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Při vyslovení pojmu doprava si většina lidí
představí nekonečné řady aut a kamionů

nebo zacpané ulice. Ale účastníky dopravy jsou
také chodci a cyklisté. Oproti jiným částem
Prahy je Jižní Město relativně nové urbanistic-
ké území, ovšem při jeho výstavbě nebyl brán
v potaz budoucí prudký rozvoj automobilové
dopravy. Není tedy divu, že frekventované sil-
nice a křižovatky občané označují za nejnebez-
pečnější místa v Praze 11.

V období od 1. ledna do konce září letošní-
ho roku došlo k 1 121 dopravní nehodě na
území Prahy 11, což je o 103 více než ve stej-
ném období minulého roku. Za celý rok 2006
policie zaznamenala ve svém čtvrtém obvodu,
do něhož patří i Jižní Město, 179 nehod s účas-
tí chodců, z toho 12 přímo v naší městské části.
Dva lidé při nich byli zraněni těžce, osm lehce.
Všechna tato čísla nutí k zamyšlení, ale i k prak-
tickým krokům.

Bezpečnější přechody pro chodce
Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11
vytváří v tomto čase projekt týkající se zvyšová-
ní bezpečnosti na přechodech. Podle zpracova-
telky studie Ing. Hany Šurovské je cílem
zmapovat stav přechodů, zaměřit se na bezpeč-
nostní prvky a vytipovat zvlášť rizikové přecho-
dy. Jde například o vyhodnocení stavu
a funkčnosti dopravního značení, vybudování
dělených přechodů nebo snížení počtu jízdních
pruhů v místě přechodů či zlepšení viditelnos-
ti v jejich okolí.

V neposlední řadě budou použity moderní
prvky svislého i vodorovného elektronického
značení, speciální osvětlovací tělesa přechodů,
detektory pohybu chodců i vodící prvky pro
nevidomé. To je pouze část možných řešení, jež
napomohou zvýšit  bezpečnost chodců. V další

etapě pak budou následovat investiční a pro-

vozně technické návrhy vhodné pro jednotlivé

lokality.

Městská část spoléhá i na pomoc a spoluprá-

ci občanů. Proto je vyzývá, aby zasílali své pod-

něty týkající se přechodů v okolí bydliště na

e-mailovou adresu Surovskah@p11.mepnet.cz

nebo na adresu Úřadu MČ, Ocelíkova 672,

149 41 Praha 4. Všechny podněty budou kon-

zultovány se správci komunikací, s policií

a s dopravní komisí Rady MČ Praha 11.

Cyklostezky
Letos se na Jižním Městě začal realizovat pro-

jekt budování cyklostezek. Byl zpracován gene-

rel cyklostezek, jež je dělí na celopražské neboli

tranzitní, dále na jihoměstské zajišťující cyklis-

tické spojení mezi jednotlivými dopravními
uzly, úřady, poštami, obchody a stanicemi
metra, kde budou zřízeny i tzv. B+R parkoviš-
tě pro kola. Poslední kategorií jsou rekreační
cyklostezky propojující Kunratický les, Hosti-
vařský park a Milíčovský les.

Ještě v letošním rose 2007 bude dokončena
první etapa výstavby, jež zahrnuje 16,5 km. Na
příští rok už jsou připraveny projekty na další
výstavbu, která je zatím celkově rozplánována
na čtyři roky, jak uvedla zástupkyně starosty
Eva Štampachová. Síť cyklostezek v Praze 11 by
v konečné podobě měla čítat zhruba 100 km
a budou na ni navazovat i trasy v okolních
městských částech, které nyní čerpají ze zkuše-
ností a projektů Jižního Města. ◗

Daniel Potocký

Jeden z přechodů na Opatovské ulici. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Doprava, chodci a cyklisté na Jižním Městě
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“
...chtěli jsme umožnit všem amatérským i profesionálním

fotografům prezentaci v moderním centru kultury...
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● V nedávném průzkumu lidé označili
jako nebezpečná místa mimo jiné i fre-
kventované silnice a křižovatky. Připra-
vuje městská část nějaké opatření na
zvýšení bezpečnosti v dopravě?

Obecně je bezpečnost dopravy záležitostí

magistrátu a městská část v tom může dělat

relativně málo. Komunikace první třídy

podléhají magistrátu, druhé a třetí třídy

jsou v naší kompetenci, ale opět jen se sou-

hlasem magistrátu. Snažíme se přispět

k bezpečnosti v dopravě akcemi městské

policie, jako je měření rychlosti nebo prů-

běžné kontroly na alkohol u zábavních pod-

niků. Městská policie analyzuje dopravně

problémová místa, má vytipované lokality

pro umístění radarů i rizikové přechody.

Sama městská část nyní provádí kompletní

mapování přechodů pro chodce v Praze 11,

výsledná studie bude vodítkem pro jejich

opravy a modernizace nebo vybudování

nových přechodů, kde to bude nutné. Společ-

ně s materiály městské policie se stane podkla-

dem pro podněty, které postoupíme

magistrátu.

● Do dopravy patří i cyklostezky, rada
má jejich výstavbu také v programo-
vém prohlášení. Jak jejich budování
pokračuje?

Jsme v prvním roce jejich budování a ten je

nejtěžší. Podobný projekt zde neexistoval,

nějaké předešlé drobné návrhy z minulosti

byly nepoužitelné, začínali jsme tedy od nuly.

Nechali jsme si vypracovat generel cykloste-

zek, který byl poprvé prezentován v červnu

a pak na dalších akcích, jako byly Dny Prahy

11, aby se lidé k návrhům mohli vyjádřit. To

vše zabralo nějaký čas, ale získali jsme tím

podklady a také představu, jakým směrem se

ubírat. Zkušenosti s budováním cyklotras

jsou zde obecně malé, proto jsme mohli vést

konzultace vlastně jen s odborníky z magist-

rátu. Hodně nám pomohla komise pro cyklis-

tickou dopravu. Do konce tohoto roku bude

vybudováno a proznačeno zhruba 16 km cy-

klotras, jež jsou financovány z rozpočtu měst-

ské části. Projekty na příští rok máme

připravené a usilujeme o finanční spoluúčast

magistrátu. Část cyklostezek by pak realizova-

la Technická správa komunikací. Na jaře

bychom chtěli představit cyklistickou mapu

Prahy 11 a k tomuto termínu by mělo být

hotovo již asi 30 km. Můžu říci, že se nám daří

naplňovat naše předsevzetí podle harmono-

gramu a doufám, že se hlavní páteřní síť cyk-

lotras podaří do dvou let vybudovat.

● V minulém rozhovoru jste se zmínil
o problémech s odvedením tranzitní
dopravy z Jižního Města. Můžete při-
blížit, v čem spočívají?

Jde především o to, že v okolí Jižního Města

vznikají nová satelitní městečka, jejichž oby-

vatelé se na dálnici a magistrálu dostávají přes

naši městskou část. To se například týká ulice

Mírového hnutí, Opatovské nebo celého Již-

ního Města II, kudy tito motoristé směřují na

Kunratice, ale to jsem uvedl jen několik loka-

lit. Jsou to problémy, které sami nevyřešíme,

musí zde existovat úzká koordinace mezi

všemi městskými částmi i magistrátem. Samo-

zřejmě také čekáme na vybudování pražského

okruhu. Částečným řešením jsou P+R parko-

viště, jež už existují třeba na Chodově a Opa-

tově. Mohou pomoci snížit hustotu dopravy,

ale bez spolupráce v rámci celé Prahy, to bude

málo.

● Připravují se nějaké projekty prevence,
jež by napomohly bezpečnosti
v dopravě? 

Na jaro připravujeme dopravně bezpečnostní

kampaň zaměřenou především na děti a mlá-

dež. Půjde o kampaň formou dopravně vzdě-

lávacích akcí, distribuce a prezentace

informačních tiskovin a například osvěty na

webových stránkách. V druhé polovině října

jsme uspořádali ve spolupráci s městskou poli-

cií velkou akci na dopravním hřišti pro před-

školáky i děti ze základních škol. Měla velký

úspěch a chceme v tom pokračovat. Děti mají

možnost seznámit se s dopravními předpisy,

s prací policie a její technikou a vyzkouší si své

znalosti v testech. Příští rok se bude konat při-

nejmenším jedna obdobná velká akce, ale

budou i další, menší, aby se vystřídaly všech-

ny děti z našich škol. Dále například postup-

ně vybavujeme mateřské školy reflexními

vestami pro děti, aby se zvýšila jejich bezpeč-

nost při pohybu v dopravě. Pokud vím, tak

i dopravní inspektorát Policie ČR ze čtvrtého

obvodu, do kterého spadáme, organizuje spo-

lečně se školami různé dopravně preventivní

akce a besedy. ◗
Daniel Potocký
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● Jaké jsou podle vás hlavní problémy dopravy a dopravní obslužnosti v Praze 11? 

To, že jsou podmínky pro parkování na většině

území Jižního Města alarmující, je dlouhodobě

známo. Nedostatek parkovacích míst samozřej-

mě souvisí s hustotou zástavby, která je jedna

z nejvyšších v České republice. 

Přes tuto skutečnost podporuje vedení

městské části další a další výstavby bytů, a tím

hustotu osídlení dále zvyšuje. Nedbá na to, že

území je již dnes využito přes míru.

Ve snaze zmírnit deficit parkovacích míst

přistoupila městská část k poměrně značné

investici při výstavbě parkovacího domu ve

Vojtíškově ulici. Stavba zatížila rozpočet MČ

podstatně více, než kolik bylo při schvalování

záměru uváděno, a jen díky vnějším zdrojům se

podařilo stavbu zajistit. Jaká je však realita

dnes? Parkovací dům byl slavnostně otevřen, ale

z velké části zeje prázdnotou. Značná část

objektu není využívána, přestože nedostatek

parkovacích míst v jeho okolí je  obrovský.

Důvodem je výše nájemného, kterou určil pro-

vozovatel,  jemuž MČ svěřila objekt do proná-

jmu. 

Na první pohled vypadá vše v pořádku: pro-

vozovatel platí, městská část netratí. Stavba

však byla postavena za veřejné prostředky

a záměr zlepšit možnosti parkování v této loka-

litě se míjí účinkem. Veřejný účel stavby tedy

nebyl naplněn, službu veřejnosti městská část

nezajistila. 

Parkovací domy považuje vedení městské

části za budoucnost parkování na Jižním Městě.

Automobily by měly být koncentrovány mimo

obytné zóny. 

Hromadné garáže by měly vznikat zejména

na území dnešních hlídaných parkovišť. Případ

garáží Vojtíškova však vzbuzuje otázku, zda

dokáže městská část takovéto nemalé investice

dobře využívat.

Zcela stranou však zatím zůstává otázka, zda

je tento koncept parkování udržitelný při dal-

ším zahušťování výstavby, které Jižní Město

čeká.     ◗
Radka Soukupová, 

Volba pro město

CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

... A CO ZASTUPITELÉ
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4 Kaleidoskop Jižního Města

Král čtenářů. Dětská prázdninová soutěž o titul Krále čtenářů
v Městské knihovně na pobočce Jírovcovo náměstí proběhla letos již
popáté. Úkolem soutěžících bylo přečíst co nejvíce knih a o té nejzají-
mavější napsat několik vět. Hlavní cena byla lákavá – jízda historickým
kočárem centrem Prahy. 

Potichu. Prakticky bez hluku a s pevnou
pravidelností nám pražské služby zajišťují úklid
nejenom běžných odpadků, ale i skla. To víc
rámusu dokáže udělat jedinec, který sklo do
specializovaných nádob odkládá.

Podzimní pouť. Milovníci pouťových atrakcí z Jižního Města
nemuseli cestovat daleko. Jako každoročně ožila plocha u stanice metra
Háje pouťovými atrakcemi a zpříjemnila hlavně těm nejmenším pod-
zimní nevlídné dny.

Déšť na hřišti. Říjnovému odpoledni
počasí nepřálo, ale ani v nejmenším to neovliv-
nilo atmosféru, která provázela slavnostní otev-
ření dětského hřiště v Ocelíkově ulici hned
proti ÚMČ Praha 11. Oficiálního zahájení se
ujal starosta Dalibor Mlejnský spolu s místos-
tarostkou Evou Štampachovou. 

Opět drakiáda. Podzimní mlhy
v neděli 28. října ustoupily zvědavému slu-
níčku natolik, aby mohlo sledovat příjemný
2. ročník jihoměstské drakiády, kterou pořá-
daly České dráhy spolu s Prahou 11. Největ-
ší ocenění si odnesli zkušení znalci stavby
draků, avšak vítězi byli všichni, kdo se
zúčastnili. Z Centrálního parku si jistě odne-
sli příjemné zážitky. 

Setkání. Za účasti místostarosty Luďka
Zítky a vedoucího odboru správy majetku Pře-
mysla Šafaříka se v pondělí 22. října uskutečni-
lo setkání nájemníků z domů v ulici Anny
Drabíkové a zástupců správní firmy Tommi,
aby prodiskutovali postupující rekonstrukční
práce a opravy v dotyčném bloku. Občané sdě-
lili své připomínky a návrhy, které zde pomo-
hou zlepšit podmínky bydlení a vyřešit
přetrvávající problémy.
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Informace ÚMČ 5

Rada MČ Prahy 11 dne 8. 10. 2007 
na své 25. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
● Založení akciové společnosti Jihoměstská
majetková, se 100procentní účastí společnosti
1. JIHOMĚSTSKÁ, a. s.

Rada MČ Prahy 11 dne 17. 10. 2007 
na své 26. schůzi mj.:

VZALA NA VĚDOMÍ:
● Žádost ředitele základní školy Květnového
vítězství V. Kokšala o změnu v zařazení do rej-
stříku škol

SOUHLASILA:
● Se zvýšením kapacity školní družiny ZŠ Květ-
nového vítězství ze 150 žáků na 170 žáků
s účinností od 1. 1. 2008
● S poskytnutím věcného daru v podobě hřeb-
ce F Ria XXI – 15 Městské policii hl. m. Prahy
v hodnotě 189 tisíc Kč 
● S některými změnami v textové části naříze-
ní, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl.

m. Prahy, kterým se vydává tržní řád a doporu-
čuje dílčí úpravy a doplnění k zaslání Magistrá-
tu hl. m. Prahy

SCHVÁLILA:
● Investiční záměr vybudování závlahového
systému v parku u Chodovské tvrze za účelem
dlouhodobé údržby zeleně a stromů nového
parku o rozloze 30 tisíc m2

● Dodatek č. 1 k první etapě rekonstrukce MŠ
Hrabákova – rozšíření o realizaci a montáž
kompletního kamerového systému napojeného
na multifunkční dohledové centrum ◗

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

SETKÁNÍ OBČANŮ SE ZÁSTUPCI RADNICE

se bude konat 21. listopadu 2007 od 17.00 do 18.00 hod. u stanice metra Opatov

RECYKLACE 
NÁPOJOVÝCH KARTONŮ

Pro recyklaci nápojových kartonů je podstat-
ná jejich papírová část. Nejvhodnější je

vytřídit kartony přímo doma. Po upotřebení
jednotlivé krabice vypláchněte malým množ-
stvím vody a nechte okapat. Vymyté a stlačené
krabice pak už jen odnesete do kontejnerů či
nádob, které jsou označeny oranžovou nálep-
kou. Oranžová samolepka je tedy nejen symbo-
lem, ale také orientačním bodem při třídění
nápojových kartonů.

Svozové vozy odvážejí na dotřiďovací linku
nádoby  o velikosti 240 litrů jednou týdně
a kontejnery o velikosti 1100 litrů jednou za 14
dnů. Z dotřiďovací linky pak nápojové kartony
putují do tuzemských zpracovatelských firem,
kde z nich vznikají nové materiály a výrobky.
V Praze 11 je v současné době 116 stanovišť, na
kterých můžete využít nádob s oranžovou
samolepkou na třídění nápojového kartonu.
Počet nádob se bude i nadále průběžně zvyšo-
vat. ◗

David Pavlát

Vážení čtenáři, distribuci zpravodaje
Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká
pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 15. listopadu
nedostali do schránek, nebo byl pohozen
na zemi, napište nám prosím do redakce
klic@p11.mepnet.cz a uveďte ulici a číslo
popisné.

Dne 31. 12. 2007 končí platnost občan-
ských průkazů vydaných do 31. 12. 1998.

Občané narození před 1. lednem 1936 však
měnit občanské průkazy nemusejí, pokud
v nich mají vyznačeno, že doba platnosti je bez
omezení. Na takové občanské průkazy se
povinnost výměny nevztahuje.

K podání žádosti o vydání občanského
průkazu výměnou občan předkládá: současný
občanský průkaz, vyplněný formulář žádosti
o vydání občanského průkazu, občan naroze-

ný v Praze také originál rodného listu, případ-
ně další doklady osvědčující zapisované sku-
tečnosti, fotografii ze současnosti (na této
fotografii je občan vyobrazen v čelném pohle-

du, může se usmívat, ale nesmí být vidět zuby)
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm. Za výměnu občan-
ského průkazu se v tomto případě nevybírá
správní poplatek. ◗

Poslední den roku platnost některých občanských průkazů končí 

Ve sběrných dvorech mohou občané zdar-
ma odložit téměř veškerý odpad z domác-

ností.
Nejbližší sběrný dvůr se nachází v Praze 4,

v Zakryté ulici na Spořilově (naproti Depu
Kačerov, nedaleko zastávky MHD Depo Kače-
rov, příjezd Sliačskou ulicí).

Provozní doba: Po–Pá 8.30–17.00 hod. 
So 8.30–15.00 hod.

Do sběrného dvora je možno přivézt třídě-
ný komunální odpad, tj. sklo, papír, plasty,
nápojové kartony i biologický odpad (např. ze
zahrádek apod.), dále objemný odpad (náby-
tek, koberce, sportovní náčiní apod.), kovový
odpad a nebezpečné složky komunálního odpa-
du (baterie a akumulátory, prošlé léky, chemi-
kálie, zářivky, chladničky, vyřazené elektrické

spotřebiče apod.). Občané hl. m. Prahy mohou
zdarma odložit také některé složky stavebního
odpadu (beton, cihly, tašky, keramické výrobky
a směsi těchto složek), a to do množství 1 m3 za
měsíc. Je možné odevzdat i pneumatiky, popla-
tek činí 25 Kč za kus.

Směsný komunální odpad ve sběrném dvoře
lze však odložit pouze ve sběrné nádobě objed-
nané majitelem domu u příslušné svozové spo-
lečnosti.

Další blízký sběrný dvůr je v Praze 12, v ulici
Generála Šišky v Modřanech, provozní doba
a podmínky jsou stejné.

Podrobné informace o systému sběru
komunálního odpadu v Praze naleznete na
stránkách http://envis.praha-mesto.cz v sekci
odpady. ◗

Kam s odpadem? Do sběrných dvorů
Domov důchodců 
Praha 4-Háje přijme
sociální pracovnici na dobu určitou, 
příslušné vzdělání, znalost zákona o so-
ciálních službách; fyzioterapeuta/fyzio-
terapeutku s odbornou způsobilostí;
pracovníka sociální péče v přímé
obslužné péči, minimální vzdělání
střední odborné, akreditovaný kurz dle
zákona č.108/2006 Sb.; psychologa/
psycholožku s odbornou způsobilostí
na dobu určitou; pradlenu na plný prac.
úvazek, základní vzdělání, praxe vítána.
Bezúhonnost u všech pozic, osobní jed-
nání vítáno, tel.: 271 198 409

LHŮTY PRO VÝMĚNU OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH ÚDAJŮ
Datum vydání Datum platnosti Datum podání žádosti
do 31. 12. 1998 do 31. 12. 2007 nejpozději do 30. 11. 2007
do 31. 12. 2003 do 31. 12. 2008 nejpozději do 30. 11. 2008
I v druhém případě si může občan již nyní požádat o výměnu občanského průkazu.
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INZERCE

Do bývalého multikina Galaxie se už
nějaký čas na hvězdy stříbrného plát-

na nechodí. Avšak prázdnotou jeho pro-
story nezejí. Nejnovějším přírůstkem ve
zdejší nabídce volnočasových aktivit je
klub Laso, vybudovaný i díky finančnímu
přispění Magistrátu hl. m. Prahy a sdruže-
ní ASIS International. Slavnostní otevření
se konalo 18. října za účasti starosty Dali-
bora Mlejnského, jenž také nad novým
klubem pro mládež převzal záštitu.

Klub Laso provozuje občanské sdružení
stejného jména, které má za cíl nabízet
náplň volného času mládeže prostřednic-
tvím zajímavých a poutavých projektů. Pře-
devším jde o aktivity sportovní a takové, při
nichž mládež ve svém volném čase není jen
pasivním konzumentem programu někým
vytvořeného, ale naopak je jeho aktivním
a angažovaným spolutvůrcem. 

Občanské sdružení Laso na jedné stra-
ně umožňuje mladým lidem ve volném
čase nalézt alternativu a prevenci vůči rizi-
kům sociálně patologických společen-
ských jevů, na druhé straně jim může

poskytnout psychologické a sociální pora-
denství, pomoc v krizových situacích,
v právní oblasti, zprostředkování kontak-
tu s úřady a institucemi a jiné služby.

Klub Laso je otevřeným  prostorem
mládeži od 11 do 17 let. Dívky a kluci se
zde mohou zdarma věnovat bojovým spor-
tům pod vedením profesionálního trenéra
Tomáše Jánského. Vedle toho zde najdou
šipky, stolní fotbal, počítače, mohou si
zahrát různé stolní hry, a nabídka se dále
rozšiřuje. Zde je právě prostor pro aktivní
přístup dětí.  Přítomným sociálním pracov-
níkům Evě a Mirkovi mohou přímo sdělit
své představy a přání, nebo je mohou
napsat na nástěnku. Vítáni jsou samozřej-
mě i rodiče, pokud by se chtěli informovat
detailněji, Eva i Mirek jsou k dispozici. Ještě
nesmíme zapomenout! Otevřeno je každé
pondělí, úterý a čtvrtek vždy od 15 do 20
hodin v Galaxii u stanice metra Háje.

Výuka sebeobrany v rámci projektu
Laso se koná vždy: Po 14–18, Út 16–20,
St 9–11, Čt 16–20, Pá 15–17 hod.
www.oslaso.cz ◗

V klubu Laso už je živo

• 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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Oprava rybníka
Kančík začala
Na přelomu září a října 2007 byla na rozhraní měst-

ských částí Praha 11 a Praha-Újezd nedaleko Milíčov-
ského lesa zahájena stavební akce s názvem Oprava nádrže
Kančík v Praze-Újezdu. Revitalizace rybníka Kančík má za
cíl zejména jeho odbahnění, vyčištění zdrže a opravu
poškozené hráze.

Pro účely stavby bylo na sousední louce nedaleko elek-
trického vedení vybudováno dočasné staveniště s příjezdo-
vou panelovou cestou. Investorem stavby je hlavní město
Praha, dodavatelem jsou Lesy hl. m. Prahy. Oprava rybní-
ka by měla být dokončena v březnu 2008, včetně odstra-
nění staveniště.

Kančík patří do soustavy rybníků, jež jsou součástí
chráněného území přírodní památky Milíčovský les a ryb-
níky. Celá tato lokalita je velmi významná výskytem řady
chráněných druhů živočichů a rostlin.

Bližší informace je možné nalézt na stránkách Lesů hl.
m. Prahy www.lesypraha.cz, informace rovněž podá
zástupce investora Ing. Richard Polifka z odboru ochrany
životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, telefon: 
236 005 818. ◗

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11

Kančík před revitalizací. FOTO JAROMÍR MAREŠ

Stolní fotbálek v klubu. FOTO DANIEL POTOCKÝ
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Televizní zpravodaj z Jižního Města bude 
i ve druhé polovině listopadu plný aktualit 

Jistě si vzpomenete, kterak tým Aktuálu Prahy 11 dokumentoval odjezd prvních tříd na
ozdravné pobyty organizované úřadem naší městské části. S jakou se děti od Lipenské pře-

hrady vrátily, uvidíte v jednom z listopadových pořadů. Dále se těšte na novinky z kulturního
života (vernisáž v KC Zahrada za přítomnosti duchovního otce slavného komiksu Zelený
Raul), na autentické záběry ze setkání obyvatel komplexu Anny Drabíkové se zástupci radni-
ce nebo na setkání starosty městské části s lektory a dětmi v DDM JM Šalounova. Nebude
chybět ani vskutku odlehčené téma – hromadné pouštění draků na Opatově. Týdeník Aktuál
Prahy 11 má premiéru vždy v pondělí ve vysílání Metropol TV. Zhlédnout jej ovšem můžete
v podstatě kdykoliv, po celý týden je pořad reprizován ve dvouhodinovém intervalu. Pokud
nemůžete Metropol TV naladit ve svých domovních rozvodech, sledujte jej na internetové
adrese www.praha11.metropoltv.cz. Tamtéž je možné přehrát všechna starší vydání Aktuálu,
a to buď celá, nebo jen jednotlivé reportáže podle vašeho výběru. ◗

Zlatý kalich
života

Zástupce starosty
Jan Meixner (ODS) 
komentuje

Zlatá svatba je vyvrcholením padesáti let
společného života manželů. Čím vším je

potřeba naplnit kalich života, aby ji bylo možné
oslavit? 

Odpověď na tuto otázku postupně nalézám
při mnoha obřadech, u nichž je mi velkou ctí
být přítomen. 

Na konci každého z nich dochází k přípit-
ku, během kterého s manželi rád pohovořím.
Jednou takhle povídám, že je za pět let čeká
svatba smaragdová a za dalších pět diamantová.
Paní mě však přerušila zdrcující větou: „S ním?“
a hlavou ukázala na manžela, „to bych celou tu
dobu musela pít tohle,“ s kamennou tváří zved-
la sklenku se sektem. „A proč ne, manžel vám
k němu bude kupovat jahody…“ pozname-
nám. Ale to už se ke mně pán naklonil a zašep-
tal mi do ucha: „Co jsem vám udělal!“ Přiznám
se, ztratil jsem řeč, ale jen do chvíle, než se oba
rozzářili šťastným úsměvem a mě hlavou pro-
běhlo, že tohle je vedle lásky a tolerance jedna
z ingrediencí symbolického kalichu života.
Společně prožívaný humor. V jejich případě
navíc anglický, a ten já osobně miluji.

Jindy rodina přivedla paní o dvou holích.
Za pomoci synů jen ztěžka usedla do křesla
a během celého obřadu v něm zůstala sedět. Při
přípitku manžel ukázal na sklenku sektu v ruce
své choti a s ustaraným výrazem pravil: „To jste
neměl,“ a na můj tázavý pohled dodal, „žena
totiž hrozně pije.“ Pohlédl jsem na lehce se
chvějící skleničku v její ruce a pak mi padly oči
na smějící se rodinu. Paní byla abstinent.
V následujícím okamžiku ale k překvapení
všech po prvním symbolickém usrknutí vypila
obsah sklenky až do dna. V tu chvíli se usmíva-
la jen ona. Bez jakékoli pomoci a zaváhání
vystoupila po dvou schodech na malé pódium,
aby podepsala pamětní list a učinila zápis do
kroniky. Hole v té chvíli zůstaly opřeny o židli.

Euforie okamžiku jí dala zapomenout na
všechny trable. Byla to další porce v kalichu
života.

Přál bych vám to vidět… ◗

Den na dopravním hřišti

Podzimním sluncem prozářené doprav-
ní hřiště pod valem u dálnice v Chil-

ské ulici. Na něm se v polovině října
uskutečnil dopravně výchovný den pro
předškoláky i školáky z celé Prahy 11.
Záštitu nad touto akcí převzala zástupky-
ně starosty Eva Štampachová, organizaci
měl na starosti odbor školství a kultury
a pomáhali i strážníci naší městské policie.
Pro všechny děti, které se programu
zúčastnily, byly připraveny otázky týkající
se dopravního provozu. Po zodpovězení
děti obdržely řidičské průkazy na svá
jména. „Chtěli jsme děti seznámit se
základní strukturou dopravy a provozu.
Byl to v podstatě takový úvod do doprav-
ní problematiky“, podotkla místostarost-
ka Eva Štampachová. Akce se letos
pořádala poprvé, v budoucnu se ale pro
obrovský zájem škol a školek počítá
s jejím opakováním. ◗

Dana Foučková

Vyplnit otázky, a potom už jen pro řidičský průkaz. FOTO DANA FOUČKOVÁ

Děti v akci. FOTO DANA FOUČKOVÁ

Blíží se advent…

Jako každý rok zahájí Základní škola Campanus
adventní čas tradičním dětským vystoupením

pod rozsvícenou lípou. Letos se bude konat ve
středu 28. listopadu 2007 od 17 hodin před
budovou školy. Poté budou všichni srdečně
pozváni na vánoční dílny, kde si budou moci uvá-
zat adventní věnce, ozdobit perníčky, namalovat
hedvábí, vyrobit nebo zakoupit drobné vánoční
dárky a dobroty. Budou se péci vánočky, vrkoče,
perníky, zdobit jablka a pomeranče. Přijďte se
svými dětmi alespoň na chvíli a potěšte se voňa-
vou atmosférou v předvánočním čase. ◗
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Základní škola Ke Kateřinkám vyučuje ško-
láky již třetí rok podle vlastního školního

vzdělávacího programu Tvořivá škola Kateřin-
ka. Základem výuky je činnostní učení, které si
nanečisto vyzkoušeli i budoucí prvňáčci při
prvním říjnovém setkání v Tvořivé škole Kate-
řinka. Společně se stonožkou Kateřinkou nav-

štívili celkem pět dílen a zažili své první velké
„školní“ úspěchy. V některých dílnách se aktiv-
ně zapojily i maminky.

Pro všechny předškoláky i rodiče škola
chystá vždy každou první středu v měsíci od 16
do 17 hodin dílny plné zajímavých činností:
„Máme stále nové nápady a rádi bychom se

s vámi o ně podělili,“ zvou paní učitelky. Bližší
informace lze získat na www.zskaterinky.cz nebo
přímo v ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 4. ◗

Alena Fuhrmannová,
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

Tvořivá škola Kateřinka nanečisto 

Děti se učí se stonožkou Kateřinkou
mluvit anglicky. FOTO ALENA FUHRMANNOVÁ

Divadélko je vyni-
kající pomůckou
činnostního učení.

FOTO ALENA FUHRMANNOVÁ

INZERCE
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Trochu neobvyklý název pro listopadovou
akci, která se poprvé prezentuje v Kultur-

ním centru Zahrada. Fotosalon funguje v pod-
statě jako volná výstava fotografií, do které se
mohl přihlásit kdokoli z Jižního Města, kdo
může nabídnout vlastní zajímavé a třeba
i nekonvenční fotografie. 

Žánrově není výstava omezena. Autoři
vystavují barevné i černobílé fotografie lidí, kra-
jin, zvířat i zajímavé fotokoláže. 

Místostarosta pro kulturu Milan Česal, jenž
má nad akcí záštitu, řekl: „Touto akcí jsme
chtěli umožnit všem zájemcům z řad amatér-
ských i profesionálních fotografů z Jižního
Města osobní prezentaci v moderním centru
kultury v Praze 11. Do budoucna počítáme
s tím, že zájem jednotlivých autorů bude mít
vzrůstající tendenci a že i další autoři využijí
i výtvarný salon, který oficiálně začne 1. prosin-
ce“. ◗

Dana Foučková

INZERCE

Fotografický salon v KC Zahrada začal

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
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Atmosféra po zahájení. FOTO DANA FOUČKOVÁ První z návštěvníků. FOTO DANA FOUČKOVÁ

Při instalaci. FOTO DANA FOUČKOVÁ
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Staré jasany na dolním konci Starochodovské
ulice se dočkaly statutu památných stromů.

Jižní Město dosud žádný památný strom nemě-
lo, mohutný dub na kraji Kunratického lesa
stojí na katastru Kunratic, duby u rybníka
Homolka v Milíčovském lese zase příslušejí do
Újezdu u Průhonic a většina ostatních původ-
ních stromů zanikla s výstavbou sídliště.

Jasany byly vysazeny pravděpodobně
v druhé polovině 19. století. Jestli se o to
zasloužil zdejší velkostatek nebo obec Chodov
je ukryto v archivech. Jasany tehdy ozdobily
část původní, mnohdy podmáčené staré for-
manské silnice podél zdi „chodovského dvora“.
Zdejší jasany pamatují Chodov ještě jako menší
zemědělskou obec, která se až po 1. světové
válce proměnila na moderní pražské předměs-
tí. Hospodářský dvůr u tvrze zanikl spolu s vět-
šinou původních selských a hospodářských
stavení Chodova a při výstavbě sídliště Jižní
Město vznikla v těchto místech Türkova ulice.
Z celého  stromořadí je za památné stromy
vyhlášeno devět jasanů. Některé stromy se
mohou pyšnit výškou až 22 metrů a obvodem
kmene 2,5 metru. Jsou to tedy stromy vpravdě
památné  i dominantní.

Dne 20. října večer se sešli členové OS Cho-
dov u křížku, aby společně s jasany oslavili Den
stromů i jejich aktuální vyhlášení památnými
stromy. Zvláštní poděkování patří těm našim

členům, kteří odevzdali na projektu nejvíc
práce: Kateřině Zelenkové, Janě Skořepové
a Jirkovi Štylerovi. Dík patří také obyvatelům
okolních domů, věnujících ve prospěch obce

část svých práv. Nelze rovněž opomenout pod-
poru a pomoc pracovníků odboru životního
prostředí úřadu naší městské části. ◗

Michal Streubel, OS Chodov

První památné stromy Jižního Města

INZERCE

Alej na křižovatce Starochodovské a V Benátkách. FOTO MICHAL VYSKOČIL

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

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

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.

10
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Taneční škola Blanky Vášové pořádá

TANEČNÍ (4. sezóna) ZIMA 2008
Sokolovna Strančice (proti nádraží) od neděle 6. ledna 2008

Mládež a dospělí pokročilí 18.00–20.00 1290 Kč/osoba
Dospělí začátečníci 20.10–22.00 1290 Kč/osoba

Zápis a informace: tel.: 251 614 550 nebo 603 238 090
e-mail: vasova@volny.cz www.tanecni.net

vzorková prodejna:
Kosmická 747, Praha 4-Háje

Otevřeno: Po–Pá 14–19 hod.
www.amonit.cz, tel.: 777 888 874

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

TRUHLÁŘSTVÍ
Mašek & Mladý

Výroba: kuchyní, vestavěných skříní, dveří, euro oken, schodišť, 
pergol a zahradních altánů, celkové realizace a výbava interiérů

Jan Mašek: 776 552 902 www.bellacasa.cz
Jan Mladý: 604 323 977 bellacasa@bellacasa.cz
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Poslední dobou se policejní orgány setkávají
s podvodnou praxí na seniorech, která má

novou podobu. Pachatelé se snaží od nich vylá-
kat peníze. K tomuto záměru užívají smyšlené
historky o vracení přeplatků jejich zdravotními
pojišťovnami nebo o vysokých úrocích z úspor
vložených do peněžních ústavů. Předkládáme
vám případy, které nyní prošetřujeme.

Odpoledne 4. 10. 2007 na Pankráci v ulici
5. května byla poškozená důchodkyně (85 let)
oslovena  ženou ve věku asi 50 let a mužem ve
věku asi 60 let. Žena se představila jako Pro-
cházková a sdělila, že když ukáže peníze, které
má našetřené, a potom si je nechá od ní zare-
gistrovat, tak jí navíc vyplatí stejnou částku.
Dále poškozená „Procházkové“ na její dotaz
sdělila adresu svého bydliště a úmysl vybrat
v peněžním ústavu peníze, které jí chtěla před-
ložit. Tam se poškozená chovala tak, že pracov-
nice u přepážky nabyla dojmu, že paní není po
psychické stránce v pořádku, přesto jí peníze
bez váhání vyplatila. Vzápětí byla na ulici
znovu kontaktována „Procházkovou“ a částku
15 000 korun jí předala. Podvodnice odešla
s tím, že musí peníze zaregistrovat, a už se
pochopitelně nevrátila.

Důchodkyně (88 let) byla dne 19. října
doma kontaktována ženou, která se představila

jako Dr. Černá. Prý přichází od její ošetřující
lékařky a uvedla konkrétní jméno. Sdělila
důchodkyni, že jí vydá  přeplatek 30 000 korun
ze zdravotní pojišťovny. Aby jej však dostala,
tak  jí musí nejdříve dát 15 000 korun. „Dr.
Černá“ nebyla vyslyšena, peníze nedostala,
a tak odešla s nepořízenou.  

Ten samý den byla telefonicky kontaktová-
na jiná důchodkyně (80 let), ale stejnou pod-
vodnicí, jen s nepatrným rozdílem. Představila
se jako prof. Černá a sdělila jí, že má přeplatek
na zdravotním pojištění ve výši asi 30 000
korun. Aby jí byl vydán, má se dostavit na adre-
su Křižíkova 286 a sebou přinést 16 000 korun.
„Prof. Černá“ jako předešle  nebyla opět vysly-
šena a peníze nedostala. 

Těmito případy chceme upozornit seniory
i jejich příbuzné, opatrovníky, ošetřovatele,
pracovníky peněžních ústavů a další spoluobča-
ny, aby věnovali zvýšenou pozornost nezná-
mým osobám, které by měly v úmyslu
dopouštět se podobných trestných činů. Zvýše-
ná opatrnost a zdravá nedůvěra k cizím osobám
je namístě, aby nedocházelo k takovým podvo-
dům, a zároveň napomohlo orgánům PČR
k dopadení pachatelů. ◗

nprap. Zdeněk Kovač, 
nprap. Martin Michal

Podvody na seniorech dostaly
opět novou podobu

Žáci 7. ročníku ZŠ Ke Kateřinkám se v pátek
19. října zúčastnili interaktivního progra-

mu Vytvoř si svoji rodinu aneb Usedněte u jed-
noho stolu, který pořádá Muzeum hlavního
města Prahy. 

Nejprve žáci vytvořili pět rodin, z nichž každá
obdržela pracovní listy a plnila jednotlivé úkoly.
Prvním úkolem bylo upřesnit časové období, ve
kterém rodina žila, a zjistit, jaký panovník v té
době vládl. Členové rodiny si museli zvolit způ-
sob obživy. Rovněž přemýšleli, jakého nábožen-
ství mohla jejich rodina být, zvolili si dům,
ve kterém žili. Vytvořili domovní znamení, zabý-
vali se otázkou, s čím si hrály jejich děti, zda
mohly dosáhnout vzdělání
a také na co umíraly. Odpovědi
hledali v muzejních expozicích.

V pracovním listě byly
i konkrétní úkoly. Například
vyhledat cechovní konvici praž-
ských řezníků z konce 15. stole-
tí a odhadnout, kolik litrů piva
se do ní vešlo, či určit, na koho
se dívá Jan Nepomucký na soše
z roku 1738. Přemýšlet, zda
v dané době mohl šlechtic kou-
řit na veřejnosti. Zjistit, kdo
vydal Mattiioliho herbář
a z čeho bylo vyrobeno ukazo-
vátko na čtení z roku 1702. 

Druhou částí programu byla prezentace
jednotlivých rodin ostatním spolužákům.
Každá rodina se představila, zodpověděla ostat-
ním rodinám otázky a připravila svůj oživlý
portrét.

Program žáky herní formou vedl získání
konkrétních údajů z expozic. Informace využi-
li k vytvoření konkrétní „historické“ rodiny,
kterou pak v drobných dramatických etudách
představili ostatním. Nové zkušenosti žáci vyu-
žijí ve výuce dějepisu, občanské výchovy a také
v projektu Středověk. ◗

Věra Horáková,
ZŠ Ke Kateřinkám

Vytvoř si svoji rodinu

Nocležníci v tržnici. Dne 16. 10.
2007 přijala hlídka městské policie oznámení,
že v bývalé tržnici v Mendelově ulici se nachá-
zejí dva muži v jednom z přilehlých objektů.
Na místě hlídka zajistila dva neznámé muže,
kteří si tržnici vybrali k přespání. Následnou
lustrací hlídka zjistila, že po jednom z mužů je
vyhlášeno celostátní pátrání.  Proto byl Policii
ČR předán k dalšímu šetření.   

Agentka CIA. V časných ranních hodi-
nách dne 21. 10. 2007 bylo na operačním
středisku obvodního ředitelství Prahy 11 při-
jato oznámení od obsluhy čerpací stanice na
Jižním Městě, že do prostor čerpací stanice
vnikla neznámá žena, prokazuje se jako
agentka CIA,  po obsluze požaduje přistave-
ní osobního vozu Mercedes a chce si odnést
větší množství zboží bez zaplacení. Po příjez-
du hlídky MP  byla v neznámé ženě zjištěna
občanka České republiky, pocházející
z Plzeňska. Jelikož žena jevila známky nepří-
četnosti, byla přivolána zdravotnická
záchranná služba a po vyšetření lékařem ženu
převezla do psychiatrické léčebny v Praze.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Z důvodu blížících se vánočních svátků bude
v nákupních centrech přibývat nenechavců,
kteří si budou určitě chtít přilepšit na náš
úkor. Apeluji proto na všechny občany
a návštěvníky Jižního Města, aby zvýšili
pozornost, cenné předměty nenechávali ve
vozidlech a ochraňovali si své osobní cennos-
ti a doklady. Dále bych rád informoval o mož-
nosti předávat oznámení městské policii,
které se týká  nezákonného používání zábav-
né pyrotechniky mimo vyhrazená místa
a období,  taxativně upravená ve vyhlášce hl.
m. Prahy č. 42/1999. Strážníci městské poli-
cie budou mít do konce roku zvýšenou hlíd-
kovou činnost, zaměřenou na prodej
a používání těchto pyrotechnických výrobků.

Petr Schejbal, DiS.,
ředitel OŘ MP Praha 11

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

POZVÁNKA
Předseda Výboru pro sociální a zdra-
votní politiku svolává mimořádné
veřejné jednání výboru, na který zve
veřejnost Prahy 11 a představitele
všech zdravotnických zařízení, působí-
cích na území MČ, včetně ambulant-
ních lékařů, za účelem veřejné
prezentace Generelu zdravotnictví MČ
Praha 11, podání informací o opatře-
ních MČ Praha 11 k realizaci Generelu
a veřejné diskuse. Jednání se bude
konat ve čtvrtek 15. 11. 2007 od 17.00
ve velkém sále KC Zahrada.Jedna z rodin při plnění úkolu. FOTO ARCHIV
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12 Život na Jižňáku

HÁJE JIH

Vymezení území a charakteristika stavu
V lokalitě Háje jih, která se rozkládá na ploše 42,90 ha na jihový-

chodním okraji Jižního Města, se podle údajů studie nacházejí 4 004
byty. Ze severu je lokalita vymezena Opatovskou ulicí, ze západu pak
ulicí Novomeského. Charakter celku je určen vazbou na stanici metra
a na volnou krajinu v jižní a východní části. Zástavba a její výškové
i půdorysné uspořádání má různorodý charakter.

Vstupy do území z Opatovské ulice jsou velmi nejasné, především
Kulhavého ulice s propojením do Hlavatého ulice velmi znesnadňuje
orientaci v území. Podél Opatovské ulice jsou umístěny výškové objek-
ty, které naopak podporují zvýraznění hlavních přístupových os.

Koncept regulace
V rámci celku je třeba jasně určit hlavní uliční osy a s tím souvisejí-

cí úpravy přilehlých objektů a parteru ulice. Živějšími ulicemi, na které
se váže občanská vybavenost, by podle studie měly být ulice Tatarkova
a Hlavatého. Rozvojové území v blízkosti Opatovské ulice je doporuče-
no řešit jako celek.

Studie regenerace Jižního Města – díl 10.
V minulém čísle jste se mohli krátce seznámit s lokalitou
Opatov jih, v tomto čísle vám představíme další část Jižní-
ho Města, a to Háje jih.

Ortofotomapa – Háje jih.

Prostor mezi ulicemi Stříbrského,
Ocelíkova, Křtinská.

Dětské hřiště – Tatarkova.

Štichova 637–640. Mnichovická 720.

MŠ Sulanského 693. Dětské hřiště – Rašova.

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 střed, Starobylá Odbor územního rozvoje

Schema funkční a prostorové
regulace.
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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

☎

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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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 

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)

Uvedený článek je zveřejněn v rámci placené inzerce
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14 Relax

V pátek 2. listopadu v 17.30 hod. se v Kulturním centru Zahrada kona-
la vernisáž politických karikatur barmského umělce Harna Laye

s názvem Humor plný vzdoru. S úvodním slovem k odvážným kresbám,
které humorem bojují proti totalitnímu barmskému režimu, vystoupil
český výtvarník a autor komiksu Zelený Raul Štěpán Mareš a bývalý vel-
vyslanec ČR v Barmě Jiří Šitler. Uspořádání výstavy umožnil grant Minis-
terstva zahraničních věcí a a na její organizaci spolupracuje také barmský
exilový časopis Irrawaddy. Vernisáže se zúčastnil místostarosta Jan Meix-
ner. Výstava v KC Zahrada se koná rok po historicky první výstavě barm-
ských karikatur, uspořádané v Bangkoku. Návštěvníci vernisáže mohli
ochutnat barmské speciality, získali informace o Barmě a mohli si zakou-
pit karikatury nebo katalog.

„Karikatury lidi baví, ale zároveň provokují a utvářejí povědomí o tom,
co se děje kolem nich,“ říká výtvarník Harn Lay. Akademii výtvarných
umění absolvoval v Rangúnu a v roce 1988, po demokratických protestech
proti utužení represí v Barmě, byl nucen emigrovat do sousedního Thaj-
ska. Harn Lay říká, že karikaturistu z něho udělala politika. „Když je něco
špatně a někdo podvádí a utlačuje jiné, chci stát na straně oběti a ilustro-
vat její příběh.“

„Zejména během posledních týdnů, které byly poznamenány krvavým
potlačením mírových protestů, postrádají lidé v Barmě prostředky pro

veřejné vyjádření svých politických názorů na vývoj situace. Uspořádá-
ním této výstavy chceme ukázat jak lidé v České republice sympatizu-
jí s bojem barmského lidu za demokracii,“ říká jeden z organizátorů
výstavy Christoph Amthor z Barmského centra v Praze.

KC Zahrada má s Barmou ještě jednu spojitost. Od zářijového zno-
vuotevření totiž v recepci pracuje Barmánec Gin Khan Khupp, který je
čerstvým azylantem. ◗

Jiří Sulženko

Humor plný vzdoru v KC Zahrada

Škola před školou

Předškoláci budou moci poprvé zasednout
do školní lavice v ZŠ Donovalská a vyzkou-

šet si pracovní atmosféru. Zkušené paní učitel-
ky pro ně připravily jednu vyučovací hodinu,
ve které hravou formou proberou český jazyk,
matematiku i ostatní předměty vyučované
v první třídě.

První vyučovací hodina byla připravena 
1. listopadu v 17 hodin. Další vyučování na
děti čeká 15., 29. listopadu a 13. prosince vždy
v 17 hodin v současné třídě 2. B v přístavbě
školy.

Současně zveme rodiče i s dětmi na den
otevřených dveří, který se uskuteční 9. 1. 2008
taktéž v 17 hodin. Těšíme se na shledanou.

Učitelský sbor ZŠ, Donovalská 1684, 
www.donovalska.wz.cz

Ahoj děti, hola, hola,
volá vás červená škola: 
Přijďte se k nám podívat!
Budem spolu počítat, 
hrát si, zpívat, povídat.
Bezvadně se pobavíme
a něco se naučíme.

Přijďte si zkusit školu
nanečisto. Zveme nejen
všechny předškoláky, ale
i jejich rodiče. Těšíme se na
vás každý  čtvrtek od 15.30
do 16.30 hod. Začali jsme
již 1. listopadu 2007. 

ZŠ s RvJ K Milíčovu

Bývalý velvyslanec ČR v Barmě Jiří Šitler při vernisáži.
FOTO DANA FOUČKOVÁ

Barmská převaha v KC Zahrada. FOTO DANA FOUČKOVÁ

Přijďte s námi počítat, hrát si, zpívat, povídat...
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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, 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 (celý den).

■ 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.

■ 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, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14 Kč/m2, Růžička Bedřich,

tel.: 606 347 759.

■ MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – Maleček. Tapetování pestruktou,

úklid, barvy dle vzorníku – kvalitní práce za rozumné ceny. Tel.: 

603 475 667, www.123malovani.cz

■ BYTOVÁ JÁDRA, OBKLADY, DLAŽBY, SÁDROKARTONY.

Tel.: 723 721 461.

■ 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.

■ GRAFOLOGICKÝ ROZBOR PÍSMA – určení povahy a sklonů
i zdravotního stavu. Tel.: 606 802 598/den, 274 870 118/večer.

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 GARÁŽ, NEBO PRONAJMU, ul. Holušická, telefon:
605 554 018. Prodám garáž nebo pronajmu, ul. Hviezdoslavova, tel.:
733 154 752.

■ VYMĚNÍM DR. BYT 3+KK/L NA JM ZA BYT 2+KK. Požaduji os.
nebo dr. vlastnictví, dostupnost na metro a doplatek. Nebo jen kou-
pím byt 2+kk. Tel.: 607 686 460.

■ HLEDÁM KE KOUPI BYT 3+1/L (3+KK/L) V PRAZE 11. Osob-
ní nebo družstevní vlastnictví podmínkou. Tel. 732 800 431.

OSTATNÍ

■ 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.

■ PRODÁM LÉČIVÉ OBRAZY – LEVNĚ! Info: 606 802 598/den,
274 870 118/večer. E-mail: miklanek@seznam.cz

■ PŮJČKA 30–100.000 Kč, úrok již od 6,9 %, zaměstnanci, nezaměst-
naní, maminky na MD, důchodci i podnikatelé. Podrobné informace
tel.: 775 427 878.

■ INDIV. VÝUKA FRANCOUZŠTINY pro začátečníky i pokročilé.
Doučování, přípr. ke zkouškám, dlouholeté zkušenosti. Cena dohodou.
Tel.: 602 252 981; tel./fax: 241 933 833, e-mail: vyukafr@centrum.cz

■ ODNAUČÍM KOUŘIT – LEVNĚ! Info: 606 802 598/den, 274 870
118/večer. E-mail: miklanek@seznam.cz

■ INDIV. DOUČÍM ČJ pro ZŠ, výuka ruského a něm. jazyka, přípra-
va na přijím. zk. z ČJ na SŠ. Kvalitně, mnoholetá praxe, 150 Kč/45 min.,
P4-Háje. Tel.: 775 659 161.

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

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

tel.: 261 263 137
fax: 261 263 138
kreace@kreace.cz
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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

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