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Stímto číslem Klíče se čtenářům do rukou
dostává i nová cyklomapa Jižního Města. Je

vlastně jakýmsi završením první etapy celého
projektu budování sítě cyklotras a stezek
v Praze 11. Celý projekt začal zadáním genere-
lu cyklotras počátkem minulého roku, který
přinesl konkrétní podobu celé sítě. Plán výstav-
by a proznačení má šest etap, přičemž jejich rea-
lizace bude záviset na více faktorech, například
na projednávání majetkoprávních vztahů, na
technických a finančních možnostech atd.
Výstavba je rozvržena na čtyři roky s tím, že
konečná podoba systému cyklotras a stezek
bude zahrnovat zhruba 100 km.

Stezky a trasy představují ucelený dopravní
systém, jsou děleny na celopražské neboli tran-

zitní, dále na jihoměstské zajišťující cyklistické
spojení mezi jednotlivými dopravními uzly, jako
například úřady, pošty, stanice metra, kde budou
zřízeny i tzv. B+R parkoviště pro kola. Poslední
kategorií jsou rekreační cyklostezky. Nová mapa
znázorňuje současný stav, na její rubové straně je
pak možné vidět plánovanou definitivní podo-
bu. Už od počátku jsou trasy koncipovány
a vytvářeny tak, aby navazovaly na celopražskou
síť a nebyly jen izolovaným jihoměstským systé-
mem. Propojení s okolními částmi Prahy zajiš-
ťují páteřní trasy, které v celé své délce
představují tranzitní tahy cyklistické dopravy. 

„Mapa obsahuje prvních sedmnáct proznače-
ných kilometrů a také tzv. doporučené trasy,
které ještě nejsou zcela uzpůsobeny a vyznačeny

dopravním značením, ale pro cyklisty jsou už
průjezdné,“ řekla zástupkyně starosty Eva Štam-
pachová a dodala, že i po ukončení dalších etap
výstavby bude vždy vydána nová mapa. Pokud
by se dnes chtěl cyklista dostat po už hotových
trasách ze západu na východ naší městské části
nebo ze severu na jih, mapa ho spolehlivě pove-
de až k cíli. Praha 11 nezůstává při budování tras
a stezek osamocena, intenzivně spolupracuje
s okolními částmi i magistrátem. Protože naše
městská část přišla  jako první v Praze s uceleným
a propracovaným konceptem na základě již zmi-
ňovaného generelu, předává nyní své zkušenosti
sousedům, aby celý komplex cyklistických stezek
a tras Pražanům co nejlépe sloužil. ◗

Daniel Potocký

“
Na podzim chystám velké turné čtyřiceti koncertů
s orchestrem Václava Hybše.

NAJDETE UVNITŘ ZPRAVODAJE  (str. 9)Milan
DROBNÝ
zpěvák
a milovník
umění
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Klíč 8

V tiskárně jsme ještě před expe-
dicí zachytili jednu z map první
várky výtisků. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Cyklomapa Jižního Města je na světě
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Od nás  se  pěšky  neodcház í
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● Na konci března Praha 11 pořádala další
z pravidelných setkání pražských starostů.
Jaká témata se na jednání objevila?

Každý měsíc se v některé z městských částí
koná toto setkání, tentokrát tu čest měla
Praha 11. Na programu bylo několik zásad-
ních bodů. Především jsme projednávali sta-
novisko starostů k návrhu ministra Nečase,
týkající se převodu výkonu státní správy
v oblasti výplat dávek státní sociální podpory.
V celé republice je tato záležitost vybavována
úřady práce, v Praze ovšem vše leží na měst-
ských částech. 

Na tento úkon státní správy tak městské
části vydávají i své prostředky, a to ne malé,
ročně jsou to miliony korun.  

Připravuje se tedy zákon, který by měl pla-
tit od 1. 1. 2009, kdy příslušná agenda přejde
na úřady práce, jako jinde v republice. Pro
občany se však nic nemění, vše bude odbavo-
váno na stejných místech, budou jí zajišťovat
stejní zaměstnanci v Bohúňově ulici, systém
poběží jako dosud. To je velmi významné, sta-
rostové o změnu bojovali už od začátku svého
nynějšího funkčního období.

Dalším důležitým bodem byla doprava
v Praze a na ni navazující problematika par-
kování. Sdělovali jsme si zkušenosti se stavem,
který nastal po zavedení parkovacích zón
v Praze 2 a 3. Zaměřili jsme se především na
negativa, jež nová situace přinesla. Problémy
s parkováním se zónami se přenášejí
z centrálních částí Prahy dále, a já jsem proto
na tomto fóru prezentoval naši koncepci řeše-
ní dopravy v klidu na Jižním Městě. Chceme
ji začít realizovat už v nejbližší době s tím, že
nepočítáme se zaváděním placených zón.
Půjde o soubor opatření včetně restriktivních,
abychom zamezili přespolním řidičům bloko-
vat ulice Prahy 11. Pro ně je tu stále se rozši-
řující síť P+R parkovišť. 

Jde ale především o koordinaci všech opat-
ření v rámci celé Prahy, a to bylo také před-
mětem jednání.

● S tímto číslem Klíče se čtenářům do
rukou dostává i zbrusu nová cyklomapa
Jižního Města. Je vlastně završením
jedné etapy budování sítě cyklotras
v Praze 11, ale jistě to není poslední
počin v této oblasti…

Ano je to završení první etapy tvorby sítě
cyklotras v Praze 11. I v této záležitosti probí-
há vše koncepčně. Minulý rok jsme si necha-
li vypracovat generel cyklotras a cyklostezek
a z něj vyšla konečná podoba sítě, k níž se
v několika etapách postupně dopracujeme.
Pro zájemce je generel k dispozici na webo-
vých stránkách i na úřadě. 

Nová mapa znázorňuje dnešní situaci a je
to vlastně první vlaštovka několikaletého pro-
cesu. V této souvislosti bych chtěl poděkovat
zástupkyni starosty Evě Štampachové i celé
pracovní skupině, která na celém projektu
pracuje, a také vyzdvihnout spolupráci
s Pavlem Polákem z magistrátu a s TSK.
Krátce řečeno, do konce volebního období
bychom chtěli mít hotovou polovinu

z plánovaných sto kilometrů cyklotras
a cyklostezek, a to včetně přináležející infra-
struktury, jako jsou B+R parkoviště, naučné
stezky atd.

● Před krátkým časem odjel první letoš-
ní turnus jihoměstských dětí na ozdrav-
né pobyty. Jak bude projekt ozdravných
pobytů pokračovat letos?

Koncept sportovně ozdravných pobytů
spočívá v záměru, aby se jich zúčastnily všech-
ny školou povinné děti na Jižním Městě.
Nechceme, aby byly například některé děti
vylučovány z kolektivu, protože si jejich rodi-
ny nemohou dovolit zaplatit pobyt na škole
v přírodě. 

Projekt je rozložen na čtyři roky, proto
nyní odjíždějí především děti z vyšších roční-
ků. Městská část hradí pobyt všem dětem bez
rozdílu, což činí přibližně čtyři tisíce korun na
dítě a týden, ale nejde jen o finance. 

Chceme na výchovu dětí přispět nejen
penězi, ale i formou těchto pobytů. Jejich
podoba je odlišná od klasických škol
v přírodě. Dopoledne se děti učí se svými
pedagogy, poté jsou však předány do rukou
týmu zkušených odborníků a sportovních
instruktorů, kteří v dětech rozvíjejí smysl pro
kolektiv, toleranci k druhým, respekt
k individualitě člověka atd. 

Obecně nám jde o prevenci sociálně pato-
logických jevů u dětí, chceme zamezit šikaně,
asocializaci jednotlivců, jde nám
i o protidrogovou prevenci, včetně alkoholu
a kouření. 

Primárním nástrojem je sport a tyto poby-
ty jsou pro děti koncipovány tak, aby byly
pestré, poutavé, proto jsou zde přítomny širší
týmy specialistů, jež se dětem věnují po celý
den. Prioritou městské části je výchova dětí
a tímto projektem to dokazuje, ale samozřej-
mě nejen jím. ◗

Daniel Potocký
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Téma 3

CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

…A CO PŘEDSEDA KOMISE RADY HL. M. PRAHY

Už krátce po revoluci, kdy do Prahy, včetně
Prahy 11, vpadla civilizace v podobě aut

do té doby nevídaných tvarů, barev, značek
a cen, nastaly problémy s ostatními druhy
dopravy. Ne všichni chtěli užívat novou svobo-
du obaleni metalízou a začalo hrozit poškrábá-
ní drahých laků alternativně se přepravující
veřejností. Moudří mužové města (ženy nevyjí-
maje) začali novou situaci promptně řešit. Už
v roce 1993 byla přijata koncepce rozvoje cyk-
listické dopravy v Praze následována usnesením
Rady hl. m. Prahy z roku 2003, které káže inte-
grovat cyklisty do dopravního systému města
pokud možno u všech nových dopravních sta-

veb, ale i při úpravách a opravách těch stávají-
cích.

V letech 2005–2007 vznikl nový systém
páteřních a hlavních cyklistických komunikací
a byl přijat Radou hl. m. Prahy. Navrženo je
celkem 650 km cyklistických tras a stezek.
Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou
dopravu má připravený generel páteřní a hlavní
sítě, vzniká nová koncepce napojená na mate-
riál ministerstva dopravy – Národní strategie
rozvoje cyklistické dopravy. Čtyřicet milionů
korun ročně na investice a sedm milionů korun
na úpravy a značení, to je letošní vklad hlavní-
ho města ve prospěch rozvoje cyklistiky. Za tyto

prostředky se podařilo v loňském roce realizo-
vat cca 20 km cyklostezek a pruhů a 49 km cyk-
lotras. 

Nemalá část nových komunikací pro cyklis-
ty vznikla ve spolupráci magistrátu a Prahy 11.
Budí se i mnoho dalších městských částí a do
roku 2010 bude v Praze 450 km cyklotras (dnes
340 km) a 200 km cyklostezek (dnes 130 km).
A Praha i její Pražané si na cyklisty už začínají
zvykat. Držme si palce, nebojme se, nekraďme
a jezděme na kole! Do práce, za zábavou
i sportovně. Tak do práce! 

Ing. Pavel Polák, předseda komise Rady
hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu

Praha a cyklisté

KL_08_2008:Sestava 1  4/9/08  12:41 PM  Stránka 3



Klíč 8 ■ 2008 www.praha11.cz

4 Kaleidoskop Jižního Města

Jarní úpravy. Blížící se jaro je obvykle
obdobím zahradních prací, a tak asi nikoho
nepřekvapil nový zástřih keřů a stromků
v okolí Chodovské tvrze.

Jarní Milíčovský vrch. Zima už podle kalendáře skončila, avšak
ještě koncem března se jí moc odcházet nechtělo. V ten čas už ale několik
ojedinělých dnů předznamenávalo nezadržitelný příchod jara a atmosféru
jednoho z nich se nám podařilo zachytit nad Milíčovským vrchem.

Opravy pruského
kříže pokračují.
Členové o. s. Chodov pra-
cují na obnovení pruského
kříže, který najdeme
v Bartůňkově ulici.
Podařilo se jim již očistit
kovové části od starých
nátěrů a připravit je pro
nátěr nový. Také se potvr-
dila domněnka o původní
barvě těla Krista, která
byla zlatá. Slavnostní zno-
vuposvěcení opraveného
kříže se uskuteční 3. květ-
na v 18 hodin. 

První letošní. Ondřej Kříž se naro-
dil 2. ledna a je letošním prvním občán-
kem Prahy 11. Popřát štěstí a předat
dárky mu přišel 19. března na Chodov -
skou tvrz zástupce starosty Jan Meixner. 

Papírové město. Stěny základní školy v Mendelově ulici zdobí
zajímavé práce žáků školy. Jednou z nich je barevné městečko, které zkráš-
lilo školní schodiště.

Setkání starostů. V Praze 11 se na konci března konalo další
z pravidelných setkání starostů pražských městských částí. Každý měsíc
jedna městská část hostí jednání pražských starostů, kteří na nich řeší
celopražské záležitosti a koordinují společné kroky v jednotlivých kau-
zách. Březnové setkání se uskutečnilo v jihoměstském TOP Hotelu, na
dalším se starostové setkají v Praze 12.

Barevné infor-
mace. Všichni rodiče
dětí, které se letos chystají
do mateřských škol zříze-
ných naší městskou částí,
dostali spolu s materiály
k zápisům přehlednou
brožurku o mateřských
školách na Praze 11 a jejich
zaměřeních. 
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Od 2. dubna letošního roku lze opět podá-
vat žádosti na podporu regenerace panelo-

vých domů v programu Státního fondu rozvoje
bydlení – Panel. 

Cílem programu je pomocí zvýhodněných
podmínek přístupu k úvěrům poskytnutým
bankami a stavebními spořitelnami usnadnit

financování oprav a modernizace panelových
domů. Bližší informace naleznete na interneto-
vých stránkách Státního fondu rozvoje bydlení
(www.sfrb.cz) a na stránkách Českomoravské
záruční a rozvojové banky (www.cmzrb.cz). ◗

Jakub Ježek, 
předseda komise pro podporu regenerace

Otevření dotačního programu Panel

Domov pro seniory Háje 
přijme:

pracovníka sociální péče v přímé
obslužné péči,

sanitárský kurz (dříve ošetřovatelka
ve třísměnném provozu), bezúhonnost. 

Akreditovaný kurz dle Zákona
č. 108/2006 Sb., povinnost absolvovat

po nástupu do DS.
Osobní jednání vítáno. Informace na

tel. č.: 271 198 409. 

Domov pro seniory Háje, 
K Milíčovu 734, Praha 4

nabízí možnost stravování (obědy)
nejen pro seniory Prahy 11,  

ale i pro další zájemce.
Informace na tel. č.: 271 198 411.

Rekvalifikace pro pečovatelky

V Centrálním parku bude veselo
Odpoledne plné zábavy připravila pro všechny radnice Prahy 11 na 27. dubna. Bohatý
program začne v Centrálním parku ve 14 hodin a zapojí se do něho jednotky
Integrovaného záchranného systému. Strážníci na koních, vozy záchranné služby
a hasičského sboru, služební technika policie, auta určená k rychlým zásahům, radary,
motocykly. Pro děti budou připraveny ukázky zákroků se služebními psy, hry a soutěže
o zajímavé ceny. Tato akce se koná v rámci projektu Bezpečné Jižní Město. 

Soutěž – Regenerace
Jižního Města 2008 
Zastupitelstvo městské části Praha 11 na

svém 13. zasedání 20. března schválilo
vyhlášení Soutěže – Regenerace Jižního Města
2008. Přihlásit se mohou vlastníci bytových
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. Podrobné informace
a celé znění pravidel Soutěže – Regenerace
Jižního Města 2008 naleznete na
www.praha11.cz/regenerace2008, nebo jsou
k vyzvednutí v informačních kancelářích měst-
ské části a na odboru územního rozvoje
(Ocelíkova 672). ◗

Ing. Hana Šurovská, 
odbor územního rozvoje

Početné stádo ovcí přesídlilo začátkem dubna na pár dní
z Milíčovského statku do parku v blízkosti úřadu městské části
v Ocelíkově ulici. Krásné počasí prvních jarních dnů a ovečky eko-
logicky spásající trávu přilákalo k plotu každý den početné obe-
censtvo nadšených dětí i dospělých. 

Romanovskou, ani ne měsíční jehničku, uštvali a roztrhali
psi, kteří se násilím dostali do ohrady Milíčovského statku.
Majitel stáda podá trestní oznámení na neznámého pacha-
tele.  Dnes to je jehně, zítra malé dítě. Pokud jste se stali
svědkem této události, prosím informujte nás.

Ovce - živé lákadlo u úřadu Ovečku roztrhali psiin out

V rámci projektu, jehož realizátorem je spo-
lečnost EuroProfis a který je spolufinan-

cován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem ČR, je nabízena pražským pracovní-
kům/pracovnicím v sociálních službách mož-
nost bezplatné účasti na (re)kvalifikačním
kurzu pro pečovatelky v sociálních službách. 

(Re)kvalifikační kurz je určen pracovníkům
v sociálních službách, nezaměstnaným

a uchazečům o zaměstnání vedených v evidenci
úřadu práce. (Re)kvalifikační kurz v rozsahu
150 hodin je 2 měsíční a je akreditován MPSV
ČR. 

Kurzy, které mají volnou kapacitu, budou
zahájeny ve dnech:  29. dubna; 15. května. 

Informace – koordinátorka projektu Ing.
Barbora Renová, barbora.renova@europrofis.cz,
tel.: 774  711  040. 
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6 Aktuality z Jižního Města

SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA

Reklamace dveří –
novostavba
DOTAZ:
Dobrý den, mám následující problém,
firma nám postavila rodinný domek
včetně dodávky a montáže dveří a oken.
Dveře a okna nám byly dodány
a nainstalovány v říjnu a listopadu
2006. U vstupních dveří z předsíně do
obytné části domu se v listopadu 2007
projevilo zjevné vyhnutí dveří od
zárubní až o 1,5 cm s tím, že se začala
deformovat spodní kazeta dveří, která je
dnes natolik ohnutá, že vyrazila lištu,
která jí držela, a kazeta se vylamuje ze
dveří. 

Ve spodní části dveře tím pádem
netěsní ani u kazety a ani u zárubní,
kde je mezera až 1,5 cm. Tyto dveře
jsem reklamoval u zhotovitele stavby
v 1. týdnu ledna 2008 a doposud mi
firma stále jen slibuje, že se technik při-
jede na dveře podívat, aby mohla být
uplatněna reklamace. Zatím se však
nikdo nedostavil. 

Jak mám postupovat vůči firmě, aby
mi uznala reklamační nárok
a vyměnila dveře? Lze provést nějaké
právní kroky v případě, že jsem podal
reklamaci e-mailem a ne písemně? 

ODPOVĚĎ:
Doporučuji kontaktovat Českou obchodní
inspekci na stránkách www.coi.cz
s podnětem na prošetření dodržení lhůty pro
vyřízení reklamace, která je stanovena záko-
nem o ochraně spotřebitele. Doporučuji
také zaslat zhotoviteli doporučený dopis
s dodejkou, ve kterém jej vyzvete ke splnění
jeho zákonné povinnosti k vyřízení reklama-
ce. 

Zároveň nafoťte vadu dveří a tyto fotky
zašlete spolu s dopisem. Dodejte, že pokud
bude odmítat splnit svou zákonnou povin-
nost, budete se bránit všemi dostupnými
prostředky, tedy i soudně. 

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

Poradenská linka 900 080 808 
(8 Kč/min.)

Kdysi to býval hrádek, ochraňující zdejší oby-
vatele. Ve 20. století ale potřebovala ochranu

stavba sama. Chodovská tvrz,  malebný nejstarší
objekt v naší městské části, se nyní nachází
v parku a v sousedství dalšího vznikajícího parku.
V roce 1953 to však byl smutný dům
s oprýskanou omítkou v cho -
dovském hospodářském
dvoře. Část stěn
p o d e p í r a l y
trámy, aby se
zdivo nehrou-
tilo. Objekt
však byl už od
19. století popi-
sován v odborné
a v populární literatuře.
Zájemci ji mají dodnes k dispozici.
Odborníci pamatovali na tvrz i v letech jejího
úpadku. Od nabytí platnosti zákona o kulturních
památkách 3. května 1958 se stala chráněnou
nemovitou památkou v rámci Středočeského
kraje, od ledna 1968 v rámci Prahy. Tehdejší míst-
ní kronikář Ladislav Beran upozorňoval na hava-

rijní stav budovy. Proměna ale nastala až při
výstavbě Jižního Města. Zpočátku zdánlivě ještě
k horšímu. Objekt, zbavený okolního dvora, dále
chátral, rekonstrukce se odkládala. Přišli archeo-
logové a PhDr. Václav Huml shledával vše, co
mohlo podtrhnout význam památky. Projektanti,

zprvu Ing. arch. V. Roth-
bauerová a po ní Ing.

arch. M. Burian,
v sedmdesá tých

letech minulé-
ho století hle-
dali co možná

původní tvář
tvrze. 

Zrekonstruovaná tvrz,
zpřístupněná v roce 1988,

se stala nejen malebným dědictvím
po předcích, ale místem spojeným s živou kultu-
rou i s novými tradicemi. Dnes je Chodovská tvrz
č.p. 86 vedená v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR pod číslem 40786/1-1682, v trvalé
péči úřadu městské části. ◗

Jiří Bartoň

Naše městská část má v současnosti šest
seniorských klubů: Křejpského 1,

Křejpského 2, Šalounova, Blatenská,
V Benátkách a v Jarníkově ulici. Kluby vykazu-
jí pestrou a bohatou činnost, především kultur-
ní a vzdělávací. Oblíbené jsou akce spojené
s hudbou, zpěvem a tancem, návštěvy činoher,
muzikálů a baletů. Funguje vzdělávací oblast,
především přednášky z literatury, historie
a malířství.

Jednotlivé kluby mají vlastní zajímavou čin-
nost. KS Šalounova organizuje kavárenské
odpoledne, KS Křejpského  pondělní hudební
odpoledne, KS Benátky pořádá soutěže, KS
Blatenská má čtvrteční zpěvy s hudbou
a kroužek šachistů. Navíc pro všechny kluby
pracovníci centra během roku organizují
mnoho velkých akcí. Únorové tradiční vepřové
hody a masopust, březnové setkání se starostou
Prahy 11, spojené s maškarním bálem. Konec
dubna patří  reji a pálení čarodějnic v zahradě
Křejpského. Koncem května se konají velkole-
pé Sportovní hry seniorů, přesahující svým
významem rámec našeho regionu.

Podzim nabízí opět setkání se starostou,
posvícenskou, mikulášskou nebo sil ves trov skou
zábavu. Pracovníci centra každoročně v září
zajišťují také týdenní rekreační pobyt pro seni-
ory. Organizují různé celodenní výlety vlasti-
vědného charakteru. Výčet akcí, pořádaných
pracovníky centra nebo jednotlivými kluby,
není zdaleka úplný. Za bohatou činností pro
seniory stojí velké úsilí všech pracovníků cent-
ra služeb a předsedů jednotlivých klubů. Jim
patří velký dík.

Rada seniorů Jižního Města doporučuje
seniorům, kteří mají zájem o různorodou čin-
nost v našich klubech, aby se obrátili nejdříve
na pracovníky v Šalounově ulici 2025, kde se
dozvědí vše potřebné. Rovněž uvítáme iniciati-
vy týkající se případného rozšíření nebo zkva-
litnění činnosti seniorských klubů. ◗

Doc. PhDr. Jaroslav Kobr, CSc., 
člen Rady seniorů Jižního Města

Chráněná Chodovská tvrz

Klubová činnost seniorů 

Hravost a zábava není jen otázkou věku,
to dokázaly účastnice březnového setká-
ní seniorů. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Radnice jedenácté městské části zahájila
pravidelné vysílání přenosů všech zasedá-

ní zastupitelstva. První přímý přenos jste
mohli zhlédnout již 20. března ve vysílání
kabelové televize Metropol TV, která vysílá na
území městské části  Praha 11. 

„Snažíme se zvyšovat servis občanům,
jimž bychom i tímto způsobem rádi přiblí -
žili naší práci a informace, na které mají
nárok,“ říká starosta Dalibor Mlejnský.
Současně bude přenos živě vysílán v tech -

nologii streamingu na webových stránkách
www.praha11.cz (nebo přímo na
www.praha11.metropoltv.cz/zastupitelstvo).
Na téže webové adrese budou také zveřejněny
videozáznamy veškerých zasedání. 

„Videozáznamy jsou přehledně roztříděny
podle bodů jednání. Archiv je vybaven fulltex-
tovým vyhledávačem, který občanům kdyko-
liv umožní snadnou orientaci a nalezení
konkrétních bodů jednání, které je zajímají,“
dodává starosta Mlejnský.

A jak takový záznam vzniká? Vlastní video -
přenos je vyráběn na čtyři kamery (dvě static-
ké, pokrývající celkové pohledy do sálu, a dvě
„očka“ obsluhovaná kameramany, která sní-
mají detaily jednajících a dalšího dění v sále).
Výstupní obraz přímého přenosu je pro snad-
nější orientaci diváka vybaven přehlednou
infografikou. Zvuk je kvalitně zaznamenáván
nejen mikrofony, do kterých hovoří jednající,
ale i s pomocí mikrofonů rozmístěných v sále.
Kvalita záznamu a systém jeho archivace se
snadným vyhledáváním pak umožňuje nahra-
zení dosavadního systému, kdy záznamy jed-
nání byly přepisovány stenografkami
a dodatečně přepisovány.

Jak jsem se
mohl…
Zástupce starosty
Jan Meixner (ODS) 
komentuje

Nedávno jsem byl na poradě ředitelů
základních a mateřských škol přítomen

prezentaci „Poradkyně pro bezpečný interiér“,
která informovala jak vybavit školní a školkové
třídy, aby byly bezpečné. Dozvěděl jsem se, jaká
nebezpečí číhají na děti, pokud se ocitnou
v blízkosti jakéhokoliv klasického rohu, třeba
u stolu, nebo klasické hrany, třeba u krytu na
topení a jaká zranění mohou vzniknout uklouz-
nutím na běžné podlahové krytině… Takže,
rohy a hrany zaoblit a podlahové krytiny pou-
žívat pouze s protiskluznou úpravou…! 

Vzpomínám si, že když výška našich dětí, ale
i dětí našich přátel, dosáhla hodnoty deseti cen-
timetrů nad okraj stolu, vysvětlili jsme jim
s manželkou, že když nebudou dávat pozor, roz-
bijí si čumáčky. A když budou lítat jako splaše-
ní, natlučou si prdýlky. Za nějaký čas si
vyzkoušely, že máme pravdu a bylo po problé-
mu. Přesně tak to totiž kdysi udělali naši rodiče.

V té souvislosti jsem si vzpomněl na jiné
jednání na téma „Nemotivovaná mládež
a nízkoprahové kluby“, ve kterých se tato sku-
pina lidí setkává, a mé myšlenky se opět vráti-
ly do minulosti. Hudební škola, sportovní
klub, skautská organizace a báječné rodinné
akce. Tak vypadalo moje dětství a po letech
i mých dětí. Motivace jak prožít volný čas byla
tím posledním, co jsme řešili.

A poslední vzpomínka v té souvislosti patři-
la mému tátovi. Neumím si představit, že bych
si mu doma stěžoval na paní učitelku proto, že
na mě křičela, nebo na pana učitele, že mně
zakroutil uchem, protože jsem zlobil. A já zlo-
bil. V takovém případě by mi táta ještě jednu
přidal. A vlastně i díky tátovým pohlavkům
jsem nikdy žádný nízkoprahový klub nepotře-
boval. Dodatečně… díky tati.

Někdy mě napadá, jak jsem se mohl bez
výše uvedených a jim podobných vymožeností
dožít svého věku… ◗

Jak žít se psem? Bez problémů
Úspěšné eko pořady pro děti s hady mají své

pokračování. Zajímavý vzdělávací projekt
o bezproblémovém soužití dětí se psem připravil
odbor školství a kultury a je vhodný pro děti 
z 1.–5. tříd základních škol. Pilotní díl projek-
tu se uskutečnil ve čtvrtek 3. dubna od 14 hodin
v Základní škole K Milíčovu. Pro kluky a holky
ze školní družiny bylo setkání se psím kamará-
dem příjemným zpestřením školního odpoled-
ne. Děti se srozumitelnou formou dozvěděly
spoustu zajímavostí
z psího

života, co pejsci potřebují a hlavně to, jak se
mohou vyhnout chybám, kterých se při styku
s cizím psem často dopouštějí. To, že se děti
mohou zapojit do programu a stát se jeho sou-
částí, je moderní a nenásilná forma vzdělávání,
kterou oceňují jak děti, tak i lektoři
a pedagogové, kteří se na ní podílejí. Výklad
odborníka se střídá s ukázkami cviků speciálně
připravovaného psa a s praktickou  ukázkou
vrozených signálů v psí řeči. V závěru programu
si děti společně na základě předvedených uká-
zek vybraly nejlepší postup při setkání s cizím
psem. Děti se mohou na cokoli zeptat, sledují

zvládání různých úkolů, které zvíře plní.
Bezkonfliktnost psa zaručuje jeho úspěš-

ně složená zkouška z canisterapie.
Projekt se uskuteční postupně na
všech základních školách, jejichž
zřizovatelem je naše městská část,
od začátku dubna do konce červ-
na letošního roku. ◗

Dana Foučková

Televizní Aktuál ve vysílání
Zasedání Zastupitelstva  MČ Praha 11 v přímém přenosu 

Hravá forma výuky a zapojení do progra-
mu. Ideální kombinace. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Kontaktní
fenka Rózinka za
odměnu ochotně

plnila úkoly.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Rok se s rokem sešel a naše městská část opět
vyhlásila a odměnila své nejlepší učitele.

Nejvyšší patro hotelu Opatov se 26. března
zaplnilo vybranými pedagogy, kterým přišel
osobně poděkovat starosta Dalibor Mlejnský za
jejich náročnou práci. Odměnou jim byly kvě-
tiny a dárkové poukázky. Odpoledne zpestřilo
hudební vystoupení souboru Estrella ze
Základní umělecké školy Jižní Město.
S nekonvenční divadelní ukázkou se představil
školník Zdeněk Buchal, kterého Gymnasium
Jižní Město nominovalo na nejlepšího pedago-
ga své školy.  Ředitel gymnázia Mirek Hřebecký
řekl: „Pro mnoho studentů je Buchal inspirativ-
ní osobností, kterou si budou z gymnázia
možná pamatovat déle než leckterého vyučují-
cího, je brán jako autorita a funguje jako pomy-
slné dělítko mezi studenty a učiteli.“ ◗

Dana Foučková

Nejlepším učitelem se stal školník

V březnu se třídy 3. B a 4. B z naší školy
zúčastnily zajímavého projektu Živá 

knihovna, který pro ně připravila organizace

OPIM. Z žáků se stali čtenáři v knihovně, ale
místo knížek si vypůjčili člověka, který patří
k nějaké menšině. S ním si pak povídali, vyzví-
dali vše o tom, jak takový člověk žije, co ho
trápí, s čím má problémy a jak je řeší.

Přestože byl projekt pro děti časově i citově
náročný, zvládly vše překvapivě dobře.
Nevyrušil je ani zvonek, který vyměřoval čas

na přestávky. Některé si poprvé v životě popo-
vídaly s vozíčkářem, nevidomou dívkou,
gayem, policistou, nebo osobním asistentem
postiženého člověka. Příjemné to bylo i pro
zástupce OPIMu, kteří byli překvapeni
zájmem a porozuměním u tak malých dětí.

Oni sami si vyzkoušeli práci s žáky prvního
stupně poprvé.

Doufejme, že spolupráce s touto organizací
nekončí a uvidíme se brzy na další prima akci.
O tom, že se dětem líbilo, svědčí i ukázky
z volného psaní, které následovalo po skončení
Živé knihovny. ◗

Mgr. Lipertová, Mgr. Bachurová,
třídní učitelky zúčastněných tříd, ZŠ Mikulova

SEZNAM OCENĚNÝCH PEDAGOGŮ
Mateřské školy
MŠ Blatenská 2145    Jarmila Krotká
MŠ A. Drabíkové 536  Marie Kostrhůnová
MŠ Hrabákova 2000     Lenka Vosáhlová
MŠ Hroncova 1882       Růžena Haaseová
MŠ Janouchova 671    Zdeňka Karlssonová
MŠ Jažlovická 2119         Ivana Pelcová
MŠ Konstantinova 1480    Kamila Jakubcová
MŠ Křejpského 1503        Petra Jančaříková
MŠ Markušova 1556        Lenka Wildová
MŠ Mírového hnutí 1680    Stanislava Mrzenová
MŠ Madolinka, Modletická 1402 Hana Bubelová
MŠ Stachova 518            Jana Balounová
MŠ Sulanského 693     Kateřina Jelínková
MŠ V Benátkách 1751         Eva Viktorie Svatošová
MŠ Vejvanovského 1610    Jiřina Matějková
Základní školy
ZŠ Campanus,
Jírovcovo nám. 1782 Milena Janíčková
ZŠ Donovalská 1684     Eva Petříková
ZŠ Chodov, Květnového vít. 57 Jiřina Poláková

ZŠ Ke Kateřinkám 1400   Zdeňka Černá
ZŠ K Milíčovu 674  Marta Menšíková
ZŠ Květnového vít. 1554 Jana Mertová
ZŠ Mendelova 550   Libuše Grimová
ZŠ Mikulova 1594 Václava Fabiánková
ZŠ Pošepného nám. 2022 Eliška Svobodová
ZŠ Klíček, Donovalská 1863 Šárka Poláková
ZŠ a SŠ Kupeckého 576  Marcela Smažíková 
ZŠ a SŠ waldorfská, Křejpského 1501 Jindra Váchová

Ostatní
ZUŠ Jižní Město, Křtinská 573 Ilijana Nikolová
DDM Jižní Město, Šalounova 2024 Veronika Belešová
Střední školy
Gymnázium Budějovická  Lenka Vačkářová
– odloučené pracoviště Pošepného nám. 2022
Gymnasium Jižní Město, Tererova 2135 Zdeněk Buchal
SŠ Podnikatelská akademie, s. r. o., Helena Linhartová
K Milíčovu 674          
Střední škola reklamní tvorby MICHAEL, Dana Zemanová
Machkova 1646                                                       
Střední škola managementu a služeb, s. r. o., Tatiana Ružbacká
Schulhoffova 844  

Kvarteto Estrella, příjemná hudební
součást slavnosti. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Svérázný školník Buchal
pobavil i překvapil.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Workshop a živá mikulovská knihovna

Klárka:
Živá knihovna je užitečná

v tom, že si nemůžeme jen tak na ulici
povídat s nevidomým a tady ano. Přeji

všem postiženým, aby se uzdravili.
A pokud to nejde, tak jim přeji,

aby byli šťastní.

Adélka:
Bylo užasný dozvědět se,

jak žijí jiní lidé – třeba slepá
holka, policajt nebo vozíčkář. Sice jsem

byla jen s gayem a slepou paní, ale bylo
to úžasné. Gay má hezký a zajímavý život

a slepá paní taky. Byli moc hodní a suproví.
Dostala jsem strašně velké ponaučení

a budu to vyprávět mamince, sestře, tátovi
i mojí křečici Mimi. Přeji si, aby ke všem

přišla Živá knihovna. Je to ta nej-
lepší knihovna na celém

světě!!!

Tom:
Mám z toho dobrý

pocit. Dalo mi to jiný pohled
na svět. Bylo to moc zajímavé.

S vozíčkářem jsem mluvil poprvé
v životě a byla to zábava, ale

i poučení. Mohli by přijít zase. Budu
o tom vyprávět rodině a hlavně

o tom budu ještě pře-
mýšlet.
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Slyšíte v Chodovské tvrzi hlas a říkáte
si, tu charakteristickou barvu baryto-

nového hlasu přece znám. Vzápětí se
mezi lidmi objeví elegantně šedovlasý
muž a je jasno: zpěvák Milan Drobný.
Měl dobrou náladu a ochotně odpovídal
na otázky pro Klíč. 

Milan Drobný právě vydal nové
cédéčko pod názvem Na jednom polštá-
ři, pod jednou dekou. Osmnáctého
března měl koncert v Semaforu coby
tamní legenda. Právem, v šedesátých
letech zněl mnohokrát jeho hlas
z portálu původního divadla. Známý
byl tehdy už z kavárny Vltava
a vystupoval v těch letech s různými
orchestry a skupinami. S J. Brabcem
zakládali Country Beat. 

Také v dalších desetiletích bylo možné zpě-
váka slyšet z pódií i z četných nahrávek. V jeho
podání utkvěly posluchačům takové hity, jako
Kytky se smály, Píseň pro kočku, Běž, řekni to
těm skalám, Najdu klíč a vejdu bránou –
a mnohé jiné. Sám písně skládal, a nejenom pro
sebe. 

Legenda – a stále populární zpěvák. Ještě
před koncem letošního března měl další kon-
cert v Kulturním centru Novodvorská. Spolu
s Yvonne Přenosilovou, druhým hostem byl
americký zpěvák David Wiljo Kangas. 

Prahu 11, přiznává Milan Drobný bydlící
v Jirnech, zná i nezná. Když se ale rozpovídá,
zážitků odtud přibývá. Byl tu nedaleko na teni-
sovém turnaji, do TOP Hotelu chodí na boxer-
ské zápasy a vybrané módní přehlídky. 

Často zavítá do Galerie Chodovské tvrze,
líbí se mu výstavy i atmosféra vernisáží. Slova
pronesená v úvodu  výstavy umělců ze Vsetína
a expozice z minulosti regionu na schodišti
tvrze ho vedly k trochu tesknému konstatová-
ní, že u nás mnozí znají Dolomity a různá pří-
mořská letoviska lépe než půvaby Beskyd nebo

třeba Vysočiny. „Doma bychom to měli znát
nejdřív a pořádně.“ Snoubenka Helena, říká
ovšem Helenka, je manažerkou První novinové
služby, která má v regionu „hlavní stan“. Tak
společně občas zajdou někam na kávu nebo…,
prostě příjemně posedět. Setkává se
s houslovým virtuózem Jaroslavem Svěceným,
poznal starostu Dalibora Mlejnského, navště-
vuje kurátora galerie Milana Martiníka. Těší se
do curlingové haly. Jako bývalý hokejista, říká,
má blízko k ledové ploše v každé podobě.  

Na podzim připravuje Milan Drobný velké
turné čtyřiceti koncertů s orchestrem Václava
Hybše. Bude si přitom připomínat pětačtyřicet
let svého působení na pódiích. Zpěvák swingo-
vého stylu má mnoho oddaných posluchačů.
Píšící zpěvák, další možná charakteristika. První
knížka se jmenovala Hvězdy kolem mě. Teď
chystá sedmou – Lidé kolem mě. Od března
taky moderuje country hitparádu rádia To com. 

Vydání cédéčka nebyla práce snadná ani
organizačně, vzpomíná ještě M. Drobný.
Zřizoval kvůli tomu vlastní vydavatelství.
Umožnilo mu to „jít dolů s cenou“. Přitom
chce čtyřicet procent z prodeje věnovat dvěma
neziskovým organizacím, Pomocné tlapky
a Nejsi sám. Znáte je? Ta druhá se věnuje opuš-
těným dětem z dětských domovů, ta předchozí
obětavým asistenčním psům. 

Jiří Bartoň  

www.praha11.cz Klíč 8 ■ 2008

Rozhovor s osobností 9

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Tentokrát jsme pro vás vybrali lidovou pranostiku, která praví: Jak hluboko v dubnu
(1. část tajenky), tak hluboko (2. část tajenky).
Vyluštění tajenky zasílejte do 22. dubna na adresu redakce Klíče nebo osobně zane-

ste do redakce Klíče. Tři vylosované výherce odměníme krásnou knihou z nakladatel-
ství Metafora.
www.metafora.cz

Našel Klíč                     a vešel 
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Základní kameny u nás

Deska na konci
V hale nad západním schodištěm do stanice

metra v Hájích se nachází mramorová
pamětní deska. Není nijak pyšná, téměř splývá
s ostatním obložením. Nebyla vložena na začát-
ku stavby do základů, stala se součástí stanice při
jejím dokončení. Obsahuje řadu věcných údajů,
vlastně odpovědi na většinu základních otázek
každého reportéra: Kdo? Kde? Kdy? Jak? Co?
Proč? Suché řádky připomínají chvilky na pod-
zim roku 1980, kdy si dosavadní „jihoměšťané“,
ale také lidé z okolních obcí, slastně vydechli. Po
různých zkouškách tehdy 7. listopadu konečně
začal pravidelný provoz na prodloužené části
trasy metra C z Kačerova do Hájů. Označen je
jako 2. provozní úsek. V obráceném směru, za

stanicí Florenc, je stavebně živo dodnes. Trasa
z Hájů dál ale nejspíš nebude nikdy prodlužo-
vána, stanice se nachází na návrší. A tak zde zřej-
mě bude natrvalo konečná. ◗

Jiří Bartoň

Klíč 8 ■ 2008 www.praha11.cz

10 Život na Jižňáku

Jednotlivé části katastru mají tato
jména:

„Na fořtě“ jest část kat. obec. (uvedena
v katas. mapě pod zn. č. k. 65/1), která rozklá-
dá se po pravé straně silnice od Chodovce
k Chodovu ležící a hranici její zakončují aleje
u potravního úřadu.

„V Hájku“ jest část. obec. (č. k. 68), která
nalézá se za polnostmi „Na fořtě“. Nyní jest
tam ovoc. zahrada.

Oba tyto díly „V Hájku“ a „Na fořtě“ oddě-
leny jsou od sebe cestou od Roztyl ke
Kunraticům vedoucí.

Č. k. 82/1,90/1 má název „Za svatým
Izidorem“. Nalézá se mezi oběma alejemi, které
ze silnice pražské směrem k lesu vybíhají. (Alej
u pot. čáry a alej „U staré školy“.) Uprostřed
nich nalézá se malý remísek č. k. 73.

Pozemky ohraničené úvozovou cestou od
„Křížku“ při silnici pražské, do Kunratic
vedoucí, silnicí pražskou k Šeberovu běžící,
úvozovou cestou od „Lomu“ k úvozové cestě

kunratické a cestou jelenskou nesou název 
„U krkavčí hrušky“.

Od těchto na jih k Šeberovu jsou pozemky
„Na jelenách“.

Po levé straně silnice pražské od Chodovce
k Chodovu běžící (č. k. 34/1.) nesou pozemky
název Chodovec. Uprostřed nich je remísek.
Pozemky ty jdou až k chodovskému dvoru.

Pozemky mezi silnicí hostivařskou
a záběhlickou cestou od školy k Záběhlicím
vedoucí nesou název „Na Horkách“, kde jsou
mrtvé lomy „Na Skalce“.

Část katastru ležící od cesty „U křížku při
silnici hostivařské“ k Hájům na jih nese název
„v Dolním Opatově“. Jižnější jejich část nazý-
vá se „Hoření Opatov“.

Od „Hoř. Opatova“ na jih podél miličovské
cesty nesou poz. název „K Miličovu pod ces-
tou“ a „K Miličovu nad cestou.“

Mezi pak cestou pražskou a kateřinskou
jsou pozemky „nad Šeberovem“. ◗

(Pokračování)
Jiří Bartoň, kronikář MČ

Hromadná rvačka. Odpoledne 13.
března obdržela služebna Chodov oznáme-
ní, že se u nedaleké lávky pro pěší u dálnice
D1 pere velká skupina osob. Na služebně se
právě nacházeli dva strážníci a zástupce ředi-
tele pro okrsky, kteří ihned po obdržení
zprávy vyrazili na místo. 

Zde se mezi sebou pralo přibližně třicet
osob převážně asijské národnosti.  Na místo
byly vyslány všechny hlídky městské policie
z Prahy 11 a posily z místních oddělení
Policie ČR. 

Strážníci svým zásahem ukončili rvačku
a na místě našli tři sečnou zbraní zraněné
osoby, z toho jednu ženu těžce a dva muže
lehce. Strážníci těmto osobám poskytli první
pomoc a přivolali záchrannou službu. 

Svědkové zároveň popsali ženu asijské
národnosti, která postižené vážná zranění
způsobila a po činu utekla. 

Během krátkého pátrání jeden ze strážní-
ků násilnici zadržel a pro podezření ze spá-
chání trestného činu ublížení na zdraví byla
posléze předána Policii ČR k dalšímu šetře-
ní.

Dobývali se do bytu. Hlídku
městské policie 22. března požádal neznámý
muž o pomoc, neboť se jeho bývalá přítelky-
ně společně s neznámým mužem dobývala
do jeho bytu. 

Na místě strážníci oba dotyčné zadrželi.
Následnou lustrací strážníci zjistili, že po
ženě je vyhlášeno celostátní pátrání, proto ji
předali na Policii ČR. ◗

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Detail „křížku při silnici hostivařské“. Při
stavbě Jižního Města byl přemístěn před
kostel vystavěný v r. 1938. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Jízda závoďákem 
V rámci představení závodního týmu Offroad Centrum Praha, který 26. dubna 2008 bude

hájit české barvy v mezinárodním automobilovém závodě Central Europe Rallye, jenž je
náhradou za zrušenou Rallye Dakar, bude možné si prohlédnout nejen závodní auta, ale děti se
v nich budou moci nechat i svézt. Akce je naplánovaná na 17. dubna od 14 do 17 hodin v okolí
metra Opatov u centrálního parku. Jedním z pilotů je i radní hlavního města Prahy Jiří Janeček,

který na snímku předvádí přednosti vozu. 

Řádky z kroniky Chodova

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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OPTIKA H & P
❐ zhotovení brýlí za hotové i na lékařský předpis
❐ opravy brýlí
❐ veškeré optické služby za výhodné ceny pro zákazníky

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

Praha 4, tel.: 267 915 916

PROPO podlahové studio - Josef Nykl
Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu

těchto materiálů pro byty i objekty:
plovoucí podlahy, PVC, koberce, linoleum, korek, vlysy (i renovace), Flotex, čistící zóny

Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00  Praha 4
tel./fax: 272 913 518, GSM: 602 224 745

www.propostudio.cz, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt  900–1200 1400 –1700,  Pá 800–1200, 1400–1600

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

ZLATNICTVÍ  J. Güttner
VELKÝ VÝBĚR ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

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

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

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

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

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

Jsme již 16 let na trhu s nemovitostmi...

Telefon: 257 324 295,
222 210 573

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

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

kompletní práce, materiál, revize

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

JEN U NÁS 
Z D A R M A

projekt + vyřízení stavebního 
ohlášení v ceně 7 000 Kč

ZAJ IŠŤU J EM E VŠE

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, 
bytů a nebytových prostor

■ obklady ■ dlažby ■ malování ■ štukování
■ plovoucí podlahy

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

RY
CH

LE
 ■

LE
VN

Ě 
■

K
VA

LI
TN

Ě

RY
CH

LE
 ■

LE
VN

Ě 
■

K
VA

LI
TN

Ě

☎ 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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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

Cukrárna u Barunky
(bývalá Cukrárna REZA, 
Domov pro seniory, Donovalská 2222)
Zákusky, chlebíčky, káva, čaj a další.
Objednávky na slavnostní dorty. 
Příjemné posezení
Dětský koutek (klouzačka, tabule aj.)
Otevírací doba 11–19 hodin  
Tel.: 272 655 984

Nově zrekonstruované prostory!
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12 Termíny čištění na Jižňáku

Zahájení blokového čištění komunikací v
jednotlivých termínech je v 7 hodin s

dokončením prací v 16 hodin.
7. května 22. 4., 1. 7., 2. 9., 21. 10. ■ Do bro -
volského 15. 4., 24. 6., 26. 8., 14. 10. ■ Do no -
valská (úsek Brechtova–Ke Stáčírně) 15. 4., 24. 6.,
26. 8., 14. 10. ■ Dunovského 23. 4., 2. 7., 3. 9.,
22. 10. ■  Hejplíkova 23. 4., 2. 7., 3. 9., 22. 10. ■
Chodovecké náměstí 23. 4., 2. 7., 3. 9., 22. 10.
■ K Dubu 22. 4., 1. 7., 2. 9., 21. 10. ■ K Remízku
22. 4., 1. 7., 2. 9., 21. 10. ■ Kazimírova 16. 4., 
25. 6., 27. 8., 15. 10. ■ Ke Skále 15. 4., 24. 6., 26. 8.,
14. 10. ■ Ke sv. Izidoru 22. 4., 1. 7., 2. 9., 21. 10.
■ Klecandrova 23. 4., 2. 7., 3. 9., 22. 10. ■ Kol -
mistrova 23. 4., 2. 7., 3. 9., 22. 10. ■ Kryštofova
16. 4., 25. 6., 27. 8., 15. 10. ■ Lažanského 22. 4.,
1. 7., 2. 9., 21. 10. ■ Malebná 22. 4., 1. 7., 2. 9.,

21. 10. ■ Med kova 22. 4., 1. 7., 2. 9., 21. 10. ■

Mirošovská 16. 4., 25. 6., 27. 8., 15. 10. ■

Mokrá 23. 4., 2. 7., 3. 9., 22. 10. ■ Na Sádce
23. 4., 2. 7., 3. 9., 22. 10. ■ Nad Lomy 23. 4., 
2. 7., 3. 9., 22. 10. ■ Nad Pahorkem 23. 4., 2. 7.,
3. 9., 22. 10. ■ Nedbalova 15. 4., 24. 6., 26. 8., 
14. 10. ■ Obrovského 23. 4., 2. 7., 3. 9., 22. 10.
■ Pa cajevova 16. 4., 25. 6., 27. 8., 15. 10. ■

Piš těkova 15. 4., 24. 6., 26. 8., 14. 10. ■ Pod Vo -
dojemem 22. 4., 1. 7., 2. 9., 21. 10. ■ Ru janská
15. 4., 24. 6., 26. 8., 14. 10. ■ Saudkova 23. 4., 
2. 7., 3. 9., 22. 10. ■  Skřiva nova 22. 4., 1. 7., 
2. 9., 21. 10. ■ Starobylá 16. 4., 25. 6., 27. 8., 
15. 10. ■  Stýblova 23. 4., 2. 7., 3. 9., 22. 10. ■

Šperlova 15. 4., 24. 6., 26. 8., 14. 10. ■ Švabin-
ského 22. 4., 1. 7., 2. 9., 21. 10. ■ Švecova
15. 4., 24. 6., 26. 8., 14. 10. ■ U Kolonie 22. 4., 

1. 7., 2. 9., 21. 10. ■ U Nové dálnice 23. 4., 2. 7., 
3. 9., 22. 10. ■ U Rybářství 16. 4., 25. 6., 27. 8., 
15. 10. ■ U Stojanu 23. 4., 2. 7., 3. 9., 22. 10. ■

U Transformační stanice 16. 4., 25. 6., 27. 8.,
15. 10. ■ V Benátkách 22. 4., 1. 7., 2. 9., 21. 10.
■ V Lomech 23. 4., 2. 7., 3. 9., 22. 10. ■

V Opatově 23. 4., 2. 7., 3. 9., 22. 10. ■

Vá peníkova 23. 4., 2. 7., 3. 9., 22. 10. ■ Verdiho
22. 4., 1. 7., 2. 9., 21. 10. ■ Volkovova 15. 4., 
24. 6., 26. 8., 14. 10. ■ Vycpálkova 15. 4., 24. 6.,
26. 8., 14. 10. ■ Voj tíškova – prostřední par -
koviště 16. 4., 25. 6., 27. 8., 15. 10. ■ Wagnerova
16. 4., 25. 6., 27. 8., 15. 10. ■ Za Rybářstvím
16. 4., 25. 6., 27. 8., 15. 10. ■  Zakouřilova
22. 4., 1.7., 2. 9., 21. 10. ■ Zastrčená 23. 4., 
2. 7., 3. 9., 22. 10. ■ Zimákova 23. 4., 2. 7., 3. 9.,
22. 10. 

Technická správa komunikací hl. m.
Prahy (dále jen TSK) zahájila v dubnu

blokové čištění komunikací na území měst-
ské části Praha 11. Jedná se o komplexní
strojní i ruční úklid vozovek spojený
s případným odtahem automobilů.
Podrobné informace o blokovém čištění
v dané lokalitě je možné také nalézt na
internetových stránkách TSK na adrese
http://www.tsk-praha.cz přímo na hlavní
stránce webu v odkazu „Čištění komunika-
cí“. Přímo v ulicích bude sedm dní před plá-
novaným čištěním umístěna značka zákaz
zastavení s příslušným datem a časovým
úsekem.

Anežky Malé + parkoviště + spojka do ul.
Kupeckého 2. 4., 22. 5., 5. 8. ■ Anny
Drabíkové 29. 4., 18. 6., 28. 8. ■ Arkalycká
2. 4., 22. 5., 5. 8. ■ Augustinova (úsek
Gregorova – Ryšavého) 28. 4., 27. 6., 27. 8. ■

Augustinova (mimo úsek Gregorova–Ryša -
vého) 24. 4., 12. 6., 26. 8. ■ Babákova 30. 4.,
19. 6., 1. 9. ■ Bachova 7. 4., 26. 5., 6. 8. ■

Bajkonurská 23. 4., 11. 6., 25. 8. ■ Benkova
+ parkoviště 2. 4., 22. 5., 5. 8. ■ Blatenská
30. 4., 19. 6., 1. 9. ■ Boháčova + parkoviště 
10. 4., 2. 6., 12. 8. ■ Bohúňova 14. 4., 3. 6., 
13. 8. ■ Borošova + parkovací záliv 17. 4., 
25. 6., 21. 8. ■ Brandlova + parkoviště 16. 4.,
9. 6., 18. 8. ■ Brechtova + parkoviště 10. 4., 
2. 6., 12. 8. ■ Brodského + parkoviště 22. 4.,
10. 6., 22. 8. ■ Cyprichova 23. 4., 11. 6., 25. 8.
■ Černockého 1. 4., 21. 5., 4. 8. ■ Dědinova
(úsek Filipova–Ryšavého) 28. 4., 27. 6., 27. 8.
■ Dědinova (úsek Filipova–Hrabákova) 24. 4.,
12. 6., 26. 8. ■ Donovalská (úsek Benkova–Ke
Stáčírně) + parkoviště 22. 4., 10. 6., 22. 8. ■ Do -
novalská (úsek Benkova – slepý konec) 2. 4.,
22. 5., 5. 8. ■ Doubravická 14. 4., 3. 6., 13. 8.
■ Dubnova + parkoviště 10. 4., 2. 6., 12. 8. ■

Emílie Hyblerové 2. 4., 22. 5., 5. 8. ■ Gre -
gorova + parkoviště 28. 4., 27. 6., 27. 8. ■

Hekrova + parkoviště 10. 4., 2. 6., 12. 8. ■

Hlavatého (úsek Štichova–K Milíčovu) 17. 4.,
25. 6., 21. 8. ■ Hlavatého (úsek Štichova –

slepý konec) 23. 4., 11. 6., 25. 8. ■ Hněv -
kovská 30. 4., 19. 6., 1. 9. ■ Hněvkovského
+ parkoviště 16. 4., 9. 6., 18. 8. ■ Holušická
28. 4., 27. 6., 27. 8. ■ Horčičkova 8. 4., 28. 5.,
7. 8. ■ Hrabákova 24. 4., 12. 6., 26. 8. ■

Hráského 15. 4., 4. 6., 14. 8. ■ Hrdličkova 
30. 4., 19. 6., 1. 9. ■ Hroncova 15. 4., 4. 6., 
14. 8. ■ Hrudičkova 24. 4., 12. 6., 26. 8. ■

Hviezdoslavova (úsek Prašná – Výstavní) 
29. 4., 18. 6., 28. 8. ■ Hvožďanská 28. 4., 
27. 6., 27. 8. ■ Chalupkova 16. 4., 9. 6., 18. 8.
■ Chomutovická 5. 5., 26. 6., 2. 9. ■ Ja -
nouchova + parkoviště 8. 4., 28. 5., 7. 8. ■

Jarešova 29. 4., 18. 6., 28. 8. ■ Jarníkova
15. 4., 4. 6., 14. 8. ■ Jašíkova 1. 4., 21. 5., 4. 8.
■ Jažlovická 14. 4., 3. 6., 13. 8. ■ Jeřábkova
1. 4., 21. 5., 4. 8. ■ K Jezeru 29. 4., 18. 6., 
28. 8. ■ K Milíčovu (úsek Domov důchodců –
slepý konec) 17. 4., 25. 6., 21. 8. ■ Kahovská
2. 4., 22. 5., 5. 8. ■ Kaplanova (úsek Klok -
nerova–Česká pojišťovna) 28. 4., 27. 6., 27. 8.
■ Kaplanova (úsek Kloknerova–Hrdličkova) +
parkoviště 30. 4., 19. 6., 1. 9. ■ Ke Ka te řin -
kám – parkoviště + záliv při č. p. 1403–1406 
5. 5., 26. 6., 2. 9. ■ Ke Škole 5. 5., 26. 6., 2. 9.
■ Klapálkova 28. 8., 27. 6., 27. 8. ■ Klírova
7. 5., 24. 6., 3. 9. ■ Klivarova 17. 4., 25. 6., 
21. 8. ■ Kloboukova 30. 4., 19. 6., 1. 9. ■ Klok -
nerova 28. 4., 27. 6., 27. 8. ■ Komárkova 
30. 4., 19. 6., 1. 9. ■ Konstantinova + parko-
viště 1. 4., 21. 5., 4. 8. ■ Kosmická 8. 4., 28. 5.,
7. 8. ■ Krejnická 28. 4., 27. 6., 27. 8. ■ Kro -
páčkova 8. 4., 28. 5., 7. 8. ■ Křejpského +
parkoviště 1. 4., 21. 5., 4. 8. ■ Křtinská 17. 4.,
25. 6., 21. 8. ■ Kulhavého 23. 4., 11. 6., 25. 8.
■ Kunínova + parkoviště 2. 4., 22. 5., 5. 8. ■

Kupeckého + parkoviště + propojka do
Anežky Malé 2. 4., 22. 5., 5. 8. ■ Květnového
vítězství (úsek Türkova–Markušova) + parko-
viště 9. 4., 29. 5., 11. 8. ■ Láskova 15. 4., 4. 6.,
14. 8. ■ Lečkova 1. 4., 21. 5., 4. 8. ■ Ledvinova
+ parkovací záliv 2. 4., 22. 5., 5. 8. ■ Leo -
poldova (úsek Brechtova–Ke Stáčírně) 10. 4.,
2. 6., 12. 8. ■ Leopoldova (úsek Ke Stáčír -
ně–Mírového hnutí) + parkoviště 22. 4., 10. 6.,
22. 8. ■ Machkova 9. 4., 29. 5., 11. 8. ■

Majerského + parkoviště 22. 4., 10. 6., 22. 8.

■ Malenická 15. 4., 4. 6., 14. 8. ■ Mandova
29. 4., 18. 6., 28. 8. ■ Markušova 9. 4., 29. 5.,
11. 8. ■ Matúškova + parkoviště 10. 4., 2. 6.,
12. 8. ■ Mejstříkova 17. 4., 25. 6., 21. 8. ■

Mendelova 8. 4., 28. 5., 7. 8. ■ Metodějova
+ parkoviště 1. 4., 21. 5., 4. 8. ■ Michnova +
parkoviště 7. 4., 26. 5., 6. 8. ■ Mikulova + par-
koviště 7. 4., 26. 5., 6. 8. ■ Mnichovická
23. 4., 11. 6., 25. 8. ■ Modletická + parkoviš-
tě 5. 5., 26. 6., 2. 9. ■ Nad Opatovem 1. 4., 
21. 5., 4. 8. ■ Nad Úpadem 29. 4., 18. 6., 28. 8.
■ nám. Kosmonautů 8. 4., 28. 5., 7. 8. ■

Nechvílova 15. 4., 4. 6., 14. 8. ■ Nešporova
8. 4., 28. 5., 7. 8. ■ Novomeského 23. 4., 11. 6.,
25. 8. ■ Ocelíkova 23. 4., 11. 6., 25. 8. ■

Otická 17. 4., 25. 6., 21. 8. ■ Petýrkova
24. 4., 12. 6., 26. 8. ■ Plickova 8. 4., 28. 5., 
7. 8. ■ Podjavorinské + parkoviště 7. 4., 
26. 5., 6. 8. ■ Radimovická + parkoviště 
14. 4., 3. 6., 13. 8. ■ Rašova, včetně slepých
ulic 17. 4., 25. 6., 21. 8. ■ Samohelova 22. 4.,
10. 6., 22. 8. ■ Schulhoffova + přilehlá parko-
viště 16. 4., 9. 6., 18. 8. ■ Stachova 29. 4., 
18. 6., 28. 8. ■ Staňkova 29. 4., 18. 6., 28. 8. ■

Steinerova 23. 4., 11. 6., 25. 8. ■ Stří brs -
kého 23. 4., 11. 6., 25. 8. ■ Sulanského 23. 4.,
11. 6., 25. 8. ■ Šalounova 1. 4., 21. 5., 4. 8. ■

Štichova (úsek Janouchova–Hlavatého) +
par koviště 17. 4., 25. 6., 21. 8. ■ Štichova
(úsek Janouchova–Opatovská) + parkoviště 
8. 4., 28. 5., 7. 8. ■ Šustova + parkoviště 7. 5.,
24. 6., 3. 9. ■ Tatarkova 23. 4., 11. 6., 25. 8. ■

Tererova 14. 4., 3. 6., 13. 8. ■ U Chodov -
ského hřbitova 1. 4., 21. 5., 4. 8. ■ U Po -
jišťovny 28. 4., 27. 6., 27. 8. ■ U Přehrady
(úsek Výstavní–Nad Úpadem) 29. 4., 18. 6., 
28. 8. ■ veřejná část parkoviště od Mí ro -
vého hnutí k ul. Hekrova 10. 4., 2. 6., 12. 8.
■ V Hájích 29. 4., 18. 6., 28. 8. ■ V Jezírkách
1. 4., 21. 5., 4. 8. ■ V Průčelí + parkoviště 
9. 4., 29. 5., 11. 8. ■ Valentova (mimo parko-
vacích ploch při ul. Türkova) 9. 4., 29. 5., 11. 8.
■ Vejvanovského + parkoviště 7. 4., 26. 5., 
6. 8. ■ Vidimova 14. 4., 3. 6., 13. 8. ■ Voj -
tíškova 15. 4., 4. 6., 14. 8. ■ Zdiměřická 14. 4.,
3. 6., 13. 8. ■ Zlešická 15. 4., 4. 6., 14. 8. ■

Ženíškova 9. 4., 29. 5., 11. 8. 

Blokové čištění ulic ve správě Technické správy komunikací 

Termíny čištění komunikací ve správě MČ Praha 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 V PRAZE, 2+kk, 3+1, družstevní nebo osobní vlast-
nictví, platba hotově! Tel.: 722 509 947.

■ KOUPÍM BYT, rod. dům, kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu, na
vel. ani vlast. nezál., i za odstupné – náj., družst., LBD, i nečlena
družst., služeb., podnik. apod., dekret do výměny mám. Uhradím za
vás dluhy, vyřídím i právně komplik. případy, stáhnu soudní výpověď,
žalobu atd. Koupím i byt neopráv. obsaz., s nežád. nájemníkem, příp.
dám náhr. byt či domek mimo Prahu a doplatek apod. Platím
v hotovosti, záloha možná ihned. Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.

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

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

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

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

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

■ 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.

SLUŽBY

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

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

■ 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

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

■ OPRAVY PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ, karmy, sporáky, topidla,
WAW. Tel.: 212 239 025, 605 102 123.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ BYTOVÝ ARCHITEKT – 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

■ KŮS-TELEVIZNÍ SERVIS. OPRAVY TELEVIZORŮ, mob. telefo-
nů, odbloky, oxidace, digitální TV. Tel.: 602 832 751, 272 914 092.
Servis a prodejna: Korunní 19, P-2, 12-18 hod.

■ MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE – FA. AMAL. Rychle, kvalit-
ně, levně, kdykoliv i o víkendu. Tel.: 603 446 643, 608 446 643, 
606 556 547, www.amal.cz

■ SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON – SPOUŠTĚCÍ GARNYŽE, žalu-
zie všech typů. Tel./fax: 271 914 222, mobil: 602 371 996.

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

■ NABÍZÍME HYPOTEČNÍ ÚVĚRY NA BYDLENÍ s fixní úrokovou
sazbou na 5 let 4,88 %. 0 % popl. za zpracování. Bližší info na telefo-
nu 724 314 979 pí Karafiátová.

OSTATNÍ

■ BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-PRODÁVÁME: ledničky,
porcelán, obrazy a likvidace pozůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na uni-
versitním statku 1a, P10-Malešice. Tel.: 603 865 336, 274 779 716.

■ VÝUKU ZPĚVU NABÍZÍ ZPĚVAČKA S DLOUHODOBOU
praxí. Praha – Jižní Město. Mobil: 720 169 131.

■ PŘIJMEME ŽENU DO VÝROBY RYBÁŘSKÝCH SÍTÍ na stálý
i zkrácený úvazek. Požadujeme zručnost, výrobu zaučíme. Pracoviště:
Květnového vítězství 83. Tel. 724 253 473, e-mail: praryb@email.cz.

■ NABÍZÍME NEBYTOVÉ PROSTORY (KOČÁRKÁRNA) cca 20 m2.
V průčelí 1653/8, Praha 4. BD DONADO tel.: 604 557 903.

■ PŘIJMEME PEDIKÉRKU, MANIKÉRKU, KADEŘNICI a masé-
ra na JM, P4. Prosím volejte 607 560 953.

■ HLEDÁME ZAMĚSTNANCE NA OSTRAHU PARKOVIŠŤ na
P-4 a JM (i důchodce). Informace: p. Cinko, mobil: 602 391 477.

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

AUTHOR BIKE CENTRUM – Kola Šára
SERVIS a PRODEJ kol
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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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14 Relax

Z Petrovic na šibenici

Tažení loupežníků okolím Prahy na podzim
roku 1596 neskončilo vydrancováním

dvora a panského obydlí v Újezdě nedaleko od
Kunratic. Někteří se vetřeli do dvora Jana
Hyzrle v Cholupicích nedaleko Zbraslavi, na
pohled co prosebníci, skutečně co vyzvědači.
Pán se jich šťastně zbavil darem čtyř kop grošů
a zachránil se před horším hned nazejtří přestě-
hováním se do Prahy. Starý text naznačuje, že
Martínkové, jak si zločinci říkali, dvůr pak asi
vyrabovali. Brzy ale padla kosa na kámen. 

Jednoho z pobudů 1. prosince chytili.
Okamžitě byl tázán právem útrpným
a rozhodnost se vyplatila. Mučený vyzradil, že
hlavní tlupa míní již zítra přepadnout tvrz
v Petrovicích blíž Uhříněvsi. Jak se tam pražští
ozbrojenci přemístili, aby včas zaujali obranné

pozice? Trousili se v malých hlouč-
cích a skrývali zbraně, nebo do
Petrovic bez skrupulí vyrazil
oddíl císařské jízdy? Nuslím se
asi šťastně vyhnuli, později bylo
prokázáno, že se tam mnozí
Martínkové scházeli v krčmě. 

Petrovická tvrz, přestavěná na
zámeček, a s ní související dvůr stojí
podnes. Zdi a střechy jsou vidět za
jízdy z Jižního Města k Uhříněvsi, ve
stoupání Novopetrovické ulice vlevo.
K bráně lze dojít z petrovické Morseovy ulice
kolem úpravného kostela sv. Jakuba Většího.
Všude tam se 2. prosince 1590 zřejmě ukrýva-
lo mnoho ozbrojenců. Čekali napjatě, mučený
mohl i lhát. Mluvil ale pravdu.

Martínkové možná táhli docela zvesela, bylo
jich přece hodně. Když se je podařilo překvapit, 

asi padesát jich lapili. Starý dějepisec nepochy-
buje, že „zajatí jsau na šibenicích odpraveni.
Ostatní obrátili se krajinau k Moravě“. ◗

(Pokračování.)
Jiří Bartoň 

Tajnosti za humny (4)

ČTRNÁCTIDENÍK KLÍČ. Reg. č.: MP – 23/93. Vydavatel a redakce: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel./fax: 267 902 493, 
tel.: 267 902 217, e-mail: klic@p11.mepnet.cz. Odpovědný redaktor: Dana Foučková, externí redaktor: Bc. Daniel Potocký. Vychází v nakladatelství SIRÉNA®, spol.
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inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce. 

Jarní cyklokros 2008
Pro příznivce cyklistiky je letos ve spolupráci s prodejnou

Cyklosport KERN a naší městskou částí připraveno tradič-
ní cyklistické odpoledne. Uskuteční se ve středu 30. dubna od
15.30 v Centrálním parku. Zveme kluky a holky ve věku od 6
do 18 let i jejich rodiče a kamarády, kteří by si rádi užili atmo-
sféry závodů alespoň jako diváci. Závodníci pojedou jako
obvykle různý počet kol, podle věkové kategorie. Nejdříve star-
tují nejmladší věkové kategorie, ostatní poté v časovém odstu-
pu. Výsledky budou vyhlašovány průběžně. Za symbolické
startovné 30 Kč (přihlášení na místě, prezence již od 14.30)
můžete vyhrát zajímavé ceny (cyklistické doplňky a jiné vyba-
vení). Každý závodník dostane malé občerstvení. Tak neváhej-
te a přijďte si s námi zasportovat, těšíme se na shledanou
na startu. Info: www.oddilufo.estranky.cz (vlastní kolo
a cyklistická helma nutné!) ◗

Jaroslav Hejný, 
cykloturistický oddíl UFO - pořadatel

Squashclub Strahov, o. s., ve spolupráci s MČ Praha 11 pořádá ve dnech
18.–20. dubna  v OC Chodov  Mistrovství  ČR žen a mužů ve squas-

hi. Akce je vyvrcholením sezony 2007/2008. Do OC Chodov bude umís-
těn celoskleněný squashový dvorec
s tribunou, kde se budou hrát vybraná
utkání. Finále se uskuteční v neděli 
20. dubna  a měla by ho, podle přislibu,
natáčet Česká televize.  Připraven je zají-
mavý program pro přihlížející diváky.

Exhibiční utkání by si měl zahrát 
primátor Bém a starosta Mlejnský.

Brána dvora a zámečku
v Petrovicích. 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ  

Finále v celoskleněném squashovém dvorci

FOTO: Z ARCHIVU ODDÍLU UFO
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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

RECEPČNÍ 
pro pracoviště v Modleticích u Říčan, exit 11 dálnice D1

Náplň práce: péče o přicházející návštěvníky, registrace návštěvníků a jejich informová-
ní, obsluha telefonní ústředny, příjem a třídění poštovních zásilek

Požadavky: vzdělání SŠ, znalost práce na PC, komunikativní znalost AJ nebo NJ, pří-
jemné vystupování 

Nabízíme: odpovídající vybavení a  platové ohodnocení, zázemí prosperující zahranič-
ní firmy, kvalifikační a platový růst, zajištěna  doprava od metra Opatov

Své nabídky zasílejte obratem spolu s Vaším životopisem na adresu:
Phonenix-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 vhodnou 
kandidátku k obsazení pozice

FLEET MANAGER 
pro pracoviště v Modleticích u Říčan, exit 11 dálnice D1

Náplň práce: odpovědnost za časové a ekonomické vytížení strojů, jednání s dodavateli, vyhle-
dávání nových příležitostí na trhu, zajišťování financování flotily strojů ve spolu-
práci s vedením půjčovny, koordinace technických školení pro zaměstnance

Požadavky: SOU nebo SŠ technického nebo ekonomického směru, minimálně 5 let praxe
ve stavebnictví nebo v obchodní činnosti, schopnost vést kolektiv pracovníků,
znalost AJ nebo NJ, ochotu učit se novým věcem, znalost práce na PC, řidičský
průkaz skupiny B

Nabízíme: zajímavou práci v kolektivu, odpovídající vybavení a platové ohodnocení, záze-
mí prosperující zahraniční firmy, kvalifikační a platový růst

Své nabídky zasílejte obratem spolu s Vaším životopisem na adresu:
Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o., k rukám H. Frantové, 

Lipová 72, 251 70 Modletice nebo na e-mail hana.frantova@p-z.cz

Největší půjčovna stavebních strojů 
a příslušenství v ČR
hledá vhodného kandidáta na pozici
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16 Inzerce

SALON
Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech 
poháněných elektromotory

■ DREAM HEALTHER
TRAINING

■ CROSSOVÝ TRENAŽER

■ SOLÁRIUM SUNBOARD

■ KYSLÍKOVÁ TERAPIE

■ ROLLETIC MASSAGE

Otevřeno: Po–Pá
7.30–21.30 hodin
www.sirena.cz,
salon@sirena.cz

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A OBJEDNÁVKY
na tel.: 272 953 160

Najdete nás:

Anežky Malé 768/5
(vchod od Modré školy)
Praha 4-Jižní Město,

Háje

ST
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NOVINKA!!
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