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Kulturní centrum Zahrada se stalo po
nedávné transformaci kulturních zařízení

v Praze 11 jednou z částí obecně prospěšné
společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO. Po
prázdninách 3. září tohoto roku přišel nový
management, přesto týž den program v Zahra-
dě normálně běžel. Samozřejmě projekt nové
podoby fungování Zahrady byl připraven už
pro výběrové řízení a s předstihem, ale při zavá-
dění nových prvků se vždy vyskytnou nějaké
obtíže. 

Kontinuita je zachována
Snahou ale je, aby Zahrada v nové podobě
navazovala na osvědčené modely, programy
a kurzy z minulosti a přidala nové, jež by je
doplnily. Tak byly některé nové prvky uvedeny
v život ihned od září, jiné se zavádějí postupně.
Do konce roku 2007 probíhá průzkum mezi
návštěvníky, aby mohla programová skladba
pro příští rok být co nejlepší.  

„Chtěli jsme vyplnit mezeru v nabídce kul-
turních aktivit, která zde dosud byla, a Zahra-
du jako takovou zaplnit po celý den. Dříve byly
stěžejní večerní programy, přes den zde byly
prostory především pronajímány,“ říká ředitel-
ka KC Zahrada Eliška Vinařová. „Je nám jasné,
že musíme vydat dvakrát větší množství ener-
gie, abychom získali publikum a znovu naváza-
li některé zpřetrhané vazby,“ dodává. Někteří
lidé se v novém schématu ještě neorientují, jiní
jsou nedůvěřiví. Kolovaly i zvěsti, že ze Zahra-
dy se stane jen jakýsi hudební klub, obklopený
hlukem a opilci. Skutečnost je však jiná. KC
Zahrada se proměňuje v otevřené moderní kul-
turně-sociální centrum setkávání všech skupin
obyvatel v souladu s aktuálními trendy podob-
ných zařízení v Evropě.

Byly zachovány folkové koncerty i divadlo

pro starší publikum, nově se objevují jazzové

programy a divadlo pro mladší diváky. Jazzové

koncerty v atriu a folkové koncerty ve velkém

sále jsou výrazem kontinuity fungování Zahra-

dy, tradiční publikum na ně chodí stejně jako

dříve. Samozřejmou součástí nabídky Zahrady

je také pořádání výstav. Významnou akcí

z poslední doby je výstava politických karikatur

barmského umělce Harna Laye pod názvem

Humor plný vzdoru, jež zaznamenala velký

mediální ohlas a zájem.

Nová koncepce
Základní principy nové koncepce KC Zahrada

můžeme shrnout do několika pojmů. Princip

otevřenosti znamená širokou nabídku pro

všechny věkové skupiny, a zároveň jde o atrak-

tivitu nabídky kulturního vyžití obyvatel Prahy

11. Kulturní program by měl mít kvalitní kul-

tivačně-vzdělávací podstatu vedle zábavnosti

a relaxace. V případě mládeže by měly dílny

napomáhat prevenci proti sociálně-patologické-

mu chování a neúčelnému trávení času na ulici. 

Prostřednictvím svého programu se má

Zahrada nejen zviditelnit mezi obyvateli Prahy

11, ale měla by jimi být také chápána jako

reprezentant kulturního života na Jižním

Městě. V neposlední řadě jde i o fungování

a efektivitu provozu, KC Zahrada by se mělo

stát finančně pokud možno soběstačné, 
Pokračování na str. 2

Květoslava 
ERETOVÁ 
velmistryně 
v šachu

“
Rodiče a dítě by pak sledovali, jak si vede 

jejich strom i zeleň okolo.

NAJDETE UVNITŘ ZPRAVODAJE  (str. 9)

14

Týden otevřených dveří v KC Zahrada. Školáci na exkurzi. FOTO: JIŘÍ SULŽENKO

KC Zahrada v nové podobě
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Dokončení ze str. 1

a to prostřednictvím financování z více zdrojů.

Snahou je rovněž zapojit Zahradu do sítě sou-

časných evropských kulturně-sociálních center

a navázat s nimi úzkou spolupráci.

Podstata změn spočívá ve vybudování systé-

mu dílen, kurzů a workshopů tak, aby KC

Zahrada plnilo především vzdělávací funkce

a poskytovalo nabídku atraktivních a interak-

tivních volnočasových aktivit. Druhým pilířem

programového schématu jsou denní a večerní

programy, ať se jedná o divadlo, koncerty nebo

taneční kurzy. Třetí okruh aktivit zahrnuje

práci produkčního, koprodukčního a rezidenč-

ního centra, jehož aktivita umožní zapojit KC

Zahrada do kontextu nejen celé Prahy 11, ale

do systému podobných zařízení v Evropě. Tak

lze dosáhnout na financování i z mezinárod-

ních zdrojů. Důležitým prvkem je i kvalita kul-

turní produkce. Nový management mladých

a zkušených lidí upřednostňuje kvalitu před

barevnou podbízivostí a levnou estrádností.

Nová koncepce přinesla pro mládež přede-

vším nové dílny a workshopy souhrnně nazýva-

né streetart. V nabídce se tak vedle dřívějších

divadelních a výtvarných kurzů objevily multi-

mediální dílny, beatbox, žonglování či tvorba

grafitti. Od prvního dne měly úspěch a přitáh-

ly množství teenagerů a zájem neuhasíná ani po

zhruba třech měsících. Obecně byly posíleny
aktivity pro mládež teenagerovského věku, pro
niž byla nabídka v minulosti skromnější.

Druhá věc, která začala fungovat nově hned
od počátku, byl dětský klub v dopoledních
hodinách. Zahrada by se měla podle představ
tvůrců její nové podoby stát i místem odpočin-
ku, posezení u kávy, či místem pracovních
schůzek. Právě dětský klub do této koncepce
zapadá. Maminky mají možnost přijít se svými
nejmenšími ratolestmi a využít služeb hlídání,
při nichž se děti věnují cvičení nebo výtvarným
činnostem.

Další novinkou jsou série koncertů moder-
ní hudby, jež zahrnují například projekt Jižní
JaM. Jeho podstatou je podpora mladých
hudebních skupin z Jižního Města, které tak
dostávají možnost veřejně vystoupit, a možná
i odstartovat svou hvězdnou hudební dráhu.
Vedle toho se budou konat i koncerty známých
profesionálních skupin. Takovéto projekty
nejsou zaměřeny pouze na mládež v Praze 11,
ale i na studenty nedalekých vysokoškolských
kolejí, kteří představují významnou diváckou
obec. 

Zahrada v ulicích
Příští rok bude do života uveden další ze stěžej-
ních prvků nové koncepce – kulturní centrum
vyjde ze Zahrady do ulic. Můžeme citovat pro-
gramového ředitele Zahrady Davida Kašpara:

„Zahrada bude expandovat ven, chceme pro-

gram Zahrady přivést do ulic Jižního Města.“

Tak by mohly být překonány i některé bariéry,

které ještě přetrvávají, lidé by nemuseli chodit

za kulturou jen do uzavřeného prostoru, ale kul-

tura by přišla přímo za nimi. V tomto rámci se

připravuje streetartový festival nebo například

soutěž v tvorbě grafitti. Zahrada se takto chce

prezentovat široké veřejnosti Jižního Města.

Ideální podobu fungování Zahrady, na niž

tvůrci nové koncepce pracují, představuje

konečný model, kdy zde dopoledne uvidíte

maminky s nejmenšími dětmi bavící se v dět-

ském klubu a seniory při své oblíbené kávě či

vzdělávající se v některém z kurzů. Také potká-

te děti z mateřských nebo základních škol při

dopoledních představeních, a odpoledne pak

školáky, kteří místo na ulici tráví svůj čas

v hudební zkušebně nebo v rozličných hudeb-

ních, výtvarných či multimediálních dílnách.

Odpoledne v Zahradě budou vyhrazena works-

hopům a dílnám pro nejširší spektrum zájem-

ců, večerní program pak naplní divadelní či

filmová představení a koncerty.

Aby byl výčet úplný, nesmíme zapomenout

na víkendy. Programovou skladbu budou dopl-

ňovat víkendové akce ve veřejných prostorách

Jižního Města v souladu se zmiňovanou snahou

expandovat i mimo budovu Zahrady. Stabilně

jsou a budou v Zahradě pohádková představe-

ní pro děti a opět víkendové dílny a worksho-

py pod názvem Sobota na Zahradě. ◗

Daniel PotockýPo představení Neposlušná kůzlátka divadla Buchty a loutky. FOTO: DAVID KAŠPAR

KC Zahrada v nové podobě

Ivan Hlas vystoupil v KC Zahrada 23. listopa-
du. FOTO: KC ZAHRADA



CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

● Jako jeden z hlavních cílů kulturní
politiky městské části bylo deklarová-
no fungování průhledného grantové-
ho systému. Jak bude grantová
politika vypadat po nedávné transfor-
maci kulturních institucí? Kdo všech-
no se může o granty ucházet?
Transformací kulturních zařízení jsme

mimo jiné dosáhli finančních úspor v oblasti

mzdové a nákladové a zefektivnili jejich fun-

gování. Ušetřené prostředky nám nyní umož-

ní daleko flexibilnější kulturní grantovou

politiku ve prospěch kvality a širší nabídky

kulturního vyžití v Praze 11. Nově zavádíme

víceleté granty. O jednorázové i víceleté gran-

ty mohou žádat všechny instituce působící

v Praze 11, ale i subjekty zde nesídlící. Hlav-

ní podmínkou je, aby se akce, projekt nebo

program, pro které je grant žádán, uskutečni-

ly na území Prahy 11, aby byly určeny pro

občany naší městské části nebo se k ní něja-

kým způsobem vztahovaly. O kulturní granty

samozřejmě mohou žádat i jednotlivé osoby
nebo sdružení. 

● Kulturou je i propagace Prahy 11.
Jakým způsobem se Jižní Město pre-
zentuje nebo bude prezentovat?
Obecně nám jde především o to, aby se

Jižní Město daleko více objevovalo v médiích,
ať už pražských nebo celorepublikových.
Mohu říct, že za poslední rok se frekvence
informací o Praze 11 rapidně zvýšila, což nám
dokazují různé monitoringy médií, jež máme
k dispozici. Díky nim například víme, že
v pražských médiích jsou zprávy o Praze 11 ze
všech městských částí nejfrekventovanější. To
je důkaz, že Jižní Město má médiím co nabíd-
nout, protože se v naší městské části stále něco
děje. A my se snažíme, aby se tu dělo přede-
vším to pozitivní. Další věcí je, že chceme
v občanech Prahy 11 posilovat pocit sounále-
žitosti s naší městskou částí, pocit hrdosti
a jistého patriotismu, i když se takováto slova
u nás nenosí. K tomu mají přispět akce, jako
bylo například velmi úspěšných Jedenáct dnů
Prahy 11. Před několika dny byla vytištěna
nová výpravná publikace o Jižním Městě,
která přibližuje současnost Prahy 11 a před-
staví čtenářům i její historii. Pravidelně také
pořádáme tiskové konference, kde novinářům
a veřejnosti prezentujeme naši práci i samu
Prahu 11 a život v ní. Pro občany je zde také
televize Metropol TV, pro lepší informova-
nost a aktuálnost jsme Klíč začali vydávat jako
čtrnáctideník. Samozřejmostí jsou webové
stránky, které letos zaznamenávají významný
nárůst návštěvnosti oproti minulému roku,
v některých měsících i o více než 100 procent. 

● Blíží se Vánoce. Můžete prozradit, jaké
akce městská část připravuje, na co se
lidé mohou těšit?

V minulém roce jsme založili tradici výlo-

vu kaprů, letos v ní budeme pokračovat.

Tento rok navíc chceme zahájit tradici vánoč-

ních trhů, a to v klasické staročeské podobě.

Na pochozí zóně u stanice metra Háje budou

probíhat od 5. prosince až do Štědrého dne.

Lidé se mohou těšit na bohatý program,

množství koncertů a akcí pro děti nebo na

stánky s tradičními řemesly a výrobky. Struč-

ně řečeno, chceme vytvořit příjemnou atmo-

sféru českých Vánoc se vším všudy.

● Kulturní vyžití zahrnuje též sport. Co
na tomto poli městská část dělá  či
připravuje?
Jak už bylo několikrát zmiňováno, měst-

ská část zadala přípravu studie pro výstavbu

plaveckého areálu Vodní svět se sportovní

halou pro lední hokej a bruslení. Zadání stu-

die, která přinese podklady pro pozdější roz-

hodování o výstavbě areálu, bylo schváleno

zastupitelstvem 8. října. Byl také zpracován

investiční záměr na výstavbu multifunkční

boxlakrosové haly. V Centrálním parku se

ještě letos začne budovat velké dětské hřiště,

v parku u Chodovské tvrze bude vybudována

dráha pro inline bruslení. Postupně se rekon-

struují i sportoviště a sportovní haly u základ-

ních škol. V této oblasti jsou vypracovány

investiční záměry na příští rok, a také nová

koncepce pro jejich intenzivnější a flexibilněj-

ší využití. Chceme, aby sloužily široké veřej-

nosti, nejen pro sportovní aktivity žáků.

V době, kdy neprobíhá školní výuka, totiž zejí

prázdnotou a jsou nevyužívané. Samozřejmě

zde musím uvést i budování sítě cyklotras

a cyklostezek. V minulém rozhovoru jsem již

zmiňoval, že ještě letos by mělo být hotovo

zhruba 16 kilometrů, na jaře pak 30 kilomet-

rů cyklotras. ◗
Daniel Potocký
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Takto položená otázka je velmi široká.
Mohla bych se zamyslet např. nad tím, zda

bylo nutné v rámci nového uspořádání kultur-
ních domů zrušit pobočku Opatov, aniž by se
zkusil jiný model fungování; zda přinese nově
založená obecně prospěšná společnost Kulturní
Jižní Město očekávané finanční výhody; nebo
zda do kultury na JM patří také Klíč a zda je
jeho současná podoba vyvážená.    

Otázek se vybavuje více a prostor, který jsem
tu na odpověď dostala, je příliš malý a neumož-
ňuje zabývat se všemi úhly pohledu, jež by si
kultura na Jižním Městě jistě zasloužila. Takže
jsem si z celé škály problémů vybrala ten, který

mě trápí nejen jako zastupitelku, ale hlavně
jako ředitelku základní školy.

Kam se mohou učitelky ze základních
a mateřských škol se svými nejmenšími svěřen-
ci vydat za kulturou či vzdělávacími pořady?
V rámci Jižního Města 1, kde je mimochodem
devět základních a dvanáct mateřských škol, je
odpověď jednoduchá: nikam. Oba kulturní
stánky, které v minulosti více či méně nabízely
tyto aktivity, Opatov a Klubka, zmizely a KC
Zahrada je pro většinu škol z JM 1 dopravně
dosažitelná jen s problémy. 

Z pohledu základní školy postrádám zejmé-
na odpolední divadelní představení pro školní

družiny, která každý měsíc nabízel KD Klub-
ka. Činnost tohoto kulturního domu sice čás-
tečně přebral DDM Šalounova, ale odpolední
divadelní představení pro děti se ztratila bez
náhrady. Jejich absence znamená nejen ochu-
zení dětí o kulturní zážitky, ale i ztrátu mož-
nosti učit děti společenskému chování mimo
prostory škol. 

Diskusních okruhů je samozřejmě více a já
doufám, že otázka kultury na Jižním Městě
není uzavřenou záležitostí, že bude tématem
dalších debat, a hlavně úprav jejího fungování
tak, aby za přijatelných ekonomických podmí-
nek nabízela, co obyvatelé očekávají. ◗

Mgr. Blanka Janečková, 
Volba pro město

A CO ZASTUPITELÉ..

● Jak se díváte na dnešní jihoměstskou kulturu?
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Jaro, léto, podzim, zima. Krásné sochy před vchodem do Chodovské tvrze znázorňu-
jí čtyři roční období. Své neopakovatelné kouzlo mají hlavně večer. Nasvícené plastiky jsou od
známé výtvarnice Elen Jilemnické.

Havárie na Opatovské. Naštěstí jen poničené zábradlí a pomačkané
plechy byly výsledkem havárie v Opatovské ulici, jež se stala 7. listopadu. Vůz
na snímku nezastavila jen červená na semaforu, ale i bezpečnostní zábradlí.

Jsou i jiné Chodovy. Tento, mezi Karlovými Vary
a Sokolovem, se ale může pochlubit jen povrchovou kolejovou
dopravou.

Smaragdové jubileum. Neuvěřitel-
ných 55 let společného života oslavili 26. října
na Chodovské tvrzi manželé Liduška a Karel
Svobodovi. Do dalších společných let přejeme
hodně radosti a porozumění.

Podzimní zákoutí. I takové pohledy nabídl letošní
podzim na Jižním Městě. Zima ale již převzala otěže času,
a milovníci barevných přírodních scenérií tak musejí počkat
až na jaro.

Vernisáž Aloise Merknera. V pro-
storách domu ve Steinerově ulici 8. listopadu
Alois Merkner uspořádal vernisáž olejomaleb
a uhlokreseb. Autor při skleničce dobrého vína
předvedl návštěvníkům své práce od roku 1942
po současnost. 
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Rada MČ Praha 11 dne 31. 11. 2007 
na své 25. schůzi mj.:

Souhlasila:
● S návrhem obecně závazné vyhlášky o ceno-

vé mapě stavebních pozemků
● S grantovým programem pro oblast kultury,

sportu a tělovýchovy na rok 2008 
● S návrhem druhé úpravy finančního plánu hos-

podářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2007

Schválila:
● Druhou úpravu finančního plánu hospodář-

ské činnosti MČ Praha 11 na rok 2007
● Uzavření smlouvy o nájmu bytů v domě zvlášt-

ního určení v Blatenské ulici č.p. 2146, Praha 4
● Pronajímání a podnajímání bytů v majetku

hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha
11, a bytů z kvóty hl. m. Prahy

● Dodatek dohody o ukončení nájemní smlou-
vy týkající se nájmu nebytových prostor
v Markušově ulici č. p. 1555

● Stanovení nové základní koncepce rozvoje
území, ochrany jeho hodnot, jeho plošného
a prostorového uspořádání, uspořádání kraji-
ny a koncepcí veřejné infrastruktury ve
vybraných lokalitách MČ Praha 11

● Podnět na změnu územního plánu v bývalém
areálu AGMECO – jižní část

● Záměr pronájmu objektu č.p. 620, v ulici
Květnového vítězství, Praha 4, včetně pozemku

● Grantový program pro oblast kultury, sportu
a tělovýchovy na rok 2008

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 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 12.–13. 12. ● Bachova x Mikulova

19.–20. 12. ● Blažimská x Klapálkova 18.–19.

12. ● Brandlova (za Startem) 11.–12. 12. ● Doub-

ravická 12.–13. 12. ● Hlavatého 12.–13. 12. ●

Chomutovická 12.–13. 12. ● 5.–6. 12. ● Křejp-

ského 5.–6. 12. ● Ledvinova 4.–5. 12. ● Majerské-

ho x Samohelova 18.–19. 12. ● Matúškova (u

Blankytu) 11.–12. 12. ● Michnova (vedle č.p.

1603) 4.–5. 12. ● Mnichovická 5.–6. 12. ● Mod-

letická 19.–20. 12. ● Mokrá x Zimákova 18.–19.

12. ● Plickova 12.–13. 12. ● Rujanská x Donoval-

ská (u TS) 18.–19. 12. ● Schulhoffova (u č. p. 794)

4.–5. 12. ● Štichova 5.–6. 12. ● Valentova (parko-

viště proti čp. 1737) 18.–19. 12. ● Ženíškova x

Květnového vítězství 18.–19. 12.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova x Filipova 10.–11. 12. ● Gregorova x

Hrudičkova 10.–11. 12. ● Hráského x Šustova

3.–4. 12., 17.–18. 12. ● Hrdličkova x Blatenská

10.–11. 12. ● K Dubu 3.–4. 12., 17.–18. 12. ●

Krejnická za OC Chrpa (chodník) 10.–11. 12. ●

Láskova x Malenická 3.–4. 12., 17.–18. 12. ●

Lažanského 3.–4. 12., 17.–18. 12. ● Nechvílova

1826–29 3.–4. 12., 17.–18. 12. ● Petýrkova

1953 10.–11. 12. ● Pod Vodojemem 3.–4. 12.,

17.–18. 12. ● U Nové dálnice 10.–11. 12. ● Voj-

tíškova za bývalým OC Meinl (chodník) 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 4. prosince nedostali do schránek, nebo byl pohozen na zemi, napište nám
prosím do redakce klic@p11.mepnet.cz a uveďte ulici a číslo popisné. Můžete volat i na
bezplatnou linku 800 104 300.

Neonové hvězdy a světelné girlandy zase
oznamují blížící se Vánoce, v obchodních

střediscích vytrvalý melodický hluk z reproduk-
torů opět hlásá svátky klidu. Už běží čas letoš-
ní velké nervozity, stresů. Nová, ovšem
pravidelně se vracející dimenze závěru každého
roku s sebou přináší i zvýšená rizika újmy na
zdraví. 

Majitelé motorových
vozidel rádi neradi přezou-
vají své nenasytné miláčky,
občas jim končetiny obalují
řetězy, aby je při změnách
okolností těch pout opět
zbavovali. Na silnicích způ-
sobně a včas brzdí, a děsí se,
že někdo méně způsobný
zezadu zkrabatí fasádu jejich
pohyblivého domečku.
Chodci zodpovídají sami za
sebe a dojít k úhoně je
opravdu snadné, stačí jeden

krok. Poznali jsme to už letos i u nás doma.
Nedošlo k tomu sice v naší městské části, ale to
opravdu jen na okraj, nehodí se o tomhle riziku
mluvit v minulém čase, vždyť letošní zima je
teprve v rozběhu. Martinův bílý kůň zjevně
nebyl jediný, koho má sněhová královna letos
v maštali, a meteorologové se nebrání říkat, že

i mrazy budou. 
Tak se snažme, ať čekár-

ny a ordinace lékařů nejsou
přeplněné přes průměrnou
hranici. O operačních sálech
ani nemluvě. Konečně, je to
náš zájem. A na sníh nežeh-
rejme. Vždyť to není jen
romanticky vzhledná pře-
kážka mezi námi a cíli naše-
ho často zbytečného spěchu.
Přírodu, pořád ještě lidmi
těžce zkoušenou, tahle peři-
na přímo laská. ◗

Jiří Bartoň

Tradičně nová dimenze 

Na žádost TOP HOTELS GROUP, a.s., rozhodl
odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy se souhla-

sem Technické správy komunikací hl. m. Prahy a obce,
že úsek Blažimské ulice v blízkosti nově vybudovaného
kruhového objezdu je z části v majetku akciové společ-
nosti a spadá do skupiny takzvaných účelových komuni-
kací. Odboru životního prostředí Úřadu městské části
Praha 11 bylo předloženo celkové dopravní řešení areálu
a ten souhlasil s rozhodnutím magistrátu za podmínek,
že bude zachován v této lokalitě průchod pro pěší, který

využije stávající chodníky. Odbor výstavby ÚMČ Praha
11 schválil návrh na vybudování závor, které znemožní
průjezd automobilů na obou stranách úseku problémové
komunikace, to znamená tou částí, která je soukromým
pozemkem hotelu. Veškeré problémy s průjezdem aut
v této lokalitě by tak měly být do budoucna vyřešeny. ◗

Dana Foučková

Nové členění Blažimské ulice

Blažimská ulice z pohledu od Archivu hl. m.
Prahy FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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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

Jak jsem sčítal
bezdomovce    

Zástupce starosty
Jan Meixner (ODS) 
komentuje

Před nedávnem jsem se zúčastnil společné
akce magistrátního Centra sociálních služeb

a Městské policie Prahy 11, jejímž cílem bylo
nejen zmapovat osoby bez domova na území Již-
ního Města, ale nabídnout jim i důstojné ubyto-
vání před blížící se zimou a pomoci jim získat
práci nebo sociální a právní poradenství. Upřím-
ně řečeno, pokud jde o úspěšnou resocializaci

této skupiny osob, jsem skeptikem, a proto mě

zajímalo, do jaké míry jsou si tito lidé schopni

vytvořit prostředí domova bez domova. Viděl

jsem pána, který v opuštěné, ale vzorně uklizené

a obrázky vyzdobené garáži chodil v bílých zim-

ních ponožkách, které byly opravdu bílé. 

Viděl jsem pána, který spal v neskutečném

doupěti, ale po probuzení se na mne díval velmi

moudrýma očima, filosofoval o životě a recito-

val básně. Viděl jsem ženu, radující se z manže-

la právě se vrátivšího z výkonu trestu. Viděl

jsem kohosi, kdo na otázku, kde je jeho druž-

ka, odpověděl, že ještě asi není dost opilá na to,

aby dorazila domů. Tím domovem byl stan

uprostřed rybízového pole těsně za hranicí Již-

ního Města. Viděl jsem i dvě nepředstavitelně

zapáchající figury, ležící pod lodžií jednoho

z panelových domů, opilé tak, že nebyly schop-
ny komunikace. Slyšel jsem i několik velmi
smutných příběhů.

Jen málokdy se podaří tyhle situace vyřešit.
Právě proto bych velmi rád poděkoval pracovní-
kům magistrátního Centra sociálních služeb,
kteří svou nelehkou a velmi často beznadějnou
práci vykonávají s vědomím, že i pětiprocentní
úspěch je úspěchem a pomocí bližnímu. Také se
hluboce skláním před přehledem, profesionali-
tou, ale i silným žaludkem příslušníků Městské
policie Prahy 11, včetně jejího ředitele pana
Schejbala, který s námi zůstal až do konce.

Jen pro pořádek: akce skončila těsně před
půlnocí a bezdomovců jsme nalezli devět. Ti
ostatní, které potkáváte na „metrech“, ještě
kdesi dopíjeli své krabicové bílé… ◗

Renomovaní architekti pro Jižní Město
Před krátkým časem byla založena skupina

externích odborníků, která bude pracovat
pod vedením architektů Jiřího Lasovského
a Petra Bílka. Významní architekti a jejich tým
budou nápomocni konzultacemi a radami
v oblasti regenerace a rozvoje městské části
Praha 11. Nutnost stanovit jednotící koncepci
jako podklad pro systematickou přípravu dlou-
hodobého procesu regenerace Jižního Města
a jeho koordinaci vedla k oslovení zmíněných
architektů. Regenerace bude totiž prováděna
vedle městské části i velkým počtem dalších
vlastníků a investorů. 

V roce 1971 bylo na území Jižního Města
započato se stavbou sídliště, které postupně
pohltilo dvě tehdejší obce Chodov a Háje
i s okolím. Poslední panelové domy byly dosta-
věny v roce 1993. Podle původní koncepce, na
které se Jiří Lasovský významným způsobem
podílel, mělo být Jižní Město soběstačným kul-
turním a výtvarně pojatým městským celkem
s vyšší občanskou vybaveností i dostatečným
počtem pracovních míst. Již tehdy si tvůrci uvě-
domovali tendence pražských sídlišť k atomiza-
ci funkčního členění a chtěli jí v případě
Jižního Města předejít. 

Kvůli nedostatku finančních prostředků
a tlaku tehdejších stavebních organizací, jimž

vyhovovala unifikace staveb, byly postaveny
pouze byty a základní vybavenost  s použitím
jen několika málo typů bytů a domů. Původ-
ně navrhovaná architektonická a urbanistická
koncepce se tak změnila v monotónní zástav-
bu. Proto má dnes Jižní Město jednu z nejvyš-

ších hustot obyvatel, nedostatek parkovacích
ploch a doposud nepostačující občanskou
vybavenost. Nový odborný poradní tým by
měl do budoucna pomoci vylepšit kvalitu
bydlení na Jižním Městě. ◗

Daniel Potocký

Gymnázium Omská 1300 

100 00 Praha 10-Vršovice
Gymnázium v Praze 10, Omská 1300, zve zájemce o vzdělávání v gym-

náziu pro školní rok 2008/2009 na Den otevřených dveří, který se bude

konat 12. 12. 2007 a 16. 1. 2008 od 16.00 hodin. 

Ve školním roce 2008/2009 otevře gymnázium celkem 3 třídy – 2 třídy

osmiletého gymnázia pro žáky 5. tříd ZŠ a 1 třídu čtyřletého gymnázia pro

absolventy 9. třídy ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Zřizo-

vatelem školy je hlavní město Praha.

Informace o vzdělávání a o škole, podmínky přijímacího řízení, vzdělávací pro-

gramy, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. jsou k dispozici

na oficiálních webových stránkách školy – www.omska.cz. Případné dotazy

rádi zodpovíme. Tel.: 267 311 317, příp. e-mail: info@omska.cz

Petr Bílek a Jiří Lasovský na schůzce u starosty Dalibora Mlejnského. FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Od Odboru životního prostředí Úřadu MČ
Praha 11 jsme obdrželi sdělení anonymní-

ho pisatele ze dne 15. 10. 2007, které pouka-
zuje na nepovolený zvířecí hřbitov na
severovýchodním úpatí Územního terénního
útvaru Milíčov. 

Podle veterinárního zákona může chovatel
sám na vlastním pozemku neškodně odstranit
kadáver zvířete v zájmovém chovu. Neškodným
odstraněním se v tomto případě rozumí zahra-
bání na místě vhodném z hlediska ochrany
zdraví lidí a zvířat i ochrany životního prostře-

dí, a to do hloubky
nejméně 80 cm a s pou-
žitím dezinfekčních pro-
středků. 

Vzhledem k tomu, že
pozemek s nepovoleným
psím hřbitovem je ve
správě městské části,
nelze jeho vznik akcep-
tovat a bude v nejbliž-
ších dnech odstraněn. 

Žádáme občany, aby
neodkládali ostatky
svých miláčků na
pozemky, které pro to
nejsou určeny. ◗

JUDr. Martina 
Maříková,  

odbor občansko-správní

Požaduje:
● aby případná křižovatka na D1 byla v celém

rozsahu městského typu se všemi protihlu-
kovými opatřeními a aby byla realizována až
po úplném zprovoznění celého jižního praž-
ského okruhu JVD včetně části 511, 512,
513 a 514

Schválila:
● plnění rozpočtu za I. – III. čtvrtletí 2007
● úpravy rozpočtu k 10/2007
●  nákup pozemku parc. č. 232/6 za 300 Kč za

1 m2

● finanční příspěvky na nákup věcných darů
pro školy a školky, které navštěvují děti z naší
městské části, a to pro ZŠ Ke Kateřinkám
40 000 Kč, ZŠ K Milíčovu 20 000 Kč, MŠ
Madolinka 10 000 Kč, MŠ Jažlovická
10 000 Kč a pro MŠ Sulanského 10 000 Kč

● generel cyklistické dopravy v městské části

● zřízení mateřské školy na pozemku parc.

č. 265/1, v ulici Vodnické

Bere na vědomí:
● prohlášení opozičních zastupitelů MČ

Praha-Újezd za Stranu zelených a Alianci

Jihovýchod k předčasnému ukončení 9. zase-

dání zastupitelstva

Na základě obdržené žádosti od Útvaru roz-

voje hl. m. Prahy ve věci předložení nových

podnětů ke změnám Územního plánu sídelní-

ho útvaru hl. m. Prahy zastupitelstvo schválilo

následující navržené změny:

● úpravu trasy regionálního biokoridoru

R4/41 mezi východním cípem Milíčovského

lesa a Botičem v rámci studie přeložky VVN

400 kV a posunutí ÚSES mimo trasu VVN

● úpravu trasy regionálního biokoridoru

R3/41 podél Botiče směrem k D1,  dále zru-

šit vodní plochu a biokoridor ÚSES přizpů-

sobit toku Botiče

● propojení celoměstského systému zeleně

mezi Kateřinkami a Šeberovem  včetně bio-

mostu přes D1, navrhnout ÚSES a stezku

pro chodce a cyklisty 

● v ploše ZK – zeleň krajinná mezi jihozápad-

ním cípem Milíčovského lesa, Formanskou

a VVN 400 kV a 2 x 110 kV změnit využití

na VV – veřejná vybavenost, např. škola nebo

služby, výhledově další lokální centrum MČ.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřední

desce, informačních vývěskách a na webových

stránkách úřadu. ◗
Pavla Pitrmanová, 

kancelář starosty

Odstranění nepovoleného zvířecího hřbitova

Výsadba zeleně na náměstí v Újezdě

Kontejnery na plasty 
a na nápojové kartony

Na podnět městské části, odbor ochra-
ny prostředí, Magistrát hl. m. Prahy

zajistil u akciové společnosti Pražské služ-
by zvýšení frekvence pro svoz kontejnerů
na plasty. V současné době se tak žluté
kontejnery vyvážejí dvakrát týdně. Doufá-
me, že díky tomuto opatření již nebudou
kontejnery přeplňovány, a zároveň se
okolo nich nebude hromadit nepořádek.

Dále byly osazeny kontejnery na nápo-
jové kartony, které jsou nyní součástí kaž-
dého místa tříděného odpadu (v městské
části je takových míst 10). Vyvážejí se jed-
nou týdně. V souvislosti s tříděním komu-
nálního odpadu žádáme o dodržování
základních zásad při jeho separování, jako
je např. sešlapování plastových lahví
a nápojových kartonů, rozkládání karto-
nových krabic apod. Děkujeme. ◗

Pavla Pitrmanová, 
kancelář starosty 

Jistě si čtenáři všimli, že byly koncem léta

vysázeny stále zelené keře a růže na újezd-

ském náměstí. Nyní v podzimním období byly

odpleveleny nové výsadby a doplněny zcizené

sazenice. Vysadily se vzrostlé stromky – tři vrby

u Návesního rybníka a tři lípy na náměstí.

V rámci sadových úprav náměstí jsme pro-

střednictvím Eltoda Citelum požádali odbor

městského investora o instalaci a financování

veřejných hodin. To, že byl náš požadavek
vyslyšen, dokládá fotografie a skutečnost, že
dvoustranné veřejné hodiny s reklamní plo-
chou, kterou bychom rádi osadili znakem naší
městské části, už měří na náměstí čas. ◗

Ing. Pavel Staněk,
odbor investiční

Zvířecí hřbitov. FOTO: PAVEL STANĚK

Náměstí krášlí nové hodiny.
FOTO: PAVEL STANĚK
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8 Školství

První dvojjazyčná česko-německá třída v Praze se bude v září příš-
tího roku otevírat v základní škole K Milíčovu, Praha 4-Háje.

Budoucí prvňáčci a rodiče se mohou o bezplatné výuce dozvědět
více ve čtvrtek 6. a 13. prosince, vždy od 15.30 do 16.30 hod.,
kdy proběhnou Dny otevřených dveří. Rodiče si budou moci
popovídat s učitelkami, které budou mít na starosti českou
a německou výuku dětí, prohlédnout si zázemí školy a vidět
„výuku nanečisto“, jíž se budoucí prvňáčci mohou zúčastnit. 

Zápis se bude konat 15. a 16. ledna 2008 od 14 do 17 hodin.
Více o škole K Milíčovu najdete na www.zsmilicov.cz. ◗

Eva Laňková

Otevírá se první
dvojjazyčná česko-
-německá třída v Praze

Česko-německou třídu najdete v červené škole. FOTO: ZŠ K MILÍČOVU

INZERCE

Třicet let… Přesně tolik roků uběhlo od doby,
kdy do základní školy Mendelova usedli

první žáci. Průměrný počet žáků školy byl v té
době pět set, průměrný počet pedagogických pra-
covníků se pohyboval kolem padesáti. Každý rok
odcházelo do života přibližně pět desítek žáků.
Všichni prožívali ve škole své malé úspěchy i neús-
pěchy. Mezi nejkrásnější okamžiky vždy patřilo
předávání vysvědčení. Provázelo jej hrdost žáka na
své dobré výsledky, pedagoga na svého žáka.

Třicet let… Po tak dlouhé době se musí
i v Mendelově základní škole přistoupit k rekon-
strukcím. Zatím se uskutečnila obnova tělocvi-
čen, jejichž slavnostní otevření se bude konat 6.
prosince 2007 v 16 hodin. Tělocvičny využívají ve
večerních hodinách občané, o sobotách a nedělích
místní oddíly při individuálních sportovních
akcích. Škola se chystá na celkovou rekonstrukci
hlavní budovy. Ve školním roce 2009/2010 bude
vítat prvňáčky již v krásném novém prostředí.

Ve stávajícím školním roce 2007/2008 je ve

škole čtyři sta padesát žáků a dvaačtyřicet peda-

gogických pracovníků. Školní vzdělávací pro-

gram Škola úspěšného života dává příležitost

všem dětem najít svou cestu, úspěchy i životní

styl.

Od 3. prosince 2007 do 4. ledna 2008

mohou občané zhlédnout výstavu našich

žákovských  prací pod názvem Bude zima, bude

mráz, a to v budově Úřadu MČ Prahy 11

v Ocelíkově ulici 672. ◗
Mgr. Marie Pincová, 

zástupkyně ředitelky školy

Mendelka slaví 30. narozeniny

Ke Mlýnu 1, 149 00, Praha 4, Újezd u Průhonic
tel.: 272 690 002, 777 336 805, 777 333 899 
e-mail.g.radev@seznam.cz, www.radev.eu

Zveme vás k ochutnání tradiční
české kuchyně, vybraných evrop-
ských specialit, velkých salátových
mís, gurmánských pochoutkek, atd.
Zajištujeme svatby, rauty, firemní
večírky. Pořádáme country a oldies
párty.

Otevřeno: Po-Pá 10.00-22.00
So-Ne 11.00-22.00

Vlastní parkoviště ve dvoře.

VLASTNÍ VÝROBNA
UZENIN 

S VZORKOVOU 
PRODEJNOU

Uzeniny vyráběné podle starých
receptur.

AKCE PROSINEC
Papriková klobása  65 Kč
Vídeňské párky   77 Kč
Libové párky  43 Kč
Gothaj  40 Kč
Uzená krkovice s.k.  78 Kč
Turistický salám- Radev 85 Kč

Otevřeno: Po-Pá 8.00-17.00
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Pro příznivce a obdivovatele kubismu připravi-
la Chodovská tvrz výstavu uznávaného klasika

a pokračovatele českého kubismu profesora Vác-
lava Menčíka.

Vernisáž výstavy slavnostně zahájil 6. listo-
padu kurátor chodovské galerie akademický
sochař Milan Martiník, mimo jiné sám Menčí-

kův žák, a PhDr. Jaro-
slav Holeček. Mezi
návštěvníky bylo
mnoho známých tváří,
hlavně z řad výtvarní-
ků a dalších umělců.

Autor působí jako
profesor VŠUP, je
bývalým asistentem
profesora Emila Filly
a jeho díla žádaná po
celé Evropě jsou
zastoupena v mnoha
významných institu-

cích i soukromých sbírkách. Pro návštěvníky je
výstava k vidění ve velké galerii Chodovské
tvrze až do 2. prosince. ◗

Dana Foučková

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

David Metaxas
v Malé galerii

V Malé galerii Chodovské tvrze se 4. prosin-
ce v 18 hodin uskuteční vernisáž k výsta-

vě keramických děl britského sochaře Davida
Metaxase. Sama výstava potrvá od 5. prosince
2007 do 6. ledna 2008. 

David Metaxas je britský sochař řeckého
původu. Narodil se na Bermudách a vyrůstal na
Isle of Man. S keramickým uměním se poprvé
setkal v základní škole a později se mu intenziv-
ně věnoval na Isle of Man College. Po ukonče-
ní kurzu studoval na keramické Univerzitě
v Derby, kde se specializoval na keramické
sochařství. Poté začal cestovat, hledaje inspiraci
v Evropě, Asii, Americe a Austrálii. Davidova
tvorba obsahuje odlehčené prvky, černý humor,
ale zároveň ukazuje i stinné stránky života.
Někdy je to poznat až na druhý pohled. ◗

Sandra Trantová

Menčíkův kubismus v Chodovské tvrzi

Dívčí pěvecký sbor Pražská kantiléna ze
Základní umělecké školy Jižní Město zís-

kal na mezinárodní soutěži pěveckých sborů

v italské Riva del Garda mezi dětskými a mlá-
dežnickými sbory dvě zlatá pásma v kategoriích
duchovní a lidové hudby. Na soutěži, která se
konala od 14. do 18. října, vystoupilo 36 sborů
z 18 zemí světa.

Zároveň dostala Pražská kantiléna nejvíce
bodů ze všech zúčastněných českých sborů.
Úspěch na mezinárodní soutěži pěveckých
sborů završila sbormistrovská cena pro Leu
Šebešovou.

K vysokému bodovému ohodnocení sbor
přesvědčil porotu krásnou barvou zvuku, čistou
intonací, přesvědčivým projevem a výbornou
dramaturgií soutěžního programu. ◗

ZUŠ Křtinská

Pražská kantiléna zazářila v Itálii

Autor obrazů Václav Menčík.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Ze zahájení výstavy.

Keramika Davida Metaxase. 
Krásná modrá obloha a skvělá Pražská
kantiléna. FOTO: ZUŠ KŘTINSKÁ
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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. Jar-
níkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. U Kunratic-
kého lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov a kolejí JM.
Internet zdarma
Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazyko-
vých kurzů, workshopy streetartových a cirkuso-
vých disciplín.

PROGRAM V PROSINCI 2007
■■ 1. 12., 10.00: Kreativní dílna pro celou rodinu,
Mikuláš – výroba ozdob a masek na mikulášský průvod
■■ 1. 12., 15.00: Loutky bez hranic – Poklad baby
Mračenice, veselá pohádka s kurážnou princeznou,
nesmělým princem, zlou ježibabou a hloupou kočkou. 
■■ 5. 12., 10.00: Husy na tahu – Mikulášský příběh,
divadelní představení a nadílka
■■ 5. 12., 18.00: Velký Mikulášský průvod s vozem,
pouličním divadlem, fireshow, čertíky i čerty, adílky a
anděly a Mikulášem. Trasa: Pošepného náměstí – OC
Chodov – KC Zahrada
■■ 8. 12., 13.00–17.00: Výtvarná dílna pro nejmenší
■■ 8. 12., 11.00–19.00: Sekáč v Zahradě, bazar knih,
hraček, fotek, obrazů a oblečení. 
■■ 8. 12., 17.00: Ninočka a Klaa: Epi, Epičky, divadel-
ní představení
■■ 8. 12., 19.00: Divadlo HoME: DoMA, divadelní per-
formance. Divadlo HoME představuje svůj vydařený
bytový divadelní projekt DoMA/at home. 
■■ 8. 12., 21.00: Módní přehlídka, převleky ze sekáče
a recyklovaná móda na nejkrásnějších modelkách
■■ 8. 12., 19.30: Taliesyn, koncert folkové kapely
■■ 8. 12., 21.30: Tančírna, DJ Kobza
■■ 9. 12., 14.00: Mikulášský karneval s ATS Domino
■■ 12. 12., 10.00: Jakub Folvarčný – O hadovi. Jak
se to stalo, že se had stal hadem?, pohádka. 
■■ 13. 12., 18.30: Otevřená výtvarná dílna pro dospělé
■■ 13. 12., 20.00: Jižní JaM – Eskalator (hip-hop),
třetí koncert série Jižní JaM 

■■ 14. 12., 10.00 a 12.00: The Bear Educational The-
atre – The Christmass Carol. Vánoční koleda.
■■ 15. 12., 13.00–17.00: Výtvarná dílna pro nejmenší
■■ 15. 12., 15.00: Buchty a loutky – Andělíček Toní-
ček, co se může stát malému andělíčkovi Toníčkovi.
■■ 16. 12., 20.00: J. J. Ryba: Česká mše Vánoční,
tradiční vánoční koncert.
■■ 18. 12., 10.00 a 20.00: Teátr Víti Marčíka – Setká-
ní před Betlémem.  
■■ 19. 12., 10.00: Divadlo Husy na tahu: O medvě-
dovi, který nebyl. Co se stane, když jako medvěd
nemůžete upadnout do zimního spánku?
■■ 22. 12., 10.00: Kreativní dílna pro celou rodinu,
výroba vánočních ozdob
■■ 22. 12., 15.00: Divadlo Husy na tahu – Vánoční
příběh
■■ 22. 12., 16.00: Zpívání koled

Více na www.kczahrada.cz

PROGRAM V PROSINCI 2007:

KONCERTY:

■■ 3. 12., 19.00: Koncert vokálního souboru Dobrý
Večer Quintet.  Jazz, swing, spirituály, písně osvoboze-
ného divadla, pop, Beatles. Poprvé na Chodovské tvrzi!

■■ 5. 12., 19.00: Předvánoční ladění. Pražské žesťové trio
symfoniků: Vladislav Kozderka – trubka, Jiří Novotný –
pozoun, Tomáš Kyral – lesní roh. 

■■ 6. 12., 19.00: Vánoční koncert Kryštofa Leciána –
violoncello a Mariny Kantor (Izrael) – klavír. Záštitu
nad koncertem převzal velvyslanec Izraele v ČR. 

■■ 10. 12., 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“.

■■ 12. 12., 19.00: Vánoční koncert herečky Simony Post-
lerové (zpěv) a jejího manžela Zdeňka Hráška (kytara)

■■ 16. 12., 19.00: Vánoční koncert souboru MUSICA
DOLCE VITA. Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie
Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová – harfa. 

■■ 20. 12., 19.00: Vánoční rozjímání. Štěpán Rak – kytara.

■■ 21. 12., 19.00: Vánoce na Chodovské tvrzi. Jaroslav
Svěcený – housle, Julie Svěcená (13 let) – housle, Jitka

149 00 Praha 11, Ledvinova 9, tel./fax: 267 914 831
(úterý–neděle 13.00–19.00, zavřeno 24. 12. a 31. 12.)
www.chodovskatvrz.cz
E-mail: info@chodovskatvrz.cz

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

a tachometry • Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou 

Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

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

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

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

Navrátilová – cembalo. Zazní hudba A. Vivaldiho, A. Corel-
liho, G. Tartiniho, G. F. Händela, a dalších autorů.

GALERIE – VÝSTAVY:
Velká galerie:
■■ 7. 12. – 6. 1. 2008: Sbírka PhDr. Vladimíra Železného
– 60. léta.
Malá galerie:
■■ 5. 12. - 6. 1. 2008: David Metaxas (GB) – sochy.
Schodiště: 
Tvrz a region v historii – novelizovaná trvalá expozice
Klubání – Fotografie měnící se tváře Jižního Města. 

PŘEDNÁŠKA:
Čeští polárníci Alena a Jaroslav Klempířovi se vracejí
z Grónska na Chodovskou tvrz. Cyklus besed a projekcí.
■■ 4. 12., 19.00: Polární svět a my IV. – Vánoce v Grónsku.

POHÁDKY:
■■ 2. 12., 15.00: O Líných strašidlech, Pohádkové divadlo. 
■■ 9. 12., 15.00: Kocourkov, Divadlo Forman a Herodes. 
■■ 16. 12., 15.00: O smutném tygrovi, Divadlo Forman
a Herodes.

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

Z PROGRAMU V PROSINCI 2007:
■■ 8. 12., Mikulášská sobota, program s divadélkem,
výtvarnou dílnou a čertovskou nadílkou
■■ 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 dopoledne.
■■ Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně.
■■ Večerní cvičení s 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 pro děti 5–7 let, 8–11 let, po, st odpol.
■■ Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt 16.00.
■■ Zdravotní cvičení dospělých na míčích, po 18.30.
■■ Pískání na flétnu pro děti od 3 let, po odpol.
■■ Pohybový kurz základů lidových tanců pro rodiče
s dětmi od 2 let, středa 11.00
■■ Herna pod střechou, po–čt  9.00–12.00, po–st
16.00–18.00.

Více na http://benjamin.webpark.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

Otevřeno
Po–Pá: 9.00–19.00 hod.
So: 9.00–17.00 hod.

atvrz.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 PROSINCI 2007
■■ 1. 12., 10.00–11.30: Hudební čarování. Hudební hrát-
ky se zpěvem, hrou na Orffovy nástroje a hrou na tělo.
Vstup zdarma. Určeno pro volně příchozí děti od 7 do 12
let.
■■ 6. 12., od 17.30: Filmování v Klubu Beroun.
■■ 8. 12., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenise. Pro
volně příchozí děti a mládež od 7 do 16 let. S sebou:
Pálku, míček, boty se světlou podrážkou. Startovné: 20
Kč/účastník.
■■ 8. 12., od 17.00: Vánoční koncert. Vystoupení dětí
z kroužků DDM JM. Místo: Žižkovské divadlo JC. 
■■ 10. 12., 17.30–19.00: Pexesování. Zcela netradiční tur-
naj v hraní pexesa. Určeno pro děti od 6 let, mládež
i dospělé. Vstupné zdarma. S sebou přezutí. Místo: DDM
JM, Šalounova – Klub Beroun.
■■ 15. 12., 10.00–11.30: Buď fit! 90 minutová lekce aero-
biku. Určeno pro volně příchozí mládež od 14 let a dospě-
lé. Vstupné: 60,- Kč.
■■ 15. 12., 10.00–12.00: Staročeské Vánoce v DDM.
Otevřená rukodělná dílna pro volně příchozí děti od 5 let,
mládež a dospělé. Výroba vánočních dekorací z papíru,
vosku, těsta a přírodního materiálu. Vstupné: 20 Kč.
Místo: DDM JM, Šalounova a Květnového vítězství.
■■ 16. 12., 14.00–16.00: VOSA. Otevřený volejbalový tur-
naj pro volně příchozí hráče z řad mládeže od 15 let. Star-
tovné: 30 Kč/hráč. Místo: Tělocvična, ZŠ Ke Kateřinkám.
■■ 20. 12., od 17.30: Filmování v Klubu Beroun.

Více na www.ddmjm.cz

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HL. M. PRAHY

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

Z PROGRAMU V PROSINCI 2007:
■■ 1. 12., 10.00–16.00: Staročeský Mikulášský jarmark,
vstupné: dospělí 60 Kč, děti od 4 let, studenti, důchodci
30 Kč, 1 dospělý+2 děti 100 Kč, 2 dospělí+2 děti 160 Kč
■■ 8. 12.: Vánoce ve středu Čech (vycházka), Nutná
rezervace! Účastnický poplatek 60 Kč. 
■■ 10. 12., 14.00–18.00: Vánoce na statku – tentokrát
ve znamení Betlémů, vstupné: dospělí 50 Kč, děti od 
4 let, studenti, důchodci 30 Kč, 1 dospělý+2 děti 90 Kč, 
2 dospělí+2 děti 130 Kč.
■■ 21. 12. 2007–1. 1. 2008: Betlémy na Toulcově dvoře
(výstava), otevřeno denně od 14.00 do 16.00. Vstupné
dobrovolné. 

Více na www.toulcuvdvur.cz

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

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V 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 PROSINCI:
■■ 1. 12., 18.00: Život, věda a víra aneb Evangelium vs.
Evoluce, Přednášející: Mgr. Libor Votoček, MFF UK
Praha, Proč je evoluce nedůvěryhodná víra? Co může
věda dokázat? Čemu věříte a proč? Nelhal Vám někdo ve
škole? Zajištěno občerstvení i přátelská atmosféra.

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 

Nabízíme zdravotně postiženým možnost
uspořádat výstavy v prostorách našeho klubu.

Více na www.zelenyptak.cz

II. ročník Setkání Mikulášů
5. prosince 2007, 15.00–16.30 

ve vstupním kruhovém foyer CENTRA CHODOV 

SOUTĚŽ O NEJSYMPATIČTĚJŠÍ MIKULÁŠSKOU
SKUPINU JIŽNÍHO MĚSTA

Každá skupina mikulášských masek, která se zare-
gistruje u pořadatelů od 15:00 do 16:00, bude

zařazena do soutěže o nejsympatičtější mikuláš-
skou skupinu Jižního Města. Pro skupiny mikuláš-

ských masek bude připraveno malé pohoštění.  

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY 
zve všechny milovníky adventní atmo-
sféry na vánoční koncert, který se bude

konat 12. prosince od 19 hodin. Na
koncertu vystoupí soubory ze Základní
umělecké školy Jižní Město a dětský
pěvecký sbor Srdíčko při mateřské

škole v ulici A. Drabíkové.

235 300 220, 739 034 488,

• 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

www.celeste.cz

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

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!
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INZERCE

IV Kulturní přehled PROSINEC 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 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: 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

Více na http://chodovska.farnost.cz

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

Z PROGRAMU V PROSINCI 2007:

■■ 1. 12., 9.00: Pohlazení na duši slovem a hudbou.
Celodenní adventní setkání. Vystoupí Jan Mária
Joza, Marta Korečková, Mária Zítková, Věra Soukupo-
vá, zpívá Zuzana Kohoutová, Zlatka Schindlerová, dět-
ský flétnový sbor pod vedením Světlany a Ireny
Vojtových). 

■■ 3. 12., 19.00: Chvíle rozjímání se sv. Terezií z Lisi-
eux. Přednáší Jan František Tichý, člen sekulárního
františkánského řádu. Relaxační hudba – Hudební
sdružení Potichoučku. 

■■ 5. 12., 15.00: Vernisáž vítězných studentských
prací mezinárodní výtvarné soutěže Design Agi-
anst Fur 2007“Fashion Victims“. Programem provází
Jaroslav Dušek, úvodní slovo Zdeněk Hajný, zástupci
reklamní agentury Publicis, jejíž odborná porota vítěze
vybírala. Rytmy Flamenga zahraje kapela La Afición.

■■ 5. 12., 19.00: Tajemství Betlémské hvězdy jako
symbolu vánoc. Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.

■■ 6. 12., 19.00: Posvátná geometrie – menhiry,
pyramidy a gotické kostely. 

Přednáší lektor seminářů Feng Shui Ing. Mojmír
Mišun.
■■ 7. 12., 19.00: Poetická čajovna Jarmily Moosové.
Vystoupí Stanislav Háber – básník a spisovatel z Brati-
slavy a Zuzana Voznicová z Těšína – spoluautorka bás-
nické sbírky Dva tóny, kterou oba autoři slavnostně
společně pokřtí.

Distribuce knih Pavel Dobrovský BETA
nabízí prodej knih pro veřejnost se slevou 15 %

adresa: Květnového vítězství 332/31, Praha 4, 149 00
všední dny 7.30–15.30, prosincové soboty 8.00–15.00, neděle 8.00–14.00

Nabízíme knihy všech žánrů, od beletrie, dětské literatury, až po encyklopedie, literaturu faktu, military.
Knihy je též možné objednat přes náš internetový obchod a objednávku následně osobně vyzvednout.

Tel.: 272 910 733, fax: 272 913 830, e-mail: info@dobrovsky.cz,
web: www.dobrovsky.cz, eshop: www.knihycz.cz

Nová pobočka gymnázia ALTIS Praha – PETROVICE!
Od 1. 9. 2008 může vaše dítě studovat blízko domova – gymnázium sídlí 

v ZŠ Dopplerova, kde bude až 10 tříd.
Víte, co může vaše dítě ztratit, když nebude studovat na dobré škole? Je to možnost prožít

lepší osobní a profesní život, být samostatný, sebevědomý a znalý! Zdá se vám to málo?   
Soukromé gymnázium ALTIS vašim dětem nabízí více.

Šance ke studiu v osmiletém, šestiletém i čtyřletém cyklu na gymnáziu s vynikajícími výsledky
– poslední dva roky máme 100 % úspěšnosti přijetí  absolventů na vysoké školy v ČR, za

celou dobu existence od roku 1992 je úspěšnost na VŠ 90 %! Připravíme studenty na jazykové
zkoušky a mezinárodní bakalariát. Nadstandardní vzdělávací program gymnázia.

Dny otevřených dveří: 13. 12. 2007, 17. 1. 2008, 7. 2. 2008 – vždy od 15.00 hodin.
Proběhnou v hlavní budově gymnázia na adrese:

SOUKROMÉ GYMNÁZIUM ALTIS, Praha – Kunratice, K Libuši 57. Jiné termíny
možné individuálně po dohodě. Nabízíme velmi oblíbené testy studijních předpokladů.

Navštivte naše www.altis.cz!  Ptejte se!
Přijmeme až 3 třídy osmiletého gymnázia, včetně jazykového studia, podle zájmu i třídu

šesti a čtyřletého gymnázia. Rovněž je možný přestup i do vyšších ročníků gymnázia.
Tel.: 244 912 007, e-mail: vedeni@altis.cz

Třídy otvíráme i v Praze – Kunraticích, (BUS 154).

■■ 9. 12., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají…. Mantry.
Na kytaru hraje, zpívá a slovem doprovází Richard
Holický.
■■ 10. 12., 19.00: Jejich jest království. Pořad nejen ze
stejnojmenné knihy na téma etického chování vůči zví-
řatům a jejich osudu připravila a účinkuje Alena Heino-
vá. Hlavním protagonistou je prof. Radovan Lukavský, 
■■ 11. 12., 17.30: Cesta srdce. Přednáší PhDr. Marta
Foučková.
■■ 12. 12., 19.00: Ticho, jak Dakšinamurti a Ramana
předávali učení. Přednáší filosof, jogín PhMr. Rudolf
Skarnitzl.
■■ 13. 12., 19.00: Jan A. Komenský – vlastní životo-
pis. Úvodní slovo Adolf Inneman, přednes Radovan
Lukavský, Milan Friedl, hudební doprovod Petr Tvrdek,
projekce obrazů a snímků NASA z vesmíru Zdeněk
Hajný.
■■ 18. 12., 19.00: Cesta lásky. Přednáší etikoterapeut-
ka Zdenka Hoffmanová.
■■ 19. 12., 19.00: Vánoční povídání s Janem. Povídá-
ní s Ing. Janem Konfrštem.
■■ 20. 12., 19.00: Kdo jsme a proč jsme zde? Před-
náška 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
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Keramická skulptura u dvouvěží Kupa
v centrální části Hájů připomíná šachové

figurky. Jmenuje se však Květy. V navazující
ulici Anežky Malé bydlí paní Květoslava Ereto-
vá. Potkáte ji, a většina z vás ani netuší, že jí
náleží titul velmistryně v šachu a že vlastní
úctyhodnou sbírku cen a diplomů za skvělá
umístění v tomto sportovním odvětví.

Jejím největším šachovým úspěchem byla
dvojnásobná účast na tzv. turnaji kandidátek
a bronzová medaile na šachové olympiádě
v polském Lublinu v roce 1969. Slovník osob-
ností z roku 1999 jí přiřkl tuto medaili už na
olympiádě v Holandsku v roce 1957, kdy dosá-
hla nejlepšího výsledku na druhé šachovnici.

Na mistrovstvích Českoslo-
venska získala Květoslava
Eretová třiadvacet medailí,
z toho devět zlatých. Za
umístění na mezinárodních
turnajích jí v roce 1986 udě-
lil kongres Mezinárodní
šachové federace titul vel-
mistryně - grant maitre
femine a v anketě o nejlepší
českou hráčku století v roce
2005 získala druhé místo. 

Květoslava Eretová bydlí
v Jižním Městě už téměř tři
desetiletí a je zde spokojená.
Povídáte si a máte příjemný
pocit z usměvavé, milé ženy.
„Škoda, že diplomy o umístění v šachových
soutěžích bývají často takové strohé,“  projeví
své estetické nároky. Na stěně má zavěšeny spíš
ty malebnější. Je však také věcná a co možná
přesná. Zaujalo ji, že článek o ní má mít
v názvu šachový termín gambit. „Oběť pěšce
v zahájení, kterou soupeř může, ale nemusí při-
jmout,“ reagovala bezprostředně. Květoslava
Eretová již nehraje závodně, ale na internetu
v šachových hernách své soupeře většinou porá-
ží. Jen odborný šachový program Fritz jí bere
dech.

Velmistryně není zaměřena jednostranně.
Prohání svůj rotoped, chodí na pěší túry a pěs-
tuje  dobrou kondici. Věci společné a veřejné jí
také nejsou cizí. V bytovém družstvu jejich

domu, které dbá na kvalitu a údržbu objektu,
pracuje léta jako předsedkyně kontrolní komi-
se. Pokud se týká šachu, myslí si, že by se v Praze
11 mohlo dít kolem této hry víc než dosud,
zejména mezi dětmi a mládeží. Sama by vhod-
ným způsobem přispěla. Květoslava Eretová má
ráda stromy, říká: „Jsou náš život.“ Pozorně je
vnímá při procházkách i pohledem z okna.
Doporučuje, aby se v naší městské části zrodilo
něco podobného jako v jednom východočeském
městě: „Rodičům malých dětí by mohlo být
nabídnuto, aby zaplatili stromek, nově zasazený
ve veřejné zeleni, který pak ponese jméno jejich
dítěte.“ Rodiče a dítě by pak sledovali, jak si
vede „jejich“ strom i zeleň okolo. ◗

Jiří Bartoň

Květoslava Eretová za svým počítačem. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

„Gambit“ Květoslavy Eretové

Příjemné pozvání na vánoční trhy pro všech-
ny připravila Městská část Praha 11. Ty

letošní se budou konat na pochozí zóně v blíz-
kosti stanice metra Háje. Zahájení spojené
s otevřením vytápěného stanu, který bude po
celou dobu trhů nabízet výtvarné dílny s téma-

ty vánočních tradic, se uskuteční 5. prosince od
15 hodin. Spojeno je s mikulášským průvodem,
jež začne od 18 hodin na Pošepného náměstí.
O zpestření se každý den odpoledne postarají
dětské soubory s tanečními, divadelními
a pěveckými ukázkami. Tu pravou vánoční

atmosféru pak vytvoří adventní koncert 22. pro-
since od 19 hodin. Závěr trhů v předvečer Štěd-
rého dne bude spojen s pohádkou a zpíváním
koled. Podrobný program bude k dispozici na
všech informačních místech městské části. ◗

Dana Foučková

Bronzová medaile z Lublinu 1969.

Vánoce už pomalu klepou na dveře…

Kapříci a andělé patří neodmyslitelně k vánoční atmosféře. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ



Klíč 14 ■ 2007 www.praha11.cz

10 Život na Jižňáku

Vedení městské části se již v prvopočátku
svého působení na radnici rozhodlo věno-

vat nejen rekonstrukcím celých obytných
domů, ale i jednotlivých bytů. „Čtyři byty,
které nyní nabízíme k pronájmu, se podařilo
zrekonstruovat opravdu nadstandardně a právě
teď, kdy se blíží předvánoční období, lze nabíd-
ku městské části chápat jako dárek pro občany,
kteří chtějí bydlet v Praze 11,“ řekl zástupce sta-
rosty Luděk Zítka. 

Zájemci o pronájem se musejí přihlásit do
výběrového řízení, tedy vyplnit a podat přihláš-

ku. Ta je k vyzvednutí v informační kanceláři
úřadu nebo na bytovém oddělení majetkopráv-
ního odboru v Ocelíkově ulici 672. V elektro-
nické podobě je ke stažení na www.praha11.cz
– radnice – úřad – odbory úřadu – tiskopisy
odborů – majetkoprávní.

Přihláška musí být předložena nejpozději
19. prosince 2007 do 17.30 hodin v podatelně
ÚMČ Praha 11.

Seznam nabízených bytů:
■ 2+1 = 3+kk, byt č. 29, Mikulova ul.

č. p. 1573, celková plocha 66,79 m2,  
■ 2+1, byt č. 54, ul. Anny Drabíkové č. p. 535,

celková plocha 62,74 m2, 
■ 2+1, byt č. 107, ul. Ke Kateřinkám

č. p. 1392, celková plocha 47,47 m2, 
■ 2+1, byt č. 97, Tererova ul. č. p. 1551, cel-

ková plocha 47,47 m2.  
O výsledku výběrového řízení se může ucha-

zeč informovat v úřední dny a hodiny osobně 

na bytovém oddělení
majetkoprávního odbo-
ru, nebo kdykoliv na
tel. 267 902 255–7.
Vyhlašovatel vyrozumí
písemně pouze vybra-
ného zájemce. ◗

Dana Foučková

INZERCE

Městská část nabízí rekonstruované byty

VÝBĚR Z DŮLEŽITÝCH PODMÍNEK
PRONÁJMU: 
●● právně způsobilá osoba s občan-
stvím ČR s trvalým pobytem na území
ČR, nemající v ČR nájemní nebo bře-
menné nebo vlastnické či spoluvlast-
nické právo k užívání jiného bytu, 
●● nesmí být společníkem ve společ-
nosti s ručením omezeným, kde je
vlastnictví obchodního podílu spojeno
s právem užívat byt,  
●● musí předložit budoucímu možné-
mu pronajímateli písemnou přihlášku
na stanoveném tiskopise, která musí
být vyplněna ve všech bodech,  
●● podpis musí být úředně ověřen. 

KRITÉRIA VÝBĚRU NÁJEMCE:
výše částky nabídnutého základního
měsíčního smluvního nájemného, jež
bude nájemce platit po dobu nájmu
bytu, přičemž nabídka uchazeče musí
být  vyšší než stanovená minimální
částka.

Byt v Mikulově ulici.

Byt v ulici 
Ke Kateřinkám.
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Volání o pomoc. V panelovém
domě ve Steinerově ulici se 5. listopadu ozý-
valo z jednoho z bytů sténání a volání
o pomoc. Po příjezdu na místo hlídka uvnitř
nalezla ženu pokročilého věku, která jevila
známky duševní poruchy. Z tohoto důvodu
byla přivolána záchranná služba, která pře-
vezla ženu do nemocnice k vyšetření.

Černý pasažér. V ranních hodinách
6. listopadu, bylo oznámeno, že ve stanici
metra Chodov má revizor dopravních pod-
niků problémy s jedním z cestujících.
Hlídka městské policie po příjezdu zjistila,
že muž, který cestoval bez jízdenky, verbál-
ně napadl pracovníka dopravních podniků.
Po předložení dokladů zjistila, že se jedná
o celostátně hledanou osobu. Muž byl hlíd-
kou předveden k dalšímu šetření na Policii
ČR.

Sprejeři chyceni při činu. Stráž-
níci vyjeli 9. listopadu do Mendelovy ulice,
kde se podle oznámení na linku 156 pohy-
bovali tři podezřelí muži. Po příjezdu na
místo hlídka zadržela tři mladistvé, kteří
spreji poškozovali objekt provozovny
Shark. Jelikož vzniklo podezření ze spáchá-
ní trestného činu poškozování cizí věci –
sprejerství, byli všichni tři mladíci omezeni
na osobní svobodě a předáni k dalšímu šet-
ření Policii ČR. 

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Již delší čas je eskalátor z Mendelovy ulice na
tzv. pochozí zónu u stanice metra Háje mimo

provoz. Proč tomu tak je? Situace je zapříčině-
na neochotou dalších tří spoluvlastníků nést
náklady na úklid a údržbu pochozí zóny, jejíž
součástí jsou i ony nefunkční jezdicí schody.
Městská část Praha 11 jako jediný spolumajitel
z veřejných prostředků udržuje, opravuje
a uklízí pochozí zónu na Hájích. Bohužel je
v tomto úsilí osamocena, vše se děje bez spolu-
práce a finančního podílu ostatních spoluvlast-
níků, tedy České pošty a společností M.A.R.S.
a Veronex. To má za následek mimo jiné to, že
není opraven, respektive vyměněn, ani zmiňo-
vaný eskalátor do Mendelovy ulice. 

Případná oprava eskalátoru by přesahovala
částku půldruhého milionu korun. Důvodem
je nutnost objednat individuální náhradní díly,
neboť instalovaný eskalátor je starého typu
a sériově se už dlouho nevyrábí. Cena úplné
výměny pohyblivých schodů za nové by pak
překročila částku tří milionů korun. 

Vzhledem k technickému i morálnímu
zastarání docházelo v minulosti k stále častěj-
ším poruchám. Před jeho vyřazením z provozu
byly jen v roce 2006 provedeny tři střední opra-
vy. K tomu přistupovala vysoká energetická
náročnost a další faktory, které jsou příčinou
současného stavu jezdicích schodů. 

Dosud platná dohoda o správě pochozí zóny
je pro městskou část nevýhodná, proto podala
její výpověď. Vede také intenzivní jednání
o nové dohodě s výše zmiňovanými třemi sub-

jekty, která však nepřinášejí pozitivní výsledky.
Již vloni se konalo výběrové řízení s cílem zpro-
voznit eskalátor, avšak realizace městskou částí
připraveného a projednaného plánu vázne na
souhlasu a finanční účasti spoluvlastníků.

Proto vedení městské části předloží zastupi-
telstvu návrh na financování výměny eskaláto-
ru za nový z rozpočtu Prahy 11 na rok 2008
v plné výši. To by umožnilo provést brzkou
instalaci nových jezdicích schodů a vyřešit tak
stávající problém ve prospěch občanů bez ohle-
du na postoje spoluvlastníků. Následně by pak
s nimi pokračovala jednání o definitivním řeše-
ní. ◗

Odbor správy majetku MČ Praha 11

Televizní Aktuál a Metropol TV v prosinci

Proč eskalátor nejezdí?

Eskalátor za zamčenými mřížemi.
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Po letech problémů a oprávněných stížnos-
tech na chodovskou lávku se blýská na lepší

časy. Starostovi Daliboru Mlejnskému se po
složitých jednáních s magistrátem podařilo
dohodnout její opravu.

„Přestože lávka není naším majetkem, chce-
me problém vyřešit. Na jaře jsme požádali
město o její převedení do naší správy. Jelikož je
tento krok organizačně zdlouhavý, zahájil jsem

jednání přímo s odborem městského investora,
které se podařilo úspěšně uzavřít,“ řekl starosta.

Jediné na čem závisí zahájení prací, je tep-
lota. S opravou se začne, jakmile se ustálí nad
+5° C. ◗

Josef Škvor

Televizní týdeník Aktuál z Prahy 11 má
premiéru vždy v pondělí ve vysílání

Metropol TV. Shlédnout jej ovšem můžete
v podstatě kdykoliv, po celý týden je pořad
reprízován ve dvouhodinovém intervalu. 

Zatím bohužel nemohou zdaleka všichni
obyvatelé Prahy 11 naladit ve svých domov-
ních rozvodech vysílání Metropol TV. Proto
je zde ještě další možnost, na internetové adre-
se   můžete sledovat živé vysílání této televi-
ze – tzv. „stream“. Kromě toho si z archivu
na této webové stránce můžete přehrát všech-
na starší vydání Aktuálu a to buď celá, nebo

jen jednotlivé reportáže, jejichž témata vás
nejvíce zaujmou.

A na jaká témata se můžete těšit ve vydá-
ních vysílaných v první polovině prosince?

Na začátku měsíce budete moci shlédnout:
■ Veřejná prezentace Generelu zdravotnictví

MČ Praha 11
■ Causa: Nejezdící eskalátory na pochozí

zóně
■ Praha 11 nabídne za nejvyšší nájemné 4

kompletně zrekonstruované byty – předsta-
vení bytů

■ Reportáž z Aerobic Cup Rabbit - 1. ročník
závodů v aerobiku

■ Kulturní tipy na prosinec – Chodovská tvrz
V dalším vydání týdeníků uvidíte:
■ Jak probíhalo veřejné setkání občanů se sta-

rostou na Opatově
■ Reportáž z výjezdního zasedání zastupitel-

stva Praha 11 v Příbrami
■ Pozvánka na Vánoční trhy, které se budou

konat na Hájích
■ První vánoční „vlaštovka“ – rozsvěcení

ozdobené lípy na Jírovcově náměstí ◗
Jiří Němeček

Lávka na Chodově se začne upravovat

Chodovskou lávku čeká úprava povrchu. 
FOTO: DANIEL POTOCKÝ



Klíč 14 ■ 2007 www.praha11.cz

12 Život na Jižňáku

HÁJE STŘED – STAROBYLÁ

Vymezení území a charakteristika stavu
Lokalita Háje střed s 2 812 byty se rozprostírá na ploše 32,43 ha, pane-
lová zástavba v okolí Starobylé ulice s 288 byty na ploše 3,4 ha. Celek
ve střední části Hájů v těsné blízkosti metra je z jihu vymezen Opatov-
skou ulicí, na severu za Hviezdoslavovou ulicí původní rodinnou zástav-
bou, na západu ulicí U Modré školy a na severovýchodě Výstavní ulicí,
za níž sousedí již s volnou přírodní plochou směrem k hostivařské nádr-
ži. Vyústění Opatovské do Výstavní ulice tvoří v podstatě nástupní pro-
stor z východního směru pro celé Jižní Město.

Území má nejužší vazby na živý prostor při stanici metra a je charak-
terizováno prorůstáním celoměstských funkcí do nitra obytné zóny.
V krátké vzdálenosti směrem na sever a východ se charakter prostoru
zklidňuje. Protože se jedná o jednu ze starších částí Jižního Města, je zde
již poměrně vzrostlá zeleň.

Lokalita Starobylá je zasazena v rodinné zástavbě starých Hájů. Vyme-
zena je ulicemi Květnového vítězství, Kazimírovou, Kryštofovou a východ-
ní hranou pozemků rodinných domů podél Pacajevovy ulice. Čtyřpodlažní
domy zde vymezují nerušené vnitřní prostory příjemného měřítka.

Studie regenerace Jižního Města – díl 11.
V minulém čísle jsme vám představili lokalitu Háje jih, v tomto čísle se můžete seznámit s další částí Jižního Města. Dnešní díl
bude o lokalitě Háje střed a Starobylá.

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 sever Odbor územního rozvoje

Ortofotomapa – Opatov jih.

Ul. Opatovská a pochozí zóna
Háje. Plickova 564–566.

Mendelova 538–539. Mendelova 556 a 879.

Koncept regulace
V základním regulačním schématu lokality Háje střed převažují veřejná
prostranství nad uličními prostory, a to především v jihozápadní části.
Zde je zapotřebí kultivovat a navzájem propojit dílčí prostory před ško-
lou, výškovými budovami, multikinem a pochozí zónou u metra a pro-
pojit je zároveň s územím u Opatovské ulice. 

Významný je zde i podíl ploch parkového charakteru – veřejný par-
kový prostor je při škole v Mendelově ulici, pro vznik dalšího parku má
předpoklady prostranství mezi ulicemi Horčičkovou a Kosmickou, malý
parčík může vzniknout při ulici U Modré školy jižně od křídla tělocvič-
ny a mezi ulicemi Mendelovou a Kosmickou.

V území je třeba klást důraz na zklidnění poloveřejných prostor byto-
vých domů, které zde zatím nejsou uspokojivě řešeny.

Dopravní schema
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■ 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, rod. dům, kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na
vel. ani vlast. nezál., i za odstupné – náj., družst., LBD, i nečlena
družst., služeb., podnik. apod., dekret do výměny mám. Uhradím za
vás dluhy, vyřídím i právně komplik. případy, stáhnu soudní výpověď,
žalobu atd. Koupím i byt neopráv. obsaz., s nežád. nájemníkem, příp.
dám náhr. byt či domek mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hoto-
vosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 nebo 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.

■ HLEDÁME K PRONÁJMU KANCELÁŘ NEBO OBCHOD
v Praze 11. Nerušící činnost. Preferujeme dlouhodobý pronájem. Kon-
takt: 606 346 012.

■ KOUPÍM BYT 2+KK AŽ 3+1/L V PRAZE 11. Osobní nebo druž-
stevní vlastnictví podmínkou. Tel.: 732 237 741.

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. E-mail: stehovani.nykl@volny.cz

■ 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 (celý den).

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

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

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

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

■ 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.

■ 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.

■ SERVIS POČÍTAČŮ – opravy – odvirování, prodej výpočetní tech.,
správa sítí. Tel.: 246 024 180, 774 515 155, www. počítače-servis.cz,
Hviezdoslavova 1600/13, Po-Pá 9,00-17,00 (poliklinika u pošty).

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

■ SALON PEDIKÚRA OD 140 Kč, manikúra, modeláž od 550 Kč,
depilace, parafinové zábaly. Praha 4, Modletická 1389. Telefon: 
777 586 848.

OSTATNÍ

■ NABÍZÍM INDIVID. VÝUKU ANGLIČTINY, doučování dětí.
Děti 150 Kč/45 min, dospělí 200 Kč/60 min. JM-Háje nebo učebny
Vyšehrad, vše 10 min od metra C. Přijedu i k vám. Tel.: 607 534 110.

■ ZAČNĚTE HUBNOUT UŽ PŘED VÁNOCI! V našem fitness
FITPLANET, Hviezdoslavova ul., budova polikliniky Litochleby.
www.fitplanet.cz, tel.: 724 519 910. 

■ SALON PRO ŽENY – Kompletní proměna – kadeřnictví, kvalitní
kosmetické ošetření, manikúra, léčba celulitidy. Hviezdoslavova 1600,
budova polikliniky Litochleby, www.peceozeny.cz, tel.: 606 410 000.

■ ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK a dalšího čalouněného nábytku.
Také o víkendech. Tel.: 272 932 464, 737 566 189.

■ DAŇOVÁ EVIDENCE, PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU. Telefon:
272 932 464, 603 429 999.

KOSMETICKÉ STUDIO Beauty
✸ komplexní péče o pleť
✸ odstranění červených žilek
✸ depilace, poradenství
✸ prodlužování řas
✸ prodej kosmetiky

tel.: 723 962 473
271 911 594

Praha 11-Chodov
Nechvílova 1824
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MASO – UZENINY KK
MILOŠ KŘEČEK

KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí–pátek 700–1800 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Hezké dárky pod stromeček a pak dobré masíčko.
To nejlepší dodá Křeček a přeje Vám zdravíčko.

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

✗
Akční ceny na prosinec:

Kuřecí šunka 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,90  . . . . 119,90 Kč
Párky spišské 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,90  . . . . . 99,90 Kč
Bok pikant 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,90  . . . . 109,90 Kč
Párky libové 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,90  . . . . . 39,90 Kč
Kuřecí stehna 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,90  . . . . . 39,90 Kč
Vepřové kousky 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,90  . . . . . 69,90 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, 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.

Stanice Metra Opatov – vestibul

! NABÍZÍME KVALITNÍ UZENINY Z DAVLE !

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

Uherský salám TISZAI – Delpra 1 kg 198 Kč

Standardní šunka – Jan Prantl 1 kg 109 Kč

Poličan salám – Vimperská masna 1 kg 146 Kč

Sedlácká kýta – Leco 1 kg 158 Kč

Vysočina salám – Jan Prantl 1 kg 109 Kč

Uzená krkovice b.k. – Jan Prantl 1 kg 89 Kč

Herkules salám – Vimperská masna 1 kg 139 Kč

Debrecínská pečeně – Leco 1 kg 146 Kč

Šunkový salám – Jan Prantl 1 kg 79 Kč

Budapešťská klobása – Jan Prantl 1 kg 139 Kč

Camping  salát – Jan Třešňák 1 kg 79 Kč

Hladká mouka 
1 kg 9,90 Kč
Orion čokol. na vaření
100 g 9,90 Kč
Mražená kachna
1 kg 75 Kč
Mraž. zel. pod svíčkovou
350 g 13,90 Kč
Treska ala losos filet
100 g 23,90 Kč
Treska ala losos drť
125 g 23,90 Kč
Kaviár červený capelin
50 g 23,90 Kč
Kaviár černý capelin
50 g 23,90 Kč
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