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● Začátkem května se v Pražském domě
v Bruselu uskutečnila prezentace a dny Prahy 11,

kde jste byl také přítomen. Jak myšlenka předsta-
vit naši městskou část v srdci evropské diplomacie
vznikla? Co bylo účelem prezentace a jak vypadala?

Tak především samotný záměr reflektoval fakt, že naše země je členem
Evropské unie.  Díky tomu Praha, potažmo naše městská část, může žádat
a ucházet se o finanční zdroje na různé investiční záměry, jež jsou Unií
poskytovány. K tomu ještě přistoupila nabídka primátora Pavla Béma, že
bychom mohli své záměry rozvoje Prahy 11 prezentovat odborníkům
a odpovědným činitelům spojeným s evropskými finančními fondy
přímo v bruselském Pražském domě. 

Tu možnost mají samozřejmě všechny části Prahy, my jsme ji vyu-
žili jako druzí, ale byli jsme první, jež ji využili v tak širokém zábě-

ru. Tím mám na mysli, že nešlo jen o nějaké informační seznámení
se s Jižním Městem. Chtěli jsme přímo navázat konkrétní vzta-

hy, získat kontakty a představit přítomným naše plány, na které
bychom rádi získali finanční prostředky z evropských zdro-

jů, popřípadě našli i partnery. 
Prezentaci jsme pojali komplexně. Architekt Jiří
Lasovský například přiblížil počátky budování

Jižního Města, ukázali jsme náš současný život,
představili jsme již zmiňované plány do

budoucna. Přítomní se ale mohli
seznámit i s firmami a podnikateli

etablovanými v Praze 11, kteří přispívají k rozvoji naší městské části. Z plánů
bych zmínil především výstavbu vodního světa, kterou hostům představil
kolega Jiří Janeček.

● Při příležitosti prezentace Jižního Města jste se
v Bruselu setkali i se zástupci nynějších nebo poten-
ciálních partnerských měst Prahy 11. Která města to
jsou a jak bude spolupráce v budoucnu vypadat?

Upřesnil bych, že budování těchto partnerských vztahů je na počátku.
Při prezentaci jsme se jmenovitě setkali se zástupci druhého největšího dán-
ského města Aarhus. S nimi jsme se již domluvili na konkrétní formě spo-
lupráce s tím, že proklamaci o ní bychom měli podepsat v září tohoto roku.
V první fázi se zaměříme na oblast vzdělávání, konkrétně půjde o výměnné
pobyty žáků obou měst. Naše děti stráví nějaký čas v dánské škole a opačně,
přičemž se budou moci navzájem poznávat, přispěje to k jazykové průpra-
vě, samozřejmostí budou i různé společenské a sportovní akce.

V druhé rovině půjde o podporu drobného a středního podnikání. Jejich
zkušenosti a praxe v této sféře, stejně jako ve vytváření přívětivých podmínek
pro podnikatelské příležitosti, výrazně převyšuje ty naše. Proto se chceme od
nich učit a získávat podněty, jak nejlépe nastavit celý systém, aby drobným
podnikatelům co nejvíce zjednodušil začátky a nekomplikoval zbytečně jejich
činnost, jež je pro naši městskou část tolik potřebná. Jinak o partnerství jed-
náme také s městskou částí Bratislava-Ružinov a německým Hamburkem.

● Jaký máte osobně pocit z pracovní cesty do
Bruselu? Jaký byl ohlas na prezentaci a kdo ze zají-
mavých lidí ji navštívil?

Nechtěl bych, aby to vyznělo nějak falešně, ale nenacházím jiná slova,
než že byla úspěšná.  Účast na prezentaci Jižního Města byla na poměry
Pražského domu ve srovnání s jinými zde konanými akcemi nadstandardní.
Sám jsem mohl srovnávat s prezentací krajů České republiky, která se usku-
tečnila den před námi. Musím říct, že jsem hrdý na to, jak vše proběhlo,
a chtěl bych poděkovat celému týmu lidí, kteří se na náročné přípravě
v relativně krátké době podíleli. Kdybych měl zmínit některé z celé plejády
přítomných hostů, pak by to bylo například několik velvyslanců evropských
zemí v Bruselu, členů Evropské komise a jejich náměstků, dále především
specialisté pracující pro eurokomisaře právě v oblasti udělování grantů na
rozvojové projekty, zástupci českých regionů a také český velvyslanec
v Belgii. ◗

Daniel Potocký

CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

Rozhovor 3

Brusel je na první pohled multikulturní
město. Na ulicích tak potkáte množství

v obleku a s nezbytnou kravatou ustrojených
pánů, jak táhnou svoje cestovní kufříky
a směřují do euročtvrti, ale také řadu belgic-
kých žen v tradičním hidžábu (muslimském
šátku), jak tlačí kočárky s dětmi a směřují do
jiné čtvrti, která se shodou okolností nachází
také blízko středu města. Jako zeleného politi-
ka mne také zaujala řada dobře vyznačených
a od ostatní dopravy částečně oddělených cyk-
lostezek.

Takovým městem jsem se při prvním květ-
novém pondělku dostavil na zahajovací recepci
dnů Prahy 11 do krásného Pražského domu

v Bruselu. Jeho výhodou je poloha nedaleko
evropských institucí blízko náměstí Ambiorix.

Další den dopoledne naše skupina zastupi-
telů navštívila Evropský parlament. Po návště-
vě Parlamentu jsme se vrátili do Pražského
domu a pustili se do přípravy expozice o naší
městské části. Jak k dílu, tak k jídlu, a tak jsme
se vydali na oběd. Plni dojmů z dopolední
návštěvy jsme se u stolu pustili s euroskep -
tickým kolegou zastupitelem za ODS do učené
disputace o Evropské unii. Možná bychom se
přeli ještě dnes, ale číšník přinesl oběd, a tak
jsme se pustili do jídla.

Ve večerním slavnostním programu pan
architekt Lasovský představil zrod myšlenky na

vybudování Jižního Města, pan starosta Mlejnský
a pan radní Janeček pohovořili o současnosti
a budoucích plánech, například o konících pro
městskou policii, cyklostezkách, údržbě zeleně či
650milionovém projektu areálu vodní svět.

Celý program byl výborně připraven a všem
zahraničním hostům, se kterými jsem hovořil, se
večer velmi líbil, zvláště chválili vystavené foto-
grafie, a i když někteří nebyli nikdy v Praze, do
Prahy 11 se prý přijedou podívat. Akci hodnotím
jako velmi zajímavé poznání a prezentaci naší
čtvrti a můžeme se všichni těšit na další podrob-
nosti z jednání, která vedl pan starosta. ◗

Ing. Jiří  Krautwurm, Ph.D., 
zastupitel, Strana zelených

... A CO ZASTUPITEL

Jak jsem potkal Brusel
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4 Kaleidoskop Jižního Města

Obrazy na zdi. Barevná a krásná zeď bude
v dohledné době zdobit areál Základní školy Donovalská.
Vychovatelky ze školní družiny nejprve kresby předpři-
praví a o dokončení se postarají žáci školy. Hotové dílo
určitě uvidíte v Kaleidoskopu v některém z příštích čísel.

Seminář v Zahradě. Zastupitelé městské části se zúčast-
nili semináře, jenž se konal 12. května v KC Zahrada. Seznámili se
na něm s různými projekty připravovanými městskou částí, které
přispějí například k rozvoji sportovních aktivit občanů Prahy 11
nebo ke zkvalitnění sociálních služeb atd. Nové informace pak
zužitkují při rozhodování na nejbližších zasedáních zastupitelstva.

Nebezpečné hry. Před začátkem komorního představení
mohli diváci potkat hereckou legendu Josefa Somra, tentokrát ne
jako herce, ale pouze jako diváka, kterého na Chodovskou tvrz při-
lákal divadelní příběh válečného zběha a mladé dívky.

Smaragdové výročí.
Manželé Milena a Milan Jírovi
oslavili 27. dubna 55. výročí svat-
by. Popřát manželům a předat
kytici květin přišel na Chodovskou
tvrz zástupce starosty Jan Meixner.

Metropol TV na nových
místech. Zájemci o dění na
Jižním Městě mají další možnost zís-
kat informace. Pro občany Prahy 11
byly na frekventovaných místech
umístěny velkoformátové LCD
monitory, na nichž je možné sledo-
vat zpravodajství Metropol TV.
Konkrétně se nyní jedná o KC
Zahrada, polikliniku Šustova, budo-
vu úřadu ve Vidimově ulici a  tzv.
forecourt OC Chodov. Další místa
budou postupně následovat.

Přijďte 14. června přivítat
léto procházkou

v Milíčovském lese! 

Zahájení ve 14.00 u Milí čov -
ského dvora v místě, kde se sbí-
hají ulice K Milíčovu a Exná rova
(10 min. od stanice MHD
Horčičkova). K procház ce lesem
zve všechny zájemce Regionální
klub SPHV. Vloni Ing. Ivo
Peterka léto otevřel skutečně
razantně – a stálo to zato. 
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VÝBĚR Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ

Rada MČ Praha 11 dne 30. 4. 2008 na
své 10. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
● Se závěrečným účtem, s plněním finančního
plánu hosp. činnosti a s výsledky finančního
vypořádání MČ Praha 11 za rok 2007 a rovněž
s přídělem do fondů jednotlivých příspěvkových
organizací z hospodářského výsledku roku 2007.
● S rozpočtovým opatřením č. 35/08 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2008 o 20 tis. Kč,
účelový dar od Nadace Partnerství na architek.
studii Revitalizace Pošepného nám., v oddíle
bydlení, komunální služby a územní rozvoj.

Rada MČ Praha 11 dne 14. 5. 2008 na
své 11. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
● S rozpočtovým opatřením č. 38/08 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2008 o 5 mil. Kč

ponecháním nevyčerpaných investičních účelo-
vých prostředků z dotace hl. m. Prahy z roku
2007 v oddíle tělovýchova a zájmová činnost na
rekonstrukci a nástavbu výměníkové stanice na
horolezeckou halu.
● S poskytnutím finančních darů a příspěvků
z oddílu kultura vybraným subjektům na reali-
zaci projektů v rámci Grantového programu
pro oblast kultury na rok 2008 II. kolo
v celkové výši 1 062 000 Kč. ◗

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE:

●  v informační kanceláři v Ocelíkově 672, 
tel.: 267 902 207, 267 902 209

●  v informační kanceláři v SZZ JM II 
v Šustově 1930, tel./fax: 271 913 422

●  na webové stránce MČ Praha 11
http://www.praha11.cz

Informace ÚMČ 5
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Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na

občanský odpad budou v červnu 2008 přistave-
ny na Jižním Městě v níže uvedených termínech.

OŽP upozorňuje, že kontejnery jsou podle
zákona o odpadech určeny pouze pro velkoob-

jemový odpad z domácností, který nelze uklá-
dat do běžných kontejnerů, nikoliv pro odpad
vznikající při podnikatelské činnosti.

Kontejnery budou přistaveny ve stanove-
ný den nejpozději do 14.00 a jejich odvoz
bude zajištěn následující den s tím, že

v případě přeplněnosti VOK bude odvoz
uskutečněn dříve.

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

Velkoobjemové kontejnery – červen 2008

Jižní Město I
A. Malé 18.–19. 6. 
Bachova–Mikulova 17.–18. 6. 
Blažimská–Klapálkova 3.–4. 6. 
Brandlova (za Startem) 10.–11. 6., 24.–25. 6. 
Brodského (vedle č.p. 1671) 17.–18. 6. 
Doubravická 25.–26. 6. 
Hlavatého 18.–19. 6. 
Chomutovická 25.–26. 6. 
Konstantinova 11.–12. 6., 25.–26. 6. 
Kryštofova 4.–5. 6. 
Křejpského 11.–12.6., 25.–26.6. 
Ledvinova 17.–18. 6. 
Majerského–Samohelova 17.–18. 6. 
Matúškova (u Blankytu) 10.–11. 6., 24.–25. 6. 
Michnova (vedle č.p. 1603) 10.–11. 6., 24.–25. 6. 
Mnichovická 11.–12. 6., 25.–26. 6. 
Modletická 11.–12. 6., 25.–26. 6. 
Mokrá–Zimákova 17.–18. 6. 
Plickova 11.–12. 6., 25.–26. 6. 

Rujanská–Donovalská (u TS) 17.–18. 6. 
Schulhoffova (vedle č.p. 794) 17.–18. 6. 
Stachova 3.–4. 6. 
Štichova 11.–12. 6., 25.–26. 6. 
Valentova (parkoviště proti č.p. 1737) 3.–4. 6. 
Ženíškova–Květnového vítězství 17.–18. 6.
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 9.–10. 6. 
Gregorova–Hrudičkova 9.–10. 6. 
Hráského–Šustova 2.–3. 6. 
Hrdličkova–Blatenská 9.–10. 6., 23.–24. 6. 
K Dubu 2.–3. 6. 
Krejnická (za OC) 9.–10. 6. 
Láskova–Malenická 2.–3. 6. 
Lažanského 2.–3. 6. 
Nechvílova 1826–29 2.–3. 6. 
Petýrkova 1953 9.–10. 6. 
Pod Vodojemem 2.–3. 6. 
U Nové dálnice 16.–17. 6. 
Vojtíškova (za OC) 2.–3. 6.

Musíme si pomáhat
aneb čin roku
Městská část Praha 11 vyhlašuje 1.  ročník

soutěže Musíme si pomáhat. Soutěž je
určena pro všechny, kteří žijí na JM nebo pro
ty, kteří vyko-
nali něco zásad-
ního v rámci
prevence kri-
minality nebo
ochrany zdraví
a majetku na
území MČ
Praha 11.
Cílem soutěže
je ocenit výji-
mečný, profesi-
o n á l n ě
z v l á d n u t ý
zásah hasičů,
zdravotníků,
policistů, nezis-
kových organi-
zací působících
v oblasti pre-
vence krimina-
lity a lidských práv, rovněž také ocenit obětavé
činy laiků, dětí i dospělých. Je třeba, aby slušní
a obětaví lidé, kteří riskují své zdraví nebo nasa-
zují své životy pro „ty ostatní“, byli vidět. Více
informací a pravidla jsou k dispozici na webo-
vých stránkách městské části. ◗

Zúčastněte se soutěže O zlatý klíč
Kulturní komise RMČ Praha 11 vyhlásila před časem šestý ročník literární soutěže

O zlatý klíč, jež bude mít uzávěrku 30. června. Své práce můžete stále posílat
v zalepené obálce označené heslem „Soutěž O zlatý klíč – neotvírat" na adresu: Úřad
městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, případně práce odevzdat
přímo v podatelně úřadu městské části na uvedené adrese. Více informací získáte na
webu městské části.
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6 Aktuality z Jižního Města

Hudební festival pro všechny
KC Zahrada od 18. do 21. června pořádá festival Hudba mezi bloky.

Kromě koncertů Hradišťanu a Fast Food Orchestra je festival celý
na vás! Každý z vás od 3 do 103 let se může zúčastnit, sám nebo se svou
kapelou! Obraťte se na Zahradu a tam vám pomohou domluvit místo
vystoupení. Oživte náměstí a prostranství Jižního Města! Kontakt:
jiri.sulzenko@kczahrada.cz nebo na pokladně Zahrady.

Týden na kole je opět tady
Přemýšlíte, jak aktivně strávit chvíle volna? Vezměte kolo a vydejte

se po Greenways stezkách. Provedou vás historickými městy
i krajinou s krásnými scenériemi. Další ročník Týdnu na kole, tento-
krát s číslovkou 2008, se bude konat od 25. května do 8. června.
Pořádá jej Nadace Partnerství ve spolupráci s mnoha městy a dalšími
partnery. Peloton cyklistů projede během dvanácti dnů trasy
Greenways z Drážďan přes Prahu až do Vídně. V jednotlivých měs-
tech se setká se zástupci měst, místních organizací Greenways
i zajímavými osobnostmi a čeká jej také mnoho doprovodných akcí. 

Týden na kole začíná v Drážďanech a z Prahy cyklisté vyrazí 31.
května směr Týnec nad Sázavou, přičemž tato etapa skončí v Prčicích.
V tento den se bude od devíti hodin dopoledne u stanice metra
Opatov konat prezentace celého projektu Greenways za účasti zástup-
ců Prahy 11, kteří přibližně v 9.30 celý peloton na Jižním Městě při-
vítají. Kdo bude mít chuť, může se k pelotonu na Opatově přidat
a prožít výjimečné chvíle v sedle svého kola. 

V dalších dnech peloton zamíří na Tábor, Hlubokou, České
Budějovice, Třeboň, Slavonice, Vranov nad Dyjí, Mikulov, 
poté se přesune do Rakouska a 8. června spatří cíl ve Vídni. 
Více informací lze najít na www.nadacepartnerstvi.cz,
http://qreenways.cz nebo na tel.: 274 816 727, 723 380 741, Jakub
Smolík, e-mail: jakub.smolik@nap.cz. ◗

Daniel Potocký

Loni se na Opatově sešlo mnoho nadšenců. FOTO: JAN MEIXNER 

Jižní Město patřilo festivalu
Ulice Chodova, Roztyl a Opatova od

15. do 18. května ožily tak, jak už
dlouho ne. A nezabránila tomu ani nepří-
zeň počasí. KC Zahrada pozvalo na Jižní
Město v rámci 1. ročníku festivalu umění
ve veřejném prostoru Street for Art
výtvarníky, divadelníky, sportovce, akro-
baty a žongléry, aby ukázali, co všechno
se dá udělat s ulicemi a náměstími. 

Festival zahájilo představení Divadla
Archa Tanec přes plot, s jehož netradič-
ní formou se možná mnozí setkali popr-
vé. Největší událostí pak byl průvod
obřích loutek Echt Street Puppets, který
za asistence stovky diváků, kamer
a fotoaparátů vyrazil z Pošepného
náměstí kolem centra Chodov až
k Zahradě. Druhý den průvod pokračo-
val v Centrálním parku. „Stovky lidí se

na průvod dívaly také z oken a balkonů.
Podařilo se nám, co jsme chtěli – přinést
zážitek lidem až takříkajíc pod nos,“
komentuje zájem ředitelka Zahrady
Eliška Vinařová.

K nepoznání se během festivalu pro-
měnil průjezd pod restaurací
Slunečnice v Jarníkově ulici. Ve spolu-
práci s majitelem, občanským sdruže-
ním Proxima Sociale, a mladými lidmi
se stěny průjezdu staly galerií. Asi 15
graffiti umělců celý víkend tvořilo své
dílo. Sám průjezd pak posloužil jako
scéna pro exhibice na kolech, skatebo-
ardech, tančili v něm breakdanceři
a živě rapovali muzikanti. Až dvě stě
mladých lidí najednou se shromáždilo
na akci, jakou už dlouho nepamatují. ◗

Jiří Sulženko O akrobatické kousky nebyla nouze. FOTO: DAVID KAŠPAR
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DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-ÚJEZD
Zastupitelstvo dne 15. 4. 2008

SCHVÁLILO:
● úpravu pozemku parc. č. 214/2 firmou Sylva

Vacková za celkovou částku 82 000 Kč.

NESCHVÁLILO:
● směnu pozemku parc. č. 265/491 za pozem-

ky ve správě městské části parc. č. 265/145
a 265/630 (všechny se nacházejí u dětského
hřiště u Milíčovského lesa),

● projektovou dokumentaci k územnímu říze-
ní na stavbu Exit 4 D1 a dopravní připojení
Západní komerční zóny Průhonice a poža -
duje zapracovat do budoucího územního
rozhodnutí podmínku zprovoznění plného
profilu staveb 511 (Běchovice–D1), 512
(D1–Jesenice–Vestec), 513 (Vestec–Laho -
vice) a 514 (Lahovice–Slivenec) Silničního
okruhu kolem Prahy, aby se Vestecká spojka
nemohla stát náhradní částí okruhu.

POVAŽUJE ZA NUTNÉ:
● vymezit pravidla pro pohyb psů na veřejných

prostranstvích na území hl. m. Prahy a žádá
Magistrát hl. m. Prahy o vydání takovéto
vyhlášky.

Zastupitelstvo dne 13. 5. 2008 

SCHVÁLILO:
● podání žádosti na Magistrát hl. m. Prahy

o svěření pozemku parc. č. 385/1 (fotbalové
hřiště v Újezdu),

● návrh úpravy Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy č. U 0637 – navýšení
míry využití území z OB-C na OB-E na parc.
č. 214/11,12 a 256, 

● zadat založení trávníku v ulici Ke Mlýnu
firmě Petr Děkanovský – zahradnické služby,

● Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní v městské části za období od 1. 1. do 
31. 12. 2007.

NESCHVÁLILO:
● dokumentaci vlivů záměru Exit 4 D1 a do prav -

ní připojení Západní komerční zóny Prů -
honice na životní prostředí a požaduje do ní
zapracovat požadavky výboru stavebního a pro
životní prostředí se zdůrazněním všech negativ-
ních dopadů navržené stavby na životní pro-
středí obyvatel a chráněné přírodní a rekreační
území Milíčovského lesa a údolí Botiče.

VZALO NA VĚDOMÍ:
● záměr spolupráce s budoucím občanským

sdružením Společně pro Milíčov,
● předání podpisové akce obyvatel městské

části s tím, že se členové zastupitelstva písem -
ně vyjádří k jednotlivým bodům obsažených
v petici.

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

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Již třetí rok se v prostoru bývalého kamenolo-
mu U skály uskutečnilo pálení čarodějnic.

Sešly se zde převážně děti se svými rodiči, které
si na menším ohni opékaly uzeniny. Městská
část zajistila pro přítomné občerstvení – pro
děti zdarma točenou limonádu a pro dospělé za
symbolický poplatek pivo. Celkem se za vyto-
čené pivo utržilo 2 800 Kč a celá částka bude
vložena na konto určené pro budoucí výstavbu
Mateřské školy Vodnická. 

Rád bych touto cestou poděkoval
všem místním dobrovolníkům za účast
při přípravě dřeva na hranici.
Bezpečnost během pálení ohně zajišťo-
vali dobrovolní hasiči z Jižního Města.
Figuru čarodějnice, která byla na hrani-
ci upálena, vytvořil Vl. Hříbek.          ◗

Václav Drahorád, starosta

V nejbližších dnech bude zahájena kompletní rekonstrukce ulic
K Sukovu a Nad Výpustí. Místy se budou překládat inženýrské sítě

a realizovat nové veřejné osvětlení. Povrch komunikace bude proveden
v zámkové dlažbě. Dodavatel stavby dočasně omezí příjezd ke stávajícím
nemovitostem. Městská část proto zajistí občanům průjezd přes hráz
Sukovského rybníka. Bližší informace o zahájení prací budou rozneseny
dotčeným občanům do schránek. ◗

Václav Drahorád, starosta

Májka ozdobila náměstí
Tak jako loňského roku

v tuto dobu, tak i letos se
ve středu 30. dubna na újezd-
ském náměstí stavěla májka.
V neděli, tři dny před tím,
místní dobrovolníci pokáceli
smrk, který zbavili kůry
a přenesli na určené místo. Pan
Vl. Hříbek připravil a upevnil
na špičku stromu věnec, na
který se navázaly barevné fábo-
ry z kre pového papíru. Něco
málo po šestnácté hodině se
májka pomocí přítomných
dobrovolníků zvedla a zakotvila
do připravené jámy. Na celý
měsíc májka ozdobí újezdské
náměstí a poslední květnový
den bude pokácena a vydražena
na májové veselici. ◗

Julie Mikolášová,
zástupce starosty

Stavění májky na újezdském
náměstí.

FOTO: PAVEL STANĚK

Čarodějnice skončily v plamenech 

Pálení čarodějnice. FOTO: PAVEL STANĚK

Ulice K Sukovu. FOTO: PAVEL STANĚK

Rekonstrukce komunikací  
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Předškoláci dosportovali a my známe vítěze sportovních her, které se 14. května
uskutečnily na víceúčelovém hřišti Základní školy Donovalská a byly určeny

všem dětem z jihoměstských školek. Během dopoledne se hřiště proměnilo ve spor-
tovní arénu plnou snaživých a nadšených dětí, které každá ze zúčastněných školek
vybrala již ve školních předkolech. Z nejlepších sportovců každá školka sestavila dese-
tičlenné družstvo pěti chlapců a pěti dívek. Soutěžilo se v hodu do dálky, ve skáká-
ní v pytli, ve štafetovém i v překážkovém běhu a v pětiskoku. O dobrou náladu
během soutěžení se staralo trio maskotů, které děti povzbuzovalo, a hudební duo
Vanda a Standa. Ze čtrnácti zúčastněných mateřských škol dosáhly nejlepšího počtu
bodů děti z Mateřské školy Janouchova (62), druzí se umístily děti z Mateřské školy
Kons tan tinova (58), třetí místo získaly děti z Mateřské školy Hrabákova s počtem
57 bodů. Vítězné družstvo dětí z MŠ Janouchova reprezentovalo naši městskou část
na celopražském finále koncem května na sportovišti Základní školy Campanus. ◗

Dana Foučková

8 Školství

Malí sportovci 
soutěžili na hrách

Klíč 11 ■ 2008

Nádherné dny nesoucí se ve znamení her,
soutěží, napětí, výletů a sportování zažili

žáci druhých a třetích tříd ZŠ Ke Kateřinkám
ve druhé polovině dubna. 

Vychovatelé a vedoucí jednotlivých sku-
pin se dětem věnovali s radostí a trpělivostí,
za což jim patří velký dík. Stále pro děti
vymýšleli nové a nové hry, byli připraveni na
každé počasí a na každou situaci. Mezi neja-
traktivnější akce pro děti bezesporu patřila
lana v lese, bobová dráha a závěrečná noční
soutěž. 

Také paní učitelky se zájmem sledovaly
odpolední i večerní aktivity a některých se
i aktivně účastnily. Ze školy v přírodě si tak
všichni odváželi hluboké dojmy a zážitky. 

Velký dík patří i městské části Praha 11 za
tento krásný týden i za šťastnou volbu při výbě-
ru lokality a agentury pro volný čas.

A co na to děti? Například Kačenka Kofroňová
ze 3.A napsala: „Škola v přírodě byla veselá díky
našim milým instruktorům a za to jim chci moc
poděkovat. Byla to moc prima parta.“ ◗

Alena Fuhrmanová

Zahradní slavnost
představí práce studentů

Střední odborná škola multimediální
a propagační tvorby pořádá 17. června od

14.00 ve svém areálu ve Stříbrského ulici
č. 2139 zahradní slavnost, na níž studenti
představí výsledky své práce. Občané Prahy 11
možná školu znají pod dřívějším názvem
Střední odborná škola Stříbrského. Téměř 350
studentů zde studuje management osobních
počítačů se zaměřením na počítačovou grafi-
ku, propagační výtvarnictví nebo počítačovou
animaci a multimédia i management obchodu
a služeb se zaměřením na produkci. Tříleté dál-
kové nástavbové studium jim umožňuje získat
maturitu v oboru podnikání.

Studenti se učí rovněž cizím jazykům,
různým ekonomickým disciplínám, ale
i dějinám kultury či výtvarným technikám.
Propojují tak vlastní tvůrčí přístupy se zna-
lostí počítačových programů, což jim umož-
ní pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo
se uplatnit přímo v praxi. Škola udržuje
i kontakty s příbuznými školami v Bratislavě,
Bottropu, Barceloně a Neapoli.

Ing. Jiří Smejkal, Ph.D.

Koncem dubna byl v Základní
škole Mikulova otevřen

žákovský evropský klub.
Ředitel školy PaedDr. Bedřich

Pazdera seznámil žáky a také pří-
tomné hosty, mezi nimiž byla
Doc. PhDr. Eliška Walterová
z Univerzity Karlovy a zástupce sta-
rosty Jan Meixner, se záměry
a činností školního klubu. Mezi
jeho hlavní cíle patří studium tra-
dic a zvyků evropských národů,
vybudování školní videotéky a fil -
motéky s evropskou tematikou,
navazování nových přátelství for-
mou výměnných pobytů a vydává -
ní školního časopisu zaměřeného
na evropské dění. Součástí progra-
mu byla žákovská znalostní soutěž
o Evropě. Kluci a holky odpo vídali
na otázky z historie, zeměpisu, ale
třeba i z politiky a předvedli, že jim
vědomosti rozhodně nechybí. Celý
program se uskutečnil ve vyzdobe-
né vstupní hale školy. ◗

Dana Foučková

.

Žákovský evropský klub otevřen

Motto akce a pozvaní hosté naslouchající znalostem
školáků. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Týden plný her v Hrdoňově

Lanová prolézačka vyžadovala šikovnost.
FOTO: ALENA FUHRMANOVÁ

V modrých
pytlích si
postupně
zaskákaly
všechny děti.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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INZERCE

ELEKTROINSTALACE

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

•  OPRAVY: elektrických instalací
elektrických sporáků

•  elektrické vytápění podlah DE-VI

•  rekonstrukce a revize el. instalací

•  ovládání spotřebičů telefonem

•  vystavení přihlášek k odběru 
el. energie

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

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

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

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

BYTOVÁ JÁDRA – REKONSTRUKCE BYTŮ
ZDARMA: ZAMĚŘENÍ, CENOVÝ ROZPOČET, STAVEBNÍ POVOLENÍ

Zajistíme: projekt, kompletní materiál a vybavení dle vašeho výběru,
koupelnu na klíč. Elektro, voda a kanalizace včetně revizní zprávy.
Záruční i pozáruční servis. Již přes 250 realizovaných koupelen na
Praze 4 a 11.

RENO K. Novotný • tel./ fax: 272 912 326 • mob.: 602 292 812 • renonovotny@atlas.cz

do 7 dnů od 86 000 Kč

Inspirací k cestě do Belgie, centra evropského
dění, nemusí být pouze krásy země či místní

vyhlášené kulinářské speciality. Dívčí pěvecký
sbor Pražská kantiléna, působící na ZUŠ Jižní
Město, se ve dnech 1. – 5. května vydal do Belgie
za zážitky zcela jinými. Cesta vedla do malebné-
ho městečka Neerpelt, které již po padesáté šesté
hostilo nejnavštěvovanější evropský festival dět-
ských a studentských pěveckých sborů European
Music Festival for Young People. 

Prestižní festival
Soutěžního klání se každoročně účastní

kolem stovky sborů, což představuje asi 3000
mladých lidí z různých zemí a kontinentů.
Pražská kantiléna soutěžila v kategorii mládež -
nických sborů do 25 let a v této početně nejví-
ce zastoupené skupině (33 sborů) získala 
1. cenu! Úspěch byl ještě korunován tím, že

Pražská kantiléna byla, jako jediná ze své kate-
gorie, vybrána na koncert laureátů Con
Bravura, kde vystupovaly jen nejlepší sbory fes-
tivalu. Jihoměstský sbor předvedl výkon nabitý
nadšením a energií, který vyvolal nadšené ohla-
sy jak u publika, tak u porotců. Odborníci oce-
nili především krásný zvuk sboru s pestrou
barvou hlasů a celkovou muzikálnost zpěvaček.

Nezapomenutelné zážitky
Pěvecká soutěž nepředstavovala ale pouhé

zápolení o přední pozice, o výhru, hlavní myš-
lenkou bylo setkání mladých lidí z různých
koutů světa. Pravdivost rčení „Hudba spojuje
národy“ pocítili všichni účastníci soutěže, když
na závěr festivalu jejich třemi tisíci hlasy zazně-
la Beethovenova Óda na radost. Tak emotivní
zážitek si každý dlouho uchová ve vzpomín-
kách. K nezapomenutelným hudebním doj -
mům přibyly ještě zážitky z posledního dne,
kdy se Pražská kantiléna vydala na výlet do his-
torického města Bruggy, které oslňuje svou stře-
dověkou atmosférou, a Gentu, jenž zase nabídl
projížďku městem na lodi po kanálech připo-
mínajících Benátky. 

Zájezd do Belgie završil letošní koncertní
sezonu, se kterou může být Pražská kantiléna
více než spokojená. Po podzimním úspěchu
v italské Rivě del Garda, kde sbor získal dvě
zlatá pásma, je 1. místo z Neerpeltu v Belgii vel-
kou odměnou za dvouletou práci a potvrzením,

že soubor patří k reprezentativním hudebním
tělesům Jižního Města i Prahy samé.
Organizátoři zájezdu velmi děkují městské části
Praha 11 za významnou finanční podporu
nejen tohoto zájezdu, ale i dlouhodobé činnos-
ti sboru. ◗

Mgr. Lea Šebešová

Pražská kantiléna uspěla v Belgii

Český sbor si veze zlato.

Radost a veselí po soutěžním vystoupení v Bruggách. FOTA: ARCHIV PRAŽSKÉ KANTILÉNY

Potřetí na Chodovské tvrzi

Tomáš Janeček, syn slavného malíře,
grafika, ilustrátora a sochaře Oty

Janečka, představí již potřetí svoje
fotografie. Výstava bude k vidění

v galerii Chodovské tvrze od 
28. května do 29. června. Kolekce

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

Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast. Jar -
níkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. U Kunra -
tického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov a kolejí JM.
Internet zdarma
Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazyko-
vých kurzů, workshopy streetartových
a cirkusových disciplín.

PROGRAM V ČERVNU 2008:
Speciální akce
18.–21. 6.: Hudba mezi bloky – hudební festi-
val pro všechny, každý od 3 do 103 let se
může zúčastnit sám nebo se svou kapelou.
Obraťte se na Zahradu a my vám pomůžeme
domluvit místo vystoupení.
4. 6., 10.00: Červená Karkulka, divadlo jednoho
Edy.
4. 6., 19.00: Cestovatelská přednáška – Švý-
carsko.
5. 6., 16.00: Divadelní soubor HELE při ZUŠ
Křtinská.
7. 6., 13.00: výtvarná dílna.
7. 6., 15.00: Pohádka: Cirkus Kus – kus, Marka
Míková.
11. 6., 10.00: Pohádka: Malá mořská víla,
Hans Christian Andersen. Pro děti od 7 do 10 let.
11. 6., 19.00: Cestovatelská přednáška – Nový
Zéland, přednáší Šimon Skovajsa.
12. 6., 9.00: Do it yourself, Bear Educational
Theatre.
12. 6., 19:00: Ztracená dovolená, film ČR,
dokumentární detektivka.
13. 6., 20.00: Jižní JaM č. 8, Východní spojka
(hip-hop / funk).
14. 6., 13.00: výtvarná dílna.
14. 6., 15.00: Pohádka: Žabí příběhy, Marka
Míková.
16. 6., 16.30: Vernisáž výstavy k soutěži na
téma Dětské hřiště snů.
18. 6., 10.00: Pohádka: Kterak Beruška Uška
o sedmou tečku přišla, divadlo Kapsa.

18. 6., 20.00: Hradišťan, koncert.
20. 6., 20.00: Fast Food Orchestra, koncert (ska).
21. 6., 13.00: výtvarná dílna.
21. 6., 15.00: Pohádka: Tancem letem světem,
divadlo Rozmarýn.
25. 6., 18.00: Workshopping II, přehlídka
výsledků kurzů, dílen a workshopů v Zahradě.

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

www.webticket.cz

149 00 Praha 11, Ledvinova 9, tel./fax: 267 914 831
(úterý–neděle 13.00–19.00, zavřeno 24. 12. a 31. 12.)
www.chodovskatvrz.cz
E-mail: info@chodovskatvrz.cz

PROGRAM V ČERVNU 2008:
KONCERTY:
3. 6., 19.00: Hrajeme pro radost, koncert sou-
boru Aulos, účinkují: Aulos – Komorní orchestr
zobcových fléten (dětí a rodičů), klavír –
prof. Jaromíra Škampová. Soubor Aulos je ama-
térský soubor dětí a rodičů pod vedením
MUDr. Evy Čadkové.
4. 6., 19.00: Koncert pro cello a piano IV vio-
loncellisty Kryštofa Leciana a klavíristky Mariny
Kantor (Izrael), světový repertoár určený pro
cello a klavír.
5. 6., 17.00: „Kde domov můj?“, Foerstrovo
trio (Stanislav Srp – housle, Evžen Rattay – vio-
loncello, Aleš Bílek – klavír) Josef Moravec –
zpěv, Tomáš Kyral – lesní roh, PhDr. Zdena
Zvěřinová, DrSc. – dramaturgie a průvodní slovo.
9. 6., 19.00: Hudební hostina Marie Teplé
(soprán) a Zbyňka Černíka (klavír).
12. 6., 19.00: Koncert ukrajinské zpěvačky
a herečky Natalie Polovynky.
16. 6., 19.00: Šansonové setkání, Rudolf Pellar,
Milan Jíra, Jan Petránek, v alternaci Marta
Balejová nebo Filip Sychra a host pořadu, z cyklu
„Šanson, věc veřejná“.

GALERIE:
Velká galerie:
28. 5.–22. 6.: Jaroslav Klát, obrazy, olejomalby.
25. 6.–29. 6.: Soukromá vyšší odborná škola
umění a reklamy, s. r. o., Pošepného nám.

RODINNÝ KLUB BENJAMIN
Janouchova 671, Praha 4-Háje, tel.: 272 912 124,
603 468 151, benjamin@cmail.cz

Z PROGRAMU V ČERVNU 2008:
6. 6.: Dětský den na zahradě klubu, soutěže,
vystoupení dětí, kreslení, skákací hrad.
■ Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsí-
ců do 2 let, denně.

AUTOSERVIS – zde na Chodově
Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Odtah aut • Diagnostika

a tachometry • Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou 

Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČÍME NÁHRADNÍ AUTO
tel.: 272 937 482   272 928 969 Praha 11-Chodov

731 208 823   E-mail: Milan.Vranek@seznam.cz Zakouřilova 142

INZERCE

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

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

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

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

www.sintras.com

MATEŘSKÉ CENTRUM 
DOMEČEK
Modletická 1401, 149 00 Praha 4
tel.: 267 915 115, 773 993 985
e-mail: mcdomecek@seznam.cz

Z PROGRAMU V ČERVNU 2008:
Besedy na různá témata: „Chcete vědět 
více o…“
2. 6., 10.00: Porod v současném baby boomu.
Co mě může potkat v porodnici, co můžu chtít
a co už ne? Přijďte se seznámit se současnou
legislativou porodnictví, beseda, Jitka Kolářová
porodní asistentka.
9. 6., 10.00: Bioklub II, stanovení pravidel
neformálního bioklubu. Možnost odběru biový-
robků přímo v MC Domeček. 
1. 6., 14.00: Balónková oslava dne dětí, ve
spolupráci s nízkoprahovým klubem DIXIE odpo-
ledne plné soutěží a odměn pro malé i velké
děti. Divadlo a občerstvení.  Vstupné je 30 Kč za
soutěžící dítě. Nemusíte se předem hlásit.
Do mateřského centra můžete přijít, i když už je
teplo. K dispozici je zahrada, doplňkové aktivity
(cvičeníčko, výtvarka…) probíhají i venku. 

Více na www.mc-domecek.cz

NOVĚ OTEVŘENO
Kadeřnictví, masáže, 
pedikúra, manikúra

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

Přijatelné cenyPřijatelné ceny

Malá galerie:
28. 5.–29. 6.: Tomáš Janeček, fotografie.
Schodiště: 
Tvrz a region v historii, trvalá expozice Muzea
Prahy 11, starší i nedávná minulost Prahy 11.
Klubání, fotografie měnící se tváře Jižního
Města, PhDr. Jiří Bartoň. 

VYCHÁZKA:

14. 6., 14.00: Vítání léta 2008 v Milíčovském
lese. Zahájení u Milíčovského dvora, Exnárova
ul. Zájemce zve Regionální klub SPHV.

Více na www.chodovskatvrz.cz
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INZERCE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
JIŽNÍ MĚSTO
Šalounova 2024, Praha 4
tel.: 272 929 545, 272 917 077
e-mail: sal@ddmjm.cz
Pobočka: Květnového vítězství 2126, Praha 4
tel.: 272 911 520, e-mail: kve@ddmjm.cz

Z PROGRAMU V ČERVNU 2008

7. 6., 9.30: Slon ve městě, seznámení dětí
s dopravními značkami a pravidly silničního pro-
vozu. Zahrada DDM JM, Šalounova.
7. 6., 14.00: Výtvarná dílna s Majkou – bati-
kování, Šalounova.
7. 6., 15.30: Hurá prázdniny! Závěrečné vystoupe-
ní dětí z pohybových kroužků, hala TJ JM Chodov.
8. 6., 10.00: Lukem a mečem, seminář zaměře-
ný na lukostřelbu a základy boje, Šalounova.

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HL. M. PRAHY

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

2. 6., 15.00–17.00: Na tom našem dvoře.
3. 6., 10.00–12.00: Pohádky s vůní bylinek.*
10. 6., 10.00–12.00: Čekáme miminko.*
11. 6., 10.00–12.30: Tvá strava budiž ti
lékem.*
11. 6., 16.00–18.00: Jak se u nás žije zvířatům.
17. 6., 10.00–12.00: Léčivé setkání od srdíčka
k srdíčku.*
17. 6., 16.30: Květy chodníků, botanické setkání.
23. 6., 15.00–19.00: Svatojánské slavnosti
bylin.
24. 6., 10.00–12.00: Děti, alternativa a my.*
25. 6., 10.00–12.30: Cestou k ženství.*
*Nutná rezervace!
Rezervace programů na tel. 271 750 548 
a e-mailu info@toulcuvdvur.cz.

Více na www.toulcuvdvur.cz

SBOR CB JIŽNÍ MĚSTO
Dubnova 806, Háje, e-mail: jizni.mesto@cb.cz
www.cb.cz/jizni.mesto, tel.: 605 809 950

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ČERVNU 2008:
Nepřehlédněte: od 1. 6. se naše bohoslužby
konají na nové adrese: Křesťanské centrum Jižní
Město, Modletická 1401.
Neděle 17.00–18.15: Nedělní shromáždění,
bohoslužba pro všechny generace.
Neděle 17.00: Besídka pro děti, oddělený pro-
gram pro děti předškolní a školní.

MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Stěhování: z důvodu stěhování sledujte naše
www stránky.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

VÝSTAVA NA RADNICI

PETR RENDLA: PÁR FOTEK ZE ŠUPLÍČKU
3.–23. 6. 2008 • po, st: 8.00–17.30 • út, čt: 8.00–15.30 • pá: 8.00-14.00 

Radnice ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4, tel.: 267 902 323.

■ Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
■ Pohybová průprava pro kluky a holčičky od
3 let, po, st odpol.
■ Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let, 
út odpol., čt dopol.
■ Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí,
denně.
■ Večerní cvičení s velkými i malými míči, po
17.45, st 19.00.
■ Cvičení pro těhotné, út 17.00.
■ Tanečně pohybová průprava pro holčičky
od 3–7  let, út odpol.
■ Dětský aerobic pro 5–7 let, 8–11 let, po, st
odpol.
■ Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4–6 let, čt
16.00.
■ Zdravotní cvičení dospělých na míčích, po
18.30.
■ Pískání na flétnu pro děti od 3 let, po odpol.
■ Hravé dopoledne, program pro děti, každý
sudý pátek.
Herna pod střechou, po–čt 9.00–12.00, 

po–st 16.00–18.00. 
Informační hodiny: st 10.00–12.00.

Více na http://benjamin.webpark.cz

Zavedená obchodní a servisní firma z Prahy 4,
hledá do svého mladého kolektivu zaměstnance na HPP:

– PRACOVNICI(KA) PRO ADMINISTRATIVNÍ
PRÁCE, vedení databáze zákazníků s možností prová-
dění marketingové akvizice – tvorba prospektů, manu-
álů atd. 

POŽADUJEME: min SŠ ekonomického směru, znalost
PC, znalost AJ vítána

– TECHNIKA ELEKTRO
POŽADUJEME: min SŠ elektro, znalost PC, znalost AJ,
komunikativnost, spolehlivost

KONTAKT:  602 230 311

Salon Helena
● Masáže ● REIKI
● Lávové kameny ● Permanentní make-up
● Termální zábaly ● Dárkové poukázky

Otevřeno: Po–Pá 13–19 hod. ● Tel.: 732 25 44 66
www.kvbanket.cz/masaz ● E-mail: kubickova@kvbanket.cz

Hotel Chodov, Mírového
hnutí 2137, Praha 4-Chodov

8. 6., 9.00: Taneční workshop, pět 90minuto-
vých lekcí tance. Afro dance, Jazz dance, Hip
hop, Musical dance, Street dance, Květnového
vítězství.
14. 6., 9.30: Výtvarná dílna s Věrou –
Modelování, Šalounova.
14. 6., 9.00: Závěrečný turnaj ve stolním teni-
su, Šalounova.

Více na www.ddmjm.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JIŽNÍ MĚSTO
Křtinská 673, Praha 4
tel.: 267 900 131, fax: 267 900 134
Pobočka: J. Růžičky 1179, Praha 4
tel.: 271 070 231, fax: 271 070 245

ZUŠ KŘTINSKÁ
4. 6., 18.30: Absolventský koncert žáků školy.
8. 6., 18.00: Vystoupení tanečního oddělení
v Divadle U Hasičů.
11. 6., 18.30: Absolventský koncert žáků
školy.
12. 6., 18.30: Absolventský koncert žáků
školy.
15. 6., 18.00: Koncert Pražské kantilény
a jejích přípravných oddělení v Kostele sv.
Šimona a Judy.
19. 6., 17.30: Koncert nejmladších žáků školy.
26. 6., 19.00: Koncert Pražské kantilény
a švýcarského dívčího pěveckého sboru
v Kostele U Salvátora.

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

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

Z PROGRAMU V ČERVNU 2008:
Téma měsíce: Akce Jižního pólu v klubu
i venku!
5. 6.: Grilovačka
12.6.: Streetfočus
18. 6.: Graffity workshop
25. 6.: Pokračuje liga  KICK – IT! 2 (stolní fot-
bálek)
Připravujeme: Výjezd do Hamburku, grilovačka…

Více na www.proximasociale.cz
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IV Kulturní přehled ČERVEN 2008

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

Z PROGRAMU V ČERVNU 2008:

4. 6., 19.00: Tajemství evangelia sv. Jana
z hlediska znovuzrození, Ing. Adolf Inneman,
Ph.D.
5. 6., 19.00: Feng Shui: Volný večer nad dota-
zy účastníků, lektor seminářů Feng Shui
Ing. Mojmír Mišun.
6. 6., 18.30: Nemoc ako pomoc pri poznávaní

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu 

Ivana Stonjeková, mandaly – obrázky, které pohladí duši
Od 2. do 28. června 2008

Ivana Stonjeková, se narodila v Praze ve výtvarnické rodině. Od roku 2000
začala malovat mandaly, které harmonizují a léčí člověka. Několik měsíců
v roce tráví v překrásné přírodě Orlických hor, kde čerpá inspiraci pro svá
díla. 

Vytvořila řadu cyklů, které pomáhají při spojení s jednotlivými oblastmi
života, energiemi, civilizacemi, např. Láska, Zdraví, Atlantida, Lemurie,
Shambala, Světlo, Mystika Karla IV, Duchovní růst, Energie přírody, Roční
období, Slunce, Stvoření světa, Vesmír, Anastázie, Čakry, Živly, Andělé
a Archandělé.

Mandaly jsou kresleny akvarelovými pastelkami a na doladění používá
gelové fixy, temperové barvy, voskové pastely a glittery. Mnoho mandal je
zmenšeno a zalaminováno, aby byly dostupné a prakticky použitelné i širší
veřejnosti. 

Výstava bude zahájena 2. 6. 2008 v 18 hod. 
Úvodní slovo Zbyněk Pelikán, na violoncello zahraje Milan Makový.

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

Zákonov života, večer nad stejnojmennou kni-
hou prim. MUDr. Ivana Rusnáka, CSc.
8. 6., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají…
Mantry, zhudebněné psychologem
a terapeutem H. Marshallem aj. Na kytaru hraje,
zpívá a slovem doprovází Richard Holický.
11. 6., 19.00: Denis Hartel, velký žák Ramany
Maháršiho odpovídá na dotazy, PhMr. Rudolf
Skarnitzl, filozof, jogín.
12. 6., 19.00: Schopnosti lidského mozku při
duchovním zrání člověka, MVDr. Miroslav
Kraus a Aleš Svoboda.
15. 6., 19.00: Komunikace JIN – JANG,
I přesto, že spolu žijí tisíce let, ženy a muži se
stále dobře neznají. Setkávání s Richardem
Holickým.
18. 6., 19.00: Pojďme si společně zazpívat
mantry, bhadžany a české písničky
s duchovní tématikou, pojďme se společně

AKCE NA ČERVEN K ZAKOUPENÉMU KOLU
COMPUTER ZDARMA !

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

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

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

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

Bezbariérový vstup

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

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

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

Na Sádce 18, 149 00 Praha 11-Chodov
tel./fax: 272 934 261
e-mail: fara.chodov@volny.cz

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
■ Út–pá 9.30–12.30: Denní klub pro maminky
s dětmi, v rámci klubu každé úterý 10.30 zpívání,
každou středu 10.30 cvičení pro děti, vstupné 40 Kč,
děti zdarma.
■ St 17.30: Anonymní alkoholici, klubovna KCMT.

KŘESŤANSKÝ SPORTOVNÍ KLUB, školní rok 2007/08:
Po 17.00: Dramatická dílna pro děti a mládež. 
St 15.30: Výtvarná dílna pro děti. 
Čt 16.00: Nízkoprahový sportovní a turistický
klub.

Z PROGRAMU V ČERVNU 2008:
5. 6., 9.30: Pohádka o malém rytíři Juráškovi,
divadelní představení pro děti.
8. 6., 14.00: Preventivní péče o vašeho retrív-
ra, 22. 6., 9.00: Canisterapie – teorie, legislati-
va, metodické vedení a praxe,
teoreticko-praktické semináře Vystavování retrív-
rů od A do Z, účast nutno předem nahlásit na
tel.: 602 182 277.
9. 6., 16.00: Cesta od řeči zákona k řeči
v Duchu svatém, přednáška v rámci Klubu seni-
orů, PhDr. Daniela Matlovičová, CSc. 
16. 6., 17.30: Koncert dětského sboru
„Svítání“.
19. 6., 19.00: Filmový klub.

Více na http://chodovska.farnost.cz

stát písničkou, doprovodí David Braiter – kyta-
ra, zpěv, Petr Pačovský, tamburina atd.
19. 6., 19.00: Znovuzrození jako důležitý
moment na cestě k celistvosti, Mgr. Alžběta
Šorfová Kalousková, poradce v oblasti rozvoje
osobnosti.
25. 6., 19.00: Osvobození od strachu
a bolesti, etikoterapeutka Zdenka Hoffmanová.

GALERIE – KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA

st–ne 15.00: Vesmírná píseň, hudebně obrazo-
vá projekce.
So–ne 17.00: Putování vesmírem, hudebně
poetická projekce.
Galerie a prodejna: st–ne 14.00–19.00.
Křišťálová čajovna: st–ne 14.00–19.00 a dle
večer. pořadů, so 19.00–22.00 vstup zdarma.

Více na www.cestykesvetlu.cz
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Vzpomínky stále živé 
V dubnu 1945 oslavila Ludmila Mráčková

z Holešovic šestnáctiny. Vnímala citlivě
každý okamžik závěru války. Ing. Ludmila
Hájková, jak se nyní jmenuje, na ty dny vzpo-
míná dodnes: „Pátého května odpoledne jsem
uviděla v Drážďanské – dnes Argentinské ulici
povstalce, odzbrojující a zajímající první vojá-
ky německé okupační armády. Měla jsem ze
skautského oddílu odborku zdravotníka, a tak
jsem se šla hlásit na povstaleckou ošetřovnu
Červeného kříže do areálu jatek za Hlávkovým
mostem. Cestou proti mně utíkal přikrčený
voják se zbraní, s protitankovou střelou.“ 

„Vypadal, že míří do bojové akce?“
„Spíš unikl zajetí a chtěl se někde schovat.

Zakřičela jsem na něj a on zbraň – pancéřovou
pěst – složil na zem. Prchal dál křovinami
u ulice.“ Přišla na improvizovanou ošetřovnu
s ukořistěnou zbraní. „Odevzdala jsem ji něja-
kým velitelům.“ 

„Jak vás v lazaretu přijali?“
„Nechali mě pomáhat zdravotním sestrám

a lékařům.“ Úkoly dostávala různé: „V okol-
ních domech jsem získala a postupně přinesla
množství vypraných prostěradel, které jsem
stříhala na obvazový materiál. Bylo zapotřebí
roznášet pití, jídlo i léky. Uměla jsem obvazo-
vat všechny rány, ale také velmi rychle běhat,
takže mě využívali jak pro službu raněným, tak
pro běhání se vzkazy. I do Přístavní ulice na
policejní velitelství.“ 

Nebezpečí hrozilo Pražanům nejenom na
barikádách. „Už za tmy 5. května přibyli raně-
ní z bombardovaných holešovických ulic.
A pamatuji se, že 6. května nad námi létala
německá letadla od rána a ostřelovala, koho
mohla.“ 

„V pondělí 7. května přibývalo raněných
z ulic i z barikád, ale chyběl materiál na jejich

ošetření. Obíhala jsem s pověřovacím lístečkem
od našich lékařů všechny ordinace poblíž, kde
by ještě zbyly nějaké léky.“ 

Prožila s ostatními kritické dny povstání. Ve
středu 9. května ráno směřovala se zdravotnic-
kou brašnou k Trojskému mostu. „Přiběhla
jsem právě, když přijely první dva sovětské
tanky. S obrovskou radostí jsem to letěla sdělit
zpět do lazaretu i mamince.“ Pak už mohla jít
domů, ale: „Po rozdání oběda jsem odešla

pomáhat do repatriačního střediska pro navrá-
tilce z koncentráků v Jindřišské ulici. Přišla
výzva, že se právě vytváří…“ 

Ludmila Hájková je již mnoho let naší jiho-
městskou sousedkou. „Neměli bychom nikdy
zapomenout,“ říká při ohlédnutí za minulostí.
Vede k tomu i mladší generace. V lednu toho-
to roku převzala na Staroměstské radnici Cenu
Prahy 11. ◗

Jiří Bartoň

Průčelí sokolovny ve Starochodovské ulici člení okna a dva pilastry,
předstupující svislé pásy ve zdivu, ukončené „hlavicí“ a „patkou“.

Uprostřed mezi nimi je krátký pás, jemuž sokolové říkali prostě pilíř.
Posloužil před sedmdesáti roky jako památný kámen, neboť byl do něj
zazděn text: „List, sepsaný na věčnou paměť radostných dnů, kdy
Tělocvičná jednota Sokol v Chodově u Prahy ukládá tento list do zdí
sokolského chrámu kultury tělesné i duševní. Dne 10. května 1908
nastoupila svou životní pouť naše jednota, aby po třicetileté průkopnic-
ké činnosti ve zdejší, kdysi tak klidné vesničce na východním konci
Prahy, zakotvila definitivně ve své budově. Radujeme se z tohoto úspě-
chu a výsledku práce obětavých vyznavačů ideí Tyršových a odevzdáváme
sokolovnu generacím příštím. Přejeme si zejména, aby sloužila i nadále
za tvrz národní a sokolské myšlenky ve svobodné republice Českosloven-
ské, o kterou se rozbije každý útok našich nepřátel. Nechť duch, který
jednotu dovedl k tomuto dějinnému okamžiku, provází všechny budou-
cí pracovníky i nadále. Dne 22. května 1938.“ ◗

Jiří Bartoň

Památné kameny u nás

Slova v pilíři 

Odznak ke slavnostnímu otevření sokolovny.
FOTO: Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11

Ludmila Hájková (zcela vlevo) letošního 9. května u památníku na Chodovském 
hřbitově. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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Pil a řídil. Dopoledne 26. dubna stráž-
níci v Chilské ulici kontrolovali dodržování
povolené rychlosti. V jednom případě zasta-
vili řidiče, který nejen překročil povolenou
rychlost, ale navíc řídil pod vlivem alkoho-
lu. Proto přivolali Policii ČR a dotyčného jí
předali k dalšímu šetření.

Opíjeli se. V Mikulově ulici strážníci
večer 26. dubna narazili na skupinu mla-
distvých popíjející alkohol. Proto přistou-
pili k provedení dechové zkoušky, jež byla
v pěti případech pozitivní, a strážníci také
zjistili původ alkoholu. Nezletilí jej koupi-
li v nedaleké prodejně vietnamského maji-
tele. Celá záležitost byla podstoupena
sociálnímu odboru městské části a na pro-
dejce byl podán podnět k zahájení správní-
ho řízení.

Strážníci pomohli. Hlídka strážní-
ků 30. dubna při kontrole stanice metra
Háje v době její uzavírky spatřila starší ženu,
jež upadla na eskalátorech a zůstala ležet.
Strážníci okamžitě přispěchali a poskytli jí
první pomoc, neboť silně krvácela z tržné
rány na hlavě. Na místo přivolali záchran-
nou službu, která ženu poté převezla do
Fakultní nemocnice v Krči.

Řidič a alkohol. K pumpě na
Chodově ráno 8. května přijel muž, jenž jevil
známky opilosti a téměř naboural do stojící-
ho vozidla a výdejního stojanu. Na tuto sku-
tečnost byla upozorněna hlídka strážníků,
která výtečníka zastihla při odjezdu
z pumpy. Zastavila jej a vyzvala, aby se pod-
robil dechové zkoušce. Řidičem byl sloven-
ský občan, který při zkoušce nadýchal 3
promile, proto byl předán Policii ČR. ◗

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

V první polovině června odvysíláme tyto
reportáže:
2. ČERVNA         
● Jihoměstské kolo Sportovních her mateř-

ských škol
● Festival Street for Art
● Májové odpoledne u příležitosti Dne

matek
● Interaktivní dílny pro učitele – ZŠ

Chodov
● Den pro rodinu – YMCA                           
9. ČERVNA       
● Dny Prahy 11 v Bruselu
● Setkání s podnikateli – TOP Hotel Praha
● Sportovní hry seniorů
● Statistika trestné činnosti na JM

Televizní Aktuál ve vysíláníV KC Zahrada a vzhle -
dem k deštivému poča-

sí i v prostorách klubu Dixie
na Jižním Městě se 29. dubna
uskutečnil již třetí ročník
sletu čarodějnic. Pořádaly jej
Proxima Sociale, Ymcarium –
klub,  Dixie – klub a nově
i klub Laso a v jeho rámci se
děti i dospělí návštěvníci
dočkali bohatého programu.

Vše začalo blokem pro
menší děti, jež si mohly
vyrobit svou vlastní čaroděj-
nici, poté navázal program
pro starší děti a mládež. Ty si
vyzkoušely hraní na desky
pod vedením DJ Vráti a sledovaly exhibici
zkušených graffiti umělců. Pekly se také buřty,
posléze upalovaly vyrobené čarodějnice,
k večeru pak akce vyvrcholila fireshow. A tak

pořadatele ani návštěvníky nic nepřekvapilo,
ani ten déšť nic nezkazil. Šťastný slet zase za
rok! ◗

Simona Skořepová

Jižní Město si připomnělo konec války

Občané Jižního Města v pátek 9. května spo-
lečně s představiteli Prahy 11, delegacemi

a hosty uctili pietním aktem padlé bojovníky,
vojáky a oběti druhé světové války při příležitos-
ti 63. výročí jejího konce. Akt se uskutečnil na
Chodovském hřbitově a podílela se na něm
městská část Praha 11 společně s obvodním
výborem Českého svazu bojovníků za svobodu
v Praze 4, Čs. obcí legionářskou, Občanskou ini-
ciativou Vděčnost, Svazem důstojníků
a praporčíků AČR, Koordinační radou KVD pro
Prahu 4, Sokolskou župou Pražskou
Scheinerovou a Junákem Praha 4. Vedle jejich
zástupců se slavnostní chvíle zúčastnili i zástupci
Ruské federace a Slovenské republiky. Naši měst-
skou část zastupoval kromě jiných místostarosta
Jan Meixner, jenž v krátké řeči vzdal úctu všem
padlým za naši svobodu a vyjádřil přání, aby
naše matky v budoucnu již nikdy nemusely

posílat své syny do podobných válek. Za obvod-
ní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu
promluvil Jiří Pitín, jenž jako dítě přežil vyhla-

zení Lidic.  Ruský diplomat Alexej
Alexejevskij mimo jiné ve své řeči podě-
koval všem Čechům a Slovákům, kteří
pomáhali osvobozovat jeho vlast. Při této
příležitosti pak zástupci starosty
Meixnerovi odevzdal poděkování velvy-
slance Alexeje Fedotova městské části
Praha 11 za uspořádání pietního aktu.
O kulturní vložku se postarala děvčata ze
ZUŠ Křtinská.

Této slavnostní chvíli předcházelo
i uctění památky padlých bojovníků
a obětí Pražského povstání. Místo -
starostové Jan Meixner a Milan Česal 5.
května jménem městské části položili kvě-
tiny na památná místa, k pa mětním des-
kám a památníčkům na Jižním Městě. ◗

Daniel Potocký

Čarodějnici se dostalo zaslouženého konce.
FOTO: SIMONA SKOŘEPOVÁ

A. Alexejevskij hovoří
k přítomným.

FOTO: DANIEL POTOCKÝ 

Místostarostové Česal a Meixner
při kladení věnce. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Čarodějnice se slétly v kouzelné zahradě
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200g Moravský vrabec, houskový knedlík, špenát  74 Kč
200g Vepřové medailonky s třemi druhy sýrů, opečený brambor 98 Kč
200g Vepřový steak s křenovou omáčkou, opečený brambor 98 Kč
250g Tlusťochův talíř (uzená krkovička, pečený bůček, 

pečená plec, špekáček, zelí, 2 ks bramboráček, 
2 ks houskový a 2 ks bramborový knedlík) 89 Kč

SPECIALITA: 100 g kuřecí prsa s hermelínovou omáčkou, 
špetzle (nudle – domácí výroba dle něm. normy), obloha 89 Kč  

Plzeň, Gambrinus, točené limo, vinotéka

Restaurace Pražanka
100 míst – obědy, večeře (klasická česká jídla) 

svatební hostiny, promoce…
Jažlovická 1499/38, P-11
Otevřeno:
Po–Ne 11.00–23.00

Tel.: 603 424 700
www.restauraceprazanka.cz
Stravenky: Ticket, Gastrotur

Česká pojišťovna Vám pomůže nalézt cestu k lepším výdělkům!
Jste dynamičtí, nebaví Vás rutina a chcete poznat nové
věci? Baví Vás práce s lidmi? Pak hledáme právě Vás!

FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ PORADCE 
Stanete se odborníkem v oblasti pojišťovnictví ● řídíte si vlastní čas
na práci ● máte reálnou možnost nadstandardních příjmů.

Minimálně SŠ vzdělání, uživatelskou znalost MS Office, obchodní
zkušenosti s prodejem vítány, komplexní systém vzdělávání a tré-
ninků, motivující finanční ohodnocení odpovídající výkonu, flexibil-
ní pracovní dobu.

ASISTENT PRODEJE 
Minimálně SŠ vzdělání, dobré komunikativní schopnosti, flexibilní
pracovní doba.

Kontakt: Kodetová Jitka, tel. 604 700 845 nebo 224 551 543,
Jkodetova@ cpoj.cz Česká pojišťovna, a. s., Hráského 2231, Praha 4 
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BYDLENÍ

■ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE I VÝMĚN BYTŮ A DOMŮ.
Dlouhodobá specializace na Jižní Město, Praha 4, 10. Právní servis zajiš-
těn. RK Ing. Hloušek, Praha 4-JM. Tel.: 272 927 497, 607 636 784.

■ * HLEDÁM BYT 3+1 (KK) KE KOUPI, osobní i družstevní vlast-
nictví v Praze 4-JM a okolí. T: 605 246 386. 

* HL. BYT 2+KK NA JM + okolí, i družstevní. Tel.: 723 626 166.

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

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

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

■ KOUPÍM  BYT 2+KK (1+1/L, 1+KK) V PRAZE 11. Družstevní
nebo osobní vlastnictví podmínkou. Přednostně v dobré dostupnosti
některé 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.

■ 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.

SLUŽBY

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

■ OPRAVY A PRODEJ PRAČEK – Elvis-Jeřábek, např. Philco, Zanussi,
Electrolux, Gorenje, Tatramat, Whirlpool, Romo aj. tel.: 272 934 024,
267 910 496, 605 258 010.

■ STĚHOVÁNÍ – NONSTOP, FIRMA PETR NYKL, byty – kance-
láře – trezory – pianina – klavíry. Tel./mob.: 274 868 772, 
602 254 817. E-mail: stehovani.nykl@volny.cz

■ MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE. Tel.: 
606 227 390.

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

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

■ INSTALATÉR ,,U CHODOVSKÉ TVZE“, V. Škapa, Ledvinova 1713.
Tel.: 728 386 419.

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

■ KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, nová dvířka na
vaši kuchyň – šuplíky místo kovových nožek, skříňky na míru. Fa Vrba.
Tel.: 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz

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

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

■ DÁMSKÁ KREJČOVÁ ODBORNĚ PORADÍ s přihlédnutím
k postavě, věku, materiálu, vzoru… Šití na míru, opravy. J. Majerová,
P4-Zakouřilova 94, tel.: 272 929 597.

■ PROJEKTY NA OHLÁŠENÍ A KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ
(dle nového stavebního zákona) – rekonstrukce byt. jader a bytů, rege-
nerace panel. objektů, inženýrská činnost. Tel.: 731 060 583.

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

■ STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA PEJSKŮ, PORADENSTVÍ, prodej krmiva
a kosmetiky – salon Bessy – Bohúňova 1336-Opatov. Objednávky na
tel.: 603 737 463.

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

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

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

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

■ 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

■ 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.

■ OBKLAD, DLAŽBA, ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE. Bytová
jádra – kvalitně. Rakovec. Tel.: 267 913 922, 18.00–21.00 hod., mob.:
608 709 716 přes den. www.zednictvi-Praha4.cz

■ 45LETÁ BÝVALÁ UČITELKA MŠ NABÍZÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ dle
vašich potřeb. Tel.: 723 060 274. Cena dohodou.

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

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

OSTATNÍ

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

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

■ PŘIJMEME PRODAVAČKU DO NAŠICH LAHŮDEK. Nástup
možný ihned! Opatov-Market, metro Opatov. Telefon: 267 910 566,
774 936 393.

■ PŘIJMEME SERVÍRKU / ČÍŠNÍKA do Hospůdky u Vendyse, Pra -
ha 4, Újezd. Nástup možný ihned. Tel.: 737 21 25 27.

■ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PRAZE 10-HOSTIVAŘI PŘIJME od 18. 8.
2008 vedoucí školní jídelny. Požadujeme SŠ vzdělání, znalost práce na
PC a praxi v oboru. Kontakt: tel. 274 862 488, zs@hornomep.cz

■ PŘIJMU KOLEGYNI KADEŘNICI S VLASTNÍM ŽL do pěkné-
ho prostředí za výhodných podmínek. Praha 4 Háje u metra C. Tel.:
608 339 951.

■ ŠUMAVA 2008 – UBYTOVÁNÍ V PENZIONU U OBCE SRNÍ.
Cena 400 Kč včetně polopenze. Tel.: 606 809 906.
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I letos jako každé jaro se sešli příznivci sportu a horských
kol v Centrálním parku poblíž Opatova, aby změřili své

síly během závodu, který tradičně připravil cykloturistický
oddíl UFO za podpory městské části Praha 11 a cyklosportu
KERN. Oficiální zahájení závodů a start první kategorie se
uskutečnily v půl čtvrté odpoledne, kdy si sluníčko ještě
hrálo na schovávanou, ale v průběhu závodů si prorazilo
cestu mezi mraky a příjemně všechny zahřálo. 

Početně nejobsazenější byla kategorie nejmladších žáků.
Vítězové všech kategorií získali poháry a medaile, mezi věc-
nými cenami našli ti nejlepší celou řadu praktických doplň-
ků, jako například cyklocomputery, přilby, cyklistické láhve,
nářadí či sedla. Pro rodinnou štafetu byly připraveny dár-
kové balíčky plné nejrůznějších dobrot. Kompletní výsled-
ky včetně časů naleznete spolu s fotografiemi ze závodu na
internetových stránkách www.oddilufo.estranky.cz. Již nyní
si můžete ve svých diářích zvýraznit 1. říjen, kdy se usku-
teční Podzimní cyklokros 2008, na který jste všichni srdeč-
ně zváni. ◗

Jaroslav Hejný, UFO 

Klíč 11 ■ 2008 www.praha11.cz
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Nábor fotbalistů
do klubu Prahy 11
Nový fotbalový klub FK Jižní Město

pořádá nábor fotbalistů ročníků 1998
až 2003. Klub je součástí společnosti
Sportovní Jižní Město, o. p. s., jež byla
založena městskou částí Praha 11. 

Zájemci se mohou hlásit na telefonu: 
608 840 585, M. Procházka, e-mail:
mich.mat@volny.cz.

Více na www.fotbaljm.cz.

Vydat se proti toku času vlastně znamená
začít otvírat veškerou minulou každoden-

nost. Naše dnešní zastavení se dotýká počátku,
stávající podoby i budoucnosti Jižního Města,
ale hlavně jednoho z těch, kdo u toho byli
a chtějí být. 

Jižní Město se staví od roku
1971, ale mnohem déle se pro-
jektovalo. Jen odborníci vědí,
kolik stupňů i předstupňů
vlastně obnáší naplnění
takového záměru. Teprve
po mnoha etapách se zve-
dají zdi a vzniká dílo, ale
práce na rýsovacích prk-
nech, ať dnes mají jakou-
koliv podobu, ani potom
nekončí. 

Jedním z projektantů
jihoměstské aglomerace
byl akad. arch. Jiří
Lasovský. Zdá se až neuvěři-
telné, že tento čestný občan
naší městské části oslavil 15. květ-
na již 82. narozeniny. Přáli jsme mu
a přejeme i touto cestou do dalších let co nej-
víc štěstí, zdraví, životní pohody a elánu, který
stále dává k dispozici. 

Ne všechno ze záměrů, s nimiž se akad. arch.
Jiří Lasovský a další z jeho týmu pouštěli kdysi do
práce, se smělo uskutečnit, ne všechno dokázali
prosadit. Pan architekt, člověk velmi vitální
a zapálený, se mnoha otázkami, spojenými
s Jižním Městem, stále se zájmem zabývá.

Nejenom minulostí, ale i dnešním stavem
a budoucími možnostmi této rozsáhlé zástavby na
jihu aglomerace hlavního města, která je nejvýraz-
nějším základem celé městské části Praha 11. 

Obrátili jsme se na oslavence s otázkami
pro budoucí rozhovor do Klíče. Hned

první věty odpovědí prozrazovaly,
jak je mu téma výstavby

a dalších proměn Jižního
Města blízké: „Neexistují
jednoduchá řešení tak 
složitého problému, jako
je přetváření sídliště
v město,“ začíná archi-
tekt Jiří Lasovský. „Jak
vstoupit do struktury
funkčního prostorového,
hmotově převýšeného
rozvolněného zastavění,

po desetiletích stále ještě
pro tisíce lidí bohužel nocle-

hárny, a hledat Adriadninu nit
v labyrintu společenských, urba-

nistických, investičních, architek-
tonických, kul tur ních a sociálních

potřeb, vlivů a souvislostí? Mohu se dotknout
jen několika problémů, které by mohly řešení
zčásti pomoci.“

Dál ve svých odpovědích akad. arch. Jiří
Lasovský rozvíjí některé z principů a zásad
dotváření města, jak je sám vnímá a propaguje.
Rozsáhleji se uplatní v budoucím zvláštním
rozhovoru. ◗

Jiří Bartoň

Jarní cyklokros 2008 se vydařil

Malí závodníci se nedočkavě připravují na start ve
své kate gorii. FOTO: JOSEF ŠKVOR

Proti toku času (2)

Základem byl projekt 

Akad. arch. 
Jiří Lasovský. 
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

FC Háje pořádá ve dnech 3. června
od 17.00 a 12. června od 17.30
nábor chlapců do fotbalového
klubu Háje Jižní Město. Nábor
chlapců ročníků 2002 a 2003 se
uskuteční na hřišti v Schulhoffově
ulici, tel.: pí Klíčová 603 154 352.
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Nákup za stravenky: Restaurant, GASTRO, Jídelní, EXIT Ceny platí do vyprodání zásob

Obslužný pult: denně čerstvé maso, uzeniny, saláty, sýry, ryby a rybí výrobky
Otevřeno: Po–Pá: 7.00–20.00 hod., So: 7.00–12.00 hod.

Stanice Metra Opatov – vestibul

! NABÍZÍME KVALITNÍ UZENINY Z DAVLE –

AKCE ČERVEN: 
Šunkový salám – Jan Prantl 1 kg 89 Kč

Debrecínská pečeně – Leco 1 kg 149 Kč

Sekaná pečená – Jan Třešňák 1 kg 98 Kč

Tradiční moravské maso – Leco 1 kg 137 Kč

Mnichovská klobása (na gril) – Mifaso 1 kg 89 Kč

Vysočina salám – Jan Prantl 1 kg 119 Kč

Učnovské párky – Rabbit Trhový Štěpánov 1 kg 109 Kč

Šunka pro děti – Leco 1 kg 145 Kč

Chalupářský uz. bok b. k. – Jan Prantl 1 kg 118 Kč

Paprikáš salám – Pavlů CEG 1 kg 138 Kč

Jarní salát – Jan Třešňák 1 kg 59 Kč

Pařížský salát – Jan Třešňák 1 kg 89 Kč

Řeznictví a uzenářství U Dolejších ! 

Bufet:
■ 5 druhů polévek, guláše
■ kolena: ovarová, pečená,
uzená

■ sekaná, řízek, uzený jazyk, 
krkovice, rolády, fleky

■ grilované kuře a bok

Přijďte na naši specialitu 
– dršťkovou polévku!

Otevřeno: Po–Pá 7.00–19.00 hod.

Nowaco zelenina s kukuřicí
350 g 13,50 Kč
Opavia Disco sušenky
179 g 12,90 Kč
DE 3v1 Choco 
10x14g 20,90 Kč
DE Pickwick ovocný čaj,
3 druhy 26,90 Kč
Staročeské vepřové
425 g 21,90 Kč

ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ

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

SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek

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

Smluvní partner firmy OPTIMI

Přijmeme prodavačku
do našich lahůdek.

Nástup možný ihned!

Tel.: 267 910 566, 
774 936 393

SALON
Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech 
poháněných elektromotory

■ DREAM HEALTHER
TRAINING

■ CROSSOVÝ TRENAŽER

■ SOLÁRIUM SUNBOARD

■ KYSLÍKOVÁ TERAPIE

■ ROLLETIC MASSAGE

www.sirena.cz,
salon@sirena.cz

Otevřeno: Po–Pá
7.30–21.30 hodin

MIMOŘÁDNĚ
v sobotu 31. 5.
9–14 hodin
v neděli 1. 6.
15–20 hodin

BLIŽŠÍ INFORMACE 
A OBJEDNÁVKY
na tel.: 272 953 160

Najdete nás:

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

Háje
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NOVINKA!!

Do svého kolektivu HLEDÁME ÚČETNÍ
se znalostí účtování, práce na PC a základy AJ)
Nabízíme samostatnou práci ve vymezené části účetní

agendy (více na www.ferring.cz), dobré platové ohodnocení, podporu
při zaškolení a zázemí stabilní firmy.

Ferring-Léčiva a.s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice
hana.svobodova@ferring.com, tel.: 608 075 700
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MASO – UZENINY KK
MILOŠ KŘEČEK

KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí–pátek 700–1800 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Máte rádi pečínku? Zastavte se vteřinku! Uzeniny, masíčko, máme
pro Vás všecičko! Pro děcka i stařečka nakoupíte u Křečka. 
MASO – UZENINY – DRŮBEŽ, Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 272 950 281

✗
Akční ceny na červen:

Uzená kýta b. k. 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,90  . . . . . 99,90 Kč
Domácí uzený bok 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,90  . . . . . 64,90 Kč
Šunka kýta I. jakost 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 169,90  . . . . 149,90 Kč
Uzené koleno př. 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,90  . . . . . 44,90 Kč
Paprikáš trvanlivý salám 1 kg  . . . . . . . . . . . . . 189,90  . . . . 139,90 Kč
Kuřecí prsa s k. 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,90  . . . . . 94,90 Kč
Vepřová pečeně s k. 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,90  . . . . 104,90 Kč

TRVALE SNÍŽENÁ CENA
PÁRKY LIBOVÉ 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,90 Kč
ŠUNKOVÝ SALÁM ZAUZENÝ 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,90 Kč

Ceny platí vždy do vyprodání zásob

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