery jsou a to je odrazuje pro-
vádět cokoliv nežádoucího. Minulé vedení
radnice začalo instalovat kamery v obytných
domech. Nežádoucí jevy se zde podařilo výraz-
ně potlačit. My v umisťování kamer pokraču-
jeme, protože máme pozitivní zkušenosti. Jak
jsem již řekl, prioritou jsou pro nás děti, proto
kamery umístíme i do okolí škol. Působí totiž
i jako protidrogová prevence.

● Co se bude kolem školek dít dále? Jaké
jsou plány a záměry? Víme, že jste
vzděláním pedagog, tedy máte
k dětem blízko.

Po materiální stránce bude brzy vše hotovo. Ve
střednědobém výhledu počítáme již jen s detai-
ly, jako jsou například ploty. O druhém kroku
má městská část jasno, důraz se nyní přenáší na
samotné vzdělání a výchovu. Máme projekt
plošné výuky jazyků, který brzy představím
podrobněji. Chceme klást i důraz na estetickou
a ekologickou výchovu. Pěstovat v dětech
intenzivnější vztah k přírodě a zvířatům.

Proto jsme také jako městská část například
tento měsíc adoptovali slona, který se stane
dětským symbolem Jižního Města. Městská
část bude také v říjnu pořádat pro děti Den
Prahy 11 v ZOO Praha. Samozřejmě další akce
v rámci této koncepce budou následovat. Jak
už v 17. století říkal Komenský, důležité je co
učíš, stejně tak jako kde to učíš, a tím se chce-
me řídit. Ano, jsem vzděláním pedagog a vím,
že prostředí má na formování dětí zásadní vliv.
Estetická stránka byla proto velmi podstatná.

● Informační a protikorupční linka
během léta zaznamenala množství
obav a stížností ohledně zavřených
školek. Proč se podle vás objevily, byly
oprávněné?

Pokud vím, tak negativních ohlasů bylo kolem
osmnácti. Když jsme přistupovali k řešení revi-
talizace, vycházeli jsme ze zkušenosti, že služby
školek jsou v době prázdnin využívány mini-
málně. Jestliže jsme chtěli provést obnovu
v zamýšleném rozsahu a naráz a přitom neo-
mezovat chod školek za plného provozu ve
školním roce, termín prázdnin byl nasnadě.
My musíme problém vidět komplexně. Je
nutné spočítat pozitiva i negativa. Rozhodnutí
prováděná ve prospěch většiny nelze zároveň
podřizovat protichůdným požadavkům něko-
lika málo jednotlivců. 

● Vyskytly se během revitalizace závaž-
nější problémy? 

Problémy se objevily. Při tak rozsáhlé akci je to
ale pochopitelné, vždy jsme se však snažili najít
optimální řešení. Měli jsme především obavu,
aby interiéry byly k prvnímu školnímu dni
opravdu připraveny. Tady chci především
poděkovat Janu Meixnerovi, Luďku Zítkovi
a Petru Volfovi, kteří se s obětavostí postarali
o to, že děti na začátku září přišly do hotových
a hezkých prostor. 

Ještě poslední prázdninovou neděli jsem
společně s nimi při kontrole míjel v jedné škol-
ce kachličkáře, kteří dokončili svou práci,
právě včas, aby bylo vše připraveno na první
školní den. Poděkování patří samozřejmě
i ředitelkám školek, které věnovaly přes prázd-
niny mnoho času celému projektu.  ◗

Daniel Potocký
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Městská část Praha 11 již zná vítězného
autora nového loga, jež ji bude propago-

vat. V konkurenci 73 účastníků soutěže, kteří
představili více než tři stovky návrhů, zvítězilo
logo grafika Štěpána Holiče z Prahy, jenž je
majitelem grafického studia Lemon design.

„Nové logo Prahy 11 má čistou grafickou
linii, je jednoduché a splňuje to, co jsme od
něj očekávali. V maximální jednoduchosti je

zachována bezprostřední čitelnost jedenáctky,
k jejímuž vizuálnímu zrodu autor použil
hrany domů a je tu i zřetelný motiv ustupují-
cích budov zalitých sluncem na širém pro-
stranství,“ uvedl starosta Prahy 11 Dalibor
Mlejnský.

Barevná kombinace modré a žlutozlaté
barvy navazuje na heraldickou symboliku měst-
ské části Praha 11.

Autor nového logotypu je absolventem

Soukromé mistrovské školy uměleckého desig-

nu v Praze a studuje obor grafický design na

Baťově univerzitě ve Zlíně. ◗
-red-

Městská část má nové logo
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4 Kaleidoskop Jižního Města

Adopce slona Bimba. Sponzorem
zvířete v pražské zoo se sice může stát kdokoli,
ale ne každému se tento nápad podaří zreali-
zovat. Městská část Praha 11 to dokázala,
a tak se v jednom zářijovém popoledni v praž-
ské Troji setkali dva zajímaví muži, starosta
Městské části Praha 11 Dalibor Mlejnský
a ředitel zoo Praha Petr Fejk.

Stíny. Tuto neobvyklou fotografii se poda-
řilo zachytit na akci Jižní Město zpívá, hraje,
tancuje, která se konala v neděli 16. září
v rámci Dnů Prahy 11 v centrálním parku
u Komunitního centra Matky Terezy.

Voda se valila ulicí. Kubíky tekoucí
vody valící se částí Centrálního parku v blíz-
kosti komunitního centra ochromily v pondě-
lí 17. září brzy ráno provoz v této části Jižního
Města. V Michnově ulici vznikla velká havárie
na vodovodním řadu. Pro občany z postižené
lokality, kde byla vinou kolize přerušena
dodávka pitné vody, byly ve velmi krátkém
čase přistaveny cisterny. Opravu se díky usi-
lovné práci vodohospodářů podařilo odstranit
již v odpoledních hodinách.

Kouzlo okamžiku. Tato dvě slova přes-
ně charakterizují moment, který se podařilo
zachytit 6. září 2007 v Kulturním centru
Zahrada, kde se konalo zasedání zastupitelstva
MČ Praha 11. Propojily se zde dva zcela roz-
dílné světy, ten dětský plný očekávání, co
nového přinesou následující okamžiky, a ten
dospělý ovlivněný zodpovědností za správné
rozhodování věcí příštích.

Ohlédnutí za historickými dny.
U příležitosti výročí mobilizace v září 1938
a následných událostí v tehdejší ČSR proběh-
ne v sobotu dne 6. října 2007 volně připrave-
ná vojenskohistorická akce nazvaná Pohraničí
1938. V ukázce použitou historickou techni-
ku budou diváci moci zhlédnout od 12.00
hod., vlastní akce s ukázkami historických
bojů je plánována na 13.00 hod. Místo koná-
ní – Centrální park u metra Opatov.

Návštěva u starosty. Starosta Mlejn-
ský pozval Jiřího Komorouse na návštěvu
úřadu naší městské části. Účelem bylo předsta-
vit šéfovi Národní protidrogové centrály pro-
jekt Bezpečné Jižní Město pro Prahu 11. Při té
příležitosti byl také známý specialista požádán
o rady, postřehy a připomínky důležité pro
další rozvoj projektu. Komorous vyjádřil
pochvalu projektu a přislíbil spolupráci.

Průchod s vůní dřeva. Vedle scho-

dů, podchodů a lávek, kterých si postupně

již všímáme, představují specifickou kapito-

lu jihoměstské zástavby také průchody. Cha-

rakteristická pro ně je dřevěná špalíková

dlažba. Průchody jsou docela rozměrné, ale

v zástavbě nebývají zvlášť zvýrazněny. Tenhle

průchod v Hájích z Kupeckého ulice

k zastávce autobusů v Opatovské ulici ale

znají mnozí. Na obou stranách je pro chod-

ce více cílů.  

Nová autobusová linka. První den

nového školního roku začala školákům

z Kulatého Chodovce sloužit nová školní

linka číslo 556. Linka je vedena ze zastávky

Knovízská s konečnou stanicí Brodského,

čímž zlepšuje dostupnost ZŠ Donovalská

a MŠ Mírového hnutí.

PRVNÍ VEŘEJNÉ 
PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ 

K PROJEKTU REVITALIZACE
POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ

se uskuteční ve čtvrtek 4. října 2007
od 18 hodin v ZŠ Pošepného náměstí.

Více na www.praha11.cz
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Rada MČ Prahy 11 dne 27. 8. 2007 
na své 21. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
● Záměr pronájmu standardního bytu o veli-

kosti 1+1 (43,39 m2) ve 4. patře domu ve Stei-
nerově ulici č. 735 formou výběrového řízení

● Peněžní dar ve výši 9 tis. Kč Asociaci musku-
lárních dystrofiků v ČR v Petýrkově ulici na
pořádání kroužků arteterapie

SOUHLASILA:
● S poskytnutím grantů na podporu projektů

v oblasti protidrogové politiky
● Se záměrem pro umístění skateparku a sběrné-

ho dvora na pozemcích mezi ulicemi Mírového
hnutí – K Horkám o celkové výměře 6 101 m2

Rada MČ Prahy 11 dne 5. 9. 2007 
na své 22. schůzi mj.:

VZALA NA VĚDOMÍ:
● Přeměření pronajatých prostor v Tererově

ulici č.p. 1355, nájemce MUDr. Eva Pročko-
vá, ze dne 22. 8. 2007,  správní firmou IKON
spol. s. r. o.

PROHLÁSILA:
● Že založením 1. JIHOMĚSTSKÁ, a. s., se sídlem

v Ocelíkově ulici 672/1 se zefektivní provozování
nemovitostí a zjednoduší se nájemní vztahy 

SCHVÁLILA:
● Přesun finančních prostředků ve výši 5 mil.

Kč z rozpočtu na zpracování projektové pří-
pravy regenerace bytových domů

● Přijetí nadačního příspěvku od Nadace VIA,
ve výši 70 tis. Kč za účelem realizovat projekt
Balonstory 2007

8. zasedání zastupitelstva 
MČ Praha 11 dne 6. 9. 2007

VZALO NA VĚDOMÍ:
● Zprávu o hospodaření MČ Praha 11 za 

1. pololetí 2007
● Informaci člena rady J. Janečka z porady

RHMP, k problematice pozemků parc. 
č. 3322/1, 3326, 3336/1, 3336/196

ZVOLILO:
● Paní M. Zajícovou, Ing. J. Zajíce, paní 

Z. Semelovou a JUDr. J. Spilkovou přísedící-
mi Obvodního soudu pro Prahu 4

SCHVÁLILO:
● Poskytnutí grantů na podporu v oblasti pro-

tidrogové politiky, sociální péče a zdravotnic-
tví, kultury, sportu a tělovýchovy

Dotaci na projekt moderní výuky – ZŠ Květno-
vého vítězství

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:
●  v informačním centru MČ Praha 11, 

stanice metra Háje, tel.: 272 913 168,
tel./fax: 272 913 284

●  v informační kanceláři v Ocelíkově 672, 
tel.: 267 902 207, 267 902 209

●  v informační kanceláři v SZZ JM II 
v Šustově 1930, tel./fax: 271 913 422

●  na webové stránce MČ Praha 11
http://www.praha11.cz

VÝBĚR Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ

INDIVIDUÁLNÍ SETKÁNÍ 
OBČANŮ 

SE ZÁSTUPCI RADNICE
se bude konat 3. října 2007 

od 16.00 do 18.00 hod. v budově 
ÚMČ Praha 11 v Ocelíkově ulici.

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY 
V ŘÍJNU 2007

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery

(VOK) na občanský odpad budou přistaveny
na Jižním Městě v níže uvedených termínech.

Přistavení VOK do 14.00 hod., odvoz VOK
následující den (v případě přeplněnosti bude
VOK odvezen dříve).

Jižní Město I
A. Malé 10.–11. 10. ● Bachova x Mikulova
23.–24. 10. ● Blažimská x Klapálkova 16.–17.
10. ● Brandlova (za Startem) 2.–3. 10., 16.–17.
10., 30. 10.–31. 10. ● Brodského (vedle
č. p. 1671) 23.–24. 10. ● Doubravická 10.–11.
10. ● Hlavatého 10.–11. 10. ● Chomutovická
10.–11. 10. ● Konstantinova 10.–11. 10., 24.–25.
10. ● Kryštofova 24.–25. 10., 28.–29. 11. ● Křej-
pského 10.–11. 10., 24.–25. 10. ● Ledvinova
2.–3. 10. ● Majerského x Samohelova 16.–17.
10. ● Matúškova (u Blankytu) 2.–3. 10., 16.–17.
10., 30. 10.–31. 10. ● Michnova (vedle č. p. 1603)
2.–3. 10. ● Mnichovická 3.–4. 10., 17.–18. 10. ●

Modletická 17.–18. 10. ● Mokrá x Zimákova
16.–17. 10. ● Plickova 10.–11. 10. ● Rujanská x
Donovalská (u TS) 16.–17. 10. ● Schulhoffova (u
č.p. 794) 2.–3. 10. ● Stachova 24.–25. 10. ● Šti-
chova 10.–11. 10., 24.–25. 10. ● Valentova (par-
koviště proti čp. 1737), 16.–17. 10. ● Ženíškova
x Květnového vítězství 16.–17. 10.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova x Filipova 8.–9. 10., 22.–23. 10. ●

Gregorova x Hrudičkova 8.–9. 10., 22.–23.
10. ● Hráského x Šustova 1.–2. 10., 15.–16.
10. ● Hrdličkova x Blatenská 8.–9. 10., 22.–23.
10. ● K Dubu 1.–2. 10., 15.–16. 10. ● Krejnic-
ká za OC Chrpa (chodník) 8.–9. 10., 22.–23.
10. ● Láskova x Malenická 1.–2. 10., 15.–16.
10. ● Lažanského 1.–2. 10., 15.–16. 10. ●

Nechvílova 1826–29 1.–2. 10., 15.–16. 10. ●

Petýrkova 1953 8.–9. 10., 22.–23. 10.● Pod
Vodojemem 1.–2. 10., 15.–16. 10. ● U Nové
dálnice 22.–23. 10. ● Vojtíškova za bývalým
OC Meinl (chodník) 1.–2. 10., 15.–16. 10.

VOK jsou určeny pro velkoobjemový odpad
z domácností, který nelze ukládat do běžných
kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při
podnikatelské činnosti. Informace získáte na
OŽP ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha
11. Pro oblast JM I u pana ing. Mareše, tel. 267
902 367 a pana ing. Balocha, tel.: 267 902 514;
pro území Jižního Města II a starého Chodova
na tel.: 267 902 320 u pana Doubravského. ◗

Petr Doubravský,
odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

Většina pergol na Jižním Městě II je bohužel
v tak špatném technickém stavu, že přímo

ohrožují zdraví chodců, a je tedy nutné jejich
odstranění. Dřevěné stříšky a pergoly, které
jsou nepřehlédnutelnou součástí parteru Jižní-
ho Města II, mají z urbanistického a architek-
tonického hlediska zejména doplňkovou

funkci. Většinu z těch, které se nacházejí pře-
vážně ve vnitroblocích a poskytují možnost
posezení (ochranu před sluncem i deštěm)
např. matkám s dětmi při užívání přilehlých
dětských hřišť, považujeme za vhodné doplně-
ní sídlištního prostředí a v rámci regenerace Již-
ního Města doporučujeme jejich „rehabilitaci“.

Ostatní konstrukce, kterých je na Jižním
Městě II značné množství, slouží jako částečné
zastřešení chodníků a společně tvoří koridory,
jimiž je možné dojít za deště z domova až do
stanice metra téměř suchou nohou.

Hledání nového řešení parteru částí Jižního
Města II bez odstraňovaných dřevěných stříšek
a pergol považujeme za jeden z hlavních úkolů
probíhající celkové regenerace celého Jižního
Města. Čtyři kruhové dřevěné pergoly, jejichž
vlastníkem je městská část Praha 11, zůstanou
rozhodně zachovány, jsou opraveny a budou
sloužit dále pro možnost oddechu. ◗

Josef Škvor

Oprava pergol na Jižním Městě

Pergola ve vnitrobloku Petýrkovy a Hra-
bákovy ulice. FOTO: PETR HAVEL

Vážení čtenáři, zpravodaj městské části Klíč bude nyní vycházet jako čtrnáctideník.
Distribuci zajištuje Česká pošta, a. s., a do schránek ho dostanete vždy do konce měsíce
a v polovině měsíce následujícího. -red-

KL10_2007  9/19/07  3:14 PM  Str. 5



Klíč 10 ■ 2007 www.praha11.cz

6 Aktuality z Jižního Města

INZERCE

BY TO VÁ  J Á D R A  N A  K L Í Č
S p e c i a l i s t é  n a  J i ž n í m  M ě s t ě

Profesionálně zajišťuje kompletní práce, materiál, revize

Praha 4, Horáčkova 19, Tel.: 241 730 387, Mobil: 602 244 255, www.bytovejadro.cz

JEN U NÁS 
ZDARMA

Projekt + vyřízení stavebního 
povolení v ceně 7 000 Kč

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

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

■ péřové i umělé přikrývky a polštáře 
(staré vyčistíme a předěláme na nové, výběr sypků)

■ šití lůžkovin na zakázku z donesených materiálů
(závěsy, záclony)

■ župany pánské, dámské, osušky, ručníky

Skoro modrá obloha a zapadající slunce, tak
vypadal čtvrteční podvečer 13. září, kdy se

uskutečnilo oficiální zahájení Dnů Prahy 11. Do
Centrálního parku u stanice metra Opatov smě-
řovaly v ten den stovky lidí, aby se mohly zúčast-
nit největší kulturně-společenské akce letošního
roku, kterou městská část pořádá. Jako první byl
na programu koncert, v jehož úvodní části se
představila skvělá skupina Professor, poté
vystoupili Ivan Mládek, Helena Zeťová a vítěz 
druhé české Superstar Vlasta Horváth. 

V zahajovacím dni starosta Dalibor Mlejn-
ský představil vítězný logotyp, který bude
v budoucnu prezentovat naší městskou část.
Velkým lákadlem pro malé i velké bylo předve-
dení starokladrubských běloušů, kteří byli poří-
zeni pro potřeby městské policie Prahy 11. Po
celou dobu zahajovacího dne bylo pro příchozí
zajištěno chutné a velmi lákavé občerstvení
využívané hlavně v krátkých pauzách mezi jed-
notlivými kulturními bloky. 

Celou akcí od začátku až do konce provázel
zkušený a bezprostřední moderátor Vlasta
Korec, který si hned na začátku vytvořil perfekt-
ní kontakt s publikem. Čtvrteční zahájení se tak
stalo určitě dobrým odrazovým můstkem pro
celou řadu akcí, které následovaly v rámci Dnů
Prahy 11 na celém území „jedenáctky“. ◗

Dana Foučková

Moderátor Vlasta Korec si z pódia odsko-
čil na kus řeči za starostou Daliborem
Mlejnským. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Odhalení nového loga MČ. FOTO: ROMAX

Radnice pořídila pro městskou policii
dva koně, kteří se představili při zaháje-
ní Dnů Prahy 11. FOTO: ROMAX

Zahájení 11 dnů Prahy 11

FOTO: ROMAX
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Dne 3. září se uskutečnilo výběrové řízení na
akci „Rekonstrukce I. etapy Milíčovské

ulice“. Bylo osloveno šest společností, které se
specializují na pozemní stavitelství. Odevzdány
byly čtyři cenové nabídky. Výběrová komise
doporučila Zastupitelům MČ Praha-Újezd
firmu Stavotrans, s. r. o., Víta Nejedlého 919,
Mnichovo Hradiště za celkovou cenu včetně
DPH 2 375 964 Kč. Předpokládané zahájení
a dokončení prací – říjen 07–listopad 07. Sou-
časně proběhlo výběrové řízení pro „Úpravu
stání pro komunální odpad“ v ulicích U Louky
a Remízková a dále pro stání separovaného
odpadu v ulici Pastevců. Rovněž byla zastupitel-
stvu  doporučena firma Stavotrans, s. r. o. Inves-
torem obou akcí je MČ Praha-Újezd. ◗

SCHVALUJE:
● záměr uskutečnit místní referendum ve věci

výstavby křižovatky na D1 – 3,7 km a uklá-
dá starostovi na příští zasedání ZMČ připra-
vit usnesení o vyhlášení místního referenda,

● uzavřít smlouvu o dílo na rekonstrukci ulice
Milíčovská I. etapa se společností Stavotrans,
s. r. o., za celkovou částku 2 375 964 Kč včet-
ně DPH,

● uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
s firmou Telefónica O2 Czech Republic, a. s.,
k pozemku parc. č. 214/153 za jednorázovou
náhradu ve výši 63 000 Kč,

● navýšení kódu míry využití území na pozem-
ku parc. č. 265/1 ze současného OB-B na
OB-D z důvodu plánované stavby poly-
funkčního domu s mateřskou školou,

● uzavřít smlouvu o dílo na úpravu stání pro
komunální odpad v oblasti viladomů se spo-
lečností Stavotrans, s. r. o., za celkovou část-
ku 36 908 Kč včetně DPH.

Projektant Vestecké spojky a Exitu 4 D 1
(firma IKP Consulting Engineers, s. r. o.)
zaslal stanovisko k připomínkám městské
části k oběma výše uvedeným stavbám. Čle-

nové zastupitelstva navrhli dvě usnesení,
z nichž v prvním své podmínky opětovně
potvrdili a doplnili o další a v druhém navrh-
li zásadní nesouhlas s projektovou dokumen-
tací obou staveb. Ani jedno z usnesení nebylo
přijato.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřední
desce, informačních vývěskách a na webových
stránkách úřadu. Příští zasedání zastupitelstva
se bude konat dne 9. 10. 2007. ◗

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-ÚJEZD DNE 11. 9. 2007

Stránku připravuje MČ Praha-Újezd ●● Tel.: 272 690 545, 272 690 692 ●● e-mail: info@praha-ujezd.cz ●● www.praha-ujezd.cz

Rekonstrukce ulice Ve Vilkách 

V nadcházejících dnech bude probíhat kom-
pletní rekonstrukce ulice Ve Vilkách. Povr-

chy komunikace budou provedeny v zámkové
dlažbě a ukončeny budou obrubou, součástí
budou zelené pásy na obou okrajích komunika-
ce. Práce bude provádět firma SAK – Stavitelství
a konstrukce, Pepáskova 1404, Praha 9. Předání
staveniště se uskuteční 25. 9. 2007. Zahájení
prací se předpokládá 1. 10. 2007 a dokončení
prací 31. 11. 2007. Investorem je Obor městské-
ho investora, Magistrát hl.m. Prahy. ◗

Oprava vedlejších
komunikací v Kateřinkách 

Na vedlejších komunikacích staré zástavby
Kateřinek, které jsou provedeny v zámko-

vé dlažbě, budou zahájeny lokální opravy spo-
čívající v dorovnání nerovností povrchů. Dále
budou opraveny zpomalovací prahy při vjezdu
do ulice Štítová a do ulice Ke Smrčině. 

Opravy se předpokládají v rozsahu cca 200 m2

a budou dokončeny koncem října 2007. Sou-
časně proběhne oprava schodů v ulici Proutěná
za panelovým domem č. p. 411. ◗

Václav Drahorád, starosta

Městská část vyčlenila z rozpočtu cca 
70 000 Kč na sadové úpravy Újezdského

náměstí. Náměstí a okolí pomníku ožilo krásný-
mi skupinami stálezelených keřů a růží. Zbýva-
jící části pozemků určených pro sadové úpravy
byly osety travním semenem. Celkovému vzhle-
du náměstí pomohlo i prořezání letitých vrb,
které se z počátku někomu mohlo jevit jako
neodborné. Vrby krásně obrostly a zazelenaly se.
V prostoru náměstí budou v podzimních měsí-
cích vysazeny ještě další tři lípy a tři vrby. ◗

Sadové úpravy Újezdského náměstí

Rekonstrukce I. etapy Milíčovské ulice

Milíčovská ulice před zahájením 
rekonstrukce komunikace.

Sadové úpravy u památníku padlých
z první světové války.

Ulice Ve Vilkách před zahájení 
rekonstrukce komunikace. SNÍMKY: PAVEL STANĚK

Smuteční vrby 
u návesního rybníka.
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8 Školství

INZERCE

Školní rok nám opět začal. Mladším školá-
kům maminky a tatínkové 3. září po letní

přestávce nabalili opět svačinky a zkontrolovali
penály, starším připomněli zásady slušného
chování po měsících volnosti. Ti všichni se však
vraceli do více méně známého a více či méně
oblíbeného prostředí. 

Pro jednu skupinu školáků však bylo vše
nové. Jako každý rok jsou takovými malými
Kolumby přistávajícími v neznámém světě prv-
ňáčci. Letos jich na Jižním Městě přibylo 625,
což představuje 27 tříd plných malých zvědav-

ců a neposedů. Nejvíce nejmenších žáčků při-
vítali v Základní škole Mikulova, plných 93.

Ve srovnání s loňským rokem jde o význam-
ný nárůst, neboť tehdy bylo do škol v našem
obvodě zapsáno 493 prvňáčků, kteří naplnili
23 tříd. Doufejme, že se novým prvňáčkům
bude ve škole líbit, že se jim bude dařit úspěš-
ně zdolávat nástrahy domácích úkolů a že paní
učitelky nebudou příliš přísné. Držíme vám,
malé dámy a pánové, palečky a přejeme samé
jedničky s hvězdičkou. ◗

Daniel Potocký

První den letošních prvňáčků

Malým školáčkům se ve škole líbilo. FOTO: IVANA GUTHOVÁ

Slevy 30 % na polystyrénové lišty 
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Kulturní přehled ŘÍJEN 2007

INZERCE

K ulturní centrum Zahrada, jedno ze dvou
středisek na Jižním Městě pod správou

obecně prospěšné společnosti KULTURNÍ
JIŽNÍ MĚSTO, má za sebou úspěšný Týden
otevřených dveří.

Během prvního zářijového týdne si prostory
KC Zahrada prohlédly více než tři stovky žáků
základních škol, pět odpoledních pohádek vidě-
la téměř stovka maminek s dětmi. Dva otevře-
né workshopy streetartových disciplín navštívily
tři desítky mladých. Během dvou odpolední,
kdy se jak před KC Zahrada, tak v něm žonglo-
valo, beatboxovalo se a tančilo, už dokonce začal
projevovat talent konkrétních účastníků.

„Jsme příjemně překvapeni obrovským
zájmem všech. Do kanceláře volají učitelé
a domlouvají návštěvy a akce, recepce vyřizuje
jeden dotaz na kurz za druhým. A co nás těší
nejvíc, je živý zájem mladých lidí z okolí“, říká
ředitelka KC Zahrada Eliška Vinařová.

Návštěvníky KC Zahrada čekají další pří-
jemné změny. Během října bude uveden do
provozu nový design webových stránek. A kos-
metickou úpravou projdou i interiéry KC
Zahrada, jejíž první krok připravuje umělecká
skupina Hurá.cz, která zároveň v prostorách
Zahrady v říjnu vystavuje své práce. Vernisáž
výstavy, spojenou se slavnostním znovuotevře-
ním KC Zahrada, pozvedá na událost účast
skupiny FAST FOOD ORCHESTRA.

Říjen v Zahradě bude ve znamení ostrého
rozjezdu všech pravidelných kurzů. Kromě
všech stávajících jsou to hlavně výtvarně-diva-
delní pro děti na prvním stupni ZŠ, pohybové
pro mladé a dospělé a již zmiňované worksho-
py streetartových disciplin. 

„Zároveň jsme v programu vytvořili jistou
pravidelnost – středeční dopolední pohádky

a pořady pro děti, sobotní výtvarné a pohádko-
vé odpoledne na Zahradě nebo pondělní Fil-
mový klub jsou pevnými body v našem
programu, na které se dá spolehnout,“ upřes-
ňuje Eliška Vinařová

S pozitivním ohlasem návštěvníků se setka-
lo zavedení internetu zdarma. Objevili se
i první zájemci o otevřenou hudební zkušebnu,
která je k dispozici zatím jen pro akustické
nástroje, a od nového roku přibude i odhlučně-
ná zkušebna pro kapely. V KC Zahrada samo-
zřejmě dále běží pravidelné kursy tai-chi, rock
and rollu, výtvarné a pohybové dílny pro děti
nebo kursy kytary a klavíru. Více informací
naleznete na www.kczahrada.cz. ◗

Jiří Sulženko

Týden otevřených dveří v KC Zahrada
uzavřel workshop streetartu

ELEKTROINSTALACE

P4-Opatov, Křejpského 1529, 
tel.: 272 928 097, mobil: 602 366 740, J. Tesařík

•  OPRAVY: elektrických instalací
elektrických sporáků

•  elektrické vytápění podlah DE-VI

•  rekonstrukce a revize el. instalací

•  ovládání spotřebičů telefonem

•  vystavení přihlášek k odběru 
el. energie

PROPO podlahové studio - Josef Nykl
Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu

těchto materiálů pro byty i objekty:
plovoucí podlahy, PVC, koberce, linoleum, korek, vlysy (i renovace), Flotex, čistící zóny

Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00  Praha 4
tel./fax: 272 913 518, GSM: 602 224 745

www.propostudio.cz, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt  900–1200 1400 –1700,  Pá 800–1200, 1400–1600

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ
ZDARMA: ZAMĚŘENÍ, CENOVÝ ROZPOČET, STAVEBNÍ POVOLENÍ

Zajistíme: projekt, stavební povolení, kompletní materiál a vybavení 
dle vašeho výběru, koupelnu na klíč. Elektro, voda a kanalizace včetně
revizní zprávy. Záruční i pozáruční servis. Již přes 200 realizovaných
koupelen na Praze 4 a 11.

RENO K. Novotný • tel./ fax: 272 912 326 • mob.: 602 292 812 • renonovotny@atlas.cz

do 6 dnů od 66 000 Kč
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INZERCE

Malenická 1784, Praha 4, Jižní Město II
tel./fax: 271 910 246, 271 914 689
mobil: 775 242 314
e-mail: zahrada@kczahrada.cz 
www.kczahrada.cz
wap: www.kczahrada.cz/wap

Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast.
Jarníkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. U Kun-
ratického lesa.
Internet zdarma
Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazyko-
vých kurzů, workshopy streetartových a cirkuso-
vých disciplín.

PROGRAM V ŘÍJNU 2007:

KONCERTY:
■■ 5. 10., 20.00: Czech Beatbox Allstars, DJ Mani.
■ 11. 10., 20.00: Jazz koncert v atriu.
■ 12. 10., 20.00: Jižní JaM, Kapely z Jižního města.
■ 19. 10., 20.00: Bug a dub, raggae and dub.
■ 27. 10., 20.00: Drunken Boomerang a Discoballs,
ska.

DIVADLO:
■■ 9. 10., 20.00: Kantýna, kabaret Anny Duchaňové.
■■ 18. 10., 20.00: Vosto5 – Stand’artní kabaret.
■■ 25. 10., 20.00: Buchty a loutky – Pes baskervilský.

PRO DĚTI:
Sobota na zahradě – pro děti a rodiče, 13.00–17.00:
■■ 6. 10., 15.00: DlouSiBy, pohádka, Divadlo Mimo-
taurus.
■■ 13. 10., 15.00: Princezna na hrášku, pohádka,
Husy na tahu.
■■ 20. 10., 15.00: Neposlušná kůzlátka, pohádka,
Buchty a loutky.
■■ 27. 10., 15.00: Když jde pusa na špacír, pohádka,
Tonda Novotný.

FILM:
Zahradní filmový klub
■■ 1. 10., 20.00: Klan létajících dýk.
■■ 8. 10., 20.00: Chicago.

■■ 15. 10., 20.00: Hollywood ending.
■■ 22. 10., 20.00: Hrdina.
■■ 29. 10., 20.00: Muž, který nebyl. 

VÝSTAVA
■■ HURA.CZ – skupina čtyř mladých umělců, kteří se
zabývají komiksem, instalacemi a streetartem

Více na www.kczahrada.cz

PROGRAM V ŘÍJNU 2007:
■■ 3. 10., 19.00: Koncert Pražského dechového
kvinteta, skladby W. A. Mozarta, G. Bizeta, J. Křičky
a dalších.
■■ 11. 10., 19.00: Renesanční loutna, Milan Černý.
■■ 15. 10., 19.00: Koncert Zdeňky Lorencové, Zdeň-
ka Lorencová, Petr Novotný.
■■ 18. 10., 19.00: Koncert, sonáty Ludwiga van Beet-
hovena, Jan Bartoš.

POHÁDKY PRO DĚTI:
■■ 7. 10., 15.00: Rozmarná putování, Činoherní sku-
pina Praha.
■■ 14. 10., 15.00: O hodném dřevorubci, Divadlo
Albatros.
■■ 21. 10., 15.00: Kůzlátka a vlk, Divadlo Špílberg,
Brno.
■■ 28. 10., 15.00: O kohoutkovi a slepičce, Malé
divadélko Novákovi.

GALERIE – VÝSTAVY

Velká a Malá galerie: 
■■ 10. 10. 10.–14. 11: Jiří Laštovička – Závrať, porcelán.

Schodiště:
■■ Tvrz a region v historii – průběžně aktualizovaná
stálá expozice
■■ Klubání – fotografie měnící se tváře Jižního Města
expozice připravil PhDr. Jiří Bartoň.

KONCERT:
■■ 4. 10., 19.00: Koncert komorní hudby,
W. A. Mozart, Antonín Dvořák, M. I. Glinka, Mladota
Ensemble Pratur, smyčcový kvintet a klavír, Chodov-
ská tvrz, www.mladota-ensemble.com.

149 00 Praha 11, Ledvinova 9, tel./fax: 267 914 831
(úterý–neděle 13.00–19.00 hod.)
www.chodovskatvrz.cz
E-mail: info@chodovskatvrz.cz

MATEŘESKÉ CENTRUM
DOMEČEK
Modletická 1401, 149 00 Praha 4
tel.: 267 915 115, 777 870 142
e-mail: mcdomecek@seznam.cz

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2007:
■■ 7. 10., 14.00: Oslava 10. narozenin MC Domeček,
soutěže, překvapení, vystoupení hist. šermu, malová-
ní na obličej.
■■ 8. 10., 22, 16.30–18.00: Tvořící relax pro mamin-
ky s Janou, 8.: Tvoření s korálků na vlasec, 22.: Tvo-
ření s korálků na drát.
■■ 29. 10.–2. 11.: Burza dětského oblečení, hraček
a sportovních potřeb a těhotenského oblečení, příjem
29., 30., prodej 31.10.-2.11 v otevírací době MC.
Pravidelný program:
pondělí 9.30–10.15: němčina s Martinou, 
pondělí 10.00: Besedy: „Chcete vědět víc o…?“ Téma-
ta: 1. 10.: Ekologie v domácnosti – Dana Bartošová, 8.
10.: Dítě, rodiče a prarodiče – Mgr.Zuzana Těšínská, 15.
10.: Dotyková terapie – masáže kojenců a dětí – Marti-
na Smutná, 22. 10.: Potrat a interrupce – Hnutí pro život.
úterý 9.00–12.00: setkání nejen křesťanských maminek
středa 11.00: cvičeníčko s Renatou
čtvrtek 10.15: angličtina s Terezou
pátek 10.00: tvořivé hrátky s Janou a Lucií.
Naléhavě hledáme maminky nebo tatínky (na st a čt
dopol.), kteří by se rádi zapojili do chodu mateřského
centra. Více na www.mc-domecek.cz

TTIIPP:: po, st, čt, pá 9.00–12.00, čt 15.00–17.30: 
možnost využít hernu a pobýt s maminkami.

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

ŽALUZIE /prodej – montáž – opravy/ • PLASTOVÁ OKNA

SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek

☎ 272 931 863, 603 501 672

Smluvní partner firmy OPTIMI

DĚTSKÝ SEKÁČ MÍŠA
prodej značkového oblečení např. 

NEXT, MOTHERCARE, MARKS & SPENCER aj.

Příjem do komise (pouze v pondělí – nejlépe po telefonické dohodě).
Otevřeno: po–pá 10–17 hodin.

Sídliště Košík, Vajdova ul. 1048, spojení Metro C Opatov, 
BUS č. 177, zastávka Toulcův dvůr. Tel. kontakt: 603 836 904

ANGLIČTINA, NĚMČINA
Kurzy pro dospělé a mládež, mnoho stupňů obtížnosti, 

2–5 posluchačů ve skupině. Výuka 1x týdně 2 hod. od 16.30 nebo 
od 18.30 hod. Pololetí 3900 Kč. Zápis na adrese: Mgr. Kolářová, 

JŠ VAN, U Zeleného ptáka 1160, Čt 16.30–18.30 hod., tel.: 776 129 298.
Spojení od metra Chodov nebo Opatov: bus 177 nebo 122 , zast. U Kunratického

lesa. Info na tel.: 244 912 101 dopoledne 9–11 hod. www.js-van.cz

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ
Donovalská 2331/53, Praha 11
farář: Michal Šourek, tel. 272 659 259
e-mail: jiznimesto@evangnet.cz

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
■■ Neděle 9.30: Bohoslužby. Děti mají vlastní program
■■ 19.00: Biblické hodiny pro dospělé
■■ 17.30: Biblické hodiny pro děti

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2007:
■■ neděle 14.30: Instalační shromáždění, v němž
bude uveden do úřadu farář sboru Michal Šourek

Více na http://jiznimesto.evangnet.cz 
a vývěsce před kostelem.

KL10_2007  9/19/07  3:14 PM  Str. II



www.praha11.cz Klíč 10/1 ■ 2007

ŘÍJEN 2007 Kulturní přehled III

INZERCE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Šalounova 2024, Praha 4
tel.: 272 929 545, 272 917 077
e-mail: sal@ddmjm.cz
Pobočka: Květnového vítězství 2126, Praha 4
tel.: 272 911 520, e-mail: kve@ddmjm.cz

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2007:
■■ 6. 10., 8.00–11.00: Pochod Černošce – Karlštejn,
start: Černošice (u nádraží) 8.00, cíl: Karlštejn
12.00–17.00, trasy: 12, 14, 16, 30 km. Konatkt: mess-
nerova@ddmjm.cz.
■■ 6. 10., 9.00–17.00: Keramická dílna, začátečníci
i pokročilí, od 12 po dospělé, počet míst je omezen.
■■ 20., 9.00–17.00: Doglazování, DiS. Kateřina Žitná.
■■ 7. 10., 7.30, Výprava za poznáním – zámek Hořo-
vice, Plzeňská ZOO a Dinopark. Okolo 19.00 návrat.
Děti do 15 let 200 Kč, 15 a více let 250 Kč. Kontakt:
messnerova@ddmjm.cz.
■■ 13. 10., 15.00–16.00: Odpoledne pro mě, cvičení
pro ženy a dívky od 15 let. kalanetika, relaxace.

RODINNÝ KLUB BENJAMIN
Janouchova 671, Praha 4-Háje, tel: 272 912 124,
603 46 81 51, benjamin@cmail.cz

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2007:
■■ 24. 10.–28. 10., Podzimní rodinné prázdniny
s plaváním dětí, v Hových Hamrech.
■■ Čas být spolu – pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do
2 let, denně.
■■ Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
■■ Pohybová průprava pro kluky a holčičky od 3
let, po, st, odpol.
■■ Výtvarná dílna pro šikulky, pro děti od 2 let, čt dopol.
■■ Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně.
■■ Večerní cvičení s velkými i malými míči, st 19.00.
■■ Cvičení pro těhotné, út 17.00.
■■ Tanečně pohybová průprava pro holčičky, 3–7
let, út odpol.
■■ Dětský aerobic pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, st
odpol.
■■ Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt
16.00.
■■ Zdravotní cvičení dospělých na míčích, po 18.00.
■■ Pohybově-dramatický kroužek pro děti od 3 let,
úterý 15.00.
■■ Pískání na flétnu pro děti od 3 let, po odpol.
■■ Pohybový kurz základů lidových tanců pro rodi-
če s dětmi od 2 let, st 11.00.
■■ Herna pod střechou, po–čt 9.00–12.00, 
po–st 16.00–18.00.

Více na http://benjamin.webpark.cz

■■ 13. 10., 9.30–11.00: Buď fit!, lekce aerobiku.
■■ 20. 10.: Historický vlak – Příbram „Z podzemí
k oblakům“, více na www.ddmpraha5.cz.
■■ 20. 10., 10.00–13.00: Podzim v domě. Tvořivá část
10.00–12.00, sportovní část 12.00–13.00.
■■ 20. 10., 9.30–12.00: Burza sportovních potřeb
a oblečení pro děti, mládež a dospělé, výkup 19. 10.,
12.00–19.30, prodej 20. 10., 9.30–12.00
■■ 15. 10., 14.00–16.00: V.O.S.A., Otevřený volejbalo-
vý turnaj pro volně příchozí hráče od 15 let, tělocvična
ZŠ Ke Kateřinkám. 
■■ 25.–26. 10., 10.00–16.00: Klub Beroun otevřen, air
hokej, kulečník, fotbálek, šipky, nové stolní hry, stiga
hokej a další. Klub Beroun, Šalounova.
■■ 25.–26. 10., 9.00–12.00: Otevřená herna stolního
tenisu.

KLUB BEROUN
Klub pro volně příchozí mládež. Air hokey, kulečník,
fotbálek, šipky, nové stolní hry, stiga hokej, projektor,
hudební aparatura, africké bubny – djembe, po-čt,
16.00–20.00, pá 15.00–19.00.

Více na www.ddmjm.cz

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HL. M. PRAHY

TOULCŮV DVŮR
Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10-Hostivař
Tel.: 271 750 548, e-mail: info@toulcuvdvur.cz

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2007:
■■ 3. 10., 15.00–18.00: Odpoledne pana Lady, vůně
bramborové natě, pečené brambory v popelu a bram-
borové hrátky. 
■■ 6. 10., 10.00–18.00: Světový den zvířat: dojení
a sýrování, zásah sanitky Pražské záchranné služby
pro zvířata a živé netopýry.
■■ 10. 10., 15.00–17.00: Na tom našem dvoře,
přímý kontakt se zvířátky – kráva má telátko.
■■ 13. 10., 10.00–16.00: Stromy v řemeslech našich
předků, druhé setkání SEV Toulcův dvůr a Dendrolo-
gické zahrady v Průhonicích.
■■ 20. 10., 10.00–16.00: Den stromů, rukodílné i výtvar-
né dílničky, soutěže, divadelní a hudební vystoupení.
■■ 22.10.–22. 11.,14.00–17.00: Ořechy, oříšky
a ovoce našich babiček – výstava.
■■ 22. 10., 16.00: Krajina Josefa Lady – nostalgie či
výzva? RNDr. Václav Cílek, RNDr. Václav Ziegler,
PhDr. Pavel Bureš, Mgr. Jaroslav Vanča, Mgr. Josef
Lada  a další.
■■ 29. 10., 15.00–18.00: Ateliér včelky Máji, hravé
a tvůrčí odpoledne se včelím voskem.

Více na www.toulcuvdvur.cz

SBOR CB JIŽNÍ MĚSTO
Dubnova 806, Háje, e-mail: jizni.mesto@cb.cz
www.cb.cz/jizni.mesto, tel.: 605 809 950

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ŘÍJNU:
Pondělí 18.30–19.30: Aerobic pro ženy.
Úterý 19.00: Kurz Alfa, současné moderní, praktické
křesťanství v prostředí přátelské a vstřícné atmosféry. 
Středa 9.30: Klub maminek, setkání maminek a tvo-
řivá činnost dětí.
Středa 19.00: Biblická hodina, každodenní starosti i
radosti, modlidby, povzbuzení z Božího slova.
Čtvrtek 18.00: Mládež, hledání a objevování Boha,
diskuze, zpívání, akce v přírodě
Pátek 9.30: Klub seniorů.
Pátek 17.00: Klub Velryba – Háje, pro děti od 8 do
13 let.
Neděle 17.00–18.15: Nedělní shromáždění.

Neděle 17.00: Besídka pro děti, program pro děti.

KURZY ANGLIČTINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008
Registrace 11., 12. a 13. září, 30 min. před začátkem
kurzu, s předstihem i on-line, učebnice: Longman
Cutting Edge, Cambridge New Headway, cena 1900
Kč celý kurz, včetně učebnice a dalších materiálů 
Úterý 9.30 Angličtina pro pokročilé (česká lektorka),
9.30 Angličtina pro mírně pokročilé (amer. lektor),
17.00 Angličtina pro mírně pokročilé (česká lektorka),
17.00 Angličtina pro začátečníky (amer. lektor).
Středa 17.00 Angličtina pro pokročilé (amer. lektor)
Čtvrtek 9.30 Angličtina pro středně pokročilé (česká
lektorka), 9.30 Angličtina pro začátečníky (amer. lek-
tor), 17.00 Angličtina pro středně pokročilé (česká lek-
torka), 19.00 Angličtina pro pokročilé (amer. lektor)

KLUBY S ANGLIČTINOU
Středa 9.30: Reading club – studium a diskuse o
Bibli v angličtině
Čtvrtek 16.00–17.30 Whale Club – anglický klub pro
děti ve věku 9-13 let.
Pátek 18.30–20.30 Teen Club – anglický večer pro
teenagery ve věku 14–19 let.
Sobota 13.10., 13.00: Anglická sobota – sobotní
odpoledne s anglickou konverzací, písničkami a aktu-
álním zamyšlením.
Sobota 29.10., 19.00: South City cafe – náš nový
spolupracovník z Kanady vypráví v angličtině s překla-
dem do češtiny své zážitky  z misijního působení
v cizině. Více na www.proximasociale.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Odtah aut • Diagnostika

a tachometry • Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou 

Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČÍME NÁHRADNÍ AUTO
tel.: 272 937 482   272 928 969 Praha 11-Chodov

731 208 823   E-mail: Milan.Vranek@seznam.cz Zakouřilova 142

Dílů, přileb, doplňků, rotopedů, pneu a duší i na kočárky – výplety
Metro C – Háje, Kosmická 744 u České spořitelny

Otevřeno: Po–Pá 10.00–12.30, 13.00–18.00 hod.; So: 9.00–12.00 hod.
Tel.: 272 931 689    www.kolasara.cz    Založeno v r. 1991

AUTHOR BIKE SERVIS – Kola Šára
SERVIS a PRODEJ kol

CENTRUM PÉČE O ŽENY

• kadeřnictví • kosmetika • ošetření
celulitidy • manikúra • pedikúra 

tel.: 606 410 000
www.peceozeny.cz
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INZERCE

IV Kulturní přehled ŘÍJEN 2007

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

Na Sádce 18, 149 00 Praha 11-Chodov
tel./fax.: 272 934 261
e-mail: fara.chodov@volny.cz

FARNÍ KNIHOVNA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI,
ne 9.30–12.00.

Bližší informace Mgr. Karel Kočí, tel. 777 101 941. 

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2007:
■■ 4. 10, 18.00: Slavnostní poutní mše sv. ze svátku
sv. Františka. 

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY, 
U modré školy, 149 00 Praha 11-Háje, 
731 625 970, info@kcmt.cz, www.kcmt.cz.

■■ po–pá 9.00–12.30: Denní klub pro maminky
s dětmi, út 10.30: zpívání, st 10.30: cvičení pro děti.
Komunitní centrum Matky Terezy a Křesťanský
sportovní klub Praha nabízí ve školním roce
2007/08: po 17.00 Dramatická dílna pro děti a mládež
(příležitost pro amatérské herce, scénáristy, hudební-
ky…), st 16.00 Výtvarná dílna pro děti, čt 16.00 Níz-
koprahový sportovní a turistický klub. 

www.kskpraha.org, 603 256 411.

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2007:
■■ 8. 10., 16.00: Rosarium Virginis Mariae – zamyš-
lení nad listem Jana Pavla II. Mgr. Ondřej Pávek,
Sdružení křesťanských seniorů.
■■ 14. 10., 16.00: Dlouhý, Široký a Bystrozraký –
divadelní představení pro děti.
■■ 24. 10., 19.00: Koncert šansoniérky Marie Chris-
to Příkaské.
■■ 29. 10., 9.30: Dlouhý, Široký a Bystrozraký –
divadelní představení pro děti. 

Více na http://chodovska.farnost.cz

Rozhovory – interakce ve dvojících, podpůrné
skupiny, pro osamělé a izolované (i cizinci), doprová-
zení v těžkých životních situacích i v momentálních
„vyprahlostech“, možnost podělit se o své názory,
tel.: 731 625 970.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
Pobočka Opatov: Opatovská–Modletická 1754
tel.: 272 918 759, e-mail: opatov@mlp.cz
Pobočka Jírovcovo náměstí: 
Sídlo v budově ZŠ Campanus.
tel.: 271 913 593, e-mail: jirovcov@mlp.cz

POBOČKA OPATOV
■■ 1. 10. – 7. 10.: Týden knihoven 2007 v Městské kni-
hovně v Praze aneb Fantastický mejdan v duchu žánrů
sci-fi a fantasy. 6. 10., 10.00–15.00: Hlavní akce CONiáš,
Malý sál Ústřední knihovny MKP, Mariánském náměstí.
Martin D. Antonín, Michael Bronec, Jan Kantůrek. 
■■ 4. 10., 15:00–19:00: Magic: The Gathering, jak hrát
karetní hru Magic: The Gathering, Knihovna Opatov .

Více na www.mlp.cz/tk07.htm

POBOČKA JÍROVCOVO NÁMĚSTÍ 
■■ 1. 10., 15.00: Viva Italia, Seznamte se s italskou
mentalitou, tradicemi a kulturou, soutěž o ceny. 

Více na www.praha11.cz

PROXIMA SOCIALE
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Rakovského 3138, Praha 12-Modřany, 
tel.: 241 770 232, e-mail: office@proximasociale.cz

Z PROGRAMU NÍZKOPRAHOVÉHO KLUBU JIŽNÍ
PÓL V ŘÍJNU 2007:
Otevřeno: Úterý, Středa, Čtvrtek, 14.00–20.00

Téma měsíce: Bezpečný sex
■■ 4. 10.: Tematický den  
■■ 10. 10.: Výtvarné odpoledne
■■ 18. 10.: liga  KICK-IT! 2
■■ 24. 10.: Filmový klub
Připravujeme: Výjezd do Krkonoš, tematické dny,
koncert Více na www.proximasociale.cz

VÝSTAVA NA RADNICI
Jana Jelínková: fotografie a koláže
2. 10.–1. 11. • po, st: 8.00–17.30 

• út, čt: 8.00–15.30 • pá: 8.00-14.00 
Radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4, Tel: 267 902 323.

XP KROS  2007, PRAHA
13. 10., 9.00–10.15  
Info: www.xterrapraha.cz
Hostivařská přehrada, hromadný start, ženy
10.30, muži 10.30, vyhlášení výsledků 11.45

Info: Petr Polívka, tel.: 777 021 016

GALERIE CESTY KE SVĚTLU
Zakouřilova 955/9, 149 00 P11-Chodov
tel: 272 950 557, e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz 

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2007:
■■ 3. 10., 19.00: Cesta ke zdraví – ajurvéda, typolo-
gie, prevence nemocí, živly, Ing. Adolf Inneman, PhD.
■■ 4. 10., 19.00: Více o Feng Shui – Zdroje našeho
štěstí – energie čchi v bytě, ing. Mojmír Mišun.
■■ 5. 10., 18.30: Je spiritualita pro dnešního člově-
ka?, ThDr. Odilo Štampach.
■■ 10. 10., 19.00: Nauka Ramana Maháršiho, jak ji
podává Arthur Osborne, PhMr. Rudolf Skarnitzl.
■■ 11. 10., 19.00: Jak vrátit vztahy k radosti a sou-
ladu, Zdenka Hoffmanová.
■■ 13. 10., 19.00: Krv člověka-jej žiarenie-dedičnosť
a zdravie, MUDr. Ivan Rusnák, CSc
■■ 14. 10., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mant-
ry, Richard Holický.
■■ 17. 10., 19.00: Sv. Terezie z Lisieux, učitelka krát-
ké cesty duchovního dětství 2, Jan František Tichý.
■■ 18. 10., 19.00: Dobou J.A.Komenského, Bohumil
Vurm.
■■ 19. 10., 19.00: Keltské mýty: vzpomínka na
Konec světa. Přednáší Milan Calábek.
■■ 24. 10., 19.00: Dialog duše s tělem. Zamyšlení J.
A. Komenského o smyslu života. Adolf Inneman, Gab-
riela Filippi, Milan Friedl, Petr Tvrdek.
■■ 25. 10., 19.00: Dokázal C. G. Jung existenci
Boha? Epistemický a ontický 
důkaz, doc.Ing. Miloslava Krále, CSc.
■■ 31. 10., 19.00: Lékařská hypnóza v praxi, včetně
autosugesce. MUDr. Jan Miklánek.

Galerie KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA
st–ne 15.00: VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně obrazová
projekce.
so–ne 17.00: PUTOVÁNÍ VESMÍREM – hudebně
poetická projekce. 
Galerie a prodejna: st–ne 14.00–19.00. Křišťálová čajov-
na: st–ne 14.00–19.00. So 19.00–22.00 Vstup zdarma.

Více na www.cestykesvetlu.cz 

Interiéry – nábytek, osvětlení, závěsy, keramika,
obrazy, domácí a kuchyňské potřeby, osušky

Tel./fax: 271 910 128
Druhé patro OC Růže, Roztylská 2232, P4-Chodov

235 300 220, 739 034 488,

JAZYKOVÉ KURZY
– od 8. 10. 2007 do 1. 2. 2008, učebnice u kurzů AJ ZDARMA
– pololetí již za 2240,- Kč, skupiny max. 10 studentů
– Jižní Město ZŠ Mikulova, Křejpského nebo Praha 1 a Jesenice

Tel.: 296 236 102, www.jsperfect.cz
ZÁPIS ZŠ Mikulova: st 26. 9., 3. 10. 1600–1800

Školská 26, Praha 1    Po–Čt  900–1730, Pá 900–1530

Již
10. rok!

SPW invest, s. r. o. pro Vás zajistí:
– převod družstevních bytů do osobního vlastnictví

– prohlášení vlastníka jednotek
– založení společenství vlastníků jednotek

www.kancelarskyservis.cz • tel.: 775 330 015

SOKOL CHODOV 
SPORT PRO VŠECHNY

Starochodovská 521, informace: 272 92 68 68

CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/08 :
Rodiče a děti: po 16.30–17.30, čt 10.30–11.30. Před-
školní děti: čt 16.00–17.00. Žákyně (sport. hry, základ-
ní gymnastika): po 17.30–18.30. Žáci (míčové hry): út
17.00–18.00. Zdravotní cvičení: po 18.30–19.30, pá
10.00–11.00. LADY aerobic: út 19.30–20.30. Kalane-
tika: čt 19.00–20.00, ne 19.00–20.00

Hledáme také nové cvičitele pro oddíly dětí!
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Skvělá zábava, humor, oblíbené a známé pís-

ničky. Tak to je přesná charakteristika kul-

turního programu, který se uskutečnil v rámci

zahájení Dnů Prahy 11. Jedním z mnoha zají-

mavých hostů byl oblíbený a zábavný skladatel

a zpěvák Ivan Mládek, kterého jsme se zeptali

na jeho vztah k naší městské části.

● Jaký pocit máte ze zahajovací akce?
Musím říci, že atmosféra je skvělá, překvapilo

mě množství diváků a určitě i to, že jsou tady

zastoupeny všechny věkové kategorie. Myslím,

že i místo je dobře zvolené. Mám z toho všeho

velmi dobrý pocit.

● Co říkáte akcím, jako je třeba tato, to
znamená několikadenní prezentace
městské části?

Myslím, že tyto akce mají velký význam a pří-

nos hlavně pro zviditelnění a celkovou dobrou

propagaci určitého celku, kterým je v tomto

případě Praha 11. Jak jsem měl možnost

nahlédnout do tištěného programu, nabídka

akcí je pestrá a dobře vyvážená.

● Vazby k Jižnímu Městu máte?
Jistě, žije tu početná část mého příbuzenstva,

takže mé návštěvy tady jsou opravdu časté.

● Vím, že jste Pražák, můžete pro naše
čtenáře upřesnit odkud pocházíte?

Jsem rodilý Holešovák a musím říci, že
Holešovice jsou moje srdeční záležitost. Za ta
léta uplynuvší od mého dětství se tam však
hodně změnilo a určitě k lepšímu. Holešovice
se proměnily hlavně po vizuální stránce a když
o tom teď mluvím, tak právě barevné změny
fasád na Jižním Městě se mi moc líbí. 

● Existuje něco, s čím si jedenáctku pod-
vědomě spojujete?

Ano, vždycky se mi vybaví moje návraty domů
po D1 a panorama Jižního Města, které se přede
mnou v dálce objeví. Ten pohled mám moc rád
a musím říci, že úplně nejkrásnější je v noci.

● Vybavíte si nějakou novou aktivitu,
která je spojena právě s Prahou 11?

Přiznám se, že na podrobné sledování zpráv mi
mnoho času nezbývá, ale zaznamenal jsem, že
Praha 11 zakoupila koně pro městskou policii,
a jelikož tento model znám ze zahraničí, těší
mě, že bude využíván právě na Jižním Městě.

● Pane Mládku, děkujeme za rozhovor
a přejeme do budoucna spoustu spoko-
jených posluchačů a nových písniček.

Díky, já za sebe přeji městské části hodně akti-
vit, které pozitivně ovlivní život obyvatel
a někdy v budoucnu se těším při podobné akci
opět nashledanou. ◗

Dana Foučková

INZERCE

Kdo mě asi poslouchá, 
není to falešně? FOTO: ROMAX

Na kus řeči s Ivanem Mládkem
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Od začátku března tohoto roku funguje na
Úřadě městské části Praha 11 Antikorupční

program. Od oficiálního slavnostního zahájení
uplynulo již půl roku, můžeme tedy trošku bilan-
covat. Od 14. března se začala díky občanům
postupně plnit elektronická kniha podání. Do
31. srpna 2007 bylo Informační a antikorupční
linkou zpracováno celkem 1041 podání, 263 jich
bylo předáno na úřad k přímému vyřízení.

Nejčastěji dotazovanými odbory byly odbor
životního prostředí s 55 % a odbor výstavby
s 11 %. Pak následují odbor kanceláře starosty,
majetkoprávní odbor a odbor správy majetku.
Takto můžeme v číslech pokračovat. Z eviden-
ce Informační a antikorupční linky vyplývá, že
za půlročního fungování programu bylo přija-
to 41 stížností. Samozřejmě následovalo zjišťo-
vání skutečného stavu a pro prověření všech
informací a okolností bylo 15 z těchto stížnos-
tí shledáno odůvodněnými a 26 bylo označeno
jako neodůvodněné. 

Úřad městské části Praha 11 vede v rámci anti-
korupčního programu i evidenci darů. K posled-
nímu dni měsíce srpna letošního roku můžeme
v evidenční knize vyčíst, že bylo zaevidováno cel-
kem 43 přijatých darů. Nejčastěji jsou to květiny,
ale najdeme zde i čokolády či kávu a jiné. Evido-
vány jsou i pozvánky na společenské akce nebo
různá školení. Ptáte se, co se s těmito dary vlastně
děje dále? Jakýkoliv dar, který podle nastavených
pravidel podléhá evidenci, se protokolárně předá-
vá Fondu ohrožených dětí Klokánek. 

Antikorupční program přinesl i tzv. testy inte-
grity. Těch bylo za uplynulý půlrok provedeno

celkem šest. Byly zaměřeny, jak to vyplývá z jejich
definice, na plnění oznamovací povinnosti úřed-
níků na základě etického kodexu. Zde musíme
s politováním konstatovat, že jeden z testů dopadl
s pozitivním výsledkem. Úředníkem totiž před-
stíraně předaný dar nebyl odevzdán a zaevidován,
přestože to ustanovení etického kodexu vyžadu-
je. Městská část tak byla nucena uplatnit vůči
dotyčnému pracovněprávní postih. 

Infolisty jsou další novinkou spojenou
Antikorupčním programem. Ty jsou tu proto,
aby poskytovaly občanům srozumitelné infor-
mace a pomohly jim orientovat se ve spleti-
tostech úředních řízení. Díky nim může
občan jednat s úřady jako rovný s rovným
a přestává být potenciálním otloukánkem.
Z ohlasů i množství podnětů tak můžeme
říci, že Antikorupční program plní svůj účel
dobře a že si získává stále větší důvěru obča-
nů Prahy 11. ◗

Daniel Potocký

Půl roku Antikorupčního programu

INZERCE

Informační a antikorupční linka

800 104 300
otevrenyurad@p11.mepnet.cz
www.praha11.cz

BYDLENÍ

■ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE I VÝMĚN BYTŮ. Dlouhodobá
specializace na Jižní Město, Praha 4, 10. Realitní kancelář Ing. Hlou-
šek, Praha 4-Jižní Město. Tel.: 272 927 497, 607 636 784.

■ * HLEDÁM BYT 3+1 (KK) KE KOUPI do 2 500 000 Kč v Praze
4-JM a okolí. T: 605 246 386. 

* HL. BYT 2+KK NA JM + okolí, i družstevní. Tel.: 723 626 166.

■ KOUPÍM BYT JAKÉKOLI VELIKOSTI, kategorie a vlastnictví,
kdekoli v Praze. Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti. Tel.: 
222 941 032, 603 420 013.

■ KOUPÍM BYT V PRAZE, 2+KK, 3+1, družstevní nebo osobní vlast-
nictví, platba hotově! Tel.: 722 509 947.

■ KOUPÍME BYT 3+1/L (3+KK, 4+KK, 4+1) na Jižním Městě. Osob-
ní i družstevní vlastnictví, původní stav i po rekonstrukci. V případě
kvalitní nabídky můžeme zaplatit i vyšší cenu. Tel.: 732 800 431.

■ VYMĚNÍM DR. BYT 3+KK/L u metra Chodov za 2+kk v téže loka-
litě, nebo koupím byt 2+kk na Jižním Městě. Bližší informace na tel.:
732 237 741.

■ CHCETE PRODAT BYT? Máte hrůzu z realitky? Obraťte se na
poradnu. www.realitniporadna.cz, tel.: 284 693 533.

■ HLEDÁME BYT K PRONÁJMU V PRAZE A OKOLÍ, gars. 1+1
do 9 000 Kč nebo 2+kk až 3+1 do 13 000 Kč vč. poplatků. Tel.: 
220 806 245, 605 845 088.

SLUŽBY

■ OPRAVY PRAČEK+MYČEK zn.: PHILCO, CROSLEY, KONRAD,
ZANUSSI, ELECTROLUX, WHIRLPOOL, GORENJE, ARISTON,
INDESIT. Tel.: 603 276 606.

■ STĚHOVÁNÍ – NONSTOP, FIRMA PETR NYKL, byty – kance-
láře – trezory – pianina – klavíry. Tel./mob.: 274 868 772, 
602 254 817, 602 377 616.

■ MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 
606 227 390.

■ OPRAVY AUTOMATICKÝCH PRAČEK, sušiček prádla a myček
nádobí, rychle a kvalitně. Tel.: 722 688 171.

■ OPRAVY A PRODEJ PRAČEK – Elvis-Jeřábek, např. Philco, Zanussi,
Electrolux, Gorenje, Tatramat, Whirlpool, Romo aj. tel.: 272 934 024,
267 910 496, 605 258 010.

■ OBKLAD, DLAŽBA, ZEDNICKÉ, malířské a drobné lakýrnické
práce. Bytová jádra – kvalitně. Rakovec, tel.: 267 913 922
18.00–21.00 hod., mob.: 608 709 716 přes den.

■ PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, stropní kazety, 
malířské práce, levně, rychle, včetně víkendů. Tel.: 603 494 330, 
603 595 109. E-mail: ivan.lafek@email.cz

■ MALBA MÍSTO TAPET, trhání tapet, štukování, malířské a lakýrnic-
ké práce a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tel.: 272 951 828,
604 517 565.

■ SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirlpool, Ignis a Tatramat.
Opravy provádíme v bytě zákazníka se zárukou. Nízké ceny. 30 let praxe.
Tel.: 272 761 234 (8.00–10.00 hod.), 602 366 328, 603 982 009.

■ INSTALATÉR ,,U CHODOVSKÉ TVZE“, V. Škapa, Ledvinova 1713.
Tel.: 728 386 419.

■ OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytech i SO+NE. 
Tel.: 602 719 678 stále, 261 261 792 v době 7–22 hod.

■ INSTALATÉRSKÉ A ZEDNICKÉ PRÁCE, výměna kuchyňských
desek a dřezů. Tel.: 272 952 166, 602 649 359.

■ KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, nová dvířka na
vaši kuchyň – šuplíky místo kovových nožek, skříňky na míru. Fa Vrba.
Tel.: 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz

OSTATNÍ

■ INDIV. VÝUKA ANGLIČTINY – Procházkova škola – podle vaší
pokročilosti, věku i čas. požadavků, výuka u vás nebo v učebně Šva-
binského 39, Chodov, od 200 Kč/hod. Tel.: 267 910 995,
732 233 701, email: prochazkovaskola@centrum.cz

■ INDIV. VÝUKA NĚMČINY PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ.
Mám 32 let praxi z Německa a zkušenosti s výukou. Vyučuji pod Top
Hotelem. Cena dohodou. Tel.: 723 949 174, e-mail:duringova@chello.cz

■ REKREAČNÍ KOŠÍKOVÁ, hledáme nové kamarády, věk nerozhoduje,
1x týdně v tělocvičně u metra Chodov. E-mail: renata.kohusova@email.cz

■ NABÍZÍM INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU ANGLIČTINY, doučování
dětí – vlídný přístup. 150 Kč/45 min. JM-Háje, 10 min. od metra C
Vyšehrad. Je vás více? Přijedu k vám do firmy. Tel.: 607 534 110.

■ ZPĚVAČKA S DLOUHOLETOU PRAXÍ NABÍZÍ VÝUKU ZPĚVU
v Praze 4. Mobil: 720 169 131.

■ ZÍSKEJTE BEZ PRÁCE AŽ 5000 Kč/m. Poskytněte Vaše auto, dům
či plot k reklamním účelům. Volejte ihned tel.: 221 221 551.
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Sprejeři chyceni. Hlídka městské
policie zadržela 10. září ve večerních hodi-
nách při kontrole podchodu v Türkově
ulici šest mladistvých. Ti pomalovali nově
natřený podchod připravený pro soutěž
základních škol. Všichni mladíci jsou pode-
zřelí z poškozování cizí věci – sprejerství.
Jelikož se jedná o trestný čin, byli všichni
zadrženi a předáni k dalšímu šetření Policii
České republiky.

Po násilníkovi se pátrá. Díky
prezentaci velmi podrobného popisu
a identikitu pachatele, který byl uveřejněn
na titulní straně zářijového Klíče, se Policii
České republiky podařilo získat další důle-
žité poznatky. Informace se tak dostaly
přímo do poštovních schránek k občanům,
a ti se s nimi v hektickém závěru prázdnin
mohli seznámit. Doufejme, že povedou
k dopadení pachatele, který se 6. srpna 
na Jižním Městě dopustil závažného 
trestného činu. 

KRIMI

Během tohoto léta zahájila na Jižním Městě
vysílání nová televizní stanice s názvem

Metropol TV. Její program je určen všem  oby-
vatelům Prahy 11. Hlavním prvkem ve vysílá-
ní je televizní zpravodaj s názvem Aktuál Prahy
11, který je reprízován několikrát denně.
Obsahuje reportáže ze zajímavých akcí, které se
v Praze 11 konají. Věnuje se i zásadním problé-

mům v městské části.  Aktuál je střídán vysílá-

ním rychlých  a užitečných textových informa-

cí z úřadu MČ Prahy a institucí, které na území

MČ působí.

Postupně bude záběr vysílání Metropol TV

rozšiřován, ve vysílání se začnou objevovat také

informace z celé Prahy:

A teď k tomu nejdůležitějšímu: kde vysílání

kabelové televize Metropol TV naladíte? Pro-

střednictvím rozvodů společných televizních

antén  domů ve vlastnictví obce. Postupně vás

zde budeme informovat o připojování vysílání

Metropol TV do rozvodů kabelovek. Bytová

družstva mohou také kontaktovat provozovate-

le vysílání, aby jim byl umožněno připojení. 

Metropol TV vysílá také na internetu: na její

stránky se dostanete přes adresu www.praha11.cz,

nebo přímo www.praha11.metropoltv.cz. Zde

naleznete – jestliže máte dostatečně rychlou

linku – nejen živé vysílání, ale také si můžete

z archivu spustit všechny letos natočené Aktuály

z Prahy 11. ◗
Jiří Němeček

Nové televizní vysílání pro vás

Společnost Skanska provádí stavební práce
v lokalitě budoucího obytného souboru

Milíčov, které se staly předmětem polemik
a vášní. Kritici tvrdí, že Skanska zahájila práce
na stavbě bez příslušných povolení. Opoziční
zastupitelé, stejně tak jako občanské sdružení
Hezké Jižní Město, navíc společně vystupují
proti stavebnímu řešení odvodu dešťové vody.

Domnívají se, že zvolené řešení bude mít za
následek nedostatečné zavodňování přírodní
památky Milíčovský les a následné vysychání
zdejších rybníků. Proto se obrátili na starostu
Dalibora Mlejnského i na Odbor životního
prostředí ÚMČ Praha 11. 

Starosta po přezkoumání podnětu musel
konstatovat, že investor provádí pouze práce,
na které má platná povolení. Jde o terénní
úpravy, budovaní kanalizačních a vodovodních
přípojek, kácení stromů mimo les na základě

povolení OŽP a instalace zařízení staveniště.
Příslušný odbor pak sdělil, že nemůže zakázat
provádění probíhajících prací, neboť nebylo
zjištěno porušení zákona o územním plánování
a stavebním řádu či zákona o ochraně přírody
a krajiny. 

Naproti tomu rozhodnutí o povolení
výstavby jednotlivých obytných domů a komu-
nikací dosud nenabylo právní moci, neboť
zastupitel Jiří Krautwurm podal odvolání
k magistrátu. Krautwurmovi vadí, že nebyla
vypracována studie vlivu na životní prostředí
EIA, proto odvolání podal. Podle odboru však
předmětná stavba požadované posouzení nevy-
žaduje. Navíc podmínky územního rozhodnu-
tí při budování nové obytné čtvrti zajišťují
ochranu zdraví, životního prostředí i urbanis-
tických a architektonických hodnot. ◗

Daniel Potocký

OTEVŘENÝ DOPIS
Vážený pane starosto, obracíme se na Vás
v souvislosti s hrozbou, která vyplývá ze záměru
firmy Skanska postavit v lokalitě Háje tzv.
sídliště Milíčov. Projekt je diskutován
s veřejností již několik let a je i předmětem
zájmu médií. Dle výsledného konceptu by mělo
podél vysokého napětí u hrany milíčovského lesa
vzniknout sídliště pro téměř 3 000 obyvatel.
Přesto, že dosud nebylo vydáno pravomocné
stavební povolení ani na jednu část stavby, byly
v nedávné době vykáceny na části území stromy
a prostor byl oplocen. Dle informací stavebního
odboru se jedná pouze o terénní úpravy
a přípojky, realizované v rámci zjednodušeného
řízení na tzv. ohlášení. Součástí této stavby je
však i vybudování sběrného kanálu, do něhož
budou odváděny veškeré dešťové vody z území
budoucího sídliště Milíčov Sever. Kanál bude
téměř 1,3 kilometru dlouhý a povede podél
stávajících rybníků a bude ústit až do
posledního, nejníže položeného milíčovského
rybníka Vrah. Je tedy zřejmé, že dnešní dešťová
voda, kterou je celá rybniční soustava napájena,
již do rybníků nedoteče, a je tedy velké
nebezpečí jejich vysychání. Vážený pane starosto,
jsme velmi znepokojeni tím, že na území
Milíčov Sever nebylo zjišťovací řízení pro EIA
vyhlášeno. Apelujeme na Vás s výzvou k jednání
s firmou Skanska a věříme, že zabráníte
nevratnému poškození životního prostředí
v bezprostřední blízkosti stávající zástavby.

Iniciativa zastupitelů MČ Praha 11 

za udržení přírodního prostředí

(redakčně kráceno)

Ukázka z vysílání nové televizní stanice.

Spor o výstavbu Milíčova

Obavy opozičních zastupitelů, vycházejí především z neznalosti celého problému. Nakládá-

ní s dešťovou vodou je veliký problém každé nové výstavby. Řešením bývá svedení do

kanalizační sítě, kdy je voda odváděna i kilometry daleko. Přesně tak je postaveno celé Jižní

město. Právě z iniciativy výboru pro územní rozvoj a životní prostředí investor přehodnotil

původní záměr, a zvolil k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější řešení. Znamená zachy-

cování dešťových srážek v maximální možné míře, a navíc s nimi pracuje ve dvou samostatných

režimech. Srážky svedené ze střech budov bude zachycovat nově zbudovaná retence na místě

bývalé tůně a obnovená vsakovací strouha je odvede do Milíčovského rybníka. Znečistěná voda

z komunikací bude odvedena z nejcennějšího území a po dočištění svedena tamtéž. Tím zajis-

tíme kvalitu vody v celém systému, který je napájen především z pramenů. Navržené řešení je

velkým vítězstvím městské části. Mohu s čistým svědomím prohlásit, že stav systému Milíčov-

ských rybníků a mokřadů bude po dokončení obytného souboru Milíčov výrazně lepší než

v současnosti.

Vyjádření předsedy výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Daniela Urbana
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LITOCHLEBY JIH

Vymezení území a charakteristika stavu
Tato část území Jižního Města I o rozloze 19,45 ha a s 2171 byty je
vymezena na jihu hranicí Centrálního parku, na severu Hviezdoslavo-
vou ulicí a dále pak ulicemi Chilskou a U Modré školy. Od Hviezdo-
slavovy ulice  je lokalita oddělena pásovým objektem garáží. Podél jeho
vnitřní strany stojí tři samostatné domy a další tři v těsné blízkosti. Dvě
příčné osy, patrné v různé míře u všech částí Litochleb a Opatova, se
zde projevují nepříliš zřetelně. Při nich jsou umístěny dvě volně vyme-
zené skupiny, z nichž každá má svůj poměrně kvalitní poloveřejný pro-
stor. Mezi těmito skupinami vzniká rozlehlý prostor zčásti volný, zčásti
zaplněný objektem školky a kliniky. Na západním okraji je situován
areál školy, na východním skupina samostatných domů a skupina s níz-
kým objektem, který je zakončením celku směrem k ulici U Modré
školy. Výškovou dominantou je třináctipodlažní bytový dům s kotelnou
v Podjavorinské ulici.

Studie regenerace Jižního Města – díl 7.
V minulém čísle jsme vám představili lokalitu Litochleby
sever, v dnešním čísle budeme pokračovat s představováním
jednotlivých lokalit a to s Litochleby jih.

Vybrané části ze Studie regenerace Jižního Města jsou uveřejněny na internetových stránkách MČ Praha 11 – www.praha11.cz – v sekci Jižní
Město/Regenerace JM. Kompletní vyhotovení studie je k nahlédnutí na odboru územního rozvoje MČ Praha 11, Ocelíkova 672.

V příštím čísle – JM I – Opatov sever Odbor územního rozvoje

Ortofotomapa – Litochleby jih.

Prostor při Michnově ulici – příklad úpravy poloveřejného pro-
storu s procházející komunikací.

MŠ Vejvanovského 1610 Vejvanovského 1611–1612

Ul. Michnova a Vejvanovského ZŠ Mikulova 1594

Podjavorinské 1596 Dětské hřiště – Mikulova

Koncept regulace
Osy ulic Mikulovy a Michnovy dávají možnost lépe definovat uliční pro-
story za předpokladu citlivých a vhodných zásahů. Dále je nutno pracovat
s prostorem před starou poštou – navrženo je jeho dotvoření do podoby
lokálního parku, v omezeném rozsahu s umístěním sportovišť pro volný čas
obyvatel. Vnitřní prostory skupin mají dobré předpoklady stát se klidovým
zázemím přilehlých domů, všechny zásahy jako např. regenerace hřišť
i vybavenosti musí stávající kvality respektovat a dále je doplnit.
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CENY INZERCE: 
Celá strana  . . . . . . . (180 x 254 mm)  . . . . . . . . . . 27 000 Kč
1/2 strany  . . . . . . . (180 x 122 mm)  . . . . . . . . . . 15 000 Kč
1/4 strany  . . . . . . . (180 x 60 mm, 88 x 122 mm) 9 000 Kč
1/8 strany  . . . . . . . (88 x 60 mm)  . . . . . . . . . . . . 6 000 Kč
1/16 strany  . . . . . . . (88 x 30 mm)  . . . . . . . . . . . . 2 460 Kč
1/16 strany*  . . . . . . (88 x 30 mm)  . . . . . . . . . . . . 2 000 Kč

Novinka:
Upoutávka na titulní straně  . . . . . . . . . . . . . . . cena dohodou

Drobná inzerce řádková
do 3 řádek  . . . . . . . . 350 Kč        4–6 řádek  . . . . . . . 976 Kč

Slevy: Poskytují se výhradně po vzájemné dohodě 
od 3 % do 15 % ze základu ceny inzerátu. 
Agenturní provize 10–15 %. 
(Slevy se netýkají řádkové inzerce)

Příplatky: poslední strana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +25 %
strana č. 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +20 %

Storno poplatky: po uzávěrce:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . -100 %
v den uzávěrky a tři dny předem:  . . . -50 %
čtyři dny a více před uzávěrkou:  . . . . -20 %

Vzhledem k vysokému počtu zájemců rozhoduje časové pořadí
objednávek. Za obsahovou stránku inzerátů ručí inzerent.

* Klubová cena platí pro dlouholeté inzerenty, 
kteří v předchozích zpravodajích inzerovali pouze 
v černobílém provedení.

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH (19 %). 

Firma Siréna je plátcem DPH. 

Uzávěrka inzerce 1. a 15. den v měsíci.

Inzerci přijímá: SIRÉNA, spol. s r. o., Jihlavská 70/828, 
140 00 Praha 4
tel.: 261 263 137, tel./fax: 261 263 138
e-mail: inzerce@sirena.cz

SLUŽBY

■ SLUŽBY ADVOKÁTA – SMLOUVY A DOHODY, majetkové spory,
exekuce, převody bytů a další. JUDr. Břetislav Kunc, tel.: 602 190 800.

■ SALON VIKI – STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA PEJSKŮ, prodej krmiva
a doplňků. V Jezírkách 1540, P4. Tel.: 604 742 550, 777 210 613.

■ SALON PEDIKÚRA, manikúra, modeláž, depilace, parafinové záby-
ly. Praha 4, Modletická 1389. Tel.: 777 586 848.

■ ÚKLID – PŘÍPRAVNÉ PRÁCE před montáží plast. oken a malová-
ním jako zakrytí nábytku, odsunutí, drobné opravy a následný úklid
dle přání zákazníka. Tel.: 272 951 044.

■ KUCHYNĚ – VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ – NÁBYTEK. To vše vyrobím
na míru a v barvě dle vašich přání. Možno altány, pergoly, obložení.
Tel.: 739 047 929.

■ DÁMSKÁ KREJČOVÁ ODBORNĚ PORADÍ s přihlédnutím
k postavě, věku, materiálu, vzoru… Šití na míru, opravy. J.Majerová,
P4-Zakouřilova 94, tel.: 272 929 597.

■ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK, MYTÍ OKEN A ŽALUZIÍ.
Tel.: 272 910 345, 723 836 001.

■ SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON – spouštěcí garnyže, žaluzie všech
typů. Tel./fax: 271 914 222, mobil: 602 371 996.

■ STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA PEJSKŮ, PORADENSTVÍ, prodej krmiva
a kosmetiky – salon Bessy – Bohúňova 1336-Opatov. Objednávky na
tel.: 603 737 463.

■ MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – Maleček. Tapetování pestruktou,
úklid, barvy dle vzorníku – kvalitní práce za rozumné ceny. Tel.: 
603 475 667, www.123malovani.cz

■ BYTOVÁ JÁDRA, OBKLADY, DLAŽBY, SÁDROKARTONY.
Tel.: 723 721 461.

■ PROJEKTY NA OHLÁŠENÍ A KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ
(dle nového stavebního zákona) – rekonstrukce byt.jader a bytů, rege-
nerace panel. objektů, inženýrská činnost. Tel.: 731 060 583.

Klíč začíná vycházet jako čtrnáctideník.
První číslo v měsíci se dostane do vašich

schránek v době, na kterou jste byli dosud zvy-
klí. Druhé číslo bude distribuováno v polovině
měsíce. 

Cílem přechodu od měsíčníku ke čtrnácti-
deníku je posílení aktuálnosti informací, které
vám přináší.

Se změněnou periodicitou se částečně mění
i jeho grafická podoba. Vyšší je i náklad – Klíč
bude v den expedice navíc kolportován ve sta-
nicích metra Háje, Opatov a Chodov, a to ráno
v době v 6.30–8.30 hod. a odpoledne
v 15.00–17.00 hod.

Dobrou zprávou pro inzerenty je, že ceny
inzerce se nezvedají a zůstávají stejné. Nevýho-

dou bude jen o něco menší inzertní plocha.
Kvůli kratší lhůtě na přípravu čísla je třeba více
dbát na dodržování termínů uzávěrek inzerce.

Věříme, že uvedené změny přivítáte a inzert-
ní rubrika bude i nadále důležitým zdrojem
informací a zároveň přispěje k úspěšnému pro-
deji výrobků a služeb našich klietů. ◗

Anna Šimůnková, vedoucí oddělení inzerce

Inzerce ve čtrnáctideníku Klíč
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Dalším velkým mezinárodním triumfem
vyvrcholila mimořádně úspěšná sezóna

tanečního studia ATS Domino Praha, jehož tré-
ninkovým domovem jsou prostory ZŠ Campa-
nus v Praze 4 na Chodově. Dětská formace uspěla
na mistrovství Evropy, které se konalo v druhém
zářijovém týdnu ve slovenské Žilině a v kategorii
street dance show vybojovala zlatou medaili! Sou-
těže s názvem Disco World 2007 se zúčastnili
tanečníci z 19 evropských zemí a děti z Domina
na ní potvrdily, že choreografie jejich vystoupení
s názvem Volejte Marley, v níž se objevují scénic-
ké i hudební motivy ze známého filmu Ať žijí
duchové, je unikátní. Tituly s ní letos získaly už

na mistrovství Prahy a středočeského regionu,
šampionátech Čech, České republiky a v červnu
i na mistrovství světa v Prostějově. 

Tanečníci z ATS Domino Praha přitom své
kvality ukazují nejen na oficiálních soutěžích,
ale vystupují i na různých přehlídkách, měst-
ských slavnostech či školních a firemních
akcích. Nedávno například zaujali v rámci pro-
gramu oslav 25 let existence ZŠ Donovalská
nebo při zábavné show v Europarku ve Štěrbo-
holích. Případní zájemci – pořadatelé o tato
vystoupení se mohou spojit s hlavní trenérkou
Ivou Bičišťovou na tel. 602 647 884. ◗

Lubomír Ježek

Tanečníci z Domina 
jsou mistry Evropy!

Radost mistrů Evropy 2007. FOTO: ATS DOMINO PRAHA

Fotbal. TJ JM Chodov hledá do svých
řad mladé fotbalisty. Zveme kluky naroze-
né v letech 1997–2001, aby se přidali
k nám a mohli se z úspěchů radovat společ-
ně s námi. Nábor chlapců roč. 1997–2001
je v úterý od 16.30 hodin do 17.30 hodin
na našem travnatém hřišti v ulici Volkovo-
va. Informace na tel. 739 677 621. Vše
o nás se můžete dozvědět na našich webo-
vých stránkách www.fotbalchodov.cz. 

Házená. HC Háje Jižní Město přijímá
všechny dívky ve věku 6–10 let i starší do
oddílu házené. Navíc v tomto školním roce
nově otvíráme pro dívky ročníků 2000
a 2001 všeobecnou sportovní přípravku, po
jejímž absolvování mohou zájemkyně pokra-
čovat v našem oddílu házené. Do ledna
mohou vaše děti u nás sportovat zdarma!
Zápis do sportovní přípravky i do oddílu
házené se uskuteční v září a říjnu každé úterý
a čtvrtek od 17 do 18 hodin. Dotazy na 
tel. 602 218 035 nebo vapenka@sazka.cz.
Více o nás na www.hchaje.c

KRÁTCE ZE SPORTU

TECHNIK
podpora prodeje manipulační techniky

pro pracoviště v Modleticích u Říčan, exit 11 dálnice D1

Náplň práce: Vyhledávání zpracování technických informací od výrobce,
návrhy sestav vysokozdvižných vozíků, korektury článků a prospektů,
překlady z AJ nebo NJ, komunikace s výrobním závodem 

Požadavky: : SŠ technického směru, znalost práce na PC, aktivní znalost AJ,
znalost NJ výhodou, prezentační dovednosti, řidičský průkaz skup. B 

Nabízíme: odpovídající vybavení a platové ohodnocení,
zázemí prosperující zahraniční firmy, kvalifikační a platový růst

Své nabídky zasílejte obratem spolu s vaším životopisem na adresu:
PHOENIX – ZEPPELIN, spol. s r. o., k rukám H. Frantové, Lipová 72,

251 70 Modletice nebo na e-mail hana.frantova@p-z.cz

Naše dynamická a prosperující společnost
s dlouholetou tradicí hledá vhodného 
kandidáta k obsazení pozice

Cvičíme poweryogu, 
pilates, 5 Tibeťanů, 
aerobic a stretching 

v tělocvičnách Prahy 11.
Cvičíme formou kurzů 

a veřejných lekcí. 
Bližší informace na

www.fitnessiva.cz

NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
■ Zpracování daňových přiznání
■ Zastupování před správcem daně
■ Poradenství v daňových záležitostech 
■ Mzdové účetnictví
■ Sociální a zdravotní pojištění 

KREACE, s. r. o.
Jihlavská 70, Praha 4 

tel.: 261 263 137
fax: 261 263 138
kreace@kreace.cz
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MASO – UZENINY KK
MILOŠ KŘEČEK

KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí – pátek 700–1800 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Kdo chce dobré maso míti, 
ke Křečkovi musí jíti.

MASO – UZENINY – DRŮBEŽ, Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 272 950 281

✗
Akční ceny na říjen:

Vepř. pečeně s k. 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,90  . . . . . 99,90 Kč
Hovězí přední s k., ml. býk 1 kg  . . . . . . . . . . . 74,90  . . . . . 59,90  Kč
Uzené špičky 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,90  . . . . . 49,90 Kč
Uzená krkovice s k. 1kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,90  . . . . . 89,90 Kč
Uzená krkovice b. k. s česnekem 1 kg  . . . . . 159,90  . . . . 129,90  Kč
Šunka výběrová 1 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159,90  . . . . 139,90 Kč
Moravské maso 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159,90  . . . . 139,90 Kč

NOVINKA 
Kuřecí šunka uzená  1 kg  . . . . . . . . . zaváděcí cena  . . . . 119,90 Kč

Ceny platí vždy do vyprodání zásob

Bufet:
■ 5 druhů polévek, guláše
■ kolena: ovarová, 

pečená a uzená
■ sekaná, řízek, uzený jazyk,

krkovice, rolády, fleky
■ grilované kuře a bok

Přijďte 
na naši specialitu 

– dršťkovou polévku!
Otevřeno:

Po–Pá 7.00–19.00 hod.

Nákup za stravenky: Restaurant, GASTRO, Jídelní, EXIT Ceny platí do vyprodání zásob

Obslužný pult: denně čerstvé maso, uzeniny, saláty, sýry, ryby a rybí výrobky
Otevřeno: Po–Pá: 7.00–20.00 hod., So: 7.00–12.00 hod.

AKCE ZÁŘÍ:

Vepřová krkovice1 kg 86 Kč

Anglická slanina 1 kg 109 Kč

Tokajská klobása 1 kg 129 Kč

Debrecínské párky 1 kg 99 Kč

Kladenská pečeně 1 kg 129 Kč

Sedlácká kýta 1 kg 158 Kč

Vinná klobása 1 kg 69 Kč

Bramborový salát 1 kg 49 Kč

Camping salát 1 kg 79 Kč

Debrecínská pečeně 1 kg 146 Kč

Dunajská klobása 129 Kč

Toma Natura 1,5 l 7,50 Kč

Mražené 
játrové knedlíčky 300 g 26,90 Kč

Jarní zelenina Nowaco 350 g 13,50 Kč

D.E. Standard Prima  100 g 14,90 Kč

Pickwick ovocný čaj 
– 3 druhy 26,90 Kč

Stanice Metra Opatov – vestibul
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