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Jaro klepe na dveře a zima pomalu, ale jistě
končí. Ta letošní sice nebyla tak mrazivá

a plná sněhu jak ji známe s Ladových obrázků,
ale jaro je jaro. K této době patří neodmyslitel-
ně masopustní veselice a všelijaké jarní slavnos-
ti. Právě na jednu takovou tradiční nás pozvaly
děti ze Základní školy Mendelova 550. Jarní
oslava, která připadla letos na 13. března, byla

spojena s vepřovými hody, a tak to ve škole již
od rána krásně vonělo. 

Žáci z prvního i druhého stupně měli při-
pravený program, který předvedli dětem
z mateřských školek, jež se přišly dopoledne
podívat do vyzdobené školy. A tak se jedna
třída proměnila v kouzelný les se Sněhurkou
a sedmi trpaslíky, v další třídě jsme mohli nara-

zit na děti v maskách zvířat zapůjčených
v Národním divadle a živá školní zvířátka – krá-
líky, berany a činčilu. Předškoláky zajímaly
pokusy mladých chemiků, kde nadšeně pozo-
rovali výrobu gumových vajíček a různé, pro ně
neuvěřitelné chemické experimenty, od kterých
nemohli odtrhnout oči. 

Pokračování na str. 2

“
Tam mě máma poprvé viděla zápasit a já byl první. 
Od té doby byla mým nejvěrnějším fanouškem.

NAJDETE UVNITŘ ZPRAVODAJE  (str. 9)Petr 
Kment
zápasník a trenér

Ročník XVI  ● Čtrnáctideník městské části Praha 11 ZDARMA

28. března 2008 

Klíč 7

Vyzdobenou Mendelkou voněly vepřové hody 

Děti se nestačily divit třeba tomu jak udělat z vejce hopíka pomocí octa. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Pokračování ze str. 1
Jiné učebny zase nabízely otevřené dílny, kde si

mohli příchozí vyzkoušet stará řemesla. Masopustní
den připravili kluci a holky z Mendelky opravdu pest-
rý, soutěžilo se, hrály se hry a nezahálely ani nové těloc-
vičny. V nich se středem zájmu staly trampolíny
a lezecká stěna, kde si děti vyzkoušely svoje pohybové
dovednosti.

Hrály se turnaje ve floorballu a odpoledne to tu ožilo
karnevalovým rejem dětí ze školní družiny, které před-
vedly ty pravé masopustní masky. Ani rodiče však nepři-
šli zkrátka, pro ně byl připraven jako již tradičně
společenský zábavný večer. 

Na závěr můžeme jen napsat, že se den jara, který
žáci školy připravili společně s pomocí svých učitelek již
počtvrté, vydařil. Jitrnice, jelita a tradiční pochoutky ze
zabijačky všem chutnaly a tak se není co divit, že nic
nezbylo. Určitě však všem zbyla vzpomínka na hezky
prožitý březnový den. ◗

Dana Foučková

Vyzdobenou Mendelkou voněly vepřové hody 

Lednový Klíč přinesl čtenářům informace
o dokončení první etapy výstavby jihoměst-

ského parku, který vzniká nedaleko Chodovské
tvrze. V tomto čísle se budeme podrobněji
věnovat jednotlivým částem areálu. 

Dominantou centrálního prostoru se stane
kamenná spirála se sedacími zídkami, která bude
uvnitř doplněna kamenným artefaktem. Tato
středová plocha by se mohla v budoucnu stát
jakýmsi náměstíčkem parku a místem, které
bude sloužit pro setkávání návštěvníků.
Zajímavým výtvarným a herním prvkem je
kamenné bludiště zasazené do trávníkové plochy.
Do okolních volných prostor jsou začleněna dvě
dětská hřiště, koncipovaná a vybavená tak, aby
byla vhodná pro různé věkové skupiny dětí.

Celé území areálu doplní parkový mobiliář-
lavičky a odpadkové koše. Prioritou právě se
uskutečňující druhé části výstavby je vybudování
moderního parkového veřejného osvětlení
a parkoviště pro návštěvníky, které bude na
východní straně navazovat na Donovalskou ulici.
K osvěžení budou sloužit kamenná pítka umístě-
ná na křižovatkách chodníků. Pěší procházkový

okruh lemující obvod parku umožní projít či
projet jednotlivé části areálu. Tato komunikace,
resp. její odbočka bude v budoucnu propojena
dřevěným můstkem se sousedící parkovou částí.
Návštěvníkům se tak z tohoto místa naskytne
ucelený pohled na část Jižního Města. 

Co si myslí o výstavbě chodovského parku
místostarostka Eva Štampachová? „Oproti
parku, který se nachází v těsné blízkosti tvrze

a slouží především pro klidné posezení, bude
v tom nově vznikajícím dán prostor aktivnímu
odpočinku všech věkových skupin. Samo -
zřejmostí je volný pobyt na travnatých plochách
a možnost kvalitního sportovního vyžití. Ještě
jedna dobrá zpráva nakonec, pro milovníky
minigolfu zde počítáme s vybudováním mini-
golfového hřiště s osmnácti jamkami.“ ◗

Dana Foučková

Centrum parku se stane skvělým místem pro setkávání 

Zajímavě řešené centrum parku se
mohlo vyloupnout do své krásy. 

FOTO: ING JARMILA VÍZKOVÁ

Nákladní auta, stroje, bláto
a stovky hodin práce. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

➤

➤

Činčila a modrý králík? Ve zvířátkové třídě se děti nenudily. FOTO: DANA FOUČKOVÁ



● Hlavní společenskou událostí v únoru
byl bezesporu společný ples Prahy 11
a 10. Jaké ohlasy jste zaznamenal?

Ohlasy, které jsem zaznamenal, byly veskr-
ze pozitivní a samotný průběh plesu ukázal, že
jsme našli ten pravý model reprezentačních
plesů Prahy 11. V loňském roce jsme zkusili
uspořádat ples v Top Hotelu, ale došli jsme
k závěru, že hotelové prostředí není zcela
vhodné. Naproti tomu prostory Obecního
domu, kde se letos ples konal, i jeho prestiž
jsou pro takovéto příležitosti ideální. Navíc
spojení s Prahou 10 při pořádání této událos-
ti ukázalo, že jsme schopni širší spolupráce se
sousedními městskými částmi. Náš společný
ples se stal celopražskou událostí a Praha 11
o sobě dala opět vědět v pozitivních souvislos-
tech. Podle hlasů, které se ke mně dostaly, je
letošní ples Prahy 10 a 11 vnímán jako pří-
jemné překvapení a zajímavé osvěžení sezóny.

● V dubnu pojedou zástupci naší měst-
ské části do Bruselu. Jaký je účel cesty?

Cesta do Bruselu opět souvisí
s reprezentací Prahy 11. Zástupci městské

části tam představí rozvojové projekty na
Jižním Městě probíhající nebo plánované.
Využijeme k tomu možnosti, kterou nabízí
hl. m. Praha, totiž pronajmout si Pražský dům
v Bruselu. Zde budeme eurokomisařům,
úředníkům a kompetentním osobám, které
vyhodnocují jednotlivé projekty, plány
a rozhodují o udělování finančních prostřed-
ků, naše rozvojové záměry prezentovat.
Usilujeme o spolufinancování rozvoje naší
městské části z fondů Evropské unie a bez
představení našich záměrů přímo na místě
bychom toho nemohli dosáhnout.

● Pane starosto, nedávno jste přišel
s iniciativou, jež by mohla významně při-
spět ke zkvalitnění dopravy na Jižním
Městě…

Nápad dovést tramvajovou dopravu na
Jižní Město není nijak nový nebo originální,
v minulosti se objevil už několikrát. My jsme
si jej ale vzali za svůj a chceme dát hlasitě naje-
vo, že Jižní Město tramvajové spojení nejen
chce, ale i potřebuje. Tramvajová doprava je
totiž nejen ekologická, ale především město-
tvorná. Okolo tramvajových linek vznikají
lokální centra, je zde neustálý pohyb lidí a tím
se zvyšuje i atraktivita takovýchto lokalit. To
je samozřejmě pro městskou část velmi pří-
nosné. 

Intenzivně v těchto věcech spolupracuje-
me s dopravním podnikem, konkrétně
s generálním ředitelem Dvořákem. Už teď
mám informaci, že v dopravním podniku
vznikla pracovní skupina, která se má zabývat
realizací tramvajové tratě na Jižním Městě.
Shodou okolností ředitel kolejové dopravy
v dopravním podniku je Jan Šurovský, před-
seda naší Dopravní komise. Chceme vynalo-
žit maximální energii během rozhodování

o dalším rozvoji dopravy v Praze jak na magis-
trátu, tak v dopravním podniku, i v rámci
vytváření rozpočtu Prahy, aby tramvaj na Jižní
Město v brzké době dorazila. 

● Na konci minulého roku rada městské
části svým rozhodnutím rozšířila kapaci-
tu mateřských škol s platností od ledna
a září 2008. Proč rada přistoupila
k tomuto kroku?

Začátkem roku 2007 jsme zadali vypraco-
vání generelu školství, abychom se dozvěděli,
jaké jsou potřeby v oblasti školství a jaké jsou
tendence v naplňování kapacit školských zaří-
zení v Praze 11. Do generelu školství byly
zahrnuty i prognózy demografického vývoje
a díky němu jsme zjistili, že kapacita mateř-
ských škol je v současnosti beze zbytku napl-
něna. Poptávka po místech v mateřských
školách bude díky několika faktorům růst,
proto bylo nutné kapacitu navýšit.
Uvažujeme i o možnosti vybudovat novou
školku v lokalitě Háje, což by činilo dalších asi
šedesát až osmdesát míst.

Potenciálním problémem je však právě
budovaný obytný komplex Milíčov. My, jako
nová rada městské části, jsme přišli do kontak-
tu s tímto projektem na poslední chvíli,
a tudíž jsme byli ve velmi obtížné situaci
s malým manévrovacím prostorem něco změ-
nit. V projektu obytného komplexu totiž není
vůbec obsažena nová občanská vybavenost
včetně školských zařízení. V současné době
jednáme s investorem o vybudování nové
školky v místě stavby, nebo o jeho spoluúčas-
ti na rozšíření kapacity mateřinek v blízkém
okolí. Navíc už máme s touto firmou dojed-
nán její finanční podíl na výstavbě dětského
hřiště a sportoviště v této lokalitě. ◗

Daniel Potocký
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Rozhovor 3

CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

... A CO PŘEDSEDA DOPRAVNÍ KOMISE

Městská část Praha 11, ve které převažuje
sídlištní zástavba, je ve směru západ –

východ kvalitně dopravně obsloužena linkou
metra C. V posledních letech neustále narůstá
tranzitní doprava ve směru sever – jih, která
má velmi negativní dopad na naši MČ. Je
nutné významně zvýšit atraktivitu městské
hromadné dopravy v tomto směru. Nejlepším
řešením, a to i z městotvorného hlediska, by
byla moderní tramvajová doprava. Jako nej-
vhodnější k prověření se jeví tyto přepravní
vztahy:
1. Opatov – Spořilov: tato tramvajová trať
bude ještě daleko přínosnější za předpokladu
vybudování trati Chodovská – Bohdalec –
Želivského, o kterou má značný zájem MČ
Praha 10.

2. Opatov – Trojmezí – Švehlova
3. Opatov – Písnice (konečná metra D)
4. Opatov – Průhonice/Čestlice.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti
již MČ Praha 11 sdělila podněty a požadavky
k novému územnímu plánu Prahy adresované
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Doplnění stáva-
jícího systému veřejné hromadné obsluhy
o novou tramvajovou trať považuje MČ Praha
11 jako zásadní podmínku pro zachování
udržitelného rozvoje. Dle dostupných infor-
mací je Útvarem rozvoje hl. m. Prahy připra-
vováno zadání studie, kterou bude tramvajové
propojení Opatova a Spořilova odpovídajícím
způsobem prověřeno, přičemž v případě
jejích relevantních závěrů lze předpokládat
zařazení záměru do nového územního plánu.

Je nepochybné, že do prací na studii budou
adekvátním způsobem zapojení i zástupci
Prahy 11.

Městská část již také jednala s pražským
Dopravním podnikem, který navrhovanou
formu optimalizace sítě městské hromadné
dopravy na území Jižního Města vysoce oce-
ňuje. Vedle nezpochybnitelných přínosů
dopravních totiž přináší také zvýšení podílu
elektrické trakce na celkové přepravní kapaci-
tě ve městě, což je jedním ze základních zámě-
rů dopravní části územního plánu Prahy.
Dopravní podnik preferuje především trať
Opatov – Spořilov. ◗

Ing. Jan Šurovský, Ph.D., 
předseda Dopravní komise

Tramvaj na Jižní Město
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4 Kaleidoskop Jižního Města

Aut je u nás oprav-
du dost. Řady parkují-
cích a projíždějících aut jsou
už pro Prahu charakteristické.
U nás snad ještě více vynika-
jí. Pohled shora ale přesto
možná překvapí. 

B á b o v k y
v parku. Nové hřiště,
které vzniklo v Centrál -
ním parku, už láká malé
neposedy k velkolepým
písečným stavbám. Blížící
se jaro přiláká na hřiště
určitě víc malých stavitelů.

Diamantová svatba. Manželé Jiřina
a František Mičanovi z Jižního Města 28. února
oslavili krásné výročí – diamantovou svatbu.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalších
let společného života. 

Muzeum má další přírůstky. Do
fondů Muzea Prahy 11 v posledních dnech
svými dary přispěli: Zdeňka Henyšová,
Ing. Stanislav Tuček, Mgr. Jana Krátká,
RNDr. Zdeňka Králová, Mgr. Marta Brázdová,
Marie a Vladimír Jandovi, Mgr. Hana
Vospělová. Velmi děkujeme. V úterý 15. dubna v 17.00 můžete být

v Chodovské tvrzi v pořadu Možná při-
jde… účastni dalšího setkání se zajímavou
osobností nebo s kapitolou z historie.
Provází J. Bartoň.

Střechu vzal vítr. O víkendu 1. a 2.
března se přes Česko přehnala vichřice Emma.
I na Jižním Městě za sebou zanechala svůj pod-
pis, jako například v Kloboukově ulici, kde na
budově jazykové školy strhla střešní pokrytí.

Podpora Tibetu. Praha 11 se 10. břez-
na připojila k 345 městům, obcím, krajům
a městským částem, které vyvěšením tibetské
vlajky podpořily nelehkou snahu Tibeťanů
o zachování kultury a národní svébytnosti.



VÝBĚR Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ

12. zasedání zastupitelstva MČ Praha
11 dne 14. 2. 2008 mj.:

SCHVÁLILO:
● Rozpočtové opatření č. 4/08 – přesun fin. pro-
středků  v kapitálových výdajích rozpočtu MČ
Praha 11 ve výši 2,3 mil. Kč na položku výjez-
dové stanoviště záchranné služby – doplatek za
stavební práce a dodávku kontejnerových sestav.
● Rozpočtové opatření č.5/08 – přesun fin.
prostředků ve výdajích rozpočtu MČ Praha 11
ve výši 3,5 mil. Kč na dobudování víceúčelové-
ho hřiště Hviezdoslavova – Prašná.

Rada MČ Praha 11 dne 20. 2. 2008 na
své 4. schůzi mj.:

VZALA NA VĚDOMÍ:
● Zprávu o činnosti za prosinec 2007 a souhrn
za období realizace antikorupčního programu
zajišťovaného společností ABL, a. s.

SCHVÁLILA:
● Komisi pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek ve věci rekonstrukce
obvodového pláště ZŠ Mendelova 550 – pavi-
lon učeben, hospodářský a spojovací pavilon.

Rada MČ Praha 11 dne 5. 3. 2008 na
své 5. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
● S vyhlášením soutěže Regenerace Jižního
Města 2008 a jmenováním komise pro vyhod-
nocení výsledků soutěže.
● S poskytnutím finančních darů z odd. 33 –
kultura vybraným subjektům na realizaci pro-
jektů v rámci Grantového programu pro oblast
kultury na rok 2008 I. kolo v celkové výši 1 872
000 Kč.
● S poskytnutím grantu v oblasti životního
prostředí pro rok 2008 formou daru z oddílu
37 – ochrana životního prostředí ve výši 
297 300 Kč. ◗

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

Informace ÚMČ 5

Vyhlášení soutěže
Regenerace Jižního
Města 2008
Městská část Praha 11 připravuje vyhlášení

soutěže Regenerace Jižního Města 2008,
prostřednictvím níž by ráda ocenila kvalitně
zregenerované bytové panelové domy, které
výraznou měrou přispěly ke zlepšení vzhledu
a životního prostředí městské části. Rada MČ
Praha 11 doporučila vyhlášení soutěže, pod-
mínky soutěže a jmenování hodnotící komise
ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 11,
jehož zasedání se uskutečnilo dne
20. 3. 2008. Do této soutěže se
mohou přihlásit vlastníci byto-
vých panelových domů, které
byly zregenerovány a nachází se
na území MČ Praha 11. Přihlášky
a fotografická dokumentace se
přijímají od 1. dubna do 30.
května. Hodnotící odborná
komise vybere tři nejlépe zrege-
nerované domy, které obdrží
finanční odměnu formou daru. Podrobné pod-
mínky soutěže Regenerace Jižního Města 2008
a přihlášku najdete na webových stránkách MČ
Praha 11 (www.praha11.cz), dále na vývěskách
v informačních centrech MČ Praha 11
a dalších číslech čtrnáctideníku Klíč. ◗

Ing. Hana Šurovská, 
odbor územního rozvoje
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Vážení čtenáři, distribuci zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p. Pokud
jste Klíč do 15. února 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
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery

na občanský odpad budou v dubnu 2008 při-
staveny na Jižním Městě v níže uvedených ter-
mínech. OŽP upozorňuje, že kontejnery jsou
podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech,

určeny pouze pro velkoobjemový odpad
z domácností, který nelze ukládat do běžných
kontejnerů, nikoliv pro odpad vznikající při
podnikatelské činnosti. 

Kontejnery budou přistaveny ve stanovený
den nejpozději do 14.00 a jejich odvoz bude

zajištěn následující den s tím, že v případě pře-
plněnosti bude odvoz uskutečněn dříve.

Bližší informace získáte na odboru životní-
ho prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325,
Praha 11, tel.: 267 902 367, 267 902 320
nebo 267 902 514. ◗

Velkoobjemové kontejnery – duben 2008

Jižní Město I
A. Malé 23.–24. 4.
Bachova × Mikulova 22.–23. 4.
Blažimská × Klapálkova 8.–9. 4.
Brandlova (za Startem) 15.–16. 4., 28.–29. 4.
Brodského (vedle č.p. 1671) 22.–23. 4.
Doubravická 29.–30. 4.
Hlavatého 23.–24. 4.
Chomutovická 29.–30. 4.
Konstantinova 16.–17. 4., 29.–30. 4.
Kryštofova 9.–10. 4.
Křejpského 16.–17. 4., 29.–30. 4.
Ledvinova 22.–23. 4.
Majerského × Samohelova 22.–23. 4.
Matúškova (u Blankytu) 15.–16. 4., 28.–29. 4.
Michnova (vedle č.p. 1603) 15.–16. 4., 28.–29. 4.
Mnichovická 16.–17. 4., 29.–30. 4.
Modletická 16.–17. 4., 29.–30. 4.
Mokrá × Zimákova 22.–23. 4.
Plickova 16.–17. 4., 29.–30. 4.

Rujanská × Donovalská (u TS) 22.–23. 4.
Schulhoffova (vedle č.p. 794) 22.–23. 4.
Stachova 8.–9. 4.
Štichova 16.–17. 4., 29.–30. 4.
Valentova (parkoviště proti č.p. 1737) 8.–9. 4.
Ženíškova × Květnového vítězství 22.–23. 4.
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova × Filipova 14.–15. 4., 28.–29. 4.
Gregorova × Hrudičkova 14.–15. 4., 28.–29. 4.
Hráského × Šustova 7.–8. 4., 21.–22. 4.
Hrdličkova × Blatenská 14.–15. 4., 28.–29. 4.
K Dubu 7.–8. 4., 21.–22. 4.
Krejnická (za OC) 14.–15. 4.
Láskova × Malenická 7.–8. 4., 21.–22. 4.
Lažanského 7.–8. 4.
Nechvílova 1826-29 7.–8. 4.
Petýrkova 1953 14.–15. 4.
Pod Vodojemem 7.–8. 4., 21.–22. 4.
U Nové dálnice 21.–22. 4.
Vojtíškova (za OC) 7.–8. 4.
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6 Aktuality z Jižního Města

Šestý ročník literární
soutěže O zlatý klíč

Kulturní komise RMČ Praha 11 vyhlašuje 6.
ročník literární soutěže O zlatý klíč. Soutěž je

určena obyvatelům a příznivcům Jižního Města
a vyhlašuje se v těchto věkových kategoriích: 
1. do 12 let, 
2. 12–18 let, 
3. nad 18 let. 
Téma: Praha 11, žánr: volný. 
Termín uzávěrky: 30. června 2008.

V každé kategorii budou vyhlášeni tři auto-
ři nejlepších prací bez ohledu na žánr.
Podmínkou pro zařazení do soutěže je, aby při-
hlášené literární dílo bylo původní, dosud
nepublikované, napsané čitelně, nejlépe na
stroji nebo počítači, v rozsahu maximálně 3
strany strojopisu, formátu A 4, ve 3 kopiích.
Zásilka musí obsahovat jméno, adresu bydliště,
věk, telefonický (případně e-mailový) kontakt,
u žáků a studentů i adresu školy.

Své práce posílejte v zalepené obálce ozna-
čené heslem „Soutěž O zlatý klíč – neotvírat“
na adresu: Úřad městské části Praha 11,
Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, případně
práce odevzdávejte přímo v podatelně úřadu
městské části na uvedené adrese. ◗

red 

Na záchytných parkovištích typu P+R (Park
and Drive), s výjimkou parkoviště Skalka

1, Černý Most 2, Zličín 2 a Chodov, je pro cyk-
listy nabízena možnost odstavení jízdního kola
– B+R služba (Bike and Ride). V blízkosti
objektu obsluhy hlídaného parkoviště je umís-
těn stojan na kola. Uzamčení kola je možné
zámkem, který zapůjčí obsluha parkoviště proti
vratné záloze 20 Kč. Klíč od zámku se uschová
u obsluhy parkoviště a cyklista obdrží kontrol-
ní kartu, proti které bude po návratu opět
vydán klíč. Úschova kola je zdarma, na cyklis-
tu se ale nevztahují tarifní výhody spojené
s parkováním na parkovišti systému P+R (zvý-
hodněná zpáteční nebo celodenní jízdenka

MHD v souvislosti s par -
kovacím lístkem). Služba je
dostupná po celou dobu pro-
vozu parkovišť P+R (4.00 –
1.00, tj. po dobu provozu
metra a vlaků). Na území
městské části Praha 11 je tato
služba poskytována na
záchytném parkovišti P+R
Opatov, kde se nachází 5 sto-
janů na 5 jízdních kol. Další
informace lze nalézt na
h t t p : / / d o p r a v a . p r a h a -
mesto.cz. ◗

Petra Vlášková

Domov pro seniory Praha 4-Háje 
PŘIJME:

Fyzioterapeuta/fyzioterapeutku s odbor -
nou způsobilostí, požadována bezúhonnost.
Psychologa/psycholožku s odbornou způ -
sobilostí, bezúhonnost – na dobu určitou.
Pracovníka sociální péče v přímé obsluž-
né péči, minimální vzdělání střední odbor-
né, akreditovaný kurz dle Zákona
č. 108/2006 Sb., bezúhonnost.
Pracovníka sociální péče (aktivizace kli-
entů), minimální vzdělání střední odborné,
akreditovaný kurz dle Zákona č. 108/2006
Sb., bezúhonnost.

Osobní jednání vítáno.
Informace na tel.: 271 198 409

Trocha nervozity, otázky a posledních pár
rad před odjezdem, tak vypadala atmosfé-

ra před Základní školou Květnového vítězství
1554 ráno 25. března. Z tohoto místa se
podobně jako loni na podzim vydaly moderní
autobusy se školáky na týdenní ozdravný pobyt
v nespoutané šumavské přírodě. Ve  druhé
etapě, která tímto odstartovala, by se mělo
během jara v moderním šumavském komplexu
na břehu Lipenského jezera vystřídat dalších
přibližně 1300 dětí z jihoměstských škol. 

Příjemné jarní počasí a sluneční paprsky
jsou příslibem toho, že si týden v přírodě děti
příjemně užijí. Připraven je pro ně nově výlet
lodí a jako obvykle spousta zábavy, výletů,
hraní softballu, floorballu a mnoho dalších
aktivit. První etapa pobytů, které se uskutečni-
ly na podzim, se setkala s obrovským ohlasem
u žáků, kteří si svoje dojmy a pocity mají mož-

nost psát přes webové strany, a kteří koncem
minulého roku dostali DVD, které zachycuje
skvělý týden na Šumavě. ◗

Dana Foučková

Autobusy s dětmi vyjely směr Lipno

Čekání na odjezd je nuda, to vědí i malí kluci. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

OHLASY DĚTÍ NA OZDRAVNÉ POBYTY:
Ájísek.=): Bylo to tam upa moooc
hezoučký!!!Měli sme supr vychovatele
Ivču s Péťou. Moc se mi domů
nechtělo.Všichni byli suprový a byla to
suprová,úplně úža ŠVP!!!PP ÁjÍSEK

barča 9a donovalská: ty dvd jsou fakt
perfektně udělaný děkujeme skoro celá
naše třída se u toho rozbrečela je to moc
moc hezky udělaný jste šikulky

Andy 9.A (campanus): Supeeer, ty
DVDčka sou děsně povedený... No a sem
ráda, že sem vás zase viděla

I cyklisté mohou využívat parkoviště

FOTO: PETRA VLÁŠKOVÁ
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DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA-ÚJEZD DNE 12. 2. 2008

SCHVÁLILO:
● aby zřizovatelem domu s asistenční službou

byla městská část,
● zadat vypracování projektu domu

s asistenční službou ČVUT formou bakalář-
ské nebo diplomové práce pro studenty,

● nákup informačního panelu rychlosti,
● bezúplatný převod pozemku parc. č. 214/33

o výměře 197 m2.

VZALO NA VĚDOMÍ:
●  záměr instalace bezpečnostních kamer na

Kateřinské náměstí, na náměstí v Újezdu
a také v Proutěné ulici u novinového stán-
ku.

ULOŽILO:
● výboru stavebnímu a pro životní prostředí

pokračovat v navrhování lokalit na pozem-

cích ve správě městské části, které jsou vhod-
né pro výsadbu zeleně,

● starostovi zajistit úklid a reklamaci provede-
né práce na rekonstrukci Milíčovské ulice,

● starostovi vyzvat vlastníky pozemků parc.
č. 214/4, 5 a 6 k úklidu a celoroční údržbě
svých pozemků.

Zastupitelé obdrželi k prostudování do příš-
tího jednání zastupitelstva komentář k plnění
rozpočtu na rok 2007 a návrh rozpočtu hlavní
a vedlejší činnosti a návrh rozpočtu sociálního
fondu na rok 2008.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřední
desce, informačních vývěskách a na webových
stránkách úřadu. ◗

Pavla Pitrmanová, 
kancelář starosty

Vážení spoluobčané a sousedé z Prahy 11,
jaro klepe na dveře a přichází nám nové

roční období spojené s různými činnostmi.
Rozsáhlé území Milíčovského lesa a kopců nej-
častěji využíváme k rekreačním a sportovním
aktivitám. Jak jistě všichni víme, kopce byly
vytvořeny v rámci výstavby Jižního Města. Za
minulého režimu v roce 1983 byla plánovaná
na kopcích sáňkařská dráha, což se nepodařilo
v rámci výstavby sídliště Kateřinky II zrealizo-

vat. Podle dostupných informací kopce osázely
Inženýrské a průmyslové stavby Praha způso-
bem "zasadit, co právě přebývá“ – plán na
výsadbu zřejmě žádný neexistoval. 

Výsledek je velmi ojedinělý, kopce jsou
bohaté na zeleň, která dobře roste v různých
seskupeních. Současným vývojem krajiny
vzniklo cosi překvapivého a zajímavého.
Městská policie a místní občané nás upozorni-
li na ojedinělé usídlení bezdomovců. Pracovníci

údržby úřadu městské části likvidují tato nepo-
volená obydlí, která zde vznikají. Bohužel ne
každý se k tomuto území chová tak, aby byl
tento kousek přírody stále čistý. 

V sobotu 5. dubna proběhne již podruhé za
účasti dobrovolníků z Újezdu – Kateřinek
a Jižního Města jarní úklid zeleně Milíčovských
kopců.  Rád bych touto cestou pozval všechny,
kterým není lhostejný vztah přírodě, aby se
s námi této akce zúčastnili.  ◗

Václav Drahorád, starosta

Strážníci prohlížejí nepovolené obydlí bezdomovců. FOTO: PAVEL STANĚK

Úklidová akce čisté
kopce 2008 – úklid
milíčovských kopců 

Vážení spoluobčané, stejně jako
v loňském roce, tak i letos jsme společ-

ně se skupinou dobrovolníků naplánovali
úklidovou akci – Čisté kopce 2008. Jedná se
o úklid kopců a jejich okolí za sídlištěm
Kateřinky u Milíčovského lesa a je napláno-
ván na sobotu 5. dubna od 15.00 do přibliž-
ně 18.00 s místem setkání u prvního kopce
pod Proutěnou ulicí.

Cílem této veřejné akce je nejen uklidit
odpadky poházené a větrem roznesené po
okolí domů, ale především ukázat, že zdejší
lidé nejsou lhostejní k prostředí, ve kterém
žijí, a pro jeho zlepšení jsou ochotni investo-
vat svou energii a čas. Na místě budou v daný
den k dispozici pytle na odpadky, ochranné
rukavice a hrábě. Zároveň zde bude přistave-
na multikára, která odpad po skončení úkli-
du odveze. Vzhledem k terénu doporučujeme
obléci se do pracovního oděvu. 

S radostí uvítáme každého dobrovolníka,
který podá pomocnou ruku a napomůže tak
dobré věci. 

Informace na http://sweb.cz/cistekopce,
e-mail: cistekopce@seznam.cz. ◗

Romana Jandourková
Pavla Pitrmanová

Slovo starosty
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8 Školství

Ve středu 27. února se konal v tělocvičně
školy tradiční maškarní karneval, který

pořádal Klub přátel školy. Zúčastnili se ho
nejen žáci, ale i jejich sourozenci a předškoláci
se svými rodiči. Děvčata z šesté třídy skvěle
zacvičila aerobik, vystoupily také děti
z pěveckého sboru pod vedením učitelky
Vladislavy Šťástkové. Samotná přehlídka maš-
karních kostýmů a rozličných masek byla zla-
tým hřebem. Porota měla nelehkou práci
vybrat z velkého množství ty nejlepší. Pro vítě-
ze karnevalu byly připraveny hezké ceny.
O ozvučení se postaral učitel Josef Sýkora.
Výběr skladeb zajistili DJ Michal Janoušek
a Daniel Dítě z 8. B. ◗

Věra Horáková, 
Základní škola Ke Kateřinkám

Maškarní rej v Základní škole Ke Kateřinkám

Zcela výjimečný projekt vznikl v Horních
Roztylech. Před pěti lety tu byla založena

anglická školka a škola, kde se děti učí podle
alternativní metody italské pedagožky Marie
Montessori. Na rozdíl od jiných podobných
vzdělávacích zařízení si vedení školy dalo vyso-
ký cíl – získat akreditaci Americké společnosti
Montessori, která se stará o odkaz své zaklada-
telky. Po náročných přípravách se nakonec
v polovině loňského roku podařilo akreditaci
získat a škola se jako první v Evropě zařadila ke
dvěma stovkám nejprestižnějších mateřských
škol a školek svého druhu na světě.

Kromě akademické připravenosti hrálo pro
získání akreditace důležitou roli také umístění
školy v těsné blízkosti Kunratického lesa, který

je jedinečným místem pro zdravé procházky
studentů školy. Pomocí Montessori metody
rozvíjí škola v dětech nezávislost, sebedůvěru
a pocit zodpovědnosti za sebe, druhé i své pro-
středí. Ke každému z dětí je přistupováno indi-
viduálně. Je zde kladen velký důraz na respekt
a slušné chování. Děti učí jak komunikovat,
spolupracovat, jak důvěřovat sami sobě a svým
schopnostem. Velká část výchovy probíhá za
použití speciálních učebních pomůcek, kterých
se v každé třídě nachází více než dvě stě a které
za asistence učitelů rozvíjejí schopnosti
a znalosti dětí v oblasti zručnosti, rozvoje smys-
lů, matematiky, jazyka, nauky o zvířatech
a rostlinách a zeměpisu. ◗

Kateřina Bečková

Sport a výtvarka
ovládnou Modrou školu

Netradiční den otevřených dveří pořádá
v sobotu 12. dubna od 9 do 11 hodin

Modrá škola. Pro rodiče a děti bude připraven
pestrý program plný zajímavých činností
a soutěží. Budou si moci zahrát badminton
a fotbal ve školní tělocvičně, vytvořit si vlastní
dílko v keramické dílně, zasoutěžit
v počítačových hrách, vyzkoušet netradiční
výtvarné techniky či si jen odpočinout při
občerstvení na školní zahradě nebo při grotes-
kách ve školním klubu. Přitom všem si samo-
zřejmě mohou prohlédnout celou školu. Akce
je určena dětem předškolního a mladšího škol-
ního věku, v doprovodu rodičů mohou přijít
i děti starší. Přijďte příjemně strávit sobotní
dopoledne. ◗

PhDr. Karel Kaprálek, ředitel
Základní škola a Střední škola

Praha 4, Kupeckého 576

Malý stavitel při celoškolní soutěži zruč-
nosti Den šikovných rukou. 

FOTO: KAREL KARPÁLEK

Montessori metody rozvíjí
v dětech nezávislost a sebedůvěru

Absolutní soustředění bylo znát na všech,
blížilo se vyhlášení nejlepší masky. 

FOTO: VĚRA HORÁKOVÁ

Děti se při výuce baví. FOTO ARCHIV IMSP
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INZERCE

Až do konce března mají lidé možnost nav-
štívit výstavu dvou vsetínských autorů – již

zesnulého akademického malíře Miroslava
Adámka a akademického sochaře Miroslava
Machaly. Slavnostní vernisáž výstavy s názvem
Synchronie se uskutečnila 4. března
a zúčastnily se jí desítky významných hostů,
mezi jinými i starostka Vsetína. Úvodní slovo

pronesla Monika Adámková, manželka jedno-
ho z výtvarníků, která nese hlavní podíl na
uskutečnění této nezvykle propojené výstavy
obou autorů. Z Adámkových obrazů je cítit
jeho vyrovnanost a hloubka myšlenek o životě,
bytí a světě vůbec. Ve své tvorbě se věnoval

nejen osobitým olejomalbám a pastelům, ale
také grafice a monumentální tvorbě na sklo.
Machalova díla nesoucí v sobě výrazný cit pro
materiál jsou úžasná jak svou barevností, tak
i strukturou. Mnohé z jeho neobvyklých plas-
tik zdobí centrum Vsetína. Jako restaurátor se
podílel na kopii sochy sv. Bernarda na Karlově
mostě. Výstava, kterou finančně podpořilo
město Vsetín, byla skvělým zážitkem pro
milovníky všeho krásného. ◗

Dana Foučková

ELEKTROINSTALACE

J. Tesařík, P4-Opatov, Křejpského 1529, 
tel.: 272 928 097, mobil: 602 366 740, e-mail: manzele.tesarikovi@seznam.cz

•  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

Vsetínská Synchronie na Chodovské tvrzi

Adámkova plastika z Onyxu s názvem
Hélios vznikla v roce 2007. 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Mezi návštěvníky vernisáže byl i zpěvák Milan Drobný, rozhovor s ním přineseme
v příštím Klíči. 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.
Jarníkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast.
U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov
a kolejí JM.
Internet zdarma
Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazyko-
vých kurzů, workshopy streetartových
a cirkusových disciplín.

PROGRAM V BŘEZNU 2008:
■ 1. 3., 13.00: Výtvarná dílna.
■ 1. 3., 15.00: Králíci z klobouku, pohádka, divadlo
Špílberk.
■ 1. 3., 20.00: Robert Křesťan a Druhá tráva – kon-
cert špičky české folkové scény.
■ 4. 3., 19.00: Cestovatelská přednáška – Špicberky.
■ 5. 3., 10.00: Nešťastný šafářův dvoreček, pohád-
ka, divadlo Kapsa.
■ 6. 3., 20.00: Koncert: Jan Kořínek a Groove, jazz.
■ 7. 3., 19.00: Pra.l.i.ny – divadelní improvizace.
■ 8. 3., 10.00: Hravé dopoledne – Velikonoční dílna.
■ 8. 3., 13.00: Výtvarná dílna.
■ 8. 3., 15.00: Zpátky do pohádky, divadlo HUDR.
■ 8. 3., 20.00: Bran, koncert, keltský folk.
■ 9. 3., 15.00 Taneční odpoledne s Orchestrem
Blažeje Zemana.
■ 10. 3., 19.00: Voltaire, Petr Vodička – Panna
z Arku, Naivní divadlo Liberec.Pro mládež od 12 let (!).
■ 12. 3., 10.00: Babka Chňapka, pohádka, Buchty
a loutky.
■ 12. 3., 19.00: Cestovatelská přednáška – Čína.
■ 13. 3., 18.30: Otevřená výtvarná dílna pro dospělé.
■ 14. 3., 8.30 a 11.00: Nový spolužák, divadlo Stelo
Gambo.
■ 14. 3., 20.00: Jižní JaM 7: Proxima Sociale
Opening Night: Road Side Mary (Indie Rock), sup-
port BroumBand (grunge-rock).
■ 15. 3., 13.00: Velká velikonoční výtvarná dílna.
■ 15. 3., 15.00: O líném mravenci, pohádka, Divadlo
Knedlík.
■ 16. 3., 18.00: Koncert: Marymount Singers.

■ 18. 3., 14.30: Klub aktivního stáří. Host: Miluška
Voborníková.
■ 18. 3., 19.00: Cestovatelská přednáška – Faerské
ostrovy.
■ 19. 3, 10.00: Pohádka: Divadlo jednoho Edy –
O červené Karkulce a tak trochu o leopardovi.
■ 22. 3., 10.00: Velká Velikonoční výtvarná dílna.
■ 22. 3., 15.00: O dvou Maryčkách, pohádka,
Divadlo Žlutý kopec.
■ 26. 3., 10.00: Tam, kde žijí divočiny, pohádka,
Divadlo Husy na tahu.
■ 27. 3., 19.00: Jaroslav Rudiš, Petr Pýcha –
Strange Love. Činoherní studio Ústi nad Labem.
■ 29. 3., 10.00: Hravé dopoledne – výroba ručního
papíru.
■ 29. 3., 13.00: Výtvarná dílna.
■ 29. 3., 15.00: O medvědovi, který nebyl, pohádka,
Divadlo Husy na tahu.

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

PROGRAM V BŘEZNU 2008:

KONCERTY:
■ 3. 3., 19.00: W. A. Mozart a jeho čeští současníci.
Koncert souboru Lyra da camera.
■ 4. 3., 19.00: Koncert originálního hudebního
tělesa Duo Semplice. Účinkují: Lukáš Dobrodinský –
harfa, Vít Homér – flétna.
■ 5. 3., 19.00: Přátelství W. A. Mozarta s Josefem
Myslivečkem. Koncert smyčcového tria Praga.
■ 6. 3., 19.00: Merci, Edith! Koncertní provedení šan-
sonů Edith Piaf.
■ 11. 3., 19.00: Koncert hudebně-dramatické ho
cyklu Dua ECO „Pozvání hlasu a houslí“ – „Cesty“.  
■ 12. 3., 19.00: Tango nuevo II. Duo hudebníků
Instrumental Tandem.
■ 13. 3., 19.00: Koncertní cyklus violoncellisty
Kryštofa Leciana a klavíristky Mariny Kantor (Izrael).
■ 17. 3., 19.00: Šansonové setkání. Z cyklu Šanson,
věc veřejná.
■ 18. 3., 19.00: Velikonoční setkání generací.
Jaroslav Svěcený – housle, Julie Svěcená – housle,
Markéta Cibulková – klavír. 
■ 26. 3., 19.00: Jarní Nokturno. Účinkují: Stanislav Srp

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 BŘEZNU 2008:
Besedy na různá témata: „Chcete vědět více o…“
■ 3. 3., 10.00: Být krásná, představení kosmetiky.
■ 10. 3., 10.00: Diety aneb hubneme do plavek, jak být
krásná do plavek, o dietách úspěšných i neúspěšných.
■ 17. 3., 10.00: Kdo koho vychovává, Jsou rodiče
automaty na plnění dětských potřeb?
■ 31. 3., 10.00: Budeme mít miminko, jak připravit
dítě na sourozence. 
■ 15. 3., 14.30–17.30: Velikonoční tvořivá dílna.
Přijďte si vyrobit velikonoční výzdobu. Vstupné Kč 50,-
pro dospělé. S sebou vyfouklá vajíčka, barevné stuž-
ky. Ostatní zajistíme. Více na www.mc-domecek.cz

– housle, Mila Strnad (USA) – viola. PhDr. Zdena
Zvěřinová, DrSc. - dramaturgie pořadu a průvodní slovo. 
■ 31. 3., 19.00: Koncert houslisty Ivana Ženatého.

DIVADLO:

■ 19. 3., 19.00: Nebezpečné hry, F. Karinthy – M.
Lorencová – premiéra!

GALERIE:
Velká galerie:
■ 6. 2.–2. 3.: Ota Janeček – Žena.
■ 5. 3.–30. 3.: Miroslav Machala – sochy, Miroslav
Adámek – obrazy.
Malá galerie:
■ 6. 2.–2. 3.: Miroslav Kemel – Kreslený humor 2007.
■ 5. 3.–30. 3.: Miroslav Machala – sochy, Miroslav
Adámek – obrazy.
Schodiště:
Tvrz a region v historii – novelizovaná trvalá expozi-
ce. Od ledna 2008 se stává expozicí tohoto muzea.  
Klubání – Fotografie měnící se tváře Jižního Města.
Expozici na schodišti připravil PhDr. Jiří Bartoň.

POHÁDKY:
■ 1. 3., 15.00: Hledá se medvěd II., Divadlo Carpe
Diem, Praha.
■ 2. 3., 15.00: Králíci z klobouku, Divadlo Špilberg,
Brno.
■ 9. 3., 15.00: Kašpařinky z bedny, Divadlo bez
opony, Praha.
■ 16. 3., 15.00: Princezna a drak, Divadlo Vysmáto
pana Bílka – marionety + loutky.
■ 30. 3., 15.00: O dvou vodnících, Divadlo Albatros.

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

INZERCE

☎ 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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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 BŘEZNU 2008
■ 1. 3., 9.30–11.30: Rukodělná dílna – malová-
ní na sklo. Šalounova.
■ 1. 3., 9.30–11.30: Výtvarná dílna – velikonoč-
ní obrázek. Květnového vítězství.
■ 6. 3., od 17.30: Filmování. Šalounova – Klub
Beroun.
■ 8. 3., 10.00–13.00: Výtvarná dílna – vítání
jara. Šalounova.
■ 8. 3., 14.00–16.00: Výtvarná dílna – kraslice.
Šalounova.
■ 8. 3., 9.30–11.30: Výtvarná dílna – velikonoč-
ní čarování. DDM JM, Květnového vítězství.
■ 8. 3., od 19.00: Koncert a divadelní předsta-
vení – Děs? Bezefšeho! Žižkovské divadlo JC.
■ 8. 3., od 19.00: Taneční workshop. DDM JM,
Květnového vítězství.
■ 9. 3., 14.00–16.00: VOSA. ZŠ Ke Kateřinkám.
■ 15. 3., 9.30–11.30: Rukodělná dílna – krasli-
ce. DDM JM, Šalounova.
■ 15. 3., 14.00–18.00: Turnaj – Dračí doupě.
DDM JM, Šalounova – Klub Beroun.
■ 15. 3., 9.30–11.30: Hrátky s přírodou. DDM
JM, Květnového vítězství.
■ 15. 3., 9.30–11.30: Rodinný turnaj ve stolním
tenise. DDM JM, Šalounova.
■ 17. 3., 17.30–20.00: Turnaj – Carcassonne.
DDM JM, Šalounova – Klub Beroun.

Více na www.ddmjm.cz

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HL. M. PRAHY

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

Z PROGRAMU V BŘEZNU 2008:
■ 3. 3., 18.00: Pojďte s námi za sovami.
■ 4. 3., 10.00–12.00: Pohádky s vůní bylinek.*
■ 8. 3., 10.00–17.00: Staročeský Velikonoční jarmark.
■ 10. 3., 18.00: Bzzz…, povídání o včelách.
■ 11. 3., 10.00–12.00: Čekáme miminko.*
■ 12. 3., 10.00–12.30: Tvá strava budiž ti lékem.*
■ 13. 3., 16.00–18.00: Velikonoční dílna.*
■ 17. 3., 14.00–18.00: Velikonoce na statku.
■ 19. 3., 15.00–17.00: Na tom našem dvoře, setkání
se zvířátky.
■ 19. 3., 19.00: Jihoafrická republika, cestopisné
povídání.
■ 26. 3., 10.00–12.30: Cestou k ženství.*
■ 26. 3., 16.00–18.00: Netopýří dílna.*
■ 29. 3., celý den: Z Týnce n. L. do Kolína (vycházka).*
■ 31. 3., 15.00–18.00: Ptákoviny, vycházka.
* 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 BŘEZNU 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.
■ Pondělí 19.00: Kurz Alfa, současné moderní, prak-
tické křesťanství v prostředí přátelské a vstřícné
atmosféry.

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
■ 6. 3., 18.30: Koncert žáků školy. 
■ 13. 3., 18.30: Koncert žáků školy.
■ 27. 3., 18.30: Koncert vítězů akordeonové soutěže.
■ 29. 3., 18.00: Koncert pěveckých sborů.  

POBOČKA ZUŠ J. RŮŽIČKY
■ 3. 3., 18.30: Koncert žáků školy.
■ 17. 3., 18.30: Koncert žáků školy.

VÝSTAVA NA RADNICI
Jiří Vrátný: Kresby jako záznamy z turistických cest
3.–27. 3. 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 BŘEZNU 2008:
■ 7. 3. a 4. 4. 2008, Montessori pedagogika – přiro-
zené vzdělávání, 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 dopol.
■ Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně.
■ Večerní cvičení s velkými i malými míči, po 17.45,
st 19.00.
■ Cvičení pro těhotné, út 17.00.
■ Tanečně pohybová průprava pro holčičky od 3–7
let, út odpol.
■ Dětský aerobic pro 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 montes-
sori výukových pomůcek, každý sudý pátek
Herna pod střechou, po–čt 9.00–12.00, 

po–st 16.00–18.00.
Informační hodiny: st 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

Miroslav Mišík – daňový poradce 
zpracování účetnictví a daňové evidence
daňové a účetní poradenství 
zastupování před správcem daně

E-mail: mirek.misik@seznam.cz, mobil: 606 713 793

■ 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,
diskuze, zpívání, akce v přírodě.
■ Pátek 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní
zamyšlení, promítání filmů.
■ Pátek 17.00: Klub Velryba – Háje, pro děti od 8 do
13 let.

KLUBY S ANGLIČTINOU:
■ Středa 9.30: Reading club, studium a diskuse
o Bibli v angličtině.
■ Pátek 18.30–20.30: Teen Club, anglický večer pro
teenagery ve věku od 14 do 19 let.
MIMOŘÁDNÉ AKCE:
■ Od 25. 2. opět začínají Kurzy Alfa – každé pon-
dělí v 19:00.
■ Připravujeme jarní víkendový English Camp na
novém místě. Více na www.cb.cz/jizni.mesto

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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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):
■ 10. 3. 16.00: Mgr. Pavel Urban: Vzkříšení, před-
náška.
Sobotní vycházky:
■ 15. 3.: Kostel sv. Klimenta (řecko-katolická liturgie).

Z PROGRAMU V BŘEZNU 2008:
■ 1. 3., 16.00: O červené Karkulce, divadlo pro děti.
■ 6. 3., 10.00: Aby děti nestonaly, P. Vašátková,
přednáška v rámci Denního klubu.
■ 12. 3., 9.30: O pejskovi a kočičce, divadlo pro děti.
■ 12. 3., 18.00: S kapelou až k hranici smrti, svě-
dectví kytaristy Miroslava Verkina s hudebním dopro-
vodem.
■ 16. 3., 16.00: Pašije podle Jana, představení
Dramatické dílny KSK Praha.
■ 21. 3., 10.00: Sourozenci, psycholožka
Mgr. Porazilová, přednáška v rámci Denního klubu.
■ 27. 3., 19.00: Filmový klub
■ 29. 3., 16.00: Koncert skupiny VEKA (rock, pop,…)

Více na http://chodovska.farnost.cz

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

Z PROGRAMU V BŘEZNU 2008:

■ 5. 3., 19.00: Tajemství Cheopsovy pyramidy.
Planety jako strážci egyptských tajemství a hvězdy
jako architekti Údolí králů. Přednáší Ing. Adolf
Inneman, PhD.
■ 6. 3., 19.00: Feng Shui: Interiér naplňuje prostor
svojí funkcí. Přednáší lektor seminářů Feng Shui
Ing. Mojmír Mišun.
■ 7. 3., 19.00: Poetická čajovna Jarmily Moosové 7
– Miroslav Kantek uvádí svůj Konec lásky v Česku.
Autorská exhibice depresivně-dekadentní poezie
a jedné kadentní povídky.
■ 9. 3., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry.
Na kytaru hraje, zpívá a slovem provází Richard Holický.
■ 12. 3., 19.00: Kapky z moře – vypráví Šrí
Ganéšan, pravnuk Ramana Maháršiho. Přednáší
filozof, jogín, PhMr. Rudolf Skarnitzl.
■ 13. 3., 19.00: Síla lásky a odpuštění. Přednáší
Grmelová Ivana.
■ 16. 3., 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.  V setkávání s Richardem Holickým.
■ 18. 3., 19.00: Podobenství Ježíšova v duchovním
životě. Přednáší Stanislav Kalibán.
■ 19. 3., 19.00: Jan A. Komenský – Světům
Evropy. Úvodní slovo Adolf Inneman, přednes Jiří
Zapletal, varhany Petr Tvrdek, projekce obrazů
a snímků NASA z vesmíru Zdeněk Hajný.
■ 20. 3., 19.00: Paměť (informace) – energie –
hmota. Analýza pojmů a pochopení jejich ontických
vztahů. Přednáška doc. Ing. Miloslava Krále, CSc.
■ 26. 3., 19.00: Cesta za poznáním – Wild Divine.
Seznámení se s novou počítačovou hrou s úžasnou
3D grafikou na bázi biofeedbacku sloužící jako výuko-
vý program, který kombinuje relaxační, meditační
a dechové techniky. O možnostech biofeedbacku

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA
Vás srdečně zvou na výstavu 

Poezie české krajiny. Miloslav Vokoun, Petr Vokoun – obrazy
Od 3. do 29. března 2008

Výstava bude zahájena ve středu 5. března 2008 v 19.00.
Knihovna otevřena: po 9.00–19.00 (pouze studovna), út-pá 9.00–19.00, so 9.00–15.00.

pohovoří Milena Svorová, poradkyně v oboru EEG,
Auravidea a dovozce této hry Mgr. Ing. Radek Řezáč.
■ 27. 3., 19.00: Odpuštění je lék. Tři kroky
k opravdovému odpuštění, které nás natrvalo zbaví
trápení i bolesti z příkoří. Je velkou úlevou cítit pocho-
pení, lásku a smíření. Přednáší etikoterapeutka
Zdenka Hoffmanová.
V galerii je nově otevřena stálá výstava obrazů,
knih, hraček Zdeňka Milera, Emilie a Kateřiny
Milerových.

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

AKCE NA DUBEN KE KOUPENÉMU KOLU
COMPUTER ZDARMA !

PROXIMA SOCIALE
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Rakovského 3138, Praha 12-Modřany, 
tel.: 241 770 232, e-mail: office@proximasociale.cz

Komunitní centrum Jižní pól je umístěno v KC
Zahrada, Malenická 1784, 148 00 Praha 4-Chodov

Z PROGRAMU NÍZKOPRAHOVÉHO KLUBU JIŽNÍ
PÓL V BŘEZNU 2008:
Téma měsíce: Jižní Pól ještě žije! 
■ 5. 3. Schůzka kapel ze zkušebny
■ 10. 3. Filmový klub
■ 12. 3. Turnaj v pinčesu, JP x Krok (v Pólu)
■ 19. 3. Opět začínáme ligu KICK – IT! 2
■ 22. 3. Dobytí Jižního Pólu, živé kapely a spousta
dalšího.
Plánujeme víkendový výjezd na Ameriku – termín se
upřesní.
Připravujeme: Výjezd do Krkonoš, tematické dny,
koncert. Více na www.proximasociale.cz

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
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Ve znamení lva
Při setkání s PaedDr. Petrem Kmentem by jen

málokdo mohl trpět velikášstvím. S ohledem
na svou výšku se dívá na většinu svých souputní-
ků poněkud svrchu. Konečně – i s ohledem na
svou váhu. Ale řečeno je to všechno jenom
v dobrém. Při rozhovoru máte zjevný pocit pří-
mosti a věcnosti. Petr Kment, zápasník
a mnohaletý reprezentant v řecko římském stylu,
vzbuzuje respekt i sympatie. I když už nezápasí. 

Cítil jste svoje přednosti a mířil na žíněnky
už v dětství?      

Směje se: „Spíš jsem to v dětství ještě stih-
nul. Narodil jsem se jako celkem normálně
vyvinuté dítě. Váha ukázala tři kila a dvacet
deka a naměřili mi padesát jedna centimetrů.
Jak ale šel čas, přibýval jsem na váze a ve třinác-
ti letech jsem měl už sto jedna kilo. Žertem
říkám „díky mámě“. Tátovi ale tenkrát došla
trpělivost. Přes svého kamaráda z mládí, trené-
ra Karla Kvačka, mě přihlásil do oddílu zápasu
tehdejší Tělovýchovné jednoty Rudá hvězda
Praha. Začal jsem chodit do Karlína, na hřiště
bývalé Stráže bezpečnosti.“

Jak brzy nastala tátou „naprogramovaná“
proměna? 

„Z počátku to bylo pro mne strašně bolesti-
vé. Připadal jsem si jako naprosto pohybově
a silově neschopný. Zkrátka – naprostý sportov-
ní antitalent. Vzpomínám ale na ty počátky
stále raději. V jedné tělocvičně, myslím, že ji
postavili tak asi v polovině dvacátých let dvacá-
tého století, se zároveň setkávala fantastická
směsice sportovců z různých druhů sportů.
Společně boxer vedle zápasníka, o kousek dál
zase vzpěrač. Na hřišti trénovali lehcí atleti, fot-
balisti a volejbalistky. Myslím, že to byla moc
dobrá škola. Bylo to nesmírně přínosné pro
všechny. 

Jak jsem už říkal, z počátku jsem si připadal
všelijak. Vydržel jsem hlavně díky tátovi.
Zhruba po roce trénink začínal přinášet první
ovoce. Vítězstvím na mistrovství Prahy
v kategorii mladšího dorostu.“

Vítězství v celopražském přeboru je sku-
tečně dobré „první ovoce“!

„Tam mě máma poprvé viděla zápasit a já
byl první. Od té doby byla s tátou mým nejvěr-
nějším fanouškem. A táta? V době úspěchů na
světových žíněnkách jsem si mnohokrát vzpo-
mněl na jeho slova, abych vydržel, stanovoval si
postupné cíle. Říkal, že určitě musí dojít
k tomu, že budu první i na evropské či světové
úrovni. Bohužel, mého titulu Mistra Evropy
v roce 1968 se nedožil.“

Petr Kment se tehdy stal mistrem v těžké
váze. Na to, že se narodil ve znamení lva a je
jistě skvělým reprezentantem zrozenců, je až
mimořádně skromný. Zapomíná se zmínit
o stříbrné medaili ve váze supertěžké
z Mistrovství světa v roce 1973, které předchá-
zely „jen“ bronzové medaile na dvou předcho-
zích mistrovstvích světa. Další dvě na
mistrovstvích Evropy. Byl také účastníkem tří
olympiád a v roce 1968 v Mexiku vybojoval

bronzovou medaili v těžké váze. A to je řeč jen
o těch nejcennějších titulech, kovech
a poctách… Je členem předsednictva Klubu
olympioniků ČOV. 

On ale místo takových věcí říká: „K tátovým
slovům jsem se vždycky vracel při výchově našich
dvou dětí. Stejný přístup jsem se snažil vštípit
i svým svěřencům na žíněnce v práci trenéra.“ 

Kdyby byla příležitost povykládat si
v Chodovské tvrzi se spoluobčany, přijal
byste? 

„Není problém, naopak. Potřebuji jen tro-
chu dopředu vědět termín povídání, protože,
byť jsem penzista, mám práce skoro víc, než
kdysi. Momentálně jsem nemocný, ale můžeme
se domluvit hned, jak se dám do pořádku.“ 

Bydlí s námi na Jižním Městě.
Jiří Bartoň 

Petr Kment s manželkou Dobroslavou, lékařkou, 7. ledna na Staroměstské radnici.
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Za výčtem členů obecní správní komise
následují v kronice věty: „Občané tito ujali

se svěřeného jim úřadu a tak počíná vlastní hos-
podářství zdejší obce, velice chudé, snad nej-
chudší, mající 30 popisných čísel. Nebylo
ničeho, zhola ničeho. První pero, papír, obecní
knihy musil předseda pan V. Plíva zakoupit
z vlastních peněz. Stůl, židle, skříně byly zapůj-
čeny, taktéž místnost pro obecní úřad
a zasedání.

Poměry obce naší z dob před světovou vál-
kou až do našeho osamostatnění: Háje osada
o 30 ti číslech obývaná ponejvíce domkáři,

kteří, majíce každý nějaké řemeslo, živili se
z části tímto řemeslem a z části z výtěžku svých
chudých políček. Dvůr, který zde stává, měnil
často majitele a spravován byl dlouhá léta jen
šafářem p. Kurýrem. Od roku 1912 jest jeho
majitelem p. Rudolf Guttmann.  Spojení naší
obce s jinými obcemi jest ode dávna ubohé.
Samé jen cesty polní, neschůdné. Bezpečnostní
opatření žádné. Jak zoufalé poměry pro osadu
byly, dokazují následující opisy stížností
a protestu, které jsem jako přímý účastník
uschoval,“ zapsal tehdejší kronikář. 

Vypsal Jiří Bartoň  

Řádky z kroniky Hájů

Rodina strojníka ve dvoře v Hájích.
Druhé desetiletí 20. století. 

VÝŘEZ Z FOTA Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11 
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Pokusil se krást. V provozovně
hypermarketu v Roztylské ulici byl odpoled-
ne 28. února zadržen muž, který se zde sna-
žil odcizit zboží. Po příjezdu hlídky na místo
bylo lustrací zjištěno, že dotyčný hříšník je
osobou celostátně hledanou, která nenastou-
pila výkon trestu za předešlé prohřešky.
Strážníci jej proto předali republikové policii.

Vydával se za bratra. Na operační
středisko městské policie bylo ve večerních
hodinách 2. března oznámeno, že v OC
Chodov byl zadržen pachatel drobné krádeže.
Po příjezdu na místo hlídka vyzvala muže, aby
prokázal svou totožnost. Ten tak sice učinil,
ale strážníci shledali ve sdělených údajích
nejasnosti, proto dotyčného předvedli na
Policii ČR ke zjištění totožnosti. Tak bylo zjiš-
těno, že se muž vydává za svého bezúhonného
bratra, jelikož sám má na svém kontě již pěk-
nou řádku prohřešků. Pro podezření z další
krádeže skončil v cele předběžného zadržení.

Omyl. Dne 6. března byli v obchodním
centru Hypernova na Jižním Městě zadrženi
dva muži, kteří se snažili odcizit zboží
v hodnotě 3 700 Kč. Pachatelé se domnívali,
že jejich „malý prohřešek“ proti zákonu bude
strážníky posouzen jako přestupek, jelikož
škoda nepřesáhla výši 5 000 Kč, ale přepočí-
tali se. Kontrolou strážníci zjistili, že jejich čin
není první tohoto druhu. V posledních třech
letech se totiž dopustili několika krádeží, za
které byli již pravomocně odsouzeni, proto
podle zákona musí být jejich posední krádež
posuzována jako trestný čin. Hlídka tedy oba
muže omezila na osobní svobodě a předala
k dalšímu šetření na Policii ČR. ◗

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Základní kameny u nás

Deska z chodovské školy

Deska ve vstupní chodbě Základní školy
Chodov, Květnového vítězství 57, je dato-

vána 9. března 1924. Základní část budovy,
skrytá v přístavbách, však stojí od roku 1905
a ve zmíněném roce se žádná zásadní stavební
úprava nekonala. Deska, která vzhledem připo-
mene kameny z podzemí Národního divadla,
není tedy základní. Zasazena byla při oslavě
pětiletého výročí státní samostatnosti.

Slavnost, kterou vzpomíná kronika obce
i kronika školy, se konala v souvislosti
s připomínkou narozenin prezidenta T. G.
Masaryka, tedy data 7. března 1850.
Uskutečnila se však dva dny po výročí a deska
nám uchovala datum akce. Téhož dne byla vsa-
zena také protější deska se zlaceným textem
vroucího přání Jana Husa, které zaslal Čechům
z Kostnice: „To také prosím vás, abyste se milo-
vali vespolek, dobrých násilím tlačiti nedali
a pravdy každému přáli.“ Pod tím je drobněji

vyryto „Mladým republikánům věnují“ a text
pak pokračuje, jak je patrné na fotografii, slovy
„zdejší občané 9. III. 1924“. ◗

Jiří Bartoň
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

V roce 2007 bylo na území Obvodního ředi-
telství Prahy IV dislokováno celkem třináct

základních útvarů Policie ČR, dopravní inspek-
torát a oddělení hlídkové služby. Z uvedených
třinácti místních oddělení policie jsou dvě, které
mají celé území v MČ Praha 11 (v Kaplanově
a Hráského ulici) a jedno zasahuje pouze zčásti
(v Bojanovické ulici na Spořilově). Na celém
území OŘ PČR Praha IV bylo za rok 2007 evi-
dováno celkem 27 590 spáchaných trestných
činů, z toho je objasněných 4 461, což činí 16,2
%. Ve srovnání s rokem 2006 to znamená pokles
o 677 trestných činů, tedy o 2,4%. 

Z celkového počtu na území Prahy 11 při-
padá 4 153 spáchaných trestných činů, z nichž
do dnešní doby bylo objasněno 15,1 %.
Statistiky ukazují, že oproti roku 2006 tak
došlo k poklesu jejich počtu o 7,9 %. Násilných
trestných činů bylo loni zaznamenáno 144,
z toho například 81 loupeží nebo 30 ublížení
na zdraví. V roce 2007 nedošlo k žádné vraždě
a celkově došlo k mírnému poklesu výskytu
násilné trestné činnosti.

Významný pokles je viditelný v oblasti
majetkových deliktů. Celkově jich bylo na

Jižním Městě spácháno 3 397, což je o plných
400 případů méně než v roce 2006.
Nejmarkantnější rozdíl se projevil u vloupání
do bytů, kde bylo zaznamenáno 62 případů ve
srovnání se 168 v roce 2006. Také odcizených
aut bylo méně. Předloni policie zaznamenala
559 případů, v loňském roce 485.

Naopak nárůst byl zjištěn u úvěrových pod-
vodů, které spadají do kategorie hospodářské
trestné činnosti. Na Jižním Městě se policie loni
zabývala 66 případy, v roce 2006 jen polovinou
tohoto počtu. V ostatních oblastech
k výrazným změnám nedošlo, policie vyšetřo-
vala například 16 trestných činů výtržnictví
nebo 24 případů sprejerství. Pouze 41 případů
nedovolené výroby a držení psychotropních
látek zjištěných v roce 2007 představuje
významný nárůst oproti 7 případům v roce
2006.

Na území MČ Praha 11 se v roce 2007 stalo
1 671 dopravních nehod, nárůst ve srovnání
s rokem 2006 tedy činí 11,3 %. Těžce zraněno
bylo 17 a lehce 70 osob. Pozitivní je, že při nich
nedošlo k žádným ztrátám na životech. ◗

Daniel Potocký

Televizní týdeník Aktuál z Prahy 11 má
premiéru k 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 oby-
vatelé Prahy 11 naladit ve svých domovních
rozvodech vysílání Metropol TV. Proto je zde
ještě další možnost: na internetové adrese

www.praha11.metropoltv.cz můžete sledovat
živé vysílání této televize – tzv. stream. 

V první polovině dubna se můžete těšit na
tyto reportáže:
● ocenění pedagogů ze škol (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ

a DDM) na Praze 11 v Hotelu Opatov
● odjezd žáků ZŠ Chodov na ozdravný pobyt
● setkání klientů Centra sociálních služeb

Praha – JM se starostou D. Mlejnským

● koncert folklorního souboru z Bělehradu
v Komunitním centru

● outdoorová akce:  integrovaný záchranný
systém v rámci projektu Bezpečné Jižní
Město

● setkání starostů městských částí Praha 11 –
Praha 22 v Top Hotelu Praha

● akce pro děti o bezproblémovém soužití se
psem ◗

Televizní Aktuál ve vysílání

Jaký byl rok 2007 v policejních statistikách?

Centrum sociálních služeb 
Praha-Jižní Město, 

poskytovatel sociálních služeb, přijme: 
zdravotní sestry/zdravotníky

s registrací MZdr do směnného provozu,
pracovníky/pracovnice sociálních
služeb (pečovatele/pečovatelky) do

dvousměnného a třísměnného provozu.
Nástup možný ihned. Informace na tel.:

267 990 152 – pí Vintrová.
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STAVEBNINY
Prodejce stavebních
a izolačních materiálů 
IZOMAT Praha s.r.o., 

se sídlem provozovny K Labeškám 190, 
143 00 Praha 4 - Hrnčíře, 

hledá vhodnou kandidátku na pozici

ASISTENTKA PRODEJE STAVEBNIN

NABÍZÍME:
Zaměstnanecké výhody, odměny, mladý kolektiv,
odborné vstupní školení, hlavní pracovní poměr,
nástup možný ihned. Placené přesčasy, pracovní
zázemí v prodejně provozovny.

POŽADUJEME:
Komunikativní schopnosti, uživatelskou znalost PC,
odpovědný přístup, učenlivost. 
Praxe v oboru velkou výhodou!

Informace na tel. čísle: 602 201 440 
(Po–Pá, 8.00–15.00)
e-mail: simackova.katerina@izomat.cz

ZÁRUČNÍHO TECHNIKA
Náplň práce: technické posouzení záručních případů a jejich zpracování, spolupráce s poboč-
kami, komunikace se zahraničními dodavateli a výrobními závody, vedení statistiky úspěšnosti
Požadavky: SŠ technického směru, znalost práce na PC,schopnost analyzovat a řešit technic-
ké problémy, velmi dobrá  znalost AJ,  znalost NJ výhodou, ŘP skupiny B

Náplň práce: technická podpora servisních mechaniků, komunikace se zahraničními výrobci,
provádění školení servisních mechaniků, návštěvy poboček a spoluúčast při řešení oprav v terénu
Požadavky:  VŠ/SŠ tech. směru, znalost práce na PC, komunikativní znalost AJ, ŘP skupiny B
Nabízíme: odpovídající vybavení a platové ohodnocení, zázemí prosperující zahraniční firmy,
kvalifikační a platový růst, zajištěna doprava od metra Opatov
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 vhodné kandidáty
pro pracoviště v Modleticích u Říčan k obsazení pozic

TECHNICKÉHO KOMUNIKÁTORA

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

ŽALUZIE /prodej – montáž – opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU

SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek

☎ 272 931 863, 603 501 672

Smluvní partner firmy OPTIMI

Zveme vás do nově otevřené
pobočky ve vestibulu metra

Chodov, Roztylská 2232
Tel.: 272 075 124

Otevřeno:
PO–ST 9.00–19.00 hod., ČT–PÁ 9.00–18.00 hod.

MasterCard®

Penzijní
fond roku

2007

Bytové družstvo nabízí pronájem prostorů
k obchodnímu, skladovému, kancelářskému

a jinému podnikatelskému využití

Bytové družstvo, Nechvílova 1837
148 00 Praha 11, dům@tiskshop.cz

Vážení motoristé, využijte služeb 
non-stop hlídaného parkoviště u křižovatky 

mezi ulicemi Mírového hnutí–Ke Stáčírně, a můžete klidně spát.
Ceník parkovného měsíčně: vozidlo osobní soukromé 650 Kč, 

osobní firemní 900 Kč, dodávka 1 200 Kč.
Informace na parkovišti osobně nebo telefonicky:

272 910 063. 
Provozuje s. r. o. KREACE.

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

NOVĚ OTEVŘENO
Kadeřnictví, masáže, 
pedikúra- manikúra

Přijatelné ceny
Modletická 1388/5, 149 00 Praha 11-Chodov
Tel.: 773 217 771      Otevřeno: Po-Pá 9.00–19.00
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Naše městská část v současné době bohužel
nedisponuje jednou centrální budovou rad-

nice, proto jsou sídla jednotlivých odborů roz-
troušena na čtyřech místech. Rada městské části
i vedení úřadu tento nedostatek vnímá intenziv-
ně, vždyť vybudování nové radnice je obsaženo
i v programovém prohlášení rady. V současné
době se už připravuje projet nové radnice, ale jde
o záležitost finančně i projektově náročnou
a ještě nějaký čas si tedy budeme muset na nové
sídlo úřadu městské části počkat. Proto v tomto
čísle Klíče občanům přinášíme přehled jednotli-
vých pracovišť, jejich umístění i úřední hodiny.
Telefonní číslo na ústřednu pro všechna praco-
viště: 267 902 111, fax: 267 902 286.

Pracoviště Ocelíkova 672, 
hlavní budova

Dopravní spojení: stanice Háje; metro C –
Háje; autobus č. 154, 165, 170, 197, 203,
204, 212, 213, 232, 242, 260, 267, 271,
505.
Odbory: kancelář starosty (vedoucí odboru
PaedDr. Josef Škvor), kancelář tajemníka
(Ing. Helena Křovinová), ekonomický (Ing.
Sylvia Davidová), územního rozvoje
(Ing.arch. Jan Kábrt), právní (Mgr. Radek
Pištora), správy majetku (Ing. Přemysl Šafa-
řík), majetkoprávní (Mgr. Ladislav Hrůza).
Úřední hodiny: po, st 8.00 – 17.30; út 8.00
– 11.30. Informační kancelář a podatelna:
po, st 8.00 – 17.30; út, čt 8.00 – 15.30; pá
8.00 – 14.00. Pokladna: po, út, čt 10.30 –
12.30, 13.30 – 15.30; st 10.30 – 12.30,

13.30 – 17.00; pá 10.30 – 12.30. E-mail na
podatelnu: podatelna@p11.mepnet.cz.
V informační kanceláři je v provozu Czech
Point, kde je možné získat ověřený výpis
z katastru nemovitostí, z obchodního rejstří-
ku a z živnostenského rejstříku. V pátek kan-
celář provádí výpisy pouze do 12.00 hod.

Pracoviště Vidimova 1324, 1325

Dopravní spojení: stanice Metodějova;
Metro C – Háje, Opatov; autobus č. 212,
213, 260.
Odbory: živnostenský (vedoucí odboru
JUDr. Ivana Šmatláková), školství a kultury
(Bc. Vlasta Melionová), životního prostředí
(Ing. Yvona Hájková), vnitřních věcí (JUDr.
Jozef Majchrák), odbor výstavby (Ing.
Markéta Vacínová).
Úřední hodiny: po, st 8.00 – 17.30; út 8.00 –
11.30. Odbor vnitřních věcí (agenda pasů, OP
a ověřování): po, út 8.00 – 17.30; út, čt 8.00 –
15.30. Odbor výstavby: po, st 8.00 – 17.30.

Pracoviště Bohúňova 1553

Dopravní spojení: stanice Metodějova;
metro C – Háje, Opatov; autobus č. 212,
213, 260.
Odbory: státní sociální podpory (vedoucí
odboru Ing. Jana Sklářová).
Úřední hodiny: po, st 8.00 – 17.30; út 8.00
– 11.30.

Pracoviště Nad Opatovem 2140

Dopravní spojení: stanice Ke Kateřinkám;
metro C – Opatov; autobus č. 204, 212,
213, 242, 260.
Odbory: sociálních věcí a zdravotnictví
(vedoucí odboru Mgr. Gabriela Hostomská),
odbor kancelář starosty – oddělení krizové-
ho řízení, útvar interního auditu a kontroly,
telefonní ústředna.
Úřední hodiny: po, st 8.00 – 17.30; út 8.00
– 11.30.

Informační kancelář Šustova 1930
SZZ JM II – poliklinika, tel./fax: 271 913 422.
Dopravní spojení: metro C, cca 200 m od
stanice Chodov.

Informační centrum Háje
Pochozí zóna Háje, 
tel./fax: 272 913 168/284.
Dopravní spojení: metro C, u východu ze
stanice Háje.
Úřední hodiny pro obě informační kancelá-
ře: po, st 8.00 – 17.30; út, čt 8.00 – 15.30;
pá 8.00 – 14.00. V pátek se provádí ověřová-
ní pouze do 12.00 hod.
Všechny kompetence odborů Úřadu měst-
ské části Praha 11 naleznete na webových
stránkách www.praha11.cz v odkazu
Radnice/Úřad MČ Praha 11.

Daniel Potocký

Kam a kdy jít na úřad?

Ulice 
Nad Opatovem.

Bohúňova ulice.

Ocelíkova ulice.

Vidimova ulice.
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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, osobní i družstevní vlast-
nictví 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 hotovosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.

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

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

■ KOUPÍM BYT 2+KK (1+1/L) V PRAZE 11. Družstevní nebo OV.
Přednostně u metra Háje nebo u metra Chodov. Mobil: 607 686 460.

■ HLEDÁM NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU cca 60-80m2.
Tel.:775 113 022, jitkahas@seznam.cz

■ SHÁNÍME KE KOUPI BYT 3+KK/L AŽ 3+1/L na Jižním Městě.
Máme zájem pouze o osobní nebo družstevní vlastnictví. Nebo vymě-
níme za dr. 2+kk také na JM+nabízíme doplatek. T.: 732 800 431.

■ HLEDÁME BYT K PRONÁJMU V PRAZE A OKOLÍ, Gars.1+1
do10 000 Kč nebo 2+kk, 3+1 do 13 500 vč. popl. Zařízení na doho-
dě. Tel.: 220 806 245, 605 845 088

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.

■ 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 lakýrnické 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. Břetislav 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.

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

■ 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

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

■ 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.

■ ČISTÍRNA PEŘÍ ZHOTOVUJE PROŠ. PŘIKRÝVKY a polštáře
z naší sypkoviny. Různé barvy, při větší zakázce doprava zdarma. Pha-
4, Křejpského, u Delvity. Po a St 14-18, Út 10-18. Tel.: 606 312 174.

■ TRUHLÁŘSTVÍ, VÝROBA NA MÍRU, OPRAVY, ÚPRAVY –
kuchyně, pokoje, podlahy, stavebně truhlářské práce. Montáže nábyt-
ku. Tel.: 603 763 648.

■ ZEDNICKÉ PRÁCE, STAVBY, REKONSTRUKCE. Ondřej Rus,
tel.: 777 813 700, vrbova@artlio.cz

■ MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. CENY OD 14 KČ/m2. Růžička
Bedřich, tel.: 606 347 759.

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

■ MODERNÍ KUCHYŇSKÉ LINKY, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, 
dětské pokojíky – návrhy, výroba a montáž. Www.apdesign.cz,
http://www.apdesign.cz, tel.: 603 238 056

■ VODA-TOPENÍ-PLYN-NONSTOP, vše za normální ceny. Telefon:
776 787 094.

■ BYTOVÝ ARCHITEKTI – KONZULTACE, NÁVRHY, výroba
nábytku, rekonstrukce na klíč. Originalita a kvalita služeb jsou samo-
zřejmostí. Tel.: 603 238 056, www.apdesign.cz, http://www.apdesign.cz

OSTATNÍ

■ AŽ 5000 KČ MĚSÍČNĚ BEZ PRÁCE! Nechte vydělávat své auto,
plot či dům. Udělejte z nich reklamní plochy! Tel.: 221 221 551.

■ PŘIJMEME PEDIKÉRKU A MANIKÉRKU NA JM, P4. Prosím
volejte 607 560 953.

■ PRONÁJEM 2+KK VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ rodinného domu 44m2,
4 studenti nebo studentky. Praha 4-Chodov, Medkova 370. Telefon:
777 813 700.

■ PŘIJMU KADEŘNICI S VLASTNÍM ŽL do zavedeného kadeřnic-
tví u metra Háje, Praha 4, možno i na část. úvazek. Zájemci mohou
volat na mobil: 608 339 951.
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Poprvé prožil Mistr své prázdniny
v Chodově, ve vilce přátel, v době svých blí-

žících se sedmdesátin. V domě, stojícím tehdy
o samotě za obcí, našel bydlení, v zahradě,
dodnes v jádru dochované, možnost tvůrčí
práce. Ludvík Páleníček, autor knihy o životě
a díle Maxe Švabinského, připomíná, že od té
doby měl Max Švabinský o prázdninách praco-
vnu v zahradním altánu. Tehdy už byl dávno
rozveden s křehkou paní Elou. Druhou chotí
a mnohaletou inspirací mu již po dlouhá léta
byla Anna Vejrychová, též rozvedená. Dceru
Zuzanu adoptoval. 

Chodov představoval místo, kam začal
dojíždět po úmrtí paní Anny v dubnu 1942.
Jezdil do vilky na letní měsíce v doprovodu
adoptované dcery Zuzany. Improvizovaný ate-
liér v altánku poskytoval malý prostor. Od
modelu měl umělec vcelku malý odstup. Proto
prý se podle L. Páleníčka formáty litografií
z chodovského období většinou zmenšily. 

Nezmenšila se však umělcova tvůrčí inven-
ce: „Švabinského chodovský den býval stejný
jako v Praze, jen návštěvy přicházely v jiné
době. Snídával tam se svými hostiteli, pak
odcházel do svého altánku nebo později zůstá-
val pracovat na verandě, která vlastně byla jaká-
si společenská místnost. Před obědem se trochu
prošel zahradou, poseděl u velké túje a díval se
do kraje, k Průhonicím.“  Altán, umístěný

v části zahrady obrácené na jihozá-
pad, umožňoval široký rozhled.

Z chodovského prostředí vznik-
la celá řada Mistrových grafických
listů, inspirovaných místem samot-
ným. Vzhledem k následným pro-
měnám regionu mají listy význam
i faktografický. V prvních dvou
letech pobytu, kdy tu bylo pro
Maxe Švabinského vše nové, vytvo-
řil cyklus 24 drobných litografií.
Soubor dostal název Chodovská
zahrada. Náměty byly velmi prosté,
Altánek v Chodově, Vrba
a kachňátka v Chodově, Altánek
v Chodově při měsíčním svitu, Jaro v Chodově,
Opalující se dívka… Postupně vznikla řada dal-
ších, často zachycujících také krajinu v okolí
zahrady nebo její detaily. Nesou názvy Krajina
u Průhonic, Autor na lavičce v Chodově,
Slunečnice a otakárci, Opalující se děvčata,
Zima v Chodově, Vrba v bouři, Topoly na pod-
zim, Večerní mrak, V zahradě před bouří…
Zaujmou výjevy žní a svážení obilí koňským
potahem, pohled na vilku s topoly, průhledy do
chodovské zahrady oživené ženským aktem.
Pozadí grafického listu Chodovská madona
opakuje motiv chodovských žní se žebřiňáky
a párem koní.

Zaujme, jak listy vypovídají o proměnách
charakteru krajiny, kterou protnulo dálkové

vedení elektrického proudu, ale také samotné
zahrady. Stárla ona, stejně jako Mistr.
V průběhu let se ostrost linek maličko roztřás-
la. Charakteristický kreslířský rukopis však
zůstal zachován. 

V roce 1960 vznikla litografie Chodovská
zahrada s kráčejícím aktem. Prázdniny následu-
jícího roku, poslední svého života, prožil M.
Švabinský také v Barvírně. Pracoval už jen na
verandě, tam přijímal i návštěvy. Od Vánoc
postonával. Zemřel 10. února 1962.
V ateliérech urbanistů tehdy už vznikaly první
skici nové zástavby krajiny kolem Barvírny.
Představy Jižního Města, budoucí součásti
Prahy. ◗

Jiří Bartoň

Max Švabinský a Praha 11 (4)

M. Švabinský: Vrba a kachňátka v Chodově (litogra-
fie). REPROFOTO

Kolt – letní
tábory s tradicí 

Hledáte pro své děti na léto dobrodružný
pobyt v přírodě na čerstvém vzduchu,

který je naučí samostatnosti, ale i spolupráci
s druhými? Chcete, aby zažily napětí a vzrušení
při hraní her, plnění zkoušek či sportovních
kláních? Nebo si chcete prostě jen na chvíli
odpočinout? 

Jestli ano, navštivte internetové stránky
www.kolt.cz, nebo kontaktujte Lukáše
Bezděka, tel.: 281 863 203, fax: 281 866 207,
mob.: 604 604 604, e-mail: lukmen@kolt.cz. ◗

Soutěž

Nakresli čarodějnici a vyhraj
knihu z Metafory
Redakce Klíče

vyhlašuje soutěž
pro šikovné děti
o nejhezčí obrázek
čarodějnice nebo
čaroděje. Své výtvar-
né práce označené
adresou a jménem
zasílejte na adresu
redakce Klíče,
Ocelíkova 672,
Praha 11, 149 41,
nebo osobně zaneste
do redakce nejpozdě-
ji do 25. dubna. Tři
nejzajímavější práce
odměníme krásnými
publikacemi, které
věnovalo nakladatel-
ství Metafora.
Výherce uveřejníme
v Klíči č. 10. ◗
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MASO – UZENINY KK
MILOŠ KŘEČEK

KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí–pátek 700–1800 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Atˇ je léto nebo zima u Křečka je stále prima.
Pěkné zboží,nízké ceny nakupujte s námi všemi.

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

✗
Akční ceny na duben:

Vepřová kýta b. k. 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,90  . . . . . 99,90 Kč
Kuřecí prsa s k. 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,90  . . . . . 89,90 Kč
Uzená rolovaná plec 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,90  . . . . . 99,90 Kč
Bok pikant 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,90  . . . . 114,90 Kč
Párek se sýrem 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,90  . . . . 109,90 Kč
Sekaná 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00  . . . . . 69,90 Kč
Šunka výběrová 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169,90  . . . . 149,90 Kč

TRVALE SNÍŽENÁ CENA
Libový párek 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,90 Kč

Ceny platí vždy do vyprodání zásob

Přijmeme pro naše prodejny řezníky a prodavače. Informace u vedoucího prodejny.

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 DUBEN:
Krůtí křídla – D. J. Pres 1 kg 49 Kč

Krůtí prsa – D. J. Pres 1 kg 149 Kč

Gyulai delikates špek – Maďarsko – Pavlů CEG 1 kg 119 Kč

Šunka pro děti – Leco 1 kg 149 Kč

Sedlácká kýta – Leco 1 kg 158 Kč

Toro salám – Pavlů CEG 1 kg 169 Kč

Šunka Malga – Leco 1 kg 125 Kč

Eidam – D. J. Pres 1 kg 129 Kč

Učňovské párky – Rabbit Trhový Štěpánov 1 kg 109 Kč

Uzená žebírka – plochá – Leco 1 kg 39 Kč

Karoťák salát – ruční výroba  1 kg 109 Kč

Jarní salát – Jan Třešňák 1 kg 59 Kč

Finská pomazánka – Jan Třešňák 1 kg 138 Kč

Pařížský salát – Jan Třešňák 1 kg 79 Kč

Řeznictví a uzenářství U Dolejších ! 

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.

Pravé domácí nudle 
250 g 19,90 Kč
Krabí tyčinky
250 g 15,90 Kč
Nowaco hranolky
1 kg 26,90 Kč
Delikates okurky
720 ml 19,50 Kč
Horalka ,,Sedita“
50 g 5,50 Kč
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