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Čas letí velmi rychle, v politickém životě
obzvlášť. Koncem října tomu byl rok, co se

na Jižním Městě konaly komunální volby. Při-
nesly řadu změn, nové vedení radnice, přišli
noví zastupitelé, nová témata a priority. Zatím
uplynula jen malá část z celého volebního
období, dílčí rekapitulaci si však můžeme dovo-
lit již nyní. Podívejme se tedy, jak Rada měst-
ské části Praha 11 postupně naplňuje své
programové prohlášení.

Od začátku volebního období nová rada
kladla důraz na vyrovnaný rozpočet po celé
volební období. První rozpočtové období se
chýlí ke konci a můžeme konstatovat, že hos-
podaření městské části je v rovnováze, jak si
vedení radnice předsevzalo. 

Další téma se týkalo získávání finančních
prostředků a dotací ze státního rozpočtu, roz-

počtu magistrátu i ze strukturálních fondů
EU. Praha 11 tak může díky státní dotaci
například obnovovat park u Chodovské tvrze.
Co se týče financí z fondů Evropské unie, rada
konzultuje své záměry s firmami zabývajícími
se poradenskou činností v této oblasti a sledu-
je vývoj, schvalování a obsah jednotlivých pro-
gramů.

Transparentnost a účelnost při hospodaření
s finančními prostředky v programovém pro-
hlášení rovněž nalezneme. V tomto ohledu rada
své sliby naplňuje beze zbytku. Zadávání veřej-
ných zakázek je zcela otevřené, výběrová řízení
jsou transparentní a snadno kontrolovatelná.
Krátce po ustavení rady bylo dokonce nabídnu-
to české pobočce Trasparency International,
aby spolupracovala na kontrolních mechanis-
mech zadávacích a výběrových řízení. 

V této souvislosti připomeňme, že občané
mohou už od března, jako první v Praze, využí-
vat v rámci Antikorupčního programu bezplat-
nou linku, jež byla programovým prohlášením
rovněž přislíbena. Slouží nejen jako pomoc např.
při odhalování trestních činů nebo korupce, ale
i jako zdroj informací a podnětů od občanů.

V současné době radnice dává vypracovat stu-
die pro přípravu zastavovacích podmínek pro
Jižní Město, aby mohla vzniknout koncepce
výstavby chybějící občanské vybavenosti. Příkla-
dem může být nedávné první veřejné setkání
k obnově Pošepného náměstí, uspořádané
v rámci komplexních studií regenerace vnitroblo-
ků na Jižním Městě. Na jaře příštího roku se bude
konat konference o architektuře Jižního Města
a bude představen model Prahy 11. 

Pokračování na str. 2

Projekt ozdravných pobytů pro školáky je již v plném proudu. FOTO: SPORTLINES

Rok se sešel s rokem…

Livia 
KLAUSOVÁ 
manželka 
prezidenta 
republiky

“
... miluji český porcelán, české sklo 

a krásné designérské věci z porcelánu ...

NAJDETE UVNITŘ ZPRAVODAJE
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Dokončení ze str. 1

V programovém prohlášení se dočteme o zámě-
ru vypracovat studii na výstavbu plaveckého are-
álu Vodní svět a sportovní haly pro bruslení
a hokej. Zadání studie, která přinese podklady
pro pozdější rozhodování o výstavbě areálu, bylo
schváleno zastupitelstvem 8. října tohoto roku.
Avšak právě hlasování o tomto bodu v zastupi-
telstvu přineslo nečekanou situaci. Jeden ze
zastupitelů za ČSSD hlasoval proti návrhu, což
mělo za následek krizi koaličního vztahu mezi
ODS a sociálními demokraty. Ozývaly se i hlasy
volající po zrušení koaliční dohody, a tak přípra-
vy na výstavbu aquaparku, který si přeje podle
nedávného průzkumu 72 procenta občanů,
mohly znamenat politický rozkol na radnici.

Rada ve svém programovém prohlášení
klade důraz na bezpečnost. Jedním z hmatatel-
ných výsledků je stále se vyvíjející projekt Bez-
pečné Jižní Město. V jeho rámci se posiluje
městská policie, buduje se soustava bezpečnost-
ních kamer, v průběhu prosince se plánuje
otevření dohledového centra. Městská část také
obstarala, vůbec jako první v Praze, koně pro
městskou policii, dále byla otevřena nová slu-
žebna ve stanici metra Chodov, připravuje se
otevření další v Markušově ulici. 

Tento měsíc začne fungovat výjezdové sta-
noviště záchranné služby, čímž se plní další bod
programového prohlášení. Původně vybrané
místo nebylo ze stavebního hlediska vhodné,
stanice proto vznikne v Markušově ulici, v blíz-
kosti služebny městské policie. 

Parkování je dlouhodobý problém. I na toto
téma rada v programovém prohlášení pamato-
vala. Vypracovaná studie dopravy v klidu kon-
statovala dostatek parkovacích míst, většina
volných kapacit je ovšem vně vnitrobloků.
Občané je proto málo využívají, neboť se obá-

vají krádeží na nestřežených a neosvětlených
místech. Městská část bude i zde v rámci pro-
jektu Bezpečné Jižní Město instalovat kamery,
městská policie pak zintenzivní monitoring,
aby se zamezilo trestné činnosti. Navíc rada při-
jala rozhodnutí o zřízení akciové společnosti
Jihoměstská parkovací, jež bude provozovat hlí-
daná parkoviště pro občany. 

Dalším velkým tématem je regenerace
mateřských a základních škol. Informace
o mateřských školách jsme přinesli
v desátém čísle Klíče. Podle plánu by v polovi-
ně listopadu měly být kromě dvou školek
všechny dokončeny. Základní školy jsou obno-
vovány kontinuálně, právě se rekonstruují
tělocvičny v Základní škole Mendlova. Průběž-
ně se regeneruje bytový fond. Do konce roku
bude například hotova rekonstrukce domu pro
tělesně hendykepované v Petýrkově ulici.

Palčivým problémem je odvedení tranzitní
dopravy obtěžující občany mimo Jižní Město.
Dopravní obtíže v Praze vyžadují komplexní
řešení a koordinaci v rámci všech pražských
městských částí současně. Rada při snaze splnit
tento slib programového prohlášení naráží na
obtíže celopražské, jež přesahují možnosti
samotných městských částí. Bez spolupráce
a vzájemné koordinace v rámci celé Prahy se
pozitivní výsledky dostaví jen stěží.

Rada vzala na vědomí i špatnou dostupnost
finančního úřadu v Praze 11. S příslušnými
institucemi v této věci již jednala a finanční
úřad vyjádřil zájem zřídit své sídlo na Jižním
Městě. Jako pomoc a služba pro drobné podni-
katele bylo ve spolupráci s Hospodářskou
komorou hl. m. Prahy otevřeno informační
centrum, připravuje se i bezplatná právní
poradna pro občany. 

V neposlední řadě rada naplňuje i slib spor-
tovně-ozdravných pobytů pro školáky. Čtyřletý

projekt odstartoval 21. září tohoto roku, a tak
téměř 7 000 dětí postupně stráví bezplatně
týden na čerstvém vzduchu na Šumavě.

S problémy se radnice setkává v případě
záměru vybudovat nový dům pro seniory
v Praze 11. Nový zákon totiž neobsahuje defi-
nici statutu domů pro seniory a de facto tak
neumožňuje jejich provozování. Slib z progra-
mového prohlášení je tedy tímto stavem pod-
vázán a stagnuje. ◗

Daniel Potocký

Rok se sešel s rokem…
● Vyrovnaný 

a stabilní rozpočet 
● Transparentnost 

hospodaření 
● Bezplatná informační

a antikorupční linka 
● Projekt 

Bezpečné Jižní Město 
● Omezení tranzitní

dopravy v Praze 11 
● Projekt 

Doprava v klidu 
● Rekonstrukce 

polikliniky Opatovská 
● Budování cyklostezek 

a dětských hřišť 
● Ozdravné pobyty 

pro žáky
● Studie pro výstavbu 

areálu Vodní svět 
● Výstavba 

domu seniorů 
● Podpora sportovních

a protidrogových programů 
● Zřízení informačního 

centra pro podnikatele 
● Umístění finančního úřadu

v Praze 11 

Vysvětlivky:
splněno 
nebo se daří plnit
zatím 
se nedaří plnit

Plné znění programového prohlášení
naleznete na www.praha11.cz

STAV HLAVNÍCH BODŮ
PROGRAMOVÉHO
PROHLÁŠENÍ RADY

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✘

✔

✔

Rekonstrukce parku u Chodovské tvrze. FOTO: JOSEF ŠKVOR
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CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

● Je rok po volbách, čas k malému
bilancování. Co byste k dnešnímu dni
označil za největší úspěch městské
části a co naopak za neúspěch?

Úspěchem je jistě to, že jsme nastavili mecha-

nismy koncepčních řešení jednotlivých pro-

blémů vyskytujících se v Praze 11, tedy víme,

jak je chceme řešit a kdy je chceme řešit. Za

největší úspěch považuji i regeneraci mateř-

ských škol. Proběhla komplexně a naráz a do

budoucna bude znamenat velké finanční

úspory. Hlavně však, jak jsem již dříve řekl,

vytvoří pro vývoj a výchovu našich dětí pro-

středí na úrovni. 

Těší mě i to, že v případě tolik žádaného

aquaparku jde vše zatím podle plánu. Na

druhé straně se nám nedaří v záležitosti odve-

dení tranzitní dopravy mimo naši městskou

část. V tomto případě nemůžeme jednat

samostatně a koordinace v rámci celé Prahy

nefunguje ideálně.

● Proč a jakým způsobem jsou transfor-
mována kulturní zařízení? Lidé mluví
o likvidaci kultury v Praze 11.

Založili jsme obecně prospěšnou společnost
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO místo několi-
ka organizací příspěvkových. Tato společ-
nost zastřešuje KC Zahradu a KD
Chodovskou tvrz a v její dozorčí a správní
radě jsou přítomni zastupitelé městské části.
Opatření přineslo efektivnější kontrolu čin-
nosti a mimo jiné i úspory nákladů v perso-
nální oblasti. Hudební centrum Opatov
jsme zrušili především kvůli dramaturgii,
která byla orientována výrazně komerčně,
což jsme odmítli nadále dotovat z prostřed-
ků městské části. Druhým důvodem je stav
budovy. Ten rozhodně není dobrý a bylo by
potřeba vynaložit milionové částky na opra-
vy a obnovu. KD Klubka byl rozhodnutím
rady městské části také zrušen, nicméně ve
stejné budově funguje Dům dětí a mládeže
Jižní Město, který nabízí totožnou nabídku
akcí pro děti. Navíc je tento kulturní dům
provozován a vlastněn magistrátem, což zna-
mená pro Prahu 11 další finanční úspory.
Kultura v Praze 11 se nelikviduje, právě nao-
pak, prostředky získané úsporami a zefektiv-
něním činnosti budou opět investovány do
kultury. Důkazem mohou být granty na kul-
turu –  finanční prostředky na ně se v příš-
tím roce navýší o 280 procent.

● V programovém prohlášení rady je
zmíněno i vybudovaní občany tolik
žádaného aquaparku. Přesto se před
několika dny stal důvodem krize koa-
ličního vztahu mezi ODS a ČSSD.
Já to za krizi v koalici nepovažuji. Situa-

ce byla taková, že zastupitel za ČSSD Kosta
Dimitrov na jednání zastupitelstva hlasoval
proti vyčlenění finančních prostředků na

studii a přípravu výstavby aquaparku, pře-
stože je to jedno z hlavních témat programo-
vého prohlášení rady městské části. Pro
ODS je takové jednání nepřijatelné. Úvahy
o vypovězení koaliční dohody, které se obje-
vily, by měly být chápány především jako
ohrazení se vůči jednání pana Dimitrova,
nikoliv vůči koaliční spolupráci mezi ODS
a ČSSD.

● Nedávno se také konalo cvičení hasi-
čů ve vnitrobloku Dědinovy ulice, jež
opět připomnělo téma parkování na
Jižním Městě.
Touto akcí jsme chtěli upozornit na dlou-

hodobý problém nedostupnosti vnitrobloků
pro hasiče a záchranáře. Zároveň občanům
říkáme, že je připraven a rozjíždí se projekt
Doprava v klidu, který přinese rozšíření
nabídky parkovacích míst a hlídaných parko-
višť, stejně tak jako prevenci proti krádežím.
Proč se taková akce uskutečnila? Není prostě
možné, aby byly přístupy k domům zabloko-
vané, jde o lidské životy. Někteří občané
mohou mít pocit, že jde o nějaké šikanování,
ale ve chvíli, kdy opravdu dojde k závažným
událostem, může být pozdě. V tom vidím roli
starosty. Byť jde o nepopulární a nepříjemnou
záležitost, občanům jasně předvedeme, jaká
rizika a nebezpečí z nedodržování pravidel při
parkování ve vnitroblocích vyplývají. Byl jsem
v oněch večerních hodinách na místě akce
osobně přítomen, a tak jsem i v mnohdy vzru-
šených rozhovorech s občany argumentoval.
Navíc nezůstane u této jediné akce. Další
budou následovat a nebudeme se jimi tajit.
Občané se předem dozvědí, kde a kdy dojde
k dalším cvičným výjezdům záchranářů,
a doufáme, že si tak řidiči uvědomí svou
odpovědnost za bezpečnost nás všech. ◗

Daniel Potocký
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KSČM má možnost se poprvé po roce od
komunálních voleb a ustavení rady

vyjádřit k jihoměstské politice. Výsledky
těchto voleb prakticky znamenají, že vítězná
ODS s „připuštěnou“ ČSSD vykonává pouze
svou vůli, kterou si zabezpečuje modro-oran-
žovou hlasovací mašinérií s omezenou mož-
ností opozice diskutovat a účastnit se práce
komisí a výborů. Za uplynulý rok došlo
k některým ostudným usnesením, proti kte-
rým KSČM vystupovala. Je smutné, že rada
přistoupila k navýšení nájemného v bytech,
když se jihoměstské bydlení vepsalo do pově-
domí jako „králíkárny“. Ačkoli je nákladové

nájemné v Praze kolem 30 Kč na m2, ocenění
našich „králíkáren“ se vyšplhalo výše a dále
poroste. I když se to děje v souladu se záko-
nem (pro který KSČM v parlamentu nehlaso-
vala), není to nic jiného, než navyšování zisku
a zdražování nad únosnou mez. ODS a ČSSD
v uplynulých měsících zlikvidovaly dva jiho-
městské kulturní stánky. Třebaže má rada ve
svém programovém prohlášení uvedeno, že
hodlá „zachovat provoz kulturních zařízení
Chodovská tvrz, KC Zahrada a KD Klub-
ka…“, zrušila KD Klubka a ukončila činnost
Hudebního centra Opatov. Jsme přesvědčeni,
že obé naši potomci jednou ohodnotí jako

hrubé chyby. V opatovském sále nacházely
vyžití všechny věkové kategorie a umělci si
prostředí z hlediska kvality zvuku pochvalo-
vali. Je hanbou omezovat kulturní a volnoča-
sové aktivity a pokrytecky se zaklínat
protidrogovou prevencí. KSČM důrazně
nesouhlasí s prodejem školních objektů.
Nesouhlasili jsme s nevýhodným prodejem
objektu Machkova, kde sídlí soukromá SŠ.
Ti, kteří pro prodej hlasovali, nemohou být
zváni dobrými hospodáři. V programovém
prohlášení zmiňovaná rekonstrukce objektu
Opatovská (dříve Hudební centrum) ve pro-
spěch zdravotnictví neprobíhá a prostory zejí
prázdnotou. ◗

Vladimír Horký, KSČM

A CO ZASTUPITELÉ..

● Komunisté a programové prohlášení rady rok poté
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4 Kaleidoskop

Noví vysokoškoláci. 1. října 2007

hodin se v prostorách Chodovské tvrze usku-

tečnila imatrikulace nových studentů Pražské

vysoké školy psychosociálních studií, která

sídlí v Hekrově ulici na Jižním Městě. Slav-

nostní slib složilo 29 studentů 1. ročníku

bakalářského programu a 52 studentů 4. roč-

níku navazujícího magisterského programu.

Imatrikulaci byl přítomen také čestný rektor

školy doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc., který

založil a následně 34 let vedl protialkoholní

léčebnu v Praze U Apolináře.

Cirkus opět láká. K podzimnímu kolo-

ritu Jižního Města již tradičně patří cirkus.

Kůň Jurášek, velbloudi a klauni, to všechno

bylo ukryto pod šapitó cirkusu, který v říjnu

hotoval nedaleko stanice metra Opatov.

Krycí název Magnet. Pod tímto

názvem se uskutečnila úspěšná policejní akce,

do které se zapojili i policisté z Prahy 11. Byla

zaměřená na pachatele trestné činnosti na

železnicích. Spolupracovala i Letecká služba

Policie ČR a pracovníci Českých drah.

Pohled z balonu. Nečekaně zajímavé

výhledy umožňují na Jižním Městě procházky

po zemních valech kolem dálnice. Možností je

více, než prozrazuje fotografie z balonu, a naho-

ře na valech většinou najdeme vhodné pěšiny. 

Likvidace tržiště. Na rohu Mendelovy

a Opatovské ulice se novelizací tržního řádu

zrušila prodejní plocha, která zde byla několik

let. Provoz byl ukončen k 31. 8. 2007 a vykli-

zení bylo stanoveno na říjen letošního roku.

O dalším osudu této lokality rozhodne

Magistrát hlavního města Prahy.

Klub Laso. Evu a Mirka jsme zachytili při

dokončování nového klubu pro mládež, zříze-

ného za finanční podpory magistrátu a spon-

zora ASIS International. Klub, který se

nachází v prostorech bývalého multikina

Galaxie, slavnostně otevřelo 18. října 2007

občanské sdružení Laso pod záštitou starosty

Dalibora Mlejnského.

Veřejné setkání. Městská část získala

100 000 Kč na komunitní plánování a přípra-

vu projektu Revitalizace Pošepného náměstí,

proto se v ZŠ Pošepného náměstí 4. října

konalo první veřejné setkání občanů s archi-

tekty a zástupci Nadace Partnerství. Peníze

budou čerpány z grantového programu 5P

pro Prahu vyhlášeného nadacemi Penta

a Partnerství.

Jubileum. Manželé Stanislav a Růžena

Sváčkovi oslavili 21. září kamennou svatbu.

Pocházejí ze Samšína, na Jižním Městě žijí již

27 let. Přejeme jubilantům mnoho štěstí,

zdraví a také radosti se synem, vnoučaty i pra-

vnoučaty. 
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Rada MČ Praha 11 dne 3. 10. 2007 
na své 24. schůzi mj.:

Schválila:
● Investiční záměr – Multifunkční boxlakrosová

hala, sportovní areál ZŠ Květnového vítězství
● Žádost o grant na rekonstrukci povrchu škol-

ního hřiště pro ZŠ Donovalská
● Mimořádný příspěvek ZŠ Květnového vítěz-

ství na projekt Moderní směry výuky

9. zasedání zastupitelstva 
MČ Praha 11 dne 8. 10. 2007

Vzalo na vědomí:
● Přijatou část výtěžku výherních hracích pří-

strojů ve výši 2 004 tis. Kč

Schvaluje:
● Přesun finančních prostředků na rok 2007 ve

výši 1 200 tis. Kč na zpracování projektové

dokumentace multifunkční boxlakrosové
haly v areálu ZŠ Květnového vítězství

● Založení akciové společnosti s názvem Jiho-
městská majetková, a. s., se 100% účastí spo-
lečnosti 1. Jihoměstská, a. s., se základním
kapitálem 2 miliony Kč 

● Finanční částku 690 tis. Kč na opravu pergol
ve veřejné zeleni

● Finanční částku 110 tis. Kč na obnovení funkč-
nosti sochy – pítka Rak na Pošepného náměstí.

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 VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY 
V LISTOPADU 
A PROSINCI 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 14.–15. 11., 12.–13. 12. ● Bachova x
Mikulova 20.–21. 11., 19.–20. 12. ● Blažimská x
Klapálkova 20.–21. 11., 18.–19. 12. ● Brandlova
(za Startem) 13.–14. 11., 27.–28. 11., 11.–12.
12. ● Brodského (vedle č. p. 1671) 27.–28. 11. ●

Doubravická 14.–15. 11., 12.–13. 12. ● Hlavaté-
ho 14.–15. 11., 12.–13. 12. ● Chomutovická
14.–15. 11., 12.–13. 12. ● Konstantinova 7.–8.
11., 21.–22. 11., 5.–6. 12. ● Kryštofova 28.–29.
11. ● Křejpského 7.–8. 11., 21.–22. 11., 5.–6.
12. ● Ledvinova 6.–7. 11., 4.–5. 12. ● Majerské-
ho x Samohelova 20.–21. 11., 18.–19. 12. ●

Matúškova (u Blankytu) 13.–14. 11., 27.–28. 11.,
11.–12. 12. ● Michnova (vedle č.p. 1603) 6.–7.
11., 4.–5. 12. ● Mnichovická 7.–8. 11., 21.–22.
11., 5.–6. 12. ● Modletická 21.–22. 11., 19.–20.
12. ● Mokrá x Zimákova 20.–21. 11., 18.–19.
12. ● Plickova 14.–15. 11., 12.–13. 12. ● Rujan-
ská x Donovalská (u TS) 20.–21. 11., 18.–19. 12.
● Schulhoffova (u č. p. 794) 6.–7. 11., 4.–5. 12. ●
Stachova 28.–29. 11. ● Štichova 7.–8. 11., 21.–22.
11., 5.–6. 12. ● Valentova (parkoviště proti čp.
1737) 20.–21. 11., 18.–19. 12. ● Ženíškova x
Květnového vítězství 20.–21. 11., 18.–19. 12.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova x Filipova 12.–13. 11., 26.–27. 11.,
10.–11. 12. ● Gregorova x Hrudičkova 12.–13.
11., 26.–27. 11., 10.–11. 12. ● Hráského x
Šustova 5.–6. 11., 3.–4. 12., 17.–18. 12. ● Hrd-
ličkova x Blatenská 12.–13. 11., 26.–27. 11.,
10.–11. 12. ● K Dubu 5.–6. 11., 3.–4. 12.,
17.–18. 12. ● Krejnická za OC Chrpa (chodník)
12.–13. 11., 26.–27. 11., 10.–11. 12. ● Láskova
x Malenická 5.–6. 11., 3.–4. 12., 17.–18. 12. ●
Lažanského 5.–6. 11., 3.–4. 12., 17.–18. 12. ●

Nechvílova 1826–29 5.–6. 11., 3.–4. 12.,
17.–18. 12. ● Petýrkova 1953 12.–13. 11.,
26.–27. 11., 10.–11. 12. ● Pod Vodojemem
5.–6. 11., 3.–4. 12., 17.–18. 12. ● U Nové dál-
nice 10.–11. 12. ● Vojtíškova za bývalým OC
Meinl (chodník) 5.–6. 11., 3.–4. 12., 17.–18. 12.

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

Vážení čtenáři, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká
pošta, a. s. Pokud jste Klíč do 1. listopadu nedostali do schránek, nebo byl pohozen na
zemi, napište nám prosím do redakce klic@p11.mepnet.cz a uveďte ulici a číslo popisné.

Městská část Praha 11 vypsala soutěž na
dětské logo, které se bude používat při
akcích pořádaných pro děti a mládež.
Vzhledem k tomu, že Praha 11 podporuje
chov slona indického v Zoo Praha
a v souvislosti s tím umožňuje dětem účast
na vzdělávacích a osvětových akcích, bylo
rozhodnuto, že hlavním motivem loga bude
slon.

Soutěž se uskuteční od 22. 10. do 30. 11.
2007 za těchto podmínek:

1. Návrh loga musí obsahovat grafický
symbol slona, případně další symbol
zdůrazňující jeho vztah k dětem.

2. Do soutěže se mohou přihlásit žáci
mateřských a základních škol zřízených
městskou částí Praha 11.

3. Návrh loga musí být odevzdán do
podatelny Úřadu MČ Praha 11
v Ocelíkově ulici 672/1, 149 41 Praha 4
nejpozději do 30. 11. 2007 do 12.00
hodin v obálce s nápisem „Dětské logo
Prahy 11“.

4. Návrh loga může být odevzdán na
elektronickém nosiči (CD) nebo
v papírové podobě a musí obsahovat
jméno, příjmení autora/autorky, adresu
trvalého bydliště včetně PSČ a jméno
školy, kterou žák/žačka navštěvuje.

5. Výherce soutěže se vzdá autorských práv
ve prospěch MČ Praha 11.

6. Výherce soutěže bude odměněn celoroční
rodinnou vstupenkou do Zoo Praha.

Městská část Praha 11 se rozhodla využít
možnosti, kterou jí poskytuje zákon o hlav-

ním městě Praze, k udělení čestných občanství
a cen MČ Praha 11. Lze je udělovat fyzickým
osobám za zásluhy o rozvoj městské části.

Ceny MČ lze udělovat:
● za významná umělecká, vědecká a jiná díla
mající vztah k MČ,

● jako zvláštní projev uznání občanům, jejichž
život, působení a dílo mají úzký vztah k JM,

● jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy
spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly
záchranu života občanů nebo záchranu morál-
ních, historických nebo kulturních hodnot,

● jako zvláštní projev úcty významným českým
i zahraničním představitelům v oblasti politiky,
vědy, kultury a sportu.

Návrhy na udělení čestných občanství a cen
MČ mohou podávat odboru kanceláře staros-
ty: odbory ÚMČ Praha 11, komise RMČ
Praha 11, členové ZMČ Praha 11, výbory
ZMČ Praha 11 a veřejnost prostřednictvím
volených zástupců veřejné správy (členů Zastu-
pitelstva MČ Praha 11)

Čestná občanství a ceny MČ jsou udělová-
na na základě písemného návrhu s podrobným
zdůvodněním zásluh navrhovaného občana od
předkladatele návrhu. Bez podrobného píse-
mného zdůvodnění nebude návrh projednán.

Své návrhy mohou občané podat nejpozdě-
ji do 30. 11. 2007.

Kompletní text Zásad pro udělování čest-
ných občanství a cen MČ Praha 11 je k dispozi-
ci na www.praha11.cz, případně je k nahlédnutí
v informačních kancelářích MČ Praha 11. ◗

Návrhy na čestná občanství Prahy 11

DĚTI BUDOU SOUTĚŽIT O NEJHEZČÍ LOGO
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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

Penziony 
pro seniory

Radní
Jiří Janeček (ODS) 
odpovídá

● V současné podobě zákon znemožňuje
provozování domovů seniorů. Jak Praha
situaci vyřešila?

Statut penzionů pro seniory se z nového záko-
na vytratil. Proto jsme ani nemohli od nového
roku přijímat nové klienty. V současné době je
ve třech pražských penzionech pro seniory
téměř šedesát volných bytů. Museli jsme najít
řešení, které by byty odblokovalo, zajistilo byd-
lení nynějším obyvatelům a současně zabezpe-
čilo efektivní využití tohoto bydlení v kategorii
bytů pro seniory. Umožní to transformace pen-
zionů, schválená městskou radou 5. října. Pen-
ziony budou převedeny pod bytový odbor
a byty v nich začleněny do kategorie malomet-
rážních, na které se vztahují pravidla pro
nájemní vztahy. Přidělovány sice budou jako
sociální, ale výhradně seniorům. 

● Jak se to dotkne stávajících i nových
obyvatel těchto zařízení?

V co největší míře zůstanou zachovány pod-
mínky, za kterých do těchto zařízení klienti při-
cházeli. Budou s nimi uzavírány nájemní
smlouvy na dobu určitou, tak eliminujeme
možnost spekulací s byty a zachováme je pro
seniory. Klienti se nemusejí ničeho obávat,
pokud budou plnit všechny stanovené podmín-
ky, bude jim smlouva automaticky prodlužová-
na a po devíti letech s nimi uzavřeme smlouvu
novou. Zároveň seniorům zaručujeme v přípa-
dě náhlého zhoršení zdravotního stavu přechod
do domova seniorů dle vlastního výběru s ade-
kvátní péčí. Na byty se bude vztahovat zákon
o deregulaci nájemného, nájemné však budeme
zvyšovat v průběhu tří let postupně, a to do
maximální výše 60 Kč za metr čtvereční obyt-
né plochy. V případě, že by se obyvatelé bytů
dostali do finančních potíží budou mít nárok
na státní příspěvek na bydlení. ◗

amp

Hasiči se nedostali k požáru
Ve vnitrobloku Dědinovy ulice 3. října po

dvacáté hodině hořelo. K požáru v Hrabá-
kově ulici se však hasiči dostali až za hodinu,
neboť se svou technikou nemohli projet úzký-
mi ulicemi, ucpanými zaparkovanými auty.
Naštěstí se nikomu nic nestalo a nevznikly ani
žádné materiální škody. Poplach byl totiž cvič-
ný a měl prověřit přístupnost sídlištních
ulic pro záchranáře pro záchranáře.

Iniciátorem byli sami hasiči, kteří zde mají
dlouhodobě problémy. Řidiči na tomto dvou-
settisícovém sídlišti totiž při parkování nedodr-
žují předepsanou třímetrovou proluku pro vozy
záchranné služby, hasičů, policie, případně
popelářů, a parkují, kde se jim zlíbí. Tři auta
musela být odtažena a strážníci na místě uděli-
li jednu blokovou pokutu. „Obyvatelům jsme
chtěli ukázat, jaké by nastaly problémy, pokud
by někde v domě vznikl požár. Všichni by si
měli uvědomit, že právě těch několik minut,
které hasiče zdrží, mohou stát něčí život,“ uvedl
starosta Dalibor Mlejnský. 

Lidé si na ulici pod večerními lampami sta-
rostovi a radním stěžovali na nedostatek parko-
vacích míst. Podle generelu, který si městská
část dala vypracovat, je však parkovišť dostatek,
lidé ale chtějí parkovat u svého domu. Obávají
se také vykrádání aut na neosvětlených místech.
Sídliště nebyla projektována na dnešní množ-
ství aut, řešením je tedy parkování mimo
vnitrobloky. Radnice chce volná parkoviště vně
vnitrobloků vybavit kamerami a zahrnout je do
projektu Bezpečné Jižní Město. Navíc založila
společnost Jihoměstská parkovací, která bude
provozovat hlídaná parkoviště pro občany. ◗

Daniel Potocký

Velká hasičská auta nemohou projet. FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA-ÚJEZD DNE 9. 10. 2007

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

Na pravidelném zasedání Zastupitelstva

MČ Praha-Újezd, které se konalo 9. října

2007, byl jednomyslně odsouhlasen program

o 13 bodech. Někteří opoziční zastupitelé

z nepochopitelných důvodů nerespektují

mandát zastupitele, který jim byl dán hlasy

svých voličů, a toto zasedání v jeho průběhu

opustili.

● v bodě tři se projednávalo vyhlášení místní-

ho referenda a žádný z předložených návr-

hů usnesení o vyhlášení referenda nebyl

schválen, 

● někteří opoziční zastupitelé zasedací míst-

nost opustili bez omluvy, i když Jednací řád

Zastupitelstva MČ Praha-Újezd v čl. III,

bod 1. určuje povinnost omluvit se předse-

dajícímu při předčasnému odchodu ze zase-

dání, 

● bez omluvy odešli: pí Draštíková (Strana

zelených), p. Brabec (Strana zelených) 

a p. Papáček (Aliance Jihovýchod) 

● předem omluveni byli MUDr. Mojžíš

(Občanská demokratická strana), ing.

Zadák (Aliance Jihovýchod), 

● po odchodu zastupitelů jsem byl nucen

konstatovat, že zastupitelstvo není usnáše-

níschopné a zasedání ukončit. 

Žádám zastupitele pí. Draštíkovou (SZ), p.

Brabce (SZ) a p. Papáčka (AJ), aby se účastnili

všech bodů jednání zastupitelstva. Díky jejich

odchodu nebyly projednány následující body

programu jednání: změny územního plánu,

úprava rozpočtu, duplicitní zápis, odkoupení

pozemku pod zemním ochranným valem,

finanční dary školám, žádost o odkoupení části

pozemku, informace o rekonstrukci komunika-

cí v Újezdu a o technickém řešení dostavby

zemního ochranného valu, informace o rekon-

strukci ulice Milíčovská, kontrola plnění usne-

sení zápisu 8/07 a různé. ◗
Václav Drahorád, starosta

Nebylo přijato žádné usnesení.
Poté, co nebylo přijato ani jedno z navržených usnesení o vyhlášení místní-
ho referenda, část zastupitelů odešla ze zasedání, čímž počet zastupitelů klesl
pod stanovené minimum. 

Starosta následně konstatoval, že  zastupitelstvo není usnášeníschopné a zase-
dání předčasně ukončil. ◗

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Vzpomínka na cyklistický
závod Kateřinky–Újezd
V sobotu 6. října 2007 pořádala městská část společně s Královstvím

Kateřinským letos již potřetí cyklistický závod. Pět kilometrů

dlouhou trasu z Kateřinek do Újezdu  projelo celkem 29 dětských

závodníků.  

Každý účastník obdržel na startu mapku s trasou závodu a v jeho průbě-

hu na určených stanovištích odpovídal na připravené otázky.

V cíli na každého závodníka čekala zasloužená medaile, diplom za účast,

drobná hračka a malé občerstvení. 

Na startu i v cíli děti bavil klaun, který  pro ně měl připravené různé sou-

těže a hry.  Kromě toho si v cíli děti mohly zadovádět na nafukovacích ská-

kacích atrakcích. 

Letošní novinkou bylo závěrečné slosování čísel všech účastníků závodu

v tombole. Dovolte nám touto cestou poděkovat sponzorům,  organizáto-

rům a účastníkům závodu a těšíme se na další setkání s vámi příští rok!

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty 

PROHLÁŠENÍ STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ÚJEZD

K předčasnému ukončení 9. zasedání zastupitelstva

ODPADY

Kontejnery na nadměrný
komunální odpad
K ontejnery na nadměrný komunální odpad budou přistaveny

v termínu od pátku 9. listopadu do pondělí 12. listopadu 2007

na tato místa: 

● Kateřinky – křižovatka ulic Vodnická–Na Křtině, ulice Ke Smr-

čině (naproti č.p. 296), ulice Proutěná u novinového stánku, ulice

Formanská u č. p. 223,  křižovatka ulic Remízková–Pastevců. 

● Újezd – ulice Formanská u č. p. 63, ulice Formanská u Návesní-

ho rybníku, ulice K Motelu u č. p. 7. 

Kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad z domác-

ností, nikoli pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

KAM  S ROSTLINNÝM  ODPADEM ?

Odvoz 27. listopadu 2007

Vážení spoluobčané, úřad městské části Praha-Újezd vám nabízí

pomoc s likvidací rostlinného odpadu ze zahrad (listí, drobné větve,

suché stonky od kytek atd.).

V případě zájmu o tuto jednorázovou službu vás žádáme, abyste

rostlinný odpad dali do pytlů a ty přistavili ke svému plotu (v pří-

padě bytových domů před vchod), a to nejlépe 26. listopadu večer.

V úterý 27. listopadu 2007 budou pracovníci údržby úřadu

odvážet pytle s rostlinným odpadem k likvidaci do kompostárny bio-

logického odpadu.

Je nutné, aby v pytlích byly pouze rostlinné zbytky ze zahrad a ne

ostatní druhy odpadu! ◗

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty
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8 Školství

V atriu KC Zahrada se v září uskutečnilo

slavnostní vyhlášení výsledků a vítězů již

V. ročníku literární soutěže O zlatý klíč. Soutěž

byla vypsána na téma Přátelé sousedé aneb

Panelákové vztahy pro tři věkové kategorie

a žánry fejeton, pohádka, povídka.

Odborná porota zhodnotila všech 25 přís-

pěvků, které byly do V. ročníku literární soutě-

že O zlatý klíč poslány, a shodla se na tomto

hodnocení:

V první kategorii (do 14 let) odborná poro-

ta udělila: 1. cenu Kateřině Vyšínové – Viky

záchranářkou, 2. cenu Davidu Grymovi –

Panelákové vztahy, 3. cenu Heleně Víchové –

Dobromyslov. Ve druhé kategorii (15 až 18 let)

udělila odborná porota čestné uznání příspěv-

ku Kristýny Benediktové – Říše, jíž vládne Veli-

čenstvo kat. Ve třetí kategorii nad 18 let se

porota rozhodla udělit: 1. cenu Janu Zindul-

kovi – Pohádka o veliké skříni. Čestné uznání

Evě Kováčové – Láska ze sedmého podlaží.

Slavnostní odpoledne zahájilo vystoupení

Klarinetového tria při ZUŠ Jižní Město. Po úvod-

ním přivítání  pozdravil oceněné a hosty zástup-

ce starosty Mgr. Milan Česal. Za odbornou

porotu pohovořil pan Ing. Miroslav Pavlík. Poté

již následovalo blahopřání oceněným autorům

a předání cen. Na závěr příjemného odpoledne

přečetl mladý herec Jakub Prachař část vítězného

příspěvku první kategorie.

Vítězné práce budou zveřejněny na interneto-

vých stránkách MČ Praha 11 – www.praha11.cz. 

Bc. Markéta Horáková, OŠK

Vyhlášení výsledků soutěže O zlatý klíč

Mikulovské rojení

Rádi bychom touto cestou připomněli všem
budoucím prvňáčkům a jejich rodičům, že

i letos v naší škole ZŠ Mikulova pořádáme velké

Mikulovské rojení. Nevíte, o co se jedná? V úterý
4. prosince k nám do školy pozveme všechny
předškoláky, které doprovodí jejich paní učitelky
z mateřských škol. Pro děti bude ve škole připra-
ven zajímavý program, velké překvapení i malé
občerstvení. Zveme tímto i předškoláky, kteří do

mateřské školy nechodí, přijďte se k nám také
podívat. S mnohými předškoláky se pak uvidí-
me ještě 21. a 22. ledna 2008 na zápisu do prv-
ních tříd, který bude opět plný překvapení. ◗

Za metodické sdružení ZŠ Mikulova 
Mgr. Michaela Lipertová

Ocenění autoři. FOTO: PETRA HILMAROVÁ

Tel.: 261 263 137, fax: 261 263 138,
E-mail: inzerce@sirena.cz 
Siréna, spol. s r. o., Jihlavská 70, Praha 4

INZERCE

KL12_2007  10/19/07  6:51 PM  Str. 8



www.praha11.cz Klíč 12 ■ 2007

Kulturní přehled LISTOPAD 2007

INZERCE

Po úspěšné výstavě a sérii doprovodných

akcí Kouzlo polárního světa, které se kona-

ly na Chodovské tvrzi na přelomu loňského

a letošního roku, se znalci polárních krajů

a Grónska zvláště, cestovatelé a polárníci

Alena a Jaroslav Klempířovi vracejí na Cho-

dovskou tvrz s novými zážitky a zkušenostmi

ze zemí za polárním kruhem, aby se s vámi

o tyto nové poznatky podělili. 

Pro příznivce dalekých krajů a především

stále málo známé, ale přesto neobyčejně

pohostinné „Zelené země“ Grónska, jsme

spolu s manželi Klempířovými připravili

cyklus přednášek a besed.

Manželé Klempířovi se řadu let se zabývají

etnologií, etnografií, geografií, klimatologií

a historií polárních oblastí. Spolupracují

s řadou významných vědců i s cestovateli

po polárních oblastech. Autoři projektu jsou

členy Mezinárodní organizace novinářů –
International Organization of Journalists.  

Beseda je vždy doplněna videofilmem, foto-
grafiemi, ukázkami z knih. Na každé besedě
mají možnost návštěvníci položit dotazy.

Program cyklu besed a přednášek 
na Chodovské tvrzi:

●●    Středa 14. listopadu 2007, 19.00 hod.
Grónsko – země ledu a lidí hrdých na svou
zemi. Beseda o Grónsku, historii, přítomnosti
a budoucnosti. Příroda, lidé, kultura. Beseda je
spojena s promítáním videofilmu vlastní pro-
dukce a ukázkami předmětů z Grónska.

●●    Úterý 20. listopadu 2007, 19.00 hod.
To nejlepší z ekofilmu. Promítání a beseda
k uvedeným snímkům oceněných na
EKOFILMU 2007 a v minulých ročnících

významného filmového festivalu o ekologii

a ochraně životního prostředí. Hostem večera

bude zástupce Ministerstva životního prostředí

pracující v problematice celosvětové ochrany

životního prostředí.

●●    Úterý 27. listopadu 2007, 19.00 hod.

Turisté, navštívíme Arktidu! Jak se tam dosta-

neme? O cestování, turistice do vzdálených

polárních končin s polárníkem Ing. Mirosla-

vem Jakešem a manžely Alenou a Jaroslavem

Klempířovými, společně s CK Periscope Skan-

dinavie. Videofilmy a fotografie z cest.

●●    Úterý 4. prosince 2007, 19.00 hod.

Vánoce v Grónsku. Vyprávění o vánočních zvy-

cích, svátcích Nového roku v Grónsku.

Hudba, pověsti, báje Gróňanů, videofilm. ◗
Robert Blanda

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

Polární svět a myPolární svět a my
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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 LISTOPADU 2007
■■ 1. 11., 18.00: Vernisáž: Salon Jižního Města,
výstava výtvarníků z Jižního Města
■■ 2. 11., 16.00–18.00: Streetart workshop, otevřené
dílny beatboxu, grafitti, žonglování a freestylestepu
■■ 2. 11., 18.00: Vernisáž: Satirické kresby, Barmské
centrum, Praha
■■ 3. 11., 12.00–17.00: Pouštění draků a soutěž
v dračí choreografii
■■ 3. 11., 15.00: Divadlo Husy na tahu – O panence,
která tence plakala, loutková pohádka na motivy
textů Josefa a Karla Čapků
■■ 7. 11., 10.00: Divadlo jednoho Edy – Tygr, mnich
a šakal, Jak sloni k chobotu přišli
■■ 8. 11., 8.30: Divadlo Stelo Gambo – Nový spolu-
žák, divadelně-vzdělávací pořad pro žáky a studenty
na téma šikana.
■■ 9. 11., 20.00: Koncert: Green Smatroll (ska) +
Jižní JaM, druhý koncert série Jižní JaM
■■ 10. 11., 13.00–17.00: výtvarná dílna pro děti
■■ 10. 11., 15.00: Anna Duchaňová – O dědkovi
Všudyfousovi
■■ 11. 11., 20.00: Studio Láďa: Ladislav Smoljak –
Hymna aneb Urfidlovačka
■■ 15. 11., 20.00: Koncert: Infinite Quintet (jazz),
vynikající mladá new jazzová kapela. 
■■ 16.–18. 11.: Akicon – pátý ročník setkání fanoušků
japonského animovaného filmu 
■■ 19. 11., 10.00: The Bear Educational Theatre –
Jackie and the Horrible Family

■■ 20. 11., 11.00: Divadlo Stelo Gambo – Nový spo-
lužák
■■ 21. 11., 10.00: Divadlo jednoho Edy – O nepořád-
ném křečkovi, O červené Karkulce
■■ 23. 11., 20.00: Koncert: Ivan Hlas, Dvě kytary,
basa a Hlas
■■ 24. 11., 10.00–17.00: výtvarná dílna pro děti na
téma Halloween
■■ 24. 11., 10.00–12.30, 14.00–18.00: Cestovatelská
přednáška
■■ 24. 11., 15.00: Pohádka
■■ 26. 11., 10.00: The Bear Educational Theatre 
– Jackie and the Sunflower Princess
■■ 28. 11., 10.00: Malé divadélko Praha – O Sněhurce
■■ 29. 11., 20.00: Koncert: Loading – koncert pro
Charitas a prezentace práce největší charitativní orga-
nizace v ČR

Více na www.kczahrada.cz

PROGRAM V LISTOPADU 2007:

KONCERTY:
■■ 8. 11., 19.00: Jaroslav Ježek a svět jazzu. Pražské
saxofonové kvarteto : Jiří Stárek – sopránsaxofon,
Tomáš Hustoles – altsaxofon, Jaroslav Hustoles – tenor-
saxofon, Aleš Hustoles – barytonsaxofon. Dramaturgie
pořadu a průvodní slovo PhDr. Zdena Zvěřinová, DrSc.
■■ 13. 11., 19.00: Jaroslav Svěcený – housle a prů-
vodní slovo, Marie Synková – klavír. ,,Pocta čes-
kým mistrům’’ – zahajovací večer koncertního cyklu
„Domovské koncerty J.S.“, slavná i méně známá díla
A. Dvořáka, B. Smetany, Z. Fibicha, J. Suka, L. Janáč-
ka a B. Martinů. 
■■ 19. 11., 19.00: Šansonové setkání. Rudolf Pellar,
Milan Jíra, Jan Petránek, v alternaci Marta Balejová
nebo Filip Sychra a host pořadu. Z cyklu „Šanson, věc
veřejná“.

GALERIE – VÝSTAVY:
Velká galerie:
■■ 7. 11.–2. 12.: Václav Menčík – obrazy

Malá galerie:
■■ 7. 11.–2. 12.: Jan Go – obrazy

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

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

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

PŘEDNÁŠKY:
Čeští polárníci Alena a Jaroslav Klempířovi se vra-
cejí z Grónska. Cyklus besed a projekcí.
■■ 14. 11., 19.00: Polární svět a my I. – Grónsko,
země lidí
■■ 20. 11., 19.00: Polární svět a my II. – To nejlepší
z Ekofilmu
■■ 27. 11., 19.00: Polární svět a my III. – Cestujte
s námi do Arktidy

POHÁDKY:
■■ 4. 11., 15.00: Kočičí trampoty,  Divadlo Albatros 
■■ 11. 11., 15.00: Kopretinka, Pohádkové divadlo, Praha
■■ 18. 11., 15.00: Strašidlo Bublifuk, Válkovo kočov-
né divadlo 
■■ 25. 11., 15.00: Čert a Káča, Divadlo Genus 

Více na www.chodovskatvrz.cz

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

Z PROGRAMU V LISTOPADU 2007:
■■ 2.–4. 11., Osobnost dítěte – rozvojový kurz mon-
tessori pedagogiky, 
■■ 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, út
odpol., čt dopol.
■■ Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně.
■■ Večerní cvičení s velkými i malými míči, po
17.45, st 19.00.
■■ Cvičení pro těhotné, út 17.00.
■■ Tanečně pohybová průprava pro holčičky od 3–7
let, út odpol.
■■ Dětský aerobic, děti 5–7 let a 8–11 let, po, st odp.
■■ Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt 16.00.
■■ Zdravotní cvičení dospělých na míčích, po 18.30.
■■ 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.
Informační hodiny: st 10.00–12.00

Více na http://benjamin.webpark.cz
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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 Z PROGRAMU V LISTOPADU 2007
■■ 3. 11., 9.00–13.00: Rodinný turnaj ve stolním
tenise. Otevřený turnaj pro volně příchozí děti, mlá-
dež a jejich rodinné příslušníky. 20 Kč/účastník. DDM
JM, Šalounova.
■■ 3. 11., od 14.00: Homo Ludens. Divadelní festival
amatérských souborů. 50 Kč/divák. Žižkovské divadlo
Járy Cimrmana. 
■■ 10. 11., 14.00–15.00: Odpoledne pro mě. Cvičení
pro ženy a dívky od 15 let. Zdarma! DDM JM, Šalou-
nova. 
■■ 10. 11., 9.30–11.00: Buď fit! 90 minutová lekce
aerobiku s posilováním. 60 Kč/účastník. DDM JM,
Šalounova.
■■ 10.–11. 11., 9.00–17.00: Keramická dílna. Počet
míst je omezen, je nutné se předem přihlásit. 300
Kč/účastník, včetně doglazování. DDM JM, Šalounova.
■■ 24. 11., 9.00–14.00: Chodovská hvězda. Soutěž
v aerobiku jednotlivců. Termín pro přihlášení do 16.
11. 2006. Sportovní hala Chodov, Mírového hnutí
2137.
■■ 24. 11., 10.00–12.00: Pastelka. Tematicky zaměře-
ná výtvarná dílna pro volně příchozí děti a mládež od
5 let. Téma: Za dveřmi je Mikuláš. 20 Kč/účastník.
DDM JM, Šalounova
■■ 24. 11., 14.00–16.00: Adventní věnce. Výtvarný
kurz pro děti od 8 let, mládež a dospělé. 40 Kč/účast-
ník. Na kurz je nutné se předem přihlásit. DDM JM,
Šalounova.
■■ 24. 11., 9.30–11.00: Hlavolámání. Setkání zájemců
o netradiční deskové hry, hlavolamy a rébusy. Pro děti
a mládež od 10 let. Vstup zdarma. S sebou přezutí.
Místo: DDM JM, Šalounova, Klub Beroun. Kontaktní
osoba: Mgr. Věra Belešová.
■■ 25. 11., 14.00–16.00: VOSA. Otevřený volejbalový
turnaj pro volně příchozí hráče z řad mládeže od 15
let. 30 Kč/hráč. Tělocvična, ZŠ Ke Kateřinkám.

Více na www.ddmjm.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 LISTOPADU:

■■ Neděle 17.00–18.15: Nedělní shromáždění, boho-
služba pro všechny generace.
■■ Neděle 17.00: Besídka pro děti, oddělený pro-
gram pro děti předškolní a školní.
■■ Pondělí 18.30–19.30: Aerobic pro ženy

■■ Úterý 19.00: Kurz Alfa, současné moderní praktic-
ké křesťanství v prostředí přátelské a vstřícné atmo-
sféry.
■■ Středa 9.30: Klub maminek, setkání maminek
a tvořivá činnost dětí.
■■ Středa 19.00: Biblická hodina, modlitby, čtení
a povzbuzení z Božího slova.
■■ Čtvrtek 18.00: Mládež, hledání a objevování Boha,
diskuze, zpívání, akce v přírodě.
■■ Pátek 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní
zamyšlení, promítání filmů.
■■ Pátek 17.00: Klub Velryba – Háje, pro děti od 8 do
13 let.

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 od 9 do 13 let.
■■ Pátek 18.30–20.30: Teen Club, anglický večer pro
teenagery ve věku od 14 do 19 let.

MIMOŘÁDNÉ AKCE V LISTOPADU:

■■ 9. 11., 9.30: Korea nejen pro seniory, zážitky
z Korey (v angličtině, překlad zajištěn)
■■ 13.10., 13.00: Anglická sobota, sobotní odpoledne
s anglickou konverzací, písničkami a aktuálním
zamyšlením.
■■ 23.–25. 11.: English camp, Janské Lázně, hotel
Siréna. Víkendový pobyt s výukou angličtiny rodilými
mluvčími a bohatým programem.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

ZELENÝ PTÁK
Počítačový klub pro zdravotně postižené
U Zeleného ptáka 1158
Praha 4-Kunratice
tel.: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

Otevřeno: po–pá 10.00–19.00

Spojení: zast. U Kunratického lesa, spec. bus pro

vozíčkáře č.1, 122 a 177, metro Chodov, Opatov 

Internet a podstatnou část našich služeb poskytu-
jeme pro držitele ZTP/P zcela zdarma.

KURZY:
PC kurzy: přijímáme přihlášky. Kurzy Aj: st 16.00 

VÝSTAVA:
Výstava Jedličkova ústavu a škol, 
do konce listopadu 2007

Nabízíme zdravotně postiženým možnost
uspořádat výstavy v prostorách našeho klubu.

Více na www.zelenyptak.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JIŽNÍ MĚSTO
Křtinská 673, Praha 4
tel.: 267 900 131, fax: 267 900 134
Pobočka: J. Růžičky 1179, Praha 4
tel.: 271 070 231, fax: 271 070 245

ZUŠ KŘTINSKÁ
■■ 1., 15., 29. 11., 18.30: Koncert žáků školy 

POBOČKA ZUŠ J. RŮŽIČKY
■■ 5., 19. 11., 18.30: Koncert žáků školy
■■ 20. 11., 18.30: Koncert žáků školy: 

skladby 20. století

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 CENTRUM – Kola Šára
SERVIS a PRODEJ kol

VÝSTAVA NA RADNICI
Jan Princ: Praha magická, výstava obrazů

5.–29. 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.

NETRADIČNÍ 
GALERIE CESTY KE SVĚTLU
Zveme vás do tajemných světů „Křišťálové-
ho vesmíru“ a krajin jenom tušených v inter-
iéru s obrazy, vitráží, hvězdnými symboly
z polodrahokamů Zdeňka Hajného s expozicí
děl českých výtvarníků. V listopadu můžete
zhlédnout také nezapomenutelného Krtečka
Zdeňka Milera a díla E. a K. Milerových.

www.cestykesvetlu.cz
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INZERCE

IV Kulturní přehled LISTOPAD 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

KONAJÍ SE PŘÍPRAVY NA PŘIJETÍ SVÁTOSTÍ, 
bližší informace poskytne Mgr. Karel Kočí na tel.: 777
101 941. 

FARNÍ KNIHOVNA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 
Nabízí literaturu duchovně zaměřenou, ale i literaturu
zabývající se dějinami, uměním, dětskou, cestopisy,
beletrii, mapy, otevřeno každou neděli 9.30–12.00
hod.

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY

U modré školy 2337/1, Praha 11-Háje

731 625 970, info@kcmt.cz, www.kcmt.cz

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

■■ Po–Pá 9.00–12.30: Denní klub pro maminky
s dětmi

■■ Út 10.30: zpívání

■■ St 10.30: cvičení pro děti

KŘESŤANSKÝ SPORTOVNÍ KLUB

■■ Po 17.00: Dramatická dílna pro děti a mládež 

■■ St 16.00: Výtvarná dílna pro děti

■■ Čt 16.00: Nízkoprahový sportovní a turistický klub

Info a přihlášky: www.kskpraha.org, 603 256 411 

■■ 13. 11. 2007–12. 2. 2008: Kurzy tanečních pro
dospělé. Více www.astra-praha.cz, 604 808 515

Z PROGRAMU V LISTOPADU 2007:

■■ 6.11., 18.00: Koncert: Chlapecký sbor Wellington
School Boys‘ Choir a Ukulele Band z Velké Británie

■■ 9.11., 20.00: Večer ve Foyer – Kulturní Art Fun
Forum – pořádá Křesťanský sportovní klub

■■ 10.11., 14.00–22.00: Hudební festival fox

■■ 11.11., 16.00: Divadlo pro děti: Pohádkové nepo-
hádky Josefa Čapka 

■■ 12.11., 16.00: Beseda v rámci Sdružení křesťan-
ských seniorů s P. Ing. Miloslavem Fialou na téma
„Křesťan a současnost“ 

■■ 22.11., 19.00: Filmový klub: promítání filmu
„Jan“, následuje debata za účasti režiséra Ivo Traj-
kova.

Více na http://chodovska.farnost.cz

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: jirovcovo@mlp.cz

POBOČKA OPATOV – ARTOTÉKA
■■ 5. 11.–1. 12. 2007: Andrea Pilařová – Obrazy
a kresby, vystudovala v Praze Pedagogickou fakultu
UK. Uspořádala 18 samostatných výstav doma
i v zahraniční. V roce 1996 získala Masarykovu cenu.
Malířská tvorba A. Pilařové je mnohostranná, od
abstraktních kompozic přes nové figurální motivy, až
po realistickou tvorbu.

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 LISTOPADU 2007:
Otevřeno: Úterý, Středa, Čtvrtek, 14.00–20.00

Téma měsíce:  A to je konec? Nebo začátek jinde!
■■ 8. 11., 14.00–20.00: Filmový klub 
■■ 9. 11.,  20.00–8.00: Noc v klubu
■■ 14. 11., 14.00–20.00: Turnaj v pinčesu JP x krok
■■ 21. 11., 14.00–20.00: Liga KICK – IT!2
■■ 29.11., 14.00–20.00: Rozloučení s Jižním Pólem

Víkendový výjezd do Orlických hor 
– krajinky, Polsko … (dle zájmu)

Připravujeme: Stěhování
Více na www.proximasociale.cz

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

Z PROGRAMU V LISTOPADU 2007:
■■ 1. 11., 19.00: Psychologie vděčnosti a nevděč-
nosti, kudy vede cesta k přátelství? Večer
s významným psychologem prof. doc. PhDr. Jaro Kři-
vohlavým.
■■ 7. 11., 19.00: Cesta ke zdraví – ajurvéda II. Dóši
a typologie člověka, klasifikace nemocí. Přednáší
Ing. Adolf Inneman, PhD.
■■ 8. 11., 19.00: Osm paprsků zdravého života
podle tradiční čínské medicíny. Přednáší lektor
Feng Shui ing. Mojmír Mišun.
■■ 10. 11., 18.30: Začiatok doby vodnárskeho veku  –
duchovné deje a zdravie človeka. Přednáší význam-
ný slovenský lékař prim. MUDr. Ivan Rusnák, CSc.
■■ 11. 11., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají .... Mant-
ry. Na kytaru hraje, zpívá a slovem doprovází Richard
Holický.
■■ 14. 11., 19.00: Šri Džanaky Mata, slavná žákyně
Ramana Maháršiho. Přednáší filosof, jogín PhMr.
Rudolf Skarnitzl.
■■ 15. 11., 19.00: Labyrint světa a ráj srdce. Úvodní
slovo Adolf Inneman, přednes Milan Friedl, hudební
doprovod Josef Krček, projekce obrazů a snímků
NASA z vesmíru Zdeněk Hajný.
■■ 16. 11., 19.00: Poetická čajovna Jarmily Mooso-
vé. Autorské čtení Lydie Romanské, Martiny Hráské,
Petra Musílka, Jakuba P. Malého, Karly Krátké a Stani-
slava Olivy. Kytara a zpěv Eva Dvořáková.
■■ 21. 11., 19.00: Jan A. Komenský a dnešek.
Zamyšlení nad životem a odkazem. Přednáší
Ing. Miloslav Michael Fiala na housle a violu zahraje
DUO ECO Eva a Pavla Franců.
■■ 22. 11., 19.00: Každý touží po štěstí. Přednáší eti-
koterapeutka Zdenka Hoffmanová.
■■ 28. 11., 19.00: Sv. Terezie z Lisieux, učitelka krát-
ké cesty duchovního dětství 3. Přednáší Jan Franti-
šek Tichý.
■■ 29. 11., 19.00: Názory světově proslulého skepti-
ka Bertrana Russela, mého kdysi oblíbeného učitele
ateismu.  Přednáška doc. Ing. Miloslava Krále,CSc.

Galerie KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA
St–Ne 15.00: VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně obrazo-
vá 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

Slevy 40 %. Totální výprodej nábytku, osvětlení a dekorací

235 300 220, 739 034 488,

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. Kalaneti-
ka: Čt 19.00–20.00, Ne 19.00–20.00

Hledáme také nové cvičitele pro oddíly dětí!

Otevřeno
Po–Pá: 9.00–19.00 hod.
So: 9.00–17.00 hod.
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Podzimní slunečný podvečer, desítky postá-

vajících, nedočkavost a možná i trochu ner-

vozity provázely 9. října slavnostní zahájení

výstavy známého výtvarníka a designéra Jiřího

Laštovičky ve starobylé Chodovské tvrzi. Svou

účast na vernisáži totiž přislíbila první dáma

České republiky paní Lívia Klausová. 

Nám se pro naše čtenáře podařilo získat pár

minut z jejího velmi nabitého programu

a zeptat se jí na první dojmy z vernisáže

(podrobněji se jí věnujeme v Klíči na straně

14) a na její názory na Laštovičkova umělecká

díla.

●  Paní Klausová, proč jste ve svém jistě
velmi nabitém programu dala přednost
právě této vernisáži na Chodovské
tvrzi?
To je velmi jednoduché, miluji český porce-

lán a české sklo a právě jméno Jiřího Laštovič-

ky je pro mne opravdovou zárukou, že výstava

bude skutečně krásná, zajímavá a velmi neob-

vyklá. Také jsem se na pozvánce dočetla, že to

nebude jen o jeho designérském umění, které

znám, sleduji, obdivuji a samozřejmě také vlast-

ním. Proto jsem se přišla, a musím říci, že ráda,

podívat na to, co Jiřího Laštovičku těší, když

právě netvoří ony krásné designérské věci z por-

celánu.

●  Podařilo se Vám při dnešní vernisáži
přijít na to, co Laštovičku těší?
Jistě, je to právě tato výstava a díla, která zde

vystavuje. To dělá ve svém volném čase a je

vidět, že ho to skutečně těší. Všechno je to neu-

věřitelně  krásné, a hlavně je tam všechno, co

on ve svém osobitém výtvarném projevu pou-

žívá, to znamená nejen ladnost tvaru, která je

mu určitě blízká, ale i jeho nádherný humor,

který je mi velmi blízký a mám ho moc ráda.

●  Měla jste možnost si vernisáž výstavy
projít a prohlédnout. Můžete mi říci,
našla jste něco, co vás tak oslovilo, že
byste si to ráda odnesla domů?
Přiznám se, že ano. Výstava mě skutečně

velmi okouzlila, Laštovičkova díla jsou úžasná

všechna, ale skutečně nejvíce se mi líbila dvě,

jedno je z té barevnější autorovy řady,  druhé je

porcelánově bílé, ale zaručeně Laštovičkovo.

Chcete-li znát i názvy, pak je to Závrať a Nado-

sah.

Paní Klausová, moc děkujeme za Váš čas,

který jste věnovala nám a našim čtenářům, pro

které bude povídání s vámi určitě milým a zají-

mavým zpestřením. Přejeme vám do budoucna

mnoho krásných a inspirativních uměleckých

zážitků. ◗

Dana Foučková

INZERCE

První dáma na tvrzi. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Na slovíčko s první dámou
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Sponzorem slona indického se v září stala měst-
ská část Praha 11. V areálu zoologické zahra-

dy za přítomnosti zástupkyně starosty Prahy 11
Evy Štampachové předal starosta Dalibor Mlejn-
ský do rukou ředitele pražské zoo Petra Fejka
sponzorský šek v hodnotě padesáti tisíc korun.
Adopční listina, kterou Praha 11 za svůj dar obdr-
žela, je spojena se jménem slonice Santi, avšak
mnozí z nás si ji vybaví spíše jako malé rozpusti-
lé slůně Bimbo z úspěšného televizního seriálu
Pan Tau. Finanční částka bude použita na výstav-
bu nového pavilonu pro tlustokožce.  Atmosféra
provázející adopci byla velmi uvolněná a přátel-
ská a stala se odrazovým můstkem k mnoha spo-
lečným aktivitám naší městské části a trojské zoo. 

První z nich se uskutečnila v pondělí 8. 10.
2007 pod názvem Dny Prahy 11 v  zoo a byla urče-
na pro všechny předškoláky z jedenáctky. Jednot-
livé třídy, které do zoo postupně přijely, měly
připraven kontaktní výukový program zaměřený
na ekologii,  jak zdůraznila místostarostka Eva
Štampachová: „Hlavním cílem této akce bylo
pokusit se děti zbavit strachu z některých méně
obvyklých druhů zvířat.“ Program v zoo byl pest-
rý, jeho součástí byla například prohlídka pavilo-
nu slonů, kontaktního pavilonu lemurů nebo
vodního parku s tučňáky. Do budoucna se počítá
s podobnými volně navazujícími akcemi jak pro ty
nejmenší, tak i pro seniory. ◗

Dana Foučková

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

• 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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Jako vánoční dárek 5% sleva

CELESTE TRADE
■■ prodej rehabilitačních a skákacích míčů

a rehabilitačních pomůcek

■ prodej bowlingového příslušenství 
– boty, tašky, rukavice, koule, kuželky atd.

NOVINKA – PERLEŤOVÉ MÍČE barvy: lila, červená, losos, duha, modrá

P4-Háje, Mendelova 550, areál ZŠ • Tel./fax: 267 912 475, mobil: 602 364 582, e-mail: celeste@celeste.cz

INZERCE

Adopce slona Bimbo a ekologie v zoo

Děti v kontaktním pavilonu lemurů. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

www.celeste.cz
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Delikventi za volantem. Dva pří-
pady neoprávněného řízení motorového
vozidla osobami nevlastnícími řidičský prů-
kaz nebo se zákazem řízení motorového
vozidla byly zaznamenány strážníky OŘ
MP Praha 11 ve dnech 29. července a 2.
srpna 2007. V obou případech byly osoby
omezeny na osobní svobodě a předáni na
Policii ČR k dalšímu šetření.

Opilý motorkář. Dne 21. srpna 2007
v ranních hodinách projížděla hlídka Měst-
ské policie Macháčkovou ulicí, kde spatřila
jedoucího mladíka na minibiku, který není
schválen pro provoz na pozemních komuni-
kacích. Hlídka řidiče zastavila a jelikož mla-
dík špatně artikuloval a potácel se, byla
provedena dechová zkouška s výsledkem
2,1 promile alkoholu. Pro podezření ze spá-
chání trestného činu byl mladík zadržen
a předán Policii ČR.

Celostátně hledaný zadržen.
Hlídka městských strážníků byla v odpoled-
ních hodinách 23. srpna 2007 přivolána do
Ženíškovy ulice, kde měl větší počet mladých
lidí znečišťovat veřejné prostranství. Po příjez-
du na místo strážníci zastihli skupinu mla-
distvých obklopenou značným nepořádkem.
Všichni přítomní byli vyzváni, aby nepořádek
uklidili a následnou lustrací bylo zjištěno, že
na jednoho z mladíků je vydán Policií ČR
příkaz k zatčení. Mladík byl tedy předveden
k dalšímu šetření na republikovou policii. 

Opilá nezletilá. Ve večerních hodi-
nách 7. září 2007 Výstavní ulicí projížděla
hlídka MP, když si povšimla ve vozovce sedí-
cí mladé ženy. Dívka byla viditelně pod vli-
vem alkoholu, strážníci provedli dechovou
zkoušku a naměřili 1,3 promile. Jednalo se
o nezletilou osobu, proto telefonicky kon-
taktovali její matku a v místě bydliště dívku
předali rodičům. Celá věc byla dále předána
na odbor sociálních věcí k dalšímu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

U příležitosti výročí mobilizace v září 1938
a následných událostí v tehdejší Česko-

slovensku se uskutečnila 6. 10. 2007 v Centrál-
ním parku u stanice metra Opatov zajímavá
vojensko-historická akce Pohraničí 1938.
Hlavním organizátorem byl Klub vojenské his-
torie – Četnická pátrací stanice Praha, a také
hlavním informačním průvodcem celého
odpoledne. Oficiálního zahájení se zúčastnil

zástupce starosty Prahy 11 pro oblast kultury
Milan Česal, sám velký příznivec a znalec his-
torie. Pro diváky byly od 12 hodin připraveny
ukázky historických vozidel, techniky a zbraní.
Po 13. hodině  začala vlastní bojová ukázka.
Přehlídka přilákala stovky diváků, kteří obdivo-
vali dobové uniformy a kostýmy i věrohodné
předvedení historických bojů. ◗

Dana Foučková

Den otevřených dveří
pro střední školy

ZŠ Chodov pořádá již pošesté Den pro střed-
ní školy, který se uskuteční  ve čtvrtek 8.

listopadu 2007.
Akce je určena především všem žákům

a jejich rodičům, kteří potřebují získat informa-
ce o možnostech navazujících středoškolských
studií. Akce se pravidelně zúčastní dvacítka růz-
ných typů středních škol a odborných učilišť.
Zveme i vás k návštěvě ZŠ Chodov. 

V dopoledních hodinách, tj. od 9.00 do
12.00, jsou na akci zváni žáci ze škol v Praze 11,
4 a 10. Odpolední čas od 17.00 do 19.00 je pak
vyhrazen pro rodiče žáků. ◗

Ing. Dagmar Stehlíková 

Televizní Aktuál v listopadu
Televizní týdeník Aktuál Prahy 11 má premiéru k vždy v pondělí ve vysílání Metropol TV.

Zhlédnout jej ovšem můžete v podstatě kdykoliv: po celý týden je pořad reprízován ve dvou-
hodinovém intervalu. Zatím bohužel nemohou zdaleka všichni obyvatelé Prahy 11 naladit ve svých
domovních rozvodech vysílání Metropol TV. Proto je zde ještě další možnost, na internetové adre-
se www.praha11.metropoltv.cz můžete sledovat živé vysílání této televize – tzv. „stream“. Kromě
toho si z archivu na této webové stránce můžete přehrát všechna starší vydání Aktuálu ,a to buď
celá, nebo jen jednotlivé reportáže, jejichž obsah vás nejvíce zaujmou. 

A na jaká témata se můžete těšit ve vydáních v první polovině listopadu? 
S kamerou se podíváme, jak probíhá exekuce v bytě neplatiče, dozvíme se o cestě vedení rad-

nice do Bruselu, zúčastníme se slavnostního otevření nízkoprahového klubu Laso a uvidíme
reportáž z posvícení. Navštívíme tiskovou konferenci k výsledkům první části průzkumu o živo-
tě na Jižním Městě. 

Diváci také uvidí anketu „vox populi“, kde se občané vyjadřují k aktuálním tématům na Již-
ním Městě a pokládají otázky starostovi Prahy 11, který následně divákům odpovídá. ◗

Jiří Němeček

Vojensko-historické odpoledne

Čs. armáda nastupuje (nahoře). Německý obrněný automobil. FOTO: PETR BRODECKÝ
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OPATOV JIH

Vymezení území a charakteristika stavu
Na území jižní části Opatova, která se rozkládá na ploše 42,89 ha, je
3 691 byt. Lokalita se nachází na jižním okraji Jižního města I a je vyme-
zena valem podél dálnice Opatovská a Novomeského ulic. Ke Kateřin-
kám a Bohúňova ulice je komunikačně provázána s Opatovem sever. Na
jihu se lokalita dostává do pohledového kontaktu s architektonicky
a urbanisticky odlišně řešeným sídlištěm Kateřinky.

Východní a západní částí lokality procházejí dvě relativně výrazné
ulice – Ke Kateřinkám a Bohúňova. Dále je pak možno v území rozlišit
tři nestejné části – v obou krajních částech je soustředěna převážně obyt-
ná zástavba, ve střední části je volnější prostor, ve kterém jsou umístěny
objekty občanské vybavenosti. Vyšší objekty jsou soustředěny při Opa-
tovské ulici a v západní a východní části celku. V jižní části, směrem Ke
Kateřinkám, převažuje nižší hladina zástavby.

Studie regenerace Jižního Města – díl 9.
V minulém čísle jsme vám  představili lokalitu Opatov sever, v dnešním čísle budeme pokračovat s představováním Opatova
a to jeho jižní částí.

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 – Háje jih Odbor územního rozvoje

Ortofotomapa – Opatov jih.

Izometrie.

Ulice Bohúňova – příklad úpravy uličního prostoru.

Situace – návrh.

MŠ Jažlovická 2119.

Doubravická 1305–1310. Jažlovická 1322–1333.

Koncept regulace
Živějšími ulicemi, na které se váže vybavenost, jsou ulice Ke Kateřinkám
a Bohúňova. V návaznosti na hlavní uliční kostru jsou ve studii navrže-
ny dílčí dostavby objektů vybavenosti.

V centrální části by měl být posílen význam kvalitní zeleně s charak-
terem veřejného parku a podobu kultivovaného veřejného prostranství
by měly získat předprostory škol.

Problémy s průjezdností ulic a obsluhou bytových domů jsou ve stu-
dii řešeny například jednosměrným propojením Modletické a Tererovy
ulice a dále propojením Tererovy a Bohúňovy.
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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 2 900 000 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 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.

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

■ VYMĚNÍM DR. BYT 2+KK ZA 3+KK (1)/L. Vyměníme dr. byt 2+kk
na Jižním Městě  a doplatek za byt 3+kk/L nebo 3+1/L v dr. nebo os.
vlast. na JM, nebo  jen  koupíme takový větší byt. Tel.: 732 800 431.

■ KOUPÍM BYT 2+KK NEBO 1+1, 1+KK V PRAZE 4, 11. Pouze
v družstevním nebo osobním vlastnictví. Nabídněte prosím na tel.:
732 237 741.

■ PŘÍMÝ MAJITEL PRODÁ VĚTŠÍ RODINNÝ DŮM sousedící
s Milíčovským lesem. Více na www.dum.izona.net, 272 926 709, 
604 139 525, e-mail: proannu@volny.cz

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. 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.

■ 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.

■ 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

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

■ 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

■ 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.

■ ŽALUZIE DO VŠECH DRUHŮ OKEN. Lamelové dveře, garnýže.
Možnost slevy, záruka 3 roky. Opravy žaluzií. Kvalita za slušné ceny. 
J. Strejc. Tel.: 272 934 769, 604 322 383, 731 563 157.

■ KADEŘNICKÉ STUDIO ONYX – DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ.
Prodlužování a zahušťování vlasů. Donavalská 1659/32. Tel.: 
775 672 545 – Monika.

■ MALUJI PORTRÉTY, TÉŽ REPLIKY STARÝCH MISTRŮ
a ostatní dle přání. Věra Čermáková, Dědinova 2006, 148 00 Praha 4,
tel.: 607 815 568, www.olejomalba.wz.cz

OSTATNÍ

■ PŘIJMU DO KADEŘNICTVÍ – HÁJE manikérku na modeláž
nehtů. Tel.: 608 339 951.

■ PŘENECHÁM ZA ODSTUPNÉ ZAVEDENÝ PSÍ SALON s dobrou
pověstí, včetně zařízení a klientely. Velmi levný nájem. Prostor 14 m2

+ WC. Možno využít i na jiné účely. Volné ihned. Tel.: 737 278 175.

■ SHÁNÍME K PRONÁJMU/KOUPI NEBYTOVÉ PROSTORY pro
provoz vet. kliniky s obchodem. Min. 100 m2 v přízemí se samostatným
vchodem. Preferujeme centrum obce. Pí Švecová, tel.: 608 464 167.

■ CVIČENÍ PILATES A POWERYOGY probíhá v tělocvičně ZŠ
Campanus, Jírovcovo nám. 1782, Praha 4, každou neděli večer od 17
a 18 hod., www.fitnessiva.cz

■ 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.

■ 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

■ HLEDÁME KANCELÁŘSKÉ A SKLADOVACÍ PROSTORY, Jižní
Město, event. blízké okolí, cca 100 m2, s dobrým přístupem a příjez-
dem pro nákl. auto. Tel.: 602 364 582.

■ POSILOVNA SPINNING, PILATES, masáže, solárium – Fitness
centrum FITPLANET, Hviezdoslavova 1600, budova polikliniky
Litochleby, www.fitplanet.cz, tel.: 724 519 910.
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Florbal. Florbalisté TJ JM Chodov vás
zvou na svá domácí utkání. Přijďte se podí-
vat i se svými dětmi na jeden z nejrychlej-
ších sportů planety, budete srdečně vítáni.
Naše domácí hala se nachází na adrese:
Mírového hnutí 2137, Praha 4. Spojení:
bus č. 154, zastávka Brodského.

Moderní gymnastika. Sportovní
centrum moderní gymnastiky představuje
Ludmilu Semelovou, roč. 1994, která se
stala v sobotu 13. 10. 2007 absolutní mist-
ryní ČR v juniorské kategorii v konkurenci
více než 40 závodnic. Je zařazena do české
juniorské reprezentace a připravuje se na
mistrovství Evropy v roce 2008.

Fotbal. Pro ročníky 1998–2002 pořádá
Fotbal Chodov Praha 11 nábor fotbalistů.
Ročník 1998 (st. přípravka) hraje pražský
přebor, ročník 1999 (ml. přípravka) hraje
I. třídu. Zájemci se mohou dostavit každý
čtvrtek od 17.00 na travnaté hřiště ve Vol-
kovově ulici v Praze 11 (platí do konce
listopadu). Bližší informace a prezentace na
www.fotbalchodov.cz nebo u Ing. Mirosla-
va Procházky, tel.: 608 840 585. 

KRÁTCE ZE SPORTU Chodovská tvrz
láká na porcelán
Říjnovou výstavu na Chodovské tvrzi zahá-

jila vernisáž, která přilákala velké množ-
ství příznivců známého výtvarníka a designéra
Jiřího Laštovičky. Zahájení se za přítomnosti
první dámy Livie Klausové ujal zástupce sta-
rosty pro kulturu Milan Česal. Výstava
návštěvníkům přibližila nejen Laštovičkovy
porcelánové plastiky, ale i jeho designérskou
tvorbu. Autor je absolventem Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru kera-
miky a porcelánu studoval u prof. Otty Ecker-
ta a je držitelem mnoha ocenění za vynikající
design. Několik let byl výtvarníkem Karlovar-
ské porcelánky a v současnosti je design jeho
porcelánu realizován firmou Thun Karlovar-
ský porcelán. ◗

Dana Foučková

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

INZERCE

První dáma a místostarosta Milan Česal. SNÍMKY: DANA FOUČKOVÁ

Jedna z nádherných plastik.
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MASO – UZENINY KK
MILOŠ KŘEČEK

KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí – pátek 700–1800 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Dlouhou zimu nepřečká, kdo nekoupí u Křečka. 
Masíčko chutné a levné to zajistí zdraví pevné.

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

✗
Akční ceny na listopad:

Vepřový bok 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,90  . . . . . 64,90 Kč
Kuřecí křídla 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,90  . . . . . 24,90 Kč
Vinná klobása 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,90  . . . . . 69,90 Kč
Jemné párky 1kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,90  . . . . . 59,90 Kč
Tlačenka alá Drobek 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . 129,90  . . . . 109,90 Kč
Uzená kolena přední 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . 59,90  . . . . . 39,90 Kč
Vysočina Kostelec 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 149,90  . . . . 129,90 Kč

TRVALE SNÍŽENÁ CENA
Uzený bok s k. 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,90 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 LISTOPAD:

Vepřová krkovice s k. – Jan Prantl 1 kg 79 Kč

Uherský salám TISZAI – Delpra 1 kg 198 Kč

Šunkové koleno – Leco 1 kg 109 Kč

Šunkový salám – Jan Prantl 1 kg 79 Kč

Javor salám – Vimperská masna 1 kg 158 Kč

Šunka Bohemia – Leco 1 kg 127 Kč

Lovecký salám – Jan Prantl 1 kg 139 Kč

Sýrová klobása – Vimperská masna 1 kg 99 Kč

Debrecínský bok – Jan Prantl 1 kg 109 Kč

Pařížský salát – Jan Třešňák 1 kg 79 Kč

Hermelínový salát – Jan Třešňák 1 kg 115 Kč

Vepřová konzerva 
Hamé 22,90 Kč

Mražená kuřecí játra 
1 kg 29 Kč

Krabí tyčinky 
250 g 15,50 Kč

Pims Čoko – piškoty 
2 x 147 g 31,50 Kč

Banánek Ave 3 Kč

Stanice Metra Opatov – vestibul

! NABÍZÍME KVALITNÍ UZENINY Z DAVLE !
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