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TÉMA

EVROPĚ TO OSLADÍME?
Česká republika bude od 1. ledna příštího roku
předsedat Evropské unii… Kdo o tom doposud
nevěděl, ten to díky reklamní kampani, která
nám prostřednictvím billboardů, televize, roz-
hlasu i tištěných médií říká „Evropě to osladí-
me“, určitě už ví. Nechci se vyjadřovat k otázce,
zda EU ano či ne, jestli jsem byl pro vstup re-
publiky do tohoto společenství nebo naopak –
to už v tuto chvíli stejně není podstatné.
V Evropské unii zkrátka jsme, ujmeme se před-
sednictví a teď je důležité neudělat si ostudu.

Jsem přesvědčen, že naše Jižní Město se ve
vztahu k Unii nemá za co stydět. Svědčí o tom
mimo jiné i zájem o partnerství s naší městskou
částí. V současné době jednáme s dánským
městem Aarhus, německým Hamburkem a také
s městskou částí Bratislava-Ružinov, která je
nejstarším bratislavským sídlištěm. Po obou-
stranném odsouhlasení návrhu deklarace part-
nerství by měla být spolupráce zaměřena pře -
devším na výměnné pobyty žáků základních
škol, výměnu informací a zkušeností s regene -
rací obytných celků, podporu podnikání a v ne -
poslední řadě spolupráci v oblasti sportu
a kultury.

Je třeba zdůraznit, že se jedná o první pro-
jekty městské části Praha 11 tohoto druhu, ze
kterých čerpáme cenné zkušenosti. S par t ner -
skými městy rovněž počítáme při tvorbě pro-
jektů do dotačních programů Evropské unie.

Nemyslím si, že „bychom to měli osladit Ev-
ropě nebo komukoliv jinému“, měli bychom se
spíše snažit, aby vyslovení pojmu Česko ne-
zhořklo nikomu na jazyku. Můžeme být právem
na mnohé věci hrdi a nemáme důvod k ohýbání
hřbetu. Kulturní a historické dědictví, vědecké
úspěchy, prestiž v mnoha sportovních odvět-
vích… je jen na nás, jak a čím se budeme pre-
zentovat Evropě a světu i v dalších letech. 

Mgr. Dalibor Mlejnský, 
starosta MČ Praha 11

„VIP“ NA MIKULOVCE
Základní škola Mikulova nese ve svém štítu
označení škola usilující o titul Škola UNESCO.
Učitelé spolu s rodiči se snaží vytvářet školu,
která odpovídá svou filozofií výchovy poža-
davkům evropského vzdělávání. Škola rozvíjí
koncepci na široké platformě, kterou dnes na-
zýváme evropskou dimenzí ve vzdělávání. Pro
školní vzdělávací program učitelé zvolili pří-
značný název „VIP“, který v sobě skrývá tři pe-
dagogické okruhy: Výchova, Inspirace, Poro-

zumění. Zejména o tyto pilíře se opírá výchov-
ná nadstavba školního vzdělávacího progra-
mu na Mikulovce.

Dne 4. května 2008 při příležitosti čtvrté-
ho výročí přijetí České republiky do Evropské
unie byl ve škole slavnostně otevřen Žákov-
ský evropský klub, určený zejména pro žáky
druhého stupně. V klubu se scházejí děti, kte-
ré si rozšiřují své znalosti z oblasti společen-
ských věd, zejména z dějepisu a občanské vý-
chovy. Na podzim žáci plánují tři přátelská
setkání s univerzitní profesorkou Eliškou Wal-
terovou, CSc., velkou propagátorkou myšlen-
ky evropanství, evropské výchovy a vý znam -
nou vědeckou a mezinárodně uznávanou
osobností. Na společná setkání s „paní Eliš-
kou“ se těší nejen zvídaví žáci, ale i pedago -
gové a vychovatelé. Samozřejmě na besedy
jsou zváni i zájemci z řad rodičů.

Rozvíjet tradici evropanství, evropských
hodnot a posilovat vědomí evropské sounále-
žitosti pomáhá rovněž ve škole Český svaz
pro vzdělávání a evropskou výchovu
s podtitulem EUROPAED. Toto sdružení vý-
znamně přispívá k rozvoji evropských projek-
tů ve výchově a vzdělávání v pražském regio-
nu. 

Společnost EUROPAED je mimo jiné inici-
átorem a metodickým poradcem významné-
ho mezinárodního edukačního projektu se žá-
ky a pedagogy z Německa a ze Slovenska pod
názvem My jsme Evropa. První kontakty se
chystají na říjen 2008. 

Mikulovka je živa svou prací a svými žáky.
Dosahovanými výsledky tradičně představuje
záruku kvalitních výstupů ve vzdělávání
a výchově.

PaedDr. Bedřich Pazdera, ředitel školy

Praha 11 po roce opět prožívala
svých 11 dnů
JEDENÁCTKA JE SYMBOLEM NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI A MINULÝ ROK BYLA ZALOŽENA TRA-
DICE SLAVNOSTÍ JIŽNÍHO MĚSTA POD NÁZVEM 11 DNŮ PRAHY 11. SYMBOLICKY TEDY
LETOŠNÍ DNY PLNÉ KULTURNÍHO VYŽITÍ ZAČALY JAK JINAK 11. ZÁŘÍ.

Zahajovacím koncertem, úderem čtvrté hodi-
ny odpolední, začala v Centrálním parku letoš-
ní oslava narozenin Jižního Města. Hned na
úvod přihlížející diváky rozproudili malí taneč-
níci ze skupiny Ježci a navodili tu správnou at-
mosféru. Na pódiu je vystřídali zpěváčci ze ZŠ
Pošepného, kteří zaplnili Centrální park melo-
diemi lidových písní. Přestože bylo pódium
velké, i nejvzdálenější diváci mohli nejmenší
účinkující dobře vidět, neboť dění na pódiu by-
lo současně promítáno na velkou obrazovku.
K dobré náladě přispíval také průvodce veče-
rem Vlasta Korec.

Program pokračoval vystoupením Sportov-
ního a tanečního klubu Silueta Praha, jehož
členky předvedly zajímavé, dynamické a mo -
derní taneční kreace. Pro mnohé mohlo být
velmi příjemným překvapením vystoupení be-
atboxerů z KC Zahrada, kteří si své vystoupe-
ní opravdu užívali a publikum s nimi. Po hudeb-
ní a taneční smršti přišla vhod chvilka odde-
chu, během níž moderátor Filip Sychra před-
stavil vysílání naší jihoměstské TV Metropol.

To už se mikrofonů chopili protagonisté
muzikálu Ludvík z Gymnázia Jižní Město, kte-

ří, přestože nemohli mít své kulisy s sebou,
předvedli svěží a příjemnou show pro oko
i ucho přítomných. Pod světelnou rampu
v další chvíli Vlasta Korec pozval starostu Da-
libora Mlejnského a nadešel první vrchol veče-
ra – vyhlášení výsledků soutěže Regenerace
Jižního Města 2008. Starosta Mlejnský pře-
dal symbolické šeky vítězům nultého ročníku
této ankety a vyjádřil naději, že další její roč-
níky pomohou zvelebit Prahu 11.

Fotografování vítězů ještě neskončilo
a potlesk již vítal především mladším obecen-
stvem vyvolávanou Šárku Vaňkovou. Atmo-
sféra gradovala a příznivci hvězdy ze soutěže
superstar jistě nebyli zklamáni. Vše tedy bylo
připraveno na vyvrcholení příjemného večera.
Iveta Bartošová měla poprvé po své velmi
sledované svatbě veřejně vystoupit a byla to
podívaná, jak se patří. Populární zpěvačka
roztancovala malé i velké a na konci jejího vy-
stoupení bylo již pódium zaplněno k pras -
knutí. Zahajovací koncert se nadmíru vydařil
a byl důstojným začátkem letošních oslav.
Ohlédnutí za jejich průběhem přinesou další
čísla Klíče. Daniel Potocký
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DIAMANTOVÉ JUBILEUM. 
Šest desítek let společného života 

oslavili 7. srpna na tvrzi manželé Milada
a Václav Škrdlovi. I my v redakci přejeme 

hodně šťastných spo lečných let.

TISKOVÁ KONFERENCE. V prostorách 
magistrátu se 3. září konala tisková konference na téma 
11 dnů Prahy 11 a ročního působení městskou částí zřízené 
KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o. p. s. Novinářům působení této společnosti
i program slavností Jižního Města přiblížili starosta Mlejnský (uprostřed),
radní Janeček, místostarosta Česal a její ředitelka Vinařová.

URBANISTIKA
V KNIHOVNĚ. 
V pobočce Městské
knihovny Opatov je
až do 3. října vysta-
vena ukázka urba-
nistického modelu
Jižního Města, je-
hož autorem je 
Jiří Straka. Je
v měřítku 1:1000,
v souladu s mode -
lem hl. m. Prahy 
na Staroměstské
radnici. Vidět jej
můžete kromě 
pondělí od 9.00 
do 19.00
a v sobotu 
od 9.00 do 
15.00.

U METRA 
HOŘELO AUTO. 

Brzy ráno 29.
srp na byli hasiči
přivoláni k požá-
ru osobního au-
tomobilu, který
byl v Bajkonur -
ské ulici v blíz -

kos ti stanice
metra Háje za-

pálen nez ná-
mým pacha -
telem. Celá 

věc byla 
předána 

Policii ČR 
k vyšet-

ření.

BEZPEČNĚ NA
TVRZI. Díky ma-
gistrátnímu gran-
tu na opravu Cho-
dovské tvrze za-
čala stavební fir-
ma s přípravnými
pracemi, při kte-
rých zjistila ne-
předpokládané
komplikace a ha -
varijní stav stře-
chy. Proto re-
konstrukce mu-
sela začít co 
nejdříve. Doba 
trvání bude od
15. 9.–16. 12.
2008. 

PADESÁT LET SPOLU. Man-
želé Věra a Otakar Vosátkovi
oslavili 5. srpna výročí zlaté
svatby. Do dalších společ-
ných let jim přejeme hodně
zdraví a štěstí.

ZLATÁ SVATBA. 
Manželé Hana

a Vilém Heroldovi
oslavili na Cho-

dovské tvrzi v so -
botu 2. srpna

hezké jubileum.
Popřát na tvrz
jim přišel radní

Pavel Veselý. 
Redakce se 

k přání připo-
juje.
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Jižní Město I
A. Malé–E. Hyblerové 15.–16. 10., 30.–31. 10.
Bachova 1593 29.–30. 10.
Bachova–Mikulova 7.–8. 10., 21.–22. 10.
Benkova 14.–15. 10.
Blažimská–Klapálkova 7.–8. 10.
Brandlova (za Startem) 14.–15. 10., 29.–30. 10.
Brodského (vedle č.p.1671) 21.–22. 10.
Divišovská–Šternovská 29.–30. 10.
Dubnova–Hekrova 7.–8. 10.
Doubravická–Jažlovická 15.–16. 10., 30.–31. 10.
Hlavatého–Mejstříkova 15.–16. 10., 30.–31. 10.
Hněvkovského 7.–8. 10.
Chomutovická 15.–16. 10., 30.–31. 10.
Janouchova 8.–9. 10.
Jeřábkova–V Jezírkách 8.–9. 10.
Klapálkova–Čenětická 14.–15. 10.
Konstantinova–Metodějova 15.–16. 10., 30.–31. 10.

Kosmická 22.–23. 10.
Kryštofova–Kazimírova 8.–9. 10., 22.–23. 10.
Křejpského 1514 15.–16. 10., 30.–31. 10.
Lečkova 8.–9. 10.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 14.–15. 10.
Majerského–Samohelova 14.–15. 10.
Matúškova (u Blankytu) 14.–15. 10.
Michnova–Podjavorinské 14.–15. 10., 29.–30. 10.
Mnichovická–Tatarkova 15.–16. 10., 30.–31. 10.
Modletická–Ke Škole 15.–16. 10., 30.–31. 10.
Mokrá–Zimákova 14.–15. 10.
Plickova 880 15.–16. 10., 30.–31. 10.
Radimovická 1424 8.–9. 10.
Rujanská–Donovalská (u TS) 7.–8. 10., 21.–22. 10.
Schulhoffova 794 21.–22. 10.
Stachova–V Hájích 7.–8. 10., 21.–22. 10.
Sulanského–Novomeského 22.–23. 10.
Štichova 640 (parkoviště) 15.–16. 10., 30.–31. 10.

Tererova–Bohúňova 22.–23. 10.
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 7.–8. 10.
Ženíškova–Květ. vítězství 7.–8. 10., 21.–22. 10.

Jižní Město II + starý Chodov
Babákova (Kloboukova) 6.–7. 10.
Dědinova–Filipova 13.–14. 10., 29.–30. 10.
Gregorova–Hrudičkova 13.–14. 10., 29.–30. 10.
Hráského–Šustova 6.–7. 10., 20.–21. 10.
Hrdličkova–Blatenská 13.–14. 10., 29.–30. 10.
K Dubu 6.–7. 10., 20.–21. 10.
Krejnická za OC Chrpa (chodník) 13.–14. 10.
Láskova–Malenická 6.–7. 10., 20.–21. 10.
Lažanského 6.–7. 10., 20.–21. 10.
Nechvílova 1826–29 6.–7. 10.
Petýrkova 1953 13.–14. 10.
Pod Vodojemem 6.–7. 10., 20.–21. 10.
Vojtíškova za OC Meinl (chodník) 6.–7. 10.

INFORMACE ÚMČ

Rada MČ Praha 11 dne 27. 8. 2008 na své
18. schůzi mj.:
SCHVÁLILA:
● Poskytnutí mimořádných finančních darů
ve výši 10 tis. Kč za účast v nultém ročníku
Soutěže – Regenerace Jižního Města 2008.
● Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
ve věci rekonstrukce MŠ Modletická – II. eta-
pa a rekonstrukce MŠ Hrabákova – II. etapa
společnosti Konstruktis, a. s.

16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11
dne 4. 9. 2008 mj.:

SCHVÁLILO:
● Rozpočtové opatření č. 59/08 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2008
o účelovou investiční dotaci 10 895 tis. Kč
z rozpočtu hl. m. Prahy na položku regenera-
ce bytového fondu na regeneraci bytového
objektu Majerského 2034–2039. 
● Rozpočtové opatření č. 62/08 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2008
o účelovou neinvestiční dotaci 619 tis. Kč
z rozpočtu hl. m. Prahy na položku příspěv-
ky Centru sociálních služeb Praha-JM na od-
lehčovací služby pro seniory.

● Poskytnutí grantových dotací na podporu
projektů v oblasti protidrogové politiky
v roce 2008 formou darů ve výši 50 tis. Kč
z oddílu zdravotnictví ze schváleného roz -
poč tu MČ Praha 11.

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 www.praha11.cz

Velkoobjemové kontejnery – říjen 2008
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11
oznamuje, že velkoobjemové kontejnery na
objemný odpad (VOK) budou v říjnu na Jižním
Městě přistaveny v níže uvedených termínech.

VOK budou přistaveny ve stanovený den nej-
později do 14.00 hod. a jejich odvoz bude za-
jištěn následující den s tím, že v případě přepl-
něnosti VOK bude odvoz uskutečněn dříve.

Bližší informace získáte na Odboru život-
ního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimo-
va 1325, Praha 11, telefon: 267 902 367,
267 902 320 nebo 267 902 514.

Výběr z jednání rady a zastupitelstva MČ
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Vážení čtenáři, distribuci zpravodaje Klíč na
území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p.
Pokud jste Klíč do 29. září nedostali do schránek,
nebo byl pohozen na zemi, napište nám prosím do
redakce na e-mail: klic@p11.mepnet.cz a uveďte
ulici a číslo popisné. Můžete volat i na bezplatnou
linku 800 104 300.

Obytné zóny na Jižním Městě
V urbanistickém obvodu 119 a 612 na Jižním
Městě byly 8. září otevřeny obytné zóny. De-
finice obytné zóny, označené jedinou doprav-
ní značkou, stanoví pravidla pro uplatnění
přednosti v jízdě, pro stání vozidel, je zde
omezena rychlost a nejsou vyznačeny přecho-
dy pro chodce. Zřízení obytných zón přispívá
k zachování dostatečného průjezdného profi-
lu pro vozidla Integrovaného záchranného

systému. V obytné zóně smí chodci užívat po-
zemní komunikaci v celé její šířce. Řidiči smí jet
rychlostí nejvýše 20 km/hod. a přitom musí
dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům,
které nesmí ohrozit! Stání bez časového ome-
zení je dovoleno jen na místech označených
jako parkoviště. Zřízené obytné zóny nesníži-
ly kapacitu legálních parkovacích stání. Jedno-
tlivá parkovací stání nejsou z důvodu různých
rozměrových parametrů pro parkovací boxy
dle kategorie automobilů vyznačena – vyzna-
čení by vedlo ke snížení parkovacích kapacit.
Parkování na komunikacích v obytných zó-
nách je bezplatné. Kontrolu dodržování reži-
mu obytné zóny provádí Městská policie
hl. m. Prahy. Další informace a podrobné od-
povědi na nejčastější otázky týkající se obyt-
ných zón naleznete na internetových strán-
kách www.praha11.cz v sekci Jižní Měs-
to/Doprava. 

Své dotazy můžete psát na e-mailovou ad-
resu otevrenyurad@p11.mepnet.cz nebo vo-
lat na telefonní linku 800 104 300.

Odbor územního rozvoje

MŠ Křejpského 1503, Praha 4
pořádá 13.–16. října 

burzu podzimního a zimního oblečení
a sportovních potřeb.

13. října 13.00–17.00 – příjem věcí.
14. října 13.00–17.00 – prodej.
15. října 13.00–17.00 – prodej.
16. října 15.00–17.00 – výdej věcí.

SEDMDESÁTÉ VÝROČÍ 
VÝSTAVBY DÁLNICE
Městské části Praha 11 a Praha-Újezd
připravují na příští rok společné akce k se-
dmdesátému výročí zahájení stavby první
čs. dálnice v jihovýchodní části Prahy.

FOTO: IVA SYKÁČKOVÁ
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INZERCE
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Nejmodernější řešení vrásek
Ošetření IPL – LASER
■ trvalé bezbolestné odstranění ochlupení, pigmentací,
■ rozšíření žilek, fotoomlazení – problémy výrazných vrásek, 
■ novinka – řešení hlubokých vrásek – nové výplňové metody JUVÉDERM
Novinka – nová unikátní technologie 
neinvazní liposukce
ošetření těla a obličeje – hubnutí, odstranění celulitidy
■ šokové ošetření celulitidy, lázeňské tělové procedury, masáže

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

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

EGGO studio
SB Centrum, K Horkám 1, P-4
(naproti čerpací stanici OMV)

www.studioeggo.cz
Tel.: 267 911 180

775 718 041

EGGO 
studio
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Chcete řídit nákladní automobil i svůj volný čas?

ŘIDIČ

Izomat Praha s.r.o - specialista na izolace a stavební materiály přijme pro
své stavebniny v Hrnčířích, K Labeškám 190 řidiče. Nástup možný ihned.

POŽADUJEME: Praxi s řízením nákladního vozu min. 2 roky.

NABÍZÍME: Dobré mzdové ohodnocení a zaměstnanecké výhody ús-
pěšné společnosti. Pevnou pracovní dobu a volné víkendy.

Volejte na tel.: 602 201 440 po–pá 8–16 hod. 
Životopisy posílejte na e-mail: cepelkova@izomat.cz

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
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Dostavba protihlukového
opatření 
Městská část v dubnu letošního roku zahájila
jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
o dostavbě protihlukového opatření zemních
ochranných valů.  ŘSD na základě společného
jednání zajistilo zpracování akustického po-
souzení zakrytí proluky ve valu u dálnice D1 –
Kateřinky. Po vypracování hlukové studie
s návrhem doporučení optimálních hlukových
opatření ŘSD akceptovalo variantu vybudo-

vat protihlukovou stěnu o výšce 6,0 m s další
možností navýšení. 

V současné době je zpracována dokumen-
tace jako podklad pro vypracování investiční-
ho záměru. V příštím roce se bude akce zařa-
zovat do Státního fondu dopravní infrastruk-
tury (SFDI). Realizace výstavby se dá předpo-
kládat zhruba v polovině příštího roku.   

Václav Drahorád, starosta

Stránku připravuje MČ Praha-Újezd ● Tel.: 272 690 545, 272 690 692 ● e-mail: info@praha-ujezd.cz ● www.praha-ujezd.cz
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OZNÁMENÍ: 
● Právě probíhají zápisy do nového
soukromého dětského studia Banbin
– jesle a školka pro děti od 18 měsí-
ců do 6 let, navštivte webové strán-
ky – www.banbin.cz.

● MČ Praha-Újezd přijme vedoucího
pracovníka údržby – informace na
www.praha-ujezd.cz.

Městská část plánuje výstavbu mateřské ško-
ly s domem služeb. Dvě samostatně stojící
stavby mají být umístěny na pozemcích parc.
č. 265/1 a 265/369 ve Vodnické ulici. Stavby
budou sloužit široké veřejnosti a převážně dě-
tem. 

V mateřské škole se předpokládá umístě-
ní 56 dětí ve dvou jednotřídkách. V domě slu-
žeb budou vyhrazeny prostory pro prodejnu
základních potravin, prostory pro dětského

a obvodního lékaře, městskou policii
a společenské místnosti. 

V červenci 2008 byla podaná žádost na
Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 o zahájení
územního řízení. Dne 28. srpna bylo oznáme-
ním svoláno veřejné ústní jednání. Bohužel,
někteří účastníci řízení se nesouhlasně vyjád-
řili k plánovaným stavbám. Tím se může plá-
novaná výstavba zdržet až o několik měsíců.   

Václav Drahorád, starosta    

Mateřská škola a dům služeb

Zastupitelstvo dne 9. 9. 2008
SCHVÁLILO:
● Projektovou dokumentaci pro výstavbu
polyfunkčního domu u Formanské ulice za
předem stanovených podmínek.
● Název budoucí komunikace v plánovaném
obytném souboru Amade 2a – ulice Pod For-
mankou.
● Záměr darování pozemku budoucí komuni-
kace v plánované zástavbě Amade 2a za
předem stanovených podmínek.
● Záměr projekční přípravy informačních
map, které budou umístěny na území měst-
ské části.
● Umístění komunikace včetně inženýrských
sítí v územním řízení v rámci výjimečně pří-

pustného funkčního využití územního plánu
hl. m. Prahy mezi stávající komunikací For-
manská v místě napojení kruhové křižovatky
a budoucím exitem 4 na dálnici D1.
● Přesun investičních prostředků ve výši 
4 mil. Kč z rozpočtu městské části do rozpo-
čtu OMI MHMP.
● Záměr oslav 70 let od zahájení stavby dál-
nice jako součást májové veselice 2. 5. 2009.

NESCHVÁLILO:
● Směnu pozemku parc. č. 265/340 za část
pozemku parc. č. 265/622 (oba se nacháze-
jí na sídlišti Kateřinky u milíčovských kopců) 
za účelem výstavby bytového domu
s restaurací.

● Prodej části pozemku parc. č. 216/9 (část
zeleně v ulici Štítová).

VZALO NA VĚDOMÍ:
● Informace o plánovaném zakrytí proluky
u dálnice D1 v Kateřinkách.
● Smlouvu o přípravě připojení na napěťové
hladině NN pro plánovanou výstavbu Domu
služeb a mateřské školy. 

Úplné znění textů, včetně vyjádření zastu-
pitelů k podpisové akci občanů je vyvěše-
no na úřední desce, informačních vývěs-
kách a na webových stránkách úřadu
www.praha-ujezd.cz. 

Pavla Pitrmanová

Důležitá usnesení zastupitelstva MČ Praha 4-Újezd

Dálnice téměř
sedmdesátiletá
Příští rok uplyne 70 let od zahájení stavby
první dálnice na našem území, připravované
ještě v předválečném Československu. Přes -
tože velkorysé stavební plány přerušila válka
i léta pozdější, podařilo se v obtížných pod-
mínkách 40. let provést značnou část zem-
ních prací i železobetonových mostů, které
byly pak využity při dostavbě dálnice Praha
–Brno v letech 1967–1980. Městské části
Praha-Újezd a Praha 11 chystají k tomuto vý-
ročí v roce 2009 společné akce.

Ing. Filip Ranoš

Pohled na budoucí 
objekt z Vodnické ulice. FOTO: DANIEL HAKL

Stavba dálničního mostu 
přes potok Botič 1941. FOTO: ARCHIV T. JANDY

Příští rok už by zde mohla stát protihluková
stěna. FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD 
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ŠKOLSTVÍ
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Jak to začalo? Jednoduše!
Přišla láska a s ní děti.
Rázem bylo jich víc než smetí.
Chtěly si hrát, spolu se smát, vzájemně si po-
máhat,
jenže neměly kde to dokázat.
Pak ale přišel někdo s tím,
že školka by mohla být řešením.

Takže Jižní Město od těch dob je třída,

školka se školkou se tady střídá.
Jedna z nich tu v těchto dnech stojí už 30 let!
„Tak hodně zdraví školičko, ať máš pevné cih-
ličky
a hodné kluky, holčičky, co je baví svět.“
Ptáte se mě, komu patří tahle slova?
Není třeba mnoho řečí, díky jedné malé zmín-
ce,
tohle přání patří MADOLINCE.

Ta pak zase na
oplátku předává
své velké a srdečné
díky Vám, co jste
během uplynulých
let pomáhali střežit
křehký, dětský svět.

A na závěr je třeba
vyjádřit ta vděčná
slova:
Velmi děkujeme
„Vám“, co jste vě-
novali nám 
ten pěkný narozeni-
nový dárek
a dali MADOLINCE
nový, barevný ka-
bátek!
Jana Brzobohatá,
učitelka mateřské

školy Madolinka

Problematika volných míst v mateřských ško-
lách je jedním z bodů optimalizace školství, na
kterém městská část intenzivně pracuje. „Už
naši předchůdci ve vedení radnice přistoupili k
optimalizaci. Protože se v té době snižoval
počet dětí, rušili mateřinky a budovy prodáva-
li nebo pronajímali. To bylo krátkozraké řeše-
ní,“ říká zástupce starosty Jan Meixner.

I když se v městské části v roce 2009 na-
výší počet míst v mateřinkách, kapacita je stá-
le nedostačující. Ředitelé MŠ museli letos od-
mítnout 137 dětí, ale v příštím roce by jich
mělo být více než 300. Počet dětí
v mateřinkách poroste až do školního roku
2015/2016. Od roku 2017 má počet před-
školáků opět zvolna klesat. Otázkou je, zda in-
vestovat desítky milionů do výstavby nových
školek. Z pohledu starosty Dalibora Mlejnské-

ho existuje ekonomicky efektivních řešení ví-
ce. „Na území Prahy 11 i v jejím okolí se sta-
ví další bytové domy. Jsem rád, že investoři
byli vstřícní a vytvoří ve svých nových objek-
tech i prostory vhodné pro provozování ma-
teřinek,“ říká Mlejnský. Dalším řešením jsou
detašovaná pracoviště nynějších školek.

V tomto projektu nabídly pomoc
a spolupráci: ZŠ Pošepného, Campanus, Ke
Kateřinkám, Donovalská a ZŠ Mendelova. Ty-
to školy mají volné a vyhovující prostory pro
detašovaná pracoviště mateřinek. Výhodou
je, že s ustupujícím počtem dětí předškolního
věku se budou zvolna rušit a opět se vytvoří
třídy ZŠ, ve kterých po roce 2017 poroste po-
ptávka, která by měla kulminovat kolem škol-
ního roku 2021/2022.

red

Třicet let mateřské školy Madolinka

FOTO: ARCHIV

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Ojedinělý projekt mateřských
škol – detašovaná pracoviště

V nových prostorách se 
děti rychle zabydlí. FOTO: IVANA MALÍNSKÁ

DRUHÝ ROČNÍK 
OZDRAVNÝCH POBYTŮ.
Autobusy plné školáků odjely v pondělí
8. září na týdenní pobyt do Hrdoňova.
Premiérově se v letošním školním roce
odjíždělo od ZŠ Květnového vítězství
1554. V tom minulém si krásné šu-
mavské přírody užily dvě tisícovky spo-
kojených školáků. Podzimní turnusy
2008 škol v přírodě – Sportlines,
s. r. o., 8. 9.–14. 9. ZŠ Květnového ví-
tězství 1554, 14. 9.–20. 9. ZŠ Květno-
vého vítězství 1554, 20. 9.–26. 9. ZŠ
Ke Kateřinkám, 26. 9.–2. 10. ZŠ K Mi-
líčovu, 2. 10.–8. 10. ZŠ Donovalská, 
8. 10.–14. 10. ZŠ Donovalská, 
14. 10.–20. 10. ZŠ Campanus.

Umístění a kapcita nových detašovaných pracovišť
Mateřská škola v Základní škole nově vytvořená místa
Blatenská Pošepného 56
Hroncova Campanus 28
Jažlovická Ke Kateřinkám 28
Mírového hnutí Donovalská 28
Drabíkova Mendelova 40
Nová místa celkem 180
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Radek Andrle – neuchopitelná krása na tvrzi
Pokud se vám do 5. října podaří navštívit Cho-
dovskou tvrz, určitě vás nadchnou neuvěřitelně
krásné práce výtvarníka Radka Andrleho. Ty
jsou instalovány ve venkovních i ve vnitřních
prostorách tvrze. Většina děl je zhotovena ze
sádry, což je neobvyklé, ale jak autor sám zdů-
razňuje, právě autentičnost a velmi dobrá zpra-
covatelnost je hlavním důvodem jejího použití.
S jeho tvrzením se ztotožňují i mnozí čeští vy-
nikající výtvarníci. V Andrleho dílech najdeme sil-
né pouto se zemí, zrozením a plodností. Ne ná-
hodou se jeho díla jmenují Plody země, Tělo pra-
mene nebo Dívčí prameniště. Autor vystavuje
od roku 2001 v prestižních galeriích po celých
Čechách. Dana Foučková

KLÍČ 16/2008 I

Plodnost a znovu-
zrození dýchalo ze všech koutů 

galerie. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Série divadelních představení, kterou pro vás v loňské sezoně připravilo
kulturní centrum Zahrada, se setkala s velkým zájmem – všechna před-
stavení byla vyprodaná. Letošní podzimní divadelní sezona na tu minu-
lou v mnohém naváže – v Zahradě budete mít možnost setkat se
s vynikajícími a oceňo vanými soubory a umělci. V představení Vše
o ženách se můžete těšit na Janu Krausovou, Jitku Schneiderovou a Annu
Šiškovou a ve vynikajícím kabaretně laděném představení Jak jsem se uči-
la řídit zazáří Kryštof Rímský nebo Zuzana Onufráková. Těsně před Vá-
nocemi se pak do Zahrady vrátí vynikající Teátr Víti Marčíka
s představením Setkání před Betlémem.

Kromě hlavních hvězd podzimní sezony ještě v Zahradě připravili vel-
mi zajímavá představení na pomezí žánrů. „Především bych doporučil
mezinárodní taneční představení 3. října. Toho dne uvedeme dva projek-
ty, jejichž tvůrci pracovali na svých představeních přímo v Zahradě. Ka-
naďanka Zoja Smutny připravila projekt Endings a Němka Irina Müller
projekt O potěšení a strachu. Na Jižním Městě půjde o hodně netradič-
ní událost,“ zve na představení programový ředitel David Kašpar.

V rámci předplatného, tj. při zakoupení vstupenky na minimálně tři
představení z podzimní divadelní sezony, je cena vstupenky 150 Kč
a 90 Kč pro studenty a seniory (na představení Vše o ženách 180 Kč
a 120 Kč pro studenty a seniory). Taneční a všechny další „menší“ před-
stavení jsou pro předplatitele za polovinu vstupného. Jiří Sulženko

Užijte si divadlo v Zahradě! Herecké hvězdy i nové projekty!

Snímek z představení Vše o ženách.
FOTO: ARCHIV

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

Sdružení pražských výtvarníků:
Marie Preclíková, Jana Herzová, Václav

Poš, Lenka Vojtová, Věra Sedláková, 
jako host Zdeněk Preclík

(obrazy, grafiky, kresby, reliéfy)

6. října až 1. listopadu

Otevřeno: po–pá 9.00–19.00 hod., 
so 9.00–15.00 hod., 
tel.: 272 918 759.

Neuvěřitel-
nou atmo-
sféru vytvo-
řily plastiky
nainstalova-
né ve ven-
kovním 
prostoru. 
FOTO: DANA 
FOUČKOVÁ

KL_16_2008:Sestava 1  9/18/08  1:46 PM  Stránka I



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

PROGRAM V ŘÍJNU 2008:
St 1. 10., 10.00: Pumprlín a Bumbrlína, pohádka.
Pá 3. 10., 20.00: „O potěšení a strachu“
a „Endings“. Dvě unikátní předpremiéry meziná-
rodních tanečních projektů v Zahradě.
So 4. 10., 13.00: Výtvarná dílna.
So 4. 10., 15.00: Beruščina detektivní kancelář,
pohádka.
St 8. 10., 10.00: Na salaši draci jsou, pohádka.
Čt 9. 10., 20.00: Koncert: Jazz-Matej Benko Trio.
Pá 10. 10., 20.00: Koncert: Jižní JaM: Odečet ply-
nu, Çiilek aromali, Yesterday heroes.
So 11. 10., 13.00: Výtvarná dílna.
So 11. 10., 15.00: Honza a Drak, pohádka.
Ne 12. 10., 15.00: Taneční odpoledne
s orchestrem Blažeje Zemana.
Po 13. 10., 19.00: Cestovatelská přednáška: Ku-
ba, RNDr. Karel Wolf.
St 15. 10., 10.00: Tři malá prasátka, pohádka.
Pá 17. 10., 18.00: Vernisáž: obrazy Ingrid Jamri-
chové.
So 18. 10., 13.00: Výtvarná dílna.
So 18. 10., 15.00: Pejsek a kočička, pohádka.
Ne 19. 10., 19.00: Divadlo: Hra na Bídníky. 
Po 20. 10., 19.00: Divadlo: Vše o ženách, hrají: J.
Krausová, A. Šišková, J. Schneiderová.
Út 21. 10., 14.30: Klub aktivního stáří, Zorka Ko-
houtová.
St 22. 10., 10.00: Táta, máma a já, pohádka.
Čt 23. 10., 20.00: Koncert: AG Flek. Comeback
původních členů, jediný podzimní pražský koncert!
Pá 24. 10., 19.00: Divadlo: Pra.l.i.ny, improvizace.
So 25. 10., 13.00: Výtvarná dílna.
So 25. 10., 15.00: Trampoty čertíka Culínka, po-
hádka.
Ne 26. 10., 15.00: Taneční odpoledne. Orchestr
Blažeje Zemana.
St 29. 10., 10.00: Princezna Konvalinka, pohádka.
Čt 30. 10., 14.30 a 18.00: Divadlo: Kašpárek
v rohlíku.
Pá 31. 10., 20.00: Koncert: Discoballs, předkape-
la Kozy v korzetu, Nameless – afterparty. 

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

www.webticket.cz

Ledvinova 9, 149 00 Praha 11
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

Vstupenka na koncert platí také pro návštěvu ga-
lerie před představením.

PROGRAM V ŘÍJNU 2008:
KONCERTY:
8. 10., 17.00: Romantické smyčce. Smyčcové
kvarteto Aquarius.

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4-Háje, tel.: 272 912 124,
603 468 151, benjamin@cmail.cz

Mateřské centrum 
Domeček
Modletická 1401, 149 00 Praha 4
tel.: 267 915 115, 773 993 985
e-mail: mcdomecek@seznam.cz

Z PROGRAMU NA ŘÍJEN 2008:
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do
2 let, denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.
Pohybová průprava pro kluky a holčičky od 3 let,
po, st odpol.
Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let, 
út odpol., čt dopol.
Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně.
Večerní cvičení s velkými i malými míči, po 17.45,
st 19.00.
Tanečně pohybová průprava pro holčičky od 3–7
let, út odpol.
Dětský aerobic pro děti 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 18.00.
Pískání na flétnu pro děti od 3 let, po odpol. 
Hravé dopoledne, montessori program pro děti,
každý sudý pátek.
NOVINKY
Program Cipísek, pro děti od 2 let znevýhodněné
v pohybovém a psychickém vývoji a pro děti hyper -
aktivní, st, pá dopol.
Program hravé montessori učení,
st, pá 8.30–12.00 děti 2,5–7 let bez rodičů, 
čt 15.30–17.00 od 15 měsíců spolu s rodiči. 
Informační hodiny: středa 10.00–12.00.

Více na http://benjamin.webpark.cz

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V ŘÍJNU 2008: 
na adrese Křesťanské centrum Jižní Město, Modle-
tická 1401:
Ne 17.00–18.15: Nedělní shromáždění, bohosluž-
ba pro všechny generace.
Ne 17.00: Besídka pro děti, oddělený program
pro děti předškolní a školní.
St 9.00–12.00: Klub maminek, setkání maminek a
program pro děti. Probíhá v prostorách MC Dome-
ček.
Pá 9.30: Klub seniorů, povídání, duchovní zamyš-
lení, promítání filmů.
Výuka angličtiny pro začátečníky i pokročilé:
Od 7. a 8. října jednou týdně do konce května
2009, učebnice Cambridge New Headway, cena
2000 Kč za celý kurz včetně učebnice a dalších
materiálů. Po každé hodině následuje pro zájemce
kurz seznámení s Biblí. Možnost přihlásit se on-line
nebo na 737 382 803. Sledujte aktuální stav na
našich www stránkách.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Malenická 1784, Praha 4 
tel./fax: 271 910 246, 

271 914 689
mobil: 775 242 314
zahrada@kczahrada.cz 
www.kczahrada.cz
www.kczahrada.cz/wap

KC Zahrada

Chodovská tvrz

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2008:
Besedy: „Chcete vědět více o…“
6. 10., 10.00: Téma bude upřesněno.
13. 10., 10.00: Syndrom odcizeného rodiče aneb
přestali jste být partnery, ale zůstáváte rodiči.
Jak zůstat dobrým rodičem, beseda v rámci projek-
tu Českého Helsinského výboru.
22. 10., 10.00: Jak se zdravě stravovat na pod-
zim, o zdravém sezonním stravování v podzimním
období, odbornice na výživu Jana Škabradová.
27. 10.: Prázdniny, Domeček je zavřený.

Pravidelný program:
Po 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Po 10.00: Beseda z cyklu: „Chcete vědět více o…“
Út 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.
Út 10.30–12.30: Setkání nejen křesťanských ma-
minek. Studium Bible a křesťanské literatury, mod-
litba, sdílení.
Út 15.30–17.30: Otevřená herna. Hrátky s anglič -
tinou pro nejmenší.
St 9.00–12.00: Otevřená herna.
St 10.00–10.30: Cvičeníčko rodičů a dětí (od cca
18 měsíců).
St 15.00–17.00: Kolíbka – novinka – možnost při-
jít pro maminky s nejmenšími. 
St 17.00–19.00: Poradna přirozeného plánování
rodičovství, je nutné se předem přihlásit na tel.
777 200 431 paní Erika Oberfalcerová.
Čt 9.00–12.00: Herna pro děti od 0–2 let. 
Čt 11.00–11.45: Břišní tance pro maminky
s nejmenšími.

Pá 9.00–12.00: Otevřená herna.
Pá 10.00–11.00: Šikulové, s pomocí maminky si
děti mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky.

Připravujeme: Břišní tanec pro ženy v pondělí
v podvečer. Zájemkyně hlaste se co nejdříve.
Cvičení pro maminky v dopoledních hodinách (ter-
mín bude upřesněn).
Hledáme ochotné studentky, které by v rámci pro-
gramu pro maminky pomohly s hlídáním
a programem pro děti od 2 do 6 let. Možno i jako
praxe. Informace u koordinátorky.

Více na www.mc-domecek.cz

Sbor CB Jižní Město
E-mail: jizni.mesto@cb.cz
www.cb.cz/jizni.mesto, tel.: 605 809 950

Kulturní přehled

II www.praha11.cz

14. 10., 19.00: Jazzový koncert. Jana Koubková –
zpěv, Vojtěch Eckert – klavír, Tomáš Liška – kontra-
bas.
15. 10., 19.00: Alexander Schonert – Jewish Vio-
lin.
20. 10., 19.00: Šansonové setkání. Rudolf Pellar,
Milan Jíra, Jan Petránek v alternaci Marta Balejová
nebo Filip Sychra a host pořadu. Z cyklu „Šanson,
věc veřejná“.
22. 10., 19.00: Voxtet, smíšený vokální jazzový
soubor.
29. 10., 19.00: In Camera Caritatis, Dana Mimro-
vá – flétna, Jan Mareček – viola, Václav Vomáčka –
violoncello.
30. 10., 19.00: Kytarové obrazy, Tomáš Berka,
Adam Pavlíček.
3. 11., 19.00: Koncert Jaroslava Svěceného
a jeho hosta.
GALERIE:
Velká galerie: 
8. 10.–2. 11.: Rudolf Mikyška, obrazy.
Malá galerie: 
8. 10.–2. 11.: Michal Halva, obrazy.
Schodiště: 
Tvrz a region v historii, novelizovaná trvalá expozi-
ce Muzea Prahy 11, starší i nedávná minulost Pra-
hy 11.
Jižní Město očima Karla Schebesty I: Když vyrů-
stalo Jižní Město II.
POHÁDKY:
5. 10., 15.00: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, stu-
dio Damúza.
12. 10., 15.00: O třech kůzlátkách, Divadlo na ko-
lečku.
19. 10., 15.00: Nejkrásnější příběh světa, divadlo
Bořivoj Praha.
26. 10., 15.00: Princezna na hrášku, divadlo Kap-
sář. 

Více na www.chodovskatvrz.cz
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Po 16.00: Nízkoprahový sportovní a turistický klub.
Po 17.00: Turistický oddíl Lumíci.
St 15.30: Výtvarná dílna pro děti.
Taneční kurzy pro dospělé, každé úterý začátečníci
18.45–20.30, pokročilí 20.30–22.15, od 4. 11.
Anonymní alkoholici, každou středu 17.30.
Setkání klubu Kajman (Klub autorů Jižního Města),
každé poslední úterý v měsíci.
Klub křesťanských seniorů se schází v objektu
KCMT každé druhé pondělí v měsíci.

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2008:
9. 10., 10.00: PhDr. I. Špaňhelová: Agresor a oběť
v útlém věku, přednáška v rámci Denního klubu.
3. 10., 16.00: Ing. Karel Tomek: Austrálie, před-
náška v rámci Klubu seniorů.
6. 10., 19.00: Filmový klub.
7. 10., 19.00: ZUŠ Na Trhanovském náměstí,
Hostivařský komorní orchestr, koncert.
23. 10., 9.30: Domeček, divadlo pro děti.
28. 10., 18.00: Siamsoiri Kilkenny – koncert irské
skupiny.

Více na http://chodovska.farnost.cz

Dům dětí a mládeže 
Jižní Město
Šalounova 2024, Praha 4
tel.: 272 929 545, 272 917 077
e-mail: sal@ddmjm.cz
Pobočka: Květnového vítězství 2126, Praha 4
tel.: 272 911 520, e-mail: kve@ddmjm.cz

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2008:
U příležitosti výročí 70. let kostela na Chodově je
připravena výstava z historie farnosti a kostela.
Přístupná je od září 2008 do dubna 2009 každou
neděli od 9.30 do 12.00 hodin ve farním sále.

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Út–pá 9.30–12.30: Denní klub pro maminky
s dětmi. 
Po 17.00: Dramatická dílna pro děti a mládež
(pro amatérské herce, scenáristy, hudebníky…).

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2008
4. 10., 9.30–11.30: Výtvarná dílna s Věrou, šiško-
vání, výroba zvířátek, autíček apod. ze šišek, Šalou-
nova.
4. 10., 9.30–17.00: Keramická dílna, nutné přihlá-
šení, Šalounova.
4. 10., 8.30–14.00: Za pražská humna pěšky i na
kole, turistický pochod Kunratickým lesem. Start
u stanice metra Chodov.
11. 10., 9.00–13.00: Turnaj ve stolním tenisu,
Šalounova.
18. 10., od 10.00: Podzim v Domečku, výtvarné
dílny a hry, Šalounova, Květnového vítězství.
18. 10., 9.00–12.00: Podzimní burza, Šalounova.
18. 10., 9.30–19.00: Taneční workshop, Květno-
vého vítězství.
19. 10., 14.00–16.00: VOSA, otevřený volejbalo-
vý turnaj, ZŠ Ke Kateřinkám, tělocvična.

Více na www.ddmjm.cz

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

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2008:
3.–5. 10.: Výjezd na  Freeze Fest do Milovic (hud-
ba, divadlo, tanec, workshopy…).
8. 10.: Filmový klub.
15. 10.: Vaření – palačinky!
16.10.: Liga Kick – it! 3 (turnaj ve stolním fotbál-
ku).
22. 10.: Výtvarná dílna – Sítotisk.
28. 10.: Tematický den ke Dni vzniku Českoslo-
venska.
Připravujeme: filmový klub, výtvarná dílna, turnaj
ve fotbálku… 

Více na www.proximasociale.cz

Proxima Sociale
občanské sdružení
Rakovského 3138, Praha 12-Modřany, 
tel.: 241 770 232, 
e-mail: office@proximasociale.cz

Římskokatolická farnost
U KOSTELA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

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

Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2008:
1. 10., 19.00: Průniky spirituality do zaměstna-
neckých organizací. Přednáší Mary Pearson, 
tlumočí prof. MUDr. Pavel Grof, DrSc., prof. RNDr.
Anna Strunecká, DrSc.
2. 10., 19.00: Hlubší vhled do mezilidských vzta-
hů. Přednáší Mgr. Alžběta Šorfová Kalousková.
3. 10., 19.00: Poetická čajovna Jarmily Moosové
11 – Mystérium kříže. Hudební doprovod Eva Dvo-
řáková.
7. 10., 19.00: Jak i přírodní cestou řešit vážné
zdravotní problémy. Beseda s MUDr. Petrem For-
mánkem.
8. 10., 19.00: Mayský kód. Spirálovitý vývoj dějin
a lidstva z pohledu starých Mayů se završením
v roce 2011–2012. Přednáší Ing. Adolf Inneman,
PhD.
9. 10., 19.00: Změny paměti kosmu a lidská čin-
nost. Existuje vědomé zlo? Přednáška doc. Ing. Mi-
loslava Krále, CSc.
12. 10., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mant-
ry. Richard Holický.
14. 10., 19.00: Svámí z Rámakršnovy mise vzpo-
míná na Ramanu Maháršiho. Přednáší filozof, jo-
gín, PhMr. Rudolf Skarnitzl.
15. 10., 19.00: Znovuzrození ženské síly
a moudrosti. Ve 21. století má nastat renesance
ženství, ženského potenciálu. Přednáší Mgr. Alžbě-
ta Šorfová Kalousková.
16. 10., 19.00: Feng Shui: Nejnovější technické
novinky v bydlení. Přednáší Ing. Mojmír Mišun.
17. 10., 18.30: Jméno, osud, zdraví. Přednáší
prim. MUDr. Ivan Rusnák, CSc.
21. 10., 18.30: Mantra terapie diabetes. Křest
CD Josefa Kořenka vydavatelství Supreme.
22. 10., 19.00: O cestě člověka ke světlu. Před-
náší Ing. Pavel Karpeta.
23. 10., 19.00: Etikoterapie – cesta ke zdraví
a harmonii. Přednáší etikoterapeutka Zdenka Hoff-
manová.
29. 10., 19.00: Cesta světla. Via Lucis – myšlenky
J. A. Komenského. Úvodní slovo Adolf Innemam,
projekce obrazů a snímků NASA z vesmíru Zdeněk
Hajný, přednes Gabriela Filippi a Milan Friedl, hu-
dební doprovod Petr Tvrdek.
30. 10., 19.00: Setkání se sv. Františkem z Assisi.
3. Třetí část cyklu se věnuje posledním letům Fran-
tiškova života. Přednáší Jan František Tichý.

Galerie - KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA
st–ne 15.00: Vesmírná píseň.

so-ne 17.00: Putování vesmírem.
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 nově otevřena stálá výstava obrazů,
knih, hraček Zdeňka Milera, Emilie a Kateřiny Mile-
rových.

Více na www.cestykesvetlu.cz

Galerie Cesty ke světlu
Zakouřilova 955/9, 149 00 P11-Chodov
tel.: 272 950 557, 
e-mail: galerie@cestykesvetlu.cz 

Dopravní spojení:
zastávka bus U Kunratického lesa, spec. bus pro
vozíčkáře č. 1, bus č. 122 a 177 z metra C Chodov,
Opatov.

Internet a podstatnou část našich služeb poskytu-
jeme pro držitele ZTP/P zcela zdarma, velké ceno-
vé slevy máme také pro držitele ZTP, studenty, dě-
ti a seniory.

Kurzy:
PC kurzy: na dobu od září do prosince obsazeny,
přijímáme přihlášky na individuální kurzy čtvrtletní
nebo měsíční na leden–březen 2008.
Kurzy Aj: středa od 15.00 pro pokročilé, od 16.30
pro začátečníky. Můžete se ještě přihlásit.
Výstavy: 
„Barevná setkání“ členů kroužku arteterapie
AMD v Petýrkově ulici. 
14. 10.: Vernisáž výstavy členů kroužku Otevřený
atelier.

Více na www.zelenyptak.cz

Zelený pták
Počítačový klub pro zdravotně postižené

U Zeleného ptáka 1158, Praha 4-Kunratice
tel.: 271 913 590, mob.: 607 534 184
e-mail: zelenyptak@zelenyptak.cz

PRAVIDELNÉ PROGRAMY: 
Ne 9.30: Bohoslužby.
Út 9.30–12.30: Mateřské centrum Pramínek.
Út 19.00: Přemýšlíme nad Biblí. 
Z PROGRAMU V ŘÍJNU 2008:
8. 10., 19.00: Church of the Reformation Choir 
z Capitol Hill, Washington, USA, koncert pěvecké-
ho sboru.
18. 10., 18.00: Ekumenické bohoslužby.
23. 10., 19.00: Eva Henychová, koncert písničkář-
ky a kytaristky. 
1. 11., 17.00: PRANIC, koncert skupiny. 

Více na www.jizni-mesto.evangnet.cz.

Sbor  ČCE Jižní Město 
Donovalská 2331/53
E-mail: jizni-mesto@evangnet.cz
www.jizni-mesto.evangnet.cz
Telefon: 272 659 259; 739 244 681 

Petr a Lukáš Gruberovi: 
Vzpomínky z cest 

(fotografie z Řecka a ze Skotska)

7. 10.–30. 10. 2008
• po, st: 8.00–17.30 • út, čt:
8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00

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

w
w

w
.s

k
ri

n
e
v
la

c
h

.c
z

v
la

c
h
p
a
v
e
l@

v
o
ln

y.
c
z

ÚČELNÉ 
A HEZKÉ

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. Zá-
ruční 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

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

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

Přijatelné cenyPřijatelné ceny

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 (zá-
věsy, záclony)

■ župany pánské, dámské, osušky, ručníky

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

ELEKTRIKÁŘE 
přijme firma z Prahy 4, dobré platové podmínky

požadujeme: zručnost při montáži a oživování rozvaděčů
podmínka: vyhláška č. 50 a řidičský průkaz sk. B

informace na telefonu 602 396 080

PROJEKTANTA elektro
přijme firma z Prahy 4, dobré platové podmínky
projektování: elektrických zařízení a rozvaděčů

podmínka: §10 Vyhl. č. 50/1978 Sb. 
a řidičský průkaz sk. B

informace na telefonu 602 396 080

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

ZATÉKÁ VÁM DO BYTU?
Odstraňujeme zatékání do bytů renovací dilatačních spár panelových domů

Rekonstrukce horolezeckou technikou
Různé technologie

mobil: 602 212 040, www.araneuss.cz, 
e-mail: p.dotzauer@seznam.cz

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
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

Před nedávnem jsme navštívili prostory roz-
hlasové stanice Českého rozhlasu Regina a při
té příležitosti jsme si povídali s pověřenou šéf-
redaktorkou Kristýnou Štanderovou, která
nám ochotně odpověděla i na několik otázek.

Jak byste charakterizovala ČRo Regina?
Český rozhlas Regina je pražským metro-

politním rádiem (na frekvenci 92,6 FM), které
chce být dobrým a zajímavým společníkem
všech Pražanů i návštěvníků metropole. Je
rozhlasem veřejné služby, což v praxi zname-
ná, že jeho prioritou je poskytovat kvalitní
a všestranný informační servis ze všech ob-
lastí života pražského regionu. Je studiem,
které je tu pro své posluchače, pro občany
všech městských částí.

Co konkrétně posluchačům nabízíte?
Za všechny příklady alespoň tyto: Servi-

sním a v České republice jedinečným projek-
tem, který slouží a pomáhá lidem, je nepřetr-
žitý proud dopravních informací a hudby
v podobě pořadu Bezstarostná jízda. Od pon-
dělí do pátku vždy od 7.00 do 9.00 a od
16.00 do 19.00 hodin (tedy v době doprav-
ních špiček) vysíláme aktuální přehled pro řidi-
če i cestující MHD o situaci na pražských silni-
cích. Od října pořad prodloužíme o hodinu –
budeme ho vysílat již od 15.00 hod. Řidiči vo-
lají na bezplatnou linku 800 900 500, aby in-
formovali o nehodách, kolonách a jiných pro-
blémech na komunikacích v metropoli. Úspěš-
ně spolupracujeme se společností Global 
Assistance, a. s. a dispečinkem Technické
správy komunikací, kde využíváme všechny
dostupné dopravní kamery ve městě. Naše in-
formace jsou rychlé, přesné, věcné a aktuální.
Pořad má záštitu primátora hlavního města
Prahy Pavla Béma.

V pravidelné rubrice Co Vy na to, pane sta-
rosto/starostko? nabízíme odpovědi praž-
ských starostů na konkrétní otázky
a problémy, které pokládají přímo občané Pra-
hy. Dotazy mohou posluchači volat na tele-
fonní záznamník s číslem 272 170 190
a jednotliví redaktoři pak žádají starosty
o konkrétní odpovědi. Rubriku vysíláme každý
pracovní den v 6.35, 10.20 a 14.50 hod.

Český rozhlas Regina nabízí i pohodu
a humor. Každý den je tu pro milovníky dobré
zábavy dvouhodinový pořad Divadlo NOC. Za-
číná ve 20.00 hodin a nabízí úsměvy
z bohatého rozhlasového archivu – snímky,
které jsme si v českých zábavních formátech

oblíbili a které rádi slýcháme i po letech. Ve
22.00 hod. následuje legenda rozhlasového
éteru – Noční proud. Sedm dní v týdnu, sedm
moderátorů s osobitým pohledem na muziku,
hosté, hudební informace, odpočinek – to jsou
tři hodiny našeho živého Nočního proudu.

Jaké jsou vaše další aktivity, které by
mohly posluchače zajímat?

Za všechny jmenujme především dnes již
známé Karlínské filmové léto. Letní kino se
otevírá každý rok koncem června na naší za-
hradě a až do začátku září nabízí na sedmde-
sát filmových titulů. Průměrná návštěvnost je
asi 350 diváků na jedno představení. A když
už jsme u čísel – jedno obzvláště zajímavé –
cena vstupenky je pouhých 25 Kč.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho
spokojených posluchačů, jim pak mnoho zajíma-
vých informací a příjemných chvil strávených
u přijímače naladěného na vlně ČRo Regina.

Andrea Wolfová

Regina je rádiem pro všechny Pražany

KLÍČ 16/2008 9

Dne 1. září 1938 v Chodově začal jako jinde
nový školní rok. Školní kronika sděluje, že do
jedenácti tříd pěti ročníků náleželo 521 žáků
z Chodova a z Hájů. Situace v mezinárodní po-
litice se zostřovala každým dnem. Mnoho ob-
čanů nakupovalo zásoby jídla a protiplynové
masky. Obyvatelstvo se cvičilo v různých po-
mocných a ochranných službách. 24. září by-
la vyhlášena všeobecná mobilizace mužů do
čtyřiceti let. Jeden pozemek na katastru Cho-
dova se upravoval na pozici šesti protiletadlo-
vých děl, určených k ochraně Prahy, a čtyř ku-
lometů. Upravoval se pozemek na polní letiš-
tě. 

Za pár dnů ale nastal pokořující zvrat.
„Pouťová zábava v sokolovně 4. září byla po-
slední ,veselicí‘, neboť s podzimem 1938 po-
stihla naši vlast potupná, pokořující rána,“ pí-
še se v Pamětní knize Sokola Chodov. „Bez
nás o nás v Mnichově ustoupili ,Spojenci‘ vy-
děračské politice Adolfa Hitlera. My jsme se
jim stali zemí ,neznámou a vzdálenou‘, jíž
urvali po tisíciletí nám patřící pohraničí ve

dnech 29. září až 5. října.“ Během následují-
cích deseti dnů naše armáda opustila široký
pás území kolem hranic českých zemí
o rozloze přes 41 590 km2. „Také civilní ob-
čanstvo muselo z určeného prchati…“ Školní
kronika sděluje, že pro děti z pohraničí byla vy-
konána sbírka šatstva, „jež bylo zasláno své-
mu účelu. Děti přinesly hodně věcí pro své ka-

marády.“ Také do Chodova a Hájů se přestě-
hovaly některé rodiny z pohraničí. Probíhala
demobilizace armády. 

Brzy přestaly tělocvičné aktivity v nové
chodovské sokolovně, protože byla zabrána
pro ubikaci pracovního tábora. Chystalo se za-
hájení prací na československé dálnici…

Jiří Bartoň

Bezstarostná jízda
Pondělí až pátek v 7.00–9.00
hod. a 16.00–19.00 hod. vám
pomáhá ČRo Regina projet Pra-
hou. Pořad je určen pro řidiče
i cestující městskou hromad-
nou dopravou. Zavolejte nám
na bezplatnou řidičskou linku
800 900 500. Každý den má je-
den z vás šanci vyhrát pohonné
hmoty za 1 000 Kč od společ-
nosti OMV. Buďte našimi spolu-
jezdci na frekvenci 92,6 FM.

Pověřená šéfredaktorka 
Kristýna Štanderová. FOTO: ARCHIV ČRo REGINA

Proti toku času (5) 

Poslední veselice

Dnešní Starochodovská ulice 
v popisovaných letech. FOTO: FONDY MUZEA MČ PRAHA 11 
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

Řádky z kroniky Chodova 
„1. ledna 1921 zahájil zde činnost svou úřad
potravní daně.“ Tak pokračuje kronika
z dvacátých let 20. století. Nalézá se při silni-
ci pražské mezi osadou Chodovcem
a Chodovem (č.p. 65). Jeho zřízením rozděle-
na obec tak, že Chodovec nalézal se v pásmu
potravní čáry, kdežto osady Chodov
a Litochleby jsou mimo uvedené pásmo. Služ-
bu finanční pak vykonávali v této době násle-
dující finanční strážníci:“ Jména nebyla vyplně-
na.

Spolky, které v obci působí, zaznamená-
vám v knihu tuto dle postoup. časové, jak
v obci vznikly. Nejstarším spolkem místním
jest: 1.) „Chodovec“. Založen byl r. 1887. Při

svém založení čítal členů: 25. Prvým předse-
dou byl: Josef Tah (?). Prvým jednatelem: An-
tonín Štolc. Nynějším předsedou jest: Chru-
dimský Josef, jednatelem jest: Linha Josef. 2.)
Vzdělávací a podpůrný spolek „Vlastimil“ za-
ložen byl r. 1897. Při svém založení čítal čle-
nů 20. Prvním předsedou byl František Kosi-
na. Prvním jednatelem byl Antonín Fryš. Ny-
nějším předsedou je Kozel Josef. Nynějším
jednatelem je Svoboda Frant. 3.) Sbor dobro-
volných hasičů v Chodově založen byl
v květnu 1894. Prvým předsedou byl Jan Ře-
hák. Prvým jednatelem Anton. Vokůrka. Pr-
vým velitelem Anton. Javůrek. Nynějším sta-
rostou je Ant. Fryš. Nynějším jednatelem Jo-
sef Řehák. č. 10. Nynějším velitelem Mir. No-
vák. Při svém založení sbor čítal: 25 členů čin-
ných, 28 (členů) přispívajících.“ 

(Pokračování.)
Vypsal Jiří Bartoň 

10 www.praha11.cz

V dočasné expozici Muzea městské části Pra-
ha 11 v opatovské knihovně předal starosta
městské části Mgr. Dalibor Mlejnský spolu
s místostarostou Mgr. Milanem Česalem
v zahajovací den letošních 11 dnů Prahy 11
první symbolické „domovské listy“.  Byly urče-
ny těm, kdo darovali muzeu sbírkové předmě-
ty a vyjádřili i tím přátelské a sousedské vzta-

hy v Praze 11. Na tomto setkání pan starosta
také pokřtil Herold, první letošní digitální zpra-
vodaj našeho muzea. Cédéčko začíná novou
ediční řadu. Obsahuje statě, mapy, fotografie
i kopie dokumentů – zde je celá Pamětní kniha
TJ Sokol, založená roku 1925. Některé knihov-
ny a občanská sdružení již CD převzaly, na dal-
ší obdobná místa je expedováno. Jiří Bartoň 

Památné kameny u nás 

Keramická tvarovka
Keramický památníček má standardní rozměr
jednoho obkladového článku stěn ve stanici
metra Opatov. Odborně se těmto článkům ří-
ká tvarovky. Na stěnách nástupiště i jinde ve
stanici je jich mnoho, v různých hnědavých od-
stínech. Prodloužená trasa metra C2
z Kačerova do Hájů má jako celek jednu pa-
mětní desku v Hájích, o které už byla řeč. Tam-
ní stanice je obložena mramorovými deskami
a plechem, třem ostatním byla přiřčena zdán-
livě skromnější keramika. Vyzařují zato poklid
a teplo, jako stará pec nebo dávná dlažba,
a mnoha cestujícím sdělují, že budou už brzy
doma. Na severní straně nástupiště na Opa-
tově, až úplně vzadu, nese jedna výše umís-
těná tvarovka značku podniku, ve kterém ke-
ramické obložení vzniklo. Jde o podnikovou
reklamu a tak ji nebudeme citovat. Třeba si
tvarovku někdy najdete sami. Nachází se tam
od roku 1980, kdy byly stanice dokončovány
a v listopadu otevřeny. Tahle vznikla podle
projektu Ing. arch. Jiřího Navrátila
a akademického sochaře Michala Flašara. Při
otevření se jmenovala Družba. 

Jiří Bartoň

Bývalý akcíz – úřad potravní 
daně ve stavební proměně v r. 2000. 
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Digitální sborník o minulosti 

Začátkem října odvysíláme tyto reportáže:
6. října
■ 11 dnů Prahy 11 – Bezpečné Jižní Měs-

to a BESIP.
■ 11 dnů Prahy 11 – Slavnostní otevření

víceúčelového hřiště Prašná.
■ 11 dnů Prahy 11 – Dobytí Jižního pólu.
■ 11 dnů Prahy 11 – KC Zahrada (cirkus.

plakáty, koncert).

■ 11 dnů Prahy 11 – Jižní Město ve vzdu-
chu aneb Balonstory.

13. října
■ Ozdravné pobyty – podzimní etapa.
■ Vznik seriálu o památkách Jižního Měs-

ta.
■ 100. výročí Sokola Chodov.
■ Pražské cyklozvonění.
■ Svatováclavský jarmark.

Televizní Aktuál ve vysílání

FOTO: DANA FOU

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Starosta D. Mlejnský a jeho 
zástupce M. Česal při křtu zpravodaje. 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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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
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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.

Chodovský kostel
má sedmdesát 
V září oslavil 70 let vystavění a vysvěcení cho-
dovský farní kostel sv. Františka z Assisi. Na
společnou bohoslužbu byli pozváni kněží, kteří
zde v minulosti sloužili. Hlavní celebrant, gen.
vikář Pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík,
byl duchovním správcem farnosti v letech
1992–1995. Další host, Mons. Miroslav Vág-
ner, zde působil v letech 1951–1958, kdy do-
šlo k úpravě interiéru a pořízení nástěnné fres-
ky se sv. Františkem od ak. malíře Kolaříka.

Výstava z historie farnosti je přístupná do
dubna 2009 každou neděli od 9.30 hod. do
12.00 hod. ve farním sále. red

Slavnostní atmosféra 
při společné bohoslužbě 
v chodovském kostele. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

V tržní ekonomice je pronájem bytu služba ja-
ko každá jiná a za služby se platí. Situace na
trhu s bydlením je také přirozeně závislá na
hospodářských procesech na úrovni celého
státu. Zvyšují se ceny energií, rostou náklady
na údržbu a další návazné položky potřebné
k zajištění kvalitní správy bytového fondu svě-
řeného MČ Praha 11. Mnozí nájemníci
v zářijových dnech dostali vyrozumění
o zvýšení nájemného, kte-
ré nastane od 1. ledna příš-
tího roku. Nejedná se
o zvýšení plošné, neboť
podle zákona jsou některé
skupiny nájemníků vyjmu-
ty. Poslední nárůst nájem-
ného se uskutečnil letos
v březnu, a to ze 45 Kč na
60 Kč/m2. Od začátku roku 2009 se navýší
základní měsíční nájemné na cca 80 Kč/m2.
Pro kontrolu správnosti výpočtu nájemného
ze strany městské části může občanům po-
sloužit také kalkulační pomůcka na interneto-
vých stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Zmiňované zvýšení nájemného může ně-
které z našich spoluobčanů dostat do složité
životní situace. Není však proč si zoufat. Do
podobné situace se může dostat kdokoliv
z nás a MČ Praha 11 si je jako pronajímatel
vědoma určité zodpovědnosti v této oblasti.

Proto v rámci svých možností vždy byla a je
připravena v nouzi pomoci sociálně nejslab-
ším spoluobčanům. Vždyť bydlení je nejzá-
kladnější sociální potřeba.

Jak tedy řešit případné obtíže spojené
s navýšením nákladů na bydlení? Možností je
hned několik. Nájemník může byt pronajíma-
teli vrátit a získat bydlení v domě s pe -
čovatelskou službou, může si také byt vymě-

nit v rámci své rodiny či se
sousedy v domě nebo
s někým ze seznamu kan-
didátů vedeným měst-
skou částí. Další možností
je do bytu přihlásit své pří-
buzné. V neposlední řadě
je možné taktéž požádat
stát o příspěvek na bydle-

ní, který přispívá ke krytí nákladů na bydlení
rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Ná-
rok na příspěvek závisí na příjmech rodiny, ni-
koliv však na tom, zda jde o byt nájemní,
družstevní nebo v osobním vlastnictví či ro-
dinný dům.

Další informace, pomoc nebo radu získáte
na úřadu městské části na bytovém oddělení
Odboru majetkoprávního v Ocelíkově ulici
672 a také na Odboru státní soc. podpory
v Bohúňově ulici 1553.

Daniel Potocký

Jak řešit bytovou situaci?
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
CHLAPEC SE OPIL. Ve večerních hodi-
nách 27. srpna hlídka strážníků OŘ MP
Praha 11 obdržela ano-
nymní oznámení, že v
Michnově ulici na dět-
ském hřišti leží opilá
osoba. Po příjezdu na
místo strážníci objevili
bezvládné tělo chlapce,
jenž byl zaklíněn v prolézačce. Jelikož
chlapec nejevil známky života, hlídka
strážníků zahájila resuscitaci a přivolala
rychlou záchrannou službu. Záchranáři
zjistili, že chlapec je silně podnapilý,
strážníci prohledali okolí a nedaleko na-
lezli krabici od levného vína. Následně
strážníci vypátrali, že mladistvému bylo
víno prodáno v nedalekém obchodě, je-
hož majitel je vietnamské národnosti. Pro
podezření ze spáchání trestného činu by-
la celá věc předána Policii České republi-
ky a chlapec byl převezen do Fakultní ne-
mocnice Motol k dalšímu vyšetření.

AGRESIVNÍ PES. Na linku 156 bylo ve-
čer 5. září oznámeno, že v nonstop baru
Blankyt v Matúškově ulici pes pokousal
hosta zařízení. Po příjezdu na ohlášenou
adresu strážníci zjistili, že pes jednoho
z návštěvníků provozovny pokousal pří-
tomnou ženu, která měla tržnou ránu na
obličeji. Hlídka ženě ihned poskytla první
pomoc a přivolala rychlou záchrannou
službu. Mezitím strážníci také zjistili ma-
jitele psa, který jim na vyžádání předložil
očkovací průkaz kvůli kontrole přeočková-
ní čtyřnohého útočníka proti vzteklině.
Rychlá záchranná služba převezla ženu 
k dalšímu ošetření do Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady a celý případ stráž-
níci předali k došetření na Policii ČR.

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ. Dopoledne 7.
září prováděla hlídka strážníků
v Milíčovském lese kontrolu majitelů psů
zaměřenou na jejich volné pobíhání, kte-
ré je v této lokalitě zakázáno. Během ob-
chůzky strážníci zjistili tři případy, kdy ma-
jitel nedodržel toto nařízení. Pro podezře-
ní ze spáchání správního deliktu byly pro-
to tyto případy oznámeny na úřad MČ
Praha 11 k dořešení.

ALKOHOLOVÝ PIKNIK U METRA. Při
běžné hlídkové činnosti si 8. září hlídka
strážníků všimla dvou mužů u metra Roz-
tyly, kteří popíjeli alkoholické nápoje na
místě zakázaném vyhláškou hl. m. Prahy.
Následnou lustrací strážníci zjistili, že po
dotyčných konzumentech holdujících al-
koholu na nedovoleném místě je navíc vy-
hlášeno celostátní pátrání Policií České
republiky. Z tohoto důvodu strážníci oba
muže předvedli k dalšímu šetření na míst-
ní oddělení republikové policie.

Radní Janeček skončil třetí
Druhý závod dakarské série Pax Rally
v Portugalsku už má svého vítěze. Stal se jím
Francouz Peterhansel na Mitshubishi. Až do
poslední páté etapy, která se jela v okolí Porti-
mao, přitom startovní pole vedl Španěl Sainz.

Do cíle dorazily i obě posádky Offroad
Centra Praha. Pacovský s Chytkou nakonec
vybojovali 17. místo a radní Prahy 11 Jiří Ja-
neček s navigátorem Jiřím Wolfem 26. místo.
Pražský a zároveň jihoměstský radní Janeček

byl se svým umístěním na-
konec spokojen, protože
kromě toho získal i třetí
místo v kategorii T2 sériově
vyráběných dieselových vo-
zů. „V tak silné konkurenci,
jaká tu byla, mě to moc tě-
ší,“ líčil Janeček s tím, že
test v podání Pax Rally se
vydařil. „Nasbírali jsme řadu
cenných zkušeností, vy-
zkoušeli si jízdu na písku
a v horách, což jsou právě
ty povrchy tratí, kterými se
budou vyznačovat etapy
náhrady za Dakar rallye
v Argentině a Chile,“ dodal.

red

Sokol na Chodově slavil sto let
Tělovýchovná jednota Sokol Chodov pořádala
v sobotu 6. září akci u příležitosti 100 let 
trvání tělovýchovné jednoty. Vše vypuklo ve
12 hodin, kdy byl volně přístupný celý areál.
V budově Sokola byla zároveň speciálně pro
tento den nainstalována výstava, která zo-
brazuje historii celého areálu. Od 14 hodin za-
čal hlavní program, kterého se zúčastnil také
starosta Dalibor Mlejnský, který si povídal
s pamětníky nejen o dobách dávno minulých,
ale i o současnosti. Oslava se uskutečnila
v budově chodovské sokolovny, která je upro-
střed Starochodovské ulice. red

12 www.praha11.cz

Zhlédnout 
výstavku o historii jednoty 

přišlo mnoho návštěvníků. FOTO: JOSEF ŠKVOR

Starosta Mlejnský se 
zájmem naslouchal pamětníkům. FOTO: JOSEF ŠKVOR

FOTO: ARCHIV
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● 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.
● CHCETE PRODAT BYT? Máte hrůzu z realit-
ky? Obraťte se na poradnu. Tel.: 284 693 533
www.realitniporadna.cz.
● 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.
● HLEDÁME BYT K PRONÁJMU v Praze
a okolí. Gars. 1+1 do 10 000 Kč nebo 2+kk do
13 500 vč. popl. Zařízení na dohodě. Telefon:
220 806 245, 605 845 088.
● PRODÁM DR. TŘÍPOKOJOVÝ BYT u metra
Háje v domě po rekonstrukci. Dále pak koupím
menší byt (OV nebo DV) také v Praze 11. Info
na tel.: 607 686 460. 

● 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).
● OPRAVY A PRODEJ PRAČEK – Elvis-Je -
řábek, např. Philco, Zanussi, Electrolux, Goren-
je, Tatramat, Whirlpool, Romo aj. Tel.: 272 934
024, 267 910 496, 605 258 010.
● 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
● MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ, LAKÝRNICKÉ
práce. Telefon: 606 227 390.
● 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.
● 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.
● 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.
● DÁMSKÁ KREJČOVÁ ODBORNĚ PORADÍ
s přihlédnutím k postavě, věku, materiálu, vzo-
ru… Šití na míru, opravy. J. Majerová, 
P4, Zakouřilova 94, tel.: 272 929 597.
● PROJEKTY NA OHLÁŠENÍ a ke stavebnímu
povolení (dle nového stavebního zákona) – re-
konstrukce byt. jader a bytů, regenerace pa-
nel. objektů, inženýrská činnost. Telefon: 731
060 583.
● MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ – MALEČEK. Ta-
petování pestruktou, úklid, barvy dle vzorníku
– kvalitní práce za rozumné ceny. Telefon: 603
475 667, www.123malovani.cz
● TRUHLÁŘSKÁ POHOTOVOST, výroba na
míru, opravy, úpravy – kuchyně, pokoje, podla-
hy, stavebně truhlářské práce. Montáže nábyt-
ku. Telefon: 603 763 648.
● OPRAVY PRAČEK+MYČEK zn.: PHILCO,
CROSLEY, KONRAD, ZANUSSI, ELECTRO-
LUX, WHIRLPOOL, GORENJE, ARISTON, IN-
DESIT. 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
● REKONSTRUKCE BYTOVÝCH I NEBYT.
prostor, zednicko-obkladačské, štuky stěn,
malování aj. Práce. Kvalita a nízké ceny. Tel.:
739 613 488. E-mail: jin60jir@seznam.cz
● 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.
● THAJSKÉ  A ČÍNSKÉ MASÁŽE, blízko metra
Háje. Nabízí zkušená masérka. Objednávky na
tel.:773 203 325.
● DOUČOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA DĚTÍ
na ZŠ. Individuální přístup, hravou zábavnou
formou. 200 Kč/hod., e-mail: hanysg@sez -
nam.cz, tel.: 776 277 718.
● ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK a mytí oken.
Také o víkendech. Pravidelné úklidy kanceláří.
Tel.: 272 932 464, 737 566 189.

● INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY –
PROCHÁZKOVA ŠKOLA – dle Vaší pokročilos-
ti, věku i času, výuka u Vás nebo v učebně
Švabinského 39, Chodov, od 200 Kč/hod.

Tel.:246  097 615, 732 233 701, mail: pro-
chazkovaskola@centrum.cz
● ALTERNATIVNÍ MEDICÍNOU POMOHU, lev-
ně, rychlé objednání, zkušený lékař, vyš. páte-
ře za 30 Kč. Prodám olej obrazy (moře, Praha,
krajiny), cena dohodou. Info 606 802 598.
● BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-prodává-
me: ledničky, porcelán, obrazy a likvidace po-
zůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na universitním
statku 1a, P10-Malešice. Tel.: 603 865 336,
274 779 716.
● PŘIJMEME KADEŘNICI NA JM-PRAHA 4.
Prosím volejte 607 560 953.
● PŘENECHÁM ZAVEDENÝ OBCHOD
s textilní galanterií a punčochovým zbožím na
JM. Velikost 38 m2, nízký nájem. Cena doho-
dou. Tel.: 604 929 005.
● HLEDÁME KANCELÁŘ nebo obchodní pro-
stor k dlouhodobému pronájmu na Jižním
Městě. Nerušící činnost. Tel.: 732 174 735.
● HLEDÁM BRIGÁDU NEBO PRÁCI, jsem stu-
dent VŠ-kombinované studium. Prosím, nabíd-
něte. Mobil: 737 811 678.
● ANGLICKÝ VÝBĚROVÝ SECOND HAND
(Hrabárna), dospělé-dětské, super ceny
30–100 Kč, tržnice Pankrác. Po–Pá 8–17
hod., So 8–12 hod.
● LEVNÉ: MONTÉRKY-MASKÁČE-VESTY-
bundy-černé a zelené kapsáče-bombry-svetry-
farmářky. Po–Čt 9–17 hod. tržnice Pankrác,
So–Ne 8–14 hod. trhy Kolbenova.

INZERCE
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NABÍZÍME VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ
KREACE, s. r. o.

Jihlavská 70, Praha 4 
tel.: 261 263 137
fax: 261 263 138
kreace@kreace.cz

VÝPRODEJ KOL 2008 sleva 30 %

KL_16_2008:Sestava 1  9/18/08  1:46 PM  Stránka 13



RELAX
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První vylosovaní autoři správných soutěžních odpo-
vědí na výstavě Bylo nebylo  v opatovské knihovně
jsou: Martin Škupil, Blanka Finglerová, Martin Prá-
šil, Jana Chalupová a Josef Koudelka.  Upomínkové
ceny jim budou předány po ukončení výstavy. 

Léto uběhlo jako voda, a aby všední dny neby-
ly šedivé, cykloturistický oddíl UFO ve středu 
1. října od 15.30 hod. pro vás pořádá
v Centrálním parku tradiční závodnické odpo-
ledne. Za symbolické startovné 30 Kč budete
mít možnost změřit své síly a vyhrát některou
ze zajímavých cen od sponzora závodů Cyklo-

sportu KERN. Podzimní cyklokros je určen pro
všechny kluky a holky ve věku od 6 do 18 let,
které rozdělíme do kategorií podle věku. Cílem
závodníků je projet vytyčenou tratí v prostoru
Centrálního parku (poblíž Opatova) v co nejkrat-
ším čase. Jednotlivé kategorie se liší počtem
okruhů s tím, že jeden okruh má délku zhruba
800 metrů. Každý závodník musí mít vlastní
kolo (doporučujeme horské nebo crossové)
a cyklistickou helmu. Časy startů všech katego-
rií a další info na www.oddilufo.estranky.cz.
Nejdříve odstartují nejmladší kategorie, výsled-
ky budou vyhlašovány průběžně hned po závo-
dě. Registrace se uskuteční na místě od 14.30
hod. Pokud patříte mezi sportovněji založené
rodiče, neváhejte a přijďte také, pro vás máme
připravenu speciální kategorii – rodinná štafe-
ta. Navíc každý závodník dostane malé občer-
stvení.

Děkujeme městské části Praha 11 za fi-
nanční podporu akce a těšíme se na startov-
ní čáře na viděnou! 

Jaroslav Hejný, 
cykloturistický oddíl UFO

Podzimní cyklokros 2008 
na Jižním Městě

S podzimem přilétají draci
Příznivce létajících draků a podzimu zveme
18. října na travnatou pláň u metra Opatov.
Právě tady se uskuteční od 14.00 hodin tra-
diční drakiáda YMCA. Můžete se těšit na sou-
těže v létání a přehlídku rozličných draků, opé-
kání buřtíků a po skončení od 16.15 hod. na
divadélko u Domečku v Modletické ulici.

Bylo nebylo
v knihovně Opatov
Měsíční expozice Muzea městské části s názvem Bylo nebylo
aneb Jak se žilo v Praze 11-Jižním Městě přináší až do konce
září všem návštěvníkům knihovny nepřeberné množství zajíma-
vostí. Mezi ně patří porovnání grafické proměny Klíče, který fun-
guje jako zpravodaj naší rozlehlé městské části od počátku de-
vadesátých let.

FOTO: ARCHIV

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: JOSEF ŠKVOR
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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 MASNY PŘÍBRAM –

AKCE ŘÍJEN: 
Uzená kuřecí čtvrtka – Rabbit Čáslav 1 kg 69 Kč

Šunka standardní – Jan Prantl 1 kg 113 Kč

Vysočina salám – Masna Příbram 1 kg 129 Kč

Šunkové koleno – Leco 1 kg 115 Kč

Uzená plec šálky – Jan Prantl 1 kg 116 Kč

Šunka Mandolína – Leco   1 kg 148 Kč

Koňský točený – Masna Příbram 1 kg 79 Kč

Uzená žebírka-plochá – Leco 1 kg 39 Kč

Chalupářský bok – Jan Prantl 1 kg 119 Kč

Řecký salát – Jan Třešňák 1 kg 49 Kč

Bramborový salát – Jan Třešňák 1 kg 59 Kč

Camping salát – Jan Třešňák 1 kg 89 Kč

Rybí salát s jogurtem – Rybex CZ 1 kg 79 Kč

vhodné i pro BEZLEPKOVOU DIETU !

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.

Zmrazená kuřecí játra
500 g 15 Kč
Nowaco lahůdková směs
350 g 14,50 Kč
Siesta oříšková, mléčná
39 g 3,90 Kč
3 BIT Intenssimo
40 g 7,90 Kč
Čínská vepřová konzerva
415 g 22,50 Kč
Giana fazole
425 g 10,90 Kč

INZERCE
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II. etapa prodeje zahájena

Ke Mlýnu 1, 149 00, Praha 4, Újezd u Průhonic
tel.: 272 690 002, 777 336 805, 777 333 899 
e-mail: g.radev@seznam.cz, www.radev.eu

Zveme vás k ochutnání tradiční čes-
ké kuchyně, vybraných evropských
specialit, velkých salátových mís,
gurmánských pochoutek, atd.
Zajištujeme svatby, rauty, firemní
večírky. Pořádáme country večery 
a diskotéky – 80. léta.

Každý den jiná hotová jídla.

Každou středu ŘÍZKOVÁ MÁNIE
např. vepř. smažený řízek 150 g 
s br. kaší 49 Kč

Otevřeno: Po–Pá 10.00–22.00
So–Ne 11.00–22.00

Vlastní parkoviště ve dvoře.

VLASTNÍ VÝROBNA
UZENIN 

S VZORKOVOU 
PRODEJNOU

Uzeniny vyráběné podle starých
receptur.

AKCE ŘÍJEN
Filety Pangasius 85 Kč
Šunkový salám 79 Kč
Anglická slanina 75 Kč
Anglický bok 89 Kč
Drůbeží šunka zauzená 89 Kč
Vepřový bok s k. 55 Kč
Kuřecí prsa 110 Kč
Vepřové panenky 185 Kč

Otevřeno: Po-Pá 8.00-17.00
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MASO – UZENINY KK
MILOŠ KŘEČEK

KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí–pátek 700–1800 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Ať je podzim, nebo zima, u Křečka je stále prima! 
Pěkné zboží, nízké ceny, nakupujte s námi všemi!

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

✗
Akční ceny na říjen:

Vepřová pečeně s k.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122,90 . . . . . . .99,90 Kč
Kuřecí stehna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49,90 . . . . . . .34,90 Kč
Uzený bok s k.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74,90 . . . . . . .64,90 Kč
Uzená kýta b. k.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129,90  . . . . . .99,90 Kč
Šunkový salám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,90 . . . . . . .99,90 Kč
Bok pikant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134,90 . . . . . .114,90 Kč
Spišské párky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129,90 . . . . . . .99,90 Kč

TRVALE SNÍŽENÁ CENA
TRAMPSKÉ CIGÁRO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,90 Kč

Ceny platí vždy do vyprodání zásob

NOVINKA: Škvarková pomazánka s pažitkou ● Škvarková pomazánka s cibulí
Přijmeme pro naše prodejny řezníky a prodavače. Informace u vedoucího prodejny.

INZERCE

16 www.praha11.cz

VEDOUCÍ PRODEJNY, 
ŘEZNÍK

pro novou prodejnu na Jižním Městě – ulice Mendelova

CO NABÍZÍME: CO OČEKÁVÁME:
- perspektivní zaměstnání - vysoké pracovní nasazení 
- adaptační program pro nové zaměstnance - pozitivní přístup k práci
- přátelský kolektiv  - zájem o práci v obchodě
- pěkné pracovní prostředí - bezkonfliktní povahu 
- motivující finanční ohodnocení   
- příplatky za SO, NE a svátky CO POŽADUJEME:
- pravidelné čtvrtletní hodnocení - středoškolské vzdělání, nebo vyučení v oboru
- vstřícnost při plánování směn - praktické zkušenosti v dané oblasti 
- sociální program pro zaměstnance: 

 ● zdarma týdenní lázeňský pobyt 
 ● penzijní připojištění
 ● odměny při životních a pracovních výročích
 ● zdarma stravování na pracovišti

V rámci našeho několikatýdenního tréninkového programu vás připravíme na vaše budoucí úkoly. 
Metodicky vám poskytneme důkladné zapracování, při kterém vás individuálně povede zkušený kolega.

Pokud vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás na adrese: ZIMBO Czechia, s. r. o., Na Zátorách 8,  
170 00 Praha 7, nebo e-mail: riha@zimbo.cz

je jednou z předních společností působící na českém
trhu se širokou sítí prodejen masa, uzenin a lahůdek.
Díky stabilnímu růstu a neustálému rozšiřování sítě
prodejen v České republice nyní hledá nové kolegy
na pozice
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