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TÉMA

TRADICE NAROZENINOVÝCH OSLAV
Tak jsme sfoukli třicátou druhou svíčku na po-
myslném narozeninovém dortu Jižního Měs-
ta. O tom, co se všechno v rámci oslav naro-
zenin naší městské části odehrálo, jsme už
mnohé řekli a napsali (a naposledy se poo-
hlédneme ještě v tomto vydání Klíče a sou -
hrnné reportáži TV Metropol).

Obecně mám oslavy narozenin rád. Často
je to totiž jedna z mála příležitostí, kdy je mož-
né se v tomto hektickém světě sejít s přáteli,
rodinou, sousedy… zkrátka lidmi, které máme
rádi a na kterých nám záleží. I mě proto těší,
že se nám podařilo založit na Jižním Městě tu-
to narozeninovou tradici. Oslavy jedenácté
městské části – pro lidi z jedenácté městské
části. Setkávali jsme se spolu na koncertech,
při otevírání hřišť a parků, na pivních slavnos-
tech, dni s Integrovaným záchranným systé-
mem, autorských čteních, sportovních turna-
jích i při dalších příležitostech. S kolegy
z radnice jsme si například zahráli basketbal
s vozíčkáři, kteří mimochodem našemu radnič-
nímu teamu dali pěkně do těla a ukázali nám,
jak se dá žít naplno, když se člověk umí poprat
s osudem a nevzdává se. Každý z těch jede-
nácti dnů oslav naší městské části mi přinesl
nevšední zážitek, dozvěděl jsem se o vás,
o nás i sobě spoustu nového. Při ohňostroji po
závěrečném koncertě a oficiálním zakončení
11 dnů Prahy 11 jsem měl dobrý pocit. Osla-
vy narozenin Jižního Města se nám povedly.
Podařilo se nám znovu ukázat, že nejsme čtvrť
tvořená panelovými domy, kde je anonymita
společným jmenovatelem všech obyvatel.
Jsme městskou částí se spoustou zeleně, par-
ků, hřišť a sportovišť. Jsme městskou částí,
která se převléká ze svého šedivého kabátu
a nabízí svým obyvatelům mnoho příležitostí
k zábavě, kultuře, vzdělání i sportu. Jsme
městskou částí, kde se lidé schází, povídají si,
mají společné zájmy a kde panují dobré sou-
sedské vztahy. Jsme městskou částí, v níž se
zkrátka dobře žije. Mgr. Dalibor Mlejnský,

starosta MČ Praha 11

11 DNŮ ZAHRADY A CHODOVSKÉ TVRZE
Zahrada a Chodovská tvrz se do programu 11
dnů Prahy 11 zapojily čtyřmi velkými akcemi.

Týden otevřených dveří v Zahradě předčil
co do návštěvnosti všechna očekávání. Mlad-
ší i starší děti po desítkách zkoušely tradiční
i nové kurzy a dílny. Ve dvoraně Zahrady kaž-
dý den žonglovaly a jezdily na jednokolce za
podpory lektorů, vyráběly se výtvarné objek-

ty pro dílnu Zahrátky, beatboxový workshop
dokonce jako hosté navštívili newyorští hip-
hopeři Kid Lucky a Rabbi Darkside. Závěrečná
exhibice všech kurzů v pátek vytvořila
v Zahradě dokonalý mumraj.

Při slavnostním otvírání nového parku
u Chodovské tvrze se ke spokojenosti diváků
a návštěvníků podařilo poprvé vyzkoušet, jak
zde chutná piknik za doprovodu promenádního
dechového orchestru. Oranžové deky pro zahřá-
tí a proutěné koše s dobrotami rychle získaly své
majitele. Jakmile se na jaře zase oteplí, určitě bu-
de nová tradice pikniků v parku pokračovat. 

Na celou neděli se pak hlavní zájem diváků
přesunul k Chodovské tvrzi, kde se sešli kejk-
líři, řemeslníci, párkaři, divadelníci a muzikanti,
aby oslavili Chodovskou pouť. Program vý-

tvarných dílen pro děti, pohádky nebo koncer-
ty dobové hudby vytvořily k pouti vynikající at-
mosféru. Někdo vyzkoušel, jak se střílí lukem,
jiní si zase vyrobili královskou korunu a meč
a vydali se dobýt srdce princezny.

Oficiálně se nová sezóna v Zahradě zaha-
jovala 18. září koncertem vynikající kapely To-
xique. Ta si jako obvykle na pódiu zařídila svůj
koncertní pokojík s kanapem, paravánem
a chlupatým kobercem a zahrála koncert pro
fajnšmekry. Perfektní hudební kvalita kapely,
jejíž členové hrají v řadě jazzových formací
a energií překypující zpěvačka Klára Vytisková,
se postaraly o skvělý hudební zážitek a dalším
muzikantům nastavily laťku hodně vysoko.

Eliška Vinařová, 
ředitelka o. p. s. KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO

Další narozeninová párty 
Jižního Města se vydařila
ROK SE SEŠEL S ROKEM A JIŽNÍ MĚSTO SE OPĚT VESELILO A BAVILO BĚHEM 11 DNŮ
PRAHY 11. TATO NAROZENINOVÁ „PÁRTY“ SE KONALA TEPRVE PODRUHÉ, ALE JIŽ SI ZÍS-
KALA ŠIROKÝ OHLAS A PUBLICITU. K TOMU, ABY BYL PŘÍŠTÍ ROČNÍK JEŠTĚ LEPŠÍ, MŮ-
ŽETE PŘISPĚT SVÝMI PODNĚTY A NÁVRHY I VY.

Jak samotné oslavy vypadaly, mohou nejlépe
posoudit ti, jež se jednotlivých akcí zúčastnili.
Za každým vystoupením, výstavou, koncer-
tem či představením je však spousta práce,
která není na první pohled zřetelná. Aby se
mohlo 11 dnů Prahy 11 vůbec uskutečnit, na
to je zapotřebí úsilí mnoha lidí. Proto je na
místě všem těm, kteří nám letošní oslavy na-
rozenin Jižního Města připravili a zpros třed -
kovali, poděkovat. Ať již to byli žáci a učitelé
jihoměstských škol, umělci z Jižního Města,
pozvané celebrity, stejně tak jako zaměstnan-
ci kulturních organizací a Úřadu městské čás-
ti Praha 11, mnozí podnikatelé a občané
i další nejmenovaní, těm všem patří dík za je-
jich práci a úsilí.

Málokterá městská část či město se mo-
hou pochlubit podobnou akcí s tak širokým
záběrem. Nelze na tomto místě vyjmenovat
celý program letošních oslav jihoměstských
narozenin, proto za všechny zmiňme alespoň
některé. Ve čtvrtek 11. září vše vypuklo zaha-
jovacím koncertem, na němž vystoupili jak
účinkující z jihoměstských škol a KC Zahrada,
tak také pozvané celebrity českého šoubyzny-
su. Další nově založenou tradici představova-

ly slavnosti piva, jídla a kultury, jejichž první
ročník se uskutečnil na prostranství u metra
Opatov, kde návštěvníci mohli kromě jiného
ochutnat jedenáctku Jihoměšťan.

Součást oslav tvořil i týden otevřených
dveří KC Zahrada, který nabídl množství
workshopů, kurzů, koncertů a výstav. Přízniv-
ci sportu si jistě vychutnali dva turnaje plážo-
vého volejbalu dívek a chlapců v areálu ZŠ Do-
novalská nebo fotbalový turnaj na hřišti u ZŠ
Pošepného. Milovníci náročnějších hudebních
žánrů si zase přišli na své na koncertě peda-
gogů ZUŠ Jižní Město. 

Jedním z vrcholů programu oslav byl také
den věnovaný projektu Bezpečné Jižní Město
a bezpečnosti silničního provozu. Zde se ob-
čané mohli seznámit s aktivitami městské
části na poli zvyšování bezpečnosti v Praze
11 a s činností složek záchranného systému
a městské policie. Vyvrcholením oslav pak by-
lo tradiční Balonstory a závěrečný koncert
v Centrálním parku. Balony  se vznášely nad
Jižňákem, hudba zalévala prostory parku
a úplnou tečku na nedělní večerní obloze pak
svými barvami vykreslil velkolepý ohňostroj.

Daniel Potocký
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Sloupek 
starosty
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minulý rok

oslavy uza-
vřel ohňo-
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provodu
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

POZVÁNKA NA VYCHÁZKU.
V sobotu 25. října v 10 hod. je  na
náměstí ve Zbraslavi sraz zájemců
o vycházku SPHV k připomínce vý-
ročí naší novodobé státnosti, půva-
bů Zbraslavi a vzniku SPHV. Vede J. Bartoň. 

4 www.praha11.cz

VÝZNAMNÉ JUBILEUM. Manželé Věra
a Antonín Linhovi oslavili 11. září 60 let
společného života.

60 LET SPOLEČNÉHO 
ŽIVOTA. Manželé Kašparovi 
oslavili 19. září diamantové jubileum. 

DIAMANTOVÁ SVATBA. Manželé 
Hájkovi oslavili 60 let společného 
života 11. září. 

REŽISÉR V PARKU.  
Tomáš Krejčí byl 
24. září v Centrálním
parku optimista i při
nevlídném počasí. 
Výjevy z dětského
muzikálu Fredy
a Zlatovláska, který
tam natáčel, se 
nakonec „budou 
konat“ za sluneč-
ného dne. 

HAVÁRIE AUTOBUSU. V ulici Květnového 
vítězství kolem 17 hodiny 23. září narazil autobus linky 
č. 170 do několika zaparkovaných aut. Havárii způsobila náhlá
nevolnost řidiče autobusu, který skončil v nemocnici. Z cestujících
nebyl nikdo zraněn, hmotná škoda je značná.

VYKRADENÉ AUTO. Počty krádeží a vykrádání aut se díky kamerovému
systému a bdělosti městské policie snižují, stále se však najdou 

nenechavci, kteří si přivlastňují cizí majetek. Takto se zloděj 
podepsal na vozidle stojícím v Tatarkově ulici 

12. září.
OPIČÁK NA 
ŠŇŮŘE. Nejen 
vyprané a slun-
cem provoněné
prádlo má své 
výsostné místo 
na balkoně. 
Tady u nás na 
Jižním Městě 
se na slunci 
suší třeba 
opičáci.
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INFORMACE ÚMČ

Jižní Město I
Ve čtvrtek 30. října 9–12 a 13–17 hod.
Vidimova ul. 1324 – budova ÚMČ Praha 11

Jižní Město II
V úterý 4. listopadu 9–12 a 13–17 hod.
objekt Hráského ul. 1902 (jednopatrová 
budova naproti řadě panelových domů čp.
1908 a 1909)

Po dohodě je možné provést i trvalé označení
psa mikročipem, který odpovídá ISO standardu
vydanému Evropskou unií. Trvalé označení psa
staršího šesti měsíců, chovaného na území
hlavního města Prahy, je povinné dle ustanove-
ní obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy,
o místním poplatku ze psů. 

Čipování je hrazeno chovatelem v plné vý-
ši. Chovatel má nárok na úlevu od poplatku

vždy ve dvou následujících letech po očipová-
ní (nejvýše 350 Kč/rok). 

Další možností jak trvale označit psa, je te-
tování odborně způsobilou osobou, které
však v rámci hromadného očkování provádě-
no nebude. V případě označení tetováním ne-
ní přiznáván nárok na úlevu od poplatku.

Upozornění:
Ochranné očkování proti vzteklině je na

území ČR povinné pro psy starší tří měsíců
dle ustanovení zák. č. 166/1999 Sb., o vete -
ri nární péči, v platném znění. Provádí se 1x
ročně a je hrazeno chovatelem.

Možnost očkování i proti dalším infekčním
chorobám (kombinovaná vakcína).

Pokud majitel psa nevyužije této hromad-
né akce, má možnost nechat si naočkovat zví-
ře u kteréhokoliv veterinárního lékaře.

Při očkování budou vydávány ekologické
sáčky na psí exkrementy.

Bližší informace vám poskytne odbor 
životního prostředí na telefonním čísle
267 902 331.

Očkování psů proti vzteklině na Jižňáku
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Domov pro seniory Háje
K Milíčovu 734, Praha 4

přijme pracovníka sociální péče
– řidičský průkaz skupiny „B “. 

Jednosměnný provoz.

Osobní jednání nutné.
Informace na telefonním čísle: 

271 198 409.

Nabídka volných
pracovních míst

Městská část Praha 11,
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části

Praha 11

vyhlásila dne 
● 22. 9. 2008 výběrové řízení na obsazení

pracovního místa právník v Právním odboru

● 24. 9. 2008 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa samostatný/ná odbor-
ný/ná referent/ka zdravotnictví v Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví.

Bližší informace o výše uvedených pracovních
místech, požadavcích na uchazeče, nutných
náležitostech přihlášky do výběrového řízení,
seznamu dokladů, adrese a termínu, dokdy je
nutné přihlášku do výběrového řízení odevz-
dat, jsou zveřejněny na:
● úřední desce MČ Praha 11 – naproti výstu-

pu ze stanice metra Háje (pochozí zóna)
● internetové adrese MČ Praha 11:

www.praha11.cz, v rubrice úřední deska,
volná místa

● informačních vývěskách MČ Praha 11 – ve
stanicích metra Háje, Opatov, Chodov, Roz-
tyly

● bližší informace je možné získat
i v personálním oddělení u personalistky Ol-
gy Pristašové, tel.: 267 902 203, pristaso-
vao@p11.mepnet.cz

Pracovní náplň činnosti – celoročně, a to zejména 
● průběžný úklid drobného odpadu
● dohled nad provozem a spolupráce s MP a MČ Praha 11 

při nedodržování provozního řádu
● drobné opravy po dohodě s odborem životního prostředí
● půjčování sportovního vybavení
● rozsvěcování a zhasínání osvětlení hřiště
● odemykání a zamykání hřiště v dohodnutých časech
Měsíční odměna: 3 500 Kč (výhledově rozšíření dohody 
o další sportoviště a úměrné zvýšení odměny).
Vhodné zejména pro vitální důchodce.
Nástup možný ihned nebo po dohodě.
Své nabídky zasílejte do 15. listopadu na adresu: OŽP ÚMČ
Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4–Jižní Město.

V článku Jak řešit bytovou situaci? v Klíči čís-
lo 16 na str. 11 bylo uvedeno, že jednou
z možností jak řešit problémy s bydlením je
navrácení bytu pronajímateli a získání bydle-
ní v domě s pečovatelskou službou. 

Tato možnost je však bez výjimky podmí-
něna posouzením zdravotního stavu nájem-
níka a připadá v úvahu jen v případech váž-
ných zdravotních problémů a komplikací, jde
tedy o řešení krajní. V návaznosti na zmiňo-

vaný článek v čísle 16 se začaly množit do-
tazy a žádosti na Centrum sociálních služeb,
které však nesplňují základní podmínky nut-
né pro tento postup. 

Jak bylo uvedeno v článku v čísle 16, po-
drobné informace získáte na Úřadu městské
části Praha 11 na bytovém oddělení Odbo-
ru majetkoprávního v Ocelíkově ulici 672
a také na Odboru státní sociální podpory
v Bohúňově ulici 1553.

Jak řešit bytovou situaci?

MČ Praha 11 hledá správce sportovního
hřiště v ulici Hviezdoslavova-Prašná

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: IVANA MEZTEKOVÁ
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

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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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

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

Pension Černý orel ve Kdyni
Výhodné pobyty 
„2+1 grátis pro dva za 1600 Kč“
Uzavřené parkoviště, sauna, 
spinning, wifi
Tel.: 608 241 655, 379 731 331
www.cernyorel.eu  Okr. Domažlice

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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JEDNA PANÍ POVÍDALA…
Znáte to všichni. Fámy, drby, pomluvy, dezin-
formace vznikají záměrně, ale i bezděčně. Umí
ublížit, naštvat, dokonce i vyděsit, ale jsou
i takové, například Rádio Jerevan, která umí
i pobavit. 

Ke zprávám, které ubližují a v pravidelných
intervalech se vracejí, patří ty „zaručené“
o okamžitém rušení, zavírání, odvolávání, vy-
povídání čehokoli a kohokoli. Autoři se vždyc-
ky odvolávají na důvěryhodné zdroje, které
mají podepřít jejich primitivní snahu o plivanec
nebo o senzační zprávu za každou cenu.

Jeden příklad za všechny. Nedávno jsme
se na jedné tiskové konferenci chlubili přítom-
ným novinářům našimi základními a ma teř -
skými školami a hrnuli jsme do nich spousty
dat, která naše tvrzení dokládala. Pro úplnost
padla i informace o ojedinělé krádeži masa
v jedné škole, kde jsme objem zcizeného ma-
sa za rok přirovnali ke třem vykostěným kra-
vám… Druhý den byly v novinách jen ty tři
krávy…? Na tu tiskovku jsme se opravdu peč-
livě chystali, včetně podrobné písemné tisko-
vé zprávy, protože na naše školy a školky
jsme opravdu pyšní, bez ohledu na drby
a fámy, které ani tuto oblast nevynechaly.

Na závěr si dovolím pro ty, kteří neznají Rá-
dio Jerevan, citovat nejmenovaná zlomyslná
a ČSSD nepřátelská média, která podle zmí-
něného rádia takto přetiskla zprávu tiskové
mluvčí Ústřední vojenské nemocnice ve Stře-
šovicích: „Vyšetření Jiřího Paroubka ukázala,
že je zdravý jako dvacetiletý hroch.“ Ve sku-
tečnosti se samozřejmě jednalo o srovnání
s dvacetiletým hochem. Jan Meixner 

Sloupek 
zástupce starosty

V druhé polovině října odvysíláme:

■ Ozdravné pobyty – podzimní etapa 
■ 100. výročí TJ Sokol Chodov
■ Pražské cyklozvonění
■ Svatováclavský jarmark

V dalších dílech bude například:
■ Integrační centrum Filipova
■ 1. dětské rybářské závody na náves -

ním rybníku
■ Festival deskových a společenských

her Deskmania

Televizní Aktuál ve vysílání

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU
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Vážení čtenáři, distribuci zpravodaje Klíč na
území Prahy 11 má na starost Česká pošta, s. p.
Pokud jste Klíč do 17. října 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.

Naše městská část spustila slavnostním
křtem 17. září provoz víceúčelového hřiště
v Prašné ulici.

Součástí křtu byla neobvyklá sportovní ak-
ce – zápas mezi týmem radnice Prahy 11
a handicapovanými sportovci.

„Můj obdiv patří všem handicapovaným
sportovcům, kteří podávají skvělé výkony, jež
jim můžeme jenom závidět,“ řekl starosta Da-
libor Mlejnský. Za tým handicapovaných se
zúčastnil redaktor Českého rozhlasu Radek
Musílek, který žije na Jižním  Městě. Celé od-
poledne na hřišti se neslo ve  sportovním du-
chu pro děti i dospělé.

Multifunkční hřiště v Prašné ulici je zdarma
k dispozici všem obyvatelům Prahy 11
a nabízí umělý povrch, vyznačené tenisové
a volejbalové hřiště, basketbalové koše, sto-
jany na upevnění sítí.

„Při výstavbě hřiště jsme se samozřejmě
řídili všemi bezpečnostními normami Evrop-

ské unie,“ řekla místo -
starostka Eva Štampa-
chová.

Otvírací doba oplo-
ceného hřiště s umělým
osvětlením je v pod -
zimních a zimních měsí-
cích od 10 do 19.30 ho-
din, na jaře a v létě se
bude uzavírat ve  21.30
hodin a bude samozřej-
mě hlídáno. Radnice
Prahy 11 do jeho vý-
stavby investovala pět
milionů korun. 

Dana Foučková

Multifunkční hřiště už funguje

Rybářskou víkendovou akci uspořádala naše
městská část spolu s městskou částí Praha-
Újezd a občanským sdružením Požerák
v sobotu 27. září. U návesního rybníka
v Újezdě u Průhonic se sešli malí rybáři

a počasí jim přálo. S úlovkem sice odešel má-
lokdo, ale nikomu to nevadilo. Nálada
i nadšení nechyběly a to je nejdůležitější.
Všichni účastníci si odnesli diplom a spoustu
hezkých zážitků. daf

Patron akce novinář Radek Musílek 
si měl se starostou Mlejnským co říci.

Elán a radost ze hry 
předvedly oba týmy. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Chytalo se na kolínka

Čekání na břehu se 
některým vyplatilo. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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ŠKOLSTVÍ

To, že naše městská část zajišťuje ozdravné
pobyty zdarma pro všechny školáky, je známá
věc. Hrdoňov, místo kam směřují dětmi napl-
něné autobusy, byl také cílem naší zářijové
cesty. Téměř tři hodiny v autě nám vynahradi-
la nádherná krajina u lipenského jezera. 

V syrovém, ale úžasně čistém prostředí,
kousek za Černou v Pošumaví, leží hotelový
komplex Fontána, kde se již s pravidelností
střídají týdenní turnusy jihoměstských dětí. 

Rozsáhlé zázemí hotelu nabízí vnitřní ba-
zén, který je dětem během jejich pobytu k dis-
pozici. Nás však zajímaly hlavně venkovní ak-
tivity pro děti, kterých okolí hotelu nabízí ne-
přeberné množství. 

Naučné procházky po okolí, výlety do ne-
dalekého Českého Krumlova za historií, spor-
tovní hry a soutěže v otevřeném prostoru, to
všechno si kluci a holky zažijí během svého tý-
denního pobytu. V lese si potom vyzkouší ob-
líbené lanové dovednosti pod vedením zkuše-
ných instruktorů ze Sportline.

Týden je krátká doba na to, zvyknout si na
aktivní využití volného času. Právě v dnešní
době, kdy se pomalu vytrácí pohyb
a sportování, jsou však ozdravné pobyty
vhodnou alternativou jak ukázat dětem, že
volný čas strávený mimo školu lze využít ak-
tivně třeba sportováním a že vysedávání

u počítače a televize lze určitě nahradit hod-
notněji. 

Dana Foučková

Hrdoňov, ideální místo pro sport,
relax a ozdravné pobyty dětí

Dokonale připravená 
lana od instruktorů… děti bez obav

vyzkouší při lanových aktivitách.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Tvořivá škola
Kateřinka nanečisto 
Z absolventů loňské Tvořivé školičky jsou již
prvňáčci a my se už těšíme na další předško-
láky a jejich rodiče při pravidelných setkáních
se stonožkou Kateřinkou. 

I letos jsme pro vás připravili tvořivé dílny
plné činnostního učení, her a zajímavostí. 

Zajímá vás školní vzdělávací program Tvo-
řivé školy Kateřinka? Chcete, aby se vaše dí-
tě ve škole „otrkalo“? Jsme tady pro všechny
předškoláky každou první středu v měsíci 
v 16 hodin říjen–červen. Více informací najde-
te na www.zskaterinky.cz nebo přímo v Zá-
kladní škole, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400. 

Alena Fuhrmannová, 
zást. řed. pro 1. stupeň

Mikulku nadchly
trenažery
Chtěly bychom touto cestou poděkovat or-
ganizátorům projektu Bezpečné Jižní Měs-
to. V pátek 19. září jsme se s žáky zúčast-
nili zajímavé akce v Centrálním parku,
uspořádané v rámci tohoto projektu.

Děti si vyzkoušely zásady první pomoci,
zblízka si prohlédly záchranný nebo hasič-
ský vůz. Nechyběli policisté, vojáci, ukázka
výcviku psů, pro účastníky soutěží zajíma-
vé ceny. Velmi působivé bylo pro děti vy-
zkoušet si na trenažéru, jak vypadá náraz
v rychlosti 12 km za hodinu. Přestože bez-
pečně připoutané, nečekalo je tady nic pří-
jemného. Byl to zážitek, o kterém budou ur-
čitě doma vyprávět. Z akce všichni odchá-
zeli jen velmi neochotně.

Bezpečnost dětí je velmi důležitá
a nikdy není zbytečné nejrůznějšími forma-
mi jim pravidla bezpečného chování připo-
mínat. Děkujeme za akci, která nám s tím
skvěle pomohla a motivovala zájem dětí.

Za žáky prvního stupně ZŠ Mikulova 
učitelky Mgr. Lipertová a Mgr. Zelená

FOTO: ALENA FUHRMANNOVÁ

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Poloha hotelu 
ani jeden z ubytovacích objektů 

nepotřebují komentář. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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Řádky z kroniky Hájů
Mezi podmínky obyvatel Hájů vůči hostivařské-
mu zastupitelstvu náleželo: „4. Svolení k otevře-
ní lomu v poli jež má pronajato p. Berlic.
V případě nedostatku kamene v lomu možnost
odebrati tento ze zásob v obecním lomu. 5. svo-
lení k okamžitému zahájení prací. 6. Prohlášení,
že obec. zastup. neuzavírá tímto požadavkem
svůj účet proti osadě Háje. Za těchto podmínek
obec. zastup. obce Hostivařské splněných
a našemu zástupci písemně ověřených, odvolá-
me my občané osady Háje protest ze dne 23. II.
1921. Platnost odvolání nastupuje okamžikem,
kdy naši zástupci obdrží písemné záruky.“ 

Za řádky, citované kronikářem obce Háje
z písemného protestu, vepsal kronikář slova,
svědčící o dobové atmosféře: „Z uvedených
záznamů jest, vidět, jak postavili se zdejší ob-
čané proti utlačování obcí Hostivařskou, žel
je, že nestalo se tak již v dřívějších létech, mo-
hla býti naše obec v lepším stavu.“ Pak se kro-
nikář již věnoval tradičním formám zápisů
a nadepsal: Poloha obce Hájů. 

„Obec naše rozkládá se na ostřejším svahu
od jiho – východu k severo – západu. Nynější
ulice založeny jsou tímtéž směrem. Půda na
níž obce stojí, skládá se ze samé břidly do ne-
konečné hloubky, jen s tou změnou, že od po-
vrchu asi do 5ti až 7mi m jest břidla zvětralá,

od 7 až 13 m břidla modrá tvrdá, hlouběji břid-
la jílovitá, tmavošedá, vodou těžko prostupná.

(Pokračování) Vypsal Jiří Bartoň

ROZHOVOR
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Setkání s chytrými a navíc úžasně zábavnými
lidmi je skvělá kombinace. Mně se naskytla jed-
noho zářijového dopoledne, které jsem strávi-
la ve společnosti manželů Aleny a Jaroslava
Klempířových. 

Hned při vstupu do útulného stylového by-
tu mě napadlo, že tady žijí osobití lidé. To, že
je cestování jejich vášní, je vidět na spoustě
krásných drobností z cest, na které narazíte
v celém bytě. Největší láskou jsou však pro
oba cesty do Grónska. Pro nás středoevropa-
ny naprosto netypický cíl cesty, když se ale za-
posloucháte do barvitého vyprávění, pochopí-
te, proč mu Klempířovi naprosto propadli.

Myslím, že jsem zaslechla něco jako grón-
ský vir?

Ano, říká se tomu tak, kdo jednou navštíví
ledovou zasněženou grónskou krajinu, něco
nepopsatelného ho láká stále zpět. Já i moje
žena víme, o čem mluvíme. Polární krajina nás
naprosto okouzlila. 

Určitě se setkáváte s otázkou, co vás na
Grónsku přitahuje?

Ano, velmi často, ale nehledejte v tom nic
složitého. Prostě se tam cítíme jako doma.
Někdy mám pocit, že jsme v minulém životě
museli být Eskymáci. Mě i mou ženu fascinu-
je čistota přírody a kultura tamních lidí. Láska
a hrdost k rodné, ale velmi drsné zemi, kde ži-
jí. Obdivujeme generační předávání tradic, na
které se u nás pomalu zapomíná. 

Jak vnímáte nekonečné polární dny a noci?
Když jste v Grónsku, přijde vám to napros-

to přirozené, zvyknete si velmi rychle.

Vaše fotografie i dokumenty, které jste
o Grónsku natočili, jsou skvělé, ale vím,
že profesí filmaři nejste.

Máte pravdu, naší hlavní profesí je etno-
grafie, etnologie a geografie. Cílem našich
cest je dokonale poznat tuto pozoruhodnou
zemi. Návštěvy nebereme jako běžnou turis-
tiku, ale jako studium jevů, kulturních zvyků
a životních změn současného Grónska. Zají-
mavá je pro nás samozřejmě i historie polár-
ní země. 

Kdy se opět chystáte na cestu?
Na jaře, letenky již máme blokované. Jede-

me tam s jedenáctiletou dívenkou a osmi -
letým chlapcem, kterým chceme ukázat míst-
ní školu a hlavně to, jak se tady slaví Veliko-
noce. V minus čtyřiceti, to je přece nádhera.
Co se týká svátků, Vánoce se zde berou jako
rozpůlení polární noci a Velikonoce jako klasic-
ké křesťanské svátky.

Málokdo asi ví, že existují historické sou-
vislosti českých a moravských zemí
a Grónska?

Ano, zní to neuvěřitelně, ale je to pravda
a ještě jednu perličku přidám. Je tu nová spo-
jitost Grónska a Jižního Města. Podařilo se
nám dovézt jihoměstské pivo až do pravé Ark-
tidy.

S jakým ohlasem?
Místní lidé jsou velkými znalci a potrpí si na

kvalitu, své pivo vyrábějí z vody z ledovců
s přídavkem výtažku z brusinek, které jsou ta-
kovou klasickou grónskou bylinou. Náš Jiho-
měšťan všem chutnal, včetně Eskymaček,
a musím hrdě říci, že to byla naprostá premi-
éra českého piva v Grónsku.

Díky za rozhovor a přeji úspěšnou polární
cestu.

Dana Foučková

Jihoměšťan dorazil do Grónska

Cvičení žen ze starých Hájů. 
FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11 

Jaroslav Klempíř s výtvory 
Eskymáků. Alena Klempířová se soškou
Tupilaka, který je u Eskymáků jakýmsi
symbolem Woodoo.  FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: ARCHIV MANŽELŮ KLEMPÍŘOVÝCH
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
ZADRŽELI HLEDANOU. Dopoledne 
14. září strážníci z Obvodního ředitelství
městské policie Praha 11
zastavili vozidlo, které ne-
mělo zapnuté předepsa-
né osvětlení. Během
kontroly dokladů řidiče si
strážníci všimli spolujezd-
kyně, jejíž podoba odpovída-
la popisu osoby, po které Policie České re-
publiky vyhlásila celostátní pátrání. Násled-
ná lustrace potvrdila, že se jedná o ženu,
po níž republikoví policisté pátrají, která má
navíc zákaz pobytu na území hlavního měs-
ta Prahy. Proto strážníci ženu omezili na
osobní svobodě a předali k dalšímu šetře-
ní na Policii České republiky.

ALKOHOL ZA VOLANTEM. V Chilské uli-
ci 21. září strážníci monitorovali nejvyšší
povolenou rychlost. Hlídka zastavila vo-
zidlo, které překročilo povolenou rychlost
o 21 km/h. Následnou kontrolou strážní-
ci zjistili, že hříšník kromě spáchání pře-
stupku překročení rychlosti jeví známky
silné opilosti. Provedli dechovou zkouš-
ku, během níž muži naměřili 1,75 ‰ al-
koholu v krvi. Cesta dotyčného skončila
předčasně, hlídka řidiče omezila na osob-
ní svobodě a předala jej k dalšímu šetře-
ní Policii České republiky.

MLADÍ ZLODĚJI. Večer 28. září bylo na
linku městské policie oznámeno, že
v Mendelově ulici dva mladiství okradli
starší ženu. Po příjezdu na místo strážníci
našli muže se psem, který oba dva hříšní-
ky hlídal. Následnou lustrací strážníci zjis-
tili, že oba delikventi již mají na svědomí ví-
ce podobných případů a je po nich vyhlá-
šeno celostátní pátrání Policií České re-
publiky. Pro podezření z trestného činu
krádeže byli oba výtečníci omezeni na
osobní svobodě a předáni k dalšímu šetře-
ní republikové policii.

„Šestnáctkám“ se dvaatřicetiletý nejspíš jeví
jako děsný dědek. Dvaatřicetileté Jižní Město
se naopak někomu může jevit jako místo té-
měř nové, bez historie. Ve skutečnosti zažilo
už hodně. Je vlastně také
starší, cesta k prvním výko-
pům, natož k prvním plánům
a úvahám, vede pořádně
hlouběji do 20. století. Jižní
Město také navazuje vědo-
mě na předchozí dění
v Hájích a v Chodově, star-
ších obcích v regionu. Událo
se tu všelicos, Chodov je
z hlediska vývoje jednotli-
vých lokalit sídel jakási heral-
dická růže. Zejména ve 20.
století málem co dvacet let,
to nová enkláva domků
a domů s novými obyvateli.
Přicházeli z místa, ale také z různých praž-
ských čtvrtí i z okolních obcí. Podobně tomu
bylo při výstavbě Jižního Města. K předcho-
zím „zdrojům“ tehdy přibyla i vzdálená místa.
Miloslav Švandrlík se přistěhoval z Michle do

Chodova s rodiči jako chlapec a v následujících
letech se plně s místem sžil. Do Jižního Měs-
ta se s tisícovkami dětí stěhovali rodiče nej-
různějšího věku. Po těch třiceti, někdy i více

a jindy zase méně letech ži-
vota zde, se ti i oni cítí plným
právem starousedlíky. Berou
za své: Važme si rodin star-
ších obyvatel Chodova stej-
ně, jako si ony váží nás
a našeho upřímného snaže-
ní. Zpravodaj Muzea měst-
ské části Praha 11 by chtěl
náležet k „základním kame-
nům“ také těchto vztahů
a pout. Muzeum letos připra-
vilo již druhý sborníček
v podobě „cédéčka“, tento-
krát na téma staré památky
Chodova a Hájů. Není jich

mnoho a některé se někomu ani nezdají
zvlášť mimořádné. Jsou ale naše a máme k
nim úctu. Představují místa bez základních ka-
menů, tvoří však naší Praze 11 patinu minu-
lého života. Jiří Bartoň

Památné kameny u nás 

Dvaatřicetileté

Počet trestných činů krádeže ve volně pří-
stupných kancelářích není dle statistických
údajů velký. Ve skutečnosti jich však je mno-
hem více, neboť jak praxe ukazuje, ne všichni
občané nahlásí, že se stali obětí trestného či-
nu. 

Obvodní ředitelství Praha IV Policie ČR jich
eviduje za I. pololetí letošního roku 94, což je
o 21 trestných činů více než za I. pololetí ro-
ku 2006 a za I. pololetí roku 2007. 

Páchání této trestné činnosti není nijak
složité. Pachatelé nepozorovaně vejdou
v pracovní době do volně přístupných prostor
firmy nebo organizace, kde odcizí nejčastěji
výpočetní techniku (převážně notebooky)
a peníze. Jeden z nejzávažnějších případů krá-

deže v kanceláři se stal v I. pololetí letošního
roku, kdy byly v nejmenované firmě odcizeny
finanční prostředky ve výši 337 690 Kč. 

Přestože nejde o trestnou činnost, která je
páchaná ve velké míře, policisté považují za
nutné na tento druh kriminality upozornit  fir-
my, organizace i občany, aby nedávali zlodě-
jům příležitost ke krádežím. 

Vyvarují se nepříjemnostem, které krádeže
doprovázejí, a pomohou tím i policistům
v jejich práci. Trestná činnost tohoto druhu se
totiž velmi obtížně objasňuje a přítomnost
policistů u kanceláří je vyloučená. K jakému ře-
šení se přikloníte vy, abyste nebyli touto
trestnou činností postiženi, je jen na vás.  

nprap. Zdeněk Kovač

Celkem dvanáct vozidel evidovaných Policií
ČR jako odcizená objevili strážníci městské
policie na území Prahy 11 během loňského
a letošního roku a vrátili je právoplatným ma-
jitelům. Je to výsledek jejich pravidelné hlíd-
kové činnosti a dobré znalosti terénu
a místních poměrů. 

„Nově bude při odhalování kradených vozi-
del strážníkům v Praze 11 pomáhat  vyhledá-
vací zařízení, které dokáže za jízdy lustrovat
kolemjedoucí nebo stojící vozidla a následně
strážníky upozornit na případný kradený auto-
mobil,“ uvedl obvodní ředitel městské policie
v Praze 11 Petr Schejbal. Doplnil, že při odha-
lování kradených vozů si hlídky všímají
i mechanického poškození spínací skříňky ne-

bo oken. Strážníci mají k dispozici přístup do
databáze hledaných vozidel z celé republiky.
Největší chybou majitelů je podle Schejbala
ponechávat v automobilech drahé věci.

Z celopražské statistiky vyplývá, že v le -
tošním roce bylo na území metropole odcize-
no zatím o 562 vozů méně než loni, kdy
z pražských ulic zmizelo 4 819 automobilů.

„Bohužel stoprocentní ochrana vozidla
před krádeží neexistuje. Minimalizovat nebez-
pečí ovšem může každý. Ať už instalací růz-
ných technických či elektronických ochranných
prvků do vozidla či pečlivým výběrem místa
parkování, především mimo temná zákoutí.
Rozhodně bychom měli kontrolovat, zda jsme
neponechali otevřená okna nebo neuzamčený
vůz. Není dobré zapomenout ve voze předmě-
ty, lákající zloděje dovnitř,“ řekl první náměstek
pražského primátora Rudolf Blažek, do jehož
kompetence bezpečnost v Praze spadá. (teg)

Titulní list sborníčku č. 2. 
Z FONDŮ MUZEA MČ PRAHA 11 

Strážníci v Praze 11 našli odcizená vozidla

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Počet krádeží v kancelářích narůstá
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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.
● 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.
● 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.
● ANGLIČTINA NA MATEŘSKÉ S HLÍDÁNÍM
dětí, KC Zahrada, 4 úrovně v pátek dopoled-
ne, zahájení 17. 10., info na www.agentura-
hermes.cz, tel.: 605 461 494, kurzy také na
Praze 2 a 8.
● OPRAVY PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ, kar-
my, sporáky, topidla, WAW. Tel.: 212 239 025,
605 102 123.
● ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DANĚ, MZDY.
Tel.:724 817 587, e-mal: fikejzlova@seznam.cz
● VYŽEHLÍME, VYPEREME, váš čas ušetříme,
všechno čisté přivezeme. Prádlo osobní i fi-
remní. Tel.: 608 010 620, e-mail: michalmi-
ly@seznam.cz
● ODHADY NEMOVITOSTÍ – soudní znalkyně.
Eva Cihelková, tel.: 728 360 145, 244 470 151.
● DOUČÍM MATEMATIKU NA ZÁKLADNÍ ško-
le nebo připravím k přijímacím zkouškám na
střední školy. Tel.: 605 152 040.
● BYTOVÍ ARCHITEKTI – návrhy interiérů, vý-
roba kuchyňských linek, vestavných skříní, dět-
ských pokojů, předsíní. Originalita a kvalita slu-
žeb jsou samozřejmostí. Tel.: 603 238 056,
www.apdesign.cz

● 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.
● 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.
● VYMĚNÍM BYT V PRAZE 4 HÁJE, OBECNÍ
2+1 (dům je po rekonstrukci) ZA VĚTŠÍ TEL.:
737 866 905.
● PRODÁME BYT 1+KK NA JIŽNÍM MĚSTĚ.
Družstevní vlastnictví, 31 m2, kuchyňka s ok-
nem. Příjemný byt po kvalitní rekonstrukci, vý-
hled do parku. T.: 721 054 613.
● PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 
33 m2, cena 2800 Kč+UTP+voda/měs., zadní
vchod domu. Konstantinova ul., Praha 4 –
u metra Háje. E-mail: dagmar.horako -
va@seznam.cz. Tel.: 604 976 117.
● PRODÁM DR. TŘÍPOKOJOVÝ BYT u metra
Háje v domě po rekonstrukci. Dále pak kou-
pím byt 2+kk (OV nebo DV) také v Praze 11.
Info na tel.: 607 686 460.
● NABÍZÍM K PRODEJI 2+KK, 43 M2, dům
i byt po kompl. rekon., 3 min od metra Háje,
DV (OV 2011). Nejsem RK. Mgr. Hykš, tel.:
723 565 762.

● 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
● 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.
● REKREAČNÍ KOŠÍKOVÁ, pro chlapce, muže,
hledáme nové kamarády, věk nerozhoduje, 1x
týdně v tělocvičně u metra Chodov. E-mail: 
renata.kohusova@email.cz.
● PŘIJMEME KADEŘNICI, MANIKÉRKU,
a pedikérku na JM-Praha 4. Prosím volejte
607 560 953.

PRODÁM BYT 3+kk/L, 
66,38m2, DV (do OV 2012), 
ul. Křejpského, panel, 7. patro 
Byt je po částečné rekonstrukci 
– obložená koupelna, plastová okna.
Cena: 2 450 000 Kč
Tel.: 731 528 243

Nově otevřená ordinace praktického lékaře pro dospělé
MUDr. Hana Švorcová, praktický lékař pro dospělé, 

Michnova 1622/4, Praha 4-Háje, 4 minuty chůze od metra Háje 

Ordinační hodiny: Po, St, Pá 8.00–13.00; Út 13.00–18.00; Čt 12.00–17.00

Nezávazné informace na tel.: 731 711 078, e-mail: svorcovah@seznam.cz,
www.ozdravi.estranky.cz nebo osobně v ordinačních hodinách.

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 8.00–20.00
So 8.00–13.00
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1. den odstartovaly letošní dny Prahy 11. Do
Centrálního parku přilákaly spoustu návštěvní-
ků. Lákadlem pro mnohé určitě bylo vystoupe-
ní Ivety Bartošové a Šárky Vaňkové. Při zahajo-
vacím dni také vyvrcholila soutěž Regenerace.
Odměnu si převzala vítězná bytová družstva.

Ten den stihl  ještě starosta v rámci koná-
ní výstavy Muzea městské části ocenit v opa -
tovské knihovně domovským listem obyvate-
le, kteří přispěli do sbírek muzea nejrůznějšími
předměty. Zároveň pokřtil CD Herold – Zpra-
vodaj Muzea městské části Praha 11.

2. den patřil otevření Parku u Chodovské tvr-
ze. Starosta Mlejnský za pomoci malé asi-
stentky slavnostně přestřihl pásku. Program
zpestřil barevný veselý klaun a spousta nad -
šených soutěžíchtivých dětí.

3. den se nesl ve znamení Festivalu piva, jíd-
la a kultury. U stanice metra Opatov si ten
den užili spoustu zábavy dospělí i děti.

4. den se na hřišti ZŠ Pošepného uskutečnil
pod záštitou starosty Dalibora Mlejnského

fotbalový turnaj. Příjemnému sportovnímu
klání počasí přálo.

Tentýž den  pořádala o. p. s. KULTURNÍ 
JIŽ  NÍ MĚSTO v duchu historických tradic pouť
u Chodovské tvrze. 

5. den se v koncertním sálu Chodovské tvrze
sešli při slavnostním vyhlášení výsledků vítězo-
vé již VI. ročníku literární soutěže O zlatý klíč.

6. den jsme se s knihovnou na Jírovcově ná-
městí dostali na skok do Ameriky s osobitým spi-

Ohlédnutí za letošními

1
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sovatelem Američanem Jonem Davisem, který
potěšil své příznivce zábavnými i tragikomickými
příběhy z dlouholetého pobytu v Čechách
v pořadu nazvaném Americké střípky.

7. den v opatovské knihovně fungovala výtvar-
ná dílna zaměřená na Ameriku a vše kolem ní. 

Týž den patřil v KC Zahrada vernisáži re-
produkcí unikátních cirkusových plakátů z 50.
a 60. let a slavnostnímu otevření víceúčelové-
ho hřiště v Prašné ulici, jehož součástí bylo ut-
kání radních s vozíčkáři.

8. den vyvrcholil Týden otevřených dveří
v Zahradě, kde koncertovala vynikající česká
funková kapela Toxique. 

9. den zpestřila akce Bezpečné Jižní Město
zaměřená na veřejnou prezentaci bezpeč-
nostních jednotek a složek Integrovaného zá-
chranného systému.

Základní škola Mendelova patřila ten den
tradičnímu Mendelánkování - zábavnému do-
poledni pro děti z jihoměstských mateřských
škol.

10. den byl dobyt Jižní pól - divadelní open
air festival již poosmé pořádalo občanské
sdružení Proxima Sociale před Obchodním
centrem Chodov.

11. den proběhly oslavy cílovou páskou, zá-
bavné odpoledne se spoustou atrakcí
a ukázkou slaňování vyvrcholilo odletem baló-
nů a s nimi odlétlo i letošních 11 dnů. Tak za-
se za rok. Dana Foučková

FOTO: DANA FOUČKOVÁ, MARKÉTA HORÁKOVÁ, 
JOSEF ŠKVOR, DANIEL POTOCKÝ

oslavami jedenáctky
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Navečer 24. srpna roku 1393 prý jedna žena
u Chuchle převezla na loďce přes Vltavu ne-
známého muže. Pomáhala mu prchat již
z lázně u Karlova mostu, kde ji oslovil a slíbil
dukáty. Nyní, na pravém břehu, kráčel muž bez
zaváhání vzhůru lesem, „upřímo až k Novému
hradu“. Za houstnoucí tmy „přišli k tomu zám-
ku, volajíce na vrátného, kterýž když otevřel,
podivil se“, vypráví Václav Hájek v Kronice čes-
ké z roku 1541. Žena se prý jmenovala Zuza-
na a byla lazebnicí. Zjistila, že pomohla samot-
nému králi Václavovi IV. z potupného zajetí
skupinou šlechty a měšťanů. Král dodržel sli-
by. Na Novém hradě se slavilo. 

Historku převzal i Alois Jirásek, ovšem
pouze do „starých pověstí“, kam patří. Vždyť
se v průjezdu Mostecké věže ukazuje údajná
Zuzanina podoba a podle legend jí patřila lá-
zeň hned vedle mostu. Historik František Pa-
lacký ale označil Hájkovo vyprávění za „spros-
tou a hloupou bájku“ a z dějin ji vymýtil. Král
byl podle něj panstvem zajat později a vězněn
jinde. 

Vy si vyberte sami: Vracela se odvážná Zu-
zana z Nového hradu do Prahy cestou poblíž
dubů u dnešní Petýrkovy ulice, nebo už proto
ne, že nikdy neexistovala? 

Jiří Bartoň

Hostily zdi Nového hradu 
lazebnici Zuzanu? FOTO: JIŘÍ BARTOŇ      

Dva skautské oddíly na Jižním Městě můžete
najít v „baráčku“ ve  Stachově ulici 187/6,  (cca
7 minut od stanice Háje), kde mají klubovny. 

Oddíly mají soustavnou celoroční činnost –
každý týden oddílové schůzky, 1–2x v měsíci
výpravy (turistika, vodáctví, cyklistika), završe-
nou letním táborem. 

Zájemcům o oddílovou činnost, zejména
holkám a klukům ve věku 8–14 let, doporuču-
jeme návštěvu klubovny, nejlépe na začátku
schůzky. Při pěkném počasí můžete totiž od-

díly spíše potkat na hřišti nebo v lesoparku,
kde se odehrávají nejrůznější aktivity (oddílo-
vé hry a zkoušky, softbal, vybíjená, fotbal).
V klubovnách pak výchovnou činnost doplňu-
jí stolní hry, tajná písma nebo kreslení.

81. oddíl (Jednaosmdesátka) – schůzky
v úterý od 16.30 do 18. hod., http://81.webz.cz

Kontakt: Roman Jansa, tel.: 720 406 698 
129. oddíl (Koníci) – schůzky ve středu od

16 do 18 hod., http://129.oddil.cz.
Roman Jansa

Jižní Město – ideální
místo pro sportování
Sportovní Jižní Město je obecně prospěšnou
společností založenou za účelem poskytnutí
sportovního vyžití občanům městské části
Praha 11. 

Vlajkovou lodí společnosti je sportovní are-
ál Pošepného-Hrabákova, kde je k nalezení
fotbalové hřiště s umělým povrchem, běžec-
ká dráha, posilovna a hřiště pro plážový volej-
bal, házenou, nově i volejbal, nohejbal
a basketbal. 

Pod patronací
Sportovního Jižní-
ho Města jsou
fotbalový klub,
družstva stolní-
ho tenisu
a florbalu. Všech-
ny kluby vítají no-
vé zájemce přede-
vším z řad mládeže. Ne-
dílnou součástí činnosti společnosti je pořá-
dání sportovních akcí pro výkonnostní i zcela
amatérské sportovce. 

V nejbližší době se chystá Fotbalový turnaj
městské části Praha 11 a Sportovní hry pro
předškolní děti a žáky prvního stupně základ-
ních škol. Obě akce proběhnou v měsíci listo-
padu. Více nejen o připravovaných akcích, ale
i o společnosti obecně se dozvíte na interne-
tové adrese www.sportovnijiznimesto.cz.

Lukáš Pazdera

Tajnosti za humny (8)

Neexistující odvážná žena?

Skautské oddíly přijmou nové členy

Zveme všechny na již tradiční Drakiádu, 
která se koná 2. listopadu od 13.30 do 17.30 hod. v Centrálním parku.

Akce se uskuteční pod záštitou starosty Dalibora Mlejnského ve spolupráci s Českými drahami. 
Pro všechny bude připraven pestrý program, jehož součástí bude soutěž 

Bezpečnost na železnici a první pomoc.
Pro děti bude připravena spousta atrakcí a balónková show. 

Soutěžit se samozřejmě bude o nejkrásnějšího draka. 

Draci opět vzlétnou nad Centrálním parkem

I při kostkách si lze užít 
spoustu zábavy. FOTO: ARCHIV ODDÍLU
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Solidní zahraniční firma hledá prostory k pronájmu
nebo odkoupení a výměně za byt:

Pro sídlo firmy – cca 100 m2 v lokalitě dostupné od metra „C“ Vyšehrad až Chodov.

Další prostory pro sklad a expedici – cca 100 m2 v lokalitě Praha 4 a okolí.

Místo nemovitosti možno odkoupení části nemovitosti, případně koupě pozem-
ku, cca 300 m2 k vlastní výstavbě malého sídla firmy (podíl na domu, řadový dům,
část zahrady, stará budova, proluka, rozdělený pozemek, atd.)

ZA NEMOVITOST NABÍZÍME PLATBU I BYT (nebo byty dva, dle dohody), jed-
ná se výměnu s vyrovnáním ceny, výhodné pro obyvatele, kteří nechtějí udržovat
nemovitost. Byt poskytneme v lokalitě dle přání.

Kontakt: Jednatel firmy, 602 33 47 00, 241 444 272 
e-mail: info@bridge-online.cz, sekretariát: 241 44 42 42, 2 414 43 003.

Nabídněte – cenu akceptujeme.

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

• Grafický návrh a cenová 
kalkulace zdarma

• Zaměření zdarma
• Cena včetně montáže a dopravy
• Široká škála povrchových materiálů
• Poradenství zdarma

Bytové studio
Křejpského 1523
Praha 4 – Opatov 
Tel.272 657 912 

Bytové studio
Kuchyňské linky, vestavěné skříně,

dveře,  podlahy  

Nabízíme:
Zaměstnání v silné a stabilní zahraniční  společnosti • Odpovídající platové ohodnocení
• Příspěvek na penzijní a životní pojištění • Pracoviště Modletice u Prahy • Zajištěna do-
prava od metra Opatov

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!

TECHNICKÝ KOMUNIKÁTOR

INTERNÍ PRODEJCE NÁHRADNÍCH DÍLŮ

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

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

Chcete pracovat v silné
zahraniční společnosti?

Hledáme vhodné kandidáty k obsazení pozic:

Náplň práce:
• Technická podpora servisních mechaniků
• Komunikace se zahraničními výrobci
• Provádění školení servisních mechaniků
• Návštěvy  poboček a spoluúčast pří řešení

oprav v terénu

Požadavky:
• VŠ/SŠ technického směru
• Znalost práce na PC
• Řidičský průkaz skupiny B
• Komunikativní znalost AJ a NJ výhodou

Náplň práce:
• Vyřizování objednávek a poptávek zákazníků
• Fakturace zakázek
• Vyhledání náhradních dílů v katalozích 
• Objednání náhradních dílů
• Spolupráce na vedení skladu

Požadavky:
• SŠ tech. směru výhodou
• Orientace v technické literatuře
• Uživatelská znalost PC
• Znalost AJ výhodou
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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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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.

GE Money Bank, a. s. Otevírací doba
Opatovská 874/25 9–17 hod.
Praha 4-Háje, metro C Telefon 272 011 600

Tel.: 261 263 137, fax: 261 263 138, 
E-mail:  inzerce@sirena.cz 
Siréna, spol. s r. o., Jihlavská 70, Praha 4
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