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Tým prevence 
bezpečnosti silničního
provozu  vyrazil do ulic
O novém projektu čtěte na str. 6.

Školáci se zájmem poslouchali zajíma-
vosti ze zdravovědy a silničního provo-
zu. Svoje dovednosti si potom mohli
vyzkoušet i v praxi. FOTO: : DANA FOUČKOVÁ



ČTRNÁCTIDENÍK KLÍČ. Reg. č.: MP – 23/93. Vydavatel a redakce: Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415, tel./fax: 267 902 493, 
tel.: 267 902 217, e-mail: klic@p11.mepnet.cz. Odpovědný redaktor: Dana Foučková, externí redaktor: Bc. Daniel Potocký. Vychází v nakladatelství SIRÉNA®, spol.
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
Unigrafie, a. s. Náklad: 40 700 výtisků. Předáno do tisku: 20. června 2008. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. Za obsah inzerátu odpovídá výhradně
inzerent. Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři. Přetisk povolen jen se svolením redakce. 

2 Inzerce



www.praha11.cz Klíč 13 ■ 2008

● Na začátku června byl odstartován další
z projektů naší městské části v oblasti prevence

bezpečnosti silničního provozu. Komu je určen
a jak bude vypadat?

Jak jsem již v minulém rozhovoru říkal, rozlišuji dvě funkce městské části. Za
prvé je to funkce správce majetku. Druhá funkce je služba občanům, kdy měst-
ská část napomáhá zapojování obyvatel do veřejného života, působí výchovně
vzdělávacími projekty, napomáhá prevenci negativních sociálních jevů atd.
Projekty jsou zaměřeny na různé skupiny obyvatel, v tomto případě klademe
důraz na děti. Prvním velkým počinem byly a jsou sportovně ozdravné poby-
ty pro naše školáky, které jsou naplánovány na delší časové období. 
Tento nový projekt připravujeme ve spolupráci s odborníky z ministerstva
dopravy a dalšími specialisty. Samozřejmě že spolupracujeme i s městskou

policií na Jižním Městě.  Děti se v rámci těchto akcí seznámí s riziky ply-
noucími z pohybu v silniční dopravě, naučí se rozeznávat značky, zákla-

dy pravidel silničního provozu a první pomoci, jak si počínat
například na přechodech a jiné důležité náležitosti. Budou se do

ukázek, prezentací a soutěží aktivně zapojovat a vše si i prakticky
vyzkouší. Akce našeho nového projektu budou mít rovněž

části určené pro dospělé. Vše začalo v červnu a s týmem
prevence bezpečnosti v silničním provozu se budou

občané setkávat do konce letošního roku. Prioritně
se budou tyto akce konat na školách, což pro

ně také znamená úsporu finančních pro-
středků, neboť vše je hrazeno

z rozpočtu městské části.
Vedle toho se nyní

rozbíhá projekt prevence kriminality, který je zaměřen na všechny skupiny oby-
vatel. Ten chce ukázat dětem, dospělým i seniorům, jaká rizika na ně
v každodenním životě mohou číhat a jak se jim postavit, či se jich vyvarovat.

● Prevence bezpečnosti silničního provozu naplňuje
další z předvolebních slibů. Odkud se čerpají pro-
středky na podobné akce?  Mají souvislost
s projektem Bezpečné Jižní Město, který jste
v polovině června prezentoval na zastupitelstvu?

Finanční prostředky na tyto projekty plynou především z rozpočtu
městské části prostřednictvím rady a zastupitelstva a jsou součástí velkého
zastřešujícího projektu Bezpečné Jižní Město, stejně jako sportovně ozdrav-
né pobyty pro děti, bezpečné přechody atd. Bezpečné Jižní Město je velmi
zásadní aktivita naší městské části, z kontaktů s občany a z jejich podnětů
víme, že bezpečnost v nejširším slova smyslu vnímají jako důležitou součást
svého žití v Praze 11. Ovšem tato problematika vyžaduje i mnoho času, pro-
tože je to záležitost mimo jiné už zmiňované výchovy a vzdělávání. Proto
klademe důraz především na děti a začínáme u nich. Pokud si již v raném
věku zafixují správné návyky a chování, později se mohou snadněji vyvaro-
vat nebezpečí a lépe rozeznat, co je špatné a co dobré. 

Projekt Bezpečné Jižní Město má několik hlavních pilířů – vedle těch,
které již běží, tedy budování kamerového systému, podpora městské poli-
cie a výchovně osvětové akce, je to další připravovaný projekt – Systém inte-
grované sociální intervence. Jeho přípravu konzultujeme s magistrátem
a v první fázi se v něm zaměříme na zmapování negativních jevů na Jižním
Městě. To budou mít na starost profesionální odborníci. 

Z těchto informací vznikne souhrnná databáze, jež bude k dispozici všem
zainteresovaným, jako je například úřad městské části, policie, magistrát, školy,
sociální ústavy atd. Na rizikových místech se pak budou pohybovat odborní-
ci, streetworkeři a jiní, kteří budou napomáhat úřadům a policii zajišťovat
pořádek a potřebným nabídnou své služby, radu či pomoc.

● K bezpečnosti patří i parkování. Loni se uskutečni-
lo v Dědinově ulici cvičení hasičů, jež mělo mimo
jiné prověřit průjezdnost vnitrobloků. Slíbil jste, že
to nebyla poslední akce tohoto druhu.

Ano, to jsem slíbil, a mohu říci, že se po prázdninách bude podobná akce
opakovat. Občané budou předem upozorněni a dozvědí se vše potřebné včas.

Daniel Potocký

CO VY NA TO, PANE STAROSTO...

Rozhovor 3

Zástupci městské části Praha 11 předstoupi-
li v nedávné době před ředitele základních

škol na Jižním Městě s velmi zajímavou nabíd-
kou. 

V rámci zvyšování bezpečnosti dětí
i dospělých v silničním provozu na Jižním
Městě vznikl projekt, kterého by se měli
zúčastnit také žáci místních škol. 

I ze Základní školy Pošepného náměstí se
10. června do programu tohoto projektu
zapojili všichni žáci. Dopravní den se usku-
tečnil před školou na náměstí. Na třech sta-
novištích byly připraveny modelové situace
s nebezpečím, které je může potkat jako

účastníky silničního provozu – jako chodce,
cyklisty, spolucestující. Pro starší žáky byly
připraveny instruktážní filmy. Zásady první
pomoci si všichni zopakovali a doplnili na
čtvrtém stanovišti. 

Dopravní výchovu považuji v současné
době za mimořádně potřebnou. Ve školách se
často realizuje jen teoreticky. Jsem proto
velmi ráda, že nám byl tento servis poskytnut,
neboť děti projevily velkou aktivitu
v praktických činnostech a prokázaly i velmi
dobré odborné znalosti ke spokojenosti při-
hlížejících učitelů a dalších hostů. Mezi nimi
nechyběl ani ředitel městské policie Praha 11. 

Požádala jsem organizátory o přednášku
pro všechny učitele i ostatní zaměstnance
školy. Ráda bych zpřístupnila tyto neobyčej-
ně zajímavé a potřebné informace rodičům,
např. při konání třídních schůzek. Všichni
přece máme stejný cíl, dojít či dojet bezpeč-
ně domů. 

Jsem přesvědčena, že tato velmi dobře při-
pravená akce k tomuto cíli přispěje. Doufám
také, že nezůstane akcí ojedinělou. Těšíme se
na další setkání s promo týmem silniční bez-
pečnosti Jižního Města. ◗

Mgr. Dagmar Havlíčková, 
ředitelka ZŠ Pošepného náměstí

... A CO ŘEDITELKA

Dopravní výchova pro všechny



Beton ožil barvami. Jak jsme slíbi-
li, přinášíme fotografii nově zkrášlené zdi,
která je součástí Zakladní školy Donovalská.
Děti si daly záležet a úžasné hotové dílo hraje
barvami. Skvělá práce i nápad, gratulujeme
všem tvůrcům! 

Oprava dětského hřiště.
V Ocelíkově ulici už nějaký čas slouží dět-
ským hrám nové hřiště. Při provozu se však
ukázalo, že zemní úprava nevyhovuje charak-
teru místních podmínek, proto byla na pře-
lomu května a června provedena její
rekonstrukce.
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4 Kaleidoskop Jižního Města

Jubileum. Stavitel Josef Černý by 7. čer-
vna oslavil 100. narozeniny. Do Chodova při-
šel před II. sv. válkou a prožil zde celý život.
Postavil např. Žákovu vilu – dnešní poštu.
Vzpomínají manželka Helena Černá s rodinou.

Tráva je už kratší. Díky teplému poča-
sí a vydatné vlhkosti se nejen na Jižním Městě
tráva rozbujela do nebývalých výšin. Tato „trav-
ní kalamita“ koncem května a v průběhu června
postupně mizela pod ostřím ručních i motorizo-
vaných sekaček.

Za osobnostmi 
dějin

Procházka všech zájemců k sousoší
Konstantina a Metoděje na Karlově mostě
a k pomníku Jana Husa na Staroměstské
náměstí začíná v sobotu 28. června v 10.45
hod. Sraz u Staroměstské mostecké věže. Zve
SPHV.

Soutěž o nejlepší regenerova-
ný dům. Před časem městská část vyhlásila
soutěž o nejlépe regenerovaný dům pro rok
2008. Přihlásilo se dvacet uchazečů a komise, jež
vybere nejlepší domy, poprvé zasedala 
9. června na úřadě v Ocelíkově ulici. Jejím čle-
nem je například také architekt Jiří Lasovský,
kterého jsme zachytili při studiu podkladových
materiálů.

Balónky nad
š k o l k o u .
Spousta dětí i se
svými rodiči přišla
10. června do areá-
lu MŠ Blatenská
na odpoledne plné
her a soutěží.
Konalo se při příle-
žitosti slavnostní-
ho zakončení
renovace budovy
školky. Vyvrcho-
lením příjemné
atmosféry bylo
vypuštění balónků
místostarostkou
Evou Štampacho-
vou a ředitelkou
Janou Vaníčkovou. 



Odbor životního prostředí ÚMČ Praha
11 oznamuje, že velkoobjemové kontejne-
ry na objemný odpad budou v srpnu při-
staveny na Jižním Městě v níže uvedených
termínech.  

Kontejnery budou přistaveny ve stano-
vený den nejpozději do 14.00 hod. a
jejich odvoz bude zajištěn následující den
s tím, že v případě přeplněnosti bude
odvoz uskutečněn dříve.

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

VÝBĚR Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ

Rada MČ Praha 11 dne 28. 5. 2008 na
své 12. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
● S rozpočtovým opatřením č. 40/08 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2008 o investič-
ní účelovou dotaci ve výši 10 000 tis. Kč, z roz-
počtu hl. m. Prahy a z kapitálových výdajů
oddílu tělovýchova a zájmová činnost na finan-
cování víceúčelové sportovní haly u ZŠ
Květnového vítězství.

Rada MČ Praha 11 dne 4. 6. 2008 na
své 13. schůzi mj.:

SOUHLASILA:
● S rozpočtovým opatřením č. 39/08 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 o částku 6 900 tis. Kč na
vlastní realizaci projektu Systém integrované
sociální intervence na položce výdaje v oblasti
sociální péče.

● S rozpočtovým opatřením č. 48/08 – zvýšení
rozpočtu  MČ Praha 11 o  částku 3 800 tis. Kč
v oddílu vzdělávání a školské služby na projekto-
vé dokumentace regenerace  Základní školy
Campanus, Jírovcovo nám. 1782  a Základní
školy Pošepného nám. 2022.

VZALA NA VĚDOMÍ:
● Informaci o hospodaření společností založených
nebo zřízených MČ Praha 11 za rok 2007. ◗

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

Nově otevřená ordinace
klinické psychologie Terapeutika

Hviezdoslavova 519, Praha 11, 3. patro,
poskytuje: specializovaná psychologická
vyšetření, krizovou intervenci, psychote-
rapii (hrazeno ze zdravotního pojištění)
i dopravně psychologické vyšetření.
Objednávky na tel.: 773 533 777,
PhDr. Erika Gerlová (od 18. 7.).

Informace ÚMČ 5
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Velkoobjemové kontejnery – srpen 2008

Jižní Město I
A. Malé 20.–21. 8.
Bachova–Mikulova 19.–20. 8.
Blažimská–Klapálkova 5.–6. 8.
Brandlova (za Startem) 12.–13. 8., 26.–27. 8.
Brodského – (vedle č. p. 1671) 19.–20. 8.
Doubravická 27.–28. 8.
Hlavatého 20.–21. 8.
Chomutovická 27.–28. 8.
Konstantinova 13.–14. 8., 27.–28. 8.
Kryštofova 6.–7. 8.
Křejpského 13.–14. 8., 27.–28. 8.
Ledvinova 19.–20. 8.
Majerského–Samohelova 19.–20. 8.
Matúškova (u Blankytu) 12.–13. 8., 26.–27. 8.
Michnova (vedle č. p. 1603) 12.–13. 8., 26.–27. 8.
Mnichovická 13.–14. 8., 27.–28. 8.
Modletická 13.–14. 8., 27.–28. 8.
Mokrá–Zimákova 19.–20. 8.
Plickova 13.–14. 8., 27.–28. 8.

Rujanská–Donovalská (u TS) 19.–20. 8.
Schulhoffova (vedle č. p. 794) 19.–20. 8.
Stachova 5.–6. 8.
Štichova 13.–14. 8., 27.–28. 8.
Valentova (parkoviště proti č. p. 1737) 5.–6. 8.
Ženíškova–Květnového vítězství 19.–20. 8.
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 11.–12. 8., 25.–26. 8.
Gregorova–Hrudičkova 11.–12. 8., 25.–26. 8.
Hráského–Šustova 4.–5. 8., 18.–19. 8.
Hrdličkova–Blatenská 11.–12. 8., 25.–26. 8.
K Dubu 4.–5. 8., 18.–19. 8.
Krejnická (za OC) 11.–12. 8.
Láskova–Malenická 4.–5. 8., 18.–19. 8.
Lažanského 4.–5. 8.
Nechvílova 1826–29 4.–5. 8.
Petýrkova 1953 11.–12. 8.
Pod Vodojemem 4.–5. 8., 18.–19. 8.
U Nové dálnice 18.–19. 8.
Vojtíškova (za OC) 4.–5. 8.

Novela živnostenského
zákona
Dne 1. července vstoupí v účinnost novela

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání. Hlavním cílem této úpravy je další
výrazné zjednodušení administrativní zátěže
podnikatelů a usnadnění vstupu do podnikání
začínajícím adeptům podnikání. Hlavní změny
nové právní úpravy: 
● Ruší se místní příslušnost živnostenských

úřadů.
● Průkazy živnostenského oprávnění budou

nahrazeny výpisem ze živnostenského rejstříku.
● Zavádí se jedna volná živnost s 80 obory čin-

ností.
● Zmírňují se požadavky na délku praxe

u regulovaných živností.
● Změny nastávají i v oblasti správních poplatků.
● Podnikatelé budou oznamovat pouze ty

změny, které nejsou zapsány do obchodní-
ho rejstříku.

● Možnost učinit podání vůči živnost. úřadu
prostřednictvím  tzv. CZECH POINTu. ◗

Závěrečný účet MČ Praha 11 za rok 2007
Zastupitelstvo MČ Praha 11 schválilo 22. května závěrečný účet MČ Praha 11

za rok 2007 (č. usnesení 02/14/Z/2008), a to bez výhrad. Příjmy byly napl-
něny na 96,04 % (914 604 tis. Kč) a výdaje na 94,18 % (851 455,9 tis. Kč) upra-
veného rozpočtu. Hospodaření MČ Praha 11 vykazuje přebytek ve výši 63 148,1
tis. Kč. Přezkoumáním výsledku hospodaření, které provedl odbor finanční kon-
troly a přezkoumávání hospodaření Magistrátu hlavního města Prahy, nebyly zjiš-
těny nedostatky.
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6 Aktuality z Jižního Města

Jihoměstský Psí den se vydařil
Ani nepřízeň počasí neodradila pejskaře a příznivce čtyřnohých kamarádů od

návštěvy Psího dne, který se uskutečnil 8. června v Centrálním parku. Mezi
návštěvníky jsme mohli zahlédnout herce Jana Potměšila a jeho vycvičenou fenku.
Nejen on sledoval ukázky ovladatelnosti a poslušnosti psích pomocníků Helppes,
nebo služební psy městské policie při zadržování pachatele. Útulek v Troji nabí-
dl čipování psů za symbolickou cenu. Atraktivní program byl plný tipů a rad
týkajících se pejsků, jako například téma speciální psí výživy. Co říci závěrem?
Premiérový Psí den se vydařil. ◗

Dana Foučková

Herec Jan Potměšil, jeden z hostů Psího dne. FOTO: JOSEF ŠKVOR

Tým prevence vyrazil do ulic
Již v minulém čísle Klíče jsme vás

stručně informovali o projektu pre-
vence bezpečnosti silničního provozu
na Jižním Městě, který radnice jede-
nácté městské části připravila pro své
obyvatele. Profesionální a erudovaný
promo tým se již vydal do ulic Jižního
Města, a tak jsme se za ním zašli podí-
vat i my. Ještě před tím jsem si však
otevřela webové stránky ministerstva
vnitra. Řídím se heslem „statistika
nuda je“, ale v tomto případě je
pohled na čísla varující, posuďte
sami: minulý rok v průměru každé 3
minuty šetřila Policie ČR nehodu,
každých 21 minut byl při nehodě
lehce zraněn člověk a každé 2,2 hodi-
ny těžce. V průměru každých 7,8
hodiny při nehodě zemřel člověk.
V průběhu minulého roku bylo
zaznamenáno Policií ČR 182 736
nehod, při nichž bylo usmrceno 1 123
osob, 3 960 těžce zraněno a 25 382
zraněno lehce. 

V průběhu června  promo tým se
svými stany a výukovým programem
navštívil pět základních škol.
Dopoledne byl k dispozici dětem pro
praktickou dopravní průpravu, odpo-

ledne pak mohl poskytnout informace
a rady široké veřejnosti. Na dopolední
výuku před budovu ZŠ Pošepného
náměstí  se přišel podívat i ředitel měst-
ské policie Prahy 11 Petr Schejbal, který
s žáky prvního stupně společně prošel
všechna stanoviště a povídal si s dětmi
o bezpečnosti.

Zdravověda, správné používání
zádržných systémů, využití reflexních
materiálů, promítání instruktážního
filmu, bezpečné přecházení, používání
helmy na kole i bruslích, správné vyba-
vení cyklisty, testy a další důležité infor-
mace se budou děti základních
a mateřských škol dozvídat od promo
týmu i po prázdninách. 

Stany s logem Bezpečné Jižní Město
budete moci navštívit například i v rámci
11 dnů Prahy 11, které pro vás městská část
připravuje opět na druhou polovinu září.
Tam stany obohatí například i simulátor
nárazu, který si může každý na vlastní kůži
vyzkoušet, nebo trenažér motocyklu pro
všechny milovníky jedné stopy. Mottem
celého projektu totiž je: „Nekoukat, ale
vyzkoušet“. ◗

Andrea Wolfová, 
tisková mluvčí MČ Praha 11

Ředitel městské policie Praha 11 Petr Schejbal
debatoval se školáky a přidal i pár užitečných rad.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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HEZKOU DOVOLENOU A DĚTEM PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ PRÁZDNINY 
PŘEJÍ PRACOVNÍCI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI. 

DŮLEŽITÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-ÚJEZD

Zastupitelstvo dne 10. 6. 2008

SCHVÁLILO:
● Úpravy rozpočtu v příjmech a výdajích

k 06/2008.

NESCHVÁLILO:
● Prodej části pozemku parc. č. 216/9 (část

zeleně v ulici Štítové).
● Dokumentaci pro územní řízení na stavbu

bytových viladomů v ulici Pastevců.

VZALO NA VĚDOMÍ:
● Dodaná vyjádření od zastupitelů k podpisové

akci s tím, že po obdržení od všech členů
zastupitelstva budou zveřejněna na webových
stránkách.

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

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Upozorňujeme zvláště obyvatele
Kateřinek na nové dopravní značení
v Milíčovské ulici. FOTO: PAVEL STANĚK

Příznivé počasí minulých dnů umožni-
lo obnovení vodorovného dopravního
značení všech zpomalovacích prahů
v sídlišti Kateřinky a na Formanské
ulici. FOTO: PAVEL STANĚK

Úřad městské části Praha-Újezd ve spoluprá-
ci s Královstvím kateřinským pořádal

v sobotu 31. května Májovou veselici na námě-
stí v Újezdu. V tento den shodou okolností
projížděli naší městskou částí účastníci akce
Týden na kole a tradiční propagační cyklojízdy
po Greenways, která letos vedla ze saských
Drážďan přes čtyři kraje České republiky do
Dolního Rakouska a Vídně. Přesně ve 12.00
hod. peloton dorazil na náměstí v Újezdu, kde
jej přivítal starosta Václav Drahorád spolu se
svými zástupci paní Julií Mikolášovou
a Ing. Jiřím Hrubým. Po malém občerstvení se
cyklisté vydali na dlouhou cestu, která je čeka-
la. Ve 14.00 hod. zahájila moderátorka se sta-
rostou vlastní Májovou veselici s doprovodným
programem. 

Přítomní se mohli zúčastnit dražby pokácené
májky, která byla licitátorem Jiřím Sukem vydra-

žena za historicky nejvyšší částku 10 000 Kč.
Společně ji vydražili starostové MČ Praha 11
Dalibor Mlejnský a MČ Praha-Újezd Václav
Drahorád. Finanční částka bude použita pro
výstavbu mateřské školy v naší městské části.

Na pódium vystoupila Klára Kolomazníková
z bývalé skupiny Holki, pan Balda, který zahrál
na harmoniku a na pily, a s programem pro děti
přijel kníže z Království kateřinského. Country
skupina Byzoni svým vystoupením roztancovala
na újezdském náměstí téměř všechny přítomné
diváky. V průběhu dne vystoupil člen výboru
Sportovního klubu Újezd Praha 4 František
Duba s informacemi o budoucí rekonstrukci
sportoviště a Jiří Suk o aktivitách občanského
sdružení Požerák a o novém rybářském revíru
v Újezdu. ◗

Martina Maříková, 
občanskoprávní odbor

První ročník Májové veselice je za námi

Harmonika pana Baldy rozezněla náměstí.
FOTO: RONALD HILMAR

Účastníci dražby – starostové Mlejnský a Drahorád s licitátorem.  FOTO: RONALD HILMAR



Přivítali nás hlučným indiánským pokřikem
a nespoutaným nadšením. Že nevíte, o kom je

řeč? O malých indiánech, v něž se teď s koncem
školního roku mění třída mrňousků z Mateřské
školy Jažlovická. Proměna je součástí jejich tříd-
ní hry na kontinenty, která funguje během celé-
ho letošního školního roku. Pomocí zábavy, hry
a invence mají děti možnost procestovat všechny
kontinenty, samozřejmě obrazně. Dozvědí se, jak
se žije v Asii, jaká exotická zvířata žijí v Africe, co
zajímavého je u eskymáků. 

My jsme kluky a holky navštívili právě ve
chvíli, kdy měli zastávku v Americe u indiánů.
Součástí této herní etapy byla nápaditá indiánská
jména, která si pro sebe děti vymyslely, skvělé
barevné kostýmy, veselé indiánské písničky, oby-
čeje a spousta legrace. Krásné byly také obrázky,
které si děti k cestovatelské etapě nakreslily.
Množství nových informací o životě, přírodě
a zvyklostech jednotlivých světadílů bylo cílem
jejich ročního zábavně-naučného cestování. ◗

Dana Foučková

8 Školství

Mluví řečí indiánů
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Vyzdobený koncertní sál Základní umělecké
školy Křtinská patřil nejlepším žákům

a studentům Prahy 11. Tradiční slavnost se
uskutečnila 12. května. Nejlepším žákům
a studentům školního roku přišel popřát
a předat dárky zástupce starosty Jan Meixner.

Nejlepší žáci a studenti MČ Praha 11 
ve školním roce 2007/2008:

Základní škola Campanus
Daniela Čechová, 5. B, Jan Řeháček, 9. A
Základní škola Donovalská
Kateřina Svobodová, 5. B, 
Karolína Toušková, 9. A
Základní škola Chodov 
Noemi Potma, 4. A, Kristýna Urbanová, 9. B 
Základní škola Ke Kateřinkám
Adam Bališ, 5. C, Šárka Mikolášová, 9. C 
Základní škola K Milíčovu
Kateřina Jirásková, I. st., 
Elizaveta  Shvachko, 9. A
Základní škola Květnového vítězství 1554
Michal  Beneš, 4. tř., Jiří   Fajer, 9. C 
Základní škola Mendelova
Stanislav Gackowski, 5. B, Jitka Průšová, 9. B

Základní škola Mikulova
Vladimíra Stojanov, 5. A, Michal Navrátil, 9. C
Základní škola Pošepného nám.
Jan Horyna, 5. tř., Petr Lukeš, 9. tř. 
Základní škola Klíček
Tereza Svobodová, 7. tř. 
Základní škola praktická 
a praktické školy, Kupeckého
Zuzana Sargánková
Základní umělecká škola, Křtinská
Julie Svěcená
Gymnazium Budějovická - Pošepného nám. 
Marie Cedivodová 
Gymnasium Jižní Město
David Fiala, 5. B
Střední škola reklamní tvorby Michael
Martina Beránková, 4. ročník 
Střední škola Podnikatelská akademie
Igor Kokorev, 3. ročník 
Střední škola managementu a služeb  
Lucie Šafránková, 4. ročník 
SŠ multimediální a propagační tvorby 
Hana Opltová, 2. ročník ◗

Ivana Guthová,
odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11

Křtinská patřila nejlepším

Zástupce starosty Jan Meixner se čtvr-
ťačkou Noemi ze ZŠ Květnového vítěz-
ství. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

V indiánské tablo se proměnily obrázky
šikovných předškoláků. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Velký vítr a Rychlý blesk se k nám sice obrátili zády, ale omlouvá je to, že napjatě
poslouchali výklad paní učitelky. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Když školka slaví třicetiny tak… Všechny
třídy nápaditě vyzdobíme. Paní ředitelka
Havlíková má hezký proslov. Nacvičíme
pěkné vystoupení pro maminky a tatínky.
Zazpíváme a předvedeme co umíme, jsme
šikovné děti. Potom si s rodiči a učitelkami
sedneme na naše malé židličky. Stolečky se
prohýbají pod dobrotami od našich šikov-
ných kuchařek. Skvěle se bavíme
a dovádíme v naší oblíbené školce co je letos
čerstvá třicítka. Dalších skvělých třicet let
přejí své mateřince děti, rodiče a učitelský
sbor z MŠ Stachova. ◗

Dana Foučková



„Dle posledního úředního sčítání lidu,
provedeného uč. Jan. Pexiderem,

bylo zde celkem 785 osob. Dle národnosti až
na 1 Rusína byli všichni Češi.“ Dále pokra-
čuje kronikářův text z poloviny 20. let minu-
lého století mininadpisem – odkazem na
okraji stránky: Výživa obyv. Již po dvou
větách ale následuje odkaz další, totiž „Řez-
níci chodovští“, a brzy potom opět nový.
Nebudeme proto některé uvádět a zaměříme
se na vlastní text: 
Dle způsobu života živí se obyv. zdejší dílem
pol. hospodářstvím a dílem pracuje v blízkých
pražských továrnách. Ze živností zde provozo-
vaných obzvláštní oblibě se těší živnost řeznic-
ká. Řezníci zdejší dobytek ve vzdálených
místech koupený sem přivážejí, zde porážejí
a na trh masný do Prahy vozí.
Hostinců v této době bylo pět. Koncesi na ně
měli: Kateř. Žáková, Jos. Melichar, Marie
Retichová, Václav Novák a Ant. Kutina.
Místnosti taneční byly v těchto hostincích: Na

Sále (host. Jos. Melichara), v hostinci u Žáků
a v hostinci u Nováka.
Spojení s ostatním světem.
S ostatním světem Chodov přichází ve styk sil-
nicemi. Z nich pro obec nejdůležitější je silni-
ce pražská, která je jaksi tepnou obce. Vede
Chodovcem a Chodovem a spojuje obec zdej-
ší s Prahou na straně jedné a se Šeberovem na
straně druhé. Z této hlavní silnice vybíhá
u potravního úřadu úvozová cesta na str.
západní do t.z. části kat. V hájku. U staré
školy z pražské silnice vybíhají na str. západní
aleje, vedoucí k lesu a dále do Kunratic. Do
těchto lze se dostati též úvozovou cestou, která
od Křížku při silnici pražské, z pražské silnice
na jihozápad běží.
Od tohoto rozcestí u Křížku při sil. pražské na
stranu východní jde silnice do Kateřinek.
U Křížku toho také končí hostivařská silnice,
která obec s Hostivaří spojuje, Litochleby pro-
bíhá, a tudíž tepnou Litochleb se jeví. Z této
silnice hostivařské od Křížku při silnici hosti-

vařské, nalézajícího se od nové školní budovy
na straně východní, běží na východ úvozová
cesta k osadě Hájům, z níž na jihovýchod vede
cesta do Opatova (kat. obec.). Podél pak
východní strany školní budovy na sever vede
cesta do Záběhlic. (Pokračování.)

◗
Vypsal Jiří Bartoň, 

kronikář městské části

Řádky z kroniky Chodova 
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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

Sluníčko, radost v dětských tvářích – to byl
Den dětí Prahy 11 FOTO: DANIEL POTOCKÝ

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

Městská část připravila 2. června v Centrálním parku pro
děti den plný zábavy a veselí. Od dopoledne se nejzápadnější
část parku a hřiště ZŠ Mikulova plnilo nedočkavými dětmi,
hojně doprovázenými rodiči, dychtícími vyzkoušet si připra-
vené atrakce. Na Dnu dětí Prahy 11 si mohly zastřílet z luku,
vyzkoušet lezeckou stěnu, zazápasit si v sumo ringu, soutěžit
v pétanque, odpálit si baseballový míček či vyzkoušet svou
zručnost a kreativitu při modelování, kreslení nebo graffiti. 

Na pódiu se pak konala vystoupení žáků mateřských
a základních škol z Jižního Města a účastníků kurzů z KC Zahrada.
Na hřišti ZŠ Mikulova se uskutečnily líté fotbalové a basketbalové
zápasy. Asi největší úspěch však zaznamenala hasicí pěna rozprost-
řená dobrovolnými hasiči na louce v parku. Děti se do ní
s nadšením vrhly a brzy byly od hlavy až k patě pokryté sněhovým
obalem. Ještě že hasiči měli s sebou i vodní stříkačku a děti se
mohly v proudu vody omýt či zchladit. ◗

Daniel Potocký

Stará škola, o níž byla zmínka dříve.
FOTO: Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11

Děti oslavily svůj svátek
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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

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

Cirqueon – školka 
pro malé cirkusáky
V Kulturním centru Zahrada bude od října

otevřena první školka nového cirkusu
v České republice. Jedná se o celoroční výuku
a rozvoj základních cirkusových dovedností –
žonglování, ekvilibristika, jízda na jedno-
kolce, klaunerie, základy akrobacie a další
pohybové průpravy. 
Výuka nového cirkusu může výrazně přispět
k psychomotorickému rozvoji dětí, koordi-
naci pohybů, orientaci v prostoru, umění
soustředit se a ke zlepšení fyzické dovednos-
ti. Budují u nich zákady dobrého vztahu
k umění, ale i sportu. Cirkusová školka je
určena pro děti od 5 do 12 let. 

Přijďte se naučit cirkusové kejkle. 
FOTO: DAVID KAŠPAR
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INZERCE

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

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HL. M. PRAHY

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

Z PROGRAMU V ČERVENCI A SRPNU 2008:
30. 6.–4. 7., 17.00–20.00: Malování na hedvábí
pro začátečnice.*

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM V ČERVNENCI 
A SRPNU 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.

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

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

PROGRAM V ČERVENCI A V SRPNU 2008:
KONCERTY:
Tóny Chodovské tvrze 
– letní hudební festival 
Festival se koná pod záštitou starosty MČ Prahy
11 Mgr. Dalibora Mlejnského.
Koncerty se konají na nádvoří Chodovské tvrze
za každého počasí. Hlediště není zastřešeno.
Vstupenky jsou v prodeji na Chodovské tvrzi.
22. 7., 20.00: VIVAT VIVALDI! Jaroslav
Svěcený – housle a průvodní slovo, Dana
Vlachová – housle, Julie Svěcená – housle,
Virtuosi Pragenses – komorní orchestr.
23. 7., 20.00: CHODOVSKÉ SETKÁNÍ ŽÁNRŮ.
Jaroslav Svěcený – housle, Pavel Větrovec – klavír.
24. 7., 20.00: COLOURS A BONBONET. Dita
Hořínková – zpěv, Jaroslav Svěcený – housle,
Richard Pachman – klavír.
29. 7., 20.00: VE ZNAMENÍ ZPĚVU… Martina
Kociánová – zpěv, Jaroslav Svěcený – housle,
TRIO AMADEUS – Karel Dohnal – klarinet,
František Hlucháň – klarinet, Peter Hlucháň –
fagot.
30. 7., 20.00: VIVALDIANNO 2008. Jaroslav
Svěcený – housle, Michal Dvořák – klávesy a
keyboard, Radim Hladík – kytara.
31. 7., 20.00: JABLKOŇ VESELÁ I ,,VÁŽNÁ'' A
MALÁ LESNÍ.

GALERIE:
Velká galerie:
2. 7.–3. 8.: Ivan Novosad – obrazy
6. 8.–31. 8.: Václav Švejcar – obrazy

VÝSTAVA NA RADNICI

ZUŠ JIŽNÍ MĚSTO: ŽIVOT A VĚCI KOLEM NÁS 
(práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Jižní Město)

25. 6.–4. 9. 2008, po, st: 8.00–17.30, út, čt: 8.00–15.30, pá: 8.00–14.00.

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

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

Z PROGRAMU V ČERVENCI A SRPNU 2008:   

Po dobu letních prázdnin bude klub zavřený.
Přejeme všem krásné léto a těšíme se na vás
opět v ZÁŘÍ.
■ Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

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

Z PROGRAMU V ČERVENCI A SRPNU 2008:
Besedy na různá témata: „Chcete vědět 
více o…:“
na další besedy se můžete těšit od poloviny září.
Úterý a čtvrtek, 9.00 do 13.00, během prázd-
nin můžete navštívit Domeček. K dispozici je
herna a zahrada, kde přibyla houpadla. Při tep-
lém počasí se může dětem nafouknout bazének
na dětské radovánky. Po domluvě se službou je
možné zůstat i odpoledne.

Více na www.mc-domecek.cz

■ 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

Malá galerie:
2. 7.–3. 8.: Daniela Kosová – keramika
7. 8.–31. 8.: Výsledky výtvarné soutěže mla-
dých výtvarníků Evropské unie
Schodiště: 
Tvrz a region v historii, trvalá expozice Muzea
Prahy 11, starší i nedávná minulost Prahy 11.
Jižní Město očima Karla Schebesty I: Když
vyrůstalo Jižní Město II.

Více na www.chodovskatvrz.cz

PRODEJNA – tel. 272 916 506, Tatarkova 724, Praha 11-Háje nabízí:

e-mail: gekr@volny.cz• www.gekr.eurosignal.cz • PO–ČT 10–12, 13–18; PÁ 9–16

■ péřové i umělé přikrývky a polštáře 
(staré vyčistíme a předěláme na nové, výběr sypků)

■ šití lůžkovin na zakázku z donesených materiálů
(závěsy, záclony)

■ župany pánské, dámské, osušky, ručníky

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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INZERCE

IV Kulturní přehled ČERVENEC – SRPEN 2008

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

Galerie a čajovna budou v červenci a v srpnu
2008 otevřeny: středa až neděle 14.00–19.00.

GALERIE – KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA

St-ne 15.00: Vesmírná píseň, hudebně obra-
zová 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. 
V galerii je otevřena stálá výstava obrazů,
knih, hraček Zdeňka Milera, Emilie a Kateřiny
Milerových.

Více na www.cestykesvetlu.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu 

Nora B. Vlášková – Obrázky pro přátele
1. 7.–29. 8. 2008

Nora B. Vlášková  a její Obrázky pro přátele jsou opravdu přátelské.
Hlavním motivem se stal dům jako symbol domova a bezpečí. Nacházíme
jej na stromech, s květinovými vlasy, je obklopen přírodou na louce s desít-
kami okének, s kočičkou atd. Naivistické jakoby snové pohledy nabízejí hru
s fantazií. Lyrika díla nám umožňuje vstup do světa zapomenutými dvířky a
vidět jej dětskýma očima, barevný a báječný. 

Výstava bude zahájena v úterý, 1. 7. v 19.00 hodin.

Letní provozní doba od 30. 6. do 30. 8., po–čt 9.00–19.00 hod., pá  9.00–17.00 hod., 

so zavřeno. V týdnech od 14. 7. do 26. 7. knihovna uzavřena.

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

Vážení zákazníci, oznamujeme ukončení činnosti naší 
prodejny Řeznictví-uzenářství u Mrvíků, Kosmická 745, P4-Háje. 
Majitel domu nám po 16 letech odmítl prodloužit nájemní smlouvu, 
byli jsme nuceni vyklidit k 31. 5. 2008 prodejnu a předat  ji  majiteli. 
Najdeme-li jiné vhodné prostory v blízkosti, 
rádi vás obsloužíme v nové prodejně.
Děkujeme za vaši dlouholetou přízeň. S podravem kolektiv prodejny

Řeznictví-uzenářství u Mrvíků

5. 7., 9.30–16.30: Hedvábná sobota.*
21. 7.–25. 7., 17.00–20.00: Malování na hedvá-
bí pro začátečnice.*
26. 7., 9.30–16.30: Hedvábná sobota.*
Po prázdninách začínáme 13. 9. od 13.00 fol-
kovým festivalem FOLKomín a 19. a 20. 9. na
vás čeká tradiční Biojarmark a Dožínky.
*Nutná rezervace!
Rezervace programů na tel.: 271 750 548 
a e-mailu: info@toulcuvdvur.cz.

Více na www.toulcuvdvur.cz

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 ČERVENCI 2008:
Téma měsíce: Hurá! Prázdniny!
Pozor! Změna otevírací doby! 
Klub Jižní pól: út, st, čt 13.00–19.00.
14. 7.: KC Zahrada zavírá o prázdninách pro-
story celé budovy, pracovníky klubu Jižní pól
budete potkávat v ulicích Jižního Města.
17.–25. 7.: Výjezd do Hamburku (spřátelená
organizace).
Připravujeme: Výjezd do Hamburku, grilovačka…

Více na www.proximasociale.cz

Muzeu Prahy 11 věnovali 
„předměty všedního dne“ a různé dokumenty:

Otokar Ženíšek
Ing. Jiří Zajíc
Naďa Nábělková 
JUDr. Jozef Majchrák
Helena Lukášová
Pavel Kotýnek

Děkujeme!
Kontakt je možný na adrese:
muzeum@p11.mepnet.cz
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Rozhovor s osobností 9

Publicista tělem i duší 
Staršího kolegu Ing. Ladislava Tunyse jsem

potkával v redakci Klíče. Svého času byl
zařazen mezi osobnosti Jižního Města, oceněné
tehdy zastupitelstvem městské části. Dnes je
„na plný úvazek“ důchodcem, bývá však ke
spatření v Chodovské tvrzi, někdy
i s manželkou, paní Růženou. 

Jak uběhlo těch několik roků, co už se
v redakci nemíjíme?

Moc rychle. Subjektivní čas se
s přibývajícími léty až neskutečně zrychluje.
Vždyť od doby, co jsme spolu, Jiří, zakládali
Klíč, uběhlo snad už třináct – nebo kolik let –
nevím. Podařilo se mi v té době vydat sedm kní-
žek, osmou – měla by být celkově desátá – má
v rukou nakladatel. Opět se v ní zabývám lidmi
kolem filmové práce. Snad vyjde… Knihy se prý
dnes špatně prodávají, a proto na nich vydava-
tel i knihkupec málo vydělá. Kdo v této době
nechce vydělávat? A spíš víc než hodně. Na
internet nepíšu. To jsem se nenaučil

U Klíče brzy stálo více osob… je to už
opravdu dlouho. Jaký byl v tom mezidobí tvůj
osobní život?

Střídavě oblačno, na štěstí jsem po operaci
páteře za přispění lékařů našel cestu ze záhrobí
mezi lidi, tak si to užívám, jak to jenom v mém
věku jde. Kdyby nepřišla nemoc mé manželky,
tak bych byl i ve stáří spokojen. Máme už tři
pravnoučata, samé kluky. Sice ještě malé, vidí-
me je jen občas, ale tu radost si vychutnáváme.

Sleduješ život na našem Jižním Městě?
To ano, i když jen z ptačího pohledu třetí-

ho patra našeho bytu. Mění se to naše město,
myslím, že k lepšímu. Co jen přibylo dětských
hřišť! A co bylo vysazeno stromů, i když někte-

ré z nich se vinou lidí vůbec nezazelenaly
a musely být vysazeny nové… 

Připravuješ další publikaci?
To už nechám mladším, každý má vědět,

kdy přestat. Prý v nejlepším – ale jak to má člo-
věk poznat, když mu to jiní neřeknou? Jako
důchodce mám pocit, že naše „kasta kmetů“ je
až příliš odsunuta na okraj společenského dění.

Jednotlivé akce pro ně, ať sebezáslužné, nemo-
hou nahradit lidské teplo… Mám to blízko do
Chodovské tvrze, jedinečného stánku kultury,
tak se snažím některými jeho vynikajícími pořa-
dy a výstavami obohatit svůj život. A vždy se tam
setkám s dobrými přáteli, s kterými bych se jinak
vůbec nepotkal, navíc v příjemné atmosféře. ◗

Jiří Bartoň

Za prvním protestem hned následuje opis
dalšího:

„My, občané osady Háje a Milíčova, pro-
hlédli jsme si vyložený rozpočet na rok 1921
a shledali jsme opět s politováním, že pro naši
osadu není v rozpočtu žádné položky na prove-
dení, resp. úpravy cest do naší osady. 

Podáváme tímto protest proti rozpočtu obce
Hostivařské, který zatěžuje nás přirážkami tak

velkými, však ničeho nám za naše peníze nedá-
vá. Bezpráví páchané na nás po celá desetiletí má
se opakovati ještě znovu letošního roku.
Nemáme ničeho proti tomu, co chtějí si
v Hostivaři zařídit, zařídí-li si to jen za peníze
své. Dnes, posledním roce před oddělením
osady naší od obce Hostivařské, jest naprosto
nespravedlivo žádati, bychom, majíce všechny
cesty a vše ve stavu tak zanedbaném (vinou obce
Hostivařské), přispívali svými penězi na zvelebe-
ní obce pro nás v nejbližším čase úplně cizí.“ 

Protest reagoval na skutečnost, že Hostivař
byla právě v onu dobu začleňována do nově
utvářené Velké Prahy, ovšem bez své osady Hájů
a samoty Milíčova. Staleté spojení končilo.
O pár řádků dál text sděloval: „Žádáme, by při-
rážky obecní, které my zaplatíme, dány byly na
úpravu cest do Hájů, hlavně cesty z Hájů do
Hostivaře, která jest ve stavu nejhorším. Úpra-
vu chceme si provésti sami, neboť jen v tom pří-
padě jsme si jisti správným provedením…“ Text
končí slovy: „Podepsáno všemi poplatníky.“ ◗

Jiří Bartoň

Řádky z kroniky Hájů

Dnešní ulice Květnového vítězství před
rokem 1929. FOTO: Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11

Na zdraví! Manželé Tunysovi v Chodovské tvrzi. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

První z miliónů mrtvých 
1. světové války. Dvacátého osmé-
ho června 1914 – už jenom šest roků zbývá
do 100. výročí – zazněly v Sarajevu výstřely,
které usmrtily následníka trůnů Rakousko –
Uherska a jeho manželku. Následné události
se dotkly i území dnešní Prahy 11. Celkově
v nastalé světové válce zahynuly miliony lidí.
A v důsledku války se prudce změnil poměr
sil ve světě a hranice států, zejména v Evropě.
Vznikla také Československá republika.
O dopadu událostí let 1914–1918 na náš
region najdete více na www.praha11.cz.

Zvláštní vydání novin z 28. června 1914.
Soukromá sbírka Jiřího Bartoně 
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10 Život na Jižňáku

Řídil na černo. V odpoledních hodi-
nách dne 26. května prováděli strážníci kon-
trolu překročení povolené rychlosti. Ve
Výstavní ulici při tom zastavili vozidlo, které
překročilo nejvyšší povolenou rychlost 
o 14 km/hod. Následnou kontrolou řidiče
bylo zjištěno, že dotyčný výtečník má na
svém kontě vedle přestupku překročení nej-
vyšší povolené rychlosti další závažný pro-
hřešek – nevlastní řidičské oprávnění. Pro
podezření ze spáchání trestného činu byl
mladík omezen na osobní svobodě a předán
k dalšímu šetření na Policii ČR.

Kouřil trávu. Při běžné hlídkové čin-
nosti v odpoledních hodinách si strážníci
městské policie 26. května všimli ve vnitro-
bloku Ženíškovy ulice sedícího muže, který
z podezřelého „tabáku“ balil cigarety.
Kontrolou strážníci zjistili, že se jejich
podezření potvrdilo. Opravdu se nejednalo
o tabák, nýbrž o marihuanu. Pro podezře-
ní ze spáchání trestného činu byl muž stráž-
níky zadržen a na žádost Policie ČR
převezen na její služebnu k dalšímu šetření.

Celostátně hledaný. Operační stře-
disko městské policie přijalo ráno 1. června
oznámení, že v Horčičkově ulici u stanice
MHD leží na zemi muž. Po příjezdu na místo
hlídka strážníků zjistila, že ohlášení je pravdi-
vé. Muž ležící na zemi byl pod vlivem alkoho-
lu a měl na obličeji i po těle řadu tržných ran.
Strážníci proto přivolali rychlou záchrannou
službu a následnou lustrací neznámého zjisti-
li, že je po něm Policií ČR vyhlášeno celostát-
ní pátrání. Proto byla na místo přivolána
i hlídka republikové policie, která muže
doprovodila na ošetření do Thomayerovy
nemocnice a poté převzala k dalšímu šetření.

Neměl doklady. V Podjavorinské ulici
odpoledne 4. června v odpoledních hodinách
si hlídka městské policie všimla v křoví ležící-
ho muže. Jelikož bylo prostranství kolem něj
silně znečištěné, strážníci dotyčného vyzvali,
aby prokázal svou totožnost. To však neudělal,
neboť neměl u sebe žádné doklady. Byl proto
předveden na Policii ČR a následně mu stráž-
níci za znečišťování veřejného prostranství
uložili pokutu ve výši 1 000 Kč.

Cizinec opilec. V blízkosti stanice
metra Chodov večer 4. června hlídka stráž-
níků při běžné hlídkové činnosti narazila na
opilého, silně zapáchajícího muže sedícího
na lavičce. Ve svém okolí způsobil velký
nepořádek, proto strážníci neznámého
zkontrolovali. Lustrací zjistili, že se jedná
o muže ukrajinské národnosti, který má
zákaz pobytu na území České republiky.
Proto jej zajistili a předali na Policii ČR
k dalšímu šetření. ◗

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Pražský magistrát rozdělil osm milionů mezi
neziskové organizace působící v oblasti soci-

álních služeb. Finance Praze uvolnilo minister-
stvo práce a sociálních věcí z rezervy nad rámec
přidělených peněz ze státního rozpočtu, ze kte-
rého město získalo na tento rok necelých 480
mil. korun. „S ministerstvem stále vyjednává-
me o možném navýšení, zejména pro nezisko-
vý sektor, který by se tak mohl dostat do
problémů. Toto je první výsledek. Doufám, že
se nám další prostředky podaří ještě získat,“
popisoval radní pro sociální oblast Jiří Janeček.

Praha na základě střednědobého plánu
v minulém roce žádala dotyčné ministerstvo
o dotaci na sociální služby ve výši přes 950 mil.
korun. Přiděleno Praze bylo jen 478 mil.
korun. „To bylo o téměř 40 milionů korun
méně, než jsme dostali na minulý rok.
Samozřejmě se snížení finančních prostředků
odrazilo zejména při jejich rozdělování nezisko-
vému sektoru,“ doplnil radní Janeček s tím, že
například obecně prospěšná společnost Bona,

která se zabývá začleňováním lidí s duševní
poruchou do společnosti a žádala téměř devět
milionů korun, získala jen necelých 2,5 milio-
nů korun. „Samozřejmě těmto a podobným
organizacím se to snažíme z dalších přidělených
peněz vynahradit, i když to nikde nebude
v požadované míře,“ konstatoval radní Janeček.

Právě Bona dostala z navýšené částky od
zmiňovaného ministerstva 1,1 milionu korun,
dále pak například Duha 2 miliony, Naděje 800
tisíc, Klub vozíčkářů Petýrkova 500 tisíc korun.
„Věříme, že to byla jen první fáze a další by měly
následovat,“ vysvětloval radní Janeček. Nyní se
čeká, jestli Praha získá další finance na podporu
neziskového sektoru na základě rozhodnutí
ministerstva financí. „Zatím to není jisté, ale
mělo by se jednat zhruba o 16 milionů korun,“
uzavřel radní Janeček s tím, že návrh rozdělení
osmimilionové dotace už byl odeslán MPSV,
které by tyto finance mělo neziskovým organi-
zacím v nejbližší době přidělit. ◗

Simona Skořepová

Praha přispěla 
na sociální služby 

Pokud se majitelům zatoulá pes, kočka nebo jiné
zvíře, nemusí ještě podléhat panice. S největší

pravděpodobností svého miláčka naleznou
v jednom z pražských útulků. O zajištění opuště-
ných zvířat se starají i strážníci v Praze 11. „V přípa-
dě, že je zvíře označené čipem nebo tetováním,
kontaktují strážníci přímo majitele, jinak vyrozumí
odchytovou službu a zajistí převoz do útulku,“ uvedl
ředitel městské policie v Praze 11 Petr Schejbal.
Doplnil, že za rok 2007 zaznamenaly hlídky na 40
případů ztracených, opuštěných nebo uhynulých
zvířat, letos 20. Pokud se majitelům ztratí pes, kon-
taktují strážníci útulek v Troji. 

„K zatoulaným či opuštěným zvířatům musí
zaměstnanci zařízení vyjet pět set až šestsetkrát
do měsíce,“ upozornil náměstek primátora
Rudolf Blažek. Kapacita útulku je 173 míst
a zvířata jsou zde pod stálou veterinární péčí. Od
ledna do května útulek přijal 1 238 psů, původ-
ním majitelům bylo vráceno 692 psů, 509 zvířat
si odvezli náhradní majitelé. V areálu zařízení se
uskutečňují pravidelné prohlídky a besedy
a v dolní části areálu slouží veřejnosti
Kynologická poradna pro majitele psů, jejíž pro-
voz začal loni v září. V areálu je možné navštívit
statek s malým amfiteátrem, který nyní obývají

dvě holandské zakrslé kozy a tři prasátka. Útulek
vznikl v roce 1992, kdy byl v rámci restitucí pře-
stěhován ze Sobína do ulice V Zámcích 56
v Praze 8.

Pokud se majitelům zatoulá kočka, je možné,
že ji naleznou v útulku Dolní Měcholupy.
Kapacita tohoto zařízení je 200 míst pro kočky.
Od ledna do května letošního roku útulek přijal
431 koček, 11 z nich si vzali původní majitelé
a 258 majitelé náhradní. Jiných zvířat útulky při-
jaly 86. Exotická zvířata jsou podle ředitele útul-
ků Václava Steinbauera směrována také do
Dolních Měcholup. „Máme tady přímo záchyt-
nou stanici a speciální pavilon,“ poznamenal.

Výdej zvířat k náhradním majitelům: po–pá:
9.00–17.00 hod., so, ne, svátky: 12.00–17.00
hod. Výdej zvířat původním majitelům: po–ne,
svátky: 9.00–19.00 hod. Mimo tyto výdejní
hodiny je možný výdej zvířat původním majite-
lům pouze po předchozí telefonické domluvě.
Více informací na kontaktech: 
Útulek Troja: tel.: 233 554 242 – 283 011 711,
e-mail: upoz@mppraha.cz; Útulek Měcholupy:
tel.: 272 701 819 – 272 705 656, 
e-mail: upozdm@mppraha.cz. ◗

Tereza Čapková

Zatoulaná zvířata putují 
do Troje a Dolních Měcholup

Centrum sociálních služeb Praha-Jižní Město přijme:
Zdravotní sestry/zdravotníky s registrací MZDr do směnného provozu a k zahájení

nově poskytovaných služeb zdravotnické povahy.
Kuchaře/kuchařku do 12 hodinových směn, krátký a dlouhý týden.

Pracovnice/pracovníky sociální péče pro práci na domech s pečovatelskou službou
a v terénu Praha-Jižní Město (kvalifikační kurz výhodou). Možný nástup ihned.

Informace podá pí Vintrová, vintrova@csspjm.cz, tel.: 724 603 310, 267 990 151.
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Stejně tak jako v loňském roce se obyvatelé
Prahy 11 mohou po prázdninách těšit na 

11 dnů Prahy 11, které se tentokrát uskuteční
od 11. do 21. září. Pro informaci uvádíme pře-
hled připravovaných akcí.
11. září
● Zahajovací koncert v Centrálním parku.
● Vernisáž výstavy Muzea městské části Praha
11 – Městská knihovna Opatov.
12. září
● Slavnostní otevření Parku u Chodovské tvrze.
13. září
● Dny Prahy 11 s jedenáctkou – festival piva,
jídla a kultury, na němž se představí 11 malých
pivovarů.
● Jižní Město na kolech – tradiční akce
s cyklojízdou a soutěžemi.
14. září
● Chodovská pouť – u Chodovské tvrze.
15. pondělí
● Slavnostní otevření dětského hřiště
v Centrálním parku.
● Den otevřených dveří v KC Zahrada
s workshopy a zápisy do kurzů.
16. září
● Turnaj základních škol v plážovém volejbale
v ZŠ Donovalská.
● Divadelní představení KC Zahrada.

● Svět se schází v Praze 11 – téma USA
v Městské knihovně Jírovcovo náměstí.
17. září
● Slavnostní otevření víceúčelového hřiště
Prašná.
● Svět se schází v Praze 11 – téma USA – výtvar-
né dílny v Městské knihovně Jírovcovo náměs-
tí.
18. září
● Turnaj základních škol v plážovém volejbale
v ZŠ Donovalská.
● Koncert k 1. výročí existence KC Zahrada
pod o. p. s. Kulturní Jižní Město.
● Svět se schází v Praze 11 – téma USA – výtvar-
né dílny v Městské knihovně Jírovcovo náměs-
tí.
19. září
● Mendelánkování – program pro mateřské
školy ZŠ Mendelova.
20. září
● Dobytí Jižního pólu VIII. – tradiční akce
Proxima sociale, o. s.
21. září
● Balonstory – Jižní Město ve vzduchu.
● 2. ročník Pražského cyklozvonění v rámci
Evropského týdne.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA ◗

red

Praha 11 bude slavit 11 dnů

Rekonstrukce koupelen a celých bytů
Zednictví, malířství, elektro, instalatérství, 

pokládka podlah, kuchyňské linky

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

Sleva 10 % pro klienty v důchodovém věku

Sportcentrum JONATHAN L.S.
K Dubu 9/2320, PRAHA 4-Chodov »Na Sádce«
Rezervace: 736 503 868, www.jonathan.czJO N A TH
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4 tenisové dvorce – léto 2008
pro  jedno tl i v ce i  fi rmy  – s amo s tatně nebo  s  trenérem

Ceny  o d 1 6 0  Kč – kurt/ ho d. (dopoledne v týdnu, víkend)
Ceny  2 0 0  Kč – kurt/ ho d. (odpoledne v týdnu)

Letní  s ezo na o d 2 4 .  4 .  - 2 3 .  9 .  2 0 0 8

TENIS.  ŠKOLA pro děti,  dospělé, začátečníky až závodníky.
WILSON SPORT. POTŘEBY – rakety, obuv míče, tašky, textil,

VYPLÉTÁNÍ RAKET
Fi tnes s ,  aero bi k,  s o l ári um,  s to l ní  teni s

Otevřeno: Po–Pá 8.00–21.00 hod., So–Ne 9.00–21.00 hod.

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

Obyvatelé mohou
navrhovat čestná občanství

Do 30. září mohou obyvatelé Prahy 11 pro-
střednictvím volených zástupců, tj. členů

zastupitelstva městské části, podávat návrhy na
udělení čestných občanství a cen Prahy 11. Čest-
ná občanství lze podle přijatých zásad městské
části udělit fyzickým osobám, které se význam-
nou měrou zasloužily o rozvoj městské části.

Ceny Prahy 11 lze udělovat za významná
umělecká, vědecká a jiná díla, která mají vztah
k městské části, dále jako: zvláštní projev uzná-
ní občanům, jejichž život, působení a dílo
mají úzký vztah k Jižnímu Městu, zvláštní pro-
jev úcty za mimořádné činy spojené s osobním
hrdinstvím, které znamenaly záchranu života
občanů nebo záchranu morálních, historic-
kých nebo kulturních hodnot a zvláštní pro-
jev úcty významným českým i zahraničním
představitelům v oblasti politiky, vědy, kultu-
ry a sportu.

Čestná občanství a ceny se udělují na
základě písemného návrhu s podrobným zdů-
vodněním zásluh navrhovaného občana, které
dodá předkladatel. Bez podrobného zdůvod-
nění nebude návrh projednán. Text zásad pro
udělování čestných občanství a cen MČ Pra-
ha 11 je uveden na www.praha11.cz. ◗
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12 Život na Jižňáku

Do nultého ročníku Soutěže – Regenerace Jižního Města 2008 se do 30. května (tj. do termínu ukončení přijímání přihlášek) přihlásilo 20 vlast-
níků bytových domů.

Hodnotící odborná komise nyní ve dvou kolech vybere tři nejlepší bytové domy, které dle pravidel soutěže obdrží finanční dary. Výsledky sou-
těže schválí na svém zářijovém zasedání Zastupitelstvo městské části Praha 11.

Další podrobné informace, fotografie a internetovou anketu Miss Sympatie obyvatel Jižního Města najdete na www.praha11.cz/regenerace2008.

Přehled přihlášených subjektů 

Soutěž – Regenerace Jižního Města 2008 

1 Brandlova 1382 2 Stříbrského 685 3 Brechtova 777–779 4 Gregorova 2087–2088

5 Konstantinova 1483–1484 6 Štichova 637–640 7 Janouchova 655–658 8 Ledvinova 1707–1708

9 Mendelova 556 a 879 10 Brandlova 1557–1559 11 Sulanského 694–697 12 Matúškova 782–783

13 Dubnova 807 14 Novomeského 690–692 15 Květnového vítězství 772–774 16 Radimovická 1423–1424

17 Kupeckého 759–766 18 Ocelíkova 712–714 19 Rašova 838 20 Jeřábkova 1456–1457
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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.

■ 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.

■ SHÁNÍME KE KOUPI BYT  NA JIŽNÍM MĚSTĚ. Spěchá. Na
stavu a velikosti nezáleží. Máme zájem pouze o osobní nebo družstev-
ní vlastnictví. T.: 732 237 741.

■ PRODÁME BYT 3+1/L V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ NA JM I. Možno
financovat hypotečním úvěrem. Bližší informace na tel.: 607 686 460.

SLUŽBY

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

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

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

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

■ 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.

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

■ 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

■ OPRAVY ŠICÍCH STROJŮ A OVERLOCKŮ. Tel.: 608 124 155.

OSTATNÍ

■ 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 ZAMĚSTNANCE NA ÚDRŽBU ZELENĚ V PRAZE 11 od
Srpna 2008. Požadujeme ŘP skupiny B. Kontakt: 724 139 483, 602 169 779.

■ POLIKLINIKA LITOCHLEBY s.r.o., pronajme bytovou jednotku 1+3, 
74 m2, dále pronajme nebytové prostory ve II. NP: 4 kanceláře od 10 m2 do 
36 m2. Celkem 70m2 i jednotlivě. Dotazy u ředitele tel.: 272 919 657.

■ NABÍZÍME PRONÁJEM MASÉRSKÉHO SALONU vybaveného lehát-
kem, sprchovým koutem a samostaným WC. Cena 1 den/400 Kč + DPH. Na
adrese: Hlavní ul. – vedle pošty, Praha 4. Tel.: 724 306 288.

■ LEVNÉ MONTÉRKY - od 190 Kč, Lacle 250 Kč, Farmářky různé
barvy 260-280 Kč. Po-ČT 9.00 – 17.30. Tržnice Pankrác.

■ PRODÁM DŘEVĚNÉ PATRO NA SPANÍ - světlý masív (ikea), stáří 4 roky,
velmi dobrý stav, matrace. Rozměry: d. 216 x š. 147 a v. 215 cm. Pod patrem je
velká vest. pracovní deska + police. Cena: 12 000 Kč. Tel.: 602 275 678.

■ PRONAJMU SAMOST. GARÁŽ 18 m2 JM Hviezdoslavova, mycí
box, stálý dozor, dálk.ovl. vjezd vrat. Tel.: 272 923 422, 604 331 616.

PRODEJCE PŮJČOVNY

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?

Hledáme vhodného kandidáta k obsazení pozice:

Náplň práce:
• Aktivní vyhledávání a zprostředkování 

zápůjček strojů a zařízení 
• Udržování kontaktů v aktuálních projektech
Požadavky:
• SŠ nebo VŠ technického směru
• Znalost práce na PC
• Řidičský průkaz skupiny B
• Znalost AJ nebo NJ 

Nabízíme:
• Zaměstnání v silné a stabilní zahraniční společnosti
• Odpovídající platové ohodnocení
• Kvalifikační a platový růst
• Nástup dohodou
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Služební automobil, mobilní telefon, 

notebook po zapracování
• Pracoviště Modletice u Prahy

ŠUMAVA – PENZION
HRÁTKY U OBCE SRNÍ
Ubytování cena 400 Kč
včetně polopenze. 
Tel.: 739 046 601, Tel.: 739 046 601, 
376 323 410, 602 367376 323 410, 602 367 600  600  
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Fotbalu fandili
pod širým nebem

Červnové mistrovství Evropy
ve fotbale mohli nadšení

fanoušci sledovat pod širým
nebem na velkoplošné obrazov-
ce i na Jižním Městě. V blízkosti
stanice metra Háje vždy v den
zápasu naší fotbalové reprezen-
tace vyrostla konstrukce, k níž
upírali mnohé zraky fotbalu-
chtiví příznivci napínavé podí-
vané. K tomu měli možnost
ochutnat naši jihoměstskou spe-
cialitu – pivo Jihoměšťan.
Fotografie zachycuje atmosféru
při utkání našich fotbalistů
s Portugalskem.

„Na zvonici farního kostela jsou zavěšeny
dva menší zvony. Oba nesou v horní

části nápis „ULIL R. MANOUŠEK ČESKÁ
U BRNA“. Větší z nich má na boku nápis ve
dvou řádcích: ANNA - PRAHA - CHO-
DOV, L.P. 1948. Menší má nápis
FRANTIŠEK SERAF. - PRAHA - CHO-
DOV, L.P. 1948.“  Tenhle obsahem docela
aktuální text (13. června uplynulo šedesát roků

od zavěšení zvonů) vyšel už na podzim roku
1993 v Kaleidoskopu tehdy nového zpravodaje
Klíč č. 3. Po letité pauze, v níž podobné infor-
mace nebývaly časté, vzbuzovaly zaslouženou
pozornost. Nebylo lehké je získávat, přetrváva-
ly různé bariéry, ale stálo to zato. Nejlépe bylo,
když se zdařilo přímo „si sáhnout“. Už sám
výstup ke zvonům ve skromných prostorách,
odlišných od mohutných zvonic starých chrá-
mů, představoval zážitek... Více o tom na
www.praha11.cz. Dnes ale máme jinou, neo-
třelou informaci.

Před novou výmalbou hostivařského chrá-
mu Stětí sv. Jana Křtitele provedli památkáři
nedávno sondy ve zdivu nad oltářem. Nějaký

objev si přáli, výsledkem však byli přímo zasko-
čeni. Starobylý hostivařský kostel jsme si více-
krát připomínali. Hostivař byla nejspíš
epicentrem středověkého osídlování našeho
území. Tamnímu kostelu možná předcházela
i rotunda. Chodov brzy vykročil na vlastní
cestu historií, ale pod hostivařskou farnost spa-
dal až do 20. století. Lidé z Chodova a z Hájů
tam prožívali křtiny a stvrzení sňatků, tamní
zvony zněly zemřelým a mnohé rodiny mají
dodnes na hostivařském hřbitově hroby.
Chrám byl v druhé polovině 19. století upra-
ven v duchu tehdejších zásad do předpokláda-
ného původního románského stavu. Od té
doby vnukává tušení a představy dávného, vcel-
ku však má vně i uvnitř poměrně strohý vzhled.
Nové sondy ve zdivu ale nyní doložily v kněžišti
dobře zachované starobylé fresky ze 13. století.

Nalezené fresky patří do okruhu zobrazení
žehnajícího Krista v mandlovitém rámci, zva-
ném mandorla, doprovázeného dvěma okřídle-
nými postavami evangelistů. Zatím jsou
odkryty pouze fragmenty maleb. Omítky ale
zřejmě skrývají neporušený celek. Hostivařský
chrám prochází postupnou proměnou, jež mu
má během dalších tří roků – trochu paradoxně,
ale reálně – vrátit jeho skutečnou starobylou
patinu. Tamní farář P. M. Kuźniar vstřícně
umožnil fotografování nálezů, které podtrhují
dávnou minulost zdejšího osídlení. 

Hostivař se v roce 1920 stala součástí Prahy,
ale Chodov se rozhodl zůstat za jejími hranice-
mi. Po vzniku Spořilova byl z hlediska katolic-
ké farnosti spojen s ním. Brzy byla iniciována
stavba vlastního kostela v Chodově. Vyrostl
v roce 1938 na zdivu zakoupeného hospodář-
ského objektu. Počátkem dubna v roce 1989 se
stal farním. O tom, a také o nejstarších chodov-
ských zvonech, příště. ◗

Jiří Bartoň

Proti toku času (3)

Fresky, chrámy, zvony

FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Centrum Chodov tvoří již neodmyslitelnou
součást Prahy 11, a vlastně celé Prahy.

Mladším se může zdát až překvapivé, že stavba
tohoto rozsáhlého obchodně společenského
centra byla oficiálně zahájena teprve 10. června
2004. Z druhého pohledu bylo ovšem zahájení
stavby výsledkem mnohaletého usilování.
Veřejnosti bylo centrum zpřístupněno v pro-
sinci 2005 a dnes do něj již každý podle svých
zájmů a potřeb trefí. Zmíněného 10. června
2004 se konalo slavnostní položení základního
kamene z bílého, jemně šedě proužkovaného
mramoru s ohlazenými hranami. V rámci slav-
nostních okamžiků byla na kámen přišroubo-
vána kovová tabulka s názvem areálu, datem
toho dne, se symboly společností Rodamco
Europe a AM Development, které zde investo-
valy, s logem hl. m. Prahy a znakem naší měst-
ské části a se jmény představitelů jejich správy.
V současnosti není památný kámen ke spatře-
ní. Podle sdělení Nadi Nábělkové, marketingo-
vé koordinátorky Centra Chodov, která laskavě
poskytla dokumentaci, se nyní kámen nachází
asi osm metrů hluboko v základech areálu
a není přístupný. ◗

Jiří Bartoň

Památné kameny u nás

Hluboko v základech

Kámen v den své slávy. 
FOTO: Z ARCHIVU CENTRA CHODOV

Fragment malby v hostivařském chrámu.
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

V první polovině července odvysíláme tyto
reportáže:
1. ČERVENEC         
● Odd. prevence MP školí seniory
● Slavnostní ukončení školního roku 

ZŠ Mendelova
● Fotbalový turnaj O pohár starosty
● Módní přehlídka v KC Zahrada
2. ČERVENEC       

● Soutěž Regenerace
● JM zpívá, hraje, tancuje
● Zahradní slavnost SOŠ
● ATS Domino „Závěrečná 2008“
3. ČERVENEC       

● Monitoring práce MP na pochozí zóně
Háje

● Svatojánská slavnost – ZŠ a SŠ škola wal-
dorfská

● Hudba mezi bloky – KC Zahrada

Televizní Aktuál ve vysílání
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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 ČERVENEC: 
Koňský točený – Jan Prantl 1 kg 78 Kč

Italská šunka – D.J. Pres 1 kg 119 Kč

Uzený eidam – D.J. Pres 1 kg 139 Kč

Šunkové koleno – Leco 1 kg 115 Kč

Uzená plec-šálky – Jan Prantl 1 kg 109 Kč

Čabajka Herz  (1kg-vanička) – Pavlův Cég   1 kg 239 Kč

Mnichovská klobása – Mifaso 1 kg 89 Kč

Anglická slanina – Jan Prantl  1 kg 119 Kč

Cikánská pečeně – Leco 1 kg 149 Kč

Kuřecí pecen – Leco 1 kg 116 Kč

Bramborový salát – Jan Třešňák 1 kg 59 Kč

Hermelínový salát – Jan Třešňák 1 kg 135 Kč

Finská pomazánka – Jan Třešňák 1 kg 139 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 bretaňská zelenina
350 g 16,50 Kč

Chlazené Gnocchi
500g 26,50 Kč

Opavia Horalky 
31g 4 Kč

Ave rýže dlouhozrnná 
480 g 16,50 Kč

Sterilované okurky 
1550 g 29,90 Kč

Jar 
0,5 l   21,50 Kč

Přijmeme prodavačku
do našich lahůdek.

Nástup možný ihned!

Tel.: 267 910 566, 
774 936 393

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

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.
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MASO – UZENINY KK
MILOŠ KŘEČEK

KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí–pátek 700–1800 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM…!

A což takhle maminko uvařit si kolínko? 
Gothaj, plecko, bůček ke Křečkovi krůček!

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

✗
Akční ceny na červenec – srpen:

Uzené koleno přední  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,90 . . . . . . .39,90 Kč
Vepřové koleno přední  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52,90 . . . . . . .29,90 Kč
Vepřová plec s.k.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92,90 . . . . . . .79,90 Kč
Trampské cigáro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129,90 . . . . . . .99,90 Kč
Gothajský salám  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84,90 . . . . . . .59,90 Kč
Oravská slanina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134,90 . . . . . .109,90 Kč
Párky jemné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79,90 . . . . . . .59,90 Kč
Kuřecí šunka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139,90 . . . . . .119,90 Kč

TRVALE SNÍŽENÁ CENA
PÁRKY LIBOVÉ 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,90 Kč

Ceny platí vždy do vyprodání zásob

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

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!
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.


