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Začátek nového roku se nesl ve znamení
významné společenské události – Praha 11

během slavnostního ceremoniálu 7. ledna
v krásné Brožíkově síni Staroměstské radnice
dekorovala titulem čestného občanství a Cenou
Prahy 11 významné osobnosti našeho společen-
ského života. Dvě čestná občanství a jedenáct
Cen Prahy 11 bylo uděleno za zásluhy o rozvoj
a propagaci naší městské části nebo za činy
a práci těchto osobností ve prospěch celé české
společnosti. Po roce 1989 to bylo teprve podru-
hé, kdy byly slavnostním aktem předány Ceny
Prahy 11, v případě čestných občanství šlo
dokonce o premiéru. 

Slavnostní chvíli na Staroměstské radnici
předcházela jednání zástupců všech politických
uskupení, jež působí v zastupitelstvu Prahy 11,
na základě podnětů a návrhů od občanů, orga-
nizací i politických stran. Debata vyústila
v seznam jmen osobností navržených na oceně-
ní v roce 2008. Rada městské části Praha 11 pak
na svém zasedání, konaném 5. prosince 2007,
navrhla udělit titul čestného občanství a Ceny
Prahy 11 níže jmenovaným. Návrhy byly 12.
prosince předloženy na zasedání zastupitelstva,
a to je v předloženém znění schválilo. 

Hned v úvodu této významné společenské
události byli za účasti přítomných osobností
a hostů oceněni i příslušníci městské policie,
působící na Jižním Městě. Za vynikající práci
Monice Šilhavé, Pavlu Babišovi, Petru Oravco-
vi a Miroslavu Žabkovi poděkoval starosta měst-
ské části Dalibor Mlejnský i pražský a jiho-
městský radní Jiří Janeček.

Městská část Praha 11 udělila čestné
občanství:
akademickému architektu Jiřímu Lasovské-
mu. Byl jedním z členů autorského kolektivu,
který se podílel na zpracování územního plánu

Jižního Města, jenž byl schválen koncem roku
1968. Tento plán vycházel z původního vítěz-
ného návrhu a využíval přírodních podmínek
pro vytvoření svébytného městského útvaru. 

Podle původní koncepce mělo být Jižní
Město soběstačným kulturním a výtvarně poja-
tým městským celkem s vyšší občanskou vyba-
veností i dostatečným počtem pracovních míst.
Kvůli nedostatku finančních prostředků a tlaku
tehdejších stavebních organizací, byly postave-
ny sídlištní komplexy pouze z několika málo
unifikovaných bytů a k nim jen základní
občanská vybavenost. V říjnu 2007 byl jmeno-
ván vedoucím odborné konzultační skupiny
pro regeneraci naší městské části.

In memoriam Maxi Švabinskému, malíři
a grafikovi. Jeden z nejvýznamnějších českých
výtvarníků 20. století, který byl obdivován pro
neobyčejnou kreslířskou zručnost a rozmanitost
grafických technik. Patří k umělcům, kteří polo-
žili základy českého moderního výtvarného
umění. V letních měsících let 1942–1961 pravi-
delně pobýval ve vilce Barvírna (dnes ulice Nad
Opatovem 137), která patřila jeho přátelům.
Umělec využíval ke své tvorbě altán v přilehlé
zahradě, rozkládající se tehdy uprostřed polí. Vyt-
vořil zde řadu litografií květin a motýlů, návrhy
poštovních známek, ve svých dílech zachytil také
okolní krajinu a různé výjevy z Chodova. 

Pokračování na str. 2

Václav 
LEDVINKA
Ředitel Archivu
hl. m. Prahy

“
Pečujeme o více než dvacet kilometrů archiválií, 

od roku 1158 do současnosti

NAJDETE UVNITŘ ZPRAVODAJE  (str. 9)
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Praha 11 udělila čestná občanství a ceny

Ocenění a jejich zástupci pózují na závěr slavnostního podvečera pro fotografy. 
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

KL03_2008  1/22/08  12:22 PM  Str. 1



2 Téma

Praha 11 udělila čestná občanství a ceny
Pokračování ze str. 1

Městská část dále udělila Cenu Prahy 11:
plk. Václavu Djačukovi, válečnému veteránovi,

vojenskému letci. V roce 1940 byl při útěku do

Polska zatčen. NKVD jej za nedovolené pře-

kročení hranice odsoudila na řadu let do gula-

gu. Po propuštění prodělal letecký výcvik a byl

přidělen k 1. čs. stíhacímu leteckému pluku.

Jako příslušník této jednotky se účastnil mimo

jiné Ostravské operace.

In memoriam genmjr. Ing. Andreji Faglico-

vi, válečnému veteránovi. Byl povolán do slo-

venské armády, nechtěl však sloužit ľuďáckému

režimu, a proto přešel do řad 1. čs. armádního

sboru v SSSR. Zúčastnil se také těžkých bojů

během Karpatsko-dukelské operace.

Ing. Ludmile Hájkové, člence Českého

svazu bojovníků za svobodu. Už jako šestnácti-

letá se aktivně účastnila bojů Pražského povstá-

ní. Otec paní Hájkové byl v roce 1942

popraven za antifašistický odboj. Na naší měst-

ské části každoročně přednáší a beseduje

s dětmi a mládeží o historii pražského povstání

a zajišťuje pro ně exkurze.

Danielu Hejretovi, trenéru a bývalému

vrcholovému sportovci. V období své aktivní

sportovní činnosti se věnoval lehké atletice, byl

čs. reprezentantem, dvojnásobným mistrem

republiky v překážkovém běhu a mistrem

v desetiboji. K jeho profesním úspěchům patří

například příprava olympijského vítěze v boxu

Rudolfa Kraje.

Mgr. Františku Hlucháňovi, řediteli ZUŠ

Jižní Město. Pod jeho vedením získala škola

řadu ocenění, např. v roce 2005 nejlepší ZUŠ

v Praze, v roce 2006 nejúspěšnější škola v sou-

těži MŠMT. Studenti vyhráli mnoho republi-

kových i mezinárodních soutěží (např. dvojí

zlaté pásmo Pražské kantilény v mezinárodní

soutěži v Riva del Gardě) a vystupovali v řadě

zemí Evropy. Působí také jako umělecký vedou-

cí Tria Amadeus.

JUDr. Věře Jeřábkové, CSc., diplomatce.

Od roku 2005 do současnosti je velvyslankyní

ČR ve Spojených arabských emirátech. V deva-

desátých letech například působila jako ředitel-

ka odboru pro Afriku na ministerstvu

zahraničí, od roku 2002 zastávala funkci ředi-

telky odboru lidských práv téhož ministerstva.

PaedDr. Petru Kmentovi, trenéru, bývalé-

mu vrcholovému sportovci. Je jedenáctinásob-

ným mistrem ČSSR v zápase. Získal celkem 10

medailí z olympijských her, mistrovství světa

a mistrovství Evropy. V současnosti je členem

pléna Českého olympijského výboru a také čle-

nem Českého klubu olympioniků.

Prof. Erazimu Kohákovi, Ph.D., filozofovi

a pedagogovi. Krátce po únoru 1948 odešel se

svými rodiči do USA. V roce 1958 na Yale Uni-

versity získal titul doktora filosofie. Od roku

1960 přednášel na Bostonské universitě. V roce

1995 se vrátil natrvalo do ČR, aby zde působil

jako profesor filozofie na UK v Praze a jako

publicista. Se svou manželkou žije na Jižním

Městě.

Doc. PhDr. Václavu Ledvinkovi, CSc.,

řediteli Archivu hlavního města Prahy.  Bydlí

od roku 1980 na Jižním Městě. Je členem

mnoha odborných rad a komisí a podílel se na

vzniku řady odborných publikací. V letech

1995–1997 se významně podílel na dokončení

nového objektu archivu na Chodovci.

Tereze Maxové, topmodelce, zakladatelce

Nadace Terezy Maxové. Během své kariéry spo-

lupracovala s mnoha významnými fotografy.

Roku 1997 založila nadaci Terezy Maxové,

která pomáhá všem opuštěným dětem ve více

než 200 dětských domovech, kojeneckých ústa-

vech a dětských centrech. 

Ing. arch. Vítězslavě Rothbauerové, archi-

tektce. Po absolutoriu pracovala v ateliéru arch.

Jiřího Lasovského, který se zúčastnil soutěže na

urbanistické řešení Jižního Města. Připravovala

nerealizovaný návrh Lidové školy umění

v Centrálním parku. Od roku 1976 pracovala

v atelieru arch. Ježka a podílela se na územním

plánu Jižního Města II. Zde je autorkou něko-

lika projektů správního charakteru. Po létech

byla vyzvána k vypracování projektu Komunit-

ního centra Matky Terezy, při kterém využila

dosavadní zkušenosti s výstavbou v regionu. ◗
Daniel Potocký
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Čestné občanství od starosty Dalibora
Mlejnského přebírá Jiří Lasovský (vlevo).

Cenou Prahy 11 byla oceněna i Věra
Jeřábková.

Plk. Václav Djačuk po obdržení Ceny
Prahy 11.

Ludmile Hájkové k Ceně Prahy 11 gratu-
luje radní Jiří Janeček.

Čestné občanství za M. Švabinského pře-
bírá Zuzana Nováková a Martin Kuna.

Cenu pro genmjr. Andreje Faglice pře-
vzala Zoja Klímová.
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CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

● První letošní společenskou událostí
v naší městské části se z kraje roku stalo
udílení čestných občanství a Cen Prahy
11. Jaký význam podle vás má takovýto
akt pro městskou část samotnou?
Především představuje ocenění osobností,

které pro Prahu 11 svou prací a činy něco
hodnotného vytvořili nebo na Jižním Městě
žijí a svým dílem naši městskou část reprezen-
tují. Také je výrazem sounáležitosti a přísluš-
nosti všech občanů k Jižnímu Městu,
symbolizuje zájem obyvatel i jejich městské
části o práci a úsilí lidí, kteří zde žijí a pro
Prahu 11 něco mimořádného vytvářejí. Vždyť
jde často o špičky ve svých oborech oceňova-
né nejen u nás, ale i v zahraničí. 

Stručně řečeno, takovýto akt je výrazem
kulturnosti a vyspělosti občanské společnosti
dané obce nebo města. Chceme tímto ukázat
našim spoluobčanům, že Jižní Město není
nějakou periférií Prahy, ale že i zde žijí, tvoří
nebo pracují výjimečné osobnosti. Tedy chce-
me je informovat o úspěších Prahy 11 nejen
prostřednictvím například naší televize, Klíče
a podobně, ale i společenských událostí
a ceremoniálů. Možná bych význam tohoto
společenského aktu nejlépe vystihl, kdybych
jej označil za výraz dobrých sousedských vzta-
hů – také svému sousedu poděkujete, když
pro vás nebo váš dům něco dobrého udělá.

● Na základě jakých podkladů a podnětů
byli kandidáti na ocenění vybíráni?
Proces navrhování, schvalování a udělování

čestných občanství a Cen Prahy 11 je popsán
v zásadách, které je možno nalézt na webových
stránkách naší městské části a které schválilo
zastupitelstvo. Chceme Ceny Prahy 11 i čest-
ná občanství udělovat každoročně při příleži-
tosti státního svátku obnovení samostatného
českého státu, který slavíme 1. ledna. Už nyní
mohou občané podávat návrhy na udělení cen
i čestných občanství, a to prostřednictvím
úřadu městské části, zastupitelů nebo jednotli-
vých odborů. Po celý rok budou tyto návrhy
zaznamenávány a pak dojde k procesu schvalo-
vání podle už zmiňovaných zásad. Stejně to
probíhalo i v roce 2007.

● Jak vypadala jednání napříč politickým
spektrem, jejichž výsledkem je právě
jedenáct cen a dvě čestná občanství?

Slavnostní předávání je samozřejmě důstoj-
ným završením celého procesu navrhování
a schvalování cen a čestných občanství. Jsem
velmi rád, že současné zastupitelstvo k celé
záležitosti přistoupilo opravdu tak, jak si tako-
výto akt zasluhuje. Shoda na jednotlivých kan-
didátech byla napříč politickými kluby téměř
stoprocentní, nedošlo k žádným nedůstojným
handrkováním, jako jsme tomu byli svědky
v minulých obdobích. Tehdy neexistovala spo-
lečná politická vůle a díky tomu k udělení Cen
Prahy 11 došlo pouze v roce 2001, a to ještě po
velkých politických tahanicích. 

● Spolupracuje městská část s oceněný-
mi osobnostmi na nějakých projektech?
Ano, spolupracuje. Například pan architekt

Lasovský byl jmenován vedoucím externího
poradního týmu architektů, který společně se
mnou jako starostou a odborem územního roz-
voje připravuje záměr pro regeneraci Jižního
Města. Také se podílí na přípravě nového
územního plánu, který bude předložen ke
schválení v roce 2010. Nebo zde mohu uvést
paní inženýrku Hájkovou, která se velmi výraz-
ně angažuje v oblasti osvěty pro děti na Jižním
Městě. Přednáší jim o protifašistickém odboji
a zajišťuje pro ně zájezdy na významná místa
naší historie, jako jsou Lidice či Terezín. Spo-
lupracujeme třeba i s panem ředitelem Hluchá-
něm ze ZUŠ Křtinská. Pravidelně zveme mladé
umělce z této školy na akce pořádané městskou
částí. Navíc Jižní Město úspěšně reprezentují
na různých uměleckých soutěžích a přehlíd-
kách. A tak bych mohl pokračovat.

www.praha11.cz Klíč 3 ■ 2008
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Tomáš Jánský přebírá Cenu Prahy 11 pro
Daniela Hejreta (vlevo).

František Hlucháň (uprostřed) s Cenou
Prahy 11.

Starosta Mlejnský a radní Janeček bla-
hopřejí k Ceně Petru Kmentovi (vlevo).

Erazim Kohák (vlevo) při předávání Ceny
Prahy 11.

Václav Ledvinka (uprostřed) pózuje foto-
grafům po převzetí Ceny Prahy 11.

Cenu Prahy 11 převzala i Vítězslava
Rothbauerová (vlevo).
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4 Kaleidoskop

O osobnostech Prahy 11

se bude povídat na bese-

dě SPHV, doprovázené

fotografiemi, v úterý 

12. února v 17 hodin

v Chodovské tvrzi. 

Vstup volný. 

První sníh nového
roku. Přestože nás v tele-
vizních předpovědích počasí
strašili, že ani v lednu nás
zima nepotěší bílou nadíl-
kou, nestalo se tak. Neděle 6.
ledna se probudila do bílé
nálady. Bohužel, ze sněhu
jsme se tuto zimu ale radova-
li zatím jen velmi krátce.

Porouchaný vodovod. Za každého počasí je vždy zapotřebí
co nejrychleji opravit vodovodní řad. Tahle oprava proběhla v Mejstří-
kově ulici v Hájích druhý lednový týden.

Masopust.
Momentka z krea-
tivní dílny v rámci
Sobot na Zahra-
dě, kdy vznikaly
masky k Maso-
pustnímu průvo-
du. Děti i dospělí
si vyrobili masky
zvířat, šašků a dal-
ších postav. Maso-
pustní průvod se
konal 31. ledna
a vyrazil od pošty
v Hráského ulici
ke KC Zahrada.

Lákadlo. Doby, kdy děti po vyučování skákaly panáka nebo přes gumu,
jsou nenávratně pryč. Ve světě počítačů a elektroniky dnes dostal i čas tráve-
ný cestou ze školy trochu jinou podobu. Třeba jako u školáků na fotografii
v multikinu Galaxie na lyžařském trenažéru.

Výstava na tvrzi. Malá galerie Chodovské tvrze po celý
leden nabízela ke zhlédnutí působivé obrazy Michala Tomka.
Náměty jako by se zvolenou formou toulaly kulturní minulos-
tí lidstva. Vyvolávají ale aktuální zamyšlení nad smyslem naše-
ho snažení a konání.
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Informace ÚMČ 5

11. zasedání zastupitelstva MČ Praha
11 dne 12. 12. 2007 mj.:

Schválilo:
● Založení akciové společnosti s názvem

VODNÍ SVĚT Jižní Město a.s., se 100%
účastí MČ Praha 11 se základním kapitálem 2
mil. Kč, a její zakladatelskou listinu a stanovy.

● Založení akciové společnosti s názvem Jiho-
městská sociální a.s., se 100% účastí MČ
Praha 11 se základním kapitálem 2 mil. Kč,
a její zakladatelskou listinu a stanovy.

● Rozpočtové opatření č. 159/07 – zvýšení roz-
počtu MČ Praha 11 na rok 2007 o dvě úče-
lové investiční dotace ve výši 13 tisíc Kč na
rekonstrukci objektu Markušova 1555 pro
potřeby služebny městské policie a na výstav-
bu výjezdového stanoviště Zdravotnické
záchranné služby hl. m. Prahy.

● Rozpočet MČ Praha 11 na rok 2008, přís-
pěvky příspěvkovým organizacím MČ Praha
11, finanční plán hospodářské činnosti MČ
Praha 11 na rok 2008 a rozpočtový výhled
MČ Praha 11 do roku 2013.

Udělilo:
● Dvě čestná občanství a jedenáct Cen Prahy

11.

Rada MČ Praha 11 dne 9. 1. 2008 
na své 1. schůzi mj.:

Souhlasila:
● S návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou

se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy,
o ověřování znalostí řidičů taxislužby na
území Prahy.

Schválila:
● Časový harmonogram projednávání výsledků

hospodaření organizací řízených MČ Praha
11 za rok 2007.

Zažádala:
● Správní radu KULTURNÍHO JIŽNÍHO

MĚSTA o.p.s. o předložení výroční zprávy
o činnosti a hospodaření za rok 2007.

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 ÚNORU 2008

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery

(dále jen VOK) na občanský odpad budou
v únoru 2008 přistaveny na Jižním Městě v níže
uvedených termínech.

VOK budou přistaveny ve stanovený den
nejpozději do 14.00 hod a jejich odvoz bude
zajištěn následující den po 12.00 hod s tím, že
v případě přeplněnosti VOK bude odvoz usku-
tečněn dříve.

místo přistavení termín
ul. Michnova (vedle č. p. 1603) 5. až 6. 2. 
ul. Brodského (vedle č. p. 1671) 7. až 8. 2.
ul. Ženíškova x Květ. vítězství 12. až 13. 2.
ul. Blažimská x Klapálkova 14. až 15. 2.
ul. Doubravická 19. až 20. 2.
ul. Chomutovická 21. až 22. 2.
ul. Hráského x Šustova 26. až 27. 2.
ul. Křejpského 28. až 29. 2.
ul. Schulhoffova (vedle č. p. 794) 21. až 22. 2.
ul. Gregorova x Hrudičkova 28. až 29. 2.

OŽP upozorňuje, že velkoobjemové kontej-
nery (VOK) jsou podle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, určeny pouze pro velkoobjemový
odpad z domácností, který nelze ukládat do běž-
ných kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při
podnikatelské činnosti. Do VOK neodkládejte
stavební suť a nebezpečné složky komunálního
odpadu jako jsou ledničky, televizory, zářivky,
akumulátory, staré
barvy a ředidla, apod.

Bližší informace
získáte na odboru
životního prostředí
ÚMČ Praha 11, Vidi-
mova 1325, Praha 11,
telefon: 267 902 367,
267 902 320 nebo
267 902 514. ◗

Vážení čtenáři, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud
jste Klíč do 30. ledna 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.

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
upozorňuje podnikatele, že podle zákona

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, mají
původci odpadů, kteří produkují nebo naklá-
dají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za
kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostat-
ních odpadů za kalendářní rok, povinnost kaž-
doročně do 15. února daného roku obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností podle místa
provozovny zasílat hlášení o roční produkci
a nakládání s odpady za uplynulý rok. Formu-
lář je uveden v příloze č. 20 prováděcí vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Z toho vyplývá, že pokud máte provozovnu
na území městské části Praha 11, případně na
území městských částí  Šeberov, Újezd nebo

Křeslice, máte povinnost zaslat zdejšímu odbo-
ru životního prostředí vyplněný formulář hlá-
šení o produkci a nakládání s odpady, jehož
vzor je uveden v příloze č. 20 prováděcí vyhláš-
ky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládá-
ní s odpady. 

Přílohu č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, nalezne-
te na webových stránkách www.mv.cz, v polož-
ce „sbírka zákonů“, „rok 2001“, „částka 145“,
nebo na stránkách www.praha-mesto.cz,
v odkazu „jak si zařídit“, „životní prostředí
a energetika“, v položce „odpady“, případně je
možné formulář osobně vyzvednout v odboru
životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova
ul. č. p. 1325, Praha 4. ◗

Odbor životního prostředí

Roční hlášení o odpadech

Upozorňujeme subjekty, které získaly pro rok
2007 od městské části Praha 11 dotaci na

realizaci projektů v rámci grantových programů
sociálních a zdravotních služeb a na podporu
projektů protidrogové politiky, že termín vyú-
čtování dotace je podle uzavřené smlouvy závaz-
ný a u většiny subjektů skončil 15. ledna 2008. 

Zastupitelstvo MČ Praha 11 na svém zasedá-
ní dne 12. prosince 2007 vyhlásilo grantové pro-

gramy pro rok 2008 v uvedených oblastech.
Bližší informace naleznou zájemci na webových
stránkách městské části a v odboru sociálních
věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 11. Pokud máte
zájem o podrobnosti, kontaktujte Bc. Terezu
Zoubkovou, e-mail: zoubkovat@p11.mepnet.cz
nebo na tel. 267 902 137. ◗

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ÚMČ

Granty na sociální a zdravotní služby

Finanční úřad pro 

Prahu-Jižní Město
Petrohradská 6, Praha 10 

přijme pracovníky 

do kontrolního oddělení.

Info tel.: 267 273 014 pí. Troníčková
e-mail: podatelna@pjm.pm.ds.mfcr.cz

Domov pro seniory 
Praha 4-Háje 

PŘIJME 

psychologa/psycholožku 
s odbornou způsobilostí na dobu určitou.

Osobní jednání vítáno.
Informace na tel.: 271 198 409
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Projekt Doprava v klidu na Jižním Městě
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Řidič bez řidičáku. V časných ranních hodinách
27. prosince 2007 si hlídka na kruhovém objezdu do
ulice K Šeberovu všimla osobního vozidla, jež se během
jízdy jen stěží vyhnulo sloupu veřejného osvětlení. Proto-
že auto v nebezpečné jízdě pokračovalo dále do Chilské
ulice, hlídka je zastavila, domnívajíc se, že řidič je v pod-
napilém stavu.  Strážníci však zjistili, že muž za volantem
není pod vlivem alkoholu ani jiné návykové látky, ale
nevlastní řidičské oprávnění. Proto byl zadržen a předán
na Policii ČR k dalšímu šetření.

Alkohol za volantem. Při běžné hlídkové čin-
nosti si strážníci 31. prosince 2007 v pozdních večerních
hodinách všimli osobního vozidla kličkujícího po Türko-
vě ulici. Pojali podezření, že řidič za volantem požil před
jízdou alkohol nebo jinou návykovou látku, vůz proto
zastavili. Po dechové zkoušce hlídka zjistila, že řidička má
v krvi 1,32 promile alkoholu. Pro podezření z trestného
činu byla žena zadržena a předána na Policii ČR.

Opilí mladiství. Ve Starobylé ulici 2. ledna odpo-
ledne spatřili strážníci na dětském hřišti tři mladistvé
osoby, které vykazovaly známky opilosti. Jedna z nezleti-
lých nebyla pro svou silnou opilost schopna komuniko-
vat, hlídka přivolala rychlou záchrannou službu. Dívka
byla převezena do nemocnice v Krči. Další dvě nezletilé
osoby, dívka s chlapcem, byly předány rodičům. Z jejich
výpovědí pak strážníci identifikovali osobu, jež alkoholic-
ké nápoje mladistvím prodala. Pro podezření ze spáchání
přestupku byl na dotyčnou osobu podán podnět k zahá-
jení správního řízení a byl informován i odbor sociálních
věcí a zdravotnictví městské části.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Na několik otázek v souvislosti s parková-
ním a projektem Dopravy v klidu na Již-

ním Městě jsme se zeptali radního městské části
a zároveň předsedy představenstva společnosti
Jihoměstská parkovací Pavla Veselého.

● Společnost Jihoměstská parkovací je dce-
řinou společností 1. Jihoměstské společ-
nosti, jež byla založena naší městskou
částí. Můžete čtenářům přiblížit její náplň?

Jihoměstská parkovací byla založena jako spo-
lečnost, která se bude podílet na řešení problema-
tiky dopravy v klidu (parkování) na území naší
městské části. A to zejména zřizováním a provo-
zováním hlídaných parkovišť, případně parkova-
cích domů, především za přijatelných finančních
podmínek pro obyvatele Jižního Města. Dnešní
situace v oblasti parkování se stává neúnosnou
a to hlavně z důvodů nerespektování dopravního
značení a nedodržováním zákona o provozu na
pozemních komunikacích. Je třeba zajistit prů-
jezdnost všech lokalit pro složky bezpečnostního
a záchranného systému tak, aby nebyly ohroženy
životy a zdraví obyvatel. Zároveň je třeba jasně

říci, že podle provedené analýzy dopravy v klidu

je skutečný deficit parkovacích stání téměř nulo-

vý, ale převládá snaha většiny obyvatel parkovat

osobní vozidla v bezprostřední blízkosti svého

bydliště. Jedním z hlavních důvodů je i obava

o bezpečnost vozidel na okrajových a v současné

době nehlídaných parkovištích.

● Od začátku února převzala Jihoměstská
parkovací správu parkovacího domu
Vojtíškova. Jak to s ním bude vypadat
nadále?
V této době probíhá informační kampaň

s nabídkou parkování v garážích Vojtíškova.

Zásadní změnou je, že od 1. února došlo k výraz-

nému snížení cen za parkování. Například pro

fyzické osoby činí nově 952 Kč/měsíc. To uka-

zuje, jakou cestou se chce Jihoměstská parkova-

cí ubírat – nabídnout občanům cenově dostupné

a bezpečné parkování v rozumné docházkové

vzdálenosti od bydliště.

● Jednou z forem řešení dopravy v klidu
na Jižním Městě je budování hlídaných

parkovišť. V jaké fázi je tento záměr
a jakou bude mít výslednou podobu?
Probíhají jednání s vlastníky vhodných

ploch v lokalitách, kde analýza dopravy v klidu

ukázala největší problémy. Čeká nás řada pře-

kážek, ale naší snahou bude, jak je již výše uve-

deno, zřídit co nejrychleji taková parkoviště,

kde budeme poskytovat bezpečné a hlavně

cenově dostupné parkování.

● Chystá Jihoměstská parkovací stavbu
dalších parkovacích domů?
Výstavbu dalších parkovacích domů podob-

ných těm ve Vojtíškově ulici v současné době

nechystáme. Naší prioritou je spíše navyšování

kapacit jednotlivých parkovišť jednoduchými

stavebními úpravami, kterými dojde k sice

postupnému, ale rychlému řešení nedostatku

parkovacích míst v jednotlivých lokalitách Již-

ního Města. Cena těchto stavebních úprav je

totiž řádově nižší, než jsou celkové náklady na

zřizování velkých parkovacích domů. ◗

Daniel Potocký
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V lednu letošního roku Úřad městské části
Praha-Újezd zprovoznil elektronickou

podatelnu. Podatelna je určena pro příjem
podání učiněných v elektronické
podobě na úřad městské části
a jejím hlavním smyslem je usnad-
nit komunikaci s občany.

Podání přijatá prostřednictvím
elektronické podatelny a splňující
předepsané náležitosti úřad vyřizu-
je stejnými postupy a ve stejných
lhůtách jako podání neelektronic-
ká. Elektronická podatelna měst-
ské části přijímá elektronická podání
podepsaná pomocí zaručeného elektronického
podpisu, jenž je založen na kvalifikovaném cer-
tifikátu vydaném akreditovaným poskytovate-
lem certifikačních služeb. Informace o tom, jak
získat certifikát, jsou uvedeny na adrese
www.ica.cz. 

E-mailová adresa elektronické podatelny je
ujezdupruh@zris.mepnet.cz. Elektronické po-
dání může být učiněno pouze ve formátech

*.doc, *.rtf, *.pdf, *.txt, *.xls, *.jpg, *.jpeg, *.gif,
*.tif, *.zip a maximální velikost podání může
činit 10 240 kB.

Při příchodu datové zprávy
elektronická podatelna kontroluje,
zda jsou splněny všechny náležitos-
ti, potřebné ke zpracování, jako
např. čitelnost, kontrola přítom-
nosti škodlivého kódu nebo zaru-
čený elektronický podpis.
Po kontrole na adresu odesílatele
pošle e-mailovou zprávu,
která obsahuje informace o stavu

datové zprávy, zda byla elektronickou podatel-
nou přijata, identifikační údaje podání nebo –
v opačném případě – zda nebyla přijata
a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl
zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

Pro běžnou komunikaci s úřadem, tj. podá-
ní, která nevyžadují vlastnoruční podpis (např.
dotazy, podněty, stížnosti), je nadále určena 
e-mailová adresa info@praha-ujezd.cz. ◗

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Elektronická podatelna

Městská část Praha-Újezd ve spolupráci
s místními občany odstartovala novou

tradici – zdobení vánočních stromů. První
vánoční strom se zdobil v sobotu 15. prosince
od 14 hodin na Kateřinském náměstí. Účinko-

val zde dětský pěvecký sbor ze ZŠ Ke Kateřin-
kám. Druhý strom se zdobil dne 22. prosince
od 14 hodin na újezdském náměstí. 

V jarních měsících letošního roku městská
část se postará o výsadbu stříbrného smrku na

Kateřinské náměstí. Ten bude
každoročně v prosinci ozdoben
a slavnostně rozsvícen. 

Rád bych všem zúčastně-
ným poděkoval za uspořádání
této pěkné předvánoční akce. ◗

Václav Drahorád, starosta 

Vánoční stromy na Újezdě

Dětský pěvecký sbor ze ZŠ Kateřinky. FOTO: FILIP RANOŠVánoční smrk v Kateřinkách. FOTO: PAVEL STANĚK

VELKOOBJEMOVÉ 
KONTEJNERY

Na jaře letošního roku se změní termíny při-
stavení a svozu velkoobjemových kontejne-

rů na objemný odpad (dále VOK). Magistrátu
hl. m. Prahy, který  do loňského roku  hradil na
území naší městské části 24 z celkového počtu 35
VOK, se nedostává na tuto službu finančních
prostředků. Městská část se rozhodla občanům
vyjít vstříc a v I. pololetí uhradí přistavení VOK
z vlastního rozpočtu. Přistavení a odvoz jednoho
kontejneru stojí 3 998 Kč. 

Velkoobjemové kontejnery na odpad
z domácností budou přistaveny:

KAM? 
Kateřinky – křižovatka ulic Vodnická – Na

Křtině, ulice U Močálu, ulice Proutěná (u novi-
nového stánku), ulice Formanská č. p. 223, kři-
žovatka ulic Remízková – Pastevců. 

Újezd – ulice Formanská č. p. 63, ulice For-
manská u Návesního rybníku, ulice K Motelu
u č. p. 7.

KDY?
V pondělí 17. března 2008 v ranních hodi-

nách. Odvezeny pak budou následující den tak-
též v ranních hodinách.

V souvislosti s finanční náročností této služ-
by upozorňujeme občany na následující fakta
a žádáme o jejich respektování:

VOK jsou určeny pro velkoobjemový odpad
z domácností, který nelze uložit do běžných kon-
tejnerů na komunální nebo separovaný odpad;

VOK nemají sloužit podnikatelům pro likvi-
daci odpadu vznikajícího při jejich činnosti;

Občané trvale žijící v Praze mají možnost
bezplatně odevzdávat objemný odpad v 10
sběrných dvorech hl. m. Prahy. Pro občany
Újezdu je nejbližší sběrný dvůr v Praze 4-Spo-
řilov, ulice Zakrytá, tel. 272 701 852, nebo
v Praze 4-Modřany, ulice Generála Šišky, tel.
244 400 164. ◗

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

KL03_2008  1/22/08  12:24 PM  Str. 7



Klíč 3 ■ 2008 www.praha11.cz

8 Školství

SŠ managementu a služeb, s. r. o.
Schulhoffova 844, Praha 4

www.sousos.cz tel.: 272 099 611

Otevírané obory ve školním roce 2008/09: 

studijní obory: tříleté učební obory: 

● KOSMETIČKA ● ARANŽÉR 
● MANAGEMENT OBCHODU ● KADEŘNÍK 
● MANAGEMENT cestovního ruchu ● KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
● MANAGEMENT sportovních zařízení
● PROPAGAČNÍ VÝTVARNICTVÍ – aranžování 
● PODNIKÁNÍ (pro absolventy SOU) 

Den otevřených dveří: 5. 2. (úterý) od 15 do 19 hodin

CEDUK – 
Soukromá VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, spol. s r.o.
Donovalská 1684, 149 00 Praha 4 

Odhadcovství – 3leté denní
– 4leté dálkové studium

Projektové řízení – 3leté/4leté studium

Realitní makléř / obchodník s nemovitostmi
– rekvalifikační kurz

www: ceduk-svos.cz, e-mail: ceduk-svos@volny.cz

telefon: 272 927 810, 724 005 409

PRAKTICKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ

Křejpského 1501/12, 149 00 Praha 4-Opatov
Tel.: 272 915 619, tel./fax: 272 930 617
E-mail: sssjak@volny.cz, www.sssjak.cz

Přijímací řízení: 21. 4. 2008

Dvouletá praktická škola:

obory: řezbářství a truhlářství, kovářství, šití, keramika, tkaní a zpra-
cování vlny, košíkářství, zemědělství a chovatelství.
Jsme speciální škola, která integruje různé druhy postižení (poruchy učení,
mentální postižení, kombinované vady, sociální problémy, smyslové
a tělesné vady nevyžadující bezbariérový přístup). 
Vybavení školy: taneční sál, eurytmický sál, výtvarný atelier, počítačová
učebna, zahrada – sad. Dílny: keramická, truhlářská, textilní, košíkářská,
kovárna, hospodářství v Roškopově u Staré Paky. 

✔✔ všeobecné zaměření

✔✔ osmileté a čtyřleté studium

✔✔ vysoká úspěšnost přijetí na VŠ

✔✔ moderní vybavení

✔✔ možnost mezinárodních jazyko-

vých zkoušek (FCE,DELF)

✔✔ zapojení do mezinárodního

projektu DID

Gymnázium Opatov
Konstantinova 1500, 149 00 Praha 4
tel.: 272 941 932
http.//www.gymnazium-opatov.cz
mailbox@gymnazium-opatov.cz

Střední škola 
Podnikatelská akademie, s. r. o.

K Milíčovu 674, 149 00 Praha 4, tel./fax: 272 940 932, mobil: 604 621 396

Střední odborná škola s maturitou nabízí 
ve čtyřletém denním studiu obor:

63-41-M/011 Podnikání a management

Zaměření: Finance a bankovnictví
Mezinárodní podnikání

Školné: 15 000 Kč/rok
Dny otevřených dveří: 22. 1., 5. 2., 12. 2. 2008 v 16–18 hod.

Informace o studiu též osobně, telefonicky nebo e-mailem na
adrese: skola@podnikakademie.cz

 STÁTNÍ

Střední škola zahradnická, s. r. o.
Praha 4
Vám nabízí:

4leté maturitní studium

obor zahradnictví (41-44-M/001), specializace okrasné
zahradnictví, cena školného 1450 Kč/měs.
3letý učební obor

zahradník (41-52-H/001), výuka zdarma
Rekvalifikační kurz v oborech:

●● okrasné zahradnictví ●●  vazba a aranžování

Přijímací řízení na střední školu se koná dne 21. 4. 2008 od 10 hod.

Den otevřených dveří každé pondělí od 8.00 do 14.00 nebo kdykoliv po telefonické dohodě.
Najdete nás na adrese:
Jírovcovo nám. 1782 (v areálu ZŠ Campanus), 148 00 Praha 4-Chodov
tel./fax: 267 910 144, e-mail: zahrad.skola@volny.cz, www.zahradnickaskola.cz

KL03_2008  1/22/08  12:24 PM  Str. 8



www.praha11.cz Klíč 3 ■ 2008

Kulturní přehled ÚNOR 2008

INZERCE

Začátek letošní sezony v Chodovské
tvrzi je spojen se jménem výtvarníka

Lubomíra Šilara.  Slavnostní vernisáž 8.
ledna zahájil kurátor tvrze Milan Martiník
a mimo jiné řekl: „Těší nás, že si autor,
který v Čechách vystavuje svá díla znovu
po dvaceti letech, vybral pro svou výstavu
právě prostory Chodovské tvrze.“ 

Výtvarník, jehož dílo se většině z nás
vybaví již při vyslovení jeho jména, pou-
žívá osobitou výtvarnou řeč, kterou lze
cítit z jeho prostorových objektů,

nástěnných reliéfů, neobvyklých plastik
a torz. Lubomír Šilar je figuralista,
vytváří úžasný svět živých lidských i zví-
řecích bytostí. Při pohledu na jeho plas-
tiky máme neodolatelnou chuť se jich
dotknout a pocítit skryté napětí, přírod-
ní sílu, která z nich vyzařuje. Šilar je
autorem například zajímavého reliéfu,
který zdobí halu stanice metra Jiřího
z Poděbrad, a patří k autorům, pro něž
se keramika stala osudem.

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, kompletní materiál a vybavení dle vašeho výběru,
koupelnu na klíč. Elektro, voda a kanalizace včetně revizní zprávy.
Záruční i pozáruční servis. Již přes 250 realizovaných koupelen na
Praze 4 a 11.

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

do 7 dnů od 86 000 Kč

Šilarova keramická osobitost

Jednorožec. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Prostorová plastika
býků byla středem
zájmu návštěvníků.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Lubomír Šilar 
(vpravo), autor 

osobité keramiky.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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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 ÚNORU 2008:
■■ 1. 2., 20.00: David Drábek – Švédský stůl, brněn-
ské Národní divadlo na Jižním Městě!
■■ 2. 2., 13.00: Výtvarná dílna.
■■ 2. 2., 15.00: Žabák Valentýn, pohádka, Buchty
a loutky.
■■ 2. 2., 20.00: Masopustní tančírna.
■■ 5. 2., 19.00: Cestovatelská přednáška – Norsko.
■■ 6. 2., 10.00: O smutném tygrovi, pohádka, Hugo
Forman – A. Mikulka.
■■ 7. 2., 20.00: Petr Zelenka Quartet, jazz koncert
a atriu.
■■ 8. 2., 20.00: Jižní JaM nr. 5, koncert.
■■ 9. 2., 15.00: O Sněhurce, pohádka, Malé divadélko
Praha.
■■ 9. 2., 16.00: Loutková dílna.
■■ 10. 2., 18.00: Hockerill school big band and
chlor, koncert jazzových standardů.
■■ 12. 2., 19.00: Cestovatelská přednáška – Irský
evergreen.
■■ 13. 2., 10.00: Teplo, tepleji, nejtepleji, pohádka.
■■ 14. 2., 20.00: Šansonový koncert.
■■ 16. 2., 20.00: Irish Dew, folkový koncert.
■■ 19. 2., 19.00: Cestovatelská přednáška – Lofoty.
■■ 21. 2., 19.00: Nekrmte labutě suchými rohlíky,
divadelní soubor Divná Bára.
■■ 22. 2., 20.00: Hrnce z kredence (indie) + Zrní,
koncert.
■■ 24. 2., 15.00: Taneční odpoledne s Orchestrem
Blažeje Zemana.
■■ 26. 2., 14.30: Klub aktivního stáří. Hosté: Václav
a Jan Neckářovi.
■■ 27. 2., 10.00: O Palečkovi, pohádka, Divadlo Bořivoj.

PŘIPRAVUJEME:
■■ 1. 3. Robert Křesťan a Druhá tráva.
■■ 27. 3. Jaroslav Rudiš a Petr Pýcha – Strange
Love, Činoherní studio Ústí nad Labem.

Více na www.kczahrada.cz,
www.myspace.com/zahradakc, www.webticket.cz

PROGRAM V LEDNU 2008:

KONCERTY:

■■ 13. 2., 19.00: Jaroslav Svěcený – housle, Jitka
Navrátilová – cembalo. Nepříliš známé skladby fran-
couzských, italských a českých autorů tří století pro
housle a cembalo. Zazní díla J. M. Leclaira, A. Vivaldi-
ho, G. Tartiniho, F. Bendy, Z. Lukáše a dalších autorů.
■■ 14. 2., 19.00: Tango nuevo. Fenomén argentinské-
ho tanga představí duo hudebníků Instrumental Tan-
dem – Libor Janeček (kytara) a Petr Zámečník
(akordeon). Na programu jsou skladby (převážně
tanga) Astora Piazzolly, Ambrogia De Palmy, Rodolfa
Medera či Maxima Diega Pujola.
■■ 18. 2., 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.
■■ 19. 2., 19.00: Canterburské povídky – Žena
z Bath. Hudebně-dramatický pořad z cyklu Pozvání
hlasu a houslí. Vystupuje soubor Duo Eco. 
■■ 20. 2., 19.00: Slavné operní árie v podání sólistů
ND. Josef Moravec – baryton, Miluše Myřátská –
soprán, Katarina Bachmannová – klavír, PhDr. Zdena
Zvěřinová, DrSc. – dramaturgie pořadu a průvodní slovo.
Na programu: B. Smetana, A. Dvořák, W. A. Mozart.
■■ 27. 2., 19.00: Poetická zastavení aneb milostná lyri-
ka v proměnách času. Pořad dámského komorního tria
Musica Dolce Vita. Překlady básní sopranistky Emy Des-
tinnové a milostná poezie harfenistky Zbyňky Šolcové.
■■ 28. 2., 19.00: Piosenky z celého světa – španělské
flamenco, francouzské šansony, lidové a zlidovělé písně
ze všech koutů světa, kytarista Zdeněk Hrášek, harmo-
nika a zpěv Václav Drábek – hudební těleso Piosenky.
Skladby a písně české, staropražské, polské, ruské, bul-
harské, řecké, španělské či židovské. 

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

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

Z PROGRAMU V ÚNORU 2008:
Besedy na různá témata: „Chcete vědět více o…“
■■ 4. 2., 10.00: KANDIDÓZA, trápí Vás časté mykózy,
plísně, povede Mgr. Ludmila Peyerlová.
■■ 11. 2., 10.00: Pravou nohou do školky/školy, jak
připravit sebe i dítě na vstup do školky/školy.
■■ 25. 2., 10.00: …být rodičem není vždy snadné,
představení projektu sdružení HOST, které nabízí pomoc
rodičům s dětmi do 6let, kteří se ocitli v těžké situaci.
ZMĚNA: Od února nebude otevřeno ve čtvrtek odpoled-
ne, ale v úterý odpoledne. V tomto novém čase se
můžete těšit na novinku: „Hrátky s angličtinou pro děti“.

Více na www.mc-domecek.cz

TTIIPP:: 13. 2., 9.30–12.00, 15.00–17.30:
MASOPUSTNÍ KARNEVAL pro nejmenší,
výroba masek, soutěže, tanečky. Vstupenky
možno zakoupit od 28. ledna, cena 40 Kč pro
dospělé, děti mají vstup zdarma.

DALŠÍ POŘADY:
■■ 12. 2., 17.00: Beseda se členy Spolku přátel his-
torické vlastivědy na téma Osobnosti Prahy 11.
Besedu vede kronikář Prahy 11 a historik Chodovské
tvrze PhDr. Jiří Bartoň. Součástí bude i projekce. 

GALERIE:
Velká galerie:
■■ 9. 1.–3. 2.: Lubomír Šilar – keramická plastika.
■■ 6. 2.–2. 3.: Ota Janeček – Žena.
Malá galerie:
■■ 9. 1.–3. 2.: 2008 Michal Tomek – obrazy.
■■ 6. 2.–2. 3.: Miroslav Kemel – Kreslený humor 2007.
Schodiště:
Tvrz a region v historii – novelizovaná trvalá expozice.
Klubání – Fotografie měnící se tváře Jižního Města,
PhDr. Jiří Bartoň.

POHÁDKY:
■■ 3. 2., 15.00: O statečném Kulihráškovi. Divadlo
bez opony, Praha.
■■ 10. 2., 15.00: Kocourkov. Divadlo Forman a Herodes.
■■ 17. 2., 15.00: Našel se medvěd I. Divadlo Carpe
Diem, Praha.
■■ 24. 2., 15.00: O Sněhurce. Malé divadélko Nováko-
vi, Praha.

Více na www.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

AMBULANCE GYNEKOLOGIE PRO DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ, 

DOSPĚLÉ ŽENY A PORODNICTVÍ

MUDr. Monika Zídková MUDr. Simona Málková
Poliklinika Litochleby – 1. patro

Hviezdoslavova 1600/13, 149 00 Praha 4-Háje 
Objednávky na tel.: 777 909 252

www.detskagynekologie.eu
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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 PROGRAMU V ÚNORU 2008
■■ 2. 2., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenise. Otev-
řený turnaj pro volně příchozí děti a mládež. 20 Kč.
DDM JM, Šalounova.
■■ 9. 2., 10.00–12.00: Pastelka. Tématicky zaměřená
výtvarná dílna. Téma: Máme rádi zvířata. 20 Kč. DDM
JM, Šalounova. 
■■ 9. 2., 14.00–16.00: Kůže – obrázky, drobné šperky
a dárky. Výtvarný kurz. 40 Kč. DDM JM, Šalounova.
■■ 10. 2., 14.00–16.00: VOSA. Otevřený volejbalový
turnaj pro volně příchozí. 30 Kč/hráč. Tělocvična, ZŠ
Ke Kateřinkám.
■■ 11. 2., 17.15–19.00: Pexesování. Zcela netradiční
turnaj v hraní. Vstup zdarma. DDM JM, Šalounova –
Klub Beroun.
■■ 14. 2., 17.30: Filmování. Vstup zdarma. DDM JM,
Šalounova – Klub Beroun. 
■■ 18.–22. 2., 10.00–16.00: Klub Beroun otevřen!!!
Vstup zdarma. DDM JM, Šalounova.
■■ 28. 2., 17.30: Filmování. Vstup zdarma. DDM JM,
Šalounova – Klub Beroun.
Nabídka zimních a jarních táborů 2008
■■ 2.–9. 2.: Jizerské hory – Desná
■■ 16.–23. 2.: Jeseníky – Červenohorské sedlo
■■ 16.–23. 2.: Jizerské hory – Příchovice
■■ 16.–23. 2.: Krkonoše – Dolní Dvůr u Vrchlabí

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 ÚNORU 2008:
■■ 2. 2., 13.00–17.00: Masopust, vstupné dobrovolné.
■■ 5. 2., 10.00–12.00: Pohádky s vůní bylinek.
■■ 5. 2., 17.30–19.30: Krajkové tvoření*
■■ 6. 2., 15.00–17.00: Na tom našem dvoře.
■■ 9. 2., celý den: Po stopách Verdiho opery
(vycházka)*
■■ 11. 2., 16.30–18.30: Lýkování – nové nápady*
■■ 12. 2., 10.00–12.00: Čekáme miminko*
■■ 13. 2., 10.00–12.30: Tvá strava budiž ti lékem*
■■ 16. 2., 9.00–16.00: Pleteme z orobince*
■■ 18. 2., 15.00–18.00: Drátování kraslic*
■■ 27. 2., 15.30–19.00: Šustí* 
* Nutná rezervace!
Rezervace programů na tel.: 271 750 548 a e-mailu:
info@toulcuvdvur.cz

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 ÚNORU 2008:
■■ Neděle 17.00–18.15: Nedělní shromáždění, boho-
služba pro všechny generace.
■■ Neděle 17.00: Besídka pro děti, oddělený program
pro děti předškolní a školní.
■■ Pondělí 18.30–19.30: Aerobic pro ženy
■■ Úterý 19.00: Kurz Alfa, současné moderní, praktic-

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

ZUŠ KŘTINSKÁ
■■ 7. 2., 18.30: Koncert žáků školy.
■■ 9. 2., 10.00: Jižní Město Music 08 – soutěž ve
hře na klavír. 
■■ 14. 2., 18.30: Koncert vítězů JMM 08.

POBOČKA ZUŠ J. RŮŽIČKY
■■ 4. 2., 18.30: Koncert žáků školy.
■■ 11. 2., 18.30: Koncert žáků školy.

VÝSTAVA NA RADNICI
Ludmila Valentová: Sladké stromy (ilustrace knih Nakladatelství BALT-EAST)

4. – 28. 2. 2008 • po, st: 8.00–17.30 • út, čt: 8.00–15.30 • pá: 8.00-14.00 
Radnice ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4, tel.: 267 902 323.

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

Z PROGRAMU V ÚNORU 2008:
■■ 7. 2. 2008, Montessori pedagogika – přirozené
vzdělávání, praktický seminář o výchově a vzdělávání
dětí.
■■ 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 velkými i malými míči, po
17.45, st 19.00.
■■ Cvičení pro těhotné, út 17.00.
■■ Tanečně pohybová průprava pro holčičky od 3–7
let, út odpol.
■■ Dětský aerobic 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.
■■ Hravé dopoledne, program pro děti, které se chy-
stají do školky nebo školy, založený na využití mon-
tessori výukových pomůcek, každý sudý pátek
Herna pod střechou, po–čt  9.00–12.00, po–st
16.00–18.00.
Informační hodiny: středa 10.00–12.00 hod.

Více na http://benjamin.webpark.cz

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

MMiirroossllaavv  MMiiššííkk  ––  ddaaňňoovvýý  ppoorraaddccee  
zpracování účetnictví a daňové evidence
daňové a účetní poradenství 
zastupování před správcem daně

E-mail: mirek.misik@seznam.cz, mobil: 660066  771133  779933

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

MIMOŘÁDNÉ AKCE V ÚNORU:
■■ Život, věda a víra aneb Evangelium vs. Evoluce,
v únoru (přesný termín na našich internetových strán-
kách) bude zopakována úspěšná přednáška Mgr. Libor
Votočka Proč je evoluce nedůvěryhodná víra? 

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

PRODEJCE MANIPULAČNÍ TECHNIKY
pro oblast středních Čech

Náplň práce: vyhledávání a zajištění prodeje zákazníkům, udržování kontaktů
v aktuálních projektech, uzavírání obchodních smluv  

Požadavky: vzdělání SŠ nebo VŠ, svědomitost, schopnost jednat s lidmi, vysoké
pracovní nasazení, znalost práce na PC, znalost AJ nebo NJ podmín-
kou, řidičský průkaz skup. B

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

Své nabídky zasílejte obratem spolu s Vaším životopisem na adresu:
PHOENIX – ZEPPELIN spol. s r.o., k rukám H. Frantové,
Lipová 72, 251 70 Modletice nebo na e-mail hana.frantova@p-z.cz

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

IV Kulturní přehled ÚNOR 2008

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

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

FARNÍ KNIHOVNA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI 
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 9.30–12.30: Denní klub pro maminky
s dětmi, v rámci klubu každé úterý 10.30 zpívání,
každou středu 10.30 cvičení pro děti, vstupné 40
Kč, děti zdarma.

KŘESŤANSKÝ SPORTOVNÍ KLUB, školní rok 2007/08:

■■ Po 17.00: Dramatická dílna pro děti a mládež. 
■■ St 14.30 a 15.30: Výtvarná dílna pro děti.
■■ Čt 16.00: Nízkoprahový sportovní a turistický
klub.
Informace a přihlášky: www.kskpraha.org, telefon:
603 256 411

KLUB SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÝCH SENIORŮ
V PRAZE 11

Cyklus besed (v klubovně Komunitního centra
Matky Terezy):
■■ 11. 2., 16.00: Polsko a církev, hostem bude
Antoni Kośmidek.
Sobotní vycházky:
■■ 16. 2., 14.45: Kostel sv. Cyrila a Metoděje (pra-
voslavná liturgie).
■■ 15. 3.: Kostel sv. Klimenta (řecko-katolická liturgie).

Z PROGRAMU V ÚNORU 2008:

■■ 7. 2., 19.00: Koncert, komorní orchestr ZUŠ Na
Trhanovském náměstí, na programu: W. A. Mozart,
B. Martinů, J. S. Bach a další.
■■ 10. 2., 14.00: Vystavování retrieverů od A do Z,
seminář, lektoři: Mgr. V. Melionová, Ing. V. Melion.
■■ 11. 2., 18.00: The Kings School, koncert, stu-
dentský sbor a jazz band z Velké Británie – vážná
a populární hudba.
■■ 13. 2., 19.00: Pennsbury High Chorale (USA),
koncert, na programu: C. Frank, H. Leo Hassler, F.
M. Bartholdy.

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

Z PROGRAMU V ÚNORU 2008:

■■ 6. 2., 19.00: Křesťanská mystika. Hledání smyslu
vlastní existence na pozadí tradiční české duchovní
cesty. (Josef Zezulka, Karel Makoň, Josef Prouza)
Přednáší Ing. Adolf Inneman, PhD.
■■ 7. 2., 19.00: Kdo jsme a kam směřujeme – rozjí-
mání s knězem a právníkem v jedné osobě. Před-
náší: Mgr. Jan Maria Joza, poradce RC Harmonie. 
■■ 10. 2., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry.
Na kytaru hraje, zpívá a slovem doprovází Richard
Holický.
■■ 13. 2., 19.00: Cesty k plnohodnotnému bytí.
Pochopení celostního přístupu k lidské bytosti
a následný rozvoj. Přednáší: Mária Zítková, poradce
RC Harmonie.
■■ 14. 2., 19.00: Umění žít zdravě. Jak se díky jedno-
duché úpravě životního stylu můžeme zbavit mnoha
nemocí, výrazně zlepšit své zdraví a získat více tolik
potřebné energie. Přednáší etikoterapeutka Zdenka
Hoffmanová.
■■ 17. 2., 19.00: Komunikace JIN – JANG. I přesto,
že spolu žijí tisíce let, ženy a muži se stále dobře
neznají. A dobře se poznat znamená setkávat se
a komunikovat. Setkávání s Richardem Holickým.
■■ 20. 2., 17.30: Jan A. Komenský – Kšaft umírající
matky Jednoty bratrské. Úvodní slovo Adolf Inne-
man, přednes Vlasta Chramostová, varhany Petr Tvr-
dek, projekce obrazů a snímků NASA z vesmíru
Zdeněk Hajný. Multimediál. pořad z projektu Via
Lucis.

JAZYKOVÉ KURZY
– od 4. 2. 2008 do 5. 6. 2008, učebnice u kurzů AJ ZDARMA
– pololetí již za 2 490 Kč, skupiny max. 10 studentů
– Jižní Město ZŠ Křejpského nebo Praha 1 a Jesenice

Tel.: 296 236 102, www.jsperfect.cz
ZÁPIS ZŠ Křejpského: každá středa 1600–1800

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

Již
10. rok!

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

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 na březen až červen.
Kurzy Aj: st 15.30, můžete se ještě přihlásit.
Výstava keramiky klientů Domova Sv. rodiny-
Nabízíme zdravotně postiženým možnost
uspořádat výstavy v prostorách našeho klubu.

Více na www.zelenyptak.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

Vás srdečně zvou na výstavu 

Jarmila Malátová – Komorní plastiky a kresby.
Od 4. února do 1. března 2008

Výstava bude zahájena 4. února 2008 v 18.00.
Knihovna otevřena: po 9.00–19.00 (pouze studovna), út-pá 9.00–19.00, so 9.00–15.00.

■■ 21. 2., 19.00: Steven Weinberg a Richard Daw-
kins. Rozbor dvou ateistických světových přístupů,
problém velkého třesku a přirozeného výběru. Před-
náška doc. Ing. Miloslava Krále, CSc.
■■ 26. 2., 19.00: Čtení z Bhagavadgíty, komentované
Sarvepalli Rádhakrišnanam. Přednáší filozof, jogín,
PhMr. Rudolf Skarnitzl.
■■ 27. 2., 19.00: Vliv uspořádání pracovního pro-
středí na člověka (uspořádání kanceláře). Přednáší
lektor seminářů Feng Shui Ing. Mojmír Mišun.

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 čajovna: st-ne 14.00–19.00 a dle večerních
pořadů, so 19.00–22.00 vstup zdarma.

Více na www.cestykesvetlu.cz

Zaměření a konzultace nezávazně a ZDARMA.
Doprava ZDARMA. 
Tel./fax: 283 931 807, 603 228 092

VZORKOVNA: Šircova 204, Praha 9-Třeboradice
Po–Ne: po tel. dohodě (5 min. od nákupního centra Globus Čakovice)

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ 
s posuvnými dveřmi a nábytek na míru
• kvalita • spolehlivost • serióznost • nízké ceny
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ÚČELNÉ 
A HEZKÉ

■■ 14. 2., 9.30: O neposlušných kůzlátkách,
pohádka, divadlo Buchty a loutky.
■■ 21. 2., 19.30: Spirituál Kvintet, koncert.
■■ 25. 2., 10.00: Principy lidské plodnosti, před-
náška v rámci Denního klubu, Mgr. L. Peyerlová

Více na http://chodovska.farnost.cz
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Docent Václav Ledvinka bývá k zastižení
zejména ve dvou objektech. Hlavní,

moderně elegantní, s fasádou ze španělské
a z moravské žuly, se tyčí u nás, na Chodovci.
Druhý palác, z epochy vrcholného baroka,
s portály, které jen s námahou po staletí nesou
svalnatí giganti, zaujímá nároží Husovy ulice
v sousedství Klementina a Nové radnice.
V obou případech jde o pracoviště a zázemí
Archivu hl. města Prahy, v jehož čele tento štíh-
lý, prošedivělý muž s pozorným pohledem stojí.

Snad každý Pražan někdy spatřil v magist-
rátních Listech nebo v jiných novinách působi-
vé kapitolky V. Ledvinky z pražských, potažmo
českých dějin. Nejenom historici ovšem vědí, že
je autorem nebo se podílel na celé řadě odbor-
ných publikací a studií. Především ale stojí
v čele týmu archivářů, kteří v depozitářích
ochraňují i zachraňují písemné prameny k ději-
nám našeho hlavního města.

Mramorový sál barokního paláce, dřívějšího
centra archivu, bývá svědkem kulturních svát-
ků – vernisáží výstav archivu. V současnosti lze
navštívit expozici o rodu vojevůdce, který kdysi
stanul nad mrtvolou Albrechta z Valdštejna
a započal tím cestu k proslulosti vlastního rodu
Gallasů, později Clam-Gallasů, a o vynikajícím
umělci Fischerovi z Erlachu, který rodu nád-
herný palác navrhl a ozdobil. 

Fasádu Archivu hl. m. Prahy v Praze 11
opticky propojuje se sousedy, s Národním archi-
vem a se Státním oblastním archivem Praha,

Modrá horizontál-
ní „vlnka“. Všech-
ny tři tvoři
Archivní ulici,
pýchu naší měst-
ské části. Vevnitř
u schodiště praž-
ského archivu lze
vidět základní
kámen moderní
budovy, položený
v červnu 1995.
Ani se nechce
věřit, že již od 
30. května 1997
byl objekt plně
funkční. Je ho
zapotřebí. „Peču-
jeme o více než
dvacet kilometrů
archiválií,“ říká
doc. Phdr. V. Led-
vinka, CSc., který
se nechal na chvíli vyrušit z práce. „Od roku
1158 do současnosti, protože jich nepřetržitě
přibývá. Zvlášť velké množství dokumentů
jsme převzali po povodni 2002 a nedávno při
stěhování Magistrátu do objektu v Jungman-
nově ulici.“ Stěnu v zasedací místnosti, nava-
zující na kancelář ředitele, zdobí tapisérie
Tunel do minulosti, plně odpovídající tomuto
prostředí.

Výhled z okna kanceláře svědčí, jak se Cho-
dovec postupně zaplňuje. Nové objekty rostou
přímo v sousedství. „A u Chodovské tvrze se
stále zřetelněji rýsuje nově zřizovaný rozlehlý
park.“ upozorňuje docent V. Ledvinka. „Okolí
archivu dostává stále důstojnější ráz,“ uznale
dodává. To je dobrá prognóza, o to hezčí bude
celá naše Praha 11. ◗

Jiří Bartoň 

Václav Ledvinka a Tunel do minulosti. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Tunel do minulosti

Max Švabinský a Praha 11 (2)
Mistr prý v roce 1942

poprvé navštívil přátele
Havlíčkovy v jejich vilce
v Chodově, v sousedství nevel-
ké barvírny. Místu již Max Šva-
binský zůstal věrný, předchozí
oblíbené lokality letních poby-
tů opustil. Snad i proto, že
v dubnu onoho roku navždy
ztratil svou dlouholetou inspi-
raci, manželku Annu. Setkává-
ní se zmíněnými přáteli
a prostředí Barvírny, jak areálu
se zahradou dodnes říkáme, si
však skutečně oblíbil. Možná,
že tehdy ještě volná krajina
okolo vcelku nevelkého Cho-
dova v Mistrovi vyvolávala určité asociace s rod-
ným Kroměřížskem. Proč by ne, na obzoru se
mu již rýsovala sedmdesátka, a vzpomínky se
jistě vybavovaly. Nutno ovšem připomenout, že
umělec byl již velmi dlouho bytostně spojen
s Prahou.  

Max Švabinský studoval od roku 1891 na
pražské Akademii výtvarných umění a od téhož
roku byl také členem Spolku výtvarných uměl-
ců Mánes. Přijímán byl jako umělec od počát-
ku velmi vstřícně, což byla vzácně příznivá

okolnost. Shodou okolností
mohl bezprostředně navázat
na tehdy uplatňované ideje
symbolismu a následné secese.
Vynikl svými malířskými
a zvláště grafickými portréty
dobových osobností kulturní-
ho, politického a vůbec veřej-
ného života. Vcelku obecné
uznání a slušná publicita jistě
přispívaly k vnitřní umělcově
jistotě.

Mistr se projevoval od
počátku jako obzvlášť dobrý
kreslíř a grafik, s velkým smys-
lem pro detail a reálné zachy-
cení nejenom podoby, ale

i vnitřních pocitů a celkové atmosféry prostře-
dí. V uplatnění některých grafických technik je
mu přisuzována přímo zakladatelská úloha.
Později se obracel spíše k tradicím českého
umění 19. století. „Bouřlivákem“ byl tedy spíše
virtuozitou provedení svých prací a náměty.
Chodovské prostředí mohlo být místem jeho
zaslouženého odpočinku, ale díky Mistrovi
samotnému má v jeho tvorbě také svoje opod-
statněné postavení. ◗

Jiří Bartoň

KC Zahrada navazuje na tradici

nedělních dechovek v KD Opatov

Po krátké pauze se oblíbená nedělní
taneční odpoledne vracejí. Pravidelná
odpoledne s Orchestrem Blažeje Zemana,
na která byli zvyklí diváci KD Opatov, našla
nový domov v prostorách Zahrady. Těšit se
můžete na hudbu k tanci i poslechu, na
hudbu lidovou, polky, valčíky, tanga. 
První taneční odpoledne s dechovkou 

se uskuteční 24. února v tradičním čase,

v neděli od 15 hod. 

Vstupné je 50 Kč.

Krajina za Prahou v roce 1899.
REPROFOTO

Max Švabinský, 1903
REPROFOTO
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10 Život na Jižňáku

Šťastný příběh nalezeného pejska
Štěstí, které si na Silvestra vždy přejeme

k novému roku, měl letos obzvláště jeden

malý strakatý pejsek. Co se může přihodit, když

se sejde rána z rachejtle, všímavá mladá slečna

a drobná elektronická věcička pod kůží?

Několik dní po začátku nového roku si

mladá slečna jménem Jana Morová všimla

malého zatoulaného pejska. Nejdříve se snažila

najít majitele v okolí, ale marně. To ještě netu-

šila, z jaké dálky se k nám na Jižní Město stra-

káček zatoulal, když se ztratil leknutím z rány

petardy. Slečna Jana pak udělala to, co by měl

nejspíše učinit každý. Přivedla pejska na úřad

městské části v Ocelíkově ulici, kde se jí i fenky

ujala zástupkyně starosty Eva Štampachová.

Byli ihned kontaktováni městští strážníci,

kteří disponují přístrojem schopným z elektro-

nického čipu domácího mazlíčka zjistit potřeb-

né údaje, a samozřejmě i jméno majitele.

Ovšem za předpokladu, že pejsek tento čip má.

Fenka Lexi měla štěstí, svůj elektronický občan-

ský průkaz měla. Strážníci podle čipu potvrdili

totožnost, kterou mezitím slečna Jana z letáč-

ku zoufalé majitelky zjistila. Pak již nebylo

těžké ji kontaktovat.

Shledání na úřadě bylo radostné a Lexi se

vrátila domů na Žižkov. Všichni přítomní byli

svědky toho, že přání šťastného nového roku se

může naplnit už pár dní po silvestrovské noci.

Příběh Lexi je také výmluvným dokladem, že

identifikační čip pro naše mazlíčky není něja-

kým luxusem, že má praktický význam a může

být velmi nápomocen.

Daniel Potocký

Důvody pro studium angličtiny či jiného
cizího jazyka jsou různé – poznání, cizí

kultura, lepší zaměstnání a vyšší plat, prestiž,
požadavek zaměstnavatele… První hodina
kurzu bývá zpravidla naplněna nadšenými
a motivovanými studenty. Studenti pak ale
postupem času „záhadně“ mizí,
docházka se stává nepravidelnou
a část z nich výuku úplně přerušuje.

Jak tedy u studia vydržet, nestát se
chronickým začátečníkem a zdárně
dosáhnout pokročilé úrovně? Případ-
ně, jsem-li chronickým začátečníkem,
jak se vymanit z bludného kruhu? 

Alfou a omegou studia je motiva-
ce – ta bývá na počátku poměrně
silná. Zde je několik triků jak si moti-
vaci udržet a v kurzu setrvat až do
úspěšného konce:

Vyberte si sympatickou jazykovou
školu – ty největší nemusí být vždy
zárukou nejvyšší kvality, často vám
právě v menších školách vyjdou vstříc
a budou s vámi individuálně řešit
všechny vaše potřeby a požadavky.

Přihlaste se do kurzu s někým blízkým, nej-
lépe s kamarádkou, kamarádem, partnerem či
rodinným příslušníkem. Navzájem se budete
podporovat.

Škola by vám měla být dobře dopravně
dostupná – nebudete se vymlouvat na kala-

mitu, kvůli které se nedostanete na výuku,
apod.

Odměňujte se za úspěchy. Naučím se tohle
a tohle, koupím si to a to, když vydržím pravi-
delně chodit, navštívím pak také oblíbený
obchod.

Požádejte lektora o e-mailovou
adresu, pokud chybíte, poproste ho,
aby vám poslal probíranou látku, tak
se nebudete bát přijít na další hodinu,
budete alespoň přiměřeně v obraze.

Stále si uvědomujte, že každý
postupuje svým tempem – nenechte se
odradit, pokud je v kurzu někdo, kdo
umí více. Budete-li pilní, určitě ho
doženete.

A na závěr – peníze, jsou vždy až na
prvním místě. Uvědomte si, že pokud
kurz předčasně ukončíte, vyhodili jste
celé kurzovné z okna.

Mgr. Zuzana Svobodová, 
lektorka jazykové školy Linda 

www.skolalinda.cz, skolalinda@skola-
linda.cz, telefon: 272 195 831, mobil:
728 282 285.

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
adrese   můžete sledovat živé vysílání této tele-
vize – 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 reportáží se můžete těšit
ve vydáních vysílaných v první polovině
února?
● Rozhovor s držitelem čestného občanství

Prahy 11 arch. Lasovským
● Zápisy do základních škol

● Open Praha – Mezinárodní šachový festival
● Výtvarná dílna v Domě dětí a mládeže
● Veřejné projednávání staveb v Milíčovském

háji

V dalším týdnu uvidíte:
● Přijímačky na jihoměstské střední školy se

blíží
● Jihoměstská parkovací přebírá parkoviště ve

Vojtíškově ul.
● Fotbalový turnaj o pohár Jižního Města

Televizní Aktuál v únoru na

Jana Morová s nalezenou fenkou Lexi.
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Lektorka Zuzana Svobodová při výuce. FOTO: MILAN KRČEK ML.

Angličtina a jazyky obecně – jak na ně?
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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 pochoutek, atd.
Zajištujeme svatby, rauty, firemní
večírky. Pořádáme country večery 
a diskotéky – 80. léta.

Každý den jiná hotová jídla.

Nově: slevové karty, každá 
10 návštěva 30% sleva.

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

Vlastní parkoviště ve dvoře.

VÝROBNA UZENIN 
S VLASTNÍ 

VZORKOVOU 
PRODEJNOU

Uzeniny vyráběné podle starých
receptur.

AKCE ÚNOR
Vídeňské párky  80 Kč
Šunkový salám   69 Kč
Anglická slanina  75 Kč
Papriková klobása  69 Kč
Koňská klobása  79 Kč
Koňský špekáček 55 Kč
Dušená šunka výběr  89 Kč

Otevřeno: Po-Pá 8.00-17.00

V
u

C
9
In
P

RESTAURACE
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12 Život na Jižňáku

Studie regenerace Jižního Města – díl 15.
V minulém čísle jste se mohli seznámit s lokalitou Chodovec, v tomto čísle vám představíme další část Jižního Města, a to loka-
litu označenou jako JM I - Chodov.

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 II – Roztyly východ Odbor územního rozvoje

MŠ Květnového vítězství 1738. JM I Chodov od ul. Türkova.

Valentova 1744. Valentova 1732 - 1733.

Ortofotomapa – JM I - Chodov. Základní schema funkční a prostorové regulace.

Schema členění řešeného území – částí.

Koncept regulace
Jde především o to, nalézt vhodné pojítko pro roztříštěnou zástavbu.
Budou jím hlavně architektonické regulace, kultivace poloveřejných
prostorů a sjednocení a úprava parkových ploch. Pro celé širší území
Türkovy ulice by bylo zapotřebí zpracovat podrobnější studii se zvlášt-
ním zřetelem na profil a celkovou koncepci zástavby podél ulice, a tu
řešit v souvislosti se zástavbou zbývající části starého Chodova – západ.

CHODOV

Vymezení území a charakteristika stavu
Tato lokalita je ve studii vymezena ulicemi Türkovou, Květnového vítěz-
ství, Litochlebským náměstím, Ke Stáčírně a s 557 byty se rozkládá na
ploše 17,23 ha. Jedná se o smíšenou zónu starší a panelové zástavby.
K tomuto území byla přičleněna lokalita sevřená ulicemi Starochodov-
skou a Na Sádce s osamoceným panelovým domem. Ten je zasazen do
nízkopodlažní zástavby, proti níž je silně převýšen.

V severní části celku jsou v podstatě jen dvě skupiny objektů: tvoří je
řady obytných domů a jeden samostatně stojící objekt, regenerovaný již
v době zpracování studie. 
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■ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE I VÝMĚN BYTŮ A DOMŮ.
Dlouhodobá specializace na Jižní Město, Praha 4, 10. Právní servis zajiš-
těn. RK Ing. Hloušek, Praha 4-JM. 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 MENŠÍ BYT V PRAZE 11. Optimálně 2+kk, možno
i 1+1(kk). Plocha 30 až 45 m2, raději ne přízemí, poslední patro neva-
dí. Mobil: 607 686 460.

■ 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.

■ SHÁNÍME KE KOUPI BYT 3+KK/L AŽ 3+1/L na Jižním Městě.
Máme zájem pouze o osobní nebo družstevní vlastnictví. Telefon: 
732 800 431.

■ VYMĚNÍM BYT 3+KK/L, STÁTNÍ, P4-JM, 5 MIN. OD METRA.
Žádám 1+1/L nebo 1+kk/L – malá vel. cca do 35m2. Nejlépe P-4 JM.
Tel.: 732 243 727.

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

SLUŽBY

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

■ 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.

■ 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.

■ 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. Prodej nových
a odvoz starých chladniček.

■ 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, rozvody, převody bytů a další. JUDr. Břeti-
slav Kunc, tel.: 602 190 800.

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

■ 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.

■ SALON PEDIKÚRA OD 160 Kč, manikúra, modeláž od 550 Kč,
depilace, parafinové zábaly. Praha 4, Modletická 1389. Telefon: 
777 586 848.

■ ZÁMEČNICTVÍ – NON STOP, montáže, opravy, otevírání zámků.
Tel.. 608 336 611, www.sweb.cz/zamecnictvi-nonstop

■ DAŇOVÝ PORADCE NABÍZÍ ODKLADY DANÍ, daňová přizná-
ní, poradenství (i e-mailem), účetnictví, spol. zadaň. manželů, nemo-
vitosti. Tel.: 608 066 088, e-mail: praha@mareda.cz

■ ÚČETNICTVÍ – DANĚ. Kompletní servis (podvojné účetnictví,
daňová evidence, mzdy atd.). 20 let praxe. Tel.: 608 216 193.
www.sweb.cz/papouskovaeva

■ ÚČETNICTVÍ – ZPRACUJI KOMPLETNÍ ÚČETNICTVÍ menší
firmě do 10 zaměstnanců, nebo samostatně mzdy na ŽL. Tel.: 603 809
761, 222 984 662.

■ OPRAVÍM LAK VAŠEHO VOZU. Tel.: 241 722 698, 732 732 837.

■ ÚKLID I PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PŘED MONTÁŽÍ PLAST. OKEN
a malováním jako zakrytí nábytku, odsunutí, drobné opravy a násled-
ný úklid dle přání zákazníka. Tel.: 272 951 044.

■ VODA-TOPENÍ-PLYN-NONSTOP, OPRAVY, REKONSTRUKCE,
čištění kanalizace, vše za normální ceny. Tel.: 776 787 094.

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

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

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

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.

■ VÝUKA ANGLIČTINY PRO DOSPĚLÉ (od 15 let), pololetí 3900
Kč, Mgr. Kolářová, U Zeleného ptáka 1160, bus 177, 122, 114,
www.js-van.cz, tel. info: dopoledne 244 912 101.

■ HLEDÁME PANÍ NA NEPRAVIDELNÉ HLÍDÁNÍ 4-letého syna
(převážně přes den). Bydliště JM a okolí. Tel.: 602 611 080.

■ PRODÁM 100HZ TELEVIZOR MASCOM FINLAND, jednodu-
ché ovládání; úhl. 71 cm, Teletext - 2048 stran paměti. PC 24.000
nyní za 2.800 Kč, dovezu, zapojím. Tel.: 272 951 044.

■ PŘIJMEME ŠIKOVNOU ŽENU na ruční olepování plast. dóz eti-
ketami. Vedl. prac. poměr. Praha 4-Háje. Tel.: 267 910 495.

■ ANGLICKY, FRANCOUZSKY, INDIVID. VÝUKA pro začáteční-
ky, pokročilé a business. Úvodní lekce zdarma. Tel.: 602 612 181.

■ VAŠE ŠANCE. HLEDÁM SERIÓZNÍ SPOLUPRACOVNÍKY
v oboru fin. poradenství. Perspektivní spolupráce. Zajímavé odměny.
Tel.: 602 610 000, e-mail: mahaje@centrum.cz

■ AŽ 5000 KČ MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE! Nechte vydělávat své auto,
plot či dům. Udělejte z nich reklamní plochy! Tel.: 221 221 551.
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Brněnské Národní divadlo, Karel Roden 
a Marek Taclík budou hostovat v Zahradě!
Kulturní centrum Zahrada připravilo pro

milovníky divadla sérii divadelních před-

stavení. Prvním z velkých hostů na Jižním

Městě bude už 1. února brněnské Národní

divadlo, jehož soubor představí hru Švédský

stůl. Hru o hořkém osudu tří lahůdkových

pokrmů na rautu – jednohubky, čokoládové

špičky a uzeného lososa – a o tom, co prožíva-

jí a co si povídají tyto tři chody před blížícím

se koncem své existence, režíroval sám autor

David Drábek. Tento přední český autor, dvoj-

násobný držitel prestižní Ceny Alfréda Radoka

za původní českou hru, pracuje ve svých gro-

teskních a kabaretních textech s humorem,

citacemi a uvolněnou imaginací.

Představení Švédského stolu je součástí řady

předplatného – doplňuje ji hra Otevřené man-

želství s Karlem Rodenem a Janou Krausovou

a hra Strange Love s Markem Taclíkem v hlav-

ní roli, kterou uvede soubor Činoherního stu-

dia v Ústí nad Labem. Předplatné na všechny

tři tituly je možné zakoupit v pokladně Zahra-

dy. Pro studenty a seniory je sleva dvacet pro-

cent. Stejnou slevu navíc mohou využít

i zájemci, kteří se zdarma stanou členy Klubu

diváků Zahrady. ◗
Jiří Sulženko Ze hry Švédský stůl. FOTO: JANA HALLOVÁ

Klub rodičů malých dětí 
Nejdříve jsme měli sen poskytovat rodičům

malých dětí službu, která není tak  běžně
dostupná. Před sedmi lety jsme takovou činnost
započali v Praze 1 a v lednu začal v Zahradě svou
činnost další klub. Věnuje se otázkám duševní-
ho vývoje a výchovy dětí v prvních třech letech
života. Je to velmi důležité období, protože se
v něm vytvářejí základy celého dalšího duševní-
ho života člověka. K tomu, aby se zdárně vyví-
jel, musejí rodiče vědět, jaké jsou individuální
zvláštnosti jejich dítěte, a podle nich ve výcho-
vě postupovat. V tom jim chceme pomáhat.

Klub pořádá Porozumění, unitářské spole-
čenství, která v Zahradě působí. Setkání se
konají tak, že dětská psycholožka PhDr. Jaro-
slava Dittrichová, CSc., z Ústavu péče
o matku a dítě v Praze – Podolí, autorka pub-
likací o raném vývoji dítěte, jednotlivá téma-
ta z hlediska současných psychologických
poznatků osvětlí, a pak odpoví na dotazy rodi-
čů. První dvě témata byla již určena: Co potře-
buje malé dítě (3. ledna) a Odměny a tresty ve
výchově malého dítěte (7. února). Další téma-
ta si budou moci rodiče zvolit podle svých

zájmů. Aby měli při set-
kání klid, s jejich dětmi
si v té době hrají dospě-
lí, zkušení ve výchově
malých dětí. 

Jsme rádi, že můžeme
zdarma poskytovat toto
kvalifikované poraden-
ství. Na setkáních je vítá-
na celá rodina – rodiče
i s dítětem. Přijďte, těší-
me se na vás. Setkání se
koná každý první čtvrtek
v měsíci od 17.15 do
18.15 v KC Zahrada.   ◗

Iva Fišerová
www.unitaria.cz/jm

FOTO: ARCHIV

Základní kameny u nás

Archiv hl. m. Prahy

Praha 11, přes relativně nedlouhou historii
Jižního Města, se může pochlubit hned

několika základními nebo jinak zajímavými
„kameny“. Ve skutečnosti jsou ovšem míněny
opracované desky z různého materiálu, větši-
nou obsahující i nápis, odpovídající příslušné-
mu místu a účelu. 

Tenhle kámen z leštěné žuly nese prostý
a jednoznačný nápis: ZÁKLADNÍ KÁMEN
ARCHIVU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ČERVEN 1995.  Nachází se ve východním
objektu v Archivní ulici, v horizontální poloze
v dlažbě u paty schodiště za vstupní halou.
Místo není běžně přístupné. ◗

Jiří Bartoň

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 
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MASO – UZENINY KK
MILOŠ KŘEČEK

KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí–pátek 700–1800 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Kýta, plecko, bůček, ke Křečkovi krůček, 
nechodím tam nadarmo je to skoro zadarmo.

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

✗
Akční ceny na únor:

Vepřový bok s k. 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,90  . . . . . 64,90 Kč
Kuřecí stehna 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,90  . . . . . 39,90 Kč
Uzená krkovice s k. 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,90  . . . . . 89,90 Kč
Uherský salám – Maďarsko 1 kg  . . . . . . . . . . . . 399,90  . . . . 199,90 Kč
Anglická slanina 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,90  . . . . 114,90 Kč
Uzený bok libový 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,90  . . . . . 69,90 Kč
Párky s nivou 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,90  . . . . 109,90 Kč
Slovenský salám 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,90  . . . . . 49,90 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 ÚNOR:
Vepř. bok s k. – ZD Čechtice-Jeníkov 1 kg 59,90 Kč

Vepř. plec b. k. – Jan Prantl 1 kg 89 Kč

Učňovské párky – Rabbit Trhový Štěpánov 1 kg 109 Kč

Šunka standardní – Jan Prantl 1 kg 114 Kč

Vinná klobása – Mifaso 1 kg 79 Kč

Čabajka Gyulai – Maďarsko – Delpra 1 kg 258 Kč

Slovenský točený – Jan Prantl 1 kg 49 Kč

Anglická slanina – Jan Prantl 1 kg 112 Kč

Uherský salám Tiszai – Maďarsko – Delpra 1 kg 198 Kč

Vysočina salám – Jan Prantl 1 kg 118 Kč

Pařížský salát – Jan Třešňák 1 kg 79 Kč

Zelný salát s křenem – Jan Třešňák 1 kg 58 Kč

Pangasius filety 
1 kg 123 Kč
MC CAIN 
1.2.3. vlnky
450 g 24,50 Kč
Čínská vepřová 
konzerva
415 g 23,90 Kč
SAMYELI  
sušenky s náplní
190 g 11,50 Kč
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