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Ročník XVI  ● Čtrnáctideník městské části Praha 11 ZDARMA

11. června 2008 

Klíč 12

O příjemné zpestření letošního 
Dne dětí Prahy 11 se postarali 

předškoláci z pěveckého sboru
Sluníčko z MŠ Anny Drabíkové.

FOTO DANA FOUČKOVÁ

Tip na léto – příměstské tábory
Dnem dětí se konec školního roku nezadržitelně přiblížil.
Prázdniny jsou za dveřmi. Co s volným časem vašich dětí? 

Čtěte na str. 6
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2 Inzerce

Od nás  se  pěšky  neodcház í

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA

VÍKEND PŘEDVÁDĚCÍCH JÍZD

VE DNECH 20.–22. 6. 2008 OD 8.00–16.00 HODIN DO NAŠÍ PRODEJNY

K DISPOZICI BUDOU TYTO VOZY:

KAŽDÝ, KDO V UVEDENÉM TERMÍNU ABSOLVUJE PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDU, 
BUDE ZAŘAZEN DO SLOSOVÁNÍ O 

“ZAPŮJČENÍ NOVÉ LAGUNY S PLNOU NÁDRŽÍ NA VÍKEND“

PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDU SI PROSÍM PŘEDEM OBJEDNEJTE NA

Tel.: 608 555 164 nebo na e-mailu: petra.klimova@renaultcentrum.cz

Twingo Clio III Clio GT Megane CC

Megane GT Scenic Laguna III Laguna GT III

Espace Dacia MCV

2,0  150 k

1,6  110 k

1,2  100 k
1,2  60 k

1,2  75 k 1,5  70 k 2,0  135 k

1,5  105 k
1,6  110 k

2,0  150 k 2,0  150 k

1,5  85 k 1,5  70 k

Nové Kangoo
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Prožít stáří aktivním způsobem je přáním
většiny seniorů. Praha se snaží v tomto

směru jejich činnosti a aktivity všemožně pod-
porovat, přesto poptávka převyšuje nabídku.
Proto je nesmírně důležité, že se do této oblas-
ti zapojují i městské části. Mohu říci, že někte-
ré jimi podporované akce nebo projekty jsou
natolik zajímavé, že je lze využít i pro další seni-
ory žijící na území celého hlavního města. O to
víc mě těší, že mezi nejaktivnější v tomto směru
patří i městská část Praha 11.

Populární jsou zejména Sportovní hry seni-
orů Jižního Města, které mají už svoji tradici

a letos se uskutečnil již desátý ročník. Dokázat
si dobrou kondici, neutuchajícího sportovního
ducha a třeba se jen zúčastnit, aby měl člověk
příležitost potkat se se svými známými, má
zejména pro starší populaci velký smysl. Možná
si to ani většina z nás neuvědomuje. Proto je
důležité tyto lidi zapojit do veřejného dění.

A to je přesně to, co se městské části Praha
11 daří. Novým impulsem je například školení
seniorů městskou policií, aby mohli přispět
k vyšší bezpečnosti na silnicích před školami
a mateřskými školkami. Jak se ukazuje, senioři
Prahy 11 svou aktivitou mnohé z nás určitě pře-

kvapili. Nutno dodat, že pozitivně. A je dobře,
že vedení radnice se starostou Daliborem
Mlejnským dokázalo této iniciativy využít
a společně s městskou policií ji dotáhnout ku
prospěchu lidí a hlavně dětí Jižního Města.
Věřím, že v září už na přechodech budou
dětem, ale i dalším chodcům, asistovat a dbát
na bezpečnost se strážníky i nově proškolení
senioři. Mohu říci, že tento záměr je určitě pod-
nětem k zamyšlení pro ostatní městské části
a možná i magistrát. ◗

Jiří Janeček, 
radní hl. m. Prahy a Prahy 11

●  Začátek června se vždy nese ve znamení svát-
ku dětí, blíží se také jimi nejočekávanější období

roku – letní prázdniny. Co městská část při této
příležitosti připravila a co chystá?

Letos, stejně loni, městská část 2. června uspořádala Den dětí, jehož tra-
dici založenou minulý rok chceme i nadále v budoucnu rozvíjet. Oslavili
jsme tak svátek našich dětí a zároveň jsme se opět snažili vzbudit nebo pro-
hloubit v našich nejmenších pocit sounáležitosti s Jižním Městem. Praha
11 se také podílela na uspořádání společné akce dvanácti městských částí
s názvem Spolu dětem ve Žlutých lázních 7. a 8. června. Myslím, že se
obě akce podařily.

Městská část na prázdniny navíc připravila projekt příměstských
táborů, určených především dětem rodičů, jež jsou časově zaneprázd-

něni. Podrobnější informace a kontakty lze najít na internetových
stránkách Prahy 11. Městská část hradí podstatnou část finančních

nákladů, takže pro rodiče to znamená symbolickou částku
100 Kč. Pro děti je tak zajištěn celodenní program vedený

zkušenými pedagogy, rovněž i strava a občerstvení.
Samozřejmě že nejde jen o službu zaneprázdněným

rodičům, primární je poskytnout dětem plnohod-
notnou náplň volného času. Děti budou

v kolektivu vrstevníků, budou sportovat,
dozvědí se něco o bezpečnosti, jak se

chovat v silničním provozu, budou
poznávat zvířata například

při návštěvě zoo atd.

●  Vedle dětí jsou senioři další skupinou, která si
zaslouží zvláštní pozornost. Můžete čtenářům uvést
některé příklady, jak se městská část snaží seniory
aktivně zapojit do společenského života?

Na jedné straně máme městskou část v roli investora a správce majetku,
jež má budovat občanskou vybavenost a zvyšovat kvalitu života. K ní při-
stupuje druhá role městské části, o které si myslím, že je ještě důležitější.
Má být totiž nápomocna při zapojování všech skupin obyvatel do společ-
ného žití ve své lokalitě. Centrum sociálních služeb městské části Praha 11
je pro seniory prostředníkem při jejich zapojování do společenského vyžití
a troufám si říci také jedno z nejlepších v Praze s širokou nabídkou služeb
a programů.

Navíc teď přicházíme s projektem spolupráce seniorů s městskou poli-
cií, která spočívá v proškolení a přípravě seniorů, jež budou strážníkům
pomáhat při zajišťování bezpečnosti na přechodech pro chodce. Nepůjde
o to, že by senioři řídili provoz na přechodech. Budou především nápo-
mocni těm, kteří jsou při silném silničním provozu nejvíce ohroženi – tedy
děti, maminky s kočárky, senioři, hendikepovaní občané atd. Impuls
k novému projektu vzešel ze společných debat se seniory a představiteli
jejich klubů, především panem Zajícem, které vedeme pravidelně na
našich společných setkáních. Konají se několikrát do roka právě v Centru
sociálních služeb.

●  Když jsme u spolupráce s městskou policií, na
posledním setkání s občany na pochozí zóně Háje
jste občanům slíbil, že již nebude sloužit jako místo
alkoholových dýchánků bezdomovců…

Ano, to jsem slíbil a troufám si tvrdit, že k dnešnímu dni jsme daný
slib naplnili. Všechna opatření správního či bezpečnostního charakteru
potřebují nějaký čas, protože nešlo jen o to, dotyčné osoby vytlačit
z Hájů. Situace vyžadovala komplexní a fundovaný přístup, tak jako se
o to snažíme ve všem, co děláme, abychom dosáhli pokud možno trva-
lých výsledků. Nejdříve jsme zmonitorovali situaci, zjistili jsme charakter
osob a jejich pohyb, zvyklosti a destinace, na kterých se zdržují atd. To
vše se uskutečnilo ve spolupráci s městskou policií, Centrem sociálních
služeb Praha, kolegou Jiřím Janečkem, jenž má na magistrátu tuto oblast
v kompetenci, a také se sociálními pracovníky z neziskových organizací.
Na základě takto získaných informací jsem mohl zadat řediteli městské
policie na Jižním Městě zintenzivnění hlídek strážníků a konkretizovat
priority a lokality, na které se mají zaměřit. Nejde tedy o jednorázovou
a izolovanou záležitost. ◗

Daniel Potocký

CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

www.praha11.cz Klíč 12 ■ 2008

Téma 3

... A CO NA TO RADNÍ HL. M. PRAHY A PRAHY 11

Podpora aktivit seniorů se Jižnímu Městu vyplatí    
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4 Kaleidoskop Jižního Města

Muzeu Prahy 11 přispěli
Bohumil Hynek 

Ing. Stanislav Věcovský
Zdeňka Henyšová (2)
Mgr. Marta Bartoňová

Děkujeme!

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

3D efekt. Nejen pomocí počítače lze vytvořit náznak plastičnos-
ti. Dětská fantazie si meze neklade. Nakreslíte, rozstříháte, nalepíte
a zázrak je na světě. 

Jedenácté Opatovské korálky. Programové zábavné
odpoledne pro děti, Opatovské korálky, se vydařilo. Na místo přichá-
zely celé rodiny a snad každá generace si pro sebe našla zabavení.
Pomohlo i počasí, a tak bylo živo až do závěru. „Korálky“ byly uspo-
řádány již po jedenácté.   

Šeříky. Barevné keře, jejichž květy zdobí zahrady a volné prosto-
ry od května do června, patří k nenáročným, a přesto velice krásným
kouskům, které zkrášlují také Jižní Město.V novém kabátě. Zrekonstruovanou

Mateřskou školu Jažlovická slavnostně předali
dětem 26. května zástupci starosty Eva Štampa-
chová a Luděk Zítka. Dárky pro děti převzala
ředitelka Zlata Svobodová. Děti bavilo duo
Vanda a Standa a všichni si slunečné odpoled-
ne užili. Zástupci z radnice se budou účastnit
všech předání zregenerovaných školek, která se
uskuteční.

Očkování psů. Majitelé pejsků měli možnost své miláčky nechat
očkovat proti vzteklině, ale i dalším infekčním chorobám 15. a 22. května
ve Vidimově a Hráského ulici. Zároveň se naskytla možnost čipového ozna-
čení pejska. O akci byl mezi chovateli velký zájem a ti, jež nevyužili této
možnosti, mohou své pejsky nechat očkovat u kteréhokoliv veterináře.
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Informace ÚMČ 5
Předběžné termíny letních
odstávek teplé vody 

Pražská teplárenská, a. s., informuje své
zákazníky a obyvatele o předběžných termí-

nech plánovaných pravidelných letních údrž-
bových prací. Aby bylo možné je provádět, je
nutné dočasně přerušit dodávku teplé vody do
určitých lokalit. Spolehlivé dodávky tepla
v zimních měsících vyžadují, aby byla provede-
na potřebná údržba a opravy. Nejvhodnější
období jsou letní měsíce, kdy není potřeba
vytápění a kdy dochází pouze k přerušení dodá-
vek tepelné energie pro výrobu teplé vody. 

Předběžné termíny odstávek:

• Háje 6. 7.–11. 7. 

• Háje okruh VS v ul. Steinerově 
6. 7.–11. 7. a 11. 8.–14. 8. 

• Chodov 6. 7.–11. 7. 

• Litochleby bez odstávky 

• Opatov 7. 7.–10. 7. 

• Roztyly vyjma okruhu VS v ul.
Babákově bez odstávky 

• Roztyly–okruh VS v ul. Babákově 
4. 8.–8. 8.

Přesné termíny odstávek najdete v předstihu
na www.ptas.cz, info: nonstop dispečink, tel.:
266 753 840. ◗

Zastupitelstvo městské části Praha 11 na
svém jednání 22. května schválilo změny

statutu a zásad hospodaření Fondu podpory
regenerace městské části Praha 11.

Změny spočívají ve zrušení nevratné finanč-
ní výpomoci – příspěvků na úhradu části úroků
z úvěru a ve zvýšení úrokové sazby u půjček
z 1,5 % na 2,5 %.

Subjektům, které byly příjemci příspěvku
v roce 2007 nebo 2008, byla ponechána mož-
nost žádat o příspěvek ještě v následujících
dvou letech (2008, 2009).

V březnu byl vyhlášen nultý ročník soutě-
že Soutěž – Regenerace Jižního Města 2008,

jejímž prostřednictvím městská část podpoří
regeneraci bytových panelových domů v Pra-
ze 11. 

Letos je pro tři nejlépe zregenerované domy
připraveno celkově 200 tis. Kč. 

Platné znění statutu a zásad hospodaření
Fondu podpory regenerace městské části Praha
11 a formulář žádosti získáte na odboru územ-
ního rozvoje (Ocelíkova 672), ve všech infor-
mačních kancelářích městské části a na
www.praha11.cz,  sekce Jižní Město/Regenerace
Jižního Města/Fond podpory regenerace. ◗

Ing. Pavla Pokorná
odbor územního rozvoje

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

občanský odpad budou v červenci 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 hod. 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 – červenec 2008

Jižní Město I
A. Malé 23.–24. 7.
Bachova–Mikulova 22.–23. 7.
Blažimská–Klapálkova 8.–9. 7.
Brandlova (za Startem) 15.–16. 7., 29.–30. 7.
Brodského (vedle č.p. 1671) 22.–23. 7.
Doubravická 30.–31. 7.
Hlavatého 23.–24. 7.
Chomutovická 30.–31. 7.
Konstantinova 16.–17. 7., 30.–31. 7.
Kryštofova 9.–10. 7.
Křejpského 16.–17. 7., 30.–31. 7.
Ledvinova 22.–23. 7.
Majerského–Samohelova 22.–23. 7.
Matúškova (u Blankytu) 15.–16. 7., 29.–30. 7.
Michnova (vedle č.p. 1603) 15.–16. 7., 29.–30. 7.
Mnichovická 16.–17. 7., 30.–31. 7.
Modletická 16.–17. 7., 30.–31. 7.
Mokrá–Zimákova 22.–23. 7.
Plickova 16.–17. 7., 30.–31. 7.

Rujanská–Donovalská (u TS) 22.–23. 7.
Schulhoffova (vedle č.p. 794) 22.–23. 7.
Stachova 8.–9. 7.
Štichova 16.–17. 7., 30.–31. 7.
Valentova (parkoviště proti č.p. 1737) 8.–9. 7.
Ženíškova–Květnového vítězství 22.–23. 7.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 14.–15. 7.
Gregorova–Hrudičkova 14.–15. 7.
Hráského–Šustova 7.–8. 7.
Hrdličkova–Blatenská 14.–15. 7., 28.–29. 7.
K Dubu 7.–8. 7.
Krejnická (za OC) 14.–15. 7.
Láskova–Malenická 7.–8. 7.
Lažanského 7.–8. 7.
Nechvílova 1826-29 7.–8. 7.
Petýrkova 1953 14.–15. 7.
Pod Vodojemem 7.–8. 7.
Vojtíškova (za OC) 7.–8. 7.

Základní škola
DONOVALSKÁ 1684, Praha 4

přijme učitele těchto aprobací:
Aj , Tv nebo Ma

tel.: 272 934 191
e-mail: info@donovalskazs.cz

Mateřská škola, Praha 4, Hroncova 1882
přijme od září 2008 

kvalifikovanou učitelku.
e-mail: mshroncova@volny.cz, tel.: 271 911 870

Domov pro seniory Háje 
PŘIJME:

pracovníka sociální péče, mini-
mální vzdělání sanitárský kurz.
Akreditovaný kurz dle zákona
č. 108/06 Sb. je povinnost absolvo-
vat po nástupu do zaměstnání;
fyzioterapeuta s odbornou způso-
bilostí dle zákona č. 96/04 Sb.
Nástup dle dohody, osobní jed-
nání vítáno. Informace na tel.:
271 198 409. 

Změny statutu a zásad hospodaření
Fondu podpory regenerace 
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6 Aktuality z Jižního Města

Tip na léto – příměstské tábory
První červnový den není jen Dnem dětí, ale

také začátkem posledního měsíce před
prázdninami. Letos se konec školního roku
nezadržitelně přiblížil, holky a kluci se těší
a počítají dny do vysvědčení. Mnohým rodi-
čům však blížící se dvouměsíční volno kompli-
kuje právě starost se zajištěním vhodně
stráveného času svých dětí. Alternativou jsou
babičky a dědečkové, soustředění a od letošní-
ho roku skvělá novinka, kterou jsou jednoden-
ní příměstské tábory s kulturní a sportovní
tematikou. 

Jednodenní v názvu projektu znamená, že si
rodiče mohou sami zvolit délku pobytu svého
dítěte. Je možné využít jednodenního pobytu,
desetidenního, ale i celého období prázdnin. 

Projekt připravila městská část Praha 11
a uskuteční se během letních prázdnin v období
od 30. června do 29. srpna. Cílem je dětem
z Jižního Města ve věku 6–15 let připravit zají-
mavý prázdninový program v době, kdy jsou
rodiče v zaměstnání. 

Tábory se uskuteční pod vedením zkuše-
ných lektorů, a to následovně: vždy od pondě-
lí do pátku v době od 7 do 8.30 hodin budou
moci rodiče své děti přivést na kontaktní místa
(Základní škola K Milíčovu a Základní škola
Mikulova), kde již budou čekat lektoři.  Pro
všechny bude připraven nápaditý a každý den
se měnící program. Celodenní dobrodružné

hry a výlety, sport, soutěže a spousta dalších
oblíbených aktivit. Počítá se s variantami pro
hezké i špatné počasí. Po celodenním programu
si budou moci rodiče děti vyzvednout vždy
mezi 17 a 18 hodinou na stejném místě.
Důležitá a pro rodiče určitě příjemná věc je, že
naše městská část bude pobyt každého dítěte
dotovat, to znamená, že za jeho celodenní
aktivní pobyt zaplatí rodič stokorunu znásobe-
nou počtem dní, které dítě v táboře stráví.
V ceně jsou zahrnuty svačiny, oběd, celodenní
pitný režim, vstupy, doprava a program.

Přihlášky na příměstské tábory dostaly
všechny jihoměstské děti ve svých školách
a získat je lze také v informačních kancelářích
městské části a na internetové adrese
www.praha11.cz/primestsketabory, kde je
i spousta užitečných informací o projektu.

Rodiče mohou také využít telefonní čísla
773 020 511, 773 020 512, nebo číslo přímo
na zástupkyni starosty Evu Štampachovou 
724 184 726. Ta má pár rad a doporučení pro
zájemce: „Bylo by dobré přihlásit děti co nej-
dřív, protože jejich včasným přihlášením bude-
me moci naplánovat jak počet odborných
lektorů, tak i množství potravin a nápojů na
celou akci. Doufám, že se tábory osvědčí
a v jejich tradici budeme pokračovat i v příštích
letech.“ ◗

Dana Foučková

Nejlepší atrakcí
Dětského dne
Prahy 11 byla
hasicí pěna.
Rázem změnila
děti ve sněhu-
láky. V teplém
slunečném dni
pak stačilo jen
pěnu splách-
nout a usušit
se u obřího vět-
ráku.

Naší městské části se podařil další krok
vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Za účasti prvního náměstka primátora hlavní-
ho města Prahy Rudolfa Blažka bylo 22. květ-
na otevřeno multifunkční dohledové centrum.

„Ochranu obyvatel a majetku v Praze 11
nyní zabezpečuje kamerový systém zřízený
městskou částí, který nyní tvoří 381 kamer. Na
území této městské části je v rámci Městského
kamerového systému hl. m. Prahy 13 kamero-
vých stanovišť z celkového počtu 442,“ uvedl
Blažek a zdůraznil základní cíle kamerového
systému. „Má především preventivní účel, pro-
tože tam, kde jsou kamery instalovány, podstat-
ně klesla kriminalita.“ 

„Městská část zahájila instalace kamer již
v roce 2004, největší nárůst však nastal
v loňském roce, kdy se jejich počet zvýšil na
250. Loňské masivní navýšení šlo ruku v ruce
s regenerací mateřských škol a výstavbou
nových dětských hřišť,“ vysvětluje starosta
Dalibor Mlejnský. „Cílem projektu Bezpečné
Jižní Město, jehož nedílnou součástí je
i multifunkční dohledové centrum, je ochrana
obyvatel a majetku městské části a snížení
nákladů spojených s opravami objektů poško-
zených vandaly. Monitoring vytipovaných
lokalit umožňuje policii rychleji reagovat na
narušení veřejného pořádku či páchání trestné

činnosti, čímž se zlepšuje operativnost zásahů
a zvyšuje se šance na dopadení pachatele.
Záznamy z kamer jsou často důležitým důka-
zem ve vyšetřování trestných činů.“ 

Při vzniku mimořádných událostí postupují
pracovníci dohledového centra vždy podle přes-
ně daných pravidel. Ať už se jedná o havárii,
požár, úraz, dopravní nehodu či monitorování

podezřelé osoby páchající trestnou činnost.
O včasném a kvalitním předávání informací
složkám Integrovaného záchranného systému
svědčí i zkušenosti ředitele Obvodního ředitel-
ství městské policie Prahy 11 Petra Schejbala:
„Na základě informací z do hle dového centra se
nám podařilo mimo jiné již třikrát dopadnout
pachatele trestného činu sprejerství.“

Celkový počet kamer na území Prahy 11 by
měl být podle předpokladů 850. ◗

Dana Foučková

Jedenáctka má multifunkční dohledové centrum 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Monitory dohledového centra sledují
vytipovaná místa. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský
a náměstek primátora hl. m. Prahy
Rudolf Blažek. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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V druhé polovině června odvysíláme tyto reportáže:
16. 6. Speciální vydání Aktuálu ke Dni
dětí (oslavy v Centrálním parku, Žlutých
lázních, na Srubu...)
23. 6. Psí den ● Předávání MŠ Jažlovická,
A. Drabíkové, Sulanského ● Dny Prahy
11 v Bruselu

Tráva,
tráva, tráva
Zástupce starosty
Jan Meixner (ODS) 
komentuje

Hned v úvodu bych chtěl vrátit na zem kon-
zumenty veselého kouření. Řeč bude

o trávnících. 
Mírná zima a vlhké teplé jaro způsobily

nevídaný růst trávy. Alergici nestačí měnit
kapesníky, malí psi se v ní ztrácejí a estéti píší
výhružné dopisy na radnici. 

Jsou ale i tací, kteří se z ní radují. Jeden seni-
or mě nedávno zastavil a povídá: „Já vím, že
vám za tu trávu nadávaj, ale mně se to líbí. Sem
špatnej na nohy, nikam nechodím a už léta jsem
neviděl rozkvetlou louku…“ Čekal jsem, kdy
přijde sarkasmus, ale pán s úsměvem pokračo-
val: „Jo a nechte to ještě trochu vyrůst, pak to
vemte kosou, usušte a máte na zimu krmení pro
ty vaše ovečky.“

Dnes jsem jezdil Prahou 15 a trávu tam mají
stejně vysokou. I tam hodně pršelo.  To je jako
se sněhem, jenže tahle kalamita je holt zelená.

A že jde o peníze? No jistě že ano. Vždyť
vybudování jednoho dětského hřiště stojí stej-
né peníze, jako dvojí posekání Jižního Města…!

V tuhle chvíli je většina Jižního Města pose-
kaná a já, protože jsem taky alergik, slzím dál.
Jestli to nebude tím, že na jaře kvete všechno. ◗

BESIP na Jižňáku
Praha 11 připravila projekt, který je zaměřen

na prevenci bezpečnosti silničního provozu
a je součástí snahy o zvýšení celkové bezpečnos-
ti v městské části Praha 11 (Bezpečné Jižní
Město). 

Jeho první fází  je seriál akcí Promo teamu
silniční bezpečnosti Jižního Města, který se od
června až do konce roku postupně uskuteční ve
všech základních i mateřských jihoměstských

školách. Dopolední program (po dobu školní-
ho vyučování) bude určen žákům jako praktic-
ká výuka dopravní výchovy se zaměřením na
bezpečnost chodce, cyklisty, pasažéra
v automobilu a také  základy zdravovědy. Její
součástí budou názorné ukázky se zapojením
žáků (správné upevnění cyklistické přilby, zvý-
šení viditelnosti, přechody pro chodce, první
pomoc apod.). Vše bude dětem vysvětlováno

zábavnou formou, pomocí her, soutěží
a testů. (Motto projektu je nekoukat, ale
vyzkoušet.)

Po skončení školní dopravní výchovy
bude „team“ silniční bezpečnosti na stejném
místě k dispozici ostatní veřejnosti. Si mu -
látor nárazu, testy zbytkového alkoholu, tre-
nažér jízdy na motocyklu, správný výběr
a upevnění autosedačky – to jsou témata,
která by mohla zajímat i dospělé, (více infor-
mací na www.praha11.cz). ◗

Andrea Wolfová,
tisková mluvčí ÚMČ Praha 11

Začátkem  května uplynulo dvacet let od
doby, kdy v roce 1988 tehdejší Ústav soci-

álních služeb JM zřídil v bezbariérových
domech v Pe -

týrkově ulici nedaleko obchodního Centra
Chodov středisko pečovatelské služby.
V nových bytech nebyly zavedeny telefony,
neměl kdo nakoupit potraviny, obstarat

pochůzky, pomoci s koupáním, úkli-
dem a praním prádla

zdravotně znevý-
h o d n ě n ý m

lidem

– vozíčkářům. Středisko pečovatelské služby
a první pečovatelky pomohly překlenout kritic-
kou situaci nových obyvatel Jižního Města.
V bezbariérových domech v Petýrkově ulici
dnes pečovatelskou službu zajišťuje Centrum
sociálních služeb JM. Noví handicapovaní se
přistěhovali, ti dosavadní stárnou a potřebují
stále více pomoci. Pečovatelská služba spolu se
střediskem osobní asistence, kterou vede Klub
vozíčkářů Petýrkova, pomáhá při každodenní
hygieně a oblékání klientů, provádí úklidy,
nákupy a veškerou práci, spojenou s provozem
běžné domácnosti. Pomoc obyvatelům bezbari-
érových domů v současné době poskytují tři
pečovatelky Centra sociálních služeb – Iveta
Prokšíková, Pavlína Hrůšová a Lenka Kobzová.
Díky jim a středisku osobní asistence Klubu
vozíčkářů zde mohou zdravotně znevýhodnění
lidé již dvacet let žít kvalitní a lidsky důstojný
život. ◗

Eva A. Schmidtová

Petýrkova slaví dvacetiny 

Komplex bezbariérových domů v Pe -
týrkově ulici je umístěn ve velmi dobré
poloze. V zeleni a nedaleko obchodního
Centra Chodov. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

DDM Jižní Město pořádá dětskou výtvarnou
soutěž "Dětské hřiště snů".

Slavnostní vernisáž výstavy se koná 16. června
v 16.30 hod. v KC Zahrada.

Výstava potrvá od 16. do 27. června.
Výběr z prací bude vystaven od 9. září do 2. října ve

foyeru ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672.
Srdečně vás zveme. Přijďte se podívat, jak to vidí děti.

Televizní Aktuál ve vysílání

Simulace dopravního provozu pomocí
autíček zaujme i nejmenší cyklisty. FOTO: ARCHIV

Pevnost – léto 
České centrum znakového jazyka, o. s., pro

vás připravilo intenzivní kurzy znakového
jazyka Léto 2008. Kurzy se budou uskutečňo-
vat vždy 5x týdně 3 vyučovací hodiny, a to
v termínech: 7.–11. července, 21.–25. červen-
ce, 11.–15. srpna a 1.–5. září. 

Bližší informace a přihlášky najdete na
www.pevnost.com. Tel. nebo fax: 283 892 700
mobil: 728 586 857.
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Ve středu 21. května se v Základní škole
Campanus uskutečnilo slavnostní pražské

finále 3. Sportovních her MŠ, jehož patronkou
se stala sympatická olympijská vítězka Kateřina
Neumannová. 

Mezi slavnostními hosty byl také atlet
Imrich Bugár, radní pro oblast školství
Kousalíková, starosta Dalibor Mlejnský
a zástupce starosty Jan Meixner. Finálového
klání sportovních her se zúčastnila vybraná
družstva ze všech 

22 městských částí, celkem si v tělocvičnách
zasportovalo 220 dětí. Předškoláci soutěžili 
v 5 disciplínách: štafetovém běhu, skoku v pytli
a pětiskoku, hodu na cíl a v překážkové chůzi. 

První místo ve velké konkurenci sportuchti-
vých kluků a holek si odneslo družstvo z mateřské

školy ze Satalic. 
Naše městská část

byla zastou-
p e n a
dětmi

z Mateřské školy Janouchova. Jim i jejich uči-
telkám, které s nimi trénovaly a zdravě je moti-
vovaly, patří dík za skvělou reprezentaci. Hlavní
motto dne – není důležité zvítězit, ale užít si
skvělé sportovní dopoledne – určitě platilo pro
všechny. Vítězi se stali všichni, kteří si ten den
přišli zasoutěžit. ◗

Dana Foučková

Finále v Campanu

Mendelka navštívila
Lidice a Terezín
Nedočkavě jsme vyjížděli autobusem od

školy. Bylo ráno 15. května. Cestu zapl-
něnou Prahou nám zpříjemňovala průvod-
kyně Hájková, členka Českého svazu
bojovníků za svobodu. Po deváté jsme dora-
zili do Lidic a zatajil se nám dech. 

Historie byla zdrcující. V muzeu jsme
zhlédli krátký film o vypálené vesnici a viděli
spoustu tragických fotografií vojáků
i obyvatel, především dětí. Po prohlídce muzea
jsme se zastavili u hřbitova i u pomníku hrdi-
ny. Poslední zastávkou bylo sousoší lidických
dětí. Z úcty ke všem obětem jsme před něj
položili květinu a na minutu utichli. Po této
exkurzi jsme se vydali do Terezína. Prohlédli
jsme si muzeum, starý národní hřbitov, zacho-
valé cely pro vězně, cely samotky, ve kterých
nebylo ani jedno okno, staré kanceláře
i nádvoří. Návštěva plynové komory v nás
zanechala pocit úzkosti a bolesti za ty, kteří zde
prožívali strašlivá muka. 

Díky exkurzi do minulosti jsme si uvědo-
mili, co pojem Terezín a Lidice znamenají
a hlavně, že problémy a starosti, které nás
trápí, jsou vlastně úplné NIC. Shodli jsme
se, že jsme se narodili do té nejlepší možné
doby. Děkujeme městské části Praha 11
a Svazu bojovníků za svobodu za zprostřed-
kování uhrazení tohoto zájezdu. ◗

Martina Zborníková a deváťáci ze ZŠ
Mendlova 550, Praha 4  

Klíč 12 ■ 2008 www.praha11.cz

8 Školství

Na hřišti TJ FC Háje se koncem května
a začátkem června uskutečnil již VI. roč-

ník fotbalového turnaje jihoměstských mateř-
ských škol Mateřinacup. Během dopoledne se
vždy hrály tři zápasy, z nichž každý trval dva-
krát 15 minut. 

Turnaje doplnil zajímavý doprovodný pro-
gram včetně občerstvení pro malé sportovce.
Přebytečnou sportovní energii vybíjeli malí fot-
balisté v nafukovacím skákacím hradu. Svým
nadšením a hráčskými technikami si předškolá-
ci v ničem nezadali se zkušenějšími fotbalisty a ti
co právě neběhali za míčem, nadšeně povzbuzo-
vali kamarády ze svých týmů. Všem účastníkům
zapůjčil Fotbalový klub Háje dresy. Pro vítěze
byly připraveny věcné ceny, pro ostatní ceny
útěchy. Po skončení letošního turnaje dostaly
všechny týmy fotografie na CD. ◗

Dana Foučková

Fotbalové klání předškoláků

Za míčem se honili kluci i holky. FOTO:  DANA FOUČKOVÁ

Nafukovací hrad, bezvadný pohlcovač
dětské energie. FOTO:  DANA FOUČKOVÁ

Pro děti bylo odstartování od Katky
Neumannové bezva zážitkem.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Tělocvična byla plná dětského
nadšení. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Přijíždíte do Jižního Města z Dejvic, vní-
máte změny z vnějšku…

„Tato oblast Prahy se změnila velmi,“ říká
Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová. Jak opráv-
něně, to vysvitne z dalšího. Pokračuje: „Změnu
vnímám ze dvou pohledů. Nejprve proměnu
polí a luk ve město a potom jeho očistu, která
začala po roce 1989. Pod novými omítkami se
ztrácí šedá barva panelových domů, jsou budo-
vána nová hřiště, pečlivě je udržovaná zeleň.“

Co utvářelo váš vztah k dnešní Praze 11?
„První moje setkání s Chodovem bylo v roce

1959. Jako studentka jsem jezdila na praxi, sta-
věli jsme výzkumný ústav na Chodovci. Od té
doby se vracím. První návrat byl v roce 1970.
V atelieru Jiřího Lasovského jsem pracovala na
studiích budoucího městského centra v okolí
dnešní stanice Opatov a na Lidovou školu
umění v parku. Bohužel, centrum dosud nesto-
jí. Také jsem tehdy dělala projekt na úpravu
tvrze, její rekonstrukce měla být nultou stavbou
Jižního Města. K obnově tvrze však nakonec
došlo až v osmdesátých letech.  

V letech 1976–1989 jsem se vrátila po
druhé. Podílela jsem se na projektech Jižního
Města II.

Naposled jsem se vrátila po delší přestávce
v roce 2002. Tehdy začal sen o stavbě
Komunitního centra Matky Terezy.“

Které období a okolnosti při práci jste
považovala za nejobtížnější?

„Nejobtížnějším bylo období projektů
Jižního Města II. Bezmoc proti diktátu pevné-
ho svazku generálního investora, generálního
dodavatele a ministerstva výstavby a techniky,
kteří pod vedením strany vytvářeli společen-
skou objednávku výstavby, byla nesnesitelná.
Slovo „architektura“ se jen šeptalo. Hledali
jsme přesto všechny možné způsoby, jak pomo-
cí technických řešení vytvořit dojem, že se

jedná o trochu jinou lokalitu,
než byly ty ostatní – orientační
systém, stavebnice prvků drob-
né architektury…“   

A co vás na práci těšilo?
„Zadání územního plánu

Jižního Města II, které mě při-
mělo, abych na projektech pra-
covala. Dostali jsme za úkol
navrhnout město pro třicet tisíc
obyvatel, nejen pro bydlení…
obchody, služby, školy, školky
a lokální centra, ale s ce lo -
městskou vybaveností, kde by
byly pracovní příležitosti pro
obyvatele. To bylo v oné době
zadání neobvyklé. A tak v okolí
Horních Kunratic a Horních
Roztyl rostly výzkumné ústavy,
administrativní budovy, služby
a provozovny s lehkým průmys-
lem.

U Komunitního centra mě těšil především
průběh realizace projektu. Čtyři osoby – inves-
tor, farář, stavbyvedoucí a architekt, samozřej-
mě s pomocí stavební firmy a městské části
Praha 11, se společnými silami snažili dovést do
konce dílo, s nímž budou spokojeni nejen oni,
ale hlavně obyvatelé, pro něž byl dům postaven.
Snad se to zdařilo.“ ◗

Rozmlouval Jiří Bartoň

www.praha11.cz Klíč 12 ■ 2008

Rozhovor s osobností 9

Na červen jsme vybrali pranostiku, v níž se říká: (1. část tajenky) v červnu o déšť
(2. část tajenky), přijde, jak (3. část tajenky).
Správné řešení křížovky z čísla 10 je: CHLADNO (1. část) a večerní MLHY (2. část)
v máji, hojnost OVOCE A SENA (3. část) dají.

Knihu z Metafory vyhrávají - A. Ždimera, J. Brzek, P. Leciánová.
Výhercům gratulujeme.Vyluštění tajenky zašlete do 30. června, nebo osobně zaneste
do redakce Klíče. Tři vylosované výherce odměníme krásnou knihou z nakladatelství
Metafora. www.metafora.cz

Slovo architektura se jen šeptalo

Ing. arch. Vitězslava Rothbaureová v Brožíkově síni při
udílení Cen Prahy 11. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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Památné kameny u nás

Plechový památník
Z řady předchozích, které jsme si již připo-

mínali, vybočuje tento památník materi-
álem. Možná se takovým plechovým deskám na
trubkovém lešení kdysi říkalo poutače, možná
jinak. Tyhle však měly smysl téměř shodný se
základními kameny a s pamětními deskami.

Zřízen byl v osmdesátých letech minulého
století. Má tři strany. Ta přední na schematic-
kém plánu vymezuje rozsah tzv. „2. stavby a 3.
stavby Jižního Města II“. Lokalit, pro které,
mimo (Horní) Roztyly, zatím nejsou vžitá míst-
ní pojmenování. Někteří proto v souvislosti se
středem a s jižní částí zástavby hovoří
s nadsázkou jako o Jírovcově. Na plechové
ploše, skryté vlevo, jsou k vidění loga, která se
projektanti Jižního Města II snažili uplatnit pro
oba základní celky zástavby, severní a jižní.
Pravá plocha zase nese orientační loga menších

stavebních souborů a jejich názvy, dále číselné
údaje, o kterých se předpokládalo, že budou po
dostavbě v lokalitě platit. Uvádělo se 2 800
bytů a 9 494 obyvatel.

Plechový památník se dochoval na nároží
Kloknerovy a Kaplanovy ulice. ◗

Jiří Bartoň
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Řidič bez řidičáku. Brzy ráno 
20. května si hlídka strážníků v Malebné ulici
povšimla jedoucího vozidla, které mělo
prasklé čelní sklo, nefungující světlo
a nabouranou kapotu. Strážníci vůz zastavili
a uvnitř nalezli 22letého občana vietnamské
národnosti, jenž nevlastnil řidičské oprávně-
ní. Pro podezření ze spáchání trestného činu
byl muž omezen na osobní svobodě a předán
k dalšímu šetření na Policii ČR.

Násilník ubližoval. V Proutěné
ulici odpoledne 21. května strážníci městské
policie spatřili na zemi ležící ženu.
Přispěchali jí na pomoc, přičemž zjistili, že
si žena stěžuje na bolesti a má na sobě znám-
ky fyzického napadení. Toho se měl dopus-
tit její bývalý manžel, který ji a její dceru
fyzicky opakovaně napadal. Strážníci zavola-
li rychlou záchrannou službu, která ženu
převezla do Fakultní nemocnice v Krči. Pro
podezření ze spáchání trestného činu byla
celá věc ihned předána na Policii ČR.

Ztratil se. Dispečer MHD oznámil
večer 23. května na operační středisko měst-
ské policie, že na konečné stanici autobusu
Roztylská v lince 177 sedí neznámý muž
a nechce vystoupit. Po příjezdu na místo
strážníci našli starého muže, který byl silně
dezorientován. Následně zjistili, že se jedná
o muže z Břeclavi, po kterém Policie ČR
vyhlásila celostátní pátrání. Kvůli jeho špat-
nému psychickému stavu byla přivolaná
rychlá záchranná služba, která jej převezla do
psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Parkoval opilý. Operační středisko
Městské policie Praha 11 v odpoledních hodi-
nách 24. května přijalo oznámení, že
v Markušově ulici neznámý muž naboural při
parkování vozidla. Po příjezdu na místo hlíd-
ka spatřila osobní vozidlo, ve kterém seděl
muž odpovídající popisu. Dotyčný byl pod
vlivem alkoholu a navíc ani nevlastnil řidičský
průkaz. Proto jej strážníci zadrželi a předali
k dalšímu šetření přivolané hlídce Policie ČR.

Útočil na strážníky. Slzným ply-
nem a kovovým boxerem v ruce napadl 
26. května v podvečer bez varování muž
u obchodního centra na Chodově strážníka
Městské policie Praha 11. Ten ho chtěl zkon-
trolovat, neboť odpovídal popisu muže, jenž
chvíli před tím napadl ve stanici metra revi-
zora a poté utekl. Na nečekaný útok reago-
val kolega napadeného strážníka, který mu
přispěchal ihned na pomoc. Po krátké potyč-
ce, kdy se útočící muž snažil strážníky zra-
nit, ho za pomoci donucovacích prostředků
přemohli. Policie České republiky muže
obvinila z trestného činu útoku na veřejné-
ho činitele. Strážníci museli být po zásahu
slzného spreje převezeni k ošetření do
nemocnice, stejně tak jako útočník.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Koně na pochozí zóně. Strážníci městské policie Prahy 11 v těchto týdnech
intenzivně kontrolují dodržování pořádku a čistoty na pochozí zóně u stanice
metra Háje. Snahou radnice je, aby tato lokalita sloužila lidem k odpočinku
a nikoliv k popíjení alkoholických nápojů, jak občané právem kritizovali.

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

FOTO: JOSEF ŠKVOR
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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

www.sintras.com

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
Letní intenzivní kurzy angličtiny 
ČEŠTINA PRO CIZINCE

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

Bezbariérový vstup

NABÍZÍME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
■ Zpracování daňových přiznání
■ Zastupování před správcem daně
■ Poradenství v daňových záležitostech 
■ Mzdové účetnictví
■ Sociální a zdravotní pojištění 

KREACE, s. r. o.
Jihlavská 70, Praha 4 

tel.: 261 263 137
fax: 261 263 138
kreace@kreace.cz
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Pátý ročník festivalu Tóny Chodovské tvrze
se bude letos konat od 22. do 31. července

opět na nádvoří Chodovské tvrze. Hlavním
protagonistou festivalu bude houslový virtuós
Jaroslav Svěcený. Festival se uskuteční ve spolu-
práci s Úřadem městské části Praha 11.
Předprodej lístků a abonentních vstupenek

začal 2. června v pokladně Chodovské tvrze.
Začátky koncertů jsou vždy ve 20.00 hod. 

PROGRAM:
22. 7. – Vivat Vivaldi!

J. Svěcený – housle a průvodní slovo, D.
Vlachová – housle, J. Svěcená – housle,
Virtuosi Pragensis – komorní orchestr. Slavné
instrumentální koncerty italského barokního
génia.

23. 7. – Chodovské setkání žánrů
J. Svěcený – housle, P. Větrovec – klavír.

Pavel Větrovec je znám nejen jako dlouholetý
spolupracovník Karla Gotta, ale také jako vyni-
kající multižánrový klavírista. Zazní hudba fil-
mových, muzikálových, jazzových,
alternativních a klasických autorů (Gershwin,
Bernstein, Williams, Corea, A. L. Webber
a další).

24. 7. – Colours a Bonbonet
D. Hořínková – zpěv, J. Svěcený – housle,

R. Pachman – klavír. Multižánrový projekt sla-
vící úspěch nejen na českých, ale i evropských
pódiích.

29. 7. – Ve znamení zpěvu…
M. Kociánová – zpěv, J. Svěcený – housle,

TRIO AMADEUS – K. Dohnal – klarinet, F.
Hlucháň – klarinet, P. Hlucháň – fagot.
Souzvuk zpěvu, houslí a tří dechových nástrojů
v podání populární moderátorky a především
zpěvačky M. Kociánové, J. Svěceného
a dechového tria Amadeus, ve skladbách W.
A. Mozarta, A. Piazzoly, G. Rossiniho a dalších. 

30. 7. – Vivaldianno 2008
J. Svěcený – housle, M. Dvořák – klávesy

a keyboard, R. Hladík – kytara. Unikátní kon-
cert, který spojuje rockovou, barokní
a etnickou hudbu. M. Dvořák (bývalý člen sku-
piny Lucie) vytvořil spolu s virtuósem 
J. Svěceným a renomovaným kytaristou
R. Hladíkem hudbu, která slibuje mimořádný
zážitek.

31. 7. – Jablkoň veselá i vážná a Malá
lesní

Speciálně vytvořený festivalový galavečer
těžko zařaditelné, nekonvenční hudební forma-
ce a jejich hostů nabídne neopakovatelný
hudební zážitek napříč žánry. ◗

Festival Tóny Chodovské tvrze se blíží

Film a zdravá záda
Jihovýchodní část Prahy není filmovou produkcí tolik známá jako třeba

Barrandov nebo Kavčí hory, přesto v tomto kraji, konkrétně na
Gymnasiu Jižní Město, vznikla skupina tvůrců, kteří již mají na svém
kontě nejeden autorský film a nyní první film na zakázku.

Studenti Gymnasia Jižní Město ve spolupráci s rehabilitační lékařkou
MUDr. Jitkou Švejdovou natočili film Zdravá záda u počítače. Tento zají-
mavý snímek se snaží divákovi sdělit,
jak by měl člověk správně sedět
a pracovat u počítače, aniž
by si poškozoval páteř.
Film je zpracován po -
učně zábavnou for-
mou. Zdravá záda
jsou již druhým
výjimečným pro-
jektem, na kterém
se videokroužek
podílel, vedle něj
natáčel např. záz-
nam představení
školního muzikálu
Ludvík. Přitom nejde
o umě leckou školu, vše rea-
lizujeme v rámci nepovinného
semináře, který se uskutečňuje
v odpoledních hodinách.

Pro nás studenty GJM šlo o první větší projekt, který jsme zpracova-
li samostatně od scénáře až po finální grafickou úpravu DVD. 

Dr. Švejdová se léčením páteře zabývá přes deset let a instruktážní film
ke své práci velmi vítá. Získat ho můžete v její ordinaci – více se dozví-
te na www.klubzdravazada.cz. ◗

Karel Kůs, student 5.A
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■ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE I VÝMĚN BYTŮ A DOMŮ.
Dlouhodobá specializace na Jižní Město, Praha 4, 10. Právní servis zajiš-
těn. RK Ing. Hloušek, Praha 4-JM. Tel.: 272 927 497, 607 636 784.

■ * HLEDÁM BYT 3+1 (KK) KE KOUPI, osobní i družstevní vlast-
nictví v Praze 4-JM a okolí. T: 605 246 386. 
* HL. BYT 2+KK NA JM + okolí, i družstevní. Tel.: 723 626 166.

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

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

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

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

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

■ SHÁNÍME KE KOUPI BYT  3+1/L  NA JIŽNÍM MĚSTĚ. Nejlépe
kolem 78 m2 a s šestimetrovou lodžií. Máme zájem o osobní, případ-
ně družstevní vlastnictví. T.: 732 800 431.

■ SHÁNÍM BYT ČI DŮM  KE KOUPI V PRAZE 4 A OKOLÍ.
Prosím, nabídněte. T.: 739 486 532. RK prosím nevolat.

SLUŽBY

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

■ 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

■ 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.

■ ELEKTROINSTALACE, OPRAVY ROZVODŮ V BYTECH.
Provede rychle Vladimír Odcházel, tel.: 272 920 084, 602 215 428.

■ 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.

■ BYTOVÁ JÁDRA, OBKLADY, DLAŽBY, SADROKARTONY,
instalatérské práce. Tel.: 723 721 461.

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

■ DEMONTÁŽ STARÉHO, MONTÁŽ NOVÉHO NÁBYTKU.
Dodáváme: sklopné postele, rošty, matrace Gumotex. Odvoz Avie
Furgon. Tel./fax: 272 953 615, mobil: 724 235 546.

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.

■ KURZY PLAVÁNÍ-SPORTOVNÍ CENTRUM UK, Bruslařská 10,
Praha 10, září – úterý + čtvrtek 15.00-16.30. Zápis a první lekce úterý
2. září 2008 (14.30-16.00 hod.). Tel.: 603 331 708.

■ HLEDÁME K PRONÁJMU KANCELÁŘ NEBO OBCHOD
v Praze 11. Nerušící činnost. Preferujeme dlouhodobý pronájem.
Kontakt: 606 346 012.

■ NABÍZÍME MOŽNOST PRODEJNÍHO PARTNERSTVÍ v oblasti
realit v P-4 Háje. Možnost provize 50–80 %. Centrum realit pro Prahu
východ, RE/MAX Magic Říčany. Své CV zasílejte na e-mail
magic@remax-czech.cz.

■ NABÍZÍME STÁLOU BRIGÁDU DOPLŇOVÁNÍ ZBOŽÍ.
Lokalita 5 min od M Chodov, po-pá 9-13, odměna 6 tis. Kč. Nástup
ihned. Kontakt 604 216 697.

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

Inzerci přijímá: SIRÉNA, spol. s r. o., Jihlavská 70/828, 140 00 Praha 4
tel.: 261 263 137, tel./fax: 261 263 138
e-mail: inzerce@sirena.cz

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

Mlčící kruh 

Kůň přešel most nad hlubokým příkopem
k Novému hradu a jezdec zabušil na bránu.

Z cimbuří vyhlédl ozbrojenec. „Obruč,“ zvolal
jezdec, „a kladivo.“ Brána zaskřípěla a začala se
otevírat. Jezdec směl dál. 

Takový výjev se v Kunratickém lese neode-
hrál, ale členové bratrstva Obruče a kladiva na
Nový hrad jistě přicházeli. Škoda, že bratrstvo,
jeden z nejstarších českých spolků, dodnes
obestírá mnohé tajemství. Nešlo o rytířský
řád, ani nemělo uzavřený charakter zednářů,
ale jeho cíle byly vysoké. Bratrstvo sdružovalo
stoupence panovníka z řad dvořanů, šlechty,
duchovenstva i měšťanstva, podporovalo jeho
postavení a posílení českého národního sebe-
vědomí. V roce 1382 mělo čtyřicet členů
a jeho ochráncem byl sám římský a český král
Václav IV. Mezi čtyři hejtmany náležel i Jan,
převor komendy jeruzalémských rytířů, drži-
telů Chodovské tvrze. Znamením byla obruč

se zavěšeným kladivem. Bratrstvo bylo spjato
se stavbami dvou výjimečných pražských chrá-
mů – Božího těla a Betlémské kaple. První stá-
val na dnešním Karlově náměstí. Byly v něm
vystavovány říšské korunovační předměty
a další posvátné relikvie. Druhý bratrstvo pře-
dalo českému univerzitnímu „národu“
a proslul působením Mistra Jana Husa. Roku
1407 mělo už bratrstvo dobře tři sta členů,
převahou měšťanů. V čele stál jeden „mistr“
a čtyři radové. Rok nato Václav IV. zakoupil
kunratické panství, brzy nechal stavět Nový
hrad a v roce 1412 v něm již často a dlouho
pobýval. 

Vznikly při návštěvách členů bratrstva na
Novém hradě podněty, které ovlivnily příští
události v Českém království? A jaké byly osudy
a konec bratrstva za husitských válek? Od vypá-
lení hradu a jeho násilného zániku v roce 1421
vše to zůstává zahaleno tajemstvím. ◗

(Pokračování.)
Jiří Bartoň 

Tajnosti za humny (6)
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tel.: 267 902 217, e-mail: klic@p11.mepnet.cz. Odpovědný redaktor: Dana Foučková, externí redaktor: Bc. Daniel Potocký. Vychází v nakladatelství SIRÉNA®, spol.
s r. o. Distribuce: Česká pošta, s. p., pro občany Prahy 11 bezplatně. Příjem inzerce: tel.: 261 263 137, 606 809 906, e-mail: inzerce@sirena.cz. Tisk: Česká
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inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce. 

Na věku nezáleží. Jubilejní 10. ročník Sportovních her seniorů se uskutečnil 22. května
v areálu Základní školy Campanus.  Znovu se potvrdilo, že při sportování na letech nezáleží.
Důležité je nadšení a odhodlání a v závěru dobrý pocit. Zase jsme to zvládli…

Večer patřil podnikatelům
Top Hotel Praha se 20. května stal
místem setkání vedení radnice Prahy
11 s podnikateli, kteří působí v naší
městské části. 
Za vydařený večer patří dík všem
sponzorům, kteří se na něm podíleli.
Firmy:
AIG/LINCOLN CZ, s. r. o.
A.M.O.S. Otava, a. s.
az-Profil, s. r. o.
BAU plus, a. s.
BF INVEST, s. r. o.
Central Group, a. s.
FLY UNITED, s. r. o.
ELTODO, a. s.
EUROSPEKTRUM Group, a. s.
HOCHTIEF CZ, a. s.
HORST, s. r. o. – HOTEL OPATOV
Kolektory Praha, a. s.
Kreace, s. r. o.
M C A, a. s.
Mercedes-Benz Česká republika, s. r. o.
NAVATYP, a. s.
PARKING PRAHA, a. s.
PASSERINVEST GROUP, a. s.
Pražská teplárenská, a. s.
RENIX, a. s.
SEKYRA Group, a. s.
Skanska Reality, a. s.
Skanska CS, a. s.
SPGROUP, a. s.
Touax, s. r. o.
TOP HOTELS GROUP, a. s.
VOLMUT, s. r. o.

Kovář L. B. jakoby naznačoval logo dáv-
ného bratrstva. SOUKROMÁ SBÍRKA    

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.
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ASISTENTKA PRODEJE STROJŮ

Neváhejte a svůj životopis posílejte na adresu:
Phonenix-Zeppelin, spol. s r. o., k rukám H. Frantové, 

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

Chcete pracovat v silné
zahraniční společnosti?

SERVISNÍ MECHANIK manipulační techniky Hyster

Neváhejte a svůj životopis posílejte na adresu:
PHOENIX – ZEPPELIN spol. s r.o., k rukám H. Frantové, 

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

Chcete pracovat v silné
zahraniční společnosti?

Hledáme vhodného kandidáta k obsazení pozice:

Hledáme vhodného kandidáta k obsazení pozice:

Náplň práce:
• Tvorba prodejních smluv a ostatních

dokumentů 
• Evidence a fakturace obchodních případů
Požadavky:
• SŠ obchodního nebo technického směru
• Dobrá znalost práce s MS Office
• Příjemné vystupování
• Znalost AJ nebo NJ výhodou

Nabízíme:
• Zaměstnání v silné a stabilní zahraniční

společnosti
• Odpovídající platové ohodnocení
• Kvalifikační a platový růst
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Zajištěna firemní doprava od metra Opatov
• Nástup dohodou
• Pracoviště Praha - Modletice

Náplň práce:
• Servisní opravy vysokozdvižných vozíků
Požadavky:
• SOU nebo SŠ technického směru
• Praxe v opravách vysokozdvižných vozíků
• Znalost práce na PC
• Řidičský průkaz skupiny B
• Znalost AJ nebo NJ vítána

Nabízíme:
• Zaměstnání v silné a stabilní zahraniční

společnosti
• Odpovídající platové ohodnocení
• Kvalifikační a platový růst
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Zajištěna firemní doprava od metra Opatov
• Nástup dohodou
• Pracoviště Praha - Modletice

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

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

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

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

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

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

EGGO 
studio
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magical international school
V Zatáčce 833, Praha 4 Hrnčíře
(výborná návaznost na D1)

•  příjem dětí po celý rok 
•  prázdninový provoz

www.skolka-misch.cz tel.: 777 232 114
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16 Inzerce

přední výrobce kancelářského nábytku v České republice a významný
dodavatel komerčních interiérů ve Střední a Východní Evropě

hledá na hlavní pracovní poměr 

KVALIFIKOVANÉ DĚLNÍKY DO DŘEVOVÝROBY

POŽADUJEME
• výuční list v technickém oboru nebo praxi ve výrobě
• manuální zručnost
• samostatnost 
• ochota pracovat na 2 směny

NABÍZÍME
• perspektivní práci ve stabilní prosperující společnosti
• možnost profesního a dalšího odborného růstu 
• nadprůměrné finanční ohodnocení, závodní stravování, pitný

režim 
• dobré pracovní prostředí, přátelský kolektiv a zaměst nanecké

výhody 
• nástup možný ihned

SALON NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

Modré školy), Praha 4-Jižní Město
Háje

SOLÁRIUM 
SUNBOARD

KYSLÍKOVÁ 
TERAPIE

ROLLETIC 
MASSAGE

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

Otevřeno denně kromě 
soboty a neděle 

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

Vám nabízí cvičení na 6 rehabilitačních stolech                        poháněných elektromotory

DREAM
HEALTHER

KLIMATIZOVÁNO!

Podrobnější informace:
tel.: 737 218 623, 267 290 123

nebo solcova@techo.cz, http://www.techo.cz

KDE NÁS NAJDETE A JAK SE K NÁM DOSTANETE:
Sídlo společnosti: Praha 10 Hostivař, U Továren 770/1b.

Z metra A Skalka bus 111 do stanice V nových domcích
nebo bus 271 stanice Sklářská.
Z metra C Chodov nebo Opatov bus 122 na stanici V
Chotejně. 
Z metra C Háje nebo Opatov bus 212 na stanici Sklářská.
Z metra B Hloubětín bus 181 na stanici Sklářská.
Z metra B Kolbenova bus 183 na stanici Sklářská.
Vlakem na stanici Hostivař, 10 minut pěšky.

ZA HODINU VAŠE TĚLO
PROVEDE
1152 stahů v hýždích

348 pohybů v bocích
1920 rotačních pohybů

248 sklapovaček
480 zanožení
766 relaxačně tonizačních

pohybů dolních končetin

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

stavu
✔ odstranění bolesti zad

a kloubů

Při cvičení se neunavíte, stoly
cvičí za vás.
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