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Klíč 9

V případě ohrožení života lze
linku 155 volat z jakéhokoliv
telefonu, telefonní budky,
mobilního telefonu vždy BEZ
PŘEDVOLBY a vždy ZDARMA.
www.zachrannasluzba.cz

155
když jde o vteřiny

Nové stanoviště záchranky 
je již v provozu
Od 4. do 23. dubna (do 10 hod.) vyjeli záchranáři z nového stanoviště 343krát.
Průměrný dojezdový čas je 7 až 8 minut. Při ohrožení života méně než 7 minut.

Čtěte na str. 2

Starosta Dalibor Mlejnský a ředitel pražské
záchranky Zdeněk Schwarz při slavnostním
otevření stanoviště. FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Nové stanoviště záchranky je již v provozu
Naše městská část se může od 3. dubna pyš-

nit novým a ojedinělým výjezdovým sta-
novištěm záchranné služby, jež se nachází
v Markušově ulici. Stavbu lehké konstrukce
tvoří šest obytných kontejnerů pro posádky
záchranářů a kryté parkovací místo pro sanitní
vozy. „Tento kontejnerový typ stanoviště byl
vybudován na základě nové koncepce, která je
nesrovnatelně levnější a zároveň variabilní,“
uvedl první náměstek primátora Rudolf Blažek,
jenž se společně se starostou Prahy 11
Daliborem Mlejnským, ředitelem pražské
záchranky Zdeňkem Schwarzem a pražským
radním Milanem Pešákem zúčastnil jeho slav-
nostního otevření. Tento typ je prvním svého
druhu v celé republice a brzy jej budou násle-
dovat další.

Po vzájemné dohodě městské části Praha 11
a záchranné služby tak došlo k plánovanému
přestěhování dosavadního stanoviště ze Šustovy
ulice do nových prostor, které poskytují větší
a modernější zázemí  pro posádky i sanitní vozy.

„Nové stanoviště záchranky znamená zlep-
šení dostupnosti a zkrácení dojezdového času
sanitních vozů k mimořádným událostem
v Praze 11,“ řekl starosta Dalibor Mlejnský.
Stanoviště bude v nepřetržitém provozu obsa-
zeno jednou posádkou rychlé zdravotnické
pomoci. Ve dnech s předpokládaným vyšším
počtem zásahů (např. silvestrovské oslavy, sně-
hová kalamita) bude posíleno o další posádku.
Praxe ukáže, zda bude zapotřebí počet posádek
zvýšit, i na takovou eventualitu je záchranná

služba připravena. Posádky mají na novém sta-
novišti k dispozici například denní místnost
včetně odpočívárny, kuchyňku, šatnu, sanitár-
ní prostor nebo sklad zdravotnického materiá-
lu. Kromě toho je zde prostor pro dobíjení
sanitních vozů a pro likvidaci odpadů.

O umístění stanoviště do areálu bývalých
jeslí městská část rozhodla v červnu 2007. 

„V listopadu loňského roku získala Praha 11
díky podpoře hlavního města na stavbu inves-
tiční dotaci ve výši šesti milionů korun,“ připo-
mněl starosta Mlejnský. Práce byly zahájeny již
10. prosince 2007 a kolaudační rozhodnutí
vydal stavební úřad 4. března. Kontejnery byly
pořízeny za cca 1,9 milionu korun. ◗

Daniel Potocký

Městská policie se stěhuje do Markušky
Jen několik dní po otevření nového výjezdo-

vého stanoviště záchranné služby, přesněji
10. dubna, jsme byli svědky slavnostního pře-
dání nové služebny městské policie do provozu.

Skončila tím první etapa výstavby nového
Obvodního ředitelství městské policie Pra-
ha 11, které bude v Markušově ulici,
v bezprostřední blízkosti nového stanoviště

záchranky, umístěno.
Budova původně slou-
žila jako jesle, později
byla adaptována pro
administrativní účely.
Nyní se rekonstruuje
pro potřeby městské
policie, a to ve dvou
etapách, neboť stávají-
cí prostory ředitelství
v ulici U Přehrady již
kapacitně ani technic-
ky nevyhovují. V právě
otevřené části objektu
strážníci dostávají
moderní a dobře vyba-
vené zázemí pro svou
práci. Náklady na
první etapu rekon-

strukce se pohybují ve výši necelých sedmi mili-
onů korun.

Městská policie v Praze 11 má v současnosti
jedenasedmdesát zaměstnanců. „Vzhledem
k dynamickému rozvoji Jižního Města je zvyšo-
vání počtu strážníků a zaměstnanců nezbytné,
proto se městská část s předstihem rozhodla
vytvořit odpovídající prostory pro přibližně sto
strážníků,“ řekl starosta Dalibor Mlejnský.
Přípravy druhé etapy výstavby jsou v plném
proudu, její realizace by měla být zahájena
v průběhu druhé poloviny letošního roku. 

Ze strany městské části je to další příspěvek
do projektu Bezpečné Jižní Město, jehož je
městská policie významnou součástí. Před
rokem byla pro její potřeby otevřena nová slu-
žebna v obchodním centru Chodov. Kromě
toho Praha 11 ze svého rozpočtu strážníky
vybavila například novými jízdními koly, foto-
aparáty, kamerami, nebo pro zkvalitnění hlíd-
kové služby zakoupila jako první pražská
městská část dva starokladrubské hřebce. ◗

Daniel Potocký

Ředitel městské policie v Praze 11 Petr
Schejbal provádí pražského radního
Milana Pešáka a ředitele pražské městské
policie Vladimíra Kotrouše novými pro-
story. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Radní Pešák, náměstek Blažek
a starosta Mlejnský přestřihávají
pásku. FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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Jako takové se potýká s celou řadou problémů
typických pro velké sídlištní celky. Původní

návrh architekta Lasovského se žel zrealizovat
nepodařilo a Jižní Město se stalo sídlištěm jen
se základní vybaveností. Naštěstí Praha 11 již
dávno není šedivé oprýskané sídliště, které
slouží jeho obyvatelům jako noclehárna.
S rostoucí životní úrovní a rozvojem bankov-
ních služeb se čím dál více lidí začíná starat
nejen o svůj byt, ale také o „svůj“ dům a jeho
okolí. 

Městská část Praha 11 aktivně vstupuje do
procesu regenerace Jižního Města. Ze 72 domů
(čísel popisných) ve vlastnictví MČ jich zbývá
k rekonstrukci 23. Jelikož však drtivá většina
domů na Jižním Městě je v majetku bytových
družstev či v majetku sdružení vlastníků byto-
vých jednotek, rozhodla se městská část pod-
pořit i tyto vlastníky. K podpoře družstev
vzešlých z privatizace slouží Fond podpory
regenerace, který je určen k poskytování půj-
ček. Ve snaze podpořit a motivovat k regenera -

ci i ostatní družstva a sdružení přicházíme
s nultým ročníkem soutěže – Regenerace
Jižního Města 2008. První cenou je dar ve výši
100 tisíc, druhou a třetí cenou je 70  a 30 tisíc
korun. 

Osobně se domnívám, že regenerace Jižního
Města a zlepšování našeho okolí je v zájmu
všech obyvatel Prahy 11. Ano, Jižní Město je
největším sídlištěm v České republice. Pojďme
spolu usilovat o to, aby bylo také nejhezčí. ◗

Jakub Ježek, zastupitel

Jižní Město je největším sídlištěm v ČR
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Rozhovor 3

... A CO PŘEDSEDA KOMISE PRO PODPORU REGENERACE

●  Pane starosto, co říkáte na údaje ze
statistiky Policie ČR, které říkají, že ve
srovnání s rokem 2006 se loni výrazně
snížila majetková trestná činnost.
Například o 60% klesl počet vloupání
do bytů, odcizených vozidel bylo méně
o zhruba 20%?

Musím říct, že mě takováto čísla těší, nicmé-
ně mě nepřekvapují. Hned po nástupu do funk-
cí jsme zahájili projekt Bezpečné Jižní Město
a jsem přesvědčen, že i tato čísla jsou jeho
výsledkem. Městská část v jeho rámci
významně podporuje činnost městské poli-
cie, ať již vybavením nebo investicemi do

služeben. V pozitivním směru významně
působí i kamerový systém, který naše

městská část buduje. Na snižování kri-
minality v Praze 11 mají vliv i další

faktory. Myslím si, že jedním
z nich je i všímavost obyvatel.

Když občané vidí, že se věci
kolem nich mění

k lepšímu, že se městská
část snaží zlepšovat

a zkvalitňovat
život 

v Praze 11, není jim lhostejné, jestliže tyto kvality
někdo ničí. Lidé si jednoduše stále více chrání své
domovy i v širším slova smyslu, záleží jim na svém
okolí, protože je samé reprezentuje. Chtěl bych,
a usilujeme o to, aby co nejvíce občanů Jižního
Města bralo celou městskou část jako svůj domov,
nikoliv jen své byty či domy. Rád bych tímto pozor-
ným občanům, kteří se nestarají jen sami o sebe,
poděkoval. Mohu také slíbit, že se v letošním roce
bezpečnostní opatření rozšíří i na veřejná prostran-
ství, především na revitalizované parky a na stanice
metra.

●  Před několika dny bylo slavnostně
otevřeno nové stanoviště záchranné
služby v Markušově ulici a vzápětí
v těsné blízkosti nová služebna městské
policie. Co to bude pro občany v praxi
znamenat?

Především musím říct, že se po zhruba 15 měsí-
cích našeho úsilí dostavují výsledky. Podobné zále-
žitosti mají vždy nějaký legislativní rámec, který
zabere určitý čas, a dovolím si říci, že jsme dosáhli
hmatatelných výsledků v nejkratší možné době. Za
to bych chtěl poděkovat všem, kteří zde na úřadě
svým úsilím přispěli. V případě stanoviště záchranek
bude mít pro občany zásadní význam jeho umístě-
ní v centru Jižního Města, což samozřejmě zname-
ná zlepšení dostupnosti rychlé pomoci a především
se zkrátí dojezdové časy sanitek. Typově je stanoviš-
tě v Markušově ulici ojedinělé, je to vlastně zcela
nová koncepce. Poprvé byla uplatněna právě v naší
městské části především díky naší schopnosti rych-
le a pružně reagovat na požadavky pražské záchran-
né služby. 

Co se týče služebny městské policie, reagovali
jsme na požadavek magistrátu, že je zapotřebí nej-
dříve vybudovat odpovídající zázemí, aby se poslé-
ze mohly navyšovat počty strážníků v naší městské
části. Praha 11 se rychle rozvíjí, zvětšuje, přibývají
i obyvatelé a vyšší počet strážníků se stává nezbyt-
ností. Celá budova bude po dokončení rekonstruk-
ce sloužit jako ředitelství městské policie na Jižním
Městě a opět je významná skutečnost, že se nachá-

zí v samém jeho centru.

● Městská část vyhlásila soutěž
o nejlépe regenerovaný obytný
dům v Praze 11. Čtenáře bude jistě
zajímat, proč je takováto soutěž
organizována.

Městská část regeneruje bytové domy ve
svém vlastnictví a podporuje i obnovu dal-
ších obytných budov prostřednictvím fondu
na podporu regenerace. Z něj však mohou
čerpat jen vlastníci domů pocházejících
z privatizace bytového fondu městské části.
My se snažíme cestou soutěže zapojit do pro-
cesu zkvalitňování bydlení a zlepšování život-
ního prostředí i ty vlastníky a bytová
družstva, jež nevzešli z privatizace, a odměnit
či podpořit tak jejich snahu přispět k vyšší
urbanistické kvalitě Jižního Města. 

Letos zastupitelstvo vyčlenilo na ocenění
nejlepších domů částku 200 tisíc korun.
Zdůrazňuji, že jde o nultý ročník. Pokud
vlastníci projeví zájem a soutěž se ujme, jsme
připraveni částku výrazným způsobem zvý-
šit. Barevnému provedení fasád se nekladou
omezení, samozřejmě s výjimkou zákon-
ných a celospolečenských pravidel, a my tím
plníme jeden ze slibů programového prohlá-
šení, totiž že odstraníme šeď z Jižního Města. 

Také bych chtěl předeslat, že padá ome-
zení z minulosti a vlastníci domů mohou
budovat nadstavby na panelových domech.
Samozřejmě že musí odpovídat technickým
a urba nistickým normám a souvisejí s nimi
další záležitosti jako například parkovací
místa atd. Připravujeme také spuštění infor-
mačního portálu pro regeneraci bytových
domů jakožto službu pro vlastníky, jež se roz-
hodují regenerovat dům, nebo by chtěli čer-
pat finanční prostředky například v rámci
rekonstrukce za účelem snižování spotřeby
energií atd. Portál by měl začít fungovat do
konce letošního roku, ale již nyní je možné
získat informace u předsedy Komise pro pod-
poru regenerace Jakuba Ježka. ◗

Daniel Potocký

CO VY NA TO, PANE STAROSTO...
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4 Kaleidoskop Jižního Města

Exotická kráska. Magnólie je skutečnou ozdobou mnoha
zahrad a prostranství. Ta na obrázku zdobí úřad naší městské části
a právě teď je ve své plné kráse.

Sportem ke zdraví.
Hezké dubnové počasí vyláka-
lo k jarním aktivitám malé
i velké nadšence do
Centrálního parku. 

Jezdí se na všem, co má
kolečka, a pohled je to opravdu

rozmanitý.
Cyklisté mohou nyní ke svým

projížďkám využívat informace
z nově vydané cyklomapy Prahy 11.

Konference o bezpečnosti. Na V. mezinárodní konfe-
renci bezpečnostního managementu, konané 8. a 9. dubna na
Policejní akademii ČR, vystoupil i starosta městské části Praha 11
Dalibor Mlejnský. Představil zde přítomným odborníkům výsledky již
rok trvajícího Antikorupčního programu Úřadu městské části Praha
11 a přiblížil jim zásady antikorupční politiky naší městské části.

Lidé bez domova. Tým městské policie 11. dubna za účasti zástupce
starosty Jana Meixnera procházel vytipovaná místa, kde jsou lidé bez přístřeší.
Během těchto pravidelných akcí vyhledávají nelegální obydlí bezdomovců, zjiš-
ťují totožnost osob, kontrolují, zda nedochází k poškozování majetku.

Zlaté svatby.
Chodovská tvrz byla na přelo-
mu března a dubna svědkem
oslavy hned dvou význam-
ných událostí. Zlatou svatbu

zde totiž 28. března oslavili manželé
Kristina a Bohumil Chadimovi.

4. dubna pak Hana a Jan Hruškovi. 
I redakce Klíče se připojuje

k blahopřáním a přeje mnoho zdraví
a štěstí do dalšího společného života.
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VÝBĚR Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ

Rada MČ Praha 11 dne 19. 3. 2008 na
své 6. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
● Rozhodnutí zadavatele podle zákona
o veřejných zakázkách o nejvhodnější nabídce
uchazeče ve věci rekonstrukce obvodového
pláště ZŠ Mendelova 550 – pavilon učeben,
hospodářský a spojovací pavilon.

SOUHLASILA:
● S převodem výkonu státní sociální podpory
pod Úřad práce hl. m. Prahy za účelem sjedno-
cení organizace a řízení oblasti státní sociální
podpory v celé ČR.

13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha
11 dne 20. 3. 2008 mj.:

SCHVÁLILO:
● Poskytnutí finančních darů a příspěvků
z odd. 33 – kultura vybraným subjektům na

realizaci projektů v rámci Grantového progra-
mu pro oblast kultury na rok 2008, 1. kolo,
v celkové výši 1, 147 mil. Kč.
● Poskytnutí dotací na podporu projektů
v oblasti sociální péče a zdravotnictví v roce
2008 formou darů a mimořádných účelových
prostředků ve výši 869 tis. Kč z odd. 43 – soci-
ální péče a pomoc a 100 tis. Kč z odd. 35 –
zdravotnictví.
● Poskytnutí dotací na podporu projektů
v oblasti protidrogové politiky v roce 2008 for-
mou darů ve výši 100 tis. Kč z odd. 35 – zdra-
votnictví.

Rada MČ Praha 11 schválila dne 16. 4.
2008 usnesením č. 0307/9/R/2008:
● Záměr o výkupu pozemku na území MČ pro
výstavbu radnice. Podmínky výkupu jsou uve-
deny na úřední desce a internetových strán-
kách. Další informace je možné získat na tel.
č.: 267 902 258 – pí Zlatníková. ◗

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

www.praha11.cz Klíč 9 ■ 2008

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery

na občanský odpad budou v květnu přistave-
ny na Jižním Městě v níže uvedených termí-
nech. OŽP upozorňuje, že kontejnery jsou
podle zákona o odpadech určeny pouze pro

velkoobjemový odpad z domácností, který
nelze ukládat do běžných kontejnerů, nikoliv
pro odpad vznikající při podnikatelské činnos-
ti.

Kontejnery budou přistaveny ve stanovený
den nejpozději do 14 hod. a jejich odvoz bude

zajištěn následující den s tím, že v případě pře-
plněnosti VOK 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 – květen 2008

Jižní Město I
A. Malé 21.–22. 5.
Bachova–Mikulova 20.–21. 5.
Blažimská–Klapálkova 5.–6. 5.
Brandlova (za Startem) 13.–14. 5., 27.–28. 5.
Brodského (vedle č. p. 1671) 27.–28. 5.
Doubravická 28.–29. 5.
Hlavatého 21.–22. 5.
Chomutovická 28.–29. 5.
Konstantinova 14.–15. 5., 28.–29. 5.
Kryštofova 6.–7. 5.
Křejpského 14.–15. 5., 28.–29. 5.
Ledvinova 27.–28. 5.
Majerského–Samohelova 27.–28. 5.
Matúškova (u Blankytu) 13.–14. 5., 27.–28. 5.
Michnova (vedle č. p. 1603) 13.–14. 5., 27.–28. 5.
Mnichovická 14.–15. 5., 28.–29. 5.
Modletická 14.–15. 5., 28.–29. 5.
Mokrá–Zimákova 20.–21. 5.
Plickova 14.–15. 5., 28.–29. 5.

Rujanská–Donovalská (u TS) 27.–28. 5.
Schulhoffova (vedle č.p. 794) 20.–21. 5.
Stachova 5.–6. 5.
Štichova 14.–15. 5., 28.–29. 5.
Valentova (parkoviště proti č. p. 1737) 5.–6. 5.
Ženíškova–Květnového vítězství 27.–28. 5.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 12.–13. 5.
Gregorova–Hrudičkova 12.–13. 5.
Hráského–Šustova 5.–6. 5.
Hrdličkova–Blatenská 12.–13. 5.
K Dubu 5.–6.5.
Krejnická (za OC) 12.–13. 5., 26.–27. 5.
Láskova–Malenická 5.–6. 5.
Lažanského 5.–6. 5., 19.–20. 5.
Nechvílova 1826–29 5.–6. 5., 19.–20. 5.
Petýrkova 1953 12.–13. 5., 26.–27. 5.
Pod Vodojemem 5.–6. 5.
Vojtíškova (za OC) 5.–6. 5., 19.–20. 5.

Centrum sociálních služeb Praha Jižní Město

P Ř I J M E
1) údržbáře, nejraději v oboru elektro.

Řidičské oprávnění skupiny  B  podmínkou.

2) vyučeného kuchaře (12 hod. směny 
– krátký, dlouhý týden)

Informace na telefonu 267 990 151
nebo 724 603 301, 724 603 302.  

Uctění památky
padlých bojovníků

Pietní akt u pomníku na Chodovském
hřbitově u příležitosti 63. výročí vítězné-

ho ukončení druhé světové války v Evropě se
bude konat v pátek 9. května od 10 hodin.
Společně uctíme památku účastníků
Pražského povstání a příslušníků Rudé
armády, kteří padli v bojích s nacistickými
okupanty v květnu 1945.

Chodovský hřbitov se nachází v Lečkově
ulici, směrem za obchodní dům Delvita, sta-
nice metra Opatov, bus č. 212, 213 – stani-
ce Ke Kateřinkám. ◗

red

Umístění sběrných
nádob na komunikacích

Na základě výzvy magistrátního odboru
ochrany prostředí žádá odbor životního

prostředí ÚMČ Praha 11 vlastníky bytových
domů, kteří mají sběrné nádoby na směsný
domovní odpad umístěné na veřejných pro-
stranstvích, aby je přemístili do vlastního zaří-
zení. Podle legislativního a právního odboru
MHMP může hl. m. Praha nebo městská část
uložit vlastníkovi bytového domu, který umís-
tí sběrné nádoby mimo vlastní zařízení, poku-
tu a to až do výše 200 tis. Kč. ◗
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6 Aktuality z Jižního Města

V posledních týd-
nech jsou obyvate-

lům (a to i nevěřícím)
v celé ČR rozesílány
dopisy jménem
Nadačního fondu dětí
Matky Terezy obsahující
růženec a složenku
s prosbou o finanční
dar. Adresy jsou zřejmě
získávány z telefonního
seznamu nebo jiné data-
báze. 

Pro nás, obyvatele
JM, je tato věc zvlášť cit-
livá, neboť od května
minulého roku provozu-
je Římskokatolická far-
nost sv. Františka na
Hájích Komunitní cent-
rum Matky Terezy, kde
nabízí různé duchovní,
kulturní a volnočasové
aktivity a programy. Farnost Chodov se proto důrazně distancuje od
tohoto fondu, který nemá nic společného ani s farností a Komunitním

centrem, ani s římsko -
katolickou církví v ČR
a dokonce ani se sestra-
mi Matky Terezy. 

Podle dosavadního
šetření se nepodařilo na
pražské adrese fondu
zastihnout nikoho kom-
petentního, kdo by po -
dal informace o využití
takto získaných pro-
středků, a zodpovědní
zástupci fondu sídlí
v Kalifornii v USA.
Letos v únoru před pod-
porou zmiňovaného
fondu jakožto nedůvě-
ryhodné organizace
varovalo také Pražské
arcibiskupství. 

Jedná se o bezprece -
dentní zneužití popula-

rity jména Matky Terezy
a její osoby, která je spjata s nezištnou pomocí chudým a trpícím. 

Martin Flosman, pastorační asistent

Farnost Chodov upozorňuje občany

INZERCE

Sbor dobrovolných hasičů Praha 11-Chodov
přijímá mladé členy
Nábor dětí od 7 do 12 let do oddílu mladých hasičů. Pravidelné
schůzky oddílu v hasičské zbrojnici, Bohúňova ul. 1341, každé úterý
17.00–18.30 hod., s výjimkou svátků a prázdnin. Informační schůzka
pro nové zájemce a jejich rodiče se uskuteční 13. května v 17.00 hod.
Kontakt: Veronika Nejedlá, veronikaupmd@seznam.cz.

Komunitní centrum
Matky Terezy.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

CENY INZERCE: 
Celá strana  . . . . . . . (180 x 254 mm)  . . . . . . . . . . 27 000 Kč
1/2 strany  . . . . . . . . (180 x 122 mm)  . . . . . . . . . . 15 000 Kč
1/4 strany  . . . . . . . . (180 x 60 mm, 88 x 122 mm) 9 000 Kč
1/8 strany  . . . . . . . . (88 x 60 mm)  . . . . . . . . . . . . 6 000 Kč
1/16 strany  . . . . . . . (88 x 30 mm)  . . . . . . . . . . . . 2 460 Kč
1/16 strany*  . . . . . . (88 x 30 mm)  . . . . . . . . . . . . 2 000 Kč

Novinka:
Upoutávka na titulní straně  . . . . . . . . . . . . . . . cena dohodou

Drobná inzerce řádková
do 3 řádek  . . . . . . . . 350 Kč        4–6 řádek . . . . . . . . 976 Kč

Slevy: Poskytují se výhradně po vzájemné dohodě 
od 3 % do 15 % ze základu ceny inzerátu. 
Agenturní provize 10–15 %. 
(Slevy se netýkají řádkové inzerce)

Příplatky: poslední strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +25 %
strana č. 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +20 %

Storno poplatky: po uzávěrce:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . -100 %
v den uzávěrky a tři dny předem:  . . . -50 %
čtyři dny a více před uzávěrkou:  . . . . -20 %

Vzhledem k vysokému počtu zájemců rozhoduje časové pořadí
objednávek. Za obsahovou stránku inzerátů ručí inzerent.

* Klubová cena platí pro dlouholeté inzerenty, 
kteří v předchozích zpravodajích inzerovali pouze 
v černobílém provedení.

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH (19 %). 

Firma Siréna je plátcem DPH. 

Uzávěrka inzerce 1. a 15. den v měsíci.

Inzerci přijímá: SIRÉNA, spol. s r. o., Jihlavská 70/828, 
140 00 Praha 4
tel.: 261 263 137, tel./fax: 261 263 138
e-mail: inzerce@sirena.cz
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Stránku připravuje MČ Praha-Újezd ● Tel.: 272 690 545, 272 690 692 ● e-mail: info@praha-ujezd.cz ● www.praha-ujezd.cz

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA-ÚJEZD DNE 11. 3. 2008
SCHVÁLILO:
● rozpočet hlavní a vedlejší hospodářské čin-

nosti na rok 2008 a plnění rozpočtu za rok
2007,

● rozpočtový výhled na období 2009–2010,
● uzavřít smlouvu budoucí o zřízení věcného

břemene k pozemkům parc. č. 396/1
a 417/3, spočívající v umístění stavby plyná-
renského zařízení,

● finanční příspěvek ve výši 3000 Kč na rekon-
diční pobyt diabetiků z Prahy 4,

● požádat Vysokou školu zemědělskou
o vypracování inventarizace veřejné zeleně.

ULOŽILO:
● starostovi jednat o možné dostavbě zemního

ochranného valu s Ředitelstvím silnic
a dálnic.

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

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Ve dnech 5. května, 26. června a 2. září
dojde k blokovému čištění místních komu-

nikací ve správě TSK hl. m. Prahy. V naší měst-
ské části se jedná o komplexní strojní i ruční
úklid ulic: Vodnická, Krajanská, Proutěná,
U Pramene, Na Křtině (úsek Vodnic -
ká–Milíčovská), Milíčovská (úsek Na Křti -
ně–začátek zástavby). Podrobné informace
o blokových čištěních v dané lokalitě lze nalézt
na internetových stránkách TSK www.tsk-
praha.cz přímo na hlavní stránce webu
v odkazu „čištění komunikací“.

Čištění komunikací je spojeno s případným
odtahem motorového vozidla, jehož řidič nere-
spektoval přenosnou dopravní značku zákaz
zastavení. Tyto dopravní značky s vymezenou
dobou působnosti budou na komunikacích
osazovány minimálně 7 dní před plánovaným

čištěním. Žádáme řidiče, aby uposlechli toto
dopravní značení a v den čištění se svými vozid-
ly v dané ulici neparkovali. Umožní tím bez -
problémové vyčištění komunikace a předejdou
tak možnému odtahu svého vozu a následné
finanční sankci.

Na ostatních místních komunikacích, které
jsou ve správě městské části (tzn. všechny zbý-
vající kromě výše uvedených a ulice Na Cípu
a Studánková), bude úklid zajišťovat městská
část. Úklid jednotlivých komunikací bude roz-
ložen do několika termínů, které budou vyvě-
šeny na vývěskách a webových stránkách úřadu.
Dále o nich budeme informovat formou letáků
v dostatečném předstihu, aby řidiči na dotče-
ných komunikacích neparkovali. ◗

Pavla Pitrmanová,
kancelář starosty

Jarní úklid
Milíčovských kopců
V sobotu 5. dubna úspěšně proběhl

druhý ročník akce Čisté kopce,  kterou
zorganizovala paní Jandourková s místními
obyvateli ve spolupráci s MČ Praha-Újezd.
Na jarní úklidové akci se sešli lidé z Újezdu-
Kateřinek, ale i z Jižního Města. Ruku k dílu
přidali s nadšením i náhodní kolemjdoucí
výletníci. Dobrovolníci měli za úkol uklidit
odpadky, které do naší zeleně dopravili pře-
vážně bezdomovci osídlující Milíčovské
kopce. V některých případech se nebylo
možné prodrat hustým houštím
k nahromaděným odpadkům. Tyto lokality
má městská část zmapovány a úklid zajistí
v rámci pracovní náplně údržba úřadu.
V nedostupných místech bude muset být
nasazena technika, aby prosekala husté křo-
viny. Rád bych touto cestou poděkoval všem
malým a dospělým dobrovolníkům, kteří se
letošní úklidové akce zúčastnili. ◗

Václav Drahorád, starosta

Čištění místních komunikací

Očkování psů
proti vzteklině
V letošním roce proběhne

v naší městské části očkování
psů proti vzteklině ve středu 14.
května. V Újezdu u Návesního
rybníka u autobusové zastávky od
16.00 do 17.30 hodin,
V Kateřinkách na křižovatce ulic
Na Křtině a Vodnická „u vrby“ od
18.00 do 18.30 hod. 

MVDr. Chvátal bude očkovat
psy proti vzteklině i proti dalším
infekčním chorobám (kombinova-
ná vakcína). Po dohodě bude
možné provést i trvalé označení psa
mikročipem. ◗

Pavla Pitrmanová,
kancelář starosty

Městská policie kontroluje
volné pobíhání psů
v Milíčovském lese

Milíčovský les s přilehlými rybníky je chrá-
něná přírodní památka. Vyhláška

č. 3/1984 hl. m. Prahy, o zřízení oblasti klidu
Botič–Milíčov, mimo jiné upravuje pohyb psů
na tomto území.  V článku č. 4, odst. 2, písm.
f ) je zakázáno nechávat volně pobíhat psy.

Důvodem omezení pohybu psů je rušení
a napadání lesní zvěře, v neposlední řadě psi
obtěžují rodiče s dětmi, běžce i cyklisty. 

Městská policie provádí časté kontroly
dodržování této vyhlášky. V případě, že majitel
nechá svého psa volně pobíhat, vzniká podezře-
ní, že se svým jednáním dopouští jiného správ-
ního deliktu. Tato záležitost se k dořešení
předává příslušnému odboru Úřadu městské
části Praha 11. ◗

Strážníci Tomáš Kule a Rudolf Masnica

Při úklidu pomáhaly i děti. FOTO: MARTINA MAŘÍKOVÁ.

Liška je nejčastější
přenašeč vztekliny.
FOTO: ARCHIV
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8 Školství

Skvělý nápad měly děti z Mateřské školky Madolinka, které při vycház-
ce do lesa, kam chodí pozorovat přírodu, stromy a zvířátka napadlo,

jak využít plochu, která vznikla vykácením kůrov-
cem napadených stromů. Ve středu 16.
dubna se tak v cípku kateřinského lesa
sešly děti z devíti jihoměstských
školek, zástupci radnice
i magistrátu a ředitel Lesů
hl. města Prahy při sázení
nových stromků. Celé
akci přihlíželi strážníci
z naší městské části na
koních, kteří byli pro
děti velkým lákadlem.
Některé školky se akce
zúčastnit nemohly, ale
i za ně jejich kamarádi
z těch ostatních stromky
zasadili. Děti budou do lesa
chodit své stromky pozorovat,
jak rostou a jednou možná ukáží

svým dětem krásný vzrostlý les, kte-
rému samy pomohly.

Záštitu nad lesní
výsadbou pře-

vzala

městská část, zástupkyně sta-
rosty  Eva Štampachová se celé

akce zúčastnila a spolu s ředi -
telem Kroutilem (Lesy hl. m.

Prahy) odpovídala na otázky zvída-
vých předškoláků. ◗

Dana Foučková

Nové stromky v lese Ke Kateřinkám 
– nápad kluků a holek z Madolinky

Kluci a holčičky
z Madolinky mají krásný

rodný list svého stromku,
kterým je lípa srdčitá.

RODNÝ LIST
Druh: lípa srdčitá

Jméno: Lípa
Příjmení: Beruška 

Velikost: malinká je jako
děti ze školky

Stáří: 3–4 roky
Datum vysazení do lesa:

9. dubna 2008 
Čas: dopoledne 

Místo: les Ke Kateřinkám
Patroni: třída Berušek 

Nejlepší studenti byli
hosty v ZŠ K Milíčovu
Na soutěži německého jazyka se 4. a 5. dubna v Základní škole K Milíčovu

setkalo 65 nejlepších studentů gymnázií z celé republiky. Soutěž probí-
hala ve dvou částech. Nejprve psali žáci devadesátiminutovou slohovou práci.
V sobotu postoupilo čtyřicet nejlepších do 2. kola, které prověřovalo komu-
nikativní schopnosti. 

Třicet nejlepších studentů bylo odměněno hodnotnými cenami. Prvních
osm získalo měsíční pobyt v Německu. K tomu patří i okružní jízda
Německem. Dalších dvaadvacet žáků získalo třítýdenní kurz německého jazy-
ka a reálií v Marburgu. Ubytováni budou v hostitelských rodinách. Celou akci
sponzoruje vláda SRN. Za českou stranu zaštiťovalo tuto soutěž  ministerstvo
školství, které zde zastupovala dr. Dagmar Švermová. ◗

Mgr. Lubomír Pittauer,
zástupce ředitelky

Osm nejlepších.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

A ARCHIV ŠKOLY

Klíč 9 ■ 2008

Děti a učitelky z Madolinky.
FOTO DANA FOUČKOVÁ

Pohled z očí do očí.
FOTO DANA FOUČKOVÁ

Eva Štampachová
a ředitel Kroutil.

FOTO DANA FOUČKOVÁ
Z dopisu kluků a holčiček
z Madolinky:

J sme děti z MŠ Madolinka z Jižního Města ze
třídy Berušek. V blízkosti naší školky je les

u Kateřinek, kam chodíváme pozorovat les. Pro
radost nám na cestu zpívají sýkorky, křičí na nás
sojky a straky. Viděly jsme osm srnek, veverky, zajíce.
Ti všichni se schovávali před námi v lese, ale kam se
schovají teď? Při poslední vycházce jsme si všimly, že
část lesa je již vykácena a prý se bude kácet dál (smr-
ková monokultura směrem ke Kateřinkám). Nám je
to hrozně líto, protože na první pohled se nám stro-
my zdály zdravé. Hlavně litujeme zvířátka. Co
s nimi bude? Nevíme, proč se tak děje. PROČ??? 
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Kulturní přehled KVĚTEN 2008

Výstavu výtvarného uskupení s neobvyklým názvem
Polykalo zařadila na duben do své nabídky galerie

v Chodovské tvrzi. Polykalo je výtvarná skupina mužů,
která vznikla před pár lety jako neformální uskupení přá-
tel, kteří spolu občas vyrazí na cesty, nejraději do
Středomoří. 

Dnes je to skupina, kterou spojuje individuální
a osobité výtvarno jednotlivých členů. Současnou podobu
Polykala tvoří keramik Ivo Beschorner, karikaturista
Miroslav Kemel, grafik Vlastimil Konopiský, manažer
Michal Havel, výtvarník Pavel Liška a konzultant IT
Radek Semerád. Častým tématem obrazů Polykala jsou
rozmanité středomořské, hlavně řecké ostrovy, pláže
a architektura. Na první pohled vás na nich zaujme jejich
úžasná barevnost, která je vlastní většině členů skupiny.
Při prodejní dubnové výstavě s názvem Obrazy z cest měli
návštěvníci možnost zhlédnout malířskou tvorbu jednotli-
vých členů. Vernisáž se uskutečnila 1. dubna v 18 hodin
a hudebně ji zpříjemnil jeden z členů Polykala Miroslav
Kemel. Skvělý byl jak on, tak i jeho houslový doprovod.
Výstava se uskutečnila pod záštitou starosty Dalibora
Mlejnského. ◗

Dana Foučková

Polykalo s vůní Středomoří

INZERCE

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

Středomoří, 
skoro stačilo 
se jen dotknout
plátna.

Dětem se dobře
poslouchalo 
i ze země.

Úžasný Olivový
háj od Michala

Havla.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

➤

➤

➤
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Malenická 1784, Praha 4, Jižní Město II
tel./fax: 271 910 246, 271 914 689
mobil: 775 242 314
e-mail: zahrada@kczahrada.cz 
www.kczahrada.cz
wap: www.kczahrada.cz/wap

Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast. Jar -
níkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. U Kunra -
tického 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 KVĚTNU 2008:
Speciální akce: 15.–19. 5., Street For Art: festival
umění ve veř. prostoru. 
3. 5., 13.00: Výtvarná dílna.
3. 5., 15:00: Jak pejsek s kočičkou šli na poštu,
pohádka, Divadlo Bubec.
5. 5., 19.00: Zimní pohádka, divadlo, Malé
Vinohradské divadlo.
7. 5., 10.00: Pohádkové zpívání. D. Vlachová a J.
Vízner.
10. 5., 13.00: Výtvarná dílna.
10. 5., 15.00: Posvícení v Hudlicích a Loutkové
varieté, pohádky, Malé divadélko Praha.
11. 5., 15.00: Taneční odpoledne s Orch. B. Zemana.
14. 5., 10.00: Jonáš a velryba, pohádka, Divadlo
Bubec.
14. 5., 19.00: Cest. přednáška – Jižní Afrika.
15.–19. 5.: Festival Street For Art
15. 5., 17.00: Allstar Refjúdži Band na louce u metra
Chodov.
15. 5., 20.00: Tanec přes plot, sociálně divadelní pro-
jekt div. Archa, před KC Zahrada.
16. 5., 15.00: Cirkus workshop, dílna žonglování,
ukázky akrobacie a ekvilibristiky, Central park Opatov.
16. 5., 15.00: Graffiti jam pro umělce i neumělce,
průjezd pod Jarníkovou ul.
16. 5., 17:00: Drum circle, pořádá zbubnukruh, louka
před OC Chodov.
16. 5., 17.00: Allstar Refjúdži Band.
16. 5., 17.00: Freestyle exhibice, Pošepného nám.
16. 5., 19.00: Echt street puppets, obří loutky
v ulicích, Pošepného nám.
16. 5., 20.00: Tanec přes plot, před KC Zahrada.

16. 5., 21.00: Film v ulicích – projekce na domy,
Aréna (Hrabákova/Petýrkova ul.).
16. 5., 21.00: Afterparty v Zahradě. 
16.–17. 5.: Instalace streetartových objektů, veřej-
né prostory na J. Městě.
16.–17. 5.: Velkoplošné malování, veřejné plochy.
16. 5.–30. 6.: Výstava graffiti typo, KC Zahrada.
17. 5., 10.00: Kreativní dílna.
17. 5., 15.00: Jak se hledají princezny, Divadlo
Bořivoj.
17. 5., 11.00: Drum circle, pořádá zbubnukruh.
17. 5., 11.00: Cirkus workshop.
17. 5., 11.00: Graffiti jam pro umělce i neumělce,
průjezd pod Jarníkovou ul.
17. 5., 18.00: Freestyle exhibice, Jírovcovo nám.
17. 5., 17.00: Echt street puppets, Central park Opatov.
17. 5., 20.00: Beat Burger band, Notes from
Prague, hip hop koncert, KC Zahrada.
17. 5., 15.00: Slaňování paneláku, Jírovcovo nám.
17. 5., 21.00: Film v ulicích – projekce na domy,
Pošepného nám.
18. 5., 11.00: Cirkus workshop, Central park Opatov.
18. 5., 14.00: Game of skate, freestyle skate compe-
tition, průjezd pod Jarníkovou ul.
18. 5., 16.00: Flying Boys Kolin, Central park Opatov.
20. 5., 14.30: Klub aktivního stáří, hosté M. a T.
Elefteriadou.
21. 5., 10.00: Jak se hledají princezny, pohádka,
Divadlo Bořivoj.
22. 5., 20.00: Wabi Daněk, koncert.
23. 5., 20.00: Jižní JaM č. 8, Eskalátor, Divnej Postoy.
24. 5., 10.00: Mandolinový workshop.
24. 5., 13.00: Výtvarná dílna.
24. 5., 15.00: O perníkové chaloupce, Divadlo Z Praku.
24. 5., 20.00: KK Band, jazz koncert.
26. 5., 19.00: Cestovatelská přednáška – Skotsko.
28. 5., 10.00: Ferda Mravenec, pohádka, Malé
Vinohradské divadlo.
29. 5., 17.00: Město jménem Jih, muzikál.
31. 5., 13.00: Výtvarná dílna.
31. 5., 15.00: Kubula a Kuba Kubikula, pohádka,
Malé Vinohradské divadlo.

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

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

PROGRAM V KVĚTNU 2008:

KONCERTY:

6. 5., 19.00: Tajemství žesťů, V. Kozderka – trubka, J.
Novotný – pozoun, T. Kyral – lesní roh, M. Levický –
klavír, Z. Zvěřinová – dramaturgie a průvodní slovo.
7. 5., 19.00: Třetí koncert cyklu violoncellisty K.
Leciana a klavíristky M. Kantor (Izrael).
12. 5., 19.00: Koncert světové melodie slavných
skladatelů, D. Vaňkátová – zpěv, P. Vondráčková –
harfa, F. Martiník – klavír.
14. 5., 19.00: Meyrink – Kompozice M. Kumžáka
pro sólové violoncello s doprovodem elektronické
hudby, K. Lecian.
15. 5., 19.00: Koncert slovenského tria Animé.
19. 5., 19.00: Šansonové setkání, R. Pellar, M. Jíra,
J. Petránek, v alternaci M. Balejová, F. Sychra a host
pořadu. Z cyklu „Šanson, věc veřejná“.
20. 5., 19.00: Koncert vokální skupiny Dobrý Večer
Quintet. 
21. 5., 19.00: Koncert pro čtrnáct strun, J. Svěcený
– housle, viola, M. Klaus – kytara, závěr cyklu
„Domovské koncerty J. Svěceného na Ch.  tvrzi’’.
22. 5., 19.00: Koncert nového projektu Dua
Brikcius – Two Cellos Tour.
26. 5., 19.00: Koncert Pražského komorního tria,
R. Pacourek – klarinet, M. Rezek – klavír, T. Strašil –
violoncello.
28. 5., 19.00: Kdo v zlaté struny zahrát zná, 
H. Müllerová–Jouzová  – harfa, V. Drápal – flétna, 
Z. Zvěřinová – dramaturgie a průvodní slovo.

DIVADLO:

13. 5., 19.00: Nebezpečné hry, F. Karinthy, hrají: M.
Sajlerová a T. Masopust, úprava a režie M. Lorencová.

GALERIE:

Velká galerie:
30. 4.–25. 5.: Mez. sdružení výtvarníků ARS
Communicat, sochy, obrazy.
Malá galerie:
1.–25. 5.: Tigran Abramjan, obrazy.
Schodiště: 
Tvrz a region v historii – trvalá expozice Muzea
Prahy 11, starší i nedávná minulost MČ Praha 11.
Klubání – Fotografie Jižního Města, PhDr. J. Bartoň.

PŘEDNÁŠKA:

13. 5., 17.00: Beseda s P. Kmentem, mnohonásob-
ným reprezentantem republiky v řecko-římském stylu.
Vstup volný.

Více na www.chodovskatvrz.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

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

www.sintras.com
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO
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 KVĚTNU 2008
16. 5., 17.00: Koncert pro rodiče, na koncertu
vystoupí děti z kroužků flétny, klavíru, keyboardu a
kytary, Květnového vítězství.
17. 5., 9.00–15.00: Chodovské berušky, soutěž aero-
biku začínajících a amatérských kolektivů, sport. hala
TJ JM Chodov.
17. 5., 9.30–11.30: Výtvarná dílna s Věrou –
Korálkování, Šalounova. 
22.–25. 5., 9.00–18.00: Bambiriáda, největší přehlíd-
ka činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek volné-
ho času. Více na www.bambiriada.cz.
24. 5., 8.30: Volejbalový turnaj smíšených druž-
stev, ZŠ Ke Kateřinkám.
31. 5., 14.00–16.00: Hrátky s přírodou – Co to
kvete a voní na Jižnáku se psy anglické králov-
ny…, Květnového vítězství. 
31. 5., 9.30–11.30: Výtvarná dílna s Šipkou –
Potisk triček, Květnového vítězství.

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 KVĚTNU 2008:
1. 5.: Vítání ptačího zpěvu. *
6. 5.: 10.00–12.00: Pohádky s vůní bylinek. *
7. 5.: 15.00–17.00: Na tom našem dvoře.
13. 5.: 10.00–12.00: Čekáme miminko. *
14. 5.: 10.00–12.30: Tvá strava budiž ti lékem. *
14. 5.: 16.00–18.00: Kurz zdobení textilu. *
17. 5.: Vycházka za květnatými loukami. *
17. 5.: Vycházka pro rodiny s dětmi ke studánkám
Modřanské rokle. *
19. 5., 15.00–16.00 a 16.30–17.30: Život v mokřadu,
zajímavý pohled pod vodní hladinu.
20. 5., 10.00–12.00: Léčivé setkání od srdíčka
k srdíčku. *
20. 5., 16.30: Setkání se sourozenci Toulcovými.
21. 5., 16.00–18.00: Křtiny mláďat.
27. 5., 10.00–12.00: Děti, alternativa a my. *
27. 5., 16.30: Rozkvetlá louka, botanické setkání.
28. 5., 10.00–12.30: Cestou k ženství. *
28. 5., 14.00–19.00: Den dětí, předsunutá oslava Dne
dětí plná her našich předků.
* 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 KVĚTNU 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, praktické
křesťanství v prostředí přátelské a vstřícné atmosféry.
Středa 9.30: Klub maminek, setkání maminek a tvo-
řivá činnost dětí.
Středa 19.00: Biblická hodina, modlitby, čtení a
povzbuzení z Božího slova.
Čtvrtek 18.00: Mládež, hledání a poznávání Boha,
diskuse, zpívání, akce v přírodě.
Pátek 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní zamyš-
lení, promítání filmů.
Pátek 17.00: Klub Velryba – Háje, zábavný i duch.
program pro děti od 8–13 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 14–19 let.
STĚHOVÁNÍ: na konci května se stěhujeme do
nových prostor. 

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

VÝSTAVA NA RADNICI

ASOCIACE MUSKULÁRNÍCH DYSTROFIKŮ – KROUŽEK ARTETERAPIE: SOUZNĚNÍ
6.–29. 5. 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,
603 468 151, benjamin@cmail.cz

Z PROGRAMU V KVĚTNU 2008:
■ 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.

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

Z PROGRAMU V KVĚTNU 2008:
Besedy na různá témata: „Chcete vědět více o…“
5. 5., 10.00: Velcí kluci x malí muži, o mužích vel-
kých i malých s psycholožkou Mgr. K. Porazilovou.
12. 5., 10.00: BIOklub v mateřském centru?,
o novém projektu do kterého bychom se rádi zapojili,
host z Hnutí Duha.
19. 5., 10.00: Látkové plenky pro naše děti,
Markéta Bumbálková.
26. 5., 10.00: Návrat plodnosti po porodu, mož-
nosti antikoncepce, beseda, poradce CENAP
Mgr. Ludmila Peyerlová.
18. 5., 14.00: Zahradní slavnost ke Dni matek –
Den pro rodinu, odpoledne na zahradě mat. centra.
Soutěže, výtvarná dílnička, divadélko pro děti, pro
maminky překvapení, ohýnek s buřtíky (zajistíme),
tombola. Vstupné 20 Kč, děti zdarma.

Více na www.mc-domecek.cz

DĚTSKÝ SEKÁČ MÍŠA
prodej značkového oblečení např. 

NEXT, MOTHERCARE, MARKS & SPENCER aj.
Příjem do komise (pouze v pondělí – nejlépe po telefonické dohodě).

Otevřeno: po–pá 10–17 hodin.
Sídliště Košík, Vajdova ul. 1048, spojení Metro C Opatov, 

BUS č. 177, zastávka Toulcův dvůr. Tel. kontakt: 603 836 904

KADEŘNICTVÍ – KOSMETIKA
Kosmická 741, Praha 4-Háje, tel.: 272 911 248

• DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ
Po–Pá 7.00–20.00, So 8.00–13.00

• PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
• KOSMETIKA

NÍZKÉ CENY

PŘIJMEME
KADEŘNICI

■ 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, sudé pátky.
Herna pod střechou, po–čt 9.00–12.00, po–st
16.00–18.00. Informační hodiny: st 10.00–12.00.

Více na http://benjamin.webpark.cz
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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

KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY

U modré školy 2337/1, Praha 11-Háje
731 625 970, info@kcmt.cz, www.kcmt.cz

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

■ Út–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.
■ St 17.30: Anonymní alkoholici, klubovna KCMT.

KŘESŤANSKÝ SPORTOVNÍ KLUB, školní rok 2007/08:

Po 17.00: Dramatická dílna pro děti a mládež. 
St 15.30: Výtvarná dílna pro děti. 
Čt 16.00: Nízkoprahový sportovní a turistický
klub.

Z PROGRAMU V KVĚTNU 2008:

1. 5., 9.00: Výstavní úprava – teorie a zdravotní
střih, 4. 5., 9.00: základní střih, 10. 5., 9.00: linie,
finesy, trendy, semináře Vystavování retrieverů od
A do Z, účast nutno předem nahlásit – 602 182 277.
3. 5., 18.00: Slavnostní požehnání pruského křížku
v Bartůňkově ul.
12. 5., 16.00: Životní prostředí ČR, doc. RNDr. M.
Braniš, CSc., přednáška, Klub seniorů.

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

Z PROGRAMU V KVĚTNU 2008:
11. 5., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají…. Mantry,
Mj. zhudebněné psychologem a terapeutem H.
Marshallem aj. Na kytaru hraje, zpívá a slovem dopro-
vází Richard Holický.
14. 5., 19.00: Satsang s Robertem Adamsem – 
zab ego, přednáší filozof, jogín, PhMr. R. Skarnitzl.
15. 5., 19.00: Feng Shui: Neviditelní ochránci
domova – aura domu, bylinky, skřítci, přednáší lek-
tor seminářů Feng Shui Ing. M. Mišun.
16. 5., 19.00: Poetická čajovna Jarmily Moosové 9
– hostem Marta Francová, pojednání o Kámasútře
z poněkud jiného pohledu – poučení nejen o rozkoši
a Stará čínská poezie – křehké kouzlo duše. Ve spoje-
ní s tanečními ukázkami a recitativy vlastní básnické
tvorby.
18. 5., 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. R. Holický.
20. 5., 19.00: Zákonitosti života a jejich pochopení,
přednáší etikoterapeutka Z. Hoffmanová.
22. 5., 19.00: Večer dotazů k existenci Boha
s doc. Ing. M. Králem, CSc.

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

Miloslav Kolář – Grafika, volná tvorba, litografie
Od 5. do 31. května 2008

Knihovna otevřena: po 9.00–19.00 (pouze studovna), út-pá 9.00–19.00, so 9.00–15.00.

27. 5., 19.00: Setkání se sv. Františkem z Assisi,
přednáší J. F. Tichý, člen sekulárního františkánského
řádu.
28. 5., 19.00: Harmonie života – cesta životem
v celostním pojetí, přednáší Ing. O. Morávek.
29. 5., 19.00: Transformace – nové informace
a poznatky o transformačním procesu lidstva,
přednáší Mgr. A. Šorfová-Kalousková.

GALERIE – KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA
st–ne 15.00: VESMÍRNÁ PÍSEŇ – hudebně obrazová
projekce.
so–ne 17.00: PUTOVÁNÍ VESMÍREM – hudebně poe-
tická projekce.

V galerii je otevřena stálá výstava obrazů, knih, hra-
ček Zdeňka Milera, Emilie a Kateřiny Milerových.

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 KVĚTEN K ZAKOUPENÉMU 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 V KVĚTNU 2008:
Téma měsíce: Jarní vychytaný akcičky.
1. 5.: Klub s Petrem a Petrou.
7. 5.: Filmový klub.
8. 5.: Klub s Petrem a Petrou.
13. 5.: Streetfočus.
16.–19. 5.: Street for Art 2008, festival ve spolupráci
s KC Zahrada.
21. 5.: Pokračuje liga Kick – it! 2.
Koncert – termín bude upřesněn.
Připravujeme: graffiti workshop, streetfočus, grilovač-
ka, jednodenní výjezd…

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

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

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

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

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

15. 5., 18.30: Koncert žáků školy.
22. 5., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.
27. 5., 18.30: Koncert žáků školy, „Hraje celá rodina“.
29. 5., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.

POBOČKA ZUŠ J. RŮŽIČKY

12. 5., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.
19. 5., 18.30: Koncert žáků školy.
26. 5., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.
27. 5., 18.30: Koncet žáků školy, baroko.

12. 5., 18.00: Koncert ZŠ Květnového vítězství.
15. 5., 10.00: Oční problémy a nemoci u dětí,
MUDr. A. Hajná, přednáška, Denní klub.
16. 5., 19.30: M. Paleček + M. Janík, koncert.
17. 5., 15.00: Májové odpoledne u příležitosti Dne
Matek, tanec, poslech živé hudby, služby vizážistů
a masérů, hlídání dětí ve výtvarné dílničce.
22. 5., 19.00: Filmový klub.
23. 5., 10.00: Proč děti zlobí?, Mgr. K. Porazilová,
přednáška, Denní klub.
31. 5., 16.00: O Sněhurce, divadlo u příležitosti Dne
dětí (za hezkého počasí v exteriérech KCMT), vstupné
dobrovolné.

Více na http://chodovska.farnost.cz

KL_09_2008:Sestava 1  4/23/08  11:52 AM  Stránka IV



www.praha11.cz Klíč 9 ■ 2008

Rozhovor s osobností 9

Pár slov s pilotem lavočky
„Pane plukovníku, zodpověděl byste něko-

lik otázek pro čtenáře Klíče?“
„Dobře. Řekněte první,“ vzpřímeně stojí

a přímo odpovídá Václav Djačuk, plukovník
ve výslužbě, pilot, válečný veterán. Stále
vojácký typ. Však jim to s paní na fotografi-
ích sluší. 

„Kdy jste seděl jako pilot v letadle poprvé
a kdy naposled?“ 

„V roce devatenáct set čtyřicet tři poprvé
a na konci roku čtyřicet devět naposledy… Víc
už mě létat nenechali.“ 

„Co je na práci pilota důležité?“
„Všechno. Ovládání letadla, dodržování

podmínek stanovených pro ten který typ.
I mnoho zdánlivých drobností.“

„Lítej pomalu a nízko,“ říkávaly prý nezna-
lé maminky synům – letcům. „Vy jste létal taky
tak?“

Směje se: „Správné rozmezí rychlosti je
zvlášť důležité. Při příliš pomalém letu byste se
mohl propadnout, stroj ale nesmíte ani přepí-
nat. Musíte, znáte jeho možnosti. Já pilotoval
stíhačku Lavočkin La–5FN. A lavočka měla
maximální hranici rychlosti asi k šesti stům
kilometrům za hodinu. Ve vypjaté situaci.“     

„Kde jste absolvoval letecký výcvik?“
„V pilotní škole pro stíhací letce ve

Vjaznikách v Moskevské oblasti.“
„Jak jste se tam ocitl?“
„Cesta tam byla složitá. Přes Polsko,

Ukrajinu i přes Dálný východ. Ve čtyřicátém
roce jsem od nás uprchl přes Karpaty a dostal
se do části rozděleného Polska, kterou držela
Rudá armáda. Zadrželi mě a převezli do
Stanislavi, odtud později s vlakem internova-
ných na Dálný východ, do Vladivostoku.  Pak
nás pluly po moři tři parníky na sever do pří-

stavu Magadan.
Kamčatku jsme

měli po pravé
ruce“, žertuje
Václav Djačuk.
Hned ale zváž-
ní: „Podmínky

ve zlatých dolech
v údolí řeky
Kolymy byly

tvrdé. Prostě gulag, pracovní tábor řízený
NKVD.“

„Jak jste byl odtud povolán k československé
zahraniční vojenské jednotce?“ 

„V roce devatenáct set čtyřicet tři přišli,
oznámili výzvu a shromáždili nás.“ 

„Zřejmě po jednáních Beneše a exilové
vlády v Moskvě.“

„Zřejmě. Přepluli jsme zase do Vladivostoku
a odtud zpět transsibiřskou magistrálou, do

ruského Buzuluku. Tam se soustřeďovala
a cvičila československá jednotka.“

„To už byl jiný život… Ale vy jste toužil po
letadlech!“

„Víte, pravda bývá všední. Přišli, kdo chce
k letectvu? Ale budou tvrdé prověrky a zdravotní
prohlídky! To mě chytilo nejdřív. Když nepro-
jdu, aspoň pořádně poznám, jak jsem na tom po
všech zážitcích zdravotně. Bylo to opravdu tvrdé
– přes tři sta zájemců, ale vybrali jen dvě stě. Pak
ty prohlídky – a zbylo nás třicet devět.“

„Takže zdraví v pořádku.“
„Jeli jsme do pilotní školy. Tam každému

zvlášť ukázali orientační body, hangáry, plochu,
budovy, a posadili ho do letadla s instruktorem.
Vzlétli, instruktor udělal s letadlem pár „kotr-
melců“, adepta se zeptal, kde je hangár a kde
věž… A zbylo nás dvacet pět. Ostatní vrátili.“ 

„To už jste chtěl být letcem.“
„Jistě, od začátku. Po výcviku, začínal na

starších typech, a po zkouškách jsem byl přidě-
len k 1. čs. stíhacímu leteckému pluku. Velel
generál Fajtl. Dostal jsem přidělenu lavočku.
Bylo to ve své době obratné stíhací jednomíst-
né letadlo, vybavené leteckými kanony
a vysílačkou. Moje mělo číslo končící osmič-
kou. Letos mi kamarádi natiskli lavočku na
„diplomu“ a dali jí číslo 88.“ V září totiž bude
panu plukovníkovi osmdesát osm let. Ale nena-
padlo by vás to. „Napsali tam svobodník
Djačuk. Začínal jsem ale létat jako vojín.“

„Kde jste „zastihl válku“?“
„Jako příslušník 1. čs. stíhacího leteckého

pluku jsem se zúčastnil Ostravské operace při
osvobozování Československa.“ 

„A kde jste působil po válce?“
„Jako pilot výzkumného leteckého ústavu

v Letňanech. Každý dostal někam „umístěn-
ku“. Zalétávali jsme nové a opravované stroje
a létali, kam bylo zapotřebí.“ 

Městská část letos v lednu udělila plk.
Václavu Djačukovi, válečnému veteránovi
a vojenskému letci, Cenu Prahy 11. ◗

Jiří Bartoň

Václav Djačuk se svou manželkou Marií. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

První z protestů, text oddělený čarou od
předchozího, byl do kroniky zapsán takto: 
Slavnému okresnímu výboru na Král.

Vinohradech.
Občané osady Háje, nuceni jsme vésti sobě

k slav. Okr. Výboru stížnost na špatný stav
všech cest k osadě naší ústících. Jsou to cesty:
od Chodova, Záběhlic, Petrovic a Hostivaře.
Poslední jmenovaná, pro naši osadu nejpotřeb-
nější, jest jak pro jízdu, tak pro chodce ve stavu
nejhorším. Cestu tuto nuceni jsou naši občané,
dělníci a dítky, jež jdou do škol Hostivařských,
každodenně konati a všichni musíme se po celé
této cestě blátem broditi. Žádosti a prosby

u obecního zastupitelstva v Hostivaři zůstávají
bez povšimnutí.

Nezbývá nám než upozorniti sl. okresní
výbor na toto macešské s naší osadou jednání.
Přirážky z naší osady po léta plynou ve pro-
spěch obce Hostivařské (neb za celá poslední
desetiletí není za to pro naši osadu ničeho zří-
zeno). Proto my občané osady Háje obracíme
se na sl. okr. výbor v pevné naději, že věc naši
vyšetří a prohlédne sám stav těchto cest, naří-
dí nejrychlejší nápravu. Žádáme, by
k prohlídce této přizvání byli naši osadní
zástupci. ◗

Vypsal Jiří Bartoň

Řádky z kroniky Hájů

Kaple Jana Nepomuckého v Hájích
v kronikářově kresbě. Příště věnujeme
kapli podrobnější text.
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10 Život na Jižňáku

Opilá dívka. Odpoledne 29. března
přijalo operační středisko městské policie
oznámení, že v Křejpského ulici leží žena
bezvládně na lavičce. Po příjezdu na místo
hlídka nalezla silně podnapilou nezletilou
dívku. Dechová zkouška ukázala hodnotu
1,2 promile alkoholu v jejím těle. Proto
strážníci přivolali rychlou záchrannou služ-
bu, která dotyčnou převezla na dětskou
internu do nemocnice v Krči. O celé záleži-
tosti byl informován odbor sociálních věcí
a zdravotnictví městské části.

Mladíci a alkohol. V Kupeckého
ulici 1. dubna odpoledne spatřila hlídka tři
mladíky sedící na lavičce, kouřící a pijící
alkohol. Následnou lustrací bylo zjištěno, že
ani jeden z mladíků není plnoletý. Při
dechové zkoušce všichni mladíci nadýchali
přibližně 0,3 promile. Kvůli jejich nezletilos-
ti byl o celé záležitosti informován odbor
sociálních věcí a zdravotnictví městské části.

Pozorní strážníci. Ve večerních hodi-
nách 8. dubna si hlídka strážníků v Mikulově
ulici povšimla muže stojícího u kontejneru.
Jelikož muž odpovídal popisu osoby hledané
Policií ČR, strážníci provedli kontrolu dokla-
dů, a to s pozitivním výsledkem. Předvedli jej
proto na služebnu republikové policie, kde
byl předán k dalšímu šetření. ◗

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Památné kameny u nás

Památný solitér na rozcestí 

V tiché Bartůňkově ulici se tyčí kovový kří-
žek z 19. století. Na kamenném soklu,

v posledních letech zatřeném černou barvou,
nese letopočet 1868. V září předminulého roku
jsme si u něj připomněli prusko-habsburské
války v 18. a 19. století, které ovlivnily dějiny.
V důsledku poslední z nich z roku 1866 křížek
vznikl. V regionu tehdy bytovali vítězní
Prusové a stát později hospodářům vyplatil
náhradu. Místní hospodáři se uvolili věnovat ji
na výstavbu křížku. Byla to léta různých slav-
ností a odhalování základních kamenů, třeba
k Národnímu divadlu. Křížek byl odhalen 
3. května 1868 a zprávu o jeho svěcení přinesl
tehdejší katolický časopis. 

Památný solitér, který stojí v místech staro-
bylého rozcestí, si připomínáme po léta. Uveden
je také na webových stránkách městské části. Na
paměť válek jsem ho začal nazývat Pruským
křížkem, ověření a publikování data odhalení se
stalo východiskem pro letošní připomínku jeho

140. výročí, přičemž doznal úpravy vzhledu. Je
dobře, když se drobné památky opět dostávají
do živého povědomí okolí. Genius loci bývalé-
ho rozcestí zaslouží v budoucnu naši pozornost
dalšími prvky, ať staršími nebo mladšími. ◗

Jiří Bartoň

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

Metropol TV. Zhlédnout jej ovšem můžete ve
svých domovních rozvodech v podstatě kdy-
koliv, po celý týden je pořad reprízován ve
dvouhodinovém intervalu.  Živé vysílání
můžete sledovat i na internetové adrese
www.praha11.metropoltv.cz. V první polovi-
ně května se můžete těšit na tyto reportáže:

● tisková konference k Central Europe Rallye
● vydaní cyklomapy
● kateřinské jarní trhy
● zápisy do mateřských škol
● třída pro nadané děti ZŠ Campanus
● instalace plazmových obrazovek s Metropol

TV pro veřejnost 
● mistrovství ČR žen a mužů ve squashi
● festival „Země – město“ v KC Zahrada

● akce pro děti o bezproblémovém soužití se
psem

● 11. ročník soutěže papírových modelářů
● starosta Prahy 11 na rádiu Regina
● bezpečné JM v Centrálním parku
● lacrosse JM – největší turnaj v Evropě

(Radotín)
● turnaj v kuličkách v ZŠ Chodov
● Den pro Domeček

Televizní Aktuál ve vysílání

Stav památky
v posledních
letech.
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Poperte se s diabetem!
Členové Územní organizace Svazu diabetiků

Prahy 4 mezi sebou rádi přivítají ty, kteří
se o své nemoci chtějí dozvědět víc, chtějí strá-
vit volný čas ve vstřícném kolektivu diabetiků
a najít nové přátele. 

Můžete s námi chodit cvičit (ve středu), na
vycházky (v pondělí), na delší výlety.

Máme ještě několik volných míst na letošní
rekondiční pobyt v Krkonoších (25. 8.–6. 9.).
Pobyt může významně ovlivnit znalosti o dia be -
tu, výživě, životním stylu i o zkušenosti ostatních.

Přijďte mezi nás! Info: Dr. Ivana Richterová
– 607 677 396, Eva Zástavová – 732 556 202,
Františka Klusáčková – 608 265 873. ◗

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA JIŽNÍ MĚSTO

připravuje

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIŽNÍHO MĚSTA
10. ročník se uskuteční 22. května od 10 hodin ve sportovním areálu 

Základní školy Campanus, Jírovcovo nám. 1782, Jižní Město II

• Soutěžit se bude v následujících disciplínách:
vrh koulí, hod kriketovým míčkem,  ruské kuželky – pouze pro tříčlenná druž-
stva, tenis, veslování, slalom vozíčkářů, hod míčem na cíl, hod na koš, hod
kroužkem na cíl, nejdelší okrájená jablečná slupka, šipky. 

• Většina disciplín je připravena nejen pro seniory, ale i pro vozíčkáře.
• Každý účastník, s výjimkou vozíčkářů, se může přihlásit maximálně ke

třem disciplínám + do soutěže družstev v ruských kuželkách.
• Na nejlepší čekají zajímavé ceny.
• Záštitu převzal: předseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka 
• starosta MČ Praha 11  Mgr. Dalibor Mlejnský 

zástupce starosty MČ Praha 11 Jan Meixner
• K příjemné náladě přispějí hosté, hudba „Brdská pětka“ a kulturní program.
• Pro soutěžící i diváky je připraveno občerstvení.

Podrobné informace, včetně přihlášek, obdržíte u: E. Meixnerové, 
Šalounova 2025, tel.: 267 990 164, 724 603 302. Uzávěrka přihlášek je 2. května. 

Přijďte sportovat, fandit, nebo se jen bavit, budete vítáni.
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HLEDÁME
ÚČETNÍ (SŠ, praxe v oboru, PC, základy AJ)

a
ASISTENTKU BUSINESS UNIT (SŠ, PC, AJ)

Ferring-Léčiva a.s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice
hana.svobodova@ferring.com, tel.: 608 075 700

(více na www.ferring.cz)

Zveme vás do nově otevřené
pobočky ve vestibulu metra

Chodov, Roztylská 2232
Tel.: 272 075 124, 777 271 678

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

MasterCard®

Penzijní
fond roku

2007
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Perspektivu lépe si najít zaměstnání
dává zrakově postiženým lidem téměř

tříletý projekt Tyfloemployability. V jeho
rámci se podařilo uplatnění v praxi
najít už 33 účastníkům projektu
a dalších 50 bylo proškoleno v rámci
rekvalifikačních programů. „Nevidomí
byli zaměstnáni zejména v oblasti tele-
marketingu nebo se uplatnili jako masé-
ři. Řada z nich našla své uplatnění
i v chráněných dílnách. Už teď se proto
dá hovořit o úspěchu tohoto pro-
jektu,“ řekl o projektu radní
pro zdravotnictví Milan Pešák,
který je sám nevidomý a patří mezi
odborníky v této oblasti.

Smyslem projektu Tyfloemployability, jehož
hlavním realizátorem je Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých v ČR, je zlepšení
přístupu a návratu na trh práce pro nevidomé,
slabozraké a kombinovaně postižené občany.
Zatímco se jejich průměrná nezaměstnanost
v České republice pohybuje kolem 9 %, dle

některých expertních odhadů míra nezaměst-
nanosti u této skupiny obyvatelstva přesahu-
je 70% hranici.

„Fakt, že míra nezaměstnanosti mezi zra-
kově postiženými občany je sedmkrát vyšší,
je alarmující,“ upozorňuje radní Pešák s tím,

že takovéto projekty dávají zrakově han-
dicapovaným lidem velkou motivaci, jak
se prostřednictvím nich „dostat“

k zaměstnání a navíc i perspektivnímu. A to
i přesto, že mezi hlavní důvody vysoké neza-

městnanosti těchto lidí patří nedo-
statečná kvalifikace a vzdělání,
nižší efektivita práce a před -

sudky na straně zaměstnavatelů.
„Vše se dá díky projektu nějakým způso-

bem více či méně eliminovat. Kvalifikaci si lze
doplnit prostřednictvím kurzů. Spolupráce je
navazována i se zaměstnavateli,“ doplnil Pešák.
Projekt Tyfloemployability je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpoč -
tem České republiky. Více informací na
www.tyfloemploy.org. Miroslav Šmíd. ◗

Klíč přinesl před rokem článek o dra -
matických událostech z dubna 1945. Nad

územím hroutící se velkoněmecké říše byla kon-
cem 2. světové války stále častějšími hosty spoje-
necká letadla. Rozhlas upozorňoval na blížící se
nebezpečí, ale chodovští často zvědavě vyhlíželi,
kde se co v Praze děje. 

Onoho dne, snad 16. 4., byl vyhlášen „malý
náletový poplach“, ten později odvolali,
ale vzápětí došlo k oznámení „vel-
kého poplachu“. Nad Prahou se
objevila spojenecká letadla.
Útočila na severovýchodě
města a prý i na trať mezi
Hostivaří a Vršovi cemi.
Šlo o stí hače americké
4th Figh ter Group ze zá -
kladny v anglickém
Debdenu, směřující
proti základnám nacis-
tického letectva ve
střed  ních Čechách.
Ame  rické mus tangy
útočily na Kbely, okrajo-
vě také na Letňany
a Ruzyni. Vzlétly i ně -
mecké stíhací letouny. Nad
Strašnicemi, Vršovicemi, Zá -
běhlicemi, Chodo vem a Hosti vaří
se odehrála letecká bitva. Při nízkém
letu spojeneckých letadel proti nim pálily pro-
tiletadlové baterie. Jedna, obsluhovaná
Chorvaty, byla Na Groši u Hostivaře. 

Chodovští pozorovali zasažené letadlo
s bílými hvězdami v tmavých terčích na trupu,

jak klesá do prostoru Na Košíku. Další se zříti-
lo a shořelo v hostivařské zatáčce Na Groši.
Třetí poškozený stroj mířil za Kunratice.

Popis nouzového přistání „chodovského“
mustangu spolu s fotografií trupu letadla ulo-
ženém tehdy na kbelském letišti je na webu
Prahy 11. Zatímco A. Branald ve svých hodně
pozdě psaných pamětech okolnosti přistání

a zajetí letce trochu zkreslil, chodovští
to zaznamenali docela detailně

a dodnes na to vzpomínají.
Vladimír Bartoš třeba i na

pruh oleje v poli za leta-
dlem. Zajatý letec
Benjamin I. Griffin pře-
žil a vrátil se do USA. 

V minulém roce se
přihlásil Pavel Jelínek
z Hostivaře. Marii
Zdeňkové, kronikářce
Prahy 15, umožnil
okopírovat dvě histo-
rické fotografie. Kopie

putovaly do Vojenského
muzea a M. Zdeňková je

ochotně poskytla i Muzeu
Prahy 11. Zvlášť jedna před-

stavuje zajímavý dobový doku-
ment. Komentář P. Jelínka

k fo tografii „je to sestřelené hořící le -
tad  lo v Praze 10-Hostivaři. Bydlím těsně u místa

dopadu letadla. Tehdejší nájemník to pohotově
vyfotografoval z našeho balkonu.“ Zdá se, že pilo-
toval Carl R. Alfréd a šlo o typ Thunderbolt. ◗

Jiří Bartoň

Toyoty ovládly
Centrální park
Už jste viděli závodní Off Road Toyotu

Dakar Série na vlastní oči?
Možná viděli, ale už jste v závoďáku

seděli?
Možná seděli, ale určitě jste

v něm nejeli! 
Vidět, sedět a hlavně se svézt

v závodní Toyotě Off Road! To
byla šance, kterou využili přícho-
zí, kteří přišli 17. dubna k metru
Opatov. Právě tady se představil závodní
tým Off road Centrum Praha, který bude
hájit české barvy v mezinárodním automo-
bilovém závodě Central Europe Rallye
pořádaným jako náhrada za zrušenou Rallye
Dakar. Jedním z pilotů je i radní hlavního
města Prahy Jiří Janeček. Přinášíme několik
fotografií z akce pro milovníky silných aut.

Red
FOTO: JOSEF ŠKVOR

Proti toku času (1)

Konce Mustangů u hranic Prahy

Nevidomým svítá nová šance

FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11
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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.

■ NABÍZÍME OD 1. 6. 2008 K PRONÁJMU v nově zrekonstruova-
ném zdravotnickém zařízení ordinace vhodné pro ambulantní specia-
listy i PL, P-4, Michnova 1622. Veškeré informace na tel.: 739 353
002, 739 353 003.

■ KOUPÍME BYT 3+1/L V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ. Máme
zájem o byt v klidnější lokalitě Jižního Města. Financování je zajiště-
no. Nabídněte prosím na tel.: 732 237 741.

■ KOUPÍM BYT V LOKALITĚ PRAHY 11. DR. I OV. Na stavu
a patře bytu nezáleží. Může býti panel i cihla. Platba hotově. Telefon:
775 053 379.

■ KOUPÍM BYT NA PRAZE 4, PLATBA HOTOVĚ, TELEFON:
724 657 042.

■ KOUPÍM  BYT 2+KK (1+1/L, 1+KK) V PRAZE 11. Družstevní
nebo osobní vlastnictví podmínkou. Přednostně v dobré dostupnosti
některé stanice metra. Mobil: 607 686 460. 

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.

■ 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

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

■ 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.

■ 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.

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

■ 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.

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

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

■ AUTOSERVIS KYSELA DAVID – OPRAVY AUTOMOBILŮ
všech značek – autoelektrika, multimedia, alarmy cobra connex, xeno-
ny. Tel.: 725 551 055, 724 529 955.

■ PROVÁDÍM REKONSTRUKCE BYTOVÝCH I NEBYT. prostor,
zednicko-obkladačské, štuky stěn, malování aj. práce. Kvalitně
a levněji. Tel.: 739 613 488.

■ POHOTOVOST PRO MONTÁŽ NÁBYTKU. (Nevíte si rady?)
Přijedu – smontuji – zaměřím – upravím staré – vyrobím nové, kuchy-
ně – skříně volné i vestav. atd. i jiné práce v interiéru. Mob.: 604 873 185.

OSTATNÍ

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

■ VLASTNÍTE AUTO, PLOT, DŮM ČI POZEMEK? Jejich plochy
můžete pronajmout pro reklamní účely a nechat vydělávat až 5000 Kč
měsíčně. Tel.:  221 221 551.

■ HLEDÁME VYUČENÉ PRACOVNÍKY NA POZICI: pizzař
a číšník pro pizzerii – Trattorii na Praze 10-Uhříněves. Telefon: 
602 226 457.

■ Přijmeme prodavačku do našich lahůdek. Nástup možný ihned!
Opatov-Market, metro Opatov. Tel.: 267 910 566, 774 936 393.

■ KURZY PLAVÁNÍ – SPORTOVNÍ CENTRUM UK, Bruslařská 10,
Praha 10, Červen – úterý+čtvrtek 15.00–16.30. Zápis a první lekce 
3. června 2008(14.30–16.00), tel.: 603 331 708.

PŘIJMEME ASISTENTKU PRODEJE 
do provozu výroby plastových oken na JM. 

Požadujeme ÚSO, uživatelskou znalost PC, pracovitost,
příjemné vystupování. V případě zájmu zašlete životopis
na e-mail: volmut@volmut.cz
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Hledáme chlapce a dívky ze 
4. a 5. tříd ZŠ, kteří rádi

jezdí na kole, chodí do pří-
rody i jinak sportují.
Jsme cykloturistický
oddíl UFO, který na
Jižním Městě
působí již více než
10 let. Neklademe
si za cíl vychovávat
výkonnostní spor-
tovce, spíše nám jde
o to zpestřit dětem
všední odpoledne pro-
střednictvím rekreační jízdy 
na kole, případně jiné sportovní
činnosti a her. K cyklistickým vyjížďkám se
scházíme pravidelně každou středu od 16.30 do
18.30 hod., vždy před budovou Gymnasia Jižní
Město, Tererova 2135, Praha 4. Nejčastěji jezdí-
me v okolí Hostivařské přehrady a Milíčovského
lesa. Děti se u nás naučí, jak se správně na kole

chovat i jak se o něj starat. Je
nutné, aby každý měl

horské kolo nebo
alespoň kolo s pře -

h a z o v a č k o u
a cyklistickou
helmu. 

B ě h e m
školního roku
pořádáme i ví -

kendové výlety,
o letních prázd-

ninách stanový tá -
bor s koly (9.–24. 8.). 
Pro přihlášení a bližší

informace navštivte začátek
některé z našich schůzek (ideálně 

přijeďte rovnou na kole) nebo
www.oddilufo.estranky.cz, případně zavolejte
na tel.: 737 845 198 – oddíl Mladší UFOuni
(Jaroslav Hejný). ◗

Jaroslav Hejný (UFO)

Cykloturistický oddíl přijme nové členy

Neseď doma, pojď se
bavit na hřiště

Handball club TJ Háje Jižní
Město přijímá do nově otevřené

všeobecné sportovní přípravky dívky
narozené 1999, 2000, 2001. Kdy?
20., 22. a 23. května v 17–18 hod.
Kde? Hřiště HC Háje, ulice K Jezeru,
metro C Háje, dále pěšky nebo bus
232, EUR 2, zastávka K Jezeru; 165,
170, 203, 212, 213, 260 Jižní Město
(konečná); 154, 240, 267, 271
Horčičkova. 

Co tam budu dělat? Běhat, skákat,
házet, ale hlavně hrát spoustu her
a soutěží, poznáš nové kamarádky, uži-
ješ si spoustu zábavy. 

Nabízíme pro dívky 7–10 let letní
tábor se sportovním zaměřením: 16. až
30. 8. (více info osobně 20., 22., 23. 5.
nebo telefonicky).

Telefon: 602 218 035, informace:
www.hchaje.cz. ◗

Křesťanský sbor 
Praha Jižní Město
pořádá v průběhu školního roku různé víken-
dové akce pro děti a mládež i letní tábory.

Letní tábor pro děti od 6 do 12 let: 9. – 16.
srpna, Radlice (Jindřichohradecko). 

Info: www.deti.nno.cz, tel.: 603 174 268,
Zdeněk Marván. ◗

Léto s DDM Jižní Město
DDM Jižní Město pro vaše děti opět při-

pravuje možnost strávit letní dny
v přírodě, mezi partou kamarádů a pod dohle-
dem školených vedoucích. Provo zu jeme tři
táborové základny, dvě na Tachovsku
u Rozvadova a jednu v Kozojedech u Kostelce
nad Černými lesy. Novinkou je letos zahra-
niční tábor v Chorvatsku a ne smíme ani
zapomenout na děti, které nemohou opustit
Prahu. Pro ně je připraven příměstský tábor
„Za tajemstvím Pražského hradu
a Vyšehradu“. Info: www.ddmjm.cz nebo na
tel.: 272 929 545 a 272 917 077.
TERMÍNY TÁBORŮ: 
Hošťka „U dubu“ – I. běh: 30. 6.–19. 7.,
II. běh: 19. 7.–2. 8., III. běh: 2. 8.–22. 8.
Hošťka „Zelená louka“ – III. běh: 26. 7.–9. 8.,
IV. běh: 9. 8.–23. 8. Kozojedy – výtvarný
tábor: 28. 6.–6. 7., 6. 7.–13. 7. Kozojedy –
kouzelný tábor: 13. 7.–20. 7. Kozojedy –
sportovní tábor: 20. 7.–30. 7. Kozojedy –
tábory pro náctileté: 2. 8.–9. 8. Fundus
instructus: 28. 6.–5. 7. Vřesník – tábor
s poníky: 2. 8.–9. 8. Dolní Malá Úpa –
taneční tábor: 16. 8.–23. 8. Chorvatsko –
Omiš u Splitu: 23. 7.–3. 8. Praha – pří-
městský tábor: 14. 7.–19. 7. Praha – kera-
mická dílna: 30. 6.–6. 7. ◗

Nabídka pro atletické oddíly

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782, nabízí atletickým oddílům k využití
výborně vybavený sportovní areál školy. Areál má atletický ovál (umělý povrch, 4 dráhy), sprin-

terskou rovinku (umělý povrch, 6 drah), sektor pro výšku, dálku a kouli, travnatou plochu uvnitř
atletického oválu. Info: 271 911 125, 271 913 695. Těšíme se na spolupráci. ◗
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Nejmodernější řešení vrásek
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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 KVĚTEN: 
V. krkovice s. k. – Ungrman 1 kg 79 Kč

Krůtí křídla – D. J. Pres 1 kg 49 Kč

Uherský salám TISZAI – Maďarsko – Delpra 1 kg 189 Kč

Uzená krkovice b. k. – Jan Prantl 1 kg 95 Kč

Anglická slanina – Jan Prantl 1 kg 118 Kč

Uzená plec – šálky – Jan Prantl 1 kg 99 Kč

Kladenská pečeně – Leco 1 kg 145 Kč

Cikánský šál – Jan Prantl 1 kg 119 Kč

Šunkové koleno – Leco 1 kg 115 Kč

Česnekový salám – Pavlů CEG 1 kg 96 Kč

Šunka Malaga – Leco 1 kg 125 Kč

Turistický salám Příbram – Pavlů CEG 1 kg 129 Kč

Bramborový salát – Jan Třešňák 1 kg 49 Kč

Řecký salát – Jan Třešňák 1 kg 58 Kč

Camping salát – Jan Třešňák 1 kg 89 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.

Vepřová konzerva
400 g 23,90 Kč
Těstoviny Zara
– více druhů 19 Kč
Ave rýže sáčky
480 g 12,90 Kč
Zmrazená krůtí játra
0,5 kg 19,90 Kč
Rajec-Bylinka
1,5 l 14,90 Kč

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

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

SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek

☎ 272 931 863, 603 501 672 www.zasklenalodzie.cz

Smluvní partner firmy OPTIMI

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

Modletická 1388/5, 149 00 Praha 11-Chodov
Tel.: 773 217 771      Otevřeno: Po-Pá 9.00–19.00

Přijatelné cenyPřijatelné ceny

Přijmeme prodavačku
do našich lahůdek.

Nástup možný ihned!

Tel.: 267 910 566, 
774 936 393

Nejmodernější řešení vrásek
Ošetření IPL – LASER
■ trvalé bezbolestné odstranění ochlupení, pigmentací,
■ rozšíření žilek, fotoomlazení – problémy výrazných vrásek, 
■ novinka – řešení hlubokých vrásek – nové výplňové metody JUVÉDERM

Hubnutí – ULTRATONE SUPER PRO 20
1 hodina ZDARMA
■ nejmodernější způsob hubnutí, zeštíhlení a tvarování postavy
■ šokové ošetření celulitidy, lázeňské tělové procedury, masáže

kosmetika ● kadeřnictví – prodlužo -
vání vlasů ● suchá, mokrá pedikúra 
● manikúra – modelace nehtů ● 

permanentní make-up ● tetování
Otevřeno: Po–Pá 9–21, So 9–16, Ne – dle dohody

EGGO studio
SB Centrum, K Horkám 1,
Praha 4-Chodov (naproti

čerpací stanici OMV)
www.studioeggo.cz
Tel.: 267 911 180

EGGO 
studio

Střední škola zahradnická, s. r. o.
Jírovcovo nám. 1782, Praha 4, tel./fax: 267 910 144 
e-mail: zahrad.skola@volny.cz, www.zahradnickaskola.cz

4leté maturitní studium
obor ZAHRADNICTVÍ zaměření FLORISTIKA
– školné 1550 Kč/měs.
zaměření GREENKEEPER – školné 2250 Kč/měs.
3letý učební obor
ZAHRADNÍK – výuka zdarma
3leté dálkové nástavbové studium
obor ZAHRADNICTVÍ – školné 18500 Kč/rok.

Dále pořádáme kurzy v oborech
● ZAHRADNÍK – 8600 Kč
● VAZBA A ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN – 12000 Kč
Zahájení kurzů bude 16. 9. 2008 v 16 hod.

Nabízíme ještě volná místa v těchto studijních oborech
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NOVĚ OTEVŘENO
P-4, Modletická 1388/5,

Tel.: 773 217 771    
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MASO – UZENINY KK
MILOŠ KŘEČEK

KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí–pátek 700–1800 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Venku svítí sluníčko, nakupujte masíčko.
Grilování bez váhání, Křečka maso je tu k mání.

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

✗
Akční ceny na květen:

Vepřová krkovice s k. na gril 1 kg  . . . . . . . . . . 109,90  . . . . . 89,90 Kč
Vepřová kolena přední 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . 52,90  . . . . . 34,90 Kč
Kuřecí stehna na gril 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,90  . . . . . 39,90 Kč
Uzená krkovice s k. 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,90  . . . . . 89,90 Kč
Šunkový salám zauzený 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . 169,90  . . . . 129,90 Kč
Tlačenka alá Drobek 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,90  . . . . 109,90 Kč
Lovecký salám 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,90  . . . . 159,90 Kč
Špekáčky ručně vázané 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . 74,90  . . . . . 69,90 Kč

TRVALE SNÍŽENÁ CENA
CIKÁNSKÁ PEČENĚ 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169,90 Kč
DEBRECÍNSKÁ PEČENĚ 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169,90 Kč

Ceny platí vždy do vyprodání zásob

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

SALON NA JIŽNÍM MĚSTĚ

ZA HODINU VAŠE TĚLO
PROVEDE
1152 stahů v hýždích

348 pohybů v bocích
1920 rotačních pohybů

248 sklapovaček
480 zanožení
766 relaxačně tonizačních

pohybů dolních končetin

CVIČENÍM ZÍSKÁTE
✔ štíhlou a pevnou postavu
✔ zlepšení kondice
✔ zlepšení pohyblivosti kloubů
✔ celkové zlepšení zdravotního

stavu
✔ odstranění bolesti zad

a kloubů

Při cvičení se neunavíte, stoly
cvičí za vás.

Najdete nás:
Anežky Malé 768/5, (vchod od

Modré školy), Praha 4-Jižní Město
Háje

SOLÁRIUM SUNBOARD

KYSLÍKOVÁ 
TERAPIE

ROLLETIC 
MASSAGE

CROSS
TRAINING
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BLIŽŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVKY
na tel.: 272 953 160

Otevřeno denně kromě 
soboty a neděle 

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

Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech                        poháněných elektromotory

DREAM
HEALTHER
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