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Dny otevřených dveří mají vždy své určité
kouzlo. Lidé mohou nahlédnout do sou-

kromí jinak pro veřejnost uzavřených areálů. Ať
už jde o zámek, hrad, úřední budovu, anebo
v našem případě o areál chodovské hasičské
základny. Ta se v sobotu 1. března na pár hodin
otevřela veřejnosti. Na první pohled ničím výji-
mečná nebo nápadná budova nabízí za svými

zdmi spoustu zajímavostí. Uvnitř poměrně roz-
lehlého areálu je obrovská přízemní pohotovost-
ní hala pro celou škálu moderních hasičských
vozidel s možností jejich rychlých výjezdů přímo
do ulice Květnového vítězství. 

Do tohoto prostoru vedou z obou stran
hasičské skluzy z patra. Na halu navazují další
pomocné místnosti, sklady výzbroje a montáž -

ní box. Centrem stanice je moderní dispečink
umístěný spolu se zadním zádveřím v půl -
kruhovém proskleném přístavku. V patře se
nachází spousta důležitých a nezbytných míst-
ností pro bezproblémový a hladký chod celé
stanice, které slouží jako zázemí hasičů při
jejich náročných mnohahodinových službách.

Pokračování na str. 2

“
Jsem ráda, že bydlím právě tady a dalo by se říci, 
že jsem takový lokální patriot.

NAJDETE UVNITŘ ZPRAVODAJE  (str. 9)Zuzana
SKALICKÁ
herečka 
a dabérka
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Klíč 6

Větrné počasí neodradilo spoustu lidí od návštěvy
hasičů. Přišli malí i velcí. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Co skrývá vnitřek hasičské zbrojnice
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2 Téma

Pokračování ze str. 1
Najdeme zde pracovny velitelů, ložnice

mužstva, šatny, ale i sušárny, umývárny, WC,
strážnice, kuchyně, jídelnu a pro dobrou kon-
dici hasičů nezbytnou posilovnu. Velkou část
parkovací plochy v přízemní hale zabírá mamu-
tí hasičský mobilní žebřík, skutečný třicetimet-
rový obr, který v mnoha případech pomáhá
hasičům při náročných akcích a záchraně lid-
ských životů. 

Jsou zde také dvě cisternové automobilové
stříkačky, do jejichž vnitřku se vejde 2 500 litrů,
a cisterna na dovoz většího množství vody, která
pojme až neuvěřitelných 8 000 litrů. Součástí
vozového parku je také automobil se zařízením
pro vyprošťování osob při dopravních neho-
dách a automobil s náplní hasiva CO2, které se

používá pro hašení elektrického vedení.
S ohledem na koncentraci vodních ploch urče-
ných k rekreaci (Hostivařská přehrada, Šeberák
aj.) je na stanici připraven ještě automobil
s výbavou pro práci na vodě, a to včetně dvou
záchranných člunů. Právě moderní hasičská
technika a zásahová vozidla byla při sobotním
dni otevřených dveří velkým lákadlem, hlavně
pro kluky a jejich tatínky. Jak často se člověku
poštěstí posadit se na místo řidiče 
v záchranném autě a na pár chvilek si připadat
jako opravdový profesionální záchranář, nebo si
vyzkoušet hasičské vybavení. 

Hasiči, kterých slouží na základně celkem
šedesát, ochotně odpovídali na všetečné dotazy,
které se na ně postupem stále nově přicházejících
jen hrnuly. Neptali se jen dospělí, ale hlavně děti. 

Kluci lačně vstřebávali zajímavé informace
od profesionálů, které se jinak v podstatě nema-
jí možnost dozvědět, a bylo jich nepočítaně.
Od denního režimu až po informace, které
podrobně a velmi zajímavě popisovaly manipu-
laci s mnohdy velmi složitou technikou. Hasiči
předvedli také skluz po tyči, která spojuje první
patro s výjezdovou halou. Sobotní den utekl
jako voda, ale pro spoustu lidí, kteří se i přes
nepřízeň počasí prvního březnového dne vyda-
li k chodovským hasičům, byl nevšedním zážit-
kem a přinesl jim informace o náročném
povolání profesionálních záchranářů a možnost
nahlédnout pod hasičskou pokličku. Pro ty,
kteří nestihli tentokrát přijít, je další den otev-
řených dveří naplánován na neděli 1. června
opět od 10 do 16 hodin. ◗

Dana Foučková

Co skrývá vnitřek hasičské zbrojnice

Otázky na hasiče se ten den jen hrnuly.
Příjemní záchranáři je ochotně zodpoví-
dali. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Vyzkoušet si to za volantem hasičského
auta je snem mnoha kluků.

Mytí všech vozidel, která jsou součástí
základny, patří k povinnostem hasičů.

Lezecká stěna slouží hasičům k nácviku
technik při zdolávání požáru.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

➤

➤

➤
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● Pane starosto, 28. února se konalo na
Hájích další z řady setkání starosty
a radních s obyvateli Prahy 11. Můžete
čtenářům přiblížit atmosféru? Co občany
zajímalo, jaké byly odpovědi vaše,
vašich kolegů a jaké případné podněty
a poznatky vám setkání přineslo?

My tato setkání děláme především proto,
abychom měli bezprostřední kontakt s oby -
vateli a poznali jejich konkrétní reakce. Toto
fórum není o řešení nějakých koncepčních pro-
blémů, lidé většinou nemají otázky dopředu
promyšlené, ani to není dost dobře možné pro
takovouto formu komunikace. Zde jde přede-
vším o spontánnost a přímý kontakt. Sejde se
více lidí, diskuse probíhá interaktivně a na
osobní úrovni. To je nejen pro mě, ale i pro
kolegy důležité, a myslím si, že i pro občany.
My se tak dozvídáme o všedních, běžných sta-
rostech lidí, o zdánlivých maličkostech.
Každého v jeho bydlišti, při cestě do práce nebo
ve volném čase, obklopuje nějaké jemu blízké
okolí, v němž se mohou vyskytovat problémy,
o kterých bychom se jinak nemuseli dozvědět.

Při podobných setkáních občané mluví přede-
vším o těchto věcech, a tak máme další zdroj
podnětů pro zlepšování života na Jižním Městě.
Přestože nejsme okamžitě schopni některé
dotazy zodpovědět, tak se o nich dozvíme
a můžeme konat.

Prostřednictvím setkání můžeme obča-
nům rovněž vysvětlit, že ne vše, co kolem sebe
vidí, městskou část reprezentuje. Náš život
ovlivňuje více veřejných subjektů, a i na ně
musí občané působit, aby se věci zlepšily.
Zaznamenal jsem například dotaz, proč je
málo policistů v ulicích. Policie ČR není
v kompetenci městské části, ta tedy nemá
žádné nástroje jak její činnost ovlivnit. Nebo
stejně tak jsem odpovídal na dotaz týkající se
nevzhledně polepených autobusových zastá-
vek a čekáren. Opět městská část, přestože
jsou autobusová stanoviště na jejím území
a občané je přirozeně považují za součást
svého okolí a Jižního Města, nemůže v této
věci sjednat nápravu podle své vůle, neboť jí
nepatří. Starosta a rada může a musí vytvářet
tlak na majitele nebo provozovatele různých
zařízení, služeb nebo pozemků a budov, ale
vlastní náprava problémů v těchto případech
závisí na vůli dotyčných subjektů.

Ten tlak může být vlastně dvojího druhu.
Na úrovni osobní komunikace s představiteli
organizací a majiteli, kdy jde spíše o nalezení
společné řeči a dobré vůle věci zlepšit. Zde my
jako volení představitelé samosprávy máme
svou roli a jisté možnosti. Pak je tu možnost
působit z pozice státní správy. Tedy na zákla-
dě existence právních řádů, zákonů, vyhlášek
atd. může úřad určité věci vymáhat. Děje se
tak především prostřednictvím odborů úřadu
a paradoxně v tomto starosta a rada nemá žád-
nou pravomoc. Je to záležitost státu, nikoliv
volených samosprávných orgánů.

Lidé se také, jako už tradičně, ptali na
dopravu v klidu. Snažím se stále vysvětlovat,
že nelze počítat se stavem, kdy si každý oby-
vatel vnitrobloku bude moci své auto zapar-
kovat přímo před vchodem do domu. Jižní
Město má nějakou urbanistickou podobu
a nebylo dimenzováno na tak velké množství
vozidel. Městská část však má řešení v podobě
projektu Doprava v klidu, který už byl na
stránkách Klíče i v jiných médiích několikrát
prezentován.

Diskuse se dotkla i velkých témat, respek-
tive jimi začala. Konkrétně šlo o výstavbu
Vodního světa a regeneraci pochozí zóny
Háje. Na projektu Vodního světa se intenziv-
ně pracuje, letos bude hotová dokumentace
k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu
povolení. Co se týče pochozí zóny Háje, už se
připravuje studie regenerace celého komple-
xu, se kterou bychom chtěli občany seznámit
někdy v polovině roku. Celý prostor se pro-
mění v multifunkční centrum a naším zámě-
rem je během tohoto volebního období
regeneraci kompletně připravit k realizaci tak,
abychom s ní mohli začít někdy v roce 2010
nebo 2011.

Dotazů bylo samozřejmě velké množství,
občané se nás ptali buď přímo, nebo je sdě-
lovali přítomným hosteskám, které je zapi-
sovaly a následně jsme je zodpovídali. Není
zde prostor zmínit všechny, proto bych chtěl
touto cestou pozvat občany na další setkání
v dubnu, aby sami zakusili atmosféru, získa-
li informace o dění na Jižním Městě a vznesli
své otázky či podněty. Přijďte, budete vítá-
ni. Informaci o čase a místě konání samo-
zřejmě najdete v některém z dalších čísel
Klíče a na webových stránkách městské
části. ◗

Daniel Potocký

www.praha11.cz Klíč 6 ■ 2008

Téma 3

CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

ANKETA

■ Ano, zajímám se. Bydlím zde, a proto mě
zajímá, co se kolem děje, proto jsem také zde
na setkání se starostou. 

Čtu časopis Klíč, to hlavně, občas si přečtu
vývěsky tady na Hájích, ale hlavní je pro mě Klíč. 

Jiřina Brožová

■ Sleduji, co se na Jižním Městě děje. Líbí se mi
především, jak se městská část stará o zeleň. Já zde
bydlím teprve od roku 1990, nejsem tedy starou-
sedlík, ale to prostředí zde se mi líbí – parky,
zeleň, blízkost lesa, mám krásný rozhled a čerstvý
vzduch. Původně jsem bydlela na Petřinách, ale
dcera dostala byt tady na Jižním Městě, tak jsem
se sem přestěhovala také. Co se mi nelíbí, je u nás

v domě. Aniž bychom s tím souhlasili, tak tam
máme kamery. Ty kamery jsou ukradené, a ani
pracovníci ostrahy, kteří sedí u monitorů v jiném
domě, nepracují, jak by měli. To je k ničemu
a platíme za to 72 Kč měsíčně. Jsme tam hlavně
důchodci, psali jsme na úřad a dostali jsme odpo-
věď, že ty kamery v domě musí být. 

Pravidelně čtu Klíč a kupuji si Pražský deník.
Informace se dozvídám i z různých letáků
a dívám se také na vývěsky a informační tabule.

Kateřina Beranová

■ Zajímám se především o pořádek a čistotu.
Pořádek ve vnitroblocích a kolem domů není
takový, jaký by měl být. 

Informace o Jižním Městě čerpám
z časopisu Klíč, jiné zdroje nevyužívám.

Pavel z Prahy 11

■ Já to moc nesleduji, po sídlišti se pohybuji
málo. Bydlím na Jižním Městě už dlouho
a jsem tu docela spokojený. Je vidět, že se někte-
ré věci mění k lepšímu. Ale třeba tady ty scho-
dy u metra Háje, na pochozí zónu, už strašně
dlouho nefungují. Chodí tudy staří lidé a je to
pro ně velký problém. No, nedostatky se ale
najdou všude, nejen v Praze 11. Celkově si mys-
lím, že je to tu docela v pohodě.

Informace mám hlavně z Klíče.
Jan Dostál

Během posledního setkání starosty a radních s obyvateli Prahy 11 jsme se několika občanů zeptali: Sledujete aktivně dění v naší
městské části? Co se vám na Jižním Městě nejvíce líbí, nebo naopak nelíbí? Odkud nejčastěji získáváte informace o Praze 11?
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4 Kaleidoskop Jižního Města

Noční Jižní Město. Myriády světel a barev pod noční oblač-
nou oblohou působí dramatickým dojmem. Moderní zástavba, dlou-
hé čáry dálnice protínající Jižní Město společně s noční atmosférou
mohou evokovat pocit, že se pozorovatel ocitl v jiném čase, v daleké
budoucnosti.

Výročí. Slavnostní obřad, manželů Libuše a Josefa Šorejsových (diamantová svatba) a manželů
Aleny a Jana Heroutových (zlatá svatba) se uskutečnil 8. února v obřadní síni Chodovské tvrze za
účasti místostarosty MČ Praha 11 Jana Meixnera.

Zázraky ze zbytků. Člověk se diví, co všechno zvládnou vyrobit
šikovné dětské ruce z různých zbytků látek, papíru a všelijakých maličkos-
tí. Stačí jen trocha fantazie a pár tvořivých rukou. 

Kamenná svatba. Krásných 65 let
společného života oslavili manželé Bedřiška
a Jan Formánkovi 13. února. Do dalších spo-
lečných let přejeme hodně zdraví a pohody.

Auta pod střechou. Krytá parkovací stání ještě
stále nabízí komplex garáží ve Vojtíškově ulici na Jižním
Městě.  V případě zájmu o parkování se můžete obracet
na tel.: 722 068 722, e-mail: info@jmparkovaci.cz
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Informace ÚMČ 5

Každoroční mobilní svoz nebezpečných
odpadů bude letos uskutečněn v níže

uvedených termínech a lokalitách. Občané
(fyzické osoby s trvalým pobytem na území
Prahy) mohou obsluze svozových vozidel
společnosti .A.S.A., se kterou Praha pode-
psala příslušnou smlouvu, zdarma odevzdat
tyto druhy odpadu: baterie, akumulátory,

nádoby od sprejů, zahradnické chemikálie,
mazací oleje, tuky, ředidla a barvy, léky, teplo-
měry, kyseliny, hydroxidy, lepidla, pryskyřice,
detergenty (odmašťovací přípravky), fotoche-
mikálie, pesticidy (přípravky na hubení
hmyzu, hlodavců, plevele, odstraňování plís-
ní), zářivky a výbojky atd. ◗

red

Nebezpečný odpad se bude
odvážet i z Prahy 11

Odbor ochrany prostředí magistrátu organizu-
je na území Jižního Města sběr bioodpadu

pomocí velkoobjemových kontejnerů (VOK),
které budou umístěny na těchto stanovištích:

1. K Dubu
19. dubna 13.00–16.00

2. Mokrá x Zimákova
20. dubna 13.00–16.00

3. K jezeru x V Hájích
17. května 13.00–16.00

4. U Kolonie x 7. května
18. května 13.00–16.00

Odbor životního prostředí upozorňuje, že
VOK budou přistaveny ve stanovených dnech
max. 3 hodiny. Po celou dobu přistavení bude

odborná obsluha monitorovat  naplňování
kontejnerů bioodpadem, evidovat počty návo-
zů a zodpovídat za čistotu vysbíraného biood-
padu. Pokud obyvatelé sesbírají bioodpad do
pytlů, budou tyto pytle vysypávány do přista-
veného  kontejneru. Ty jsou určeny pouze pro
trvale hlášené občany v Praze.

Do kontejnerů  mohou obyvatelé Jižního
Města zdarma odkládat pouze komunální biood-
pad sesbíraný především ze zahrad – listí, trávu,
větve, neznečištěnou zeminu, příp. kuchyňský
bioodpad rostlinného původu, ale nikoliv živo-
čišné zbytky. Bližší informace na Odboru život-
ního prostředí ÚMČ Praha 11, tel.: 267 902 355,
267 902 367 nebo 267 902 320. ◗

red

Provozní doba
Informačního centra Háje 

Vážení občané, z technických důvodů bude
provozní doba Informačního centra městské

části Praha 11 na pochozí zóně Háje upravena
následovně: pondělí–čtvrtek 14.00–18.00
hodin, pátek 8.00–12.00 hodin. Výše uvedené
opatření potrvá do 31. března 2008. Ostatní
informační kanceláře (Ocelíkova a Šustova) jsou
otevřeny v obvyklých provozních hodinách. ◗

red

Finanční úřad pro Prahu 
– Jižní Město 

se sídlem Petrohradská 6, Praha 10, 
přijme pracovníky 

do kontrolního oddělení.
Informace na tel.: 267 273 014 

paní Troníčková  
podatelna@pjm.pm.ds.mfcr.cz

Bezplatná 
kynologická poradna

Máte-li problém se svým psem a nevíte si 
s něčím rady, můžete požádat

o bezplatnou pomoc odborníky z kynologické
poradny Městské policie
hlavního města Prahy. Své
dotazy můžete směřovat
na číslo 606 742 794 nebo
je posílat e-mailem na: 
psi.poradna@mppraha.cz.
Odborník z Útvaru pso-
vodů MP vám bude
k dispozici i při osobní
návštěvě poradny v ulici
V Zámcích 56 v Praze 8
Tro ji (samostatná budova
vedle Útulku pro opuště-
ná zvířata). Provozní doba
pro návštěvníky je v pon -
dělí, úterý, čtvrtek a pátek
od 9–17, ve středu a v so -
botu od 10–18 hod. ◗

red

Noví ředitelé nastoupili do funkce 1. března
Rada městské části Praha 11 na svém zasedání dne 20. února na základě doporučení konkurz-

ní komise jmenovala ředitelem Základní školy Květnového vítězství 1554 Mgr. Pavla
Kopečného a ředitelkou Základní školy Campanus na Jírovcově náměstí Mgr. Lenku Derkovou.
Oba jmenovaní se ujali svých funkcí 1. března letošního roku. red

Velkoobjemové kontejnery pro bioodpad

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu na území MČ Praha 11

Praha 11 – trasa A

17. 4. ul. Krejnická   (před OD Chrpa) 15.30–15.50
5. 6. ul. Vojtíškova (před OD Slunečnice) 16.00–16.20

17. 7. křižovatka ul. Klapálkova–Čenětická 16.40–17.00
4. 9. křižovatka ul. Lažanského–Švabinského 17.20–17.40

16. 10. křižovatka ul. Medkova–K Dubu 17.50–18.10
ul. Donovalská (u lékárny) 18.30–18.50

Praha 11 – trasa B

16. 4. křižovatka ul. Brandlova–Hněvkovského 15.00–15.20
(za prodejnou potravin)

15. 5. křižovatka ul. Výstavní–U Přehrady 15.30–15.50
16. 7.   ul. Štichova (u č. 640 – dolní parkoviště) 16.00–16.20
14. 8 ul. Opatovská, Tatarkova, Bajkonurská (parkoviště) 16.30–16.50
15. 10. ul. V Jezírkách (u č. 1549) 17.00–17.20
13. 11. křižovatka ul. Zdiměřická–Radimovická 17.30–17.50

křižovatka ul. Bachova–Mikulova 18.00–18.20
křižovatka ul. Matúškova–Dubnova 18.40–19.00

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: ARCHIV MĚSTSKÉ POLICIE
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Zahradu rozezpívají dětské sbory
Zveme vás na festival Zahrada písní

a Celostátní přehlídku školních dět-
ských pěveckých sborů do KC Zahrada.
Tradice dětského sborového zpívání u nás
patří k nejstarším v Evropě, navíc se
počtem dětských pěveckých sborů a jejich
kvalitou řadí Česká republika ke světové
špičce. Proto by nás asi nemělo překvapit,
že když se na Jižním Městě pořádají dva fes-
tivaly sborového zpěvu, přihlásí se na ně 65

sborů z celé republiky s neuvěřitelnými
dvěma tisíci dětmi. Ty se sjedou nejen
proto, aby poměřily své síly před odbornou
porotou a odvezly si pak domů bronzové,
stříbrné či zlaté ocenění, ale také aby
vyslechly vystoupení ostatních, fandily si,
společně si zazpívaly a strávily tak den plný
muzicírování a nevšedních zážitků. Publiku
sbory představí písně z žánru klasické, lido-
vé i populární hudby.

O prvním dubnovém
víkendu 5. a 6. dubna tak
budou mít posluchači mož-
nost sledovat soutěžní klání
sborů ze všech čtrnácti
krajů České republiky
v rámci festivalu Zahrada
písní, v sobotu 12. dubna
pak zhlédnou přehlídku
školních sborů hlavního
města Prahy a Středočes -
kého kraje s vyhlášením
vítězů postupujících do
celostátního kola. Oběma
akcím poskytne koncertní
sál i zázemí Kulturní cent-
rum Zahrada. O sbory
a organizaci se postarají
Dětský pěvecký sbor
Svítání a Radost Praha.    ◗

Lea Šebešová,
organizátorka festivalu

Ve čtvrtek 6. března v 18 hodin byla na
Staroměstské radnici v prostorách

Rytířského sálu a Křížové chodby zahájena
výstava WOW! Michael – Nejen Sir Winton
očima studentů reklamní tvorby. 

Jedná se o výstavu prací studentů střední
školy reklamní tvorby Michael, kteří
se 9. října  2007 zúčastnili Setkání se
sirem Wintonem v Kon gre so vém
centru a pořídili řadu fotografií.

Výstava je doplněna dalšími prace-
mi studentů a pedagogů školy
Michael, sídlící na Jižním Městě.

Sir Winton je britský makléř
a humanitární pracovník, který v roce
1939 zachránil 669 převážně židov-
ských dětí z území ohroženého Čes-
koslovenska před smrtí jejich
transportem do Velké Británie.

Výstavu zahájila náměstkyně pri-
mátora Marie Kousalíková a další
hosté.

Škola již v minulosti spolupracova-
la na charitativních projektech.
Příkladem je akce Chodíme sem 

všichni – výtvarný projekt pro podporu integra-
ce handicapovaných spoluobčanů. Partnerem se
v tomto případě stalo respektované Centrum
paraple. ◗

MgA. Jan Dvořák, Ph.D.,
vedoucí pedagog

Výstava WOW! Michael 
na Staroměstské radnici

FOTO: ARCHIV

SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA

Reklamace obuvi  
DOTAZ:
Dobrý den, potřebuji poradit. Po pěti měsících
od koupě se dceři na sportovní značkové obuvi
odlepila podrážka. Dcera obuv používala
pouze jako přezůvky ve škole, takže je nijak
nezatěžovala. Reklamační technik firmy, která
mi obuv prodala, neuznal reklamaci s tím, že
obuv je využitá a hlavně, že jsem neuplatnil
reklamaci neprodleně. Nevím, co je neprodle-
ně? Reklamoval jsem obuv při poškození, které
vadilo užívání.

Poraďte mi prosím, jak dál postupovat,
když firma reklamaci neuznala a odmítla se
mnou dále komunikovat. Děkuji 

ODPOVĚĎ:
Prodejce má pravdu v tom, že se závada má
reklamovat neprodleně, což u obuvi zname-
ná ihned při výskytu závady, aby se předešlo
jejímu zvětšování až do stadia neopravitel-
nosti. 

Ve vašem případě tedy ihned, když se
podrážka začne odlepovat, nikoliv až se odle-
pí celá. Přesto máte možnost kontaktovat
soudního znalce, dohodněte si s ním pro-
hlídku obuvi, aby zkontroloval, čím byla
vada způsobena. Pokud zjistí, že byla způso-
bena vadou materiálu nebo výroby, nechte si
vyhotovit nezávislý posudek. 

Ten musíte nejprve uhradit, ovšem
pokud vyzní ve váš prospěch, máte nárok na
jeho proplacení od prodejce na základě 
§ 598 Občanského zákoníku. Ceny za posu-
dek se pohybují u jednoduchých věcí v řádu
stokorun, u složitějších případů je to pocho-
pitelně více. Seznam znalců najdete na
webu: www.justice.cz nebo u kteréhokoliv
soudu. 

Se znaleckým posudkem máte velkou
šanci na úspěch. Naopak prodávající riskuje,
že místo pouhé částky za zboží bude muset
platit třeba i podstatně více. Doporučuji
proto s tímto záměrem i jeho důsledky
seznámit prodejce předem. Přejeme úspěšné
vyřešení vašeho problému.

SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o. s.
www.spotrebitele.info

Poradenská linka 900 080 808 
(8 Kč/min.)
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V týdnu od 10. do 16. března přinese Aktuál
tato témata: 
● setkání se starostou a radními Prahy 11 na

Hájích
● zoo v Praze 11
● slavnostní otevření nízkoprahového klubu

Jižní pól
● oblíbená místa herečky Zuzany Skalické
● činohra v Chodovské tvrzi

V týdnu od  17. do 23. března uvedeme
v premiéře tyto reportáže:
● chodovští hasiči pořádali den otevřených

dveří
● Naivní divadlo Liberec v KC Zahrada
● vernisáž soch M. Machala a obrazů

M. Adámka v Chodovské tvrzi
● ocenění navrhovatelů jmen mostů a lávek na

Jižním Městě

Pít či nepít na
veřejnosti…?
Zástupce starosty
Jan Meixner (ODS) 
komentuje

Před časem se v tisku objevila pro mnohé
příznivá informace o tom, že ministerstvo

vnitra schválilo městskou vyhlášku, která v Ústí
nad Labem zakazuje pití alkoholu na veřejných
prostranstvích. Vzhledem k tomu, že podobný
problém trápí obyvatele všech velkých měst, dá
se předpokládat, že podobné vyhlášky se dočká
i Praha, potažmo také Jižní Město.

Vyhláška je průlomová především tím, že
nezakazuje pití alkoholu na veřejnosti plošně,
nýbrž pouze na předem definovaných místech.
V klidu mohou tedy zůstat milovníci popíjení
chladných nápojů ve stínu stromů či sluneční-
ků v zahradních restauracích, ale i pořadatelé
různých společenských, sportovních či jiných
kratochvilných akcí pořádaných pod širým
nebem. Pro ně se nic nemění. 

Změna by měla být patrná především kolem
stanic metra a v okolí nákupních center, kde pře-
staneme potkávat podivná, páchnoucí
a potácející se individua, s nimiž si naše policie
bez obdobné vyhlášky neumí poradit. Můžeme
se těšit i na to, že lavičky v těchto místech nebu-
dou permanentně obsazené výše uvedenými figu-
rami, ale začnou opět sloužit unaveným
chodcům, milencům a všem dalším, kteří na ně
budou moci usednout bez obav o své oblečení.

Také maminky snad už nebudou muset
vysvětlovat svým malý dětem, co že je to za
podivného pána, který…

Bude to fajn, jen aby to netrvalo příliš dlou-
ho. Příznivou zprávou je i velmi vstřícný
a aktivní postoj radních hlavního města Prahy
Jiřího Janečka a Milana Pešáka. ◗

Gekoni a hroznýš královský 
mezi dětmi
Únorové slunečné odpoledne 26. února

a další díl z ekologického bloku pro škol-
ní družiny. Ten se pod názvem Děti v zoo usku-
tečnil již podruhé v Domě dětí a mládeže
v Šalounově ulici. Akce byla určena opět pro
děti ze základních škol v Praze 11. Součástí pro-
gramu byl zajímavý odborný výklad
RNDr. Františka Šusty, Ph.D. 

Tak jako při minulých akcích nechyběla
kontaktní zvířata z pražské zoo. Zpestřením
oproti minulým setkáním byli dva malí gekoni.
Kluci a holky si je měli možnost prohlédnout
z bezprostřední blízkosti, mohli si také pohla-
dit Leoše, což je hroznýš královský, a zjistit zají-

mavou věc, že had má naprosto suchou kůži.
Rovněž se dozvěděli, proč je nutné hady chrá-
nit, a mnoho dalších užitečných informací.
Všechny děti, které měly zájem, si na závěr
pořadu mohly vzít na památku kousek hadí
kůže. „V ekologických akcích chceme pokračo-
vat a ještě více spolupracovat s trojskou zoolo-
gickou zahradou. Jde nám o to zpestřit eko
pořady, aby byly nejen poučné, ale měly zábav -
nou a nenásilnou naučnou formu hlavně pro ty
nejmenší,“ řekla místostarostka Eva Štampa-
chová, která se všech školních ekologických
akcí aktivně účastní. ◗

Dana Foučková

Od dvou gekonků se děti
nemohly odtrhnout.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Televizní Aktuál ve vysílání

Vážení čtenáři, distribuci zpravodaje Klíč
na území Prahy 11 má na starost Česká
pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 15. března
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.

JARNÍ PLES
Poprvé pod hlavičkou ZŠ a MŠ Chodov 

pořádá Kolegium rodičů tradiční jarní ples. 
Ten letošní se koná 

11. dubna od 20.00 hodin v Top Hotelu Praha. 

Vstupenky v ceně 100 Kč je možno zakoupit v kanceláři školy
Květnového vítězství 57. Více informací získáte na tel.: 272 927 730.

Čeká vás jako vždy bohatá tombola. Těšíme se na vaši účast.

Přímý přenos ze zasedání zastupitel-
stva vysíláme na Metropol TV 
20. března od 9 hodin. Sledovat ho
můžete v televizi nebo na internetové
adrese www.praha11.metropoltv.cz
(streaming). Na téže internetové adre-
se lze kdykoliv později zhlédnout záz-
nam – ať už celý, nebo jen jednotlivé
body programu, které vás zajímají.
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Proč to nezkusíte se ZŠ Campanus? Naše
škola se snaží v dětech rozvíjet tvořivost,

samostatné myšlení, podporuje jejich zodpo-
vědnost za vlastní vzdělání i život. Školní vzdě-
lávací program usiluje o smysluplné propojení
poznatků, preferuje porozumění před memoro-
váním, nabízí zajímavou činnost při projekto-
vém a skupinovém vyučování, vede děti
k využívání vědomostí v každodenním životě.
Se svými učiteli se děti zúčastňují zajímavých
exkurzí, navštěvují významné pražské památky,
zhlédnou vhodná divadelní představení, naučí
se pracovat v týmu svých vrstevníků. Již mnoho
let každým rokem zřizujeme v šestém ročníku
jednu třídu zaměřenou na výuku informatiky
a druhého cizího jazyka. Žáci z této třídy mají
téměř stoprocentní úspěšnost přijetí na střední
školy s maturitou.

Do výběrové třídy přijímáme i děti z jiných
základních škol, k přijetí je nutné úspěšně
absolvovat vstupní písemný test, který se usku-
teční 30. dubna od 8.00 hodin a již 5. května
budou známy výsledky.

Pokud vás naše nabídka zaujala, neváhejte
a navštivte naši školu buď přímo na adrese ZŠ
Campanus, Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4 –
Chodov (14. a 15. dubna máme dny otevřených
dveří), nebo na www.campanus.cz. Dotazy rádi

zodpovíme na tel.: 271 913 695. Těšíme se na
vás i na vaše šikovné děti! ◗

Mgr. Lenka Derková,
ředitelka školy 

a učitelé ZŠ Campanus

Z terasy KC Zahrada je
pohled na školu jako na
dlani. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Hledáte pro svého šesťáka dobrou základní školu?

Modrá škola a nový
vzdělávací program
Jaká je nová tvář základní a střední školy v Kupeckého ulici? I nadále

se soustřeďujeme na práci se žáky s handicapy, jimž nedokáže běžná
základní škola nabídnout optimální přístup pro úspěšné získání
základního vzdělávání. Ne každé dítě je „studijním typem“ a je schop-
no zvládnout bez stresu vzdělávání v běžné základní škole,  a právě
tomu by měla sloužit naše vzdělávací koncepce.

Co tedy aktuálně Modrá škola nabízí?
Předškolákům a dětem s odkladem, nabízíme docházku do pří-

pravné třídy. Vzdělávací program je zaměřen na získání klíčových
kompetencí pro úspěšný vstup do základní školy. Děti se učí v malém
kolektivu v útulném prostředí třídy propojené se školní zahradou.
Vzdělávání zajišťují dvě kvalifikované speciální pedagožky. S dětmi
pravidelně pracují i školní a klinické logopedky. Do přípravných tříd
přijímáme i děti s postižením.

Základní vzdělání lze získat v základní škole praktické. Škola má
oproti té běžné méně náročný vzdělávací program. Učivo je rozlože-
no do delšího období, děti pracují v kolektivech do 12 žáků. Oproti
ostatním speciálním školám je typická svým zaměřením na výuku
anglického jazyka a výpočetní techniky. Tomu je přizpůsobeno
i vybavení školy. Pro žáky s mentálním postižením je určena dvoule-
tá praktická škola. Ta poskytuje střední vzdělání a připravuje své absol-
venty pro uplatnění v pomocných profesích v oblasti stravování
a zdravotnictví. Přijímáme žáky s ukončenou povinnou školní
docházkou s mentálním, tělesným i kombinovaným postižením. 

Novinkou je připravované otevření mikrotříd pro žáky se specific-
kými poruchami učení. Ti se budou učit dle vzdělávacího programu
běžné základní školy v malých kolektivech pod vedením zkušených
speciálních pedagogů. Tyto třídy bychom rádi otevřeli již v září 2008.
Zájemci z řad rodičů žáků třetích a čtvrtých tříd se mohou již teď hlá-
sit na ředitelství školy. Informace: www.modraskola.cz ◗

PhDr. Karel Kaprálek, ředitel,
Základní škola praktická a Praktická škola

Praha 4, Kupeckého 576

Sdružení Happy Time pořádá další ročník Sportovních her mateř-
ských škol. Cílem sportovních her je, aby se měsíce březen, duben,

květen a červen staly měsíci pravidelného sportování v mateřských ško-
lách. Disciplíny jsou určeny – běh, hod, skok do dálky, chůze mezi
překážkami.  

V loňském roce se podařilo poprvé zorganizovat i jihoměstské kolo
sportovních her. Na sportovišti Základní školy Donovalská jej ve spolu-
práci s vedením této školy zorganizovala MŠ Jažlovická. Vítězná mateř-
ská škola reprezentovala  městskou část na celopražském finále. Tak tomu
bude i letos. Jihoměstské kolo je naplánováno na 14. května. Celopražské
nás čeká 21. května. Přejeme dětem sportu zdar. ◗

Ivana Malínská, odbor školství a kultury

Opět budeme sportovat

Slunečný den si malí sportovci loni pořádně užili.
FOTO: IVANA MALÍNSKÁ
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Odpoledne se Zuzanou Skalickou 
alias Monikou ze seriálu Ordinace v růžové zahradě
Nápadů, jak strávit příjemný

podvečer, je mnoho. Já zvoli-
la dobrou kávu a společnost hereč-
ky a dabérky Zuzany Skalické. Pro
příznivce oblíbeného seriálu
Ordinace v růžové zahradě je to
dcera doktora Čížka Monika, ta
přísnější a seriálová matka jeho
vnuka Mikuláše. 

Jste rodilá Pražačka, můžete
nám říci něco o svém dětství 
a kde jste vyrůstala?

Narodila jsem se na Starém
Městě, takže moje dětství bylo
ovlivněné krásou staré Prahy
a dodnes mám k téhle části srdeční
vztah. Tady, na Jižním Městě, žiji
dvacet let a jsem tu spokojená.
Původně jsem si myslela, že si na
tak razantní změnu lokality
nezvyknu, ale postupem let zjišťu-
ji, že mám ráda klid a blízkost přírody, kterou
okrajová lokalita Prahy nabízí. Jsem ráda, že
bydlím právě tady a dalo by se říci, že jsem
takový lokální patriot.

Jste hlavně herečka, jak se vám hraje
s Ladislavem Potměšilem, vaším seriálo-
vým otcem doktorem Čížkem? 

Musím říci, že jsem měla to štěstí a setkala
se s Láďou v tehdy Realistickém divadle, kde
jsem hostovala před svým angažmá
v Městských divadlech pražských. Bylo to ještě
za studií na DAMU. Láďa je vynikající herec
se širokým hereckým záběrem a hlavně je to
skvělý člověk. Jeho seriálovou dceru Moniku
hraji moc ráda a na každé natáčení se těším.
Patřím totiž k těm šťastlivcům, pro které je
práce zároveň koníčkem a to je fajn.

Zmínila jste studia na DAMU, jak vzpomí-
náte na toto období?

Na studia vzpomínám moc ráda, znáte to
určitě sama. Spousta zážitků a vzpomínek na
celý život. Já mám ráda i dobu po studiích, kdy
jsem byla roky v angažmá Městských divadel
pražských a byla to pro mne v podstatě taková
druhá DAMU. Právě tady jsem se setkala
s mnohými hereckými legendami – s Květou
Fialovou, Stellou Zázvorkovou nebo třeba
Lubomírem Lipským. Při vzpomínkách na tuto
dobu mohu říci, že právě toto období vnímám
jako takovou svou školu života. 

Propůjčila jste hlas mnoha zahraničním
herečkám, co vy a dabing?

Víte, to je takový svět sám pro sebe. Já osob-
ně pracuji v dabingu moc ráda, je to pro mě pří-
jemná herecká disciplína a v současné době
i moje doména. Jsem na volné noze, nejsem
v žádném divadelním angažmá, a proto je pří-
jemné a musím říci, že jsem za to vděčná, že
jsem právě v dabingu často obsazována. 

Máte nějakou svou oblíbenou nadabova-
nou roli?

Ano, je to už pár let a vzpomínám si, že to
pro mě byla skvělá práce a parádní role.
Propůjčila jsem hlas Whitney Houston ve filmu
Osobní strážce. Ráda vzpomínám i na práci na
americkém seriálu Pohotovost, kde jsem dabo-
vala šéfku pohotovosti. V současnosti mohou
můj hlas slyšet diváci například v seriálu
Námořní vyšetřovací služba. Pro kanál Nova
Cinema namlouvám roli v seriálu s názvem Na
zdraví!, kde mám rozkošnou roli vitální servír-
ky. 

Zahrála jste si také pod režijním vedením
Antonína Moskalyka v seriálu Panoptikum

města pražského. Jak vzpomí-
náte na natáčení a režiséra?

Ráda se k tomu i po letech vra-
cím. Pracovala jsem tehdy na natá-
čení dílu s názvem Lakovaná
krabička, kde jsem si střihla roli
slečny, ne zrovna moc příjemné, 
v muzeu. Mého filmového šéfa
tehdy ztvárnil Pavel Trávníček.
Pracovat s panem Moskalykem
byla velká a příjemná zkušenost.

Ještě jednou se na závěr vrá-
tím k vaší roli Moniky
v Ordinaci v růžové zahradě.
Jak jí vnímáte vy?

Rozhodně mě potěšilo, že si
tvůrci seriálu vybrali pro tuto roli
právě mě. Figura Moniky je zají-
mavá, není prvoplánovaně sympa-
tická a je fakt, že role dobrotivých
maminek mě vždy míjely. Také

v dabingu jsem obsazována do rolí nepříliš sym-
patických. Myslím, že to souvisí i s mým tem-
peramentem, který není z nejklidnějších, ale
paradoxně ty trochu zápornější role jsou pro
mne, a jak vím i pro mnoho mých hereckých
kolegů, daleko barevnější. Ještě mám malou
zajímavost, když jsem vstoupila do natáčení
seriálu Ordinace, všechny ateliérové scény se
točily tady na Hájích v bývalém areálu Galaxie.

Příjemné povídání se sympatickou Zuzanou
Skalickou uteklo jako voda. Za sebe jsem jí popřá-
la hodně zajímavých rolí a dabingových lahůdek.
Ona na oplátku zdraví všechny naše čtenáře. ◗

Dana Foučková

Příjemné odpoledne se Zuzanou Skalickou uteklo nad šálkem
kávy jako voda. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Omlouvám se panu Prof. E. Kohákovi,
PhD. Jistěže nebyl nucen k emigraci
v bouřlivém roce „Jara národů“ v 19. stol.,
ale za zcela jiných okolností v roce 1948.
Doufám, že ve své moudrosti se tomu zasmál
téměř stejně, jako se usmívá při vycházce na
svou paní Dorothy. Jiří Bartoň
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Základní kameny u nás

Téměř uprostřed 
Na dálnici mezi Jižním Městem I a II se

nachází již několikrát připomínaný nultý
kilometrovník, její základní kámen. Zasazen
byl slavnostně 8. září 1967 na pravé straně dál-
ničního tělesa ve směru od Prahy. Nyní je umís-
těn uprostřed dálnice jižně od benzinových
pump. V těch místech končí magistrála, smě-
řující sem přes centrum města a Nuselský most,
a začíná vlastní dálnice D1. Protože komunika-
ce na území Prahy mají „uliční“ jména, končí
zde platnost názvu 5. května a začíná Brněnská. 

Stavba dálnice byla zahájena ještě v měsíci
položení jejího základního kamene. Ke slav-
nostnímu otevření prvních kilometrů došlo 

12. července 1971. Celá trasa do Brna byla
sjízdná od prosince 1980. ◗

Jiří Bartoň
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Řádky z kroniky
Za textem z roku 1922, zveřejněným minu-

le, následuje v kronice část, označená na
boku poznámkami Litochleby a Náves:  

„Usedlosti a domky osady Litochleb, která
má své vlastní číslování, rozloženy jsou po obou
stranách silnice hostivařské na té její části, která
od školy k silnici pražské podél hostivařské sil-
nice běží, z části po jedné straně a to levé silni-
ce této, jež od školní budovy na straně
východní jest. Ostatní domky osady této
nachází se ve spojné ulici, která jako pokračo-
vání spojné ulice chodovské, k silnici hostivař-
ské ode dvora běží.“ (Text dále odkazuje na

polohopisný plán, který se však bohužel nedo-
choval.)

„V Litochlebích nachází se i obecní náves.
Na této návsi býval až do r. 1921 rybníček, kte-
rýž toho roku byl zavezen, an nijak k prospěchu
obce nebyl, náves hyzdil a i se stránky  hygie-
nické byl na závadu, neb místo vody bývala
v něm hnojůvka, jež odporný zápach šířila.
Zavezením jeho náves lepšího vzhledu docílila.
Též i ,Lípy Svobody‘ a ,pomník padlých ve svě-
tové válce‘ na návsi v Litochlebích se nalézají.
Čísel v této době v Litochlebích bylo 47.“ 

Zvláštního pojmenování ulic a návsi v této
době nebylo. ◗

(Pokračování)
Jiří Bartoň, kronikář MČ

Mimozemšťan. V odpoledních
hodinách 20. února byli strážníci z OŘ MP
Praha 11 přivoláni do Obchodního centra
Chodov, kde agresivní muž napadal ochran-
ku a zákazníky. Po příjezdu na místo hlídka
zjistila, že dotyčný muž je ve velmi špatném
psychickém stavu a jeví známky nepříčet-
nosti. Na otázky strážníků muž odpověděl,
že je Aneroid, který zemřel v roce 1993, nyní
se znovu narodil a v OC Chodov čeká na
kosmickou loď. Hlídka tedy přivolala rych-
lou záchrannou službu, posádka sanitního
vozu muže na místě vyšetřila a následně pře-
vezla do psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Krádež. Hlídka městské policie brzy
ráno 21. února zadržela muže a ženu, kteří
v Benkově ulici odcizili z automobilu znač-
ky Nissan CD přehrávač a rádio. Strážníci
předali dvojici k dalšímu šetření Policii
České republiky.

Vyhýbal se trestu. Hlídku městské
policie zavolala krátce po čtvrté hodině
odpolední 28. února ochranka do prodejny
Hypernovy v Obchodním centru Chodov,
jelikož tam dvaatřicetiletého muže podezíra-
li z krádeže. Podezření se sice nepotvrdilo,
při zjištění totožnosti však strážníci přišli na
to, že po muži bylo vyhlášeno celostátní pát-
rání, neboť nenastoupil do výkonu trestu.
Další kroky učinila Policie ČR, jíž strážníci
muže předali.

Kopal do aut. Operační středisko
městské policie přijalo ráno 29. února telefo-
nát, že v Kazimírově ulici kope mladík do
automobilů. Hlídka vyjela ihned na místo
a na křižovatce ulic Mírového hnutí a De -
moliční našla muže, který odpovídal popisu.
Poté, co jim muž předložil doklady, strážníci
zjistili, že mají co do činění s člověkem, jehož
jméno je vedeno v celostátní evidenci hleda-
ných, neboť na něj Obvodní soud Prahy 4
vydal příkaz k zatčení. Strážníci ho proto pře-
dali Policii České republiky. ◗

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Litochlebská náves se slavností
u pomníků  (výřez). FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11   

Organizace Proxima Sociale otevřela ve spo-
lupráci s KC Zahrada 27. února nízkopra-

hový klub Jižní pól pro mládež ve věku od 13 do
19 let. Klub se nachází právě v prostorách
Zahrady a díky její podpoře je pro návštěvníky
klubu k dispozici velký výběr aktivit.
Slavnostního otevření se zúčastnili i zástupci
městské části Praha 11 v osobě starosty Dalibora
Mlejnského a radního Milana Česala. Dalibor
Mlejnský ve svém vystoupení vyjádřil podporu
tomuto projektu a vyslovil potěšení, že podobný

klub bude fungovat i na Jižním Městě II. Ředi-
telka Proxima Sociale Martina Zimmermannová
pak samu organizaci představila a Jindřich Exner
přiblížil přítomným náplň projektu.

Kromě tvůrčích a společenských aktivit je
pro návštěvníky klubu k dispozici i sociální pra-
covník, který pomáhá s řešením případných
problémů klientů. Klub Jižní pól je otevřen
vždy od úterý do čtvrtka od 14 do 20 hodin
a spolufinancují jej Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR, Magistrát hl. m. Prahy,
Nadace Vodafone ČR a MČ Praha 11. 

Další novou službou Proxima Sociale je Job
klub, jež má pomáhat všem, kteří hledají práci.
Pracovník klubu poradí při hledání zaměstná-
ní, v rámci klubu probíhá nácvik dovedností
potřebných k uplatnění na trhu práce nebo
individuální výuka práce s počítačem, lze zde
konzultovat i pracovněprávní otázky. V rámci
Job klubu též funguje tzv. Job klub c@fé, inter-
netová kavárna určená lidem, kteří hledají práci
či brigádu a nemají přístup k internetu. Job
klub, stejně jako klub Jižní pól, poskytuje své
služby bezplatně a je otevřen v pondělí od 13
do 17, v úterý od 10 do 18 a ve čtvrtek od 9 do
17 hodin. Na jeho financování se podílí Praha
11 spolu s Prahou 12. ◗

Daniel Potocký

Jižní pól najdete v Zahradě

Starosta Dalibor Mlejnský a ředitelka
Martina Zimmermannová při slavnostním
otevření klubu Jižní pól. FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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OPTIKA H & P
❐ zhotovení brýlí za hotové i na lékařský předpis
❐ opravy brýlí
❐ veškeré optické služby za výhodné ceny pro zákazníky

Otevřeno: Po–Pá 10–12, 14–18 hodin
Křejpského 1531 (100 m od prodejny DELVITA)

Praha 4, tel.: 267 915 916

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

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

ZLATNICTVÍ  J. Güttner
VELKÝ VÝBĚR ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

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

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

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

VÝHODNĚ A RYCHLE PRODÁME, VYMĚNÍME,
PRONAJMEME Váš byt, RD, chatu, pozemek
* vyplácíme vámi požadovanou cenu (neplatíte žádná procenta)
* expresní výkup bytů (dr., OV, majitel) i s dluhem
* kompletní právní servis vč. převodu médií na naše náklady
* vypracujeme kupní a darovací smlouvy

RK JUDr. VOSYKA s.r.o.
Moulíkova 5, Praha 5-Smíchov, 150 00 (přímo u st. metra B „Smíchovské nádr.“

Jsme již 16 let na trhu s nemovitostmi...

Telefon: 257 324 295,
222 210 573

Internet: www.vosyka.cz
Mobil: 777 816 007
E-mail: info@vosyka.cz

BY TO VÁ  J Á D R A
s p e c i a l i s t é  n a  J i ž n í  M ě s t o

kompletní práce, materiál, revize

Praha 4, Horáčkova 19, mobil: 602 244 255, tel.: 241 730 387, www.bytovejadro.cz

JEN U NÁS 
Z D A R M A

projekt + vyřízení stavebního 
ohlášení v ceně 7 000 Kč

ZAJ IŠŤU J EM E VŠE

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, 
bytů a nebytových prostor

■ obklady ■ dlažby ■ malování ■ štukování
■ plovoucí podlahy

■ sádrokartonářské a jiné zednické práce…
Informace na telefonu: 739 990 814
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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

Advokátní kancelář JUDr. Jiří DAVIDÍK – advokát
V Jezírkách 1545/16, 149 00  Praha 4

Tel.: 267 914 409, 602 387 000, e-mail: davidik@seznam.cz

Advokát poskytuje právní služby ve všech oblastech práva

• občanské právo
• uzavírání smluv o převodu nemovitostí 
• darovací smlouvy 
• převody členských práv v bytovém družstvu 

• rodinné právo
• zastupování v dědickém řízení 
• poradenství bytovým družstvům 
• smlouvy a prodej bytů – domů

volná místa v NON-STOP střežené garáži
NOVÁ SLUŽBA – dokonalé čistění interierů automobilů

brandlova@autorejmon.cz www.autorejmon.cz

BRANDLOVA 4, Praha 4
☎ 272 919 157

602 730 482

☎ 235 300 220, 739 034 488
e-mail: balkony@sintras.com www.sintras.com

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

Dodání a montáž žaluzií, sušáků
na prádlo, malování balkonů
● Nejnižší ceny v Praze
● Slevy pro družstva
● Zaměření a kalkulace zdarma
● Splátkový prodej

Fa. Tomáš Jeřábek
Dodání a montáž žaluzií, sušáků
na prádlo, malování balkonů
● Nejnižší ceny v Praze
● Slevy pro družstva
● Zaměření a kalkulace zdarma
● Splátkový prodej
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SECOND HAND
Značkový textil Tererova ulice… (naproti cukrárně)

Otevřeno: PO–ČT 10–18 hod.
PÁ      10–15 hod.

Těšíme se na vaši návštěvu
Při n

ákupu 

nad 500 Kč

dárek
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HORNÍ ROZTYLY

Vymezení území a charakteristika stavu
Tato část Jižního Města II o rozloze 26,43 ha s 2 712 byty se nachá-

zí při východním okraji Kunratického lesa, v blízkosti stanice metra
Roztyly. Na severovýchodu je řešené území vymezeno ulicí Gregorova
a Krejnická, východní hranice je tvořena ulicí U Kunratického lesa, jižní
a západní pak okrajem lesa.

Stejně tak jako JM II – Chodov byl celek Horní Roztyly realizován
podle uceleného autorského návrhu kolektivu architektů Zeleného
a Rothbauerové.

Studie regenerace Jižního Města – díl 18.

Pošepného náměstí.

Dětské hřiště. Gregorova ulice 2287–2289.

Petýrkova 1949–1953. Dědinova 1981–1990.

Příklad regenerace poloveřejných prostorů – odstranění
drobných zpevněných ploch a jejich nahrazení kvalitním tráv-
níkem, doplnění herních prvků.

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 ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672.

Odbor územního rozvoje

V minulém čísle jste se měli možnost seznámit s lokalitou JM II Chodov, v tomto čísle vám v posledním dílu Studie regenera-
ce Jižního Města představíme lokalitu Horní Roztyly.

Ortofotomapa – Horní Roztyly.

Koncept regulace
Struktura celku je stabilizována a je poměrně přehledná. Novými

úpravami by dle studie bylo možné podpořit charakter veřejného pro-
stranství – Pošepného náměstí a charakter krátké obchodní ulice podél
obchodního střediska Chrpa.

Dostavby bytových objektů jsou v dané hustotě v podstatě vylouče-
né. S dílčími jednopodlažními až dvoupodlažními nástavbami, popř.
drobnými dostavbami lze počítat u objektů škol, školek, bývalých jeslí
a rušených kotelen.
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BYDLENÍ

■ 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 V PRAZE, 2+kk, 3+1, družstevní nebo osobní vlast-
nictví, platba hotově! Tel.: 722 509 947.

■ 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 hotovosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.

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

■ VYMĚNÍM SLUNNÝ 2+KK, 44 m2, DV NA JIŽNÍM MĚSTĚ
za 1+1 (do 40 m2) tamtéž. Tel.: 721 238 078.

■ 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. 

■ PRO ZAMĚSTNANCE BANK A POJIŠŤOVEN sháníme byty
všech velikostí k pronájmu. Po celé Praze, i nezařízené. Telefon: 
603 194 333.

■ RÁD BYCH KOUPIL BYT 1+1 AŽ 3+1 V PRAZE, v osobním či
družstevním vlastnictví. Rychlá platba, na stavu bytu nezáleží. Za vaše
nabídky předem děkuji. Tel.: 604 150 450.

■ PRODÁME KRÁSNÝ BYT 3+1/L NA JM. Osobní vlastnictví –
možno financovat hypotékou. Po rekonstrukci, klidná lokalita, 4. p.,
79 m2. Info na tel.: 732 237 741.

■ PRODÁM POBLÍŽ CHODOVSKÉ TVRZE BYT V OV 3+1/L.
Telefon po 18 hodině: 267 913 931.

■ SHÁNÍM BYT ČI DŮM KE KOUPI V PRAZE 4 A OKOLÍ.
Prosím, nabídněte. T.: 731 618 469.

SLUŽBY

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

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

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

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

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

■ SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirlpool, Ignis a Tatramat.
Opravy provádíme v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. Tel.: 
272 761 234 (8.00–10.00 hod.), 602 366 328 (celý den).

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

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

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

■ POMOC ZDARMA PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŠKOD NA ZDRAVÍ
z dopravních nehod. Tel.: +420 602 944 546, +420 602 940 326.

■ MALBA MÍSTO TAPET, trhání tapet, štukování, malířské
a lakýrnické práce a jiné úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tel.: 272
951 828, 604 517 565.

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

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

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

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

■ TRIMOVÁNÍ, STŘÍHÁNÍ PSŮ U VÁS DOMA, výstavní úprava
kníračů. Dopravné neúčtuji. Tel.: 774 424 506.

■ MYTÍ OKEN (BYT 3+1 ZA 200-380 KČ), ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a čalounění – firma Šilha. Nové tel. číslo: 222 955 295, 606 148 453.

■ POKRÝVAČSTVÍ – OPRAVY STŘECH, NÁTĚRY, klempířských
prvků. Kompletní dodávka střech. Tel.: 774 571 774, 607 817 841.

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

■ MULTIKÁRA-KONTEJNER 1 m3. ODVOZ SUTĚ A ODPADU,
dovoz betonu, písku a štěrku po celé Praze. Nepřetržitě. Mobil: 
602 229 266.

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.

■ REINTEGRAČNÍ LÉČENÍ nabízí certifikovaný praktik. Jde
o unikátní novou formu transsenzorického energetického léčení
a osobní transformace. Tel.: 776 183 181, www.reconnection.cz

■ BD PLICKOVA 552 NA PHA 11 PRONAJME vyt. nebyt. prostor
22,72 m2 v přízemí domu. Vchod z ulice, samostatné měřiče vody, el.
Tel.: 777 677 886.

Dílů, přileb, doplňků, rotopedů, pneu a duší i na kočárky – výplety
Metro C – Háje, Kosmická 744 u České spořitelny
Otevřeno: Po–Pá 10.00–12.30, 13.00–18.00 hod.; So: 9.00–12.00 hod.
Tel.: 272 931 689    www.kolasara.cz    Založeno v r. 1991

AUTHOR BIKE CENTRUM – Kola Šára
SERVIS a PRODEJ kol
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Víkendové kurzy angličtiny
Představujeme nové pobytové víkendové kurzy angličtiny pro
mírně pokročilé v Choceradech. Máte možnost se zdokonalit
v angličtině pod vedením zkušených lektorů i rodilých mluvčí.
Studijní materiály jsou zahrnuty v ceně. Více informací na
www.vikendovekurzyanglictiny.cz nebo na tel. č.: 775 614 778.
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Tvrz paní Johany

Současný Újezd po posledních úpravách ještě
víc zvýšil svou malebnost, ale tvrz? Mohli

tam v roce 1596 loupežníci nějakou přepad-
nout? Skutečně ano a vlastně tam stojí dodnes.
Psala se po ní a nejspíš tam také dlouho žila
paní Johanka, rozená Vrábská z Vrábí. Ve znaku
nosila dva zkřížené meče a měla i zajímavé
osudy. V prvním manželství se jmenovala
Zápská a žila v Průhonicích. Újezd manželům
zřejmě také patřil a asi se jí zalíbil. Zůstal v jejím
vlastnictví i když ovdověla. Vdala se podruhé za
Jakuba Chodaura, majitele Chodova a také
vdovce. Měl předtím za ženu její sestru. Před
smrtí pana Chodaura manželé Chodov prodali
a paní Johana se pak psala z Vrábí a na Aujezdě.
Nejspíš tam tedy žila.

Zbytečně bychom v Újezdě hledali nějaký
hrádek. Koncem 16. století již bývalo běžným

zvykem nazývat tvrzí solidní
obydlí majitele, stojící v rámci
hospodářského dvora a ten
v Újezdě je.

V takové tvrzi se samozřejmě
také pamatovalo na bezpečnost,
ale pohodlí a praktičnost měly
navrch. Měla paní Johana dbát
na bezpečnost ještě víc? Kdo ví.
Loupežnické chásce, která jí tvrz
vyplundrovala, tenkrát odolalo
máloco. Mimochodem, to slovo
vůbec nezaznívá náhodou, jejich
vůdce se totiž jmenoval Plundra.
Krajem chodívali v počtu až dvou set osob –
malá armáda! Říkali si Martínkové, snad prý, že
se dali dohromady na svatého Martina.
Opevněnou tvrz v Roztokách v listopadu přímo
zdrancovali. Spustili si most, čeládku zavřeli
a majitele tak dlouho bili, že jim vydal všechny

cennosti. Následky však dlouho nepřežil. 
V Aujezdci si počínali podobně, jenom se nepí-
še, že by někomu ublížili. Pobrali ale, co se jim
hodilo. Pak táhli dál.  ◗

(Pokračování.)
Jiří Bartoň 

Tajnosti za humny (3) Dvůr v Újezdě od cesty 
ke Koníčkovskému mlýnu.

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Jaro se skauty
Jaro se blíží. A co skauty na jaře čeká? Sotva

zmizí sníh, opráší po zimě stany a vyrazí na
oblíbené tábořiště. Čekají tam na ně dobro-
družné hry, třeba Tajemství traperovy pánve,
nebo soutěže ve vaření na pravém skautském
ohništi. Ještě dříve než se jaro nesměle přihlásí,
bude tu Pochod drsných mužů.  Až bude jaro
v plném proudu, vyrazí společně zdolat někte-
rou z řek. Čeká je řada klidných zátočin
i divokých peřejí a jezů. Občas se jim nevyhne
ani koupání ve vodě, ale vše je vyváženo nád-
hernou přírodou, viděnou z hladiny řeky z jiné
perspektivy, než jak ji může vidět pěší turista.
Ten, kdo by chtěl takové jaro se skauty prožít,
bude vítán. A pro toho, kdo si vystačí
s prohlížením obrázků z tepla domova, jsou
určeny fotografie na internetové adrese
www.krhuti.cz. ◗

RNDr. Milan Kvíz, vedoucí oddílu, 
tel.: 220 510 624, 723 181 880, 

e-mail: jana.kvizova@quick.cz

Počítačové znalosti zadarmo

Moderní prostory knihovny lákají
k počítačům všechny věkové skupiny.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: ARCHIV

Řešení křížovky z čísla 4/2008
The most important thing in communication is TO HEAR what is NOT BEING
SAID. (Nejdůležitější věc v komunikaci je slyšet to, co nebylo řečeno nahlas).
Výhercem kurzu v Jazykové škole Linda se stal pan Evžen Dvořák
Knihu získávají: Jelena Hlavsová, Marie Říhová, Markéta Cacáková, Petr Starec,
Dagmar Kováčová, Jindřich Kubát, Eva Dolejšová, Marie Okrouhlá, Marta
Baďurová.

Městská knihovna Praha, pobočka Opatov,
pořádá i v tomto roce bezplatné kurzy

pro čtenáře, kteří se stále ještě bojí počítače,
nebo se chtějí zdokonalit v používání internetu
a e-mailové pošty. 

Kurzy se uskutečňují v odpoledních hodi-
nách jednou v týdnu. 

Bližší informace se dozvíte osobně
v knihovně, na adrese Opatovská 1754, Praha 11
nebo na telefonu 272 918 759. ◗
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Specialista marketingové komunikace 
pro pracoviště v Modleticích u Říčan, exit 11 dálnice D1

Náplň práce: příprava komunikačních a prezentačních materiálů, odpovědnost za vede-
ní dílčích projektů, příprava textů včetně zajištění překladů a korektur,
spolupráce na přípravě rozpočtů, aktivní vyhledávání témat ke komunikaci

Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání, zkušenosti v oblasti marketingu a komunikace, organizač-
ní a komunikační schopnosti,  znalost AJ a NJ, řidičský průkaz skup. A1, B

Nabízíme: odpovídající vybavení a platové ohodnocení, zázemí prosperující zahranič-
ní 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

JAZYKOVÁ ŠKOLA ALVIN
Malenická 1784 (KC Zahrada), Praha 4 - Jižní Město
tel./fax: 271 914 083, tel: 604 201 008

POMATURITNÍ STUDIUM 
Škola je zařazena do vyhlášky MŠMT ČR
Možnost kombinace AJ + další jazyky,
kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři

JAZYKOVÉ KURZY pro veřejnost
(AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ, IJ) 
ČEŠTINA PRO CIZINCE

e-mail: alvin@web.cz                                   www.jazykovaskola-alvin.cz

Bezbariérový vstup

ŠKOLY V PŘÍRODĚ – HOTEL ALEX na Sázavě
cena od 200 Kč/os

Cena zahrnuje: plnou penzi, pitný režim
Na 10 platících dětí 1 místo učitele zdarma

tel.: 602 222 993 – Kosková
327 322 128 – hotel Alex
224 239 481 – Doltour

SALON
Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech 
poháněných elektromotory

■ CROSSOVÝ TRENAŽER

■ SOLÁRIUM SUNBOARD

■ KYSLÍKOVÁ TERAPIE

■ ROLLETIC MASSAGE

Otevřeno denně kromě 
soboty a neděle 

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

BLIŽŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVKY na tel.: 272 953 160

Najdete nás:
Anežky Malé 768/5

(vchod od Modré školy)
Praha 4-Jižní Město

Háje

www.hotelalex.cz 
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Od nás  se  pěšky  neodcház í
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