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TÉMA

JSTE „TO“, CO JÍTE
O jídle a zdravé výživě se dozvídáme denno-
denně spoustu nových a zajímavých informací
snad ze všech médií. V polovině srpna jsme po-
řádali v Magistrátu hlavního města Prahy tisko-
vou konferenci zaměřenou k proble matice škol-
ství v naší městské části. Právě jedním
z prezentovaných témat bylo stravování
v jihoměstských školních jídelnách. Informace
o kontrolách, zjištěné výsledky a následná
opatření – hlavně k tomu směřovaly dotazy ze
strany novinářů. A není se čemu divit.

V České republice existuje přes devět tisíc
školních jídelen, v nichž se stravuje přibližně mi-
lion tři sta tisíc dětí a přes tři sta tisíc dospělých. 

Školní jídelny využívá 100 procent dětí
z mateřských škol, 78 procent žáků základních
škol a 58 procent studentů středních škol.

Jako otec vím, jak těžké je vybudovat zdra-
vé stravovací návyky u dvou malých dětí.
A ještě těžší je, jít jim dobrým příkladem. Uvě-
domuji si, že můj vliv končí raním odchodem
dětí do školy. Mohu tak jen doufat, že si syn
místo sladké tyčinky z automatu nebo hranol-
ků s majonézou pochutná na svačině, kterou
mu připravila manželka, a věřit, že si poctivě
dojde do jídelny na oběd – kde by měl dostat
ZDRAVOU A VYVÁŽENOU STRAVU. A o to
se právě městská část – jako zřizovatel škol
a školních jídelen snaží.

Hospodaření, účetnictví, kontroly spotřeb-
ních košů, maximální důraz na kvalitu stravy
a kontrolu vyvážených jídelníčků, to jsou věci,
které by měly správně fungovat. Jak ze strany
zřizovatele, tak ze strany rodičů. Novinkou by
měla být možnost kontroly rodiči, zda jejich dí-
tě odebírá obědy, a objednávání obědů elektro-
nickou formou. Realizuje se také příprava jídel
pro diabetiky a další. V kostce: snažíme se
o zajištění maximálního servisu, kvality
a průhlednosti stravování ve  školních jídelnách.

Doufáme, že naši snahu ocení i děti. Tak
dobrou chuť!

Mgr. Dalibor Mlejnský, 
starosta MČ Praha 11

SPOKOJENÝ STRÁVNÍK, SPOKOJENÝ RODIČ
Školní stravování je důležitou, byť okrajovou
činností mateřských a základních škol. Vždyť
hladové dítě, jehož rodiče platí stravné, si mů-
že doma stěžovat a ještě probere kuchyň-
skou chladničku. Ne vždy se však kuchyně dě-
tem zavděčí. Víme, že čtrnáctiletá slečna, hlí-
dající si linii, má jinou představu o svém obě-
dě než stejně starý mladý muž. A tyto před-

stavy se často liší od požadavků na zdravou
stravu.

Ve školním roce 2007/2008 se v našich
školách stravovalo 4 033 žáků základních
škol, tj. 90,5 % všech žáků a 1980 dětí ma-
teřských škol, tj. 100 % dětí.

Z příspěvku starosty Mlejnského vyplývá,
že městská část Praha 11 věnuje v poslední
době pozornost i školnímu stravování. 

V minulém školním roce se ve školních jídel-
nách uskutečnilo několik kontrol, které byly za-
měřeny jak na vlastní provoz a efektivnost ná-
kladů, tak i na skladbu jídelníčku a možnost in-
formování rodičů o školním stravování.
K závažným nedostatkům byla přijata okamži-
tá opatření, včetně personálních změn. Další
kroky proběhnou v nejbližším období.

Na jedné straně bude kladen důraz na
vedení dětí k zdravému životnímu stylu, je-
hož součástí je i zdravá výživa, na straně
druhé půjde o zajištění pestré nabídky jídel,
denní možnosti výběru alespoň ze dvou jí-
del, nákupu kvalitních surovin, ale také
o zajištění možnosti sledování školního
stravování rodiči. Na internetových strán-
kách škol budou zveřejněny týdenní jídelníč-
ky, postupně by ve všech školách měla být
možnost elektronického odhlašování obědů
a také kontrola, zda si v daném dni dítě
oběd odebralo.

Věřím, že tato opatření přispějí ke spoko-
jenosti dětí a jejich rodičů.

PaedDr. Miroslav Cerman, 
vedoucí odboru školství a kultury

Bude více míst v mateřských
školách na Jižním Městě
NA TISKOVÉ KONFERENCI KONANÉ 14. SRPNA NA PRAŽSKÉM MAGISTRÁTU NAŠE MĚST-
SKÁ ČÁST ÚSTY STAROSTY A JEHO ZÁSTUPCŮ PŘEDSTAVILA NOVINÁŘŮM KONCEPCI
ŠKOLSTVÍ NA JIŽNÍM MĚSTĚ PŘED BLÍŽÍCÍM SE ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU. PŘI TÉTO
PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVITELÉ RADNICE PREZENTOVALI MIMO JINÉ TAKÉ NĚKOLIK NOVI-
NEK. NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI JSOU ZMĚNY V OBLASTI STRAVOVANÍ VE ŠKOLNÍCH JÍDELNÁCH
A NOVÝ PROJEKT DETAŠOVANÝCH PRACOVIŠŤ MATEŘSKÝCH ŠKOL.

Během loňského roku byl zaznamenán velký
zájem o umístění dětí v mateřských školách
v Praze 11. Proto rada městské části přistou-
pila k rozšíření jejich kapacit, celkově se tak
mezi 1. zářím 2007 a 1. zářím 2008 možnos-
ti mateřských škol navýšily o 52 míst. Přesto
jejich kapacita do budoucna nepostačuje
a ředitelky musely odmítnout 137 dětí. Pod-
le ministerstva školství počet dětí ve školkách
poroste až do roku 2013, pak má počet před-
školáků opět zvolna klesat. „Tento materiál je
jen jedním z mnoha podkladů k diskusi
o budoucím směřování vzdělávací politiky na
Jižním Městě,“ uvedl místostarosta Jan Meix-
ner. Otázka tedy zní, zda se mají investovat
desítky milionů do výstavby nových školek,
které za pár let nebudou zcela využity. Řeše-
ní, které vedení městské části Praha 11 pro-

sazuje, je vytváření detašovaných pracovišť
současných školek. 

V projektu detašovaných pracovišť se po-
čítá se spoluprací základních škol Pošepného,
Campanus, Ke Kateřinkám a Donovalská.
Všechny tyto školy mají volné prostory, které
prohlédl hygienik, a na základě dalších poky-
nů se budou do podoby detašovaných praco-
višť upravovat. Nespornou výhodou této va-
rianty je skutečnost, že se v nich za pár let
s ustupujícím počtem dětí předškolního věku
opět vytvoří třídy základních škol pro dnes do
školek přicházející silné ročníky. Starosta Dali-
bor Mlejnský dodává: „Jednáme také
s investory, kteří staví další bytové domy
v Praze 11, aby v nových objektech vytvořili
i prostory vhodné pro provozování školek.“

Daniel Potocký

Kvalitní a pravidelná strava je pro školáky
velmi důležitá. FOTO: JOSEF ŠKVOR
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

Různými „předměty
všedního dne“
a fotografiemi 

přispěli v minulých 
týdnech Muzeu MČ

Praha 11:

Hana Bartošová
Růžena Hanáková

Jana a Jozef 
Kadlečovi 

Dana Mikšovská
Ing. Jiřina 

Štěpánková
Bc. Dagmar 
Wagnerová

Děkujeme. Výběr
z předmětů a další
dokumenty budou
vystaveny v září

v Městské knihovně,
pobočka Opatovská.  

4 www.praha11.cz

VÝSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY. 
Na ploše mezi Opatovskou, Bajkonurskou a Mnichovickou ulicí, 
v blízkosti prodejny Lidl, byla zahájena výstavba druhého objektu z části již
realizovaného Obchodního centra Háje. Uživatelem objektu bude Finanční
úřad pro Prahu-Jižní Město. S dokončením se počítá v srpnu 2009.

DIAMANTY PODRUHÉ. 
Manželé Jiří a Věra Divíškovi oslavili
60 let společného života 7. srpna.
Štěstí a pohodu přejí dcera Věra
a syn Jiří s rodinami.

STOVKA POPRVÉ. 
Helena Suková oslavila 9. červen-

ce sté narozeniny. V Centru sociálních
služeb v Šalounově ulici ji popřál

a květiny předal radní Pavel Veselý. NA PŘECHODECH
BEZPEČNĚ. V ulicích  
je 1. září množ ství 
školáků. Aby si řidiči
zvykli na větší ruch 
na přechodech, po-
máhali na Jižním
Městě hlídkám poli-
cie dobrovolníci seni-
oři, předem měst-
skou policií vyško-
leni. Za úspěšnou 
akcí stojí ředitel
městské policie 
Petr Schejbal
a předseda Rady 
seniorů Jižního 
Města Jiří 
Zajíc.

STOVKA PODRUHÉ. 14. července  
slavila sté narozeniny Marie Brázdová.
Popřát jí přišel Jan Meixner, zástupce
starosty. M. Brázdová žije v Domě
s pečovatelskou službou Blatenská.

DIAMANTOVÁ SVATBA POPRVÉ.
Helena a Zdeněk Valáškovi slavili 3. čer-
vence 60 let cesty životem. Z. Valášek

slavil 5. července 85 let. Na Chodovské
tvrzi jim popřál radní Pavel Veselý.

CHYBĚLY ANTÉNY A OKNA. Zeď, jež je součástí  Donovalské základky 
je nyní už naprosto dokonalá. Děti domalovaly drobné detaily 

a doufejme, že jim jejich výtvarné dílo zpříjemní 
právě začínající školní rok.

KOSTEL MÁ NAROZENINY.
Dožije-li se člověk sedmdesáti let, je to 
úctyhodný věk. Slaví-li kostel, je to v porovnání 
se starobylými chrámy batole. Kulaté 70. výročí slaví
farní kostel sv. Františka z Assisi v Chodově.
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INFORMACE ÚMČ

Městská část Praha
11 ve spolupráci se
společnosti Aseokol,
s. r. o. umístila v pro -
storu vstupu do ob-
jektů úřadu (u vrátni-
ce): v Ocelíkově ul.
672, ve Vidimově ul.
1324–25, v Bo hú ňo -
vě ul. 1553 menší
kontejnery na sběr
drobných elektrozaří-
zení. Do těchto sběr-
ných boxů mohou ob-
čané zdarma odklá-
dat kalkulačky, počí-
tačové myši, kláves-

nice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty,
telefony, DVD přehrávače, walkmany apod. 

Do kontejnerů však nepatří: baterie, úspor-
né žárovky a zářivky. Elektrozařízení větších
rozměrů (televize, sporáky, lednice, pračky,
myčky apod.) mohou občané zdarma odevz-
dat ve sběrných dvorech hl. m. Prahy např.
v Zakryté ulici v Praze 4, v ul. Za Zastávkou 3
v Praze 15-Dolních Měcholupech, nebo v ulici
Generála Šišky v Praze 12-Modřanech. Dru-
hou možností je odevzdat použité elektroza-
řízení přímo v prodejně při koupi nového.

Odbor životního prostředí děkuje všem,
kteří sběrem umožní následnou recyklaci pou-
žitých elektrozařízení, čímž přispějí k ochraně
životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů. 

red

Odběr drobných elektrozařízení

Jste majitelem psího miláčka a denně si láme-
te hlavu, kde ho bez starosti odepnout
z vodítka, a kde ne. Právě pro vás má odbor
životního prostředí stručný přehled míst na
území městské části Praha 11, kde platí zá-
kaz volného pohybu psů:

1. Obecně závazná vyhláška o ochraně ve-
řejné zeleně z r. 2001 upravuje volné pobíhá-
ní psů jen částečně, směřuje spíše k ochraně
veřejné zeleně před znečišťováním a poško -
zováním. Ustanovení této vyhlášky upravují
volný pohyb psů ve veřejné zeleni následovně:

Zákaz vstupu psů na dět-
ská hřiště a pís koviště. Ten
se vztahuje na veškerá hřiš-
tě a pís koviště (oplocená
i neoplocená), a to bez výjim-
ky. 

Zákaz volného pobíhání
psů ve veřejné zeleni.
V příloze č. 1 vyhlášky jsou
uvedeny pozemky na území
Jižního Města – Centrální
park a park u Chodovské tvr-
ze, stará i nově otevřená

část parku. Tato vyhláška se vztahuje na po-
zemky evidované v katastru jako zeleň, zeleň
v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň, včet-
ně zařízení, vybavení a objektů, které se na
nich nacházejí.

2. Obecně závazná vyhláška o zřízení ob-
lasti klidu Botič – Milíčov a Říčanka a vyhlá -
šení stavební uzávěry pro tyto oblasti, upravu-
je problematiku volného pobíhání psů. Zákaz
volného pobíhání psů a znečišťování území se
vztahuje na celé území Milíčovského lesa.

K úspěšnému chovu psů patří i nezbytný
stupeň ovladatelnosti zvíře-
te. Nejedná se přímo
o výcvik, spíše o výchovu. Ži-
vot s nevy chovaným psem
je řetězcem konfliktů, často
i se špatným koncem, a to
i pro domácího mazlíčka. Ne-
smí docházet k obtěžování či
napadení ostatních spoluob-
čanů. 

Informace v plném znění:
www.praha11.cz

Bc. Ivana Mezteková

Kam na vodítku?

KLÍČ 15/2008

Odbor životního prostředí, silniční správní
úřad informuje občany o připojení obytného
souboru Milíčov na teplovod, jehož stavba se
uskuteční v etapách. 

Etapa č. 1 – na vlastním pozemku společ-
nosti SKANSKA.

Etapa č. 2 – Mnichovická a Tatarkova ulice
až po křižovatku v ul. Stříbrského (průjezd po
těchto komunikacích bude částečně omezen
s jednosměrným provozem), termín realizace
od 19. 8. do 16. 9. 

Etapa č. 3 – ul. Stříbrského (průjezd v této
části komunikace bude částečně omezen
s obousměrným provozem), termín realizace
od 10. 9. do 30. 9. 

Etapa č. 4 – ul Stříbrského (tato část sle-
pého konce komunikace bude zcela uzavře-
na), termín realizace od 25. 9. do 17. 10. 

Investorem stavby je Pražská teplárenská,
a. s., zhotovitel a dodavatelem je Termonta
Praha, a. s.

Odbor životního prostředí, silniční správní
úřad se omlouvá i jménem investora a zhoto -
vitele stavby všem občanům za dočasné ome-
zení průjezdnosti a parkování v oblasti stavby.

Odbor životního prostředí

Informace do kapsy
ÚŘAD MČ Praha 11
149 41 Praha 4
Ocelíkova 672
ústředna:
tel.: 267 902 111
fax: 267 902 286 

Dopravní spojení: stanice Háje; metro C –
Háje; autobus č. 154, 165, 170, 197, 203,
204, 212, 213, 232, 242, 260, 267, 271,
505.

Informační kancelář Ocelíkova 672
tel.: 267 902 207
tel.: 267 902 209 
V této informační kanceláři je v provozu
Czech Point, kde je možné získat ověřený
výpis z katastru nemovitostí, z ob chodního
rejstříku a z živnostenského rejstříku.
V pátek kancelář provádí výpisy pouze do
12.00 hod.

Informační kancelář Šustova 1930
SZZ JM II – poliklinika.
tel.: 271 913 423
fax: 271 913 422
Dopravní spojení: metro C, cca 200 m od
stanice Chodov.

Úřední hodiny pro obě informační kancelá-
ře: po, st 8.00 – 17.30; út, čt 8.00 – 15.30;
pá 8.00 – 14.00. V pátek se provádí ověřo-
vání pouze do 12.00 hod.

Pracoviště Ocelíkova 672, hlavní budova
Odbory: kancelář starosty (vedoucí odboru
PaedDr. Josef Škvor), kancelář tajemníka
(Ing. Helena Křovinová), ekonomický (Ing.
Sylvia Davidová), územního rozvoje (Ing.
arch. Jan Kábrt), právní (Mgr. Radek Pišto-
ra), správy majetku (Ing. Přemysl Šafařík),
majetkoprávní (Mgr. Ladislav Hrůza).
podatelna: po, st 8.00 – 17.30; út, čt 8.00
– 15.30; pá 8.00 – 14.00. Pokladna: po, út,
čt 10.30 – 12.30, 13.30 – 15.30; st 10.30
– 12.30, 13.30 – 17.00; pá 10.30 – 12.30.
E-mail na podatelnu: podatel-
na@p11.mepnet.cz.

Pracoviště Vidimova 1324, 1325
Dopravní spojení: stanice Metodějova;
Metro C – Háje, Opatov; autobus č. 212,
213, 260.
Odbory: živnostenský (vedoucí odboru
JUDr. Ivana Šmatláková), školství a kultury
(PaedDr. Miroslav Cerman), 
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Informace o stavbě

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

životního prostředí (Ing. Yvona Hájková),
vnitřních věcí (JUDr. Jozef Majchrák), odbor
výstavby (Ing. Markéta Vacínová). Úřední
hodiny: po, st 8.00 – 17.30; út 8.00 –
11.30. Odbor vnitřních věcí (agenda pasů,
občanských průkazů, ověřování vč. Czech
Pointu): po, st 8.00 – 17.30; út, čt 8.00 –
15.30. Odbor výstavby: po, st 8.00 –
17.30.

Pracoviště Bohúňova 1553
Dopravní spojení: stanice Metodějova;
metro C – Háje, Opatov; autobus č. 212,
213, 260.
Odbory: státní sociální podpory (vedoucí
odboru Ing. Jana Sklářová).
Úřední hodiny: po, st 8.00 – 17.30; út 8.00
– 11.30.

Pracoviště Nad Opatovem 2140
Dopravní spojení: stanice Ke Kateřinkám;
metro C – Opatov; autobus č. 204, 212,
213, 242, 260.
Odbory: sociálních věcí a zdravotnictví (ve-
doucí odboru Mgr. Gabriela Hostomská),
odbor kancelář starosty – oddělení krizové-
ho řízení, útvar interního auditu a kontroly,
telefonní ústředna.
Úřední hodiny: po, st 8.00 – 17.30; út 8.00
– 11.30.

Všechny kompetence odborů Úřadu měst-
ské části Praha 11 naleznete na webových
stránkách www.praha11.cz v odkazu Rad-
nice/Úřad MČ Praha 11.

Hudebně divadelní open-air festival s názvem
Dobytí Jižního pólu, který již osmým rokem
pořádá občanské sdružení Proxima Sociale,
se uskuteční 20. září od 12 hodin na pro-
stranství před Obchodním Centrem Cho-
dov.

Prvním vstupem bude divadelní před-
stavení pro malé diváky. Hudební mara-
ton odstartuje ve 14 hodin a potrvá do
22 hodin. Vystoupí kapely různých hu-
debních žánrů ve stylu rock, hip hop a ska –
Lesík Hajdovský & Manželé (old school rap, Ji-
žák), The Gangnails (Punkabilly, Praha), Disco-

balls (ska, Praha), Street machine (hard core,
Pardubice) a další. 

Jaký je cíl této akce?
„Naše občanské sdružení se dlouho-

době zabývá dětmi a mládeží, která trá-
ví svůj volný čas v ulicích, a my jim nabí-
zíme jinou možnost, jak volný čas využít
a zároveň je vedeme k vlastní kreativitě.
Náš klub Jižní pól má sídlo na Praze 11
v KC Zahrada a proto jsme letošní roč-

ník připravili v oblasti Jižního Města–Chodov,“
říká zástupce nízkoprahového centra Jižní pól
Jindřich Exner. Vstup na akci je zdarma.

Dodavatelem pitné vody na území hlavního
města jsou Pražské vodovody a kanalizace,
a. s., které zásobují naši městskou část pit-
nou vodou z úpravny vody Želivka. Ta se vy-
rábí úpravou povrchové vody z údolní nádrže
Švihov. Upravená voda podléhá přísné pravi-
delné kontrole kvality a zcela vyhovuje evrop-
ským standardům po stránce fyzikální, che-
mické, mikrobiologické i biologické. Aktuální
hodnoty vybraných ukazatelů kvality pitné vo-
dy na úpravnách a ve vodovodní síti nalezne-
te na www.pvk.cz/ vše o vodě/ vlevo-pitná
voda/ kvalita pitné vody.

Tvrdost pitné vody na Jižním Městě je
1,04 mmol/l, podle meze tvrdosti se jedná
o vodu měkkou.

Při vypouštění vody
z kohoutku se stává, že
je cítit chlórem. Ten se
přidává z důvodu za-
chování kvality dodáva-
né pitné vody ke spotře-
bitelům a zabraňuje ja-
kékoli náhodné konta-
minaci. Přidává se ve
velmi malých dávkách
neškodných pro zdraví.
Silnější aroma chlóru
odstraníte např. tím, že
přidáte do vody pár
kostek ledu či několik
kapek citrónu. red

Co pijeme na Jižním Městě?

Jižní pól bude dobyt po osmé

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

✄
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Athletic veteran club ČR 1982 pořádá 13. ročník závodu

Malá Kunratická
Záštitu nad akcí převzala Městská část Pra-
ha 11.
Termín: neděle 5. října v 10.30 hodin.
Místo: Praha 4, Kunratice, U mlýna (v mís-
tě, kde se startuje Velká Kunratická).
Délka a popis tratě: středně těžký kros
dlouhý 3 250 m, startuje se ze stejného
místa jako Velká Kunratická, trať je však
zcela odlišná.
Prezentace: u altánku v blízkosti startu od
9.30 do 10.45 hod.
Startovné: 30 Kč.
Kategorie: muži do 39 let, a dále 40-49 let,
50-59 let, 60-69 let, nad 70 let, ženy do 34
let, a dále 35-49 let, ženy nad 50 let.

Start: 10.30 hod. – muži veteráni nad 40 let;
11 hod. – muži do 39 let + všechny ženy.
Vyhlášení výsledků: po doběhu posledního
závodníka.
Věcné ceny pro první tři v kategorii mají hod-
notu 12 tisíc Kč.
Podmínkou pro udělení ceny je účast ales-
poň 3 závodníků v kategorii, jinak se ceny
redukují nebo se kategorie sloučí.
Upozornění: všichni závodníci svým přihlá-
šením ke startu současně stvrzují, že jsou
zdrávi a běží na vlastní nebezpečí.
Informace: Květa Valentová telefon: 
604 896 122, 222 962 771, valento-
va@hzs.mepnet.cz

CYKLISTÉ TO U NÁS MAJÍ TĚŽKÉ
Tak a máme po dovolených, po prázdninách
a po sluníčku. Možná ještě něco zachrání ba-
bí léto, ale to je jen slabá náplast na rozerva-
ná srdíčka milovníků tepla a koupání. 

Zbývají jen vzpomínky a ty moje se tento-
krát vedle zmíněných radostí týkají cyklistiky.
Přes nezpochybnitelnou úžasnost prohánění
se na horském či krosovém kole po lesních pě-
šinách a prašných cestách je tu skupina cyk-
listů vyznávající jízdu po silnici. A právě ty kaž-
doročně potkávám na italských silnicích a na
ně v této chvíli myslím. 

Fascinují mě pánové seniorského věku ob-
lečení do replik dresů renomovaných cyklistic-
kých stájí šlapající na špičkových kolech silnice-
mi apeninského poloostrova. Žasnu nad celý-
mi rodinami, které se vydávají na dlouhé celo-
denní výlety, ale i nad těmi, kteří promění svůj
bicykl v nákupní košík a naloží na něj nedělní
nákup. Ti všichni šlapají bez obav, že je projíž-
dějící řidiči ohrozí, nebo dokonce zraní. Kde je
to možné, jedou dva vedle sebe, probírají život
a řidič jedoucí za nimi trpělivě počká na správ-
ný okamžik, aby je bezpečně objel. O italských
řidičích, zvláště v oblasti jižní Itálie, se říká, že
jsou „divočáci“. Asi ano, ale cyklisty respektu-
jí. Ověřil jsem si to na vlastní kůži a pokud je-
dete s dítětem, respekt k vám se ještě náso-
bí. Tuhle zkušenost mám i z Rakouska.

A teď k nám domů. Nedávno mě na prázd-
né, široké silnici nepříjemně „prohnal“ řidič
osobáku, ačkoli měl spoustu času i prostoru
mě objet. A pár dní na to jsem na Opatovské
ulici „překusoval řidítka“ když mě nedal před-
nost řidič těžkého náklaďáku vyjíždějícího ze
stavby. A teď by mohl následovat výčet
spousty podobných situací, které na vlastní
kůži absolvovala řada mých známých s tím
rozdílem, že některé skončily podstatně hůř…

A tak bych si dovolil požádat všechny řidi-
če o trochu ohleduplnosti, tolerance a prostoru
pro nás milovníky kol. My vám neublížíme, ale
vy nás můžete i zabít. Jan Meixner 

Poskytovat bezplatnou zdravotní ošetřovnu
pro bezdomovce by mělo Centrum sociálních
služeb Praha prostřednictvím speciálně upra-
vené sanitky. „Naším záměrem je tímto způ-
sobem ochránit Pražany před šířením infekč-
ních onemocnění a dalších zdravotních kom-
plikací ze strany bezdomovců. A to tím, že li-
dem bez přístřeší budeme poskytovat terén-
ní ošetřovatelskou a sociální službu přímo
v lokalitách, kde se nejčastěji vyskytují,“ řekl
radní pro sociální oblast Jiří Janeček.

Prostory automobilu jsou
speciálně upraveny a liší se od
běžných sanitních vozů rychlé
záchranné služby. „Měli jsme větší nároky na
úložné prostory zejména kvůli uskladnění vět-
šího množství obvazovaného materiálu, který
je často využíván při zdravotních problémech
lidí bez přístřeší,“ podotkl radní Janeček. „Kro-
mě toho je zde vše uzpůsobeno jen běžné
ošetřovně a nebudou zde využívány drahé pří-
stroje a vybavení jako u normálních sanitek.“ 

Pojízdná ošetřovna by měla zahájit zkušeb-
ní provoz v září. „Naší představou je, že budou
vytipovány lokality a bezdomovci v nich budou
předem informováni o možnosti bezplatného
ošetření ve stanoveném termínu. Poté bude
automobil přistaven,“ vysvětlil Janeček. 

Miroslav Šmíd

Sloupek 
zástupce starosty

V druhé polovině září odvysíláme:

15. září
■ občané se ptají, starosta odpovídá
■ soutěž Regenerace Jižního Města
■ vítání prvňáčků 
■ vernisáž Chodovská tvrz – Anderle (sochy) 
■ vystavení modelu Jižního Města

22. září
■ rozloučení s příměstskými tábory 
■ vznik DVD o památkách Jižního Města
■ sloupy uličního osvětlení jako lokalizátor
■ 70. let posvěcení kostela sv. Františka
■ 100. výročí Sokola Chodov

Televizní Aktuál ve vysílání

Radní Janeček 
si vyzkoušel moderní a pohodlný
interiér nové sanitky.  FOTO: ARCHIV

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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Nová sanitka přispěje k ochraně 
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ŠKOLSTVÍ

1. září v Základní škole
Ke Kateřinkám

Letní nálada ovládla malé i velké

Spousta zábavy a smíchu, nadšené děti a příjemné zahradní prostory Centra sociálních slu-
žeb v Křejpského ulici. Tak to vypadalo 1. září na avizované akci z minulého čísla Klíče. Klu-
ci, holky i rodiče si tady užili skvělé odpoledne a dali definitivní sbohem letošním prázdni-
nám. Zavzpomínali také na bezva zážitky z příměstských táborů. Čtenářům nabízíme foto-
seriál z akce. Dana Foučková

Nakresli zvíře, které by ti na Zemi nejvíc chybělo!

Pro všechny děti jsme v redakci připravili velkou zvířátkov-
skou soutěž, která je určena třídním kolektivům i jednotliv-
cům. Zapojit se samozřejmě mohou i předškoláci. 

Nakreslete obrázek zvířátka, které si myslíte, že by právě vám
v přírodě nejvíc chybělo. Malovat můžete čímkoli a fantazii se
meze nekladou. 

Vítězné práce uveřejníme v listopadovém vydání Klíče.

Obrázky zasílejte, nebo přineste do redakce Klíče
Ocelíkova 672 nejpozději do 17. října.

Nejzdařilejších 5 obrázků odměníme krásnou
publikací z nakladatelství Metafora - Planeta
zvířat. 

Sympatická 
Eva Štampa-
chová, 
zástupkyně 
starosty
přivítala 
prvňáčky 
osobně.

Usměvavému
prvňáčkovi 
přejeme, ať 
mu optimis-
mus vydrží.

Školní 
premiéra 
a první 
krůčky domů 
k rodičům. 

FOTO NA STRANĚ: DANA FOUČKOVÁ

Nová výtvarná soutěž pro podzimní dny
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INZERCE

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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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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Přijatelné cenyPřijatelné ceny

NOVĚ OTEVŘENO
Kadeřnictví, masáže,
pedikúra, manikúra

Modletická 1388/5, Praha 11-Chodov
Tel.: 773 217 771

www.salonjulie.euweb.cz

Otevřeno: 
Po-Pá 9.00–20.00
So 8.00–13.00

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

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 volná místa v NON-STOP střežené garáži

NOVÁ SLUŽBA – dokonalé čistění interierů automobilů

brandlova@autorejmon.cz www.autorejmon.cz

BRANDLOVA 4, Praha 4
☎ 272 919 157

602 730 482
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

10 www.praha11.cz

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
OPILÝ NAHÁČ. V časných ranních hodi-
nách 16. srpna přišlo na operační středis-
ko Obvodního ředitelství
Městské policie Praha
11 oznámení, že
v Brandlově ulici běhá
nahý člověk. Strážníci
po příjezdu na místo
spatřili u autobusové za-
stávky nahého muže, který byl silně opi-
lý a nebyl schopen srozumitelně komuni-
kovat. Po kontrole jeho dokladů strážníci
zjistili, že se jedná o člověka celostátně
hledaného Policií České republiky. Proto
jej ihned předvedli k dalšímu šetření na
nejbližší služebnu republikové policie.

NEUTEKL. Při běžné hlídce v noci z 18. na
19. srpna si strážníci všimli jedoucího mo-
tocyklu, který v Hviezdoslavově ulici klič-
koval po vozovce. Spolujezdkyně navíc
neměla na hlavě ochrannou přilbu. Moto-
cyklista se ihned, jakmile spatřil blížící se
hlídku, pokusil ujet. Přecenil však své síly,
když po krátké honičce po nočním Jižním
Městě v Kryštofově ulici nezvládl motocy-
kl a havaroval. To mu však nestačilo. Mla-
dík se ihned zvedl ze země a začal z místa
havárie utíkat, aniž by se pokusil pomoci
zraněné spolujezdkyni. Po krátkém proná-
sledování strážník delikventa dostihl
v Mirošovské ulici a přivedl jej zpátky na
místo havárie, kde mezitím jeho kolegové
poskytovali první pomoc zraněné ženě.
Dechovou zkouškou strážníci zjistili, že
mladý řidič má v krvi 2,2 promile alkoho-
lu. Proto byl omezen na osobní svobodě
a předán k dalšímu šetření na Policii Čes-
ké republiky. Zraněná spolujezdkyně byla
převezena rychlou záchrannou službou
do Thomayerovy nemocnice v Krči.

UTEKLI Z ÚSTAVU. Do Obchodního
centra Chodov do provozovny Hyperno-
va byli 21. srpna vysláni strážníci měst-
ské policie, jelikož zde zadrželi dva mla-
distvé při drobné krádeži. Následnou
lustrací strážníci zjistili, že nenechaví mla-
díci jsou vedeni v celostátním registru
hledaných osob Policie ČR jako pohřešo-
vaní, kvůli útěku z diagnostického ústavu
v Praze 2. Proto byli oba dva nezletilí pře-
dáni Policii ČR.

AUTEM VJEL DO HOTELU. V noci 21.
srpna byli strážníci vysláni operačním
střediskem do ulice Nad Opatovem, kde
bylo ohlášeno rušení nočního klidu repro-
dukcí hlasité hudby. Po příjezdu strážníci
uviděli podezřelého mladíka sedícího
v nastartovaném voze. Ten se poté, co
spatřil hlídku, rozjel autem proti vestibu-
lu hotelu Twin. Prorazil vstupní dveře
a skončil i s vozidlem v recepci. Muž byl
zadržen a předán na Policii ČR. Předběž-
ná škoda na majetku byla vyčíslena ve vý-
ši 400 tisíc korun. 

Na pobočce městské knihovny v Opatovské
ulici pamětní desku nenajdeme, ale mohla by
se tam právem nacházet. Rozlehlá knihovna
s velkými fondy a s moderní technikou není
u nás nejstarší, tenhle primát měla chodovská
veřejná knihovna.

Před nedávnem si zázemí té opatovské
prohlížel s obdivem jeden rodák a ptal se: „Na-
šly by se tady ještě původní svazky
z chodovské knihovny?“ Ne, vždyť ta nyní pů-
sobí jako lidová knihovna V Benátkách
a rozšířila svoje fondy. Síť nabídky před léty
doplnila druhá moderní pobočka městské kni-
hovny na Jírovcově náměstí. Opatovská kni-
hovna a artotéka v ní působící mohly ovšem
položit ojedinělý vklad do nejstaršího období
kulturní historie Jižního Města. Slouží veřej-
nosti od roku 1983, už víc jak čtvrt století.

Základní kámen knihovna nemá, ale svým
působením napomáhala vytvořit kousek pev-
ného základu v každém z návštěvníků. Vitríny
výstavního sálu také již několikrát umožnily
představit veřejnosti trojrozměrné doklady

z různých etap minulosti regionu. Předchozí
expozice se jmenovaly Klíčky k domovu, Regi-
on a kronikářská tradice, Knihy a knižní kultura
v minulosti. Nyní, až do 4. října, sál poprvé hos-
tí výstavu Muzea Prahy 11. Bylo – nebylo,
aneb Jak se žilo v Praze 11-Jižním Městě. Vý-
znamně se na ní podíleli sami obyvatelé. 

Jiří Bartoň

Památné kameny u nás 

Památník z potištěného papíru

Schodiště a vstup do knihovny 
Opatovská. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Již pošesté se v Městské knihovně na Jírov-
cově náměstí uskuteční pořady z cyklu Svět
se schází v Praze 11, tentokrát společně na-
zvané Americké střípky.

V úterý 16. září od 10 hodin potěší své příz-
nivce zábavnými i tragikomickými příběhy
z dlouholetého pobytu v Čechách Američan
Jon Davis. Akce bude spojena s autogra -
miádou jeho knihy Hezký víkend. Ve středu a ve
čtvrtek budou malí školáci v dopoledních vý-

tvarných dílnách vyrábět indiánské masky
z keramiky. 

Od 2. do 30. září se také můžete zúčastnit
vědomostní soutěže o ceny pro všechny gene-
race. Kdo odpoví správně na všechny otázky
a navíc přivede do knihovny k registraci nového
čtenáře, může vyhrát víkendový pobyt v Inter -
hotelu Amerika v Písku. Podmínky a soutěžní
otázky jsou na webu ÚMČ Praha 11, MK Praha
a v knihovně na Jírovcově náměstí. red

Pojďte na skok do Ameriky

Na konci srpna se na rychlých a prašných tra-
tích vojenského prostoru v okolí Veszprému
uskutečnil další ročník maďarské Baji, podniku
patřícího do oficiálního kalendáře FIA pro Svě-

tový pohár v cross country bajas, tedy krat-
ších soutěžích maratónského typu. Závod se
stal součástí českého, slovenského a ma -
ďarského šampionátu v cross-country rally.

Mezi automobily nechy-
běli čeští zástupci – rad-
ní hlavního města
a Prahy 11 Jiří Janeček
s navigátorem Petrem
Volfem. 

Ti si nakonec ve dvou
rychlostních zkouškách
v délce 64 a 48 kilomet-
rů, které absolvovali ně-
kolikrát denně, dojeli ve
své třídě T2 sériově vyrá-
běných vozů pro zlatý
pohár a celkově obsadili
sedmou příčku. „Radost
byla obrovská, ale byl to
jen test před náročnější
Portugalskou rallye,“
hodnotil úspěch Offroad
teamu Janeček.

Miroslav Šmíd

Janeček s Volfem vyhráli zlatý pohár

FOTO: ARCHIV
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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
Novinka:
Upoutávka na titulní straně  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cena dohodou

Drobná inzerce řádková
do 190 znaků (včetně mezer)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Kč

Slevy: Poskytují se výhradně po vzájemné dohodě od 3 % do 15 % 
ze základu ceny inzerátu. Agenturní provize 10–15 %. 
(Slevy se netýkají řádkové inzerce)

Příplatky: poslední stran +25 %
strana č. 2 +20 %

Storno poplatky: po uzávěrce:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -100 %
v den uzávěrky a tři dny předem:  . . . . . . . . . -50 %
čtyři dny a více před uzávěrkou:  . . . . . . . . . . -20 %

Vzhledem k vysokému počtu zájemců rozhoduje časové pořadí
objednávek. Za obsahovou stránku inzerátů ručí inzerent.

* Klubová cena platí pro dlouholeté inzerenty, kteří v předchozích
zpravodajích inzerovali pouze v černobílém provedení.

Ceny inzerce jsou uvedeny bez DPH (19 %). 
Firma Siréna je plátcem DPH. 
Uzávěrka inzerce 1. a 15. den v měsíci.

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

SALON NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

ré školy), Praha 4-Jižní Město
Háje

SOLÁRIUM 
SUNBOARD

KYSLÍKOVÁ 
TERAPIE

ROLLETIC 
MASSAGE

CROSS
TRAINING

S
T

O
P
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E
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IT

ID
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 N
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D

V
Á

Z
E

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

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.

NOVĚ OTEVŘENÁ
Gynekologicko – porodnická
AMBULANCE

MUDr. Petr Kolek

Poliklinika 
OPATOVSKÁ 1763/11 Praha 4

ORDINAČNÍ HODINY:

PO 8.00 – 14.00 ST  7.00 – 13.00
ÚT 7.00 – 20.00 ČT 15.00 – 19.00

PÁ  8.00 – 12.00

Tel.: 271 750 763, 604 614 376
www.gynekologiekolek.cz

INZERCE

KLÍČ 15/2008 11

OBUV
dámská ● pánská ● dětská
Opatovská 874, metro Háje

Po–Pá 8.30–19.00   So 8.30–14.00
tel.: 272 913 824 ● www.mmobuv.cz

NADMĚRNÁ OBUV
dámská 41–46  
pánská 46–53
Kupeckého 759, metro Háje
Po–Pá 9.00–18.00   So 9.00–12.00
tel.: 608 866 230 ● www.mmobuv.cz
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

12 www.praha11.cz

„Jak působil protest náš“, sděluje kronika,
„vidno z následujícího: 25. 2. 1921 odbývala
se schůze občanů, svolaná p. Chudomelem
Josefem, radním, na základě vyzvání obecní
rady v Hostivaři, jež žádala odvolání protestu.
Usnesli jsme se žádati 15.000 Kč na úpravu
cest a podmíněného podání odvolání na náš
protest ze dne 23. II. 1921 ve znění níže uve-
deném: 

Obecnímu zastupitelstvu v Hostivaři. Na
základě našeho protestu proti rozpočtu na
rok 1921, vyzvala obecní rada Hostivaře na-
šeho zástupce občana Chudomela Jos. by
sme (za podmínek úpravy našich cest) podali
na náš protest odvolání. Poplatníci osady Há-
je jsme ochotni smírně s obcí Hostivařskou
resp. s obecním zastupitelstvem záležitost
tuto vyřídit za podmínek níže uvedených: 

Žádáme, by povoleno bylo nám: 1.) zříditi
sobě cesty dle toho a v místech, jež mi za
dobré uznáme. 2.) K tomu účelu by obecní za-
stupitelstvo povolilo částku 15.000 Kč na vy-
plácení mezd a forování. Jelikož nemůžeme
se započetím těchto prací odkládati a obec
Hostivař dle vyjádření obecní Rady peněz po
ruce nemá, uvoluje se p. Guttmann Rudolf ty-
to práce financovati s podmínkou, že obec.
zastupitelstvo vydá mu řádný úpis na tuto
půjčku. Tedy: by byla dána ihned tato záruka.
3.) Práci provésti našimi osadníky za řízení
p. Jos. Chudomela neb p. V. Plívy… 
(Pokračování) Vypsal Jiří Bartoň

Řádky z kroniky Hájů

Akce Městské knihovny
v Praze-Opatově
■ Magic klub v opatovské knihovně pokraču-
je i po prázdninách. Proto připomínáme všem,
kdo již do klubu chodí nebo těm, kteří by chtě-
li začít karetní hru Magic hrát, že mohou přijít
každý čtvrtek od 15.00 do 17.30 hod. do dět-
ského oddělení knihovny na Opatově na
schůzku hráčů.
■ Knihovnice budou i v novém školním roce
pro děti připravovat tematická tvořivá odpo-
ledne, na kterých se děti budou seznamovat
s různými výtvarnými technikami. Na první po-
prázdninové tvořivé odpoledne se můžete tě-
šit již 17. září od 15 do 18 hod. a tématem
budou, jak jinak prázdniny. 
■ Dětské oddělení opatovské knihovny se ta-
ké svým programem připojí k akci městské
části – Dny Prahy 11 – a po dobu trvání akce
se zde uskuteční tvořivá dílna na téma Praha
11 mým pohledem. Ve výtvarném koutku bu-
de připraven stavební materiál pro mladé ar-
chitekty, kteří zde uplatní svou fantazii
a budou se podílet na tvorbě fiktivního mode-
lu Prahy 11.

Návesní rybník obsadí
malí rybáři
Pro malé nadšence připravila naše městská
část spolu s městskou částí Praha-Újezd a ve
spolupráci s občanským sdružením Požerák
dětské rybářské závody v lovu ryb na udici. Ak-
ce se uskuteční v sobotu
27. září od 10 do 16 ho-
din na Návesním rybníku
v Újezdě u Průhonic. Při-
hlásit se můžete pomocí
formuláře, který získáte
v informační kanceláři Šu-
stova 1930, nebo elektro-
nicky na webu městské
části v sekci volný čas – sport, kde najdete
i podrobnější informace o celé akci.

Pro závodníky je připraveno občerstvení
a pěkné ceny. Neváhejte a přijďte si zarybařit.
Počet účastníků je omezen. red

Klub Hornomlýnská v Centru Filipovka nabízí
podporu rodinám s dětmi s různými typy
a stupni postižení z celé Prahy. Při své práci
vychází z přesvědčení, že i členové rodin
s dětmi s nejtěžším postižením mohou žít dů-
stojný a plnohodnotný život. Mají stejná prá-
va, potřebují stejné příležitosti.

Služba osobní asistence je určena pro dě-
ti s postižením ve věku 3–15 let. Díky osob-
ním asistentům zajišťujeme dětem rovné
vzdělávací a volnočasové příležitostí
a kontakt se zdravými vrstevníky. 

Odlehčovací služba je určena pro děti
s postižením od 2 do 10 let. Poskytuje ji Cent-
rum Filipovka, Filipova 2013, Praha 11 v pra -
covní dny od 8–17 hodin. Dětem nabízí např. ca-
nisterapii, muzikoterapii, pohybovou terapii, po-
byt v psychorelaxační místnosti, cvičení na 
MOTOmedu, výtvarné a rukodělné aktivity. 

Přijďte se k nám podívat osobně, zavolej-
te tel.: 271 910 328, 733 553 123, nebo
navštivte www.hornomlynska.cz

Mgr. Petr Chytil, výkonný ředitel 
ARPZPD v ČR, o.s., Klub Hornomlýnská

Dveře dokořán pro děti s postižením

Kdy zajít na cvičení do Sokola?
Začali jsme 7. září a nabízíme:
■ Cvičení rodičů s dětmi – všestranný po-
hybový rozvoj formou cvičení, her s písnič -
kami pondělí 16.30–17.30 a čtvrtek 10–11
■ sportovní všestrannost s prvky gymna-
stiky i míčových her pro děvčata 6 až 14 let
pondělí 17.30–18.30
■ míčové hry pro chlapce 6 až 14 let v úterý
17–18

■ pro ženy a dívky cvičení pro pěknou po-
stavu a dobou kondici LADY aerobik  úterý
19.30–20.30
■ kalanetika čtvrtek 19–20 a neděle 20–21
■ zdravotní tělocvik pro všechny, kteří se
chtějí protáhnout pondělí 18,30-19,30.
Těšíme se na vás v sokolovně, Starocho-
dovská 521
Bližší informace tel.: 272 926 868

Před branou dvora v Hájích 
FOTO: Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11

FOTO: ARCHIV
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● SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-
pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. Te-
lefon: 272 761 234 (8.00–10.00 hod.), 
602 366 328 (celý den).
● STĚHOVÁNÍ – NONSTOP, FIRMA PETR NY-
KL, byty – kanceláře – trezory – pianina – kla-
víry. Tel./mob.: 274 868 772, 602 254 817. E-
mail: stehovani.nykl@volny.cz
● PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, strop-
ní 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. Telefon:
272 951 828, 604 517 565.
● 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.
● 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, vý-
měna kuchyňských desek a dřezů. Telefon:
272 952 166, 602 649 359.
● MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. Ta-
petování pestruktou, úklid, barvy dle vzorníku
– kvalitní práce za rozumné ceny. Telefon: 603
475 667, www.123malovani.cz
● STŘÍHÁNÍ – ÚPRAVA PEJSKŮ. Telefon:
272 928 543, 604 557 903. V Průčelí
1653/8, Praha 4-Chodov JM. 
www.ostrov-victoria.wz.cz
● OPRAVY PRAČEK+MYČEK zn.: PHILCO,
CROSLEY, KONRAD, ZANUSSI, ELECTRO-
LUX, WHIRLPOOL, GORENJE, ARISTON, IN-
DESIT. Tel.: 603 276 606.
● 45LETÁ BÝVALÁ UČITELKA MŠ nabízí hlídá-
ní dětí dle vašich potřeb. Tel.: 723 060 274.
Cena dohodou.
● ELEKTROINSTALACE, opravy rozvodů
v bytech. Provede rychle Vladimír Odcházel,
tel.: 272 920 084, 602 215 428.

● MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE – fa.
AMAL. Rychle, kvalitně, levně, kdykoliv
i o víkendu. Tel.: 603 446 643, 608 446 643,
606 556 547, www.amal.cz
● MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.
● OPRAVY PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ, kar-
my, sporáky, topidla, WAW. Tel.: 212 239 025,
605 102 123.
● TRIMOVÁNÍ, STŘÍHÁNÍ PSŮ ve veterinární
ordinaci na JM tel.: 267 912 374 nebo u vás
doma – tel.: 774 424 506.
● SERVIS POČÍTAČŮ, ODVIROVÁNÍ – prodej
pc, Jižní Město – Háje, Hviezdoslavova 1600,
www.pocitace-servis.cz, tel.: 774 515 155,
272 659 981, Po-Pá 9.00–17.00.

● ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE I VÝMĚN BY-
TŮ A DOMŮ. Dlouhodobá specializace na Jižní
Město, Praha 4, 10. Právní servis zajištěn. RK
Ing. Hloušek, Praha 4-JM. Tel.: 272 927 497,
607 636 784.
● * HLEDÁM BYT 3+1 (KK) KE KOUPI, osob-
ní i družstevní vlastnictví v Praze 4-JM a okolí.
T.: 605 246 386. 

* HL. BYT 2+KK NA JM + OKOLÍ, i družstev -
ní. Tel.: 723 626 166.
● KOUPÍM BYT, ROD. DŮM, kdekoliv
v Praze, i ve špatném stavu, na vel. ani vlast.
nezál., i za odstupné – náj., družst., LBD,
i nečlena družst., služeb., podnik. apod., de-
kret do výměny mám. Uhradím za vás dluhy,
vyřídím i právně komplik. případy, stáhnu
soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i byt ne-
opráv. obsaz., s nežád. nájemníkem, příp. dám
náhr. byt či domek mimo Prahu a doplatek
apod. Platím v hotovosti, záloha možná ih-
ned. Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.
● KOUPÍM BYT V PRAZE, 2+KK, 3+1, druž-
stevní nebo osobní vlastnictví, platba hotově!
Tel.: 722 509 947.
● KOUPÍM  BYT 2+KK (1+1/L) V PRAZE 11.
Družstevní nebo OV. Přednostně v dobré do-
stupnosti některé stanice metra. Mobil:
607 686 460. 
● HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+KK/L AŽ
3+1/L na Jižním Městě. Máme zájem pouze o
osobní nebo družstevní vlastnictví. Telefon: 
732 800 431.

● PRONAJMU POKOJ DVĚMA STUDENTŮM
na P-4 v těsné blízkosti metra C-Háje. Telefon:
607 908 919.
● PRODÁM 2+1/L, DRUŽSTEVNÍ BYT na Pra-
ze 4 u metra C-Háje. Tel.:739 047 007.
● VYMĚNÍM BYT 3 + K.K. S BALKONEM,
družstevní, v ulici Ke Kateřinkám za 2 menší
byty, alespoň jeden v P4 – JM nebo Chodov,
Krč. Tel.: 602 481 781.
● VYMĚNÍM BYT V PRAZE 4 HÁJE, OBECNÍ
2+1 (dům je po rekonstrukci) ZA VĚTŠÍ TEL.:
737 866 905.

● INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY –
PROCHÁZKOVA ŠKOLA – dle Vaší pokročilos-
ti, věku i času, výuka u Vás nebo v učebně Šva-
binského 39, Chodov, od 200 Kč/hod. Tel.:
246 097 615, 732 233 701, mail: prochazko-
vaskola@centrum.cz
● ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ odpol. a večer,
2–3 posluchači, pololetí 3900 Kč, Mgr. Kolářo-
vá, P-4, U Zeleného ptáka 1160. Tel. inf. 9–11
hod. 244 912 101, www.js-van.cz, e-mail: 
js-van@seznam.cz
● PRODÁM OLEJ OBRAZY (moře, Praha, kra-
jiny), cena dohodou. Alternativní medicínou
pomohu, levně, rychlé objednání, zkušený lé-
kař, vyš. páteře za 30 Kč, info 606 802 598.
● HLEDÁM OBCHODNÍKA do svého týmu, SŠ
vzdělání, komunikativnost, flexibilita. Nabízím
zázemí, podporu, kariérní růst. Bližší informa-
ce tel.: 603 267 712.
● LÉKAŘKA S 2LETOU DCEROU NABÍZÍ hlí-
dání dětí v dopol. a odpol. hodinách. Nejraději
dítě ve věku 2–6 let. Tel.: 775 202 345.
● INDIV. VÝUKA ANGLIČTINY, doučování dě-
tí – vlídný přístup. Od Kč 200/60 min. JM – Há-
je, 10 min od metra C. Je vás více? Přijedu
k vám do firmy. Firemní výuka Kč 320/45 min.
Tel.: 607 534 110.
● NABÍZÍME STÁLOU BRIGÁDU doplňování
zboží. Lokalita 5 min od M Chodov, po–pá
9–13, odměna 6 tis. Kč.  Nástup ihned. Kon-
takt 604 216 697.
● TENISOVÁ ŠKOLA TALLENT nábor do kur-
zů tenisu, šk. rok 08/09 pro holky a kluky 
5–18 let, začátečníky i pokročilé v místě byd-
liště, tel.: 777 260 262, 224 815 871,
www.tallent.cz
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SPÁRY PANELOVÝCH DOMŮ
Rekonstrukce horolezeckou technikou

Různé technologie
Odstraňujeme zatékání do bytů

mobil: 602 212 040, www.araneuss.cz

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

ŠUMAVA – PENZION
HRÁTKY U OBCE SRNÍ
Ubytování cena 400 Kč
včetně polopenze. 
Tel.: 602 367Tel.: 602 367 660, 660, 
376 323 410, 739 046 601376 323 410, 739 046 601
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Večer 31. října 1420 dorazili k Novému hradu
u Kunratic moravští rytíři se svými družinami.
Cestu územím dnešního Jižního Města se
snaží přiblížit kapitola knihy Praha 11 na pra-
hu 21. století. Dobové zápisy svědčí, že rytíři
tenkrát v lese u hradu prospali zbytek noci,
ani nesundávali brnění. Ráno jeli, mnozí pod
silným nátlakem, ve vojsku císaře Zikmunda
Lucemburského do bitvy s husity před Vyše-
hradem. Četní tam padli, jiní byli zachráněni
a patřili pak k předním kališníkům.

Letos v létě vykopali u hradu v Dalečíně,
daleko za humny Prahy 11, mimořádně vzác-
ný nález. Rytířskou helmici ze 14. století, zva-
nou kbelcová. Dalečín se nachází u řeky Svrat-
ky v kraji Vysočina, u hranic s Pardubickým
a Jihomoravským krajem. Za časů husitů ná-
ležel jedněm z účastníků výpravy
k Vyšehradu, pánům z Pernštejna. Jan, zvaný
Bavor, později proslul v bitvách a zpívalo se

o něm v písních. Dalečínská přilbice, unikátní
památka, se nyní restauruje. Vezli ji rytíři
s sebou i kolem Litochleb a Chodova? 

Jiří Bartoň 

Fitrelax – cvičení 
pro děti a dospělé
Jde o cvičení rodičů s dětmi od 2 do 5 let.
Náplní je rozvoj obratnosti, hudebně pohy-
bové hry, péče o držení těla, akrobacie, vyu-
žití náčiní a nářadí, rozvoj senzomotoriky,
psychomotoriky, osobnosti dítěte a sociál -
ních vztahů.

Začínáme 22. září vždy v pondělí
16.30–17.30 hod. Kde: Modrá škola v ul. Ku-
peckého u stanice metra Háje, vchod do tě-
locvičny přes hřiště, 1. lekce zdarma – přihláš-
ky na místě.

Info: www.hana-dvorakova.cz.
Doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.

Správný vývoj formuje cvičení
Vždy je možné cíleným cvičením ovlivnit úspěch dítěte. Vyžaduje to ovšem vytrvalost. Na
základě dlouholetých zkušeností MUDr. Kleplové byl založen oddíl Specializačního cvičení.
To je určeno všem, kteří mají zájem o správný vývoj svého dítěte. Více informací se dozví-
te na www.uspesnedite.cz.

Možná uvidíte i vodníka
Již po sedmnácté se můžete vydat Z Dubče
do Dubče v sobotu 27. září. Tradiční akci po-
řádá turistický oddíl Jestřábi. I letos pro vás
připravil vedle řady pěších tras (10 – 50 km)
a dvou cyklotras (cca 40 a 70 km), směřujících
tentokrát do okolí Uhřiněvsi a Říčan, i krátkou
trasu pro děti, plnou her, soutěží a pohád -
kových postaviček. Start je v klubovně oddílu
Jestřábi v Dubči (ul. Bezprašná) od 7.30 do 
10 hodin pro pěší trasy a cyklotrasy, resp. od
9 do 12 hodin pro pohádkovou trasu. Odmě-
nou vám bude kromě příjemně stráveného
podzimního dne (a třeba i nově poznaných za-
jímavých míst ve svém okolí) účastnický glejt
a řada pamětních razítek. Bližší informace mů-
žete získat na webových stránkách zdubce-
dodubce.unas.cz či na telefonu 777 063 340
(J. Moravec). red

Klub zdravá záda
Cvičení v Schulhoffově škole – út od 18 a 19
hod., čt od 18 hod.
Nordická chůze každé 3. po v měsíci,
tj. 15. 9., 20. 10., 17. 11., 15. 12.
Víkendový kurz Jak se narovnat
22.–23. 11. 
Více na www.klubzdravazada.cz

Ordinace klinické psychologie, 
Terapeutika, s.r.o., Hviezdoslavova 519,

Praha 11, 3. patro.
Poskytuje specializovaná psychologická

vyšetření, krizovou intervenci, psychotera-
pii (hrazeno ze zdravotního pojištění)

i dopravně psychologické vyšetření řidičů.
Objednávky na telefonu: 773 533 777,

PhDr. Erika Gerlová

Tajnosti za humny (7)

Jela tudy? 

Dalečínská helmice po nálezu. 
FOTO: PAVEL KADLEC

FOTO: ARCHIV

FOTO: ARCHIV FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Základní kynologická organizace č. 246 Pra-
ha 4-Jižní Město vás zve 20. září na závod
ve sportovním výkonu psů O pohár Jižního
Města, a do kurzů základní výchovy psů (po-
kračujeme i v nově pořádaných kurzech pro
štěňata). Info: www.zko246.cz, nebo 
tel.: 604 797 531

Aranžování květin pro každého. Již pět let
fungují kurzy pro začátečníky i pokročilé
v Kulturním centru Zahrada. Cyklus je se-
staven ze 6 navazujících lekcí. Termíny: pon-
dělí a pátek od 17 a 19 hod., 2 x v měsíci
– 1,5 hod. Začínáme v říjnu a přihlásit se
můžete do 30. září. Podrobnosti najdete na

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

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

Advokát poskytuje právní služby ve všech oblastech práva

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

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

HEI, a. s.

PŘIJMEME
paní na úklid bytového studia.

2x v týdnu dle dohody.
Křejpského 1523
Praha 4 Opatov

Telefon: 721 871 127 p. Schrötter

JAZYKOVÉ KURZY
– od 6. 10. 2008 do 31. 1. 2009, učebnice u kurzů AJ ZDARMA
– pololetí již za 2 240 Kč, skupiny max. 10 studentů
– Jižní Město ZŠ Křejpského nebo Praha 1 a Jesenice

Tel.: 296 236 102, www.jsperfect.cz
ZÁPIS ZŠ Křejpského: každá středa 1600–1800

Školská 26, Praha 1    Po–Čt  900–1730

Již
11. let!

Masáže:
● klasické
● lymfatické ruční

a přístrojové
● vacuupress
● anticelulitidové
● masáž teplými

lávovými kameny

Zábaly:
■ bahenní
■ medové 

(detoxikační)
■ modelovací +

hubnoucí
■ čokoládové

NOVĚ OTEVŘENÉ

Relaxační a kosmetické studio

Obj. tel.: 728 665 099
Ke Kateřinkám 1392
Praha 4-Chodov
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