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Největší atrakcí bylo obrovské
množství hasicí pěny. FOTO: JOSEF ŠKVOR

Při přehlídce záchranářů 
bylo bílo
Projekt Prevence kriminality 2008 odstartoval poslední dubnovou neděli v Centrálním parku
Čtěte na str. 5
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2 Inzerce

Od nás  se  pěšky  neodcház í
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Společnost byla založena koncem loňského
roku, a to hned z několika důvodů.

Především jde o to, spravovat sportoviště, která
nejsou dostatečně a hlavně kvalitně vybavená,
to znamená hlavně zlepšit dobudování
a využívání stávajících sportovišť. Dalším
z důvodů založení společnosti Sportovní Jižní
Město je vytvoření sportovních klubů a oddílů
pro děti a mládež z naší městské části tak, aby
pro ně existovala možnost volby jak vrcholové-
ho sportování, tak i pouze toho rekreačního.

V podstatě můžeme říci, že jde o to, aby si
každé dítě mohlo vybrat tu nejvhodnější alter-
nativu a činnost, která pro něj bude nejlepší,
a zapojilo se do sportovních aktivit. Bylo by
dobré zmínit, že  byl založen fotbalový oddíl,
který již v podstatě pracuje, dělá nábory dětí
a na letní období připravuje soustředění. Od
prvního září, to znamená s novým školním
rokem, budou již fungovat pravidelné fotbalo-
vé tréninky. Zakládají se samozřejmě i další
sportovní oddíly, mimo jiné to je oddíl stolní-

ho tenisu a oddíl házené, oddíl základní rekre-
ační tělesné výchovy. Samozřejmě to také sou-
visí se zájmem ze strany dětí a se zajištěním
kvalitních trenérů a sportovního zázemí.
Musím říci, že před námi je skutečně velmi
náročná práce, ale musíme ji zvládnout co nej-
rychleji, abychom zapojili co nejvíce dětí do
sportu, otevřeli sportoviště veřejnosti a jak již
bylo mnohokrát zmiňováno, zajistili jejich více-
účelovost a hlavně maximální využití. ◗

Ing. Eva Štampachová

Pár slov o Sportovní Jižní Město, o. p. s.

... A CO NA TO ZÁSTUPKYNĚ STAROSTY 

●  Pane starosto, je jaro a pomalu, ale jistě se
blíží i konec školního roku. Jak trávíte vy a vaši

nejbližší volný čas a letní prázdniny?

Určitě mohu říci, že jsme sportovní rodina a přes rok trávíme víkendy
a volný čas rádi sportem, hlavně na kolech. Ani o prázdninách se cyklistic-
kým aktivitám nebudeme vyhýbat. Rádi si víkendový program vymýšlíme
dopředu, a tak letní aktivity máme již v podstatě naplánované. Určitě pod-
nikneme spoustu výletů po hradech a zámcích a navštívíme místa, kde jsou
k vidění zvířata. Jelikož mám malé děti, které to zajímá, budou tato místa
při výletech našimi častými cíli. 

●  Každý z nás má svá oblíbená místa, kam rád
jezdí a kam se vrací, prozradíte mi ta vaše?

Mezi ta moje srdeční místa patří lokalita nedaleko Prahy a tou je
Posázaví, tam se vždycky rád a pravidelně vracím. Mám také rád

Jižní Čechy, jejich malebnou krajinu hlavně v okolí Třeboně.
Tamní rovinatý terén je ideální právě pro jízdu na kole. Často

tam s rodinou jezdím a trávíme tady celé víkendy. Poslední
dobou jsme si oblíbili i krajinu kolem Poděbrad.

●  Mezi dětmi jsou oblíbené letní
tábory, jezdí také ty vaše?

Jezdí a musím říci, že rády. Letos
pojedou podobně jako vloni

o prázdninách na dva
tábory. 

●  Chystáte se na nějakou delší cestu, třeba k moři?

Ano, chystáme se s rodinou jako každý rok do Chorvatska. Pobyt
u tamního moře bereme již jako takovou naší letní a pro naše děti ozdrav -
nou tradici. 

●  Mluvili jsme spolu o sportu a sportovních aktivi-
tách, řekl byste nám něco o občansko prospěšné
společnosti Sportovní Jižní Město?

Jistě, založení společnosti má v podstatě dva základní významy. Zaprvé,
měla by to být řekněme pozitivní alternativa k již existujícím oddílům
a klubům, to znamená, že Sportovní Jižní Město by mělo rozšířit sportov-
ní nabídku, zakládat nové oddíly bojového umění, stolního tenisu a třeba
kopané. Jak jsem již řekl, jde hlavně o to rozšířit nabídku tady na Jižním
Městě tak, aby naše děti nemusely za sportovními aktivitami dojíždět mimo
naší městskou část. Jde také o to, aby se mohly plně realizovat a našly právě
to své sportovní uplatnění.

●  A jaký je ten druhý význam?

Sportovní Jižní Město by mělo také provozovat sportoviště, která má
městská část tady na Praze 11. Hlavní důraz je přitom kladen právě na děti.
Měla by se rozšiřovat, zlepšovat a modernizovat vybavenost areálů.
Rozhodně je důležité jejich maximální využití nejen samotnými sportovní-
mi kluby, ale i širokou veřejností jak během týdne, tak i o sobotách
a nedělích a o prázdninách. Maminky s kočárky, děti a rodiče, jednoduše
jde o to, aby na Praze 11 sportoviště žila. Podle mne je právě ta víceúčelo-
vost sportovišť a nabídka zajímavých sportovních a společenských akcí tím
hlavním smyslem založení této společnosti.

●  Poslední otázku, co byste řekl k projektu jedno-
denních příměstských táborů pro děti, které chystá
Praha 11 na letošní léto?

Tento projekt určitě souvisí s již zmiňovanou koncepcí sportu
a v podstatě vychází vstříc zaměstnaným rodičům a přiznejme si, že hlav-
ně maminkám, které mají mnohdy problém s hledáním vhodné prázdni-
nové alternativy pro své děti. Tyto jednodenní tábory jsou vhodným
řešením pro rodiče jak využít volný prázdninový čas svých dětí. Kluci
a holky si budou moci zasportovat, zasoutěžit si a podniknout různé zají-
mavé výlety. Jedním z důvodů je také předejít bezcílnému potulování dětí
po ulicích a hlavně nedat prostor nudě. Je jasné, že ne všichni rodiče
mohou využít jako řešení pro prázdninový čas svých dětí babičku
s dědečkem nebo své dvouměsíční volno. ◗

Dana Foučková

CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

www.praha11.cz Klíč 10 ■ 2008
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Pohádkové trio.
Nakašírované
a nazdobené posta-
vičky vyrobily
předškolní děti
z mateřské
školky
v Jažlovické
ulici. Při
výtvarce se
fantazii
meze prostě
nekladou.

Klíč 10 ■ 2008 www.praha11.cz

4 Kaleidoskop Jižního Města

Muzeu Prahy 11 přispěli

PhDr. Bedřich Blasko
akad. arch. Jiří Lasovský
Mgr. Andrea Zelenková 

Ing. arch. Jan Kábrt
Jana Kadlečková

Mgr. Jana Krátká (2)
Děkujeme!

Kontakt je možný na adrese:
muzeum@p11.mepnet.cz

Sportovec tělem i duší. Starostu
Dalibora Mlejnského zachytil pohotový foto-
graf při exhibičním utkání mistrovství ČR ve
squashi v obchodním centru Chodov.

Přes stovku. Paní Božena Rybářová osla-
vila 19. dubna neuvěřitelných 103 let. Bydlí na
Jižním Městě II u svého syna. Do dalších let pře-
jeme i my z redakce hodně zdraví.

Diamantová svatba. Manželé Božena
a Josef Novotných oslavili společně krásné život-
ní jubileum. Popřát na Chodovskou tvrz jim 
11. dubna přišel zástupce starosty Jan Meixner.

Fenka Róza opět plnila úkoly. V dubnu se
v Základní škole Campanus uskutečnil další ekologický díl
o psech. Fenka Rózinka si v pauzách mezi ukázkami chodila
odpočinout do svého psího pelíšku pod lavicí. 

Spreje a kouzla. Obrazy, které jdou vytvořit pomocí sprejů, jsou
k vidění v blízkosti střední školy Michael. Ke cti sprejerů slouží také to, že
prostory, které zkrášlili, před tím i kompletně uklidili.
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Centrální park se v neděli 27. dubna stal
místem, kde se představily složky

Integrovaného záchranného systému. Celá akce
se uskutečnila v rámci projektu městské části
Praha 11 s názvem Prevence kriminality 2008. 

Tento projekt vychází zejména z průzkumu
veřejného mínění který, si radnice nechala
vypracovat. Ten se týkal v první řadě problema-
tických skupin a míst naší městské části, kde
dochází k negativním jevům v rámci sociálního
soužití. 

V návaznosti na výsledky tohoto průzkumu
radnice vypracovala projekt, který s pomocí
pražského magistrátu začíná realizovat. To zna-
mená, že právě tuto dubnovou akci
v Centrálním parku můžeme brát jako zaháje-
ní celého projektu, jehož hlavním cílem je

poskytovat obyvatelům Jižního Města služby
prevence kriminality. Ta je zaměřena v první
fázi na všechny občany a následně v druhé na
rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená prav-
děpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběť-
mi trestné činnosti. 

Důležité je, že během roku bude naše měst-
ská část nabízet program tematických měsíců,
zahrnujících prezentaci rizikových témat, jež
jsou často diskutovaná, drogy, alkohol
u mladistvých nebo šikana. Vraťme se ještě
k dubnovému odpoledni. To nabídlo všem, jež
přišli na odpoledne s Integrovaným záchran-
ným systémem, bohatý program. Od 14–18
hodin byly k vidění ukázky strážníků městské
policie Prahy 11, prezentace strážníků okrskářů
vykonávajících hlídkovou činnost na služebních

koních, ukázky vozidel
určených k rychlým zása-
hům, auta vybavená radary
k měření rychlosti
i motocykly městské policie.
Nechyběl oddíl psovodů
Městské policie hlavního
města Prahy, který předvedl
zákroky se služebními psy.
Ti jsou nezbytnou živou
pomůckou při zadržování
nebezpečných pachatelů
a při vyhledávání ztracených
osob. 

Lákadlem pro příchozí
byla technika Sboru dobro-
volných hasičů Prahy 11-
Chodov a pro fe si onál ních
hasičů ze stanice Chodov.
Profesionálové z pražské

záchranné služby předvedli ukázky první pomo-
ci. Zájem dozvědět se zajímavosti, či dostat důle-
žitou radu byl obrovský. Komunikace mezi členy
Integrovaného záchranného systému a náv štěv -
níky byla skvělá. Otázek a odpovědí bylo nepo-
čítaně. Součástí akce bylo i setkání se starostou
Daliborem Mlejnským, který si tentokrát
s občany povídal – jak jinak – o bezpečnosti na
Jižním Městě. 

Nechyběly soutěže, zajímavé ceny, hudba
ani občerstvení. ◗

Dana Foučková

Malý záchranář si svých pár vteřin slávy
určitě užil. FOTO JOSEF ŠKVOR

Vnitřek zásahového vozu skrýval mnoho zajímavého.
FOTO JOSEF ŠKVOR

Při přehlídce záchranářů bylo bílo

Očkování proti vzteklině Soutěž – Regenerace
Jižního Města 2008 
Do Soutěže – Regenerace Jižního Města

2008, kterou schválilo Zastupitelstvo
městské části Praha 11, je možné se přihlásit
ještě do 30. května. 

Přihlášky a fo to -
grafickou dokumentaci
mohou podat vlastníci
bytových panelových
domů, které byly zrege-
nerovány a nachází se na
území městské části
Praha 11.

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). ◗

Jižní Město I
ve čtvrtek 15. května
9–12 a 13–17 hod.
Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ Praha 11

Jižní Město II
ve čtvrtek 22. května
9–12 a 13–17 hod.
objekt Hráského ul. 1902 (jednopatrová
budova naproti řadě panelových domů   
čp. 1908 a 1909)

Po dohodě je možné provést i trvalé označení psa
mikročipem, který odpovídá ISO standardu

vydanému Evropskou unií. Trvalé označení psa star-
šího šesti měsíců, chovaného na území hlavního
města Prahy, je povinné dle ustanovení obecně
závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP,
o místním poplatku ze psů. Čipování je hrazeno
chovatelem v plné výši.  Chovatel má nárok na
úlevu od poplatku vždy ve dvou následujících
letech po očipování (vždy 350 Kč/rok), poživa-

telé invalidního či starobního důchodu neplatí
v uvedených letech poplatek žádný. 

Další možností, jak trvale označit psa, je
tetování odborně způsobilou osobou, které
však v rámci hromadného očkování prováděno
nebude. V případě označení tetováním není
přiznáván nárok na  úlevu od poplatku.

Upozornění:
Ochranné očkování proti vzteklině je na

území ČR povinné pro psy starší tří měsíců dle
ustanovení zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární
péči, v platném znění. Provádí  se 1x ročně a je
hrazeno chovatelem.

Možnost očkování i proti dalším infekčním
chorobám (kombinovaná vakcína). Pokud maji-
tel psa nevyužije této hromadné akce, má mož-
nost nechat si očkovat zvíře u kteréhokoliv
veterinárního lékaře. Při očkování budou vydá-
vány ekologické sáčky na psí exkrementy.

Bližší informace podá OŽP na telefonu
267 902 331. ◗
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6 Aktuality z Jižního Města

SPOTŘEBITELSKÁ PORADNA

Rady na dovolenou
DOTAZ:
V létě se chystáme s přítelkyní na dovolenou do
chatky v kempu. Provozovatel nám předložil
smlouvu, ve které je uvedeno, že provozovatel
neručí za škody způsobené krádeží či poškoze-
ním majetku v místě ubytování (chatce). Tzn.,
že pokud se nám někdo vloupá do zamčené
chatky a zcizí náš majetek, majitel nebude
odpovídat za vzniklé škody. Taktéž se zbavuje
zodpovědnosti za škody způsobené na zaparko-
vaném a zamčeném vozidle na majitelem sta-
noveném místě v areálu. Tudíž v případě
zcizení či poškození vozidla na daném místě
nebude majitel povinen nahrazovat vzniklou
škodu. Třetí případ se týká uložených kol
v kolárně a je obdobný, v případě zcizení maji-
tel neodpovídá za vzniklé škody. Jako řešením
nám ve všech uvedených případech nabídl
možnost připojištění. Můj dotaz zní, zda má
nárok na toto tvrzení ve smlouvě a zda je
možné, že se tímto zbavuje odpovědnosti za
tyto škody nebo je ze zákona povinen tyto škody
hradit a nemám smlouvu podepisovat? 

ODPOVĚĎ:
1) Provozovatel poskytující ubytovací služby
odpovídá za škodu na věcech, které byly
ubytovanými fyzickými osobami nebo pro
ně vneseny (§433 odst. 1 zák. 40/1964 Sb.,
dále jen OZ). Za klenoty, peníze a jiné cen-
nosti takto odpovídá jen do výše 5000,- Kč
(§434 odst. 1 OZ ve spojení s nařízením
vlády č. 258/1995 Sb.). Odpovědnost za
škodu je nutno uplatnit u provozovatele bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 15. dne,
jinak právo zanikne (§436 OZ).

2) Pokud jde o automobil, doporučuji
připojištění, provozovatel kempu určitě
neodpovídá za vzniklou škodu, dokonce ani
mnohá placená parkoviště za škodu neodpo-
vídají.

3) Ohledně kola je situace sporná - srov-
nejte §433 odst. 2 OZ. Spíše bych se přiklo-
nil k názoru, že za kola také neodpovídá,
popřípadě bude vymáhání neúměrně obtíž-
né. I zde doporučuji připojištění.

Veškeré předpisy najdete v aktuálním
znění na www.portal.gov.cz

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

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

V květnu 1908 byla v Chodově na popud
Václava Ženíška, statkáře v Litochlebích,

a dalších pokrokových občanů založena tělo -
cvičná jednota SOKOL. Prvním starostou byl
zvolen Václav Ženíšek a náčelníkem František
Černý. 

Jednota byla nejen centrem tělovýchovy
v obci, ale i významnou společenskou organiza-

cí.  Pořádala pravidelná cvičení mužů, žen,
dorostu a žactva, veřejná cvičení, závody, výle-
ty, plesy a přednášky, její členové se účastnili
sletů. Od roku 1932 provozovala také biograf
a od roku 1936 vydávala i vlastní časopis
Hlasatel.

Nejprve se cvičilo v sálech místních hospod
a v létě na venkovním cvičišti. Sokolovna  byla
slavnostně otevřena při oslavách 30. výročí
založení jednoty v květnu 1938. 

Po druhé světové válce se začala sportovní
činnost diferencovat v různých oddílech –
hokeje, fotbalu, volejbalu, sportovní gymnasti-
ky, stolního tenisu a lyžařském. 

V roce 1953 došlo ke sloučení  jednoty
SOKOL a všech tělovýchovných spolků v obci
do jednoty SLAVOJ Chodov. Po roce 1967 se
TJ Slavoj transformovala na TJ Jižní Město.

Na počátku roku 1991 se
oddíly, které provozovaly

svou činnost v chodovské
sokolovně – žáků, žákyň,
zdravotního tělocviku, cvi-
čení rodičů s dětmi, spor-
tovní gymnastiky, rytmické
gymnastiky a odbíjené,
oddělily od TJ Jižní Město
Chodov a obnovily jednotu
SOKOL Chodov. Starostou
se stal L. Krákora,  náčelní-
kem Fr. Stejskal a náčelnicí
I. Klouzalová.

V letech 1999 až 2000
došlo k velké opravě soko-
lovny, dostavbě bloku šaten
a sociálního zařízení
a výstavbě nových kurtů na
volejbal a tenis. 

SOKOL Chodov není
dnes jednotou velkou (má

asi 80 členů), ale nabízí kvalit-
ní sportovní vyžití svým členům i ostatním
obyvatelům Chodova podle hesla „sport je
opravdu pro každého“.

Výročí si jednota připomene na podzim
volejbalovým turnajem (30. 8.) a dnem otevře-
ných dveří a výstavou o historii (6. 9.). O jejich
konání a programu vás budeme ještě informo-
vat. ◗

Jménem SOKOLA Chodov  
jednatelka V. Tůmová

Na pomoc
7. května před 63
roky se vypravili tito
muži z Uhříněvsi na
pomoc bojujícímu
Chodovu. 
Fotografie byla zve-
řejněna v hezké pub-
likaci M. Škrdlové
– L. Vota vové a kol.
Uhříně ves a okolí. 
Na snímku je zachy-
cena Motorizovaná
četa M. Koudelky
před odjezdem do
Chodova. 

100 let tělovýchovné jednoty
SOKOL Chodov

FOTO: ARCHIV SOKOLA CHODOV
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V druhé polovině května odvysíláme tyto
reportáže:
12. 5. Bezpečné JM v Centrálním parku
12. 5. starosta na rádiu Regina
12. 5. druhý zápas semifinále play-off 

1. ligy ve stolním tenise
12. 5. zvelebování MC Domeček – Den

pro Domeček
12. 5. turnaj v kuličkách v ZŠ Chodov
19. 5. oprava lávky Chodov
19. 5. tradiční cyklistické odpoledne
19. 5. vysvěcení pruského kříže v

Bartůňkově ulici
19. 5. Memoriál Aleše Hřebeského –

mezinárodní boxlakrosový turnaj
19. 5. slet čarodějnic a mágů
26. 5. pietní akt – kladení věnců

Jižní Město
mládne
Zástupce starosty
Jan Meixner (ODS) 
komentuje

Populační exploze sedmdesátých let minulé-
ho století, kdy mimochodem „přišlo na

svět“ i Jižní Město, způsobila narození do té
doby nebývalého množství miminek. Školky,
školy i dětská hřiště praskaly ve švech a největší
sídliště v republice se díky masivnímu osídlení
mladými rodinami chlubilo přívlastkem nej-
mladší. 

Jak ale běžel čas, Jižní Město začalo stárnout.
Pískoviště osiřela, školky a školy se vyprazdňo-
valy, vznikaly domy pro seniory. 

Kam zmizela miminka ze sedmdesátých let?
Nezmizela, jen ta svá mimča přivedla na svět
o pár let později než jejich rodiče. 

A tak dnes  školky zase praskají ve švech
a školy to za pár let čeká. Vznikají nová dětská
hřiště.

A Jižní Město? Je v nejlepším věku, vždyť
příští rok oslaví Kristova léta. A také ono má svá
mimina, dorostence či juniory a další jsou
počata, jen čekají na své zrození. Jedním
z nejočekávanějších je například bazén.

Jižní Město už zase mládne a zdá se, že ještě
pár let mládnout bude. 

A senioři nezoufejte, váš Dům bude taky. ◗

K poctě Jana Amose Komenského
Slavnostní otevření nového prostoru

Labyrint světa a ráj srdce v Galerii Cesty ke
světlu v Zakouřilově ulici 995 se uskutečnilo
v pátek 18. dubna.  Nový úžasný prostor sym-
bolizuje  ideu J. A. Komenského o dávném
směřování člověka od Labyrintu světa  k ráji
srdce, od chaosu  světa  k řádu vesmíru. Je tvo-
řen kombinací vícerozměrných a transpa -
rentních obrazů a kompozic z drahých kamenů
a zrcadel, které jsou v neustálé dějové proměně.
Experiment navazuje na předchozí interaktivní
dílo s přímým přenosem tepu lidského srdce do
uměleckého díla s terapeu tickými účinky, který 

již pátý rok vzbuzuje v galerii nevšední zájem
návštěvníků.

Akce byla součástí multikulturního festiva-
lu Pražské brány, pořádanéo. p. s. Felicius. Pat -
rony projektu se staly zná mé tváře: Josef
Fousek, Vojtěch Jasný, Zdeněk Miler, Štěpán
Rak a Alfréd Strejček. O krásné hudební pod-
kreslení se postaralo Duo Eca Evy a Pavly
Franců.

Záštitu nad projektem Via Lucis poskytli
v roce 2007 primátor Pavel Bém a starosta
Prahy 11 Dalibor Mlejnský. ◗

Dana Foučková

Podle tepu lidského těla reaguje
barevností tento skvost.

Galerista Zdeněk Hajný, v pozadí
hudební duo Eca.

Pod jedním z Hajného obrazů seděl
ilustrátor Zdeněk Miler a Emilie
Milerová – jeho žena. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

➤

INZERCE

Velká potravinářská společnost 
s dlouholetou tradicí přijme na HPP

POKLADNÍ – ÚČETNÍ • ÚČETNÍ VYDANÝCH FAKTUR
Nabízíme: nástup možný ihned, motivující platové ohodnocení, vstřícnost při pláno-

vání změn, možnost využití stravovacího zařízení na pracovišti.
Požadujeme: SŠ vzdělání, praxe v podvoj. účet. výhodou, znalost práce na PC.
Životopisy zasílejte na: hana.ortinska@madeta-logistic.cz. 
Tel.: 602 730 958, 241 021 131. 252 42 Jesenice u Prahy, Krajní 680

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

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

Advokát poskytuje právní služby ve všech oblastech práva

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

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

Televizní Aktuál ve vysílání

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ozna-
muje, že v dubnu  začal v uvolněné ordinaci
Polikliniky Opatovská po MUDr. Štolcovi
vykonávat lékařskou praxi MUDr. Martin
Pruner, specialista v oboru vnitřního lékař-
ství, tj. internista. Je odborníkem  v oblasti
diabetologie a kardiologie, věnuje se choro-
bám metabolismu a zabývá se pevností
kostí. Ordinuje v úterý a ve čtvrtek od 7.30 do

16.30 hodin pro pacienty všech zdravotních
pojišťoven. Druhou polovinu úvazku má
v Mediscanu na Chodově. 
Kontakt :
MUDr. Martin Pruner
Interní ordinace
Poliklinika Opatovská
úterý a čtvrtek 7.30–16.30 hodin
tel.: 272 919 665

Nový internista ordinuje na Poliklinice Opatovská

➤

➤
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První májové pondělí 5. května se od 9 do
17 hodin uskutečnil na asfaltové ploše

pod zeleným valem u Chilské ulice již druhý
ročník akce s názvem Den na dopravním
hřišti. Byl určen stejně jako první ročník
dětem z mateřských škol a z družin základních
škol, jejichž zřizovatelem je naše městská část.
Ta ve spolupráci s Městskou policií hl. m.
Prahy – útvarem prevence celou dopravní akci
pořádala.

K dispozici byly tříkolky, kola a elektrická
autíčka. Všechny děti obdržely po absolvování
jízdy a testů Dětský řidičský průkaz, který jim
bude připomínat Den na dopravním hřišti. 

Pestrý byl doprovodný program, třeba love-
ní rybiček nebo zajímavé hry. Zástupkyně sta-

rosty Eva Štampachová řekla:
„Cílem akce je poučit děti
o dopravě a poskytnout jim
zábavnou formou základy
správného chování v doprav -
ním provozu, samozřejmě pod
odborným dohledem policistů
z útvaru prevence Městské
policie hl. m. Prahy.“ ◗

Dana Foučková

Kola, dopravní předpisy 
a nové řidičáky pro děti

Přání
Mateřská škola Stachova s logopedickou

třídou a nočním provozem, Praha 4,
Stachova 518, oslaví 16. června Den dětí
a zároveň 30. výročí založení školy. Přeji
všem dětem, rodičům a zaměstnancům
školy vše dobré do dalších let.

Zároveň děkuji naší MČ Praha 11
a odboru školství za vstřícnou spolupráci
a podporu naší milované školičky. 

B. Havlíková,
ředitelka školy

V čem? V mezinárodním výzkumu TIMSS
2007 – hodnocení výsledků vzdělávání.
Kdy? Loni na jaře, při zjišťování úrovně zna-
lostí a dovedností v matematice a přírodo -
vědných předmětech. 
Jak? Žáci 8. ročníků se v matematice
a v přírodních vědách  ze 147 základních škol
a víceletých gymnázií umístili v prvních dvaceti
nejlepších – většinu tvoří víceletá gymnázia –
umístění ZŠ Pošepného nám.: přírodní vědy 
14. místo, matematika 17.–18. místo.
V přírodo vědné části naši školu předstihla pouze
jedna základní škola a v matematické části tři
základní školy v rámci celé republiky.   

V roce 2006 naše škola dosáhla ve vzdělává-
ní v mezinárodním výzkumu PISA 2006
v rámci Česka mimořádných výsledků, napadlo
mnohé, že šlo o úspěch výjimečný. Výsledky dal-
šího výzkumu dokazují, že zaujímáme přední
místo mezi základními školami z celé republiky
a výsledky jsou srovnatelné s víceletými gymná-
zii. Mnohé napadne: „Je vzdělávání v základní
škole s všeobecným zaměřením srovnatelné
s výběrovými školami a gymnázii?“ V našem pří-
padě si troufám říci, že ano. Více info poskytne
vedení základní školy. ◗

Mgr. Dagmar Havlíčková, 
ředitelka ZŠ Pošepného náměstí

Pro ty, kteří nevědí, se pod tímto názvem
skrývá síť středních škol. Jedna z nich se

v létě přestěhuje do komplexu Campanus
v blízkosti metra Chodov. Za své motto si toto
gymnázium, výjimečné použitím moderních
výukových metod a špičkové techniky, zvolilo
pět slov: nadstandard–komunikace–odlišení
–zábava–důvěra. Jak jsou tyto zásady realizová-
ny v praxi?

Nadstandard se projevuje v několika
oblastech. Výuka se uskutečňuje za podpory
počítačů – každý ze studentů má k dispozici
notebook, který může používat samozřejmě
i doma. Žáků je ve třídách pouze okolo 25,
přitom se tvoří i malé jazykové skupiny.
Součástí učebních plánů jsou sportovní
kurzy a exkurze.

Zajímavým a skutečně nadstandardním
prvkem výuky je e-learning. Jde o systém
on-line kurzů. Kromě vkládání textů
a snímků umožňuje vést rejstřík pojmů,
pořádat ankety, zakládat chaty a blogy nebo
psát on-line testy. Škola provozuje portál, na

kterém jsou umístěny materiály prakticky ke
všem předmětům.

Komunikaci přikládají v EDUCAnetu
velký význam. Není problém napsat učiteli 
e-mail, zavolat mu na mobil nebo s ním dis-
kutovat pomocí icq. Rodiče dostávají každý
týden zpravodaj EDUCall o novinkách
a akcích.

Odlišnost gymnázia je především v tom, že
bourá zažité představy o stresujícím
a nezáživném školním prostředí. Dokazuje, že
žáci mohou chodit do školy beze strachu
a přitom zvládat všechny požadavky, které na
ně studium klade.  

Zábava a škola zde není v protikladu.
Zajímavé hodiny, přátelské vztahy a společné

akce přispívají k tomu, že studenti berou
výuku jako součást svého života. Sami při-
cházejí s nápady a mohou sledovat, jak se
uplatňují. S tím souvisí důvěra a přátelský
přístup.

Přidejme ještě jedno slovo – volba.
EDUCAnet připravuje absolventy
v oborech všeobecné gymnázium
a informační technologie, přičemž první
z nich lze studovat také dálkově. Škola se
přitom nebrání ani přestupům dobrých
žáků do vyšších ročníků. ◗

RNDr. Jan Jirátko
EDUCAnet – Soukromé gymnázium

Praha, s. r. o.

Podobně jako při prvním
ročníku pomáhali dětem
příslušníci městské poli-
cie. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

EDUCAnet – na první pohled záhadné slovo

U nás se studuje s úsměvem. FOTO: ARCHIV ŠKOLY

Základní škola na Pošepného náměstí opět uspěla

Klíč 10 ■ 2008 www.praha11.cz
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Představovat houslového virtuóza Jaroslava
Svěceného je u nás jistě zbytečné. Proto

k věci: 

Když se vracíte ze svých mimopražských
koncertů a turné, kam Vás „před branami
nejvíc táhne řízení“?

„Ročně najezdím za posluchači a fanoušky
přes 60 000 kilometrů. Při návratu je mé auto
neomylně „naprogramováno“ do cílové stanice
„PRAHA 11“, kde žiji s rodinou už řadu let.
Pokud se vracím letecky ze světa, tak tohle
naprogramování po pilotovi samozřejmě nevy-
žaduji, i když bezpečné přistávání na Chodově
vůbec není špatná představa.“

Jaké máte v Chodovské tvrzi publikum?
„Mám velkou radost, že se moje koncerty

v tvrzi staly již tradicí a chodí na ně početné,
vnímavé a opravdu skvělé  publikum. Už asi
před deseti lety jsem je nazval „Domovské kon-
certy J.S.“. Mým cílem je soustavně vytvářet
z této úžasné stavby, kterou nesmírně miluji,
jakési „jihoměstské Rudolfinum“, jak to již
o našich festivalech před časem napsala jedna
renomovaná hudební kritička v souvislosti
s naším letním festivalem. Kultura městskou
část Praha 11 zviditelňuje, vzbuzuje zájem o ni
u řady lidí. Když jsme před pěti lety s Tóny
Chodovské tvrze začínali, i spousta Pražáků se
ptala, kde to vlastně je. Jsem opravdu hrdý na
to, že se v tomto směru hodně změnilo
k lepšímu a budu se o to snažit i nadále.“ 

Vaše dcera spolu s dalšími žačkami ZUŠ
Křtinská osvěžily udělování Cen Prahy 11
na Staroměstském náměstí. Jak jste
s jejím úsilím spokojený?

„Julie má už čtrnáct a vyrůstala tady od
miminkovských let. V současné době poměrně
hodně koncertuje a jezdí na soutěže v tuzemsku

i v zahraničí. Skloubit vrcholové hraní s dalšími
povinnostmi vyžaduje velký denní zápřah, vůli

i psychickou odolnost, už i okolo ní začala
kroužit nedílná součást života v této zemi

– lidská závist. Dnes už ale vím, že na
housle nehraje od čtyř let pouze
proto, že si to přeje tatínek, že má
hudbu opravdu ráda a chce v ní
něco dokázat. Viděl jste, jak
„baští“ i komorní muziku a už
také v tom reprezentovala naší
městskou část. S flétnistkou Evou
Liptákovou a cembalistou Janem
Fabiánem jako žáci ZUŠ Křtinská
vloni vyhráli celostátní soutěž
ZUŠ v Jindřichově Hradci.“

Co  v létě?
„Do léta mě čeká ještě řada

tuzemských koncertů a zahraničních
cest, vyjde mi nové CD, tentokrát mul-

tižánrové. V rámci projektu VIVALDIAN-
NO na CD hostuje řada dalších vynikajících

interpretů různých žánrů. V červenci vedu
Mezinárodní houslové kurzy v Klášterci nad
Ohří a od 22. července zvu všechny čtenáře na
5. ročník festivalu Tóny Chodovské tvrze.
Budou se jako vždy konat na mobilně zastřeše-
ném nádvoří, které vytváří pravou letní festiva-
lovou atmosféru kombinovanou s „géniem
loci“ tohoto objektu.“ ◗

Za rozmluvu děkuje Jiří Bartoň

www.praha11.cz Klíč 10 ■ 2008

Rozhovor s osobností 9

Tentokrát jsme vybrali květnovou pranostiku, která praví: (1.část tajenky) a večerní
(2. část tajenky) v máji, hojnost (3. část tajenky) dají.
Správné řešení křížovky z čísla 8 je: Jak hluboko v dubnu NAMOKNE (1. část) tak
hluboko V MÁJI I VYSCHNE (2. část)

Knihu z Metafory vyhrávají - Pavel Kolář, Karel Bechyně, Marie Blatníková
Výhercům gratulujeme.Vyluštění tajenky zašlete do 26. května, nebo osobně zaneste
do redakce Klíče. Tři vylosované výherce odměníme krásnou knihou z nakladatelství
Metafora. www.metafora.cz

Hlas Mistra houslí

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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Památné kameny u nás

Kámen za zvonicí
Ve foyeru bělavého Komunitního centra

Matky Terezy v Centrálním parku, šikmo
vlevo proti jeho hlavnímu vchodu za kampani-
lou, je ve zdivu vložen základní kámen této
stavby. Nese několik nápisů. Připomínají, že
kvádr z leštěné žuly se nacházel mezi těmi, které
27. dubna 1997 posvětil v Praze tehdejší papež
Jan Pavel II., a že se 27. srpna 2005 konalo za
účasti mnoha představitelů a hostů jeho sym-
bolické položení. Vedlejší deska ve foyeru uvádí
mj., že realizace stavby, totiž její 1. části, probí-
hala od září 2005 do dubna 2007 a generálním
dodavatelem byl Metrostav, a. s. Posvěcení se
konalo 26. května 2007. Ukončená část stavby

je svébytná, projekt ovšem umožňuje její pří-
padné doplnění na stávajícím půdorysu. ◗

Jiří Bartoň

Klíč 10 ■ 2008 www.praha11.cz

10 Život na Jižňáku

Význačné budovy.
Na význačné budovy jest obec chudá. Z nich

lze uvésti jen malý okrouhlý zámeček, který stojí
na nádvoří panského dvora a vystavěn byl na
místě bývalé tvrze. Dnes patří zámeček s dvorem
městu Praze, která vše koupila od Ludvíka
Korba, velkostatkáře z Kunratic.

Škola.
Stará škola. Prvotní budova školní stávala

blíže silnici pražské, tam kde jest nynější popis-
né č. 16. Doposud obyvatelé zdejší, kdykoli
o budově té hovoří, užívají k orientaci své názvu:
„ve staré škole“. Škola ta byla dvoutřídní. 

Nová škola. Nová budova školní (č.p. 57)
umístěna je poblíže silnice hostivařské, kde tato
v obci na stranu jižní se zatáčí. Jest nyní troj-
třídní. Nynějším jejím říd. uč. jest Rudolf
Jungmann, učiteli jsou Jan Pexider a Vincenc
Buzek. Dějiny školy zdejší obsaženy jsou
v pamětních knihách školních.

Tovární objekty.
Továrních podniků v této době v obci nestá-

valo. Dříve však nalézal se zde pivovar a lihovar.
Poněvadž zbytky staveb těch zanikají a brzy nebu-
de ani pamětníka, kde stavby ty stávaly, zazname-
návám, kde stavby tyto dříve se nalézaly.

Pivovar.
Pivovar stával v Chodově v místech, kde

nyní je pop. č. 9. Doposud na místech těch
spatřiti zbytky sklepů pivovarních. Pamětníci
zdejší pamatují i dřevěné potrubí, které při
opravě silnice bylo nalezeno, však se neuchova-
lo. Pivovar stával zde již před r. 1616, neboť ve
starých zprávách zaznamenáno jest, že toho
roku koupil tvrz Chodov s poplužným dvorem
a pivovarem a vsí Litochleby Jan Vilém
Hrobčický z Hrobčic. Kdy zanikl není známo.

Lihovar.
Lihovar stával ve dvoře, kde nyní je panská

kovárna a spodek nynějšího obytného domu

dvorského. Komín lihovaru onoho stával zde
ještě r. 1866 a z něho obyvatelé zdejší pohlíželi
na pochod Prušáků ku Praze. ◗

(Pokračování)
Jiří Bartoň, kronikář MČ

Ničil budku. V pozdních večerních
hodinách si strážníci MP při běžné hlídkové
činnosti všimli mladíka, který vybíjel svoji
energii na veřejném telefonním automatu
údery a kopy. Hlídka zjistila, že se mladík
nachází v registru celostátně hledaných osob
Policií ČR. Z tohoto důvodu byl předveden
na Policii ČR a předán k dalšímu šetření.

Narušovali pořádek. Hlídka MP
Praha 11 při běžné hlídkové činnosti zjistila,
že v Křejpského ulici skupina mládeže naru-
šuje veřejný pořádek. Po příchodu na místo
si hlídka všimla, že jeden z mladíků odpoví-
dá popisu osoby, po které bylo vyhlášeno
celostátní pátrání Policií ČR. Z tohoto
důvodu strážníci mladíka předvedli na
Policii ČR, kde ho předali k dalšímu šetření.

Hledal domov. Hlídka OŘ MP
Praha 11 přijala oznámení o pohřešované
osobě v pokročilém věku. Večer si hlídka
povšimla muže, který odpovídal udanému
popisu osoby. Následně bylo zjištěno, že se
jedná o pohřešovaného muže, který se přes
svůj pokročilý věk nedokázal vrátit zpět
domů. Hlídka muže převezla do jeho bydliš-
tě a v pořádku předala jeho dceři.

Zatčen v restauraci. Časně ráno
prováděla hlídka MP kontrolu restaurace 
v Kosmické ul. Při akci si strážníci všimli
sedícího muže, který odpovídal popisu
osoby hledané Policií ČR. Bylo zjištěno, že
na muže byl vydán příkaz k zatčení
Obvodním soudem pro Prahu 4. Z tohoto
důvodu strážníci muže předvedli na Policii
ČR, kde byl předán k dalšímu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Na letošní květen připadá 100. výročí
vzniku chodovského Sokola. Více o něm
příště. Na snímku sokolové ve třicátých
letech. FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11 

Řádky z kroniky Chodova

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Na záchytných parkovištích typu P+R (Park
and Ride), s výjimkou parkoviště Skalka 1,

Černý Most 2, Zličín 2 a Chodov, je pro cyk-
listy nabízena možnost odstavení jízdního kola
– B+R služba (Bike and Ride). V blízkosti
objektu obsluhy hlídaného parkoviště je umís-

těn stojan na kola. Uzamčení kola je možné
zámkem, který zapůjčí obsluha parkoviště proti
vratné záloze 20 Kč. Klíč od zámku se uschová
u obsluhy parkoviště a cyklista obdrží kontrol-
ní kartu, proti které bude po návratu opět
vydán klíč. Úschova kola je zdarma, na cyklis-
tu se ale nevztahují tarifní výhody spojené
s parkováním na parkovišti systému P+R (zvý-
hodněná zpáteční nebo celodenní jízdenka
MHD v souvislosti s parkovacím lístkem).
Služba je dostupná po celou dobu provozu par-
kovišť P+R (4.00–1.00 hod., tj. po dobu pro-
vozu metra a vlaků). Na území městské části
Praha 11 je tato služba poskytována na záchyt-
ném parkovišti P+R Opatov, kde se nachází sto-
jan na 5 jízdních kol. Další informace lze nalézt
na http://doprava.praha-mesto.cz. ◗

Ing. Petra Vlášková,
odbor územního rozvoje

I cyklisté mohou využívat parkoviště

FOTO: ING. PETRA VLÁŠKOVÁ
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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.zlatnictviguttner.com    tel.: 272 931 093

ZLATNICTVÍ  J. Güttner
VELKÝ VÝBĚR ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

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

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

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

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

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

Jsme již 16 let na trhu s nemovitostmi...

Telefon: 257 324 295,
222 210 573

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

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

kompletní práce, materiál, revize

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

JEN U NÁS 
Z D A R M A

projekt + vyřízení stavebního 
ohlášení v ceně 7 000 Kč

ZAJ IŠŤU J EM E VŠE

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, 
bytů a nebytových prostor

■ obklady ■ dlažby ■ malování ■ štukování
■ plovoucí podlahy

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

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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Pro
ÚPLNĚ všechny

děti, které se zúčastnily sou-
těže, máme malé dárečky pro

radost.

Ceny pro jednotlivce i celé třídy jsou
připravené v redakci a vyzvednout si

je můžete kdykoli do konce červ-
na, nebo po telefonické

domluvě na čísle 
267 902 217

Čarodějnická soutěž – známe vítěze
Příjemným překvapením pro nás byla spousta krásných obrázků čarodějů a čarodějnic, které doslova zavali-
ly naší redakci. Bylo velmi těžké vybrat z velkého množství tři výherce. Nakonec jsme se rozhodli pro tako-
vé řešení, abychom odměnili všechny děti, které se zúčastnily. 
Výherci krásné encyklopedie z Metafory jsou: Eduard Žák 11 let, Adélka Šínová 6 let, Marek Jaroš 9 let

Pro dalších 15 vylosovaných jsou
připravené dárkové taštičky. 
Vylosovaní jsou:
Monika Mašínová, Dominik
Frodl, Jana Krištůfová, Vojtěch
Kochta, Jonáš Volek, Kateřina
Koudelná, Le Thoo Phuong
(Hanička), Katka Šafránková,
Denis Nüssli, Kája Kolínová,
Barunka Škabradová,  Lucie
Baptistová, Michalka Trojáková,
Kačenka a Lucinka Dvořákovy

Stranu připravila Dana Foučková

■ Programem bude provázet sympatický moderátor.

■ Vyzkoušíte si lanové aktivity – bungee running, přeta -
hování lanem, míčové sporty: kopanou, vybíjenou, koší -
kovou.

■ Připraven bude limbo Petangue, modelování, kreslení,
hádanky. 

■ Uvidíte koně městské policie.  

■ Zasoutěžíte si v hodu na cíl, hodu do dálky, v měření rych-
losti hodu, v závodech v pytlích, ve skoku do dálky, ve tří-
nohém závodu.

■ Další atrakce: lukostřelba, lezecká stěna, „moucha“ sumo
ring atd. …, vystoupí jihoměstské školky a školy a KC
Zahrada. 

■ Připraveno bude samozřejmě občerstvení, stánky a sladké
odměny pro výherce.

Pro všechny děti – 2. června určitě přijďte!
Zveme všechny na Den dětí, který připravila naše městská část a uskuteční se v pondělí 2. června
od 10 do 19 hodin v areálu ZŠ Mikulova a v Centrálním parku u stanice metra Opatov.
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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.

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

■ KOUPÍME BYT 3+1/L NEBO 3+KK/L v osobním vlastnictví.
Máme zájem o byt v klidnější lokalitě Jižního Města. Financování je
zajištěno. Nabídněte prosím na tel.: 732 237 741.

■ SHÁNÍM BYT ČI DŮM  KE KOUPI V PRAZE 4 A OKOLÍ.
Prosím, nabídněte. RK prosím nevolat. T.: 739 486 533.

■ 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.

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.

■ 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

■ 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

■ 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

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

■ KUCHYNĚ, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, ŠATNÍKY, BOTNÍKY, stěny.
To vše na míru a v barvě dle přání. Dřevěné ploty, zábradlí, podlahy,
obložení. Tel.: 739 047 929.

■ TÉMĚŘ NEVIDOMÝ MASÉR SE O VÁS POSTARÁ! Masáž kla-
sická, sportovní, reflexní a relaxační – lávové kameny, baňkování. 
Po–Ne 9–18 hod. Hviezdoslavova 1600, poliklinika Litochleby,
www.fitmasaz.wgz.cz, tel.: 605 974 460, p. T. Antala.

■ ÚPRAVY PSŮ VŠECH PLEMEN VE VETERINÁRNÍ ORDINACI
V Průčelí (Opatov), zatím pondělí a pátek dopoledne, tel.: 267 912 374
nebo u vás doma – 774 424 506.

■ HLEDÁME ZÁJEMCE PRO OBLAST JÍLOVÉ U PRAHY a okolí
na pozici realitní makléř/makléřka. Životopisy zasílejte e-mailem na:
magic@remax-czech.cz nebo písemně: RE/MAX Magic, Černokoste-
lecká 55/31, 25101 Říčany. Tel.: 739 486 559.

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

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.

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

■ PRODÁM GARÁŽ V OSOB. VL. V GARÁŽOVÉM DOMĚ,
Holušická ul. P4, 3 patro, ostraha, výtah, služby. Cena 275 000 Kč.
Tel.: 603 546 998.

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
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14 Relax

Krčmář zločinců

V roce 1591 neobcházeli kolem Prahy jedni
a titíž mordýři a pobertové. Šlo o více

tlup, i když jednotlivci zřejmě přecházeli mezi
nimi. Jedna skupina měla na svědomí akce za
západním břehem Vltavy, přepadení
a vyloupení krčmy u Zlíchova a dvora
u Vonoklas nedaleko Černošic. Držitele dvora
sotva spasil útěk do lesa. Ozbrojenci malostran-
ského a hradčan ského rychtáře se ale nechtěli
nechat zahanbovat úspěchem „pravobřežního“
staroměstského rychtáře u Petrovic. Zločince
důsledně stíhali. V Jinočanech za Motolem zaji-
stili nejméně jednoho z nich a dokonce truhlič-
ku s třemi sty kopami peněz, pocházející
z roztocké tvrze. Krátká éra nepostižitelnosti
pobertů a násilníků končila. 

Staroměstský rychtář nezahálel a po petro-
vickém triumfu připravil další. Nemusíme
pochybovat, že mu předcházelo napínání dříve

dopadených lupičů na žebřích a jiné dobové
praktiky, provozované tak dlouho, dokud
některý z delikventů jasně „nezazpíval“. Dne
29. listopadu v noci rychtářovi muži přepadli
krčmu v Nuslích. Lapili asi třicet zločinců, vět-
šinou mladých lidí, kteří se tam s vědomím
krčmáře skrývali.

Nusle té doby už nic nepřipomíná.
Představovaly tenkrát skromnou vísku, vlastně
dvě, pod hradbami pražského Nového Města.
Dominoval tam pouze velký hospodářský dvůr,
mlýn a nad vsí v polích druhý dvůr
Reitknechtka. V osadě byla  ještě kovárna
s právem výčepu piva – zřejmě ona krčma.
Všechnu původní zástavbu Nuslí, dokonce
i zámek s výstavnou zahradou, které v nich
později vznikly, smetla zástavba činžovních
domů. Rozvíjela se v Praze 4 od posledních
desetiletí 19. století a po celé 20. století. ◗

(Pokračování.)
Jiří Bartoň 

Tajnosti za humny (5)
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To není zlotřilý krčmář, ale opatrný pan
domácí z Táborské ulice v Nuslích.

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ  

na obor hudební, výtvarný, taneční, 
literárně-dramatický 

SE KONAJÍ VE DNECH
9., 10. června 14.00–17.30 hod., 

ZUŠ Křtinská 673, Praha 4.
11., 12. června 14.00–17.30 hod., 

ZUŠ J. Růžičky 1176, Praha 4.

Více na www.zus-krtinska.cz

Sdružení pro komplexní péči při dětské
mozkové obrně  

vás zve do fotokroužku určeného pro lidi
s postižením a také pro všechny, kdo mají chuť

zapojit se do tvůrčí činnosti.
Fotokroužek se koná každý čtvrtek 

od 16 do 17 hodin.
Účastníci fotokroužku mají možnost zapůjčit si

digitální fotoaparát. Kroužek je zdarma.
Zájemci se mohou hlásit na adrese:
Středisko ucelené rehabilitace při DMO
Klimentská 9, 110 00 Praha 1
tel.: 222 310 803, 222 310 805, mobil: 602 727 472
e-mail: sdmo@dmoinfo.cz www.dmoinfo.cz

První festival umění ve veřejném prostoru Street For Art 
Od pátku 16. do neděle 18. května se řada míst Jižního Města promění k nepoznání. Kulturní centrum Zahrada ve

spolupráci s řadou dalších organizací a umělců využije domy, prostranství a atmosféru největšího panelového kom-
plexu v České republice k zatím nejrozsáhlejší prezentaci různých forem umění ve veřejném prostoru.

Mezi nejzajímavější součásti festivalu bude patřit průvod obřích loutek Jižním Městem nazva-
ný Echt Street Puppets z dílny hurá.cz, velkoplošné promítání filmů na stěny domů pod tak-
tovkou týmu filmařů FreshFilmFestu nebo obnovení legální graffiti stěny na Opatově, které

se zúčastní generace zakladatelů graffiti scény v čele s výtvarníkem PastaONERem. 
„Festival Street For Art chce představit velké množství atraktivních uměleckých forem od

výtvarného umění až po akrobacii, žonglování a nový cirkus co nejpřístupnější for-
mou – přímo na ulici. 

Prvním ročníkem festivalu by měl vzniknout základ k vybudování nové živé tradice. 
„Akce, které přesahují lokální význam, se konají mimo centrum města ve

všech evropských metropolích a Praha by neměla zůstat výjimkou,“ říká
ředitelka Zahrady a festivalu Letní Letná Eliška Vinařová.

Festival Street For Art se koná za podpory městské části 
Praha 11. ◗

red

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Přijímací zkoušky do ZUŠ Jižní Město
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Rekonstrukce koupelen a celých bytů
Zednictví, malířství, elektro, instalatérství, 

pokládka podlah, kuchyňské linky

www.bilec-koupelny.cz
tel.: 737 645 284, 775 902 071

Sleva 10 % pro klienty v důchodovém věku

OPĚT ČEKÁTE NA VYÚČTOVÁNÍ?
Nikdo se o váš dům nestará?
Nemůžete se k nim dovolat?

ZKUSTE TO S NÁMI!
ZIEGLER ZZ s.r.o. – správce pro váš dům!
Tel.: 222 540 370 ■ www.zieglerzz.cz ■ g.nagyova@zieglerzz.cz

KL_10_2008:Sestava 1  5/5/08  1:22 PM  Stránka 15



16 Inzerce

KL_10_2008:Sestava 1  5/5/08  1:22 PM  Stránka 16


