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Co občanům vadí, co jim chybí a s čím jsou
spokojeni? Tyto a další otázky si radnice

položila, když nechala v letních měsících vypra-
covat detailní sociologickou studii k problema-
tice bezpečnosti a sociálně-patologických jevů.
Jde v ní především o podrobné zmapování obtí-
ží, na které si lidé stěžují, stejně jako problema-
tických míst a témat.

Veskrze lze říci, že hlavní oblasti, ve kterých
jsou spatřovány problémy, se týkají bezpečnos-
ti. Přibližně 52 % občanů vnímá jako výrazný
problém vandalismus a sprejerství, 33 % dotáza-
ných si stěžovalo na násilnou kriminalitu, 30 %
označilo za závažnou nebo zásadní kriminalitu
mladistvých. Prodej drog a toxikomanie je zne-
pokojujícím faktorem pro přibližně 27 % oby-
vatel.

Třetina dotázaných uvedla, že se stala obětí
trestného činu. Většinou šlo o krádeže, vykra-
dení nebo poškození automobilů. Za nejriziko-
vější místa v Praze 11 jsou považovány
podchody, frekventované silnice a křižovatky,
dále pak stanice metra a autobusů v nočních
hodinách, a rovněž lesopark. V obecné rovině
však nejsou tato čísla nijak alarmující, zdůraz-
ňuje starosta Dalibor Mlejnský. Občané Jižní-
ho Města vnímají problémy ve svém okolí
v obdobné intenzitě a v podobných oblastech
jako jinde v Praze.

Jak snižovat, předcházet či zcela eliminovat
sociálně-patologické jevy na Jižním Městě? Zde
lidé ve 40 % preferovali intenzivnější hlídková-
ní policie a vyšší počet policistů nebo strážní-
ků. Obyvatelé jsou si také vědomi, že samotná
represe nestačí. Čtvrtina dotazovaných považu-
je rodinu a výchovu, stejně tak jako práci s mlá-

deží ve volném čase, za důležitou prevenci proti

společensky nebezpečnému chování.

Pražské Jižní Město je často označováno

jako ghetto plné panelákových králikáren,

s ponurou atmosférou. Předsudky a klišé je

jedna věc, skutečnost druhá. Studie ukázala, že

93 % lidí je s bydlením v naší městské části přes

uvedené problémy spokojeno. Pouze 16 %

dotázaných uvažuje v budoucnu o vystěhování

z Jižního Města.

Zeleň, blízkost přírody, lesopark, s tím spo-

jený klid, možnost oddechu a relaxace jsou oce-

ňovány více než polovinou respondentů.

Spokojenost vyjadřovali i s dopravní obslužnos-

tí a občanskou vybaveností. K tomu ještě při-

stupuje celkový optimismus, kdy si plných 45 %

lidí myslí, že se jimi označené problémy budou

v budoucnu zlepšovat.

Z výsledků studie vyplynuly i další problé-

my. Například tradiční nešvar měst – znečišťo-

vání ulic a prostranství psy – uvedlo

v negativních souvislostech bezmála 55 % táza-

ných. Možnosti parkování a přílišnou hustotu

dopravy záporně hodnotila přibližně polovina

lidí žijících v Praze 11. Přes 70 % obyvatel by

si přálo více kulturních a společenských akcí,

bezmála stejný počet se pak domnívá, že nabíd-

ka aktivit pro volný čas dětí a mládeže je dosta-

tečná. ◗
Daniel Potocký

Jižní Město z balónu. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Jak se žije na Jižním Městě?

Miloslav
Švandrlík

známý spisovatel
a humorista

“
...stará garda mizí a ti novopečení Chodováci s tím už tak

nesplynuli. Zdá se mi, že chybí trocha patriotismu.

NAJDETE UVNITŘ ZPRAVODAJE

11
NOVÉ

KAŽDÝCH 14 DNÍ!
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● Co říkáte na to, že podle nejnovějšího
průzkumu si například přes 50% oby-
vatel Jižního Města stěžuje na vanda-
lismus a sprejerství, přes 30% na
kriminalitu mládeže, zhruba 27% na
prodej drog a toxikomanii, třetina
obyvatel se stala obětí trestného činu,
především krádeže…

To jsou jevy, které nás samozřejmě netěší,
nicméně není důvod k panice. Uvedená čísla
jsou totiž v celé Praze plus mínus stejná.
Proto jsme průzkum zadali, abychom si udě-
lali přesný obraz hlavních problémů a problé-
mových míst. Městská část už také podniká
různé kroky, ať už je to program Bezpečné
Jižní Město, protidrogová prevence konzulto-
vaná s odborníky jako je Jiří Komorous.
Chceme také snižovat počet rizikových míst,
například instalací kamer, rekultivacemi
ploch a objektů. Usilujeme i o vyšší počet
strážníků a policistů v ulicích Prahy 11. Při-
pravuje se další služebna městské policie
v Markušově ulici, jednal jsem s policejním
ředitelem o novém sídle Policie ČR v Praze

11. A nejde jen o zvyšování počtů, ale i akce-
schopnost, proto například už veřejnosti
představené koně pro městskou policii. 

● Občané si stěžují i na pejskaře, málo
ploch pro parkování, množství dopra-
vy…

O těchto věcech také víme. Pejskaři jsou
obecně společenský problém a zlepšení je
dlouhodobým procesem. Mělo by být samo-
zřejmým výrazem slušnosti, že si majitel po
svém psu uklidí. Nemůžeme přece chtít na
samozřejmé věci hned vydávat zákony, kam
bychom přišli. Přestože se příslušná vyhláška
magistrátu připravuje, nic nezmůže, pokud se
lidé nenaučí brát ohled na své okolí. Co se
týče parkování, právě zakládáme akciovou
společnost, která bude provozovat hlídaná
parkoviště, čímž se rozšíří nabídka parkova-
cích míst. Zároveň chceme vytěsnit nezodpo-
vědné řidiče, kteří blokují místa potřebná pro
hasiče, záchranku apod.

● Překvapující je, jak vysoké procento
lidí je spokojeno s bydlením na Již-
ním Městě, pochvalují si hlavně klid,
zeleň, občanskou vybavenost, doprav-
ní dostupnost.

To mě nepřekvapilo, žiji zde již dvacet let a
vím, jaké výhody má život v Praze 11. Navíc
se městská část stále intenzivně snaží zlepšo-
vat kvalitu bydlení. Ať už je to revitalizace
škol a školek, opravy a zateplování domů,
budování dětských hřišť, připravuje se výstav-
ba multifunkční sportovní haly, velkého
sportoviště u ZŠ K Milíčovu. Rozšiřujeme
počet laviček, odpadkových košů, vysazujeme
nové stromy, kultivují se a upravují parky,
příkladem může být Centrální park nebo
Chodovská tvrz. ◗
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● Co je podle vás v Praze 11 nejpalčivějším problémem dnešních dnů?

Problémy se dají obtížně definovat, závisejí

totiž na specifických podmínkách v různých

částech Prahy 11. Obecně lze ale říci, že nejpro-

blematičtější je především vykrádání a poškozo-

vání aut. Přitom střežená parkoviště mají volné

kapacity. Jde o to, že parkování je zde poměrně

drahé, městská část však připravuje příslušná

opatření. Instalace dohledových kamer také

přispěje ke zlepšení situace. Problémem jsou

i pejskaři. Přestože je vybavenost pro odstraňo-

vání psích exkrementů dostatečná, někteří

majitelé psů se ke svému okolí chovají arogant-

ně. ◗
Jaroslav Mráz, ČSSD

Nejpalčivějším problémem je určitě dopra-

va, především parkování. Ruku v ruce s tímto

jde neuvážená výstavba, jíž jsme svědky např.

v Milíčově, která problém dopravy jen zhoršu-

je. Takové problémy lze řešit. Parkování zajistit

dostatečným počtem parkovišť, a to nejen pla-

cených. Výstavbu zase kvalitním územním plá-

nem, který bude pevně daným a nikoli neustále

se měnícím dokumentem. Především však lepší

komunikací s obyvateli, což je bohužel dlouho-

dobá svízel (obyvatelé Milínské by mohli vyprá-

vět). S velkými obavami se dívám i na změnu

kulturní politiky Prahy 11. ◗
Jakub Ježek, Strana Zelených

● Proč obyvatelé Prahy 11 vnímají své
bydliště zcela odlišně od obecně vžité-
ho stereotypu panelákového ghetta? 

Výsledky průzkumu o bydlení na Praze 11 uka-
zují vysokou spokojenost obyvatel této městské
části. Dobré je však mít na paměti, že zdánlivé
detaily v provedeném šetření mohou v důsledku
vést ke zkreslení. Urbanistická koncepce panelo-
vých sídlišť sice není příliš vyhovující, mimo jiné
ztěžuje rozvoj malých služeb, na druhou stranu
se pražská sídliště nevyvíjejí směrem ke ghettům
a lokalitám chudých. Jejich sociální složení je
barevné, potkávají se zde lidé nejrůznějšího vzdě-
lání i profesí, což tvoří bariéru patologickým
jevům. Nesporným přínosem bydlení v Praze 11
je také blízkost volných nezastavěných prostor
a snadná dostupnost Kunratického lesa nebo
Hostivařského lesoparku a nákupních center. ◗

Mgr. Josef Bernard, sociolog na AV ČR

CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

... A CO ZASTUPITELÉ... ...A ODBORNÍK?

Více informací k tématu na stránkách městské části www.praha11.cz
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4 Kaleidoskop Jižního Města

Jižní pól dobyt. V Centrálním parku
se 22. září uskutečnil již sedmý ročník festiva-
lu Dobytí jižního pólu. Jednalo se o poslední
velkou kulturní akci pod širým nebem
v rámci Dnů Prahy 11. Vystoupily kapely růz-
ných hudebních žánrů, hostem bylo Neomlu-
vené divadlo. Na vydařenou akci se přišlo
podívat přes 800 návštěvníků. A tučňáci?
Odletěli! Tak zase za rok!

Spirála na Opatově v novém. Během září se oblékla do nového kabátu spirála
spojující nástupiště autobusových zastávek se stanicí metra Opatov. Po instalaci ochranných sítí
proti holubům je to další pozitivum, jež si tato lokalita může připsat.

Starosta a prezident policie.
Dalibor Mlejnský pozval na neformální pra-
covní oběd policejního prezidenta Oldřicha
Martinů. Osobní setkání má napomoci další
spolupráci Policie ČR a MČ Praha 11. Pre-
zident se také seznámil s projektem Bezpeč-
né Jižní Město. Kromě toho jako občan naší
městské části neušel zvídavým starostovým
otázkám na kvalitu života na Praze 11.

Exekuce. Z důvodu neplacení nájemného
se 26. září uskutečnila v Michnově ulici číslo
1621 exekuce. Dlužná částka činila přibližně
25 000, městská část tedy byla nucena při-
stoupit k exekučnímu řízení.

Mráz na Chodovské tvrzi. Listo-
pad bude na Chodovské tvrzi opět patřit čes-
kým polárníkům a cestovatelům Aleně
a Jaroslavu Klempířovým, kteří zde již v minu-
losti uvedli velmi úspěšnou výstavu a cyklus
besed Kouzlo polárního světa. V úterý 13. listo-
padu začne v sále Chodovské tvrze nový cyklus
besed, tentokrát s názvem Polární svět
a my. Manželé Klempířovi zde představí zkuše-
nosti ze své poslední výpravy do Grónska, 
na největší ostrov světa.

Podzimní Zbraslav je cílem
vycházky v sobotu 27. října 2007, na kterou
zve Regionální klub SPHV. Sraz na tamním
náměstí v 10.20 hod., nejlepší spojení auto-
bus MHD č. 165.

Jubilanti. Diamantovou svatbu si po šedesáti letech společného života 14. září připomněli Anna a Eduard Šafaříkovi. Manželé Helga a Old-
řich Strnadovi společně oslavili zlatou svatbu 30. srpna. Paní Ludmila Schlemmerová se úctyhodných 103 let dožila 7. září. Do dalších let přeje-
me všem mnoho štěstí a spokojenosti. 
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Informace ÚMČ 5

Rada MČ Prahy 11 dne 19. 9. 2007 
na své 23. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
● Podle zákona o veřejných zakázkách výběr

nejvýhodnější nabídky uchazeče KH servis
na vybudování multifunkčního dohledové-
ho centra a dodávku technologie do stávají-
cích objektů.

● Podle zákona o veřejných zakázkách výběr
nejvýhodnější nabídky uchazeče PROMSAT
CZ na napojení vybraných objektů na multi-
funkční dohledové centrum.

● Podle zákona o veřejných zakázkách výběr
nejvýhodnější nabídky uchazeče BAU plus
na rekonstrukci pavilonu A2 ZŠ K Milíčovu

SOUHLASILA: 
● Se záměrem založení akciové společnosti

Jihoměstská majetková, a. s., se základním
jměním 2 mil. Kč a se 100% účastí společ-
nosti 1. Jihoměstská, a. s.

● S odvodem části výtěžků z poplatků za pro-
vozování výherních hracích automatů na

opravu pergol ve výši 690 tis. Kč, na obno-
vu sochy „RAK“ na Pošepného náměstí ve
výši 110 tis. Kč a na výměnu povrchu hřiště
v ulici Hrabákova – Petýrkova ve výši 1 204
tis. Kč.

● S poskytnutím věcného daru Městské poli-
cii hl.m. Prahy, pro obvodní ředitelství Prahy
11 v celkové hodnotě 100 tis. Kč. Jedná se
o 2 ks videokamer s příslušenstvím, 4 ks
digitálních fotoaparátů, 2 ks ochranných
balistických vest. ◗

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 MČ OČKOVÁNÍ 
PROTI VZTEKLINĚ

Jižní Město I
● v úterý 30. října 2007 9–12 a 13–17 hod.
Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ Praha 11

Jižní Město II
● v úterý 6. listopadu 2007 9–12 a 13–17 hod.
objekt Hráského ul. 1902 (jednopatrová
budova naproti řadě panelových domů čp.
1908 a 1909)

Po dohodě je možné provést i trvalé označe-
ní psa mikročipem, který odpovídá ISO

standardu vydanému Evropskou unií. Trvalé
označení psa staršího šesti měsíců, chovaného
na území Prahy, je povinné dle vyhlášky o míst-
ním poplatku ze psů. Čipování hradí chovatel
v plné výši. Přitom má nárok na úlevu od
poplatku vždy ve dvou následujících letech po
očipování (350 Kč/rok), poživatelé invalidního
či starobního důchodu neplatí v uvedených
letech poplatek žádný. 

Další možností jak trvale označit psa je teto-
vání odborně způsobilou osobou, které však
v rámci hromadného očkování prováděno
nebude. V případě označení tetováním není
přiznáván nárok na úlevu od poplatku.

Upozornění:
● Ochranné očkování proti vzteklině je na

území ČR povinné pro psy starší tří měsíců dle
ustanovení zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči, v platném znění. Provádí se 1x ročně a je
hrazeno chovatelem.  ● Možnost očkování
i proti dalším infekčním chorobám (kombino-
vaná vakcína).  ● Pokud majitel psa nevyužije
této hromadné akce, má možnost nechat si
naočkovat zvíře u kteréhokoli veterinárního
lékaře.  ● Při očkování budou vydávány ekolo-
gické sáčky na psí exkrementy.  ● Bližší infor-
mace podá odbor životního prostředí na tel.
267 902 331. ◗

Domov důchodců 
Praha 4-Háje přijme
sociální pracovnici na dobu určitou 
– příslušné vzdělání, znalost zákona
o sociálních službách, bezúhonnost;
fyzioterapeuta/fyzioterapeutku
s odbornou způsobilostí, minimální
vzdělání střední odborné, akreditovaný
kurz, bezúhonnost; psychologa/psy-
choložku – na dobu určitou – s odbor-
nou způsobilostí, bezúhonnost. Nástup
možný ihned. Osobní jednání vítáno.

ZŠ Donovalská přijme
školníka-údržbáře.
Podmínky: výuční list – řemesla spojená
s údržbou budovy, 
bezúhonnost, zručnost, spolehlivost.
Životopis na e-mail:
info@donovalskazs.cz, tel.: 272 934 191

Vážení občané, rádi bychom vás požádali
o vyplnění dotazníku o bioodpadu. Prů-

zkum je prováděn Magistrátem hl. m. Prahy
a výsledky budou použity jako podklad pro roz-
šiřování systému tříděného sběru bioodpadu
v Praze. Dotazník si můžete vyzvednout na
Úřadu městské části Praha 11 v ul. Ocelíkova
672, na odboru životního prostředí v ul. Vidi-
mova 1325, případně v ul. Šustova 1930, nebo
najít na internetové stránce www.praha11.cz 
(v položce Jižní Město – Životní prostředí) kde

naleznete i další informace. Vyplněný dotazník
lze odevzdat na určená místa, která jsou uvede-
na na jeho druhé straně. Dotazník můžete vypl-
nit a odeslat i elektronicky přes výše uvedené
internetové stránky městské části. Dotazník
vyplní vlastník objektu. V případě, že máte
zájem o vyplnění dotazníku a nejste vlastníkem
objektu, obraťte se na vlastníka nebo správce
bytového objektu. Termín odevzdání dotazníků
je do 31. 10. 2007. Odbor ochrany prostředí

Magistrátu hl. m. Prahy

Praha rozšiřuje sběr bioodpadu 

Vážení čtenáři, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká
pošta, a. s. Pokud jste Klíč do 18. října nedostali do schránek, nebo byl pohozen na zemi,
napište nám prosím do redakce klic@p11.mepnet.cz a uveďte ulici a číslo popisné.

Nové majitele psů upozorňujeme, že je třeba
do 15 dnů ode dne nabytí psa přihlásit, na

ÚMČ Prahy 11, ekonomickém odboru – oddě-
lení poplatků, v Ocelíkově ulici 672/1.

Úřední hodiny jsou Po a St 8.00–17.30
a v Út 8.00–11.30 hod. S sebou občanský prů-
kaz, a pokud je majitelem psa důchodce, i roz-
hodnutí o přiznání důchodu.

Stále platí, že psi bez tetování starší 6 měsí-
ců, žijící na území hl. m. Prahy, musí být oči-
pováni.

Pro majitele psů, kteří dosáhli důchodového
věku a nepracují, je výše poplatku 200 Kč. Je
nutno se dostavit na úřad a nahlásit tuto změnu
(rozhodnutí o důchodu s sebou).

Informace podá oddělení poplatků – tel.:
267 902 477, 267 902 235, 267 902 244. ◗

Ekonomický odbor – oddělení poplatků

Upozornění pro majitele psů
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INZERCE

Skupinky postávajících dětí a rodičů, nedo-

čkavost a možná i trochu nervozity. Tak

vypadalo slunečné páteční ráno 21. září před

Základní školou Chodov. 

Právě odtud odjížděly děti poprvé na týden-

ní ozdravný pobyt do Chráněné krajinné oblas-

ti Šumava.

Iniciátorem čtyřletého projektu je Městská

část Praha 11. Na zotavovacích pobytech se

postupně vystřídají děti ze všech základních

škol, a to i ty, které zde nemají trvalé bydliště.

Jen v prvním pololetí odjede celkem 1050

žáků, se stejným počtem se počítá i v pololetí

druhém. Veškeré náklady spojené s projektem

pro téměř 7000 dětí uhradí částkou dosahující

téměř 34 milionů korun městská část. Díky

tomuto kroku budou moci odjet na pobyt i děti

ze sociálně slabších rodin.

„Hlavním cílem těchto pobytů je působit na

děti ve smyslu zdravého a aktivního životního

stylu. Sportovní aktivity v přírodě, zdravé stra-

vování i ekologická výchova, to vše se bude

uskutečňovat pod dohledem odborníků,“ řekl

starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský.

Ubytování je zajištěno v zotavovacím kom-

plexu na břehu Lipenské přehrady. Samozřej-

mostí je speciální jídelníček sestavený tak, aby

odpovídal zdravé výživě a byl pestrý, a celoden-

ní pitný režim.

Žáci se setkají s ochránci přírody a dozvědí se

o základních otázkách ekologie a ochrany život-

ního prostředí. 

Na programu bude i problematika návyko-

vých látek a šikany ve školách. „Víme, že týden-

ní pobyt v přírodě není pro dětský kolektiv ani

jednotlivce samospasitelný, ale věříme, že pro

mnoho dětí bude přínosem a novým začátkem

lepší komunikace,“ poznamenala místostarostka

Eva Štampachová. ◗
Dana Foučková

Na jedničku – tak by se dala ohodnotit

rekonstrukce dětských hřišť Ocelíkova,

Konstantinova a Hekrova. 

Tato tři hřiště patří k dalším lokalitám, které

se podařilo rekonstruovat a předat v plánova-

ném termínu. Městská část vynaložila na jejich

rekonstrukci částku přesahující 6 milionů

korun. 

Ve vnitrobloku v Konstantinově ulici vznik-

lo vícefunkční hřiště určené pro všechny věko-

vé skupiny dětí. Tomu odpovídá i nové členění

plochy, která je nyní vhodná opravdu pro

všechny děti. U všech tří lokalit se měnily herní

prvky, které nyní splňují nároky na jejich bez-

pečnost. 

Změnila se i celková barevnost, která je nyní

výraznější a modernější. ◗

Dana Foučková

Ozdravné pobyty pro školy v premiéře

Nová dětská hřiště lákají k návštěvám

Oáza v zeleni na hřišti Hekrova.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Poslední minuty před odjezdem.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Atraktivní jízda na kladce 
na hřišti Ocelíkova. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

• židle
• křesla
• postele
• jídelní stoly
• sedací soupravy
• pracovní židle

Vinohradská 113, 130 00 Praha 3
Po–Pá 1000–1800 hod., So 900–1200 hod.

Prodejní expozice nábytku
4 patra – 2000 m2
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Na co se můžete těšit v říjnovém Aktuálu?

První říjnový Aktuál Prahy 11 se bude věnovat přípravám projektu Revitalizace Pošepného
náměstí, obrazem představí výsledky průzkumu kvality života na Praze 11 i oživený pro-

stor bývalého multikina Galaxie. Kulturní novinky bude reprezentovat pobočka Městské kni-
hovny na Jírovcově náměstí, kde celý říjen probíhá soutěž VIVA ITALIA nejen pro milovníky
všeho italského. S dětmi z mateřských škol  se podíváme  do pražské ZOO, kterou navštívily
v rámci ekologické výchovy pro předškoláky Prahy 11. V dalších říjnových Aktuálech zhléd-
nete např. exekuci, odjezd starosty na zahraniční pracovní cestu nebo vojensko-historickou akci
u příležitosti výročí mobilizace v září 1938 a následných událostí v tehdejším Československu.

Aktuál Prahy 11 můžete sledovat ve vysílání METROPOL TV, které naladíte v kabelových
rozvodech společných televizních domů ve vlastnictví obce, nebo na internetové adrese
www.praha11.metropoltv.cz.

METROPOL TV přináší kromě Aktuálu i další užitečné informace z Úřadu MČ Praha 11
a institucí působících na území Jižního Města. ◗

Jak mě nevzali 
do první třídy

Zástupce starosty
Jan Meixner (ODS) 
komentuje

Na začátku školního roku jsem navštívil
několik prvních tříd v základních školách,

abych nové prvňáčky přivítal na prahu jejich
nových životní povinností a popřál jim hodně
úspěchů. Všude panovala skvělá nálada
a radostné očekávání. Bezprostřednost a nadše-
ní dětí mě fascinovalo. 

V jedné ze tříd jsem pod dojmem mimořád-
né atmosféry žertem vyslovil přání, zda bych si
k nim nemohl sednout do lavice a chodit s nimi
jako jejich spolužák. „Ne“, ozvalo se naprosto
nekompromisně odkudsi z řady u okna. „Proč
ne“, povídám a ve snaze zlehčit situaci jsem
dodal, že asi budu brečet, když k nim nebudu
moci chodit do třídy. „Protože nemáte penál“,
pravil ten samý hlas a jeho majitel zvedl nad
hlavu svůj, a musím uznat že úžasný, dvoupat-
rový penál. „A desky“, přidal se další a nad jeho
hlavou se tyčila ruka svírající nádherné desky na
sešity. „Ani  pravítko“, doplnil klučina v první
lavici, který si ho po předvedení omotal kolem
zápěstí a z pravítka se rázem stal reflexní nára-
mek. „Nemáte svačinu a láhev na pití“, ozvalo
se odkudsi ze zadní lavice, ale to už křičeli jeden
přes druhého a vyjmenovali, a také předvedli,
kompletní výbavu prvňáka, bez které jsem byl
pro ně naprosto out. 

V té chvíli jsem si uvědomil, že nestojím
před skupinou ustrašených prvňáčků, ale před
bytostmi, jež se už dnes velmi dobře dokáží ori-
entovat v lecjaké situaci, znají pravidla a umějí
je prosazovat. A to je dobře.

Věřím, že jim jejich elán vydrží a že budou
v životě úspěšní. A nezlobím se, že mě nevzali.
Ten penál fakt nemám. ◗

Salony Jižního Města 

Těchto výtvarných akcí, které se budou konat
v KC Zahrada od 1. 11. 2007 do 3. 1. 2008

se může zúčastnit kdokoli z Jižního Města se
dvěma obrazy středního formátu (dvěma artefak-
ty), či dvěma fotografiemi. V případě většího
množství účastníků si organizátor vyhrazuje
právo omezit počet vystavených děl dle jejich
časového předložení, či rozdělit salon na dvě části.

Vyloučena budou díla odporující zákonu
(propagující fašismus, pornografii atd.), případ-
ně zhotovená z esteticky odpuzujících materiá-
lů. Díla převezmou pracovníci KC Zahrada,
kteří je nainstalují. U fotografických prací
budou použity rámy z majetku Zahrady. Každý
z autorů je povinen označit dílo svým jménem,
názvem a použitou technikou tvorby. Fotoprá-
ce budou přijímány 1. 11. 2007 do 18.00 hodin
v KC Zahrada a vydány budou autorům 30. 11.
2007, kdy budou zároveň přijímány výtvarné
práce. Ty se k autorům vrátí 3. 1. 2008. ◗

Dana Foučková

Už jste si všimli, jak podchody v našem okolí
prokoukly? Hýří barvami, ale jinak než po

nájezdu sprejerů. Občanské sdružení Tarrouca
totiž v rámci Dnů Prahy 11, konaných pod
patronací starosty Městské části Praha 11,
uspořádalo 3. ročník soutěže Velké malování.
V jejím rámci byla poprvé vypsána kategorie
Underbridge pro celé školy. 

Každá škola dostala svůj podchod a děti
měly možnost vybrat si z rozličných témat, jako
například Příroda kolem nás, Takové chci Jižní
Město, Kouzelná zahrada, nebo malovat na
volné téma. Děti pro svá umělecká díla dostaly

od městské části barvičky, ještě předtím tech-
nická správa komunikací jako správce podcho-
dů prostory vymalovala podkladovou barvou.

Vyhlášení vítězné školy proběhlo 23. září na
závěrečném koncertu Dnů Prahy 11. Stala se jí
Základní škola K Milíčovu a získala tak pohár a
titul Artistic School 2007. Paní ředitelka Jarolí-
mová obdržela plaketu s titulem Guru umění
2007. Děti se však především mohou těšit
z nových pomůcek a potřeb do školní družiny. 

Jen jeden vítěz může být dekorován, ale
v tomto případě jsou vítězi všichni zúčastnění.
Díky mladým malířům jsou nyní podchody dal-
ším dílkem do mozaiky hezčího a příjemnějšího
Jižního Města. Doufejme, že zůstanou pěknými
co nejdéle a budou ušetřeny útoků vandalů. ◗

Daniel Potocký

Podchody zazářily barvami

Ředitelka Věra Jarolímová přebírá pohár
a plaketu z rukou Daniela Urbana. FOTO: ROMAX

Vítězný podchod ZŠ K Milíčovu. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Jen počkejte, až to bude hotové…  
FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Základní škola Květnového vítězství 1554 je

realizátorem projektu Květňák a moderní

směry vzdělávání, financovaného ze strukturál-

ních fondů EU v rámci programu JPD 3. 1. Pro-

jekt byl zahájen v září 2006 a spolu se zmíněnou

školou se jako partneři na jeho realizaci podílejí

ZŠ Pošepného náměstí a Ekocentrum Jižní

Město. Byly již uskutečněny dva projektové dny

s tématem Poznání kulturních tradic menšin.

Z obou projektových dnů byl vytvořen doku-

mentární film, který si můžete půjčit ve škole.

Na ně navazoval seminář pro učitele s problema-

tikou projektového vyučování a moderní meto-

dy výuky. Dalším tématem byla podpora dětem

s poruchami učení, využití programů, pomůcek

a výpočetní techniky ve výuce dětí s tímto hen-

dikepem, včetně semináře pro učitele škol. Nyní

se projekt zaměřuje na výpočetní techniku

a ekologickou výchovu ve školní výuce. Partne-

ři se společně podílejí na zpracování nových

metodických materiálů na podporu výuky. Rari-

tou pro ZŠ je pak připravované spuštění interne-

tového prostředí pro podporu výuky

e-learningovými kurzy a testy pro 8. a 9. třídy.

Učitelé se naučí pracovat s e-learningem, který

rozšiřuje možnosti výuky dětí s poruchami

učení, s nadanými žáky a umožňuje individuál-

ní plány. Připojením přes internet si mohou žáci

v klidu svého domova doplňovat, opakovat  či

rozšiřovat ve škole probrané učivo. Projekt skon-

čí v prosinci tohoto roku závěrečnou konferen-

cí, na níž budou prezentovány výsledky, které

budou využívat nejen obě zúčastněné školy, ale

doufáme, že se stanou inspirací i pro ostatní. ◗
Vladimír Kokšal, 

ředitel ZŠ Květnového vítězství

Evropské fondy na Květňáku

INZERCE

Cyklus Škola nanečisto
Příprava na vstup do školy

Ve školním roce 2007/2008 opět proběhne
na ZŠ Chodov pravidelný cyklus pořadů
ŠKOLA NANEČISTO, určený pro budou-
cí prvňáčky a jejich rodiče.

První setkání se uskuteční 24. října 2007
od 15.00 do 17.00 v přízemí ZŠ Chodov.

Děti si pod vedením učitelek 1. stupně
vyzkoušejí, jak to chodí ve škole, naučí se
nové písničky, zahrají si zajímavé hry, budou
„číst, psát a počítat“, namalují hezké obráz-
ky a poznají mnoho nových kamarádů.
Rodiče mohou své děti přímo sledovat,
popř. jim také pomáhat.

Těšíme se na setkání.

Mgr. Dagmar Marvanová,
koordinátorka projektu

info: www.zskv.cz/sekce škola nanečisto

Děti z Květňáku. FOTO: VLADIMÍR KOKŠAL
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Ve starých lenoškách v pokoji spisovatele
proslulých Černých baronů se sedí příjem-

ně. Skleníku se sbírkou zvonců a dvojím sta-
rým hodinám konkuruje stříbřitá televize.
V pokoji je naprostý klid. Hodiny přestal nata-
hovat dávno, jejich tikot ho rušil. Ty velké, se
závažím, ještě každou čtvrthodinu vyváděly,
odbíjely.

Miloslav Švandrlík, vojín v záloze, jak se rád
označuje, překročil v letošním srpnu poloviča-
té, ale i tak památné jubileum sedmdesáti pěti
let od svého narození.

„Se spolužáky se scházíme jednou za měsíc
ve vinárně. Teď jsem tam párkrát nebyl. Špatně
chodím, belhám se o holi, nebo šmajdám. Tu
a tam jezdím autem.“

Cítí se pravým starým Chodovákem. Přistě-
hoval se s rodiči v roce devatenáct set třicet šest
do právě postaveného domku. Vzpomněl, jak
se chodívalo koupat do Milíčovských rybníků,
u nichž měli pražští trampové osadu Maraňon.
Nebo na čas bojů 7. května pětačtyřicátého
roku, kdy do předsíně vletěl granát. „Támhle,
jak jsou ty skleněné cihly, bývalo okno. V pod-
laze je zabetonovaná jamka, co granát udělal.
Domácí se zachránili ve sklepě, po kolena zato-
peném spodní vodou.“

Miloslav Švandrlík se neuzavírá do vzpomí-
nek, absorbuje nové. Zná třeba Komunitní
centrum: „Byl jsem se tam podívat.“ K dálnici
ale nesměřuje: „Nakupuji v „dřeváku“ nebo
u stanice metra Opatov.“ Chodovákům vzkazu-
je, aby „dokázali vnímat tu dobu, která právě
je, a nezapomínali přitom na tu, která byla.
Jsou naprosto rozdílné, ale každá doba přináší
nové zážitky. Je hloupost nad vším mávat rukou
a nevnímat to vůbec, ale zároveň by byla škoda
zapomenout, co bylo dřív.“

● Co míníte v dohledné době psát?
„Myslím, že už nic. Píšu tu a tam nějakou

glosu, nějaký doslov nebo předmluvu, ale něco

většího, to už se mi zdá příliš.“

Stačí vzpomenout úctyhodný počet knih

a téměř nepřehlédnutelnou řadu populárních

článků a snad by bylo možné záměr přijmout.

Vzápětí ale spisovatel a filmový scénárista dodá-

vá: „Vyšly mi paměti, vydali mi je právě k pěta-

sedmdesátinám.“

A je to tady: „Čerstvá“ kniha z minulého

měsíce. Tři sta padesát stran poutavého čtení

a fotografické přílohy. Však odráží celý dosa-

vadní život.

● V několika knihách jste připomínal zdej-
ší lidi, sousedy, herce-ochotníky, mladé
lásky. Necítil se někdo dotčen? 

„Naopak. Spíš mi vyčítají, že jsem upravil jejich

jméno, že klidně mohlo zaznít v úplnosti.“

V závěru memoárů Miloslav Švandrlík

napsal: „Jestliže se říká, že k pokročilejšímu

věku patří morozita, je to přesně můj případ.

Má bujarost se vytratila do nenávratna a často

koukám nepřívětivě až zavile.“

Možná tak někdy opravdu hledí, ale sotva se

mu začne vybavovat nějaká vzpomínka, je patr-

né, že už si z ní v duchu vybral to, co je na ní

úsměvného. Svoje paměti nazval Zrovna teď

musíš čůrat? 

„Je to vzpomínka na dobu, kdy se blížila

druhá světová válka. Na veřejnosti se objevova-

li významní lidé, vyslovovali republice podpo-

ru. Třeba generál Syrový, s tím klipcem přes

oko. Věřilo se: Nový Žižka – ten nás zachová.“

Miroslav Švandrlík ani dnes nedokázal skrýt

zklamání z tehdejší neoprávněné víry. Generá-

la viděl zblízka. „Tatínek chtěl, abych byl příto-

men všemu důležitému. Říkal: Tady jdou ději-
ny. Vysazoval si mě „na koně“ – na ramena
a pak se snažil dostat do prvních řad. Když tady
byl  rumunský král Carol a tatínek mě i sebe
pracně dostal do nejlepších pozic, musel jsem
mu říct, že chci… a musím. Tehdy smutný tatí-
nek pronesl onu větu…“

● Můžete něco vzkázat čtenářům?
„Jistě, aby si uvědomovali, kde žijí a stali se
Chodováky. To mi vadí, že ta stará garda mizí
a ti novopečení Chodováci s tím už tak nesply-
nuli. Zdá se mi, že chybí trocha lokálního pat-
riotismu.“ 

Opravdu nám ten patriotismus chybí?
S takovou otázkou pro všechny končím vzpo-
mínku na příjemné setkání prvního podzimní-
ho dne roku 2007. ◗

Jiří Bartoň

INZERCE

Na zahradě svého domku FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Podzimní den s Miloslavem Švandrlíkem
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SLUŽBY

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

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

■ ELEKTROINSTALACE, REKONSTRUKCE ELEKTRO, opravy
rozvodů v bytech. Provede rychle Vladimír Odcházel, tel.: 272 920 084,
602 215 428.

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

■ OPRAVY PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ, karmy, sporáky, topidla,
WAW. Tel.: 271 913 774, 605 102 123.

■ SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK WHIRLPOOL a TATRAMAT.
Opravy provádíme v bytě zákazníka se zárukou. Nízké ceny. 30 let praxe.
Tel.: 272 761 234, 602 366 328.

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

■ STŘÍHÁNÍ – ÚPRAVA PEJSKŮ. Telefon: 272 928 543, 
604 557 903. V Průčelí 1653/8, Praha 4-Chodov JM. www.ostrov-vic-
toria.wz.cz

■ MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, STĚRKOVÁ OMÍTKA, montáž sád-
rokartonu, zakrývání podlah a nábytku ochran. fóliemi, velký výběr kva-
lit. barev Dulux, vysoký standard prováděných prací. Tel.: 602 949 512.

■ DAŇOVÁ KANCELÁŘ – účetnictví, mzdy, nemocenské, všechny
druhy daní, práce u vás nebo u nás. Tel. nonstop: 272 914 821, 
603 461 849.

■ OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ A OVERLOCKŮ. Tel.: 608 124 155.

■ ÚČETNICTVÍ – zpracuji kompletní účetnictví menší firmě do 
10 zaměstnanců na ŽL. Tel.: 603 809 761, 222 984 662.

■ MYTÍ OKEN (BYT 3+1 za 200–380 Kč), čištění koberců a čalouně-
ní – firma Šilha. Nové telefonní číslo: 222 955 295, 606 148 453.

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

■ MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14 Kč/m2, Růžička Bedřich,
tel.: 606 347 759.

BYDLENÍ

■ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE I VÝMĚN BYTŮ A RD. Dlou-
hodobá specializace na Jižní Město, Praha 4, 10. Realitní kancelář
Ing. Hloušek, Praha 4-Jižní Město. Tel.: 272 927 497, 607 636 784.

■ * HLEDÁM BYT 3+1 (KK) KE KOUPI do 2 900 000 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 V PRAZE, 2+KK, 3+1, družstevní nebo osobní vlast-
nictví, platba hotově! Tel.: 722 509 947.

■ PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT 3+KK/L na Opatově. Dále samo-
statně prodám garáž v osobním vlastnictví na sídlišti Kateřinky.
Bližší informace na tel.: 607 686 460.

■ VYMĚNÍM STÁTNÍ BYT 3+1 (cihla, plast. okna) v Kobylisých 
u metra za Prahu 11 nebo 4. Tel.: 724 940 380.

■ HLEDÁME K PRONÁJMU KANCELÁŘ nebo obchod v Praze 11.
Nerušící činnost. Preferujeme dlouhodobý pronájem. Kontakt: 
606 346 012.

OSTATNÍ

■ PŘIJMEME MONTÉRA vzduchotechniky a klimatizace. Vzdělání
a praxe v oboru není podmínkou, ale je vítaná. KSK spol. s r.o., K Libu-
ši 819/44, Praha 4-Kunratice. Tel.: 602 324 333, 272 769 766.

■ BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-PRODÁVÁME: ledničky,
porcelán, obrazy a likvidace pozůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na uni-
versitním statku 1a, P10-Malešice. Tel..: 603 865 336, 274 779 716.

■ 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

■ INTENZÍVNÍ VÍKENDOVÉ KURZY ANGLIČTINY v Posázaví –
1 semestr – 5 víkendů – celkem 100 vyuč. hodin. Informace na
www.vikendovekurzyanglictiny.cz, e-mail:j.lightburn@seznam.cz

■ ZÍSKEJTE BEZ PRÁCE AŽ 5000 KČ/M. Poskytněte Vaše auto, dům
či plot k reklamním účelům. Volejte ihned tel: 221 221 551.

Krásné počasí provázelo největší kulturně spo-

lečenskou akci Prahy 11. Bohatý program

přilákal velké množství lidí a bylo skutečně

z čeho vybírat. Jižní Město na kolech, Pražské

cyklozvonění nebo Jižní Město zpívá, hraje, tan-

cuje, to je jen zlomek akcí, které se uskutečnily.

Nejatraktivnější ze všech byla tradiční Balonsto-

ry, která se letos opravdu povedla. Vzlet dvou

horkovzdušných balónů sledovaly stovky nadše-

ných diváků, kteří si během této akce mohli pro-

hlédnout nejmodernější vozy záchranné služby,

vyspělou techniku, hasičská auta a policejní

motorky, které se hlavně pro ty nejmenší staly

velkou atrakcí. Po celou dobu 11 dnů Prahy 11

byla otevřena v pasáži Obchodního centra Cho-

dov volně přístupná výstava nejzajímavějších

projektů Jedenáctky. Během závěrečného dne

mohli lidé navštívit Chodovskou pouť u tvrze,

plnou atrakcí a zábavy. Večer byly slavnostně

vyhlášeny výsledky soutěže Velké malování pod-

chodů a oceněni nejlepší žáci škol. Skvělým

zakončením byl koncert skupiny Yo Yo Band

a obrovský slavnostní ohňostroj synchronizova-

ný s hudbou.

Oslavy 11 dnů Prahy 11 tak definitivně skon-

čily. Na závěr se sluší poděkovat sponzorům,

kteří na akci přispěli: AIG/Lincoln CZ, s. r. o.,

az-Profil, s. r. o., BAU plus, a. s., Centrum Praha

Jih-Chodov, s. r. o., České nemovitosti, a. s.,

Daimler Chrysler Automotive Bohemia, s. r. o.,

HOCHTIEF CZ, a. s., HORST, s. r. o., IKON,

spol. s r. o., KREACE, s. r. o., MEDISCAN

GROUP, s. r. o. NAVATYP a. s., Palas Athéna,

s. r. o., PARKING PRAHA, a. s., PASSER-

INVEST GROUP, a. s., Pražské služby, a. s.,

RENIX, a. s., Kolektory Praha, a. s., Skanska

CZ, a. s., Divize Project Development, Spo-

lečnost Západního Města, a. s., WAREX, spol. 

s r. o. ◗
Dana Foučková

Ohlédnutí za 11 dny Prahy 11

INZERCE

Zábava na Chodovské pouti. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Bystré oko na výřezu ze staré mapy jistě najde
dnešní ulice Starochodovskou, Na Sádce,

Květnové vítězství i další. Zaujme náves zanik-
lých Litochleb, která se rozkládala poblíž míst,
kde se nyní staví Centrum Opatov, a lze nalézt,
kudy dnes jde cesta k metru Opatov a k dneš-
ní ulici Ke Kateřinkám. 

Mapa představuje jednu z ilustrací publi-
kace Praha 11 na Prahu 21. století, připravo-
vané k vydání městkou částí, a zároveň jeden
z exponátů výstavy Praha 11 na mapách
a leteckých fotografiích, jež zabrala v únoru
a v části března 1996 všechny prostory Gale-
rie Chodovská tvrz. Nabídla tehdy objevné
poutavé pohledy na historických mapách
Čech a okolí Prahy i plány města a katastrální
mapy obcí na jižním pomezí Prahy, většinou
z 19. století. Třetí soubor představovaly roz-
měrné letecké fotografie. Barevné z roku 1994

bylo možné konfrontovat s černobílými foto-
grafiemi z let 1938 a 1954. Podrobně byl
zachycen nejenom prostor Jižního Města, ale
i jeho sousedů.

Vlastivědné expozice přibližující minulost
Prahy 11 i jejího zázemí mají u nás dobrou tra-
dici. Stačí vzpomenout na Klíčky k domovu,
V knihovně Opatov, K 30. výročí připojení
regionu k Praze, Kniha a my, připomínající
význam knihoven v naší městské části. V gale-
rii Chodovské tvrze se uplatnila v říjnu 1998
expozice Sen stal se skutkem o dění v regionu
za 1. světové války a při vzniku Českosloven-
ské republiky. Vyšla k ní i příležitostná publi-
kace čerpající z nejstarších školních kronik
Chodova, Šeberova a dalších. Od září 2006 je
v Chodovské tvrzi umístěna nová trvalá expo-
zice o místní minulosti Tvrz a region v histo-
rii. Navázala na dvě předchozí, tentokrát je již
trojrozměrná. Souvisejí s ní aktualizované
výstavky zajímavých fotografií z regionu od
různých autorů. ◗

Jiří Bartoň

Kouzlo starých map 

Plakátek k výstavě v roce 1996.

Výřez z leteckého snímku z roku 1953. 

Poničené dětské hřiště. Hlíd-

ka městské policie zadržela 23. září 2007

v ranních hodinách skupinku čtyř nezleti-

lých, kteří údajně ničili vybavení dětského

hřiště v Ledvinově ulici u Chodovské

tvrze. Hlídka zjistila totožnost dotyčných

osob a provedla dechovou zkoušku. U jed-

noho z mladistvých naměřila 0,58 promile

alkoholu v krvi, přičemž mladík uvedl, že

alkohol konzumoval v nedaleké restauraci.

Vzniklo tak důvodné podezření, že se číš-

ník ve zmíněné restauraci dopustil pře-

stupku, proto byla celá věc postoupena

k šetření příslušnému odboru Úřadu

městské části Praha 11.

Rozkradený materiál. V pozd-

ních nočních hodinách 19. 9. 2007 zadr-

žela hlídka městské policie v Ženíškově

ulici čtyři mladíky, kteří rozkrádali zatep-

lení připravené na revitalizaci panelového

domu. Z důvodu podezření z trestného

činu krádeže byli mladíci předáni k další-

mu šetření na Policii ČR.

Dopravní nehoda. Nehodu

u benzínové pumpy OMV v ulici Mírové-

ho hnutí způsobili neznámí muži 29. 9.

2007 v dopoledních hodinách. Na místě

zanechali osobní vozidlo a dali se na útěk

do lesoparku Hostivař. Po krátké honičce

byli všichni čtyři muži zadrženi hlídkou

městské policie a po identifikaci s dalšími

účastníky dopravní nehody označeni za

viníky. Z tohoto důvodu byli předáni

k dalšímu šetření Policii ČR.

KRIMI

Neopakovatelná atmosféra uvnitř balónu. FOTO: DANA FOUČKOVÁBalóny konečně vzlétly. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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OPATOV SEVER

Vymezení území a charakteristika stavu
Lokalita Opatov sever s 2 894 byty se rozkládá na ploše o rozloze

29,08 ha. Její severní část je vymezena hranicí Centrálního parku, ze
západu je ohraničena Chilskou a na jihu Opatovskou ulicí. Severní část
Opatova má nejužší vazby na živý prostor ulice Opatovské, oproti tomu
vazba na park není příliš zřetelná. V minulosti došlo k poněkud proble-
matickému umístění dvojice výškových staveb, hotelů Twin a Opatov,
do těsné blízkosti starého Chodovského hřbitova. V území se výrazně
uplatňují rovněž dvanácti- a třináctipodlažní deskové domy, které jej
vymezují na severu i na jihu. Deskové domy oddělují většinu zástavby
od Centrálního parku spolu s nepříjemně rozlehlým školním areálem,
tvořícím spolu s areály jeslí a školky neprostupnou enklávu ve středu
celku.

Západní okraj, navzdory blízkosti metra Opatov, je tvořen poněkud
nevýraznými nižšími objekty, spíše jako přechod do okolní krajiny nebo
podnož výškových dominant. V západní části území nejsou dnes jasně
zřetelné příčné komunikační a prostorové osy, kterými jsou ulice
U Chodovského hřbitova a Křejpského.

Koncept regulace
V území je zapotřebí jasnější vymezení uličních prostor a veřejných

prostranství a zároveň zklidnění poloveřejných prostor vnitrobloků.
Nepříliš zřetelně trasované hlavní uliční osy je třeba, kde je to možné,
doplnit o stromořadí a dále je odlišit od vedlejších prostor podle již dříve
prezentovaných obecných zásad funkční a prostorové regulace (Studie
regenerace Jižního Města – díl 2.)

Samostatným problémem bude vytvoření důstojného prostranství
před hřbitovem a rovněž nové řešení frekventovaného předprostoru
hotelových objektů, odpovídající jejich kapacitě.

Studie regenerace Jižního Města – díl 8.
V minulém čísle jsme vám představili lokalitu Litochleby

jih, v dnešním čísle budeme pokračovat s představováním
jednotlivých lokalit, a to se severní částí Opatova.

Ortofotomapa – Opatov sever

Dopravní schema

Izometrie

Křejpského 1504-1541 Křejpského 1528-1529

Jašíkova 1532-1534 Jeřábkova 1456-1459

Dětské hřiště Konstantinova MŠ Konstantinova 1480

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 jih Odbor územního rozvoje
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ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
PŘÍMO OD VÝROBCE

10 % SLEVA S TÍMTO INZERÁTEM

Volejte  844 158 746 ISO 9001:2001

Mobil: 777 151 205, www.balkony.cz

BALKON SYSTEM, s. r. o.   certifikováno – záruka 6 let

☎

235 300 220, 739 034 488,

RYCHLE – LEVNĚ – KVALITNĚ – RYCHLE – LEVNĚ – KVALITNĚ – RYCHLE – LEVNĚ – KVALITNĚ

!!! KVALITA ZA ROZUMNOU CENU !!!
MNOŽSTEVNÍ A SEZÓNNÍ SLEVY.

Oknotherm spol. s r. o., Baarova 1472/19, 140 00 Praha 4
Tel./fax.: 241 480 842, mob. 602 530 657, e-mail: praha@oknotherm.cz, www.oknotherm.cz

OKNOTHERM, spol. s r. o. – PLASTOVÁ & HLINÍKOVÁ
OKNA A DVEŘEDRŽITEL CERTIFIKÁTU JAKOSTI ISO 9001

OOPPTTIIKKAA  HH  &&  PP
❐ zzhhoottoovveenníí  bbrrýýllíí  zzaa  hhoottoovvéé  ii  nnaa  lléékkaařřsskkýý  ppřřeeddppiiss
❐ oopprraavvyy  bbrrýýllíí
❐ vveešškkeerréé  ooppttiicckkéé  sslluužžbbyy  zzaa  vvýýhhooddnnéé  cceennyy  pprroo  zzáákkaazznnííkkyy

OOtteevvřřeennoo::  PPoo––PPáá  1100––1122,,  1144––1188  hhooddiinn
KKřřeejjppsskkééhhoo  11553311  ((110000  mm  oodd  pprrooddeejjnnyy  DDEELLVVIITTAA))

PPrraahhaa  44,,  tteell..::  226677  991155  991166

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, 
bytů a nebytových prostor

■ obklady ■ dlažby ■ malování ■ štukování
■ plovoucí podlahy

■ sádrokartonářské a jiné zednické práce…

Informace na telefonu: 739 990 814
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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

KKOOUUPPÍÍMM  BBYYTT  JJAAKKÉÉKKOOLLII  VVEELLIIKKOOSSTTII,,  KKAATTEEGGOORRIIEE  
AA VVLLAASSTTNNIICCTTVVÍÍ,,  KKDDEEKKOOLLII  VV PPRRAAZZEE..  

Možno i dekret – nájemní smlouvu, i v domě s majitelem a pod. I zdevastovaný,
IV.kateg., v soudní žalobě,neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem,či
s jakoukoli právní vadou.Veškeré formality zajistím, zaplatím stěhování i případ-
né dluhy na nájemném, privatizaci a pod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeček apod. a dát čas na vystěhování. Seriózní jednání,platba ihned a v hoto-
vosti. Tel: 222 941 032, mobil: 603 420 013 

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

KADEŘNICTVÍ – KOSMETIKA
Kosmická 741, Praha 4- Háje, tel.: 272 911 248

• DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ
Po–Pá 7.00–20.00, So 8.00–13.00

• PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
• KOSMETIKA

NÍZKÉ CENY

Na Vaši návštěvu 
se těší kolektiv kadeřnic

vyškolených u firmy 
L’OREAL Paris

Po–Pá 8.00–19.00

Obchodní centrum, metro C – Opatov – vestibul www.opravyobuvi.cz

RYCHLOOPRAVNA OBUVI
VÝROBA KLÍČŮ, OPRAVY DEŠTNÍKŮ

Provádíme veškeré obuvnické práce i ortopedic-
ké a kožedělné opravy. A to i na počkání bez
příplatků. Zhotovujeme vložkové, bezpečnost-
ní a schránkové klíče i autoklíče. To vše se spous-
tou doplňkového prodeje – vložky, visací zámky,
tkaničky, krémy, impregnace atd.
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Na měsíc říjen připravila KC Zahrada tři
divadelní představení. Sezónu pro dospělé

zahájil už v úterý 9. října komorní kabaret Kan-
týna mladé herečky a saxofonistky skupiny Jabl-
koň Anny Duchaňové. 

Divadelní soubor Vosto5, který v zahradě
vystoupí 18. října, pěstuje svého druhu kabaret.
Členy souboru můžete znát z pořadu Baráž na TV
Óčko nebo z jejich letního kočování se stanem
Standęart po divadelních festivalech. První zimní
štací erbovního Stand’artního kabaretu, který při-
náší to nejživější spojení a okouzlení z právě vzni-
kajícího divadelního tvaru, bude právě KC
Zahrada. V úterý 25. října se ještě můžete těšit na
vtipnou a zábavnou parafrázi slavného detektivní-
ho příběhu Pes baskervilský v podání divadla

Buchty a loutky. Kritika o Buchtách píše, že mají
svébytný, něžně drsný humor, nezaměnitelnou
poetiku, originální výtvarné a hudební zpracová-
ní. Domovskou scénou Buchet a loutek je Švan-
dovo divadlo na Smíchově.

„Věřím, že divadelním programem diváky
zaujmeme. Moderní kabaretní představení
jsme na program vybrali především proto, že
jsou jedinečně živou formou, kvůli které se
opravdu do divadla stojí za to vypravit a na
vlastní kůži vše zažít. Navíc obě říjnová před-
stavení čerpají z nejslavnějších tradic českého
komediálního divadla, ať to byli Voskovec
a Werich, nebo Ivan Vyskočil,“ vysvětluje pro-
gramový ředitel KC Zahrada David Kašpar. ◗

Jiří Sulženko

KC Zahrada zve na divadlo a jazz

Club K3. Sportovní klub připravil nový
tréninkový program pro děti, který si vzal
za úkol pomoci při odstranění šikany na
školách. Program je zařazen do tréninku
dětského oddílu karate a spočívá ve výuce
speciálních technik vedoucích k přemožení
útočníka bez jeho zranění. Veškeré tyto
techniky mají jednoznačně obranný charak-
ter. Děti získávají zdravé sebevědomí
a útočníci ztrácejí svoji pověst velkých
rváčů.

Tréninky probíhají v úterý a ve čtvrtek
od 17 hodin v ZŠ Ke Kateřinkám na Již-
ním Městě.

Nábor nových členů. Cykloturis-
tický oddíl UFO pořádá nábor nových členů.
Hledáme chlapce a dívky ze 4. až 9. tříd ZŠ,
kteří rádi jezdí na kole, chodí do přírody či
jinak sportují. Jsme cykloturistický oddíl,
který na Jižním Městě působí již přes 11 let.
Od dubna do října vyrážíme na kolech po
okolí JM, v zimě pak chodíme do tělocvičny,
kde sportujeme, nebo do klubovny, kde hra-
jeme různé hry. Každý měsíc pořádá oddíl
pro své členy jeden víkendový výlet nebo
obdobnou akci, buď cyklistický, nebo pěší
vandr s batohem či třeba vodácký sjezd řeky.
V srpnu jezdíme na letní tábor pod stany.

Více na www.oddilufo.estranky.cz nebo
na tel. 737 845 198 – Mladší UFOuni
(Jaroslav Hejný) nebo 602 767 305 – Star-
ší UFOuni (Jiří Kukačka).

KRÁTCE ZE SPORTU

Soutěž VIVA ITALIA
OZNAČTE U OTÁZEK 
č. 1–7 SPRÁVNOU ODPOVĚĎ:
1. Prezidentem Italské republiky je 

a) Romano Prodi 
b) Silvio Berlusconi 
c) Giorgio Napolitano

2. Jeden z divů světa Koloseum 
se nachází: 
a) v Athénách v Řecku 
b) v centru Říma v Itálii 
c) v řecké Spartě

3. Město Řím vzniklo 
a) asi v pol. 8. stol. př. n. l. 
b) asi ve 12. stol. př. n. l. 
c) asi v 1. stol. n. l.

4. Řím leží na řece 
a) Pádu 
b) Tibeře 
c) Piavě

5. Ke sjednocení Itálie došlo 
a) 16. dubna 1848 
b) 17. března 1861 
c) 4. listopadu 1914

6. Román „Heleno, Heleno, má lásko“
napsal 
a) Alberto Moravia 
b) Luciano De Crescenzo 
c) Umberto Eco

7. Román Horalka Alberta Moravii 
zfilmoval 
a) Vittorio De Sica 
b) Luchino Visconti 
c) Federico Fellini

ODPOVĚZTE NA OTÁZKY č. 8–10:

8. Postavy komedie delľarte jsou děle-
ny do tří základních kategorií: vec-
chi, innamorati, zanni. Napište, do
které kategorie patří následující
postavy: 
a) Pantalone 
b) Harlekýn 
c) Kolombína 

9. Partnery naší soutěže jsou ÚMČ
Praha 11, Italsko-česká obchodní
a průmyslová komora a Cestovní
agentura FLY UNITED, s. r. o. 
Doplňte, prosím: 
a) adresu webových stránek ÚMČ 

Praha 11 
b) e-mailovou adresu Italsko-české

obchodní a průmyslové komory 
c) název internetového portálu, 

na kterém společnost FLY UNITED
nabízí možnost on-line rezervace 
letenek 

10. Tipovací otázka: Kolik čtenářů 
si v době od založení naší 
pobočky v roce 2001 do 
31. 8. 2007 půjčilo Boccacciův 
Dekameron? 

JMÉNO:

KONTAKT:

Knihovna Jírovcovo náměstí a soutěž o Itálii

Zapojte se do soutěže, která byla vyhlášena 1. 10. a trvá do 31. 10. 2007 o poznávací zájezd do
Itálie v hodnotě 12 000 Kč a další lákavé ceny, např. večeři v italské restauraci, vstupenky na

divadelní představení, batoh, cestovní tašky, průvodce, CD a další.
Odpovědi posílejte na adresu MKP – pobočka Jírovcovo nám. 1782, 148 00 Praha 4 nebo e-

mailem na jirovcovo@mlp.cz. Můžete je také odevzdat přímo v knihovně, kde naleznete potřeb-
né informace k soutěžním otázkám. ◗

Divadlo v Zahradě. FOTO: JIŘÍ SULŽENKO
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Pro koho je cvičení vhodné?
Pro ty ženy, které nechtějí nebo
nemohou navštěvovat běžná tělo-
výchovná zařízení a současně si
chtějí zlepšit tělesnou kondici.
Doporučuje se pro ženy s bolestmi
v zádech, u kterých zejména posilu-
jeme zádové a břišní svaly, a tím
celkově zlepšujeme držení těla.
Cvičení je též vhodné pro zlepšení
pohyblivosti kloubů, pro ženy po
porodu, astmatičky, nemocné
s poruchami krevního oběhu, kře-
čovými žílami a v neposlední řadě
pro ženy, které mají potíže s nadvá-
hou.

Jak cvičení probíhá?
Na každém stole ležíte deset minut
a stoly cvičí za vás. Postupně pro-
cvičíte všechny svalové skupiny
a klouby, přitom se neunavíte ani
nezpotíte.

Jaké budete mít výsledky?
Pomocí těchto stolů výrazně zpevníte
a zeštíhlíte celou svou postavu. Po
každém ošetření budete pociťovat
nárůst své energie a současně si odpo-
činete a uvolníte se. V neposlední
řadě zlepšíte svůj celkový zdravotní
stav.

Co ještě poskytujeme?
Při příchodu do našeho studia
SLENDER LIFE zpracujeme vaši zdra-
votní kartu, provedeme měření celé
postavy (změření na deseti místech
a zvážení). Z těchto údajů zpracujeme
počítačovou analýzu vaší postavy. Po
deseti cvičebních hodinách provádí-
me nové měření a počítačovou analý-
zu postavy – obdržíte tedy doklad
o dosažených výsledcích. Vše v příjem-
ném a klidném prostředí a pod
dozorem odborně vyškoleného per-
sonálu.

Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech poháněných elektromotory Dále nabízíme:

■ CROSSOVÝ TRENAŽER
■ SOLÁRIUM SUNBOARD

■ KYSLÍKOVÁ TERAPIE

■ ROLLETIC 
MASSAGE

Rolletic Massage je účinný masážní
stroj, který při pravidelném používá-
ní dokáže příznivě tvarovat postavu,
odstranit celulitidu a zmenšit objem
masírovaných partií (úbytek v cm).

Dále pomáhá:
– zpevňovat svaly a vypínat kůži
– odbourávat tukové polštářky
– podporovat prokrvování
– uvolňovat napětí svalů
– povzbuzovat látkovou výměnu
– tvarovat postavu

Otevřeno denně kromě 
soboty a neděle 

od 7.30 do 21.30 hodin
www.sirena.cz salon@sirena.cz

BLIŽŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVKY
na tel.: 272 953 160

Najdete nás:
Anežky Malé 768/5

(vchod od Modré školy)
Praha 4-Jižní Město

Háje

JAKO VÝROBCI NABÍZÍME VELMI VÝHODNÉ CENY
Zákaznický bonus    www.zlatnictvi-guttner.o1.cz    tel.: 272 931 093

ZLATNICTVÍ  J. Güttner
VELKÝ VÝBĚR ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

Prodej a zakázková výroba 
(možnost využití Vašeho zlata)
Snubní prsteny • Opravy, rytí, leštění, pozlacování
Výkup zlata • Baterie do hodinek

Otevřeno: Po 13–18
Út, St, Čt 10–12, 13–18
Pá 10–12, 13–16

Praha 11-Háje, Podjavorinské 1601 
(100 m od nové pošty)
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