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TÉMA

BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO
Jižní Město je největším sídlištěm v České re-
publice. Zaujímá plochu 979 ha a se svými té-
měř 79 tisíci obyvateli je srovnatelné
s leckterým větším městem v naší zemi. Je
jednou z nejlidnatějších městských částí
a také patří mezi ty s největší hustotou oby-
vatel na jeden kilometr čtvereční. Nabízím ma-
lé srovnání, tak např. v Praze 1 bydlí necelých
čtyřicet tisíc lidí, Prahy 3 a 5 mají obě téměř
o deset tisíc obyvatel méně než Jižní Město
a „domů“ do Prahy 12 jezdí cca padesát šest
tisíc občanů. Hustota a počet obyvatel, ale ta-
ké architektonická a urbanistická koncepce,
(která se kvůli nedostatku finančních pro-
středků značně liší od původního záměru, kdy
Jižní Město mělo plnit funkci satelitu na okra-
ji metropole a nabízet dostatečný počet pra-
covních míst, kvalitní společenské a kulturní
vyžití, možnost vzdělávání a využívání volno-
časových aktivit), anonymita a další aspekty 
k sobě přitahují jako magnet patologické ne-
gativní jevy a kriminalitu. Městská část Praha
11 chce svým projektem Bezpečné Jižní Měs-
to vrátit spokojenost obyvatelům, nabídnout
jim plnohodnotný život a změnit tak místo
bydliště ve skutečný domov. Cílem projektu je
bezpečnost a ochrana občanů a jejich majet-
ku, stejně tak jako majetku městské části Pra-
ha 11 dosažená systematickým zvyšováním
bezpečnosti, snižováním kriminality, podporo-
váním regenerace Jižního Města, zlepšová-
ním životního prostředí či podmínek pro trá-
vení volného času, sport a kulturu. O projektu
a všech jeho základních oblastech, které zahr-
nuje, vás budeme pravidelně informovat
v našem zpravodaji Klíč, TV Metropol
a všechny podrobnosti a novinky najdete ta-
ké na webových stránkách www.praha11.cz.

Mgr. Dalibor Mlejnský, 
starosta MČ Praha 11

OBYTNÉ ZÓNY – výběr ohlasů z diskuze na
webových stránkách MČ Praha 11
… Dobrý den, ráda bych věděla, zda v rámci
pilotního programu týkajícího se dopravy na
Jižním Městě bude řešen problém neustálého
parkování a jízdy automobilů po cestičkách
a trávnících ve vnitroblocích. Chápu, že je vel-
ký problém vyložit nebo naložit větší náklad,
když před domem není žádné místo, nezbyt-
ně nutnou dobu parkování na chodníku bych
tolerovala. Jenže drzost některých řidičů ne-
zná hranic. Stále více jich přes noc prostě ne-

chá auto zaparkované na trávě nebo cestičce
ve vnitrobloku… Ludmila Hnutová

… Tato situace totiž panuje na celém JM.
Což je dáno tím, že JM je poměrně rozsáhlé
sídliště, které má avšak poměrně málo přístu-
pových cest… Já osobně vidím řešení ve vý-
stavbě nových přístupových komunikací, 
popř. ve vzájemném propojení některých ko-
munikací… Václav Novotný

… Bohužel se mi nezdá, že by byl zohled-
něn roční nárůst množství aut. Parkujeme
v této oblasti přes deset let a situace se sku-
tečně začíná stávat neúnosnou, vidím, jak
každý rok silně ubývá míst. Před deseti lety
jsme bezproblémově zaparkovali podélně
před naším domem, poté ve vedlejších ulicích,
pak před veterinou. Tahle místa jsou už večer
beznadějně plná. Dále jsme se odsunuli ales-

poň na parkovací pásy za paneláky. Vloni jsme
poprvé stáli na parkovišti za Chrpou, a to
v době čištění ulic. Nyní tam už mnohdy není
večer místo… Veronika Sluníčková

… Parkování je v posledních letech pro-
blém. Zároveň ale vidím, že je to ze značné
části způsobeno změněnou skladbou obyva-
tel. Jen v našem domě nově bydlí pět viet-
namských rodin a podobné je to v okolních
domech. Žádná z těch rodin nemá jen jedno
auto a v poslední době tam parkují
i s dodávkami. K tomu si připočtěte naše dě-
ti, které dospěly, a dost z nich si auto také po-
řídilo. Parkování je tím pádem čím dál větší
problém a zlodějny a vandalizmus to jen
umocní. Nemyslím si, že řešení je snadné, do-
konce se domnívám, že ke spokojenosti všech
to ani řešit nelze… Jar. Šalanská

Doprava v klidu a obytné zóny
na Jižním Městě
POČÁTKEM ZÁŘÍ BYLY VE DVOU LOKALITÁCH JIŽNÍHO MĚSTA ZŘÍZENY OBYTNÉ ZÓNY,
KTERÉ MAJÍ POMOCI ZLEPŠIT ORGANIZACI PARKOVÁNÍ A ZKLIDNIT DOPRAVU. JSOU TO
PRVNÍ VLAŠTOVKY, ZÁMĚREM JE OBYTNÉ ZÓNY POSTUPNĚ ZŘÍDIT NA CELÉM ÚZEMÍ
MĚSTSKÉ ČÁSTI. 

Posláním obytných zón v naší městské části je
co nejefektivněji řešit problémy, které vznikají
v důsledku přetížení komunikační sítě, a rovněž
zvýšit bezpečnost občanů a jejich majetku.

„Hlavním cílem této místní úpravy silniční-
ho provozu je zabezpečení bezproblémového
průjezdu vozidel Integrovaného záchranného
systému,“ říká ředitel OŘ městské policie Pra-
hy 11 Petr Schejbal. Nedostupnost prostor ve
vnitroblocích pro zásahová vozidla předsta -
vuje nepřípustné ohrožení bezpečnosti
a ochrany osob a jejich majetku. Zřízení obyt-
ných zón sebou přináší mimo již zmíněná fak-
ta také snížení emisí a rozšíření oddechových
ploch a prostor pro volnočasové aktivity. Zá-
roveň se nesnižuje počet legálních parkovacích
míst. Tato nová místní úprava má pouze za-
mezit neukázněným řidičům zneužívat k parko-
vání prostranství, jež k tomu nejsou určena,
a tím komplikovat dopravní dostupnost vnitro-
bloků.

Dříve docházelo k situacím, že se zasahu-
jící záchranáři dostávali obtížně na místo zá-

sahu a tím byly ohroženy životy obyvatel a je-
jich majetek. To se prokázalo i při loňském říj-
novém cvičení složek IZS, kdy se hasičské vo-
zy s obtížemi a velkým zpožděním dostaly na
simulované místo zásahu.

K této skutečnosti ředitel pražské záchran-
né služby MUDr. Zdeněk Schwarz dodal: „Na
fakt, že v Praze musíme zvládat zákroky
i s překážkami, jsme si zvykli. K postiženým se
dostaneme vždy, ale každý kdo v takové loka-
litě bydlí, musí počítat s tím, že náš zásah bu-
de opožděný i komplikovaný.“

Bohužel dnešní podoba Jižního Města zda-
leka neodpovídá původním představám pro-
jektantů. Jeho stavitelé si s mnohými věcmi
nelámali hlavu a také nepředpokládali tak ma-
sivní nárůst počtu automobilů. Vnitrobloky
nejsou nafukovací, to znamená, že ne každý
si může své auto zaparkovat u vchodu do do-
mu, s tím se budeme muset smířit. A pokud
po tom někdo touží za každou cenu, musí po-
čítat s postihem nebo nést následky, až bude
mít na svědomí něčí život. Daniel Potocký
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Sloupek 
starosty

Ohlasy

Řidič tohoto
černého vozu
se nejspíše 
domnívá, 
že hasičské
vozy
a záchranky
disponují 
křídly. 
FOTO: DANIEL 
POTOCKÝ
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ZPĚVÁK UVEDL 
VÝTVARNÍKA. Vernisáž obrazů 

Rudolfa Mikyšky zahájil na tvrzi Josef Laufer. Mikyškovy
obrazy můžeme chápat jako vstupní bránu do jeho duše.
Výstava potrvá do 2. listopadu a určitě si ji nenechte ujít.

ESKALÁTOR JEZDÍ
DOLŮ. Na základě

podnětu občanů na-
vrhla městská část

dopravnímu 
podniku změnu 

směru jízdy jižního
eskalátoru k auto-
busovým zastáv-

kám na stanici 
metra Opatov. 

Průzkum prokázal
převažující pohyb 

cestujících smě-
rem dolů. Změ-
na je prospěš-
ná především 
starším obča-

nům a mat-
kám s ko-

čárky.

TISKOVÁ KONFERENCE. Na Magistrátu hl. m. Prahy se uskutečnila v polovině října tisková
konference naší městské části týkající se projektu Bezpečné Jižní Město. Starosta D. Mlejnský,

radní J. Janeček, tajemnice úřadu S. Klimakovská a ředitel městské policie v Praze 11 
P. Schejbal seznámili novináře s novinkami i dlouhodobějšími akcemi 

v rámci tohoto rozsáhlého projektu.

NAROZENINY. 
Své krásné 
104. naroze -
niny 7. září
oslavila v Do -
mově důchod-
ců Donoval -
ská paní Lud-
mila Schlem-
merová. Vše
nejlepší jí za
městskou 
část přišla 
popřát 
místosta-
rostka Eva
Štampa-
chová. 

LAGUNA. Výtvarník Zdeněk Hajný 
vytvořil unikátní kompozici Vesmírná laguna, jež je součástí 
Mořského světa na pražském výstavišti. Slavnostního otevření prostoru se
zúčastnily také zpěvačka Lenka Filipová a herečka Jana Paulová. Hajný žije
v Praze 11, kde je možné shlédnout jeho tvorbu v Galerii Cesty ke světlu.

ZLATÁ SVATBA. 
Manželé Hana a Václav Růžičkovi 

oslavili 12. září na Chodovské tvrzi 
50 let společné cesty životem.

50 LET SPOLU. 
Významné jubileum zlaté svatby 
na Chodovské tvrzi 12. září oslavili 
manželé Jana a Stanislav Tučkovi. 
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Jižní Město I
A. Malé–E. Hyblerové 12.–13. 11., 26.–27. 11.
Bachova–Mikulova 4.–5. 11., 19.–20. 11.
Benkova (parkoviště) 11.–12. 11.
Blažimská–Klapálkova 4.–5. 11.
Brandlova (za Startem) 11.–12. 11., 25.–26. 11.
Brodského 1671 19.–20. 11.
Divišovská–Šternovská 25.–26. 11.
Dubnova–Hekrova 4.–5. 11.
Doubravická–Jažlovická 12.–13. 11., 26.–27. 11.
Hlavatého–Mejstříkova 12.–13. 11., 26.–27. 11.
Hněvkovského 1374 4.–5. 11.
Chomutovická 12.–13. 11., 26.–27. 11.
Janouchova 671 (u MŠ) 5.–6. 11.
Konstantinova–Metodějova 12.–13. 11., 26.–27. 11.
Kosmická–Anny Drabíkové 20.–21. 11.
Kryštofova–Kazimírova 5.–6. 11., 20.–21. 11.

Křejpského 1514 12.–13. 11., 26.–27. 11.
Lečkova 5.–6. 11.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 19.–20. 11.
Majerského–Samohelova 19.–20. 11.
Matúškova (u Blankytu) 11.–12. 11.
Michnova–Podjavorinské 11.–12. 11., 25.–26. 11.
Mnichovická–Tatarkova 12.–13. 11., 26.–27. 11.
Modletická–Ke Škole 12.–13. 11., 26.–27. 11.
Mokrá–Zimákova 19.–20. 11.
Plickova 880 12.–13. 11., 26.–27. 11.
Radimovická 1424 (parkoviště) 5.–6. 11.
Rujanská–Donovalská (u TS) 4.–5. 11., 19.–20. 11.
Schulhoffova 794 19.–20. 11.
Stachova–V Hájích 4.–5. 11., 19.–20. 11.
Sulanského–Novomeského 20.–21. 11.
Štichova 640 (parkoviště) 12.–13. 11., 26.–27. 11.
Tererova (u ZŠ) 20.–21. 11.

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 4.–5. 11.
Ženíškova–Květ. vítězství 4.–5. 11., 19.–20. 11.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 10.–11. 11., 24.–25. 11.
Gregorova–Hrudičkova 10.–11. 11., 24.–25. 11.
Hráského–Šustova 3.–4. 11., 18.–19. 11.
Hrdličkova–Blatenská 10.–11. 11., 24.–25. 11.
K Dubu 3.–4. 11., 18.–19. 11.
Kloboukova 2165 (slepý výběžek) 3.–4. 11.
Krejnická za OC Chrpa (chodník) 10.–11. 11.
Láskova–Malenická 3.–4. 11., 18.–19. 11.
Lažanského 3.–4. 11., 18.–19. 11.
Nechvílova 1826–29 3.–4. 11.
Petýrkova 1953 10.–11. 11.
Pod Vodojemem 3.–4. 11., 18.–19. 11.
U Nové dálnice 18.–19. 11.
Vojtíškova za OC Meinl (chodník) 3.–4. 11.

INFORMACE ÚMČ

Rada MČ Praha 11 dne 10. 9. 2008 na své
19. schůzi mj.:
SCHVÁLILA:
● Rozpočtové opatření č. 86/08 – přesun
fin. prostředků v běžných výdajích rozpočtu
MČ Praha 11 na rok 2008 ve výši 200 tis. Kč
v rámci oddílu doprava na položku údržba ko-
munikací na opravy místních komunikací.
● Investiční záměr „Přeměna okrasné nádrže
v ulici Kropáčkova na veřejnou zeleň“.
● Aktualizaci počtu a rozmístění dětských
hřišť v rámci akce „Optimalizace sítě veřejně
přístupných hřišť na území MČ Praha 11“.

SOUHLASILA:
● Se zařazením pozemků, jež jsou součástí
nově vybudovaného Jihoměstského parku,
a to parc. č. 229/5 a č. 229/13, k. ú. Cho-
dov, do parků III. kategorie a následně při nej-
bližší novelizaci obecně závazné vyhlášky
č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zele-
ně, s jejich uvedením v příloze č. 1.

POVĚŘILA:
● Starostu MČ Praha 11 Mgr. Dalibora Mlejn-
ského k tomu, aby schválil oznámení o ve -
řejné zakázce „víceúčelová sportovní hala

v areálu ZŠ Květnového vítězství 1554, Pra-
ha 4“, v otevřeném řízení dle § 27 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
a schválil zadávací dokumentaci této veřejné
zakázky. 

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 – listopad 2008
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 ozna-
muje, že velkoobjemové kontejnery na objem-
ný odpad (VOK) budou v listopadu 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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Městská část Praha 11 si nechala zpracovat
průběžnou zprávu o výsledcích pasportizace
bytů, kterou odstartovala 1. července 2007. 
„Z dosavadních výsledků jsem si jist, že paspor-
tizace bytů je a ještě bude pro naši městskou
část velkým přínosem. Na základě kontrol pro-
vedených přímo v bytech, které jsou ve správě
městské části, se podařilo uvolnit 61 bytů pro
další žadatele. Jednak to bylo proto, že nájem-
níci neplnili podmínky nájemní smlouvy, jednak
zjištěním skutečného stavu věci. Uzavřeli jsme

19 nových smluv o nájmu bytu za první a další
smluvní nájemné, díky kterým přibylo do rozpo-
čtu městské části téměř 4,5 milionu korun,“ ří-
ká starosta městské části Dalibor Mlejnský.
Celkem se uzavřelo 142 smluv (o nájmu bytu,
dodatku a jiných dohod). Vydalo se také dvacet
šest souhlasů s výměnou bytů i 55 osvědčení
o přechodu nájmu bytu.

„Přínos pasportizace je i v oblasti preven-
ce,“ dodává Mlejnský. Výrazně se snížil počet
žádostí o výměnu bytů, které vykazovaly
známky fiktivních výměn. Snížil se i počet žá-
dostí o přechod práva k nájmu bytu vykazují-
cí závažné nedostatky. Operátoři informační
a antikorupční linky městské části Praha 11
evidují zvýšení počtu oznámení od občanů,
kteří upozorňují na různé formy porušování
povinností nájemníků ve svém okolí. Například
podezření z černých pronájmů apod. Tento
stav není konečný, pasportizace i nadále po-
kračuje a dochází k upřesňování dat.

Andrea Wolfová

Pasportizace bytů na Jižním
Městě úspěšně pokračuje

Konec platnosti
občanských průkazů
Upozorňujeme občany, že je nutné vyměnit
občanské průkazy vydané do 31. prosince
2003 bez strojově čitelných údajů. Občané
narození před 1. lednem 1936 měnit občan-
ské průkazy nemusejí, pokud v nich mají vy-
značeno, že doba platnosti je bez omezení,
nebo pokud tuto kolonku mají proškrtnutou. 

K podání žádosti o vydání občanského prů-
kazu výměnou občan předkládá: současný ob-
čanský průkaz, vyplněný formulář žádosti
o vydání občanského průkazu, občan naroze-
ný v Praze také originál rodného listu, případ-
ně další doklady osvědčující zapisované sku-
tečnosti, fotografii ze současnosti (na této fo-
tografii je občan vyobrazen v čelném pohledu,
může se usmívat, ale nesmí být vidět zuby)
o rozměrech 3,5x4,5 cm. Za výměnu občan-
ského průkazu se v tomto případě nevybírá
správní poplatek. 

Upozorňujeme, že od 1. ledna 2009 bu-
dou občanské průkazy vydané do 31. prosin-
ce 2003 bez strojově čitelných údajů neplat-
né. Zkontrolujte si proto svůj občanský průkaz
včas. red

FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Naše městská část 
přivítala již 155 občánků
Historicky první vítání občánků se v naší
městské části uskutečnilo 26. ledna 2005.
Od té doby již starostové přivítali celkem
155 novorozenců. Prvního říjnového dne pro-
běhlo setkání starosty Václava Drahoráda
s 10 novými občánky. Rodiče svým podpisem
do pamětní knihy, která bude uchována na
úřadě pro příští generace, stvrdili skutečnost
o narození dítěte v naší městské části.  Sta-
rosta společně se svou zástupkyní předali ro-
dičům nákupní poukázku v hodnotě 1 000 Kč
a maminkám květinu. Kancelář starosty se
proměnila ve studio, kde se rodiče s dětmi fo-
tografovali.

Mezitím starosta zodpovídal otázky rodičů
a hovořil s nimi o všem, co je zajímalo. Slav-
nostního vítání občánků se zúčastnili Emma
Květoňová, Magdalena Jirsová, Sára Holubo-

vá, Eliška Kutzendörferová, Justýna Vochalo-
vá, Julie Nováčková, Jáchym Jandourek, Kryš-
tof Kopkáš, David Maxmilián Prachatický
a David Daniel Marek.

Julie Mikolášová, zástupce starosty

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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Kontejnery na nadměrný komunální odpad
budou přistaveny na níže určená stanoviště
v termínu pátek 7. 11. v 13.00 hodin a odve -
zeny budou v pondělí 10. 11. dopoledne.

KATEŘINKY –  křižovatka ulic Vodnická
a Na Křtině, ulice Ke Smrčině naproti
č.p. 296, ulice Formanská u č.p. 223, ulice
Proutěná u novinového stánku, křižovatka
ulice Remízková a Pastevců.

ÚJEZD – ulice Formanská u č.p. 63, ulice
Formanská u návesního rybníku, ulice K Mo-
telu u č.p. 7.

Upozorňujeme občany, že kontejnery
jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad
z domácností, který nelze uložit do běžných
kontejnerů na komunální nebo separovaný
odpad. VOK nemají sloužit podnikatelům pro
likvidaci odpadu vznikajícího při jejich činnos-
ti. Občané trvale žijící v Praze mají možnost
bezplatného odevzdání objemného odpadu
v 10 sběrných dvorech hl. m. Prahy. Pro ob-
čany Újezdu je nejbližší sběrný dvůr v Praze
4-Spořilov, Zakrytá ulice, tel.: 272 764 058.      

Pavla Pitrmanová

Přistavení kontejnerů na objemný odpad

FOTO: RONALD HILMAR

Péče o zeleň
Městská část Praha-Újezd objednala stejně ja-
ko v loňském roce prořez několika vzrostlých
stromů na jejích pozemcích. Bezpečnostní řez
suchých větví se uskutečnil v první polovině
měsíce října. Stromy, na kterých se řez prová-
děl, byly vybrány v průběhu roku 2008. Jedna-
lo se o lípu na konci ulice Ke Mlýnu, lípu
s akátem v ulici K Sukovu, vrbu u návesního
rybníka a topoly v ulici Pastevců.

Pavla Pitrmanová

Chátrající objekt v ulici 
K Sukovu
V měsíci září byl vyzván majitel domu v ulici 
K Sukovu č.p. 20 k zabezpečení své nemovitos-
ti proti volnému vstupu do objektu. Budova je
ve značně zchátralém stavu a hrozí tak nebez-
pečí úrazu při jejím případném zřícení. Volného
přístupu využívají převážně bezdomovci k pře-
spávání. Václav Drahorád, starosta

Setkání se seniory
Starosta městské části Václav Drahorád přivítal
slavnostním přípitkem přítomné seniory
a popřál jim hodně zdraví do dalších let. Dále
všem poděkoval, že přijali pozvání na tradiční
setkání, které se koná pravidelně jednou za
čtvrt roku. Společně diskutovali o problémech
týkajících se městské části. Pozvánku na setká-
ní obdrželi: paní Marie Chadimová, Vlasta Dole-
žalová, Božena Kuncová, Miloslava Kudrnová,
Jiřina Režná, Marie Balínová, Irena Nedvědová,
Božena Kelerová, Marie Ziková a pánové Jiří
Petržílek, Petr Holubík, Jaroslav Žibřid, Josef
Stejskal a Anton Fojtík.      Pavel Staněk

Čtvrtý ročník dětského
cyklistického závodu
Městská část Praha-Újezd ve spolupráci
s Kateřinským královstvím pořádala v sobotu
11. října cyklistický závod, který tradičně vedl
z Kateřinek do Újezdu. Letošního ročníku se
zúčastnilo 43 dětských závodníků. Starosta
Václav Drahorád společně s klaunem Álou
odstartovali závod přesně v 10.00 hodin.
V cíli každý závodník obdržel zlatou medaili
a diplom. Pro děti byly připraveny drobné dár-
ky a malé občerstvení. A klaun Ála bavil
všechny přítomné. Pavla Pitrmanová

FOTO: PAVEL STANĚK 

FOTO: PAVEL STANĚK

FOTO: MARTINA MAŘÍKOVÁ

Dětské rybářské
závody

Dne 27. září v naší městské
části proběhly 1. dětské rybář-

ské závody, které se uskutečni-
ly na návesním rybníku. Závo-

du se zúčastnilo 41 závodníků
a závodnic ve věku 3 až 14 let.

Nejmenší rybáři ocenili také
možnost soutěžit v poznávání

našich ryb ve stánku Lesů
hl. m. Prahy a lovu magnetic-

kých rybiček.  Marian Machan
FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD 
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Mateřská škola Hroncova patří mezi 27 vybra-
ných školek, které si společnost IBM vybrala
pro třetí vlnu výukového programu KidsSmart
Early Learning. Ten je určený pro děti od 3 do
7 let a cílem je naučit děti pomocí počítačo-
vých stanic zábavnou a hravou formou zákla-
dy počítačové gramotnosti. Speciální progra-
my, kterými jsou stanice vybaveny, dětem po-
máhají rozvíjet jazyk, ale také postřeh, kreati-
vitu a logické myšlení. Jsou jednoduché a lze
je navolit jak v češtině, tak i v angličtině, což
se dá využít zejména při výuce jazyků. Počíta-
čové pracoviště je ergonomicky přizpůsobené
dětem. Tvoří ho plastový domeček, ve kterém
je uzavřen počítač, kompletní technika
a sedátko pro dvě děti. Ty pracují s klasickou
klávesnicí a myší.   Je dokázáno, že děti pra-

cují lépe, pokud u počítače nesedí samy
a pracují společně. Výzkumy dokazují zvýšený
vliv na koncentraci zejména u chlapců.

„Jsem ráda, že se nám podařilo získat po-
čítačové vybavení. Dvě stanice od IBM jsou
každý den v obležení a jsou rozhodně velkými
pomocníky při výuce. Holky i kluci je využívají
a je pro mne radost vidět, jak se v práci na po-
čítači neustále zdokonalují a baví je to,“ řekla
ředitelka školky Marie Rákosníková, která má
hlavní podíl na tom, že se počítače podařilo
získat. Dana Foučková

Předškoláci používají počítače
od IBM 

Klub přátel školy v ZŠ Ke Kateřinkám orga-
nizuje tradičně pro žáky poznávací zájezdy.
Říjnový patřil rakouské Vídni. Při prohlídce

nádvoří zámku Hofburg jsme viděli zátarasy
hlídané policisty. Rakouský spolkový prezi-
dent uváděl do funkce francouzského velvy-
slance. 

Zajímavé Michaelské náměstí a nedávno
odkryté základy domů římského vojenského
tábora Vindobona z 2.–4. století n. l. nás nad-
chly. Viděli jsme i kostel sv. Michala, prošli lu-
xusní třídy Graben a Kohlmarkt. Dozvěděli
jsme že, Stock im Eisen je dřevěný kmen, do
kterého tovaryši, odcházející do světa na vy-
učenou, zatloukali hřebíky. Cílem prohlídky
Vídně byl Dóm sv. Štěpána, jehož věže pro-
cházejí nákladnou rekonstrukcí.  Odpoledne
patřilo atrakcím v zábavném parku Prater, kte-
rý k Vídni neodmyslitelně patří. Při jízdě na
Obřím kole se všem naskytl překrásný výhled
na město a jeho okolí.

Odjížděli jsme plni zážitků a těšili se, jak
budeme rodičům o všem vyprávět.

Věra Horáková a žákyně 7.A

Viděli jsme rakouského prezidenta

Hostivařský lesopark byl v pátek 12. září dě-
jištěm sportovní akce. Sportovalo se v sedmi
disciplínách a všichni se náramně bavili. Zača-
lo se hodem sportovního granátu na určený
cíl. Druhou disciplínou bylo lezení po stromě,
v jehož vysoké koruně visela harmonika. Zví-
tězila 9.A se svým mrštným šplhounem Chie-

nem, který vylezl na strom za pouhých 31 vte-
řin. Třetí disciplínou byla střelba vzduchovkou
a v té jsme bohužel jako třída neuspěli. Ve
čtvrté se házelo vejcem do dálky. Vajíčko ne-
smělo spadnout na zem ani se rozbít. Opičí
dráha nám přinesla druhé místo a myslím si,
že všechny pobavila asi nejvíc. Při ní se totiž
vyváděly všelijaké legrační kousky. Také se há-
zelo koulí a poslední byla střelba prakem, ve
které jsme si jako třída vedli docela dobře. Byl
to bezva sportovní den, který jsme si všichni
užili, a hlavně se nikdo nezranil. Den předtím
si hezký sportovní den užili žáci prvního stup-
ně. Michal Prokop 8.A,

ZŠ Květnového vítězství

Opičí dráha byla nejlepší

Design stanice naprosto 
vyhovuje dětským nárokům i potřebám. 

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Den otevřených dveří
pro střední školy
Již posedmé se uskuteční návštěvní den
v budově Základní školy Chodov, Květnového
vítězství 57, 149 00 Praha 4. V dopoledních
hodinách budou mít žáci a výchovní poradci
všech základních škol v Praze 11 a okolí mož-
nost seznámit se s jednotlivými typy střed-
ních škol, odpoledne jsou zváni rodiče. Každá
střední škola bude mít na svou prezentaci 
k dispozici jednu učebnu, kterou si upraví pod-
le svých potřeb. Akce pro žáky bude zahájena
v 9.30 hod., konec dopolední nabídky se před-
pokládá v 12.00 hod. Odpolední program pro
rodiče začne v 17.00 hod. a skončí v 19.00
hod. V době přestávek mezi jednotlivými část-
mi akcí budou třídy uzamčeny.

V případě zájmu umístit pouze propagační
materiály stačí tyto dodat na adresu Základ-
ní školy Chodov do 3. listopadu vždy v době
od 8.00 do 16.00 hod.

Těšíme se na vaši účast.
Jan Hovorka, ředitel ZŠ Chodov

Nádvoří ožilo 
vojenskou přehlídkou 

prezidentské stráže. FOTO: VĚRA HORÁKOVÁ 

Sportovní den 
pohledem Nikol Jurkové ze 4.A.

Žáci si vyzkoušeli i střelbu 
z praku. FOTO: JAN HOVORKA
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Folk – jediný pražský podzimní
festival folku v Zahradě!
Pod hlavičkou festivalu Hudba mezi bloky po-
řádá KC Zahrada 15. listopadu jeho podzimní
folkové vydání. Ve spolupráci s kapelou Bez-
efšeho se podařilo pozvat různorodou směs
kapel, které dokazují, že folk je živý a zajímavý
žánr. Hlavní koncert obstará klasika – kapelu
Bokomara ani Naďu Urbánkovou není třeba
představovat. Při jejich koncertě se můžete
těšit na hudbu z nové společné desky Pouť na
Želiv a možná přijde na řadu i písnička Pražá-
ci ti ani nevijó. Další kapely přijedou do Zahra-
dy ze Slovenska nebo z Brna, zahraje také
pražský písničkář Xindl X, kterého často kriti-
ka přirovnává ke Xavieru Baumaxovi, ale jeho
texty jsou příkladně jemnější a poetičtější.
Velký díl festivalového programu obstará spo-
lupořádající kapela Bezefšeho, která nedávno

oslavila 10 let existence. Festival začíná už
v 15.30 hodin!

Po obrovském úspěchu představení „Vše
o ženách“ se připravuje další z hlavních předsta-
vení divadelní sezóny – „Jak jsem se učila řídit“
Činoherního studia v Ústí nad Labem. Ústečtí
označují svoje představení jako „road kabaret“
– kabaretní atmosféru výborně evokují kostýmy
a scénografie, i herecké výkony Kryštofa Rím-
ského nebo Zuzany Onufrákové a dalších her-
ců. V kombinaci s vynikajícím textem Pulitzero-
vou cenou oceněné americké autorky Pauly Vo-
gel se v KC Zahradě chystá výjimečný večer. Či-
noherní studio navíc tuto svoji inscenaci přive-
ze 20. listopadu do Prahy poprvé.

Příležitost setkat se se skutečným kejklíř-
ským divadlem pak budete mít v Zahradě 8. li-

stopadu. „Kdo v programu Zahrady hle-
dá představení skutečně pro celou rodi-
nu, které bude bavit mladší i starší děti
a potěší i rodiče, tomu doporučuji Vojtu
Vrtka a představení Don Quijote
z Doudleb. Vojta Vrtek je jeden
z nejlepších českých žonglérů a kejklířů
a skutečný komediant, kterého byste
klidně mohli potkat na středověkém jar-
marku. A jeho Don Quijote je jeden
z mých nejhezčích divadelních zážitků
poslední doby,“ zve na představení pro-
gramový ředitel Zahrady David Kašpar.

Jiří Sulženko
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Z vystoupení skupiny 
Bezefšeho. FOTO: ARCHIV

Z představení Jak jsem 
se učila řídit. FOTO: ARCHIV

Na příznivce programů na Chodovské tvrzi
v listopadu čeká několik lákavých hudebních
lahůdek. Pětičlenná vokální kapela Vockap  ve
čtvrtek 6. listopadu přinese tradiční spirituály
v osobitých úpravách. Každý koncert Vockapu
je velmi zábavný, jejich vystoupení je vždy
prošpikováno řadou vtipných momentů. Voc-
kap patří na naší a capellové scéně ke špičce.
Ve středu 19. listopadu se mohou návštěvní-
ci tvrze těšit na The Fortyfingers. K založení
tohoto netradičního souboru protagonisty
přivedlo společné přání přinést do „vážné
hudby“ důkladnou dávku humoru. Jejich ko-
mentované koncerty se vyznačují vtipem
a překvapením. Členové souboru The Fortyfin-
gers jsou absolventy Hudební fakulty AMU
v Praze a vynikajícími hráči v oblasti sólové
hry a komorní hudby. Na tvrzi se opět usku-

teční také tradiční šansonové večery – Písnič-
ky od Seiny s Evou Kriz-Lifkovou ve čtvrtek
13. listopadu a Šansonové setkání s Ru -
dolfem Pellarem v úterý 25. listopadu. Pro mi-
lovníky ušlechtilého zvuku houslí jsme připra-
vili dva houslové koncerty špičkových prota-
gonistů – v pondělí 3. listopadu Jaroslava
Svěceného a taktéž v pondělí 24. listopadu
Ivana Ženatého. Všechny koncerty začínají
v 19.00 hodin. Anna Křížová

Chodovská tvrz bude plná hudby Dny poezie v knihovnách
na Jižním Městě
Festival Dny poezie má za sebou desetiletou
tradici a koná se vždy u příležitosti výročí na-
rození Karla Hynka Máchy. V letošním roce
pozvala pobočka Jírovcovo nám. na 13. listo-
padu od 19.00 hod. J. H. Krchovského, aby
předčítal ze svých básnických sbírek.

Druhá jihoměstská pobočka, Opatov, se
20. listopadu v 18.00 hod. k programu připo-
jí autorským večerem, nazvaným podle bás-
nické sbírky Hledači pokladů, jejíž autorkou je
Delicie Nerková, občanským jménem Jarosla-
va Novotná. PaedDr. Novotná pracuje jako
speciální pedagog a psychoterapeut, mj. také
v Komunitním centru Maják. Píše poezii, pró-
zu i publicistiku. Vlastním nákladem vydala
pět básnických sbírek: „Te Deum“ (Praha
1991), „Jóbova zpověď, Zpráva mrtvých“
(Praha 2001), „Andělské zvonění“ (Praha
2003), „Pravdy a pocity, Sedmý den“ (2006)
a „Klauni a šašci“ (2007). V roce 2008 vyšla
sbírka povídek „Darmojedi“ (Okamžik, 2008).

Za hudebního doprovodu verše přednese
Daniela Jelínková. red

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

Zuzana Popelková-Oberthorová: Grafika
Osobité barevné litografie přírody, architektury,

klaunů a kolombín osloví svou jemnou poezií.

3. až 29. listopadu
Otevřeno: po–pá 9.00–19.00 hod., 

so 9.00–15.00 hod., 
tel.: 272 918 759.

Ivan Ženatý 
při vystoupení. FOTO: J. KVIZ

KL_18_2008:Sestava 1  10/21/08  11:01 AM  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 LISTOPADU 2008:
1. 11., 13.00: Dušičková výtvarná dílna. Výroba
strašidelných masek.
1. 11., 17.00: Dušičkový průvod Jižním Městem
v maskách. 
4. 11., 14.30: Klub aktivního stáří, host: Pavel
Bobek.
4. 11., 18.00: Drum Circle, veřejné skupinové bub-
nování. 
5. 11., 10.00: Divadlo Rolnička – Medvědí pohád-
ky, na motivy pohádek Hany Doskočilové.
6. 11., 20.00: DVA + Květy, koncert. Turné ke křtu
nové desky.
8. 11., 13.00: Výtvarná dílna.
8. 11., 15.00: Kejklířské divadlo z Doudleb –
O kouzelné kuličce, aneb jak Vojta k šikovnosti
přišel. Pro děti od 5 do 99 let.
8. 11., 19.00: Kejklířské divadlo z Doudleb – Don
Quijote z Doudleb. Pro dospělé!
9. 11., 15.00: Taneční odpoledne s orchestrem
Blažeje Zemana.
11. 11., 8.00 a 11.00: Divadlo Stelo Gambo –
Nový spolužák. Interaktivní divadelní představení
pro školy.
11. 11., 20.00: Jaromír Honzák a Face of the
Bassem, jazz koncert.
12. 11., 10.00: Divadlo Kapsa – Jak si Kuba Mari-
jánku zasloužil.
14. 11., 20.00: Jižní JaM č. 10. Fandíme kapelám
z Jižáku, přijďte jim fandit i vy!
15. 11., 13.00: Výtvarná dílna.
15. 11., 15.00: Malé divadélko Praha –
O kohoutkovi a slepičce.
15. 11., 15:30: Hudba mezi bloky, podzimní folko-
vé vydání festivalu. Bokomara & Naďa Urbánková,
D.N.A, Irish Rose, XindlX.
19. 11., 10.00: Malé Vinohradské divadlo – Vladi-
slav Vančura: Kubula a Kuba Kubikula.
19. 11., 12.00: Malé Vinohradské divadlo – Karel
Jaromír Erben: Kytice.
19. 11., 19.00 Malawi – pravá Afrika. Cestovatel-
ská přednáška a diashow RNDr. Karla Wolfa.
20. 11., 19.00: Činoherní studio v Ústí nad La-
bem – Paula Vogel: Jak jsem se učila řídit. Poprvé
v Praze!
22. 11., 13.00: Výtvarná dílna.
26. 11., 10.00: divadlo Rolnička – Čertovská po-
hádka.
28. 11., 20.00: Nameless – drum´n´bass party.
29. 11., 13.00: Výtvarná dílna.
29. 11., 15.00: Divadlo Marky Míkové – Medvěd,
který nebyl.

Připravujeme:
5. 12.: Fast Food Orchestra – mikulášský mejdan
s nejlepší českou ska kapelou.
18. 12.: Jiří Schmitzer – písně z nového alba Sbír-
ka kiksů.
19. 12.: Setkání před Betlémem – návrat Víti Mar-
číka do Zahrady.
21. 12.: Rybova mše vánoční – tradičně s punčem
a Teplickou konzervatoří jako loni.

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

PROGRAM V LISTOPADU 2008:
KONCERTY:
3. 11., 19.00: Jaroslav Svěcený – housle
a průvodní slovo, Markéta Cibulková – klavír, zazní
Beethoven, Brahms, Dvořák, Suk, Smetana. 
6. 11., 19.00: VocKap – vokální kapela. René Bar-
toš, Patrik Bartoš, Daniel Exner, Lukáš Dorice, Sta-
nislav Vik. Pětičlenná, ryze vokální formace. 
12. 11., 19.00: Muzikantská manželství.
Mgr. Tomáš Kyral – lesní roh, Radka Kyralová –
mezzosoprán, Mgr. Josef Moravec – baryton
a tenor, Libuše Myřátská – soprán, Martin Levický
– klavír, Zdena Zvěřinová – průvodní slovo. 
13. 11., 19.00: Písničky od Seiny – Parník plný
písniček. V podání Evy Kriz-Lifkové, Rudolfa Pella-
ra a Milana Dvořáka zazní nádherné šansony. 
18. 11., 19.00: Standa Barek, Adib Ghali, Norbi
Kovacz, tři vynikající sehraní kytaristé hrají ragtime,
blues, funky, jazz atd. 
19. 11., 19.00: The Fortyfingers: Eva Hutyrová,
Miron Šmidák, Hana Volková, Vjačeslav Grochov-
skij. „Jeden klavír, čtyři židličky“.
24. 11., 19.00: Ivan Ženatý, houslový virtuos opět
na Chodovské tvrzi. 
25. 11., 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“. 
GALERIE:
Velká galerie: 
12. 11.–30. 11.: Jihočeská univerzita – Zrcadlení
2008, učitelé a žáci Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích. 
Malá galerie: 
5. 11.–30. 11.:Tomáš Hřivnáč – Žena, autorovým
celoživotním nosným tématem je Žena, který neu-
stále zpracovává v inspirativních modifikacích.
Schodiště: 
Tvrz a region v historii, novelizovaná trvalá expozice
Muzea Prahy 11, starší i nedávná minulost Prahy 11.
Jižní Město očima Karla Schebesty I: Když vyrů-
stalo Jižní Město II.
POHÁDKY:
2. 11., 15.00: O líných strašidlech – Pohádkové
divadlo Praha, hraná pohádka. Pro děti od 4 let.
9. 11., 15.00: Beruščina detektivní kancelář –
Malé vinohradské divadlo, hraná pohádka. Pro děti
od 3 let.
16. 11., 15.00: O pejskovi a kočičce – loutkové di-
vadlo Kapsář, loutková pohádka. Pro děti od 3 let.
23. 11., 15.00: Tři malá prasátka – Buchty
a loutky, loutková pohádka. Pro děti od 3 let.
30. 11., 15.00: O Kopretince – Pohádkové divadlo
Praha, hraná pohádka. Pro děti od 4 let.

Více na www.chodovskatvrz.cz,
www.webticket.cz

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 LISTOPAD 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 LISTOPADU 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 MC Domeček.

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 LISTOPADU 2008:
Besedy: „Chcete vědět více o…“
10. 11., 10.00: Sourozenecká rivalita. S psycho -
lož kou a rodinnou poradkyní Mgr. Z. Těšínskou.
24. 11., 10.00: Téma bude upřesněno.
Pravidelný program:
Po 9.00–12.00: Otevřená herna pro děti.

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

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

3.–7. 11.: Podzimní burza dětského oblečení, hra-
ček, sportovních potřeb a těhotenského oblečení.
Příjem: po 9.00–12.00 a 13.00–17.00, 
út 9.00–12.00. Prodej: út 15.00–17.30, 
stř, čt 9.00–12.00, 15.00–17.30. Výdej
a vyúčtování: pá 9.00–12.30. 
22. 11., 14.00–18.00: Adventní výtvarná dílna.
Zájemci hlaste se telefonicky nebo e-mailem.  Akce
se uskuteční díky podpoře městské části Praha 11.
Změna programu vyhrazena.

Více na www.mc-domecek.cz
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20. 11., 19.00: Filmový klub, promítání filmu
s následnou debatou, vstup volný.
22. 11., 14.00–22.00: VOX 2008, hudební festi-
val: etno, folk-rock, pop, gospel, emo-metal, wor -
ship.

Více na http://chodovska.farnost.cz

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

Základní umělecká škola
Jižní Město
Křtinská 673, Praha 4
tel.: 267 900 131, fax: 267 900 134
Pobočka: J. Růžičky 1179, Praha 4
tel.: 271 070 231, fax: 271 070 245

ZUŠ KŘTINSKÁ
6. 11., 18.30: Koncert žáků školy.
11. 11., 18.30: Koncert hudby 20., 21. st. – de-
chové oddělení.
19. 11., 18.30: Koncert k výročí E. Suchoně, B.
Martinů – pěvecké oddělení.
20. 11., 18.30: Koncert žáků školy.
27. 11., 18.30: Koncert smyčcového oddělení.
ZUŠ J. RŮŽIČKY
24. 11., 18.30: Koncert žáků školy.

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 8.30–11.30: Denní klub pro děti bez mami-
nek. Pro děti od 1 roku.
Po 17.00: Dramatická dílna pro děti a mládež
(pro amatérské herce, scenáristy, hudebníky…).
Po 16.00: Nízkoprahový sportovní a turistický klub.
Po 17.00: Turistický oddíl Lumíci.
St 15.30: Výtvarná dílna pro děti.

Z PROGRAMU V LISTOPADU 2008:
8. 11., 18.00: Literární večer nad knihou „Polární
záře nad pastvištěm“, Marie Kostohryzová.
9. 11., 16.00: Jak se mlčí nahlas, pohádka pro dě-
ti, mim Michal Dufek. 
10. 11., 16.00: ThDr. Václav Wolf: Budha a Kristus,
přednáška v rámci Klubu křesťanských seniorů.
17. 11., 19.00: Afghánistán očima vojenského
kaplana, beseda s vojenských duchovním
kpt. Mgr. Petrem Svobodou.

Z PROGRAMU V LISTOPADU 2008:
1. 11., 15.00: Strašidlácký den, karneval, Květno-
vého vítězství.
8. 11., 9.30: Savování a malba voskovkami na
trička, výtvarná dílna, Květnového vítězství.
8. 11., 9.30: Foukej, foukej větříčku, výtvarná díl-
na, Šalounova.
8. 11., 13.30: Malba na sklo, výtvarná dílna, Květ-
nového vítězství.
8. 11., 14.00: Homo Ludens, divadelní festival ama-
térských souborů. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.
8. a 9. 11., 9.00: Keramická dílna, Šalounova.
9. 11., 10.00: Lukem a mečem, Šalounova
a Květnového vítězství.
9. 11., 10.00: Hledání skřítků, výlet, Květnového
vítězství a Milíčovský les.
15. 11., 10.00: Hudební čarování, hudební dílna,
Šalounova.
15. 11., 9.00: Rodinný turnaj ve stolním tenise,
Šalounova.
22. 11., 9.00: Hlavolámání, Šalounova.
22. 11., 9.30: Lapače snů, výtv. dílna, Šalounova.
22. 11., 9.00: Aerobikový workshop, Květnového
vítězství.
23. 11., 14.00: VOSA, volej. turnaj, ZŠ Ke Kateřinkám.
29. 11., 9.30: Advent. věnce, výtv. dílna, Šalounova.
29. 11., 9.00: Pletařský workshop, Šalounova.
29. 11., 8.30: Florbalový turnaj „O pohár Jižního
Města“, hala TJ JM Chodov.
30. 11., 9.00: Chodovská hvězda, soutěž v aerobiku
jednotlivců. Hala TJ JM Chodov.

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 LISTOPADU 2008:
6. 11.: Filmový klub.
12. 11.: Vaření – bramboráčky!
13. 11.: Tematický den – o demokracii.
19. 11.: Liga Kick – it!3 (turnaj ve stolním fotbálku).
26. 11.: Výtvarná dílna – sítotisk.
Změna programu vyhrazena
Připravujeme: vánoční dýchánek, filmový klub, vý-
tvarná 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 LISTOPADU 2008:
5. 11., 18.30: Bez mravní sebevýchovy lidé (lid-
ská srdce) (z)pustnou. M. Kubíčková. 
6. 11., 19.00: Jak moderní civilizace řeší ztrátu
Boha. M. Král.
7. 11., 19.00: Poetická čajovna Jarmily Moosové
12. Hosté P. Musílek a P. Kukal. Doprovodí T. Pal-
ková.
9. 11., 19.00: Zpíváme, zpíváte, zpívají… Mantry.
Richard Holický.
11. 11., 19.00: Čandrasekhara Bharatí Maháswa-
mí. R. Skarnitzl.
12. 11., 19.00: Mayský kód 2., spirálovitý vývoj
dějin a lidstva. A. Inneman.
13. 11., 19.00: Feng Shui: Posílení zdraví
a bohatství skrze svůj domov. M. Mišun.
16. 11., 14.00: Regenerace v Lucerně – Za svět-
lem naděje. Audiovizuální pásmo „Za světlem na-
děje“. Velký sál Lucerny.
19. 11., 19.00: Merkabah – zdroj čisté krystalic-
ké energie pro transformaci buněk. A. Šorfová Ka-
lousková.
20. 11., 19.00: O zákonu karmy a reinkarnace –
1. část. Duchovní besedování.
25. 11., 19.00: Setkání se sv. Františkem z Assisi
4. J. F. Tichý.
26. 11., 18.30: Poselství Vánoc – cesta lásky. Po-
vídání s M. Foučkovou.
27. 11., 19.00: Život bez deprese. Z. Hoffmanová.
28. 11., 19.00: Společné zpívání posvátných
manter, rytmických bhadžanů a písní z různých
duchovních kultur. 

Galerie – KŘIŠŤÁLOVÁ ČAJOVNA 
budou otevřeny i v úterý
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. 

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 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY: 
Ne 9.30: Bohoslužby.
Út 9.30–12.30: Mateřské centrum Pramínek.
Út 19.00: Přemýšlíme nad Biblí. 
Z PROGRAMU V LISTOPADU 2008:
31. 10.–2. 11.: Výstava obrazů Lowika Schocha z
Holandska. 
1. 11., 17.00: Koncert skupiny PRANIC. 
19. 11., 18.00: Ekumenická bohoslužba.

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 

Nicholas Miller:
„Berlín, Vídeň a Budapešť – 
tři sousedé Prahy“, fotografie

4.–27. 11. 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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Pá 9.30: Klub seniorů.
Výuka angličtiny pro začátečníky i pokročilé:
Jednou týdně do konce května 2009.
English camp pro celou rodinu:
14.–17. 11., Hotel Hláska Zlenice u Sázavy. Výuka
angličtiny pro děti i dospělé.

Více na www.cb.cz/jizni.mesto

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY HL. M. PRAHY

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

Z PROGRAMU V LISTOPADU 2008:
1. 11., 9.00: Šustí, výtvarné setkání.*
3. 11., 16.00: Drátování svíček.*
4. 11., 10.00: Masáže kojenců a batolat.*
4. 11., 10.00: Pohádky s vůní bylinek.*
5. 11., 19.00: Pětník, koncert.
7. 11., 17.00: Textilní tvoření kombinovanými
technikami.*
8. 11., 9.00–12.00 a 13.00–17.00: Textilní tvoře-
ní kombinovanými technikami.*
10. 11., 15.00: Perníkové Vánoce.
12. 11., 10.00: Tvá strava budiž Ti lékem.*
12. 11., 18.00: Ptákoviny, ptáci v ohrožení.
19. 11., 10.00: Léčivé setkání od srdíčka k srdíčku.*
19. 11., 15.00: Ateliér včelky Máji.
19. 11., 16.00: Bob a Bobek, králíci nejsou
z klobouku…
24. 11., 13.30–15.30 a 16.30–18.30: Adventní
věnce.
26. 11., 10.00: Síla ženství.*
29. 11., 10.00: Staročeský Mikulášský jarmark.
*Nutná rezervace!

Rezervace programů na tel. 271 750 548
a e–mailu info@toulcuvdvur.cz.

Více na www.toulcuvdvur.cz.
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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
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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

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

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

OBUV
dámská ● pánská ● dětská
Opatovská 874, metro Háje

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

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

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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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

Nedávno hovořil Akad. arch. Jiří Lasovský, náš
čestný občan, v expozici Muzea městské čás-
ti „Bylo – nebylo“ s dárci předmětů pro muze-
um a s dalšími přítomnými.  Opět se zamýš-
lel nad současností a budoucností Jižního
Města. Při povídání pro Klíč pak už nebylo ani
třeba klást otázky:

„Regenerace a smysluplná dostavba vy-
tvářejí podmínky, které mohou Jižní Město
učinit atraktivním pro všechny typy investic
a přitažlivým pro všechny sociální vrstvy. Ba-
revnost domů, realizovaná v soutěži Regene-
race Jižního Města 2008, je určitým příno-
sem, ale architekturu nevytvoří. Plochým fa-
sádám by pomohly hluboké vyvěšené lodžie
– hledání způsobu jak zvětšit obytný prostor.
U parteru – přízemí – města chybějí místa pro
setkávání, zevlování, hry… i místa, kam si
sednout, přečíst noviny, vypít kávu. Vidět
a být viděn. Doplnění parteru nízkými hmota-
mi s chybějícími funkcemi vytvoří žádoucí pro-
storovou bohatost, místo pro příjemný po-
byt.“

„Praha 11 nemá jasný střed sídla – cent-
rum s náměstím a objekty pro společné funk-
ce. Má však jedinečnou a poslední příležitost
vybudovat nové centrum města na křížení
hromadné dopravy u stanice metra Opatov
s potenciálem desetitisíců dopravovaných
obyvatel denně – místo pro setkávání, pro po-
byt, pro život. S jasnou prostorovou
i výškovou orientací v městské krajině.“

„Velkým problémem Jižního Města je auto-
mobilová doprava… a obrovské množství aut

v ulicích, které jsou většinu dnů v týdnu nevy-
užity a brání vytvoření obytné ulice. Řešení je
nejen v garážových domech, nutně drahých.
Doprava je totiž přímo závislá na veřejné do-
pravě, ale i na základních městotvorných
funkcích soustředěných v dostupných vzdále-
nostech podle principu ,pěšky do pěti minut’.  

Kolo není jen rekreační prostředek, ale je
dopravním prostředkem. Nenuťme lidi, aby
jezdili autem pro rohlíky do nákupního hyper-
marketu. Změňme automobilové komunikace
na smíšené (s cyklisty) a na sjízdné chodníky.
Pomalá doprava znamená živá města, rychlá
mrtvá!“ Jiří Bartoň 

Jak to vidí Jiří Lasovský
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Přehled spolků, které působily ve dvacátých
letech 20. století v Chodově, pokračuje takto: 

4.) Tělocvičná jednota „Sokol“ založena by-
la dne 10. května 1908. Při svém založení čí-
tala členů: (neuvedeno). Prvým starostou byl
Václav Ženíšek, rolník. Prvým jednat. byl Rud.
Jungmann, říd. uč. Prvým náčel. František Čer-
ný, klempíř. Nyní jest starostou Frant. Vaní-
ček, jednatelem Ant. Ciberský, náčelníkem
Jind. Carboch.

5.) Dělnická tělocvičná jednota založena
byla 1911. První její starosta byl: Josef Ře-
hák, zedník, náčelníkem František Janků, ko-
lář. Ve válce zanikla a obnovena opět r. 1920
obč. Václ. Křížem, jež zvolen jejím náčelníkem,
starostou byl Miroslav Novák. Jednota ta pře-
měněna pak, když vypukly spory ve straně so-
cial.-demokratické a kdy tato rozštěpila se ve
dvě frakce ve str. sociálně demokr. a ve stra-
nu komunistickou, ve Federovanou dělnickou
těl. jednotu dne /nevyplněno/. Prvním staros-
tou této F.D.T.J. byl Mir. Novák. Prvním jedna-
telem byl /nevypl./. Prvním náčelníkem byl
Václav Dére. Nynějším starostou jest Jos. Cic-
várek, nynějším náčelníkem jest Václ. Deré.

Politické rozvrstvení obyvatelstva. Zbytek
strany za tímto nadpisem a následující strana
ale zůstaly nevyplněny. Následuje až text bez

nadpisu, ale s obsahem zjevným hned
z prvního řádku, takže kapitolku lze pojmeno-
vat jako Staré místní tradice. Začíná však
otevřeným konstatováním: „Všeobecný po-
krok valem odstraňuje starodávné zvyky
a obyčeje našeho lidu. Dnes v obci živoří tak-

řka jen ony zvyklosti lidové, jež jsouce duši li-
du přirostlé - nedaly se vymýtiti. V naší obci
a okolí zachovalo se nejvíce starých zvyků
a pověr, vížících se ke kouzlu Štědrého veče-
ra a Nového roku.“ 

(Pokračování.) Vypsal Jiří Bartoň

Řádky z kroniky Chodova

Dnes již neexistující domky v místech 
ústí ulice Květnového vítězství do ulice Türkovy. 
Stojí jen budova vpravo. FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11

Akad. arch. Jiří Lasovský 
při besedě. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 
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10 www.praha11.cz

V kronice obce se uvádí: „Rok 1938 uvítali
jsme s přáním, aby se zmírnilo válečné napě-
tí. Jinak však život v naší dědince ubíhal svým
obyčejným tempem a ve znamení příprav na
jarní polní práce, ve statcích a nemenší velkou
přípravou na stavební sezonu, neboť každý
měl zájem, aby svou stavbu dokončil dříve,
než vypukne stále hrozící konflikt
s Německem.“ Přes všechny přípravy státu
a obyvatelstva na možnou válku se ale nyní
situace zásadně proměnila. 

V Chodově bylo nutné řešit i běžné praktic-
ké věci. Otevřeny byly objekty, o kterých již by-
lo psáno. Rozšiřovala se také síť veřejného
osvětlení u Pražských domků a na silnici do
Hostivaře. Vznikal přístavek ve dvoře školy se
dvěma učebnami. V zimě bylo 18 dnů vyvařo-
váno pro děti nezaměstnaných a do nemajet-
ných rodin bylo rozděleno 50 q uhlí, 5 q mou-
ky a „značné množství brambor“. Jako nouzo-

vé práce bylo usneseno „zbudování
chodníku z Chodova na Chodovec
po západní straně silnice a zřízení
chodníků od ústí Komenského ulice
na Pražskou až k sokolovně“.
A události „nutily k horečnému tem-
pu ve stavebnictví“, jak zapsal kro-
nikář, a to nejenom u sta veb veřej-
ných, ale i při stavbě soukromých
domků. Za rok 1938 bylo „postave-
no v obci 55 nových domů, mimo značných
oprav a adaptací na starých domech“.

V novém roce 1939 ale měly následovat
ještě další rány, v jejichž důsledku v polovině
března republika fakticky zanikla. Nikdo neměl
jasno, co bude dál, pouze se „zvětšila poptáv-
ka po všech druzích trvanlivých potravin, jako:
cukru, mouky, likéry, mýdlo apod., neboť kaž-
dý cítil blížící se válku a proto připravoval mož-
né zásoby“. Jiří Bartoň

Proti toku času (6) 

Tesklivý předěl 

Památné kameny u nás

Chrám poblíž tvrze
Nedaleko Chodovské tvrze se tyčí moderní
chrámová věž. Odděluje ji pruh parku se
vzrostlými stromy. Věž završuje tzv. sborový
dům v Donovalské ulici, víceúčelový objekt
farnosti Českobratrské církve evangelické
v Jižním Městě. Na něj a sousední objekty na-
vazuje z druhé strany nový rozměrný park
v nároží ulic Türkovy a Mírového hnutí. 

Sborový dům vyrostl v letech 2003–2006
podle projektu Akad. arch. Jiřího Veselého.
Nese jméno Milíče z Kroměříže. Proslulý čes-
ký kazatel, jeden z předchůdců Husových,
v roce 1368, právě před 640 roky, obhájil svo-
je názory v Římě a vrátil se opět kázat do Pra-
hy. Areál po něm pojmenovaný rozšířil počet
objektů v Praze 11, přínosných ze stavebního
a uměleckého hlediska. Nedávný „den otevře-
ných dveří“ umožnil zájemcům spatřit dvoudíl-
ný reliéf sochařky S. Kavanové ve vstupní ha-
le a shlédnout vlastní interiér ve tvaru kruho-
vé výseče, promyšleně koncipovaný. Působí
komorně, přitom může pojmout stopadesát,
případně stosedmdesát osob. V hale poscho-
dí se konají výtvarné a fotografické výstavy.
Kostelní věž nese dva zvony. 

V zaoblené zdi niky, v jejímž čele je umís-
těn obřadní stůl, lze vidět nízko nad zemí zá-
kladní kámen chrámu. Vystupuje mírně ze zdi
a nese reliéfní datum, patrné na fotografii.

Jiří Bartoň

Tady u nás na Opatově v Křejpského ulici
1501 sídlí státní ZŠ a SŠ Waldorfská, jež je
jedinou waldorfskou školou v republice, která
pracuje s dětmi vyžadujícími speciální vzdělá-
vací přístup. Znamená to, že se věnuje dětem
s poruchami učení, s lehkým mentálním posti-
žením, s poruchami pozornosti, LMD, ADHD,
DMO, ale i se zdravotním oslabením (epilep-
sií, dietou, alergií apod.). Pozitivní je, že po
dlouhém období, kdy byly odlišné děti sepa-
rovány do zvláštních škol, přišla doba integra-
ce do těch běžných. 

Všichni víme, že některé děti potřebují
speciální přístup, aby mohly svobodně rozví-
jet svoji osobnost a využít veškeré své
mnohdy skryté dovednosti. Škola pracuje
s dětmi, které do ní často přichází až po ně-
kolika letech klasické školní docházky. Sebe-
vědomí u těchto dětí bývá pošramocené
z úkolů, které jsou nad jejich síly, a škola je

pro ně stresující. Stačilo by, kdyby se rodiče
včas realisticky zamysleli nad možnostmi
svých potomků nebo se poradili ve speciali-
zovaném centru.

Ve waldorfské škole se klade důraz i na
praktické a umělecké dovednosti, například
práci se dřevem, s keramickou hmotou, hrou
na hudební nástroj. Škola má vlastní orches-
tr, působí zde muzikoterapeut a artete ra -
peutka. Po skončení ZŠ mohou žáci pokračo-
vat na dvouleté Praktické škole.

„Většina našich absolventů odchází na
střední odborná učiliště. Vždy záleží na indivi-
duálních možnostech žáka. My se snažíme
být jim maximálně nápomocni, aby své schop-
nosti objevili a využili a byli připraveni  na sa-
mostatný praktický život“, řekla ředitelka ško-
ly Mgr. Magdaléna Spáčilová.

Více informací na: www.sssjak.cz
Dana Foučková

Vážení čtenáři, distribuci
zpravodaje Klíč na území Prahy 11 má na
starost Česká pošta, s. p. Pokud jste Klíč
do 30. 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.

Waldorfská škola nabízí ideální přístup

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

Hodiny eurytmie
rozvíjí v dětech 

harmonii, vyrov-
nanost, ale také

ladnost těles-
ných pohybů.

Malý počet 
žáků v kolek-

tivu umožňuje 
individuální 

přístup 
pedagoga.

FOTO: 

DANA FOUČKOVÁ

Střední část Starochodovské 
v popisované době.  FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11 
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
NECHTĚL PLATIT. V časných ranních ho-
dinách 30. září byla hlídka městské poli-
cie městské části Praha
11 vyslána do nejmeno-
vaného nonstop baru
na Jižním Městě, kde
mělo dojít k vzájemné
potyčce dvou mužů. Po
příjezdu na místo hlídka zji-
stila, že spor vznikl jako důsledek neo-
choty jednoho z dotyčných zaplatit útra-
tu, neboť neměl peníze. Strážníci vyzvali
muže, který neměl na zaplacení, aby pro-
kázal svou totožnost. Následnou lustrací
zjistili, že muž je celostátně hledaným
Policií České republiky. Po zjištění této
skutečnosti strážníci muže předvedli k
dalšímu šetření na místní oddělení repub-
likové policie.

POZORNÍ STRÁŽNÍCI. Při běžné hlídko-
vé činnosti ve večerních hodinách 30. zá-
ří spatřili strážníci v okolí Obchodního
centra Chodov muže, který odpovídal po-
pisu osoby, po které Policie České repub-
liky vyhlásila celostátní pátrání. Proto
muže hlídka vyzvala, aby prokázal svou
totožnost. Kontrola dokladů dotyčného
muže strážníkům potvrdila jejich pode-
zření, a proto jej předvedli k dalšímu šet-
ření na Policii České republiky.

UKRADENÉ AUTO. Dne 9. října si při
hlídkové činnosti v Milínské ulici strážníci
povšimli zaparkovaného osobního vozu,
který vzbuzoval podezření, že se stal ob-
jektem krádeže. Ohledání vozidla pode-
zření hlídky strážníků potvrdilo. Proto te-
dy zajistili místo trestného činu a celou
věc ihned předali k dalšímu šetření na Po-
licii České republiky.

Jak je to s vyživovací
povinností?
Dva mladí lidé se vezmou. Mají spolu dítě, po
čase se však jejich vztah rozpadne. Otec dítě-
te se po té projeví jako naprosto nezodpověd-
ný rodič a neplní vyživovací povinnost vyplý-
vající ze zákona. Matka podá trestní oznáme-
ní, policie však většinou čeká až půl roku, kdy
podle současného výkladu zákona dojde k na-
plnění skutkové podstaty trestného činu ze
strany otce. Ve vězení pak otec pracuje a stát
mu z jeho výdělku strhává určitý obnos na po-
vinnou výživu dítěte. Na základě této skuteč-
nosti může zažádat o podmínečné propuště-
ní. Po třech měsících strávených za mřížemi je
propuštěn a nyní opět své povinnosti vůči
svému potomku neplní.

Ne, tento příběh není špatným vtipem, je
to dnešní realita. Jak se může v takovém pří-
padě matka bránit? Zákon jasně vymezuje, co
znamená neplnění vyživovací povinnosti, stej-
ně jako výši sankce. Ovšem výklad zákona je
druhá věc. Takzvané judikáty, jimiž Nejvyšší
soud předkládá návod, jak vykládat zákon,
dnes soudci užívají tak, že se matka s dítětem
často dostává do hmotné nouze, přičemž ce-
lý proces má mít opačný cíl – pomoci dítěti
a matce, aby se do tísně díky nezodpověd-
nosti otce nedostaly. Soudci navíc nejsou ju-

dikáty vázáni, ovšem celou šíři právních ná-
strojů, kterými disponují při stanovování vý-
živného nebo jeho zvyšování či při postihu ne-
platičů, zpravidla nevyužívají a často se odvo-
lávají na svou pracovní vytíženost. Přitom zá-
kon č. 111/2006 Sb. zrušil alespoň jednu na-
ději pro matky s dětmi, totiž že stát dětem
a matkám částečně kompenzoval nevyplace-
né výživné, které pak po otcích vymáhal.  

Podle statistik se dnes v Praze téměř po-
lovina uzavřených manželství rozvádí, třetina
dětí se pak rodí nesezdaným partnerům. To
jsou varující čísla a příběhy dětí a matek bez
zákonné podpory bývalých partnerů nejsou
ojedinělé. Městská část jako orgán samosprá-
vy nemůže měnit zákony ani jejich výklad,
ovšem to neznamená, že se matky se svými
dětmi nemají kam obrátit. Odbor sociálních vě-
cí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 11 v ulici
Nad Opatovem 2140, tel.: 267 902 110, po-
skytuje v oblasti péče o dítě právní i sociální
poradenství, a to na velmi vysoké odborné
úrovni. Je zde zřízeno i oddělení péče o dítě.
Pokud se matka s dítětem ocitne v závažné ži-
votní situaci, v první řadě by se měla obrátit
na pracovnice zmiňovaného odboru, které pří-
pady řeší s každou matkou individuálně. Ale
nemusí jít jen o krajní případy, včasná pomoc
či rada mohou předejít pozdějším vážným pro-
blémům. Daniel Potocký

12 www.praha11.cz

V první polovině listopadu se můžete tě-
šit na reportáže:
■ Ozdravné pobyty (Hrdoňov, Lipno).
■ Cross Cup – 14. ročník běžeckého zá-

vodu škol Jižního Města.
■ Utkání mladých jihoměstských fotbalistů.
■ Drakiáda v Centrálním parku.

Televizní Aktuál ve vysílání

Území městské části Praha 11 pokrývají ob-
lasti dvou základních útvarů Policie ČR nále-
žejících k Obvodnímu ředitelství Prahy 4
a jednoho částečně. Jedná se o místní oddě-
lení policie v Kaplanově, Hráského ulici
a v Bojanovické ulici na Spořilově. Na území
Jižního Města policie za první pololetí roku
2008 evidovala celkem 2 006 spáchaných
trestných činů. Jejich počet je tedy o 121 pří-
pad nižší oproti stejnému období roku 2007,
což procentuálně činí 5,7 %. 

Policisté v první polovině roku zaznamena-
li 50 násilných trestných činů, z toho například
25 loupeží nebo 13 ublížení na zdraví. Porov-
náním se stavem první poloviny roku 2007 zji-
stíme, že počet loupeží je nižší o 50 %, nedo-
šlo ani k žádnému trestnému činu vraždy.
Trestné činy znásilnění byly zaznamenány dva.

Co se týče oblasti majetkových deliktů,
i zde je patrný pokles počtu trestných činů.

Celkově jich bylo na Jižním Městě spácháno 
1 657, což je o plných 76 případů méně než
v první polovině roku 2007. Nejvýznamnější
pokles se týká vloupání do rodinných domů,
zde je pokles  téměř o 80 % (9 vloupání opro-
ti 47) a také ve věci trestného činu podvodu
(16 ve srovnání s 49 případy v roce 2007). Vý-
skyt krádeží aut je s porovnávaným obdobím
minulého roku přibližně stejný (250 krádeží
oproti 236 v roce 2007), zvýšení vykazuje
trestná činnost týkající se vykrádání aut (615
případů ve srovnání s 574 roku minulého). Na-
opak snížení bylo zjištěno v oblasti hospodář-
ské kriminality. Na Jižním Městě se policie lo-
ni zabývala 123 případy, letos jen 86, přičemž
nejvyšší pokles vykazují úvěrové podvody (11
šetření oproti 39 v roce 2007).

Na území MČ Praha 11 se v první polovi-
ně roku 2008 staly 694 dopravní nehody, po-
kles ve srovnání s rokem 2007 tedy činí při-

bližně 14 %. Těžce zraněno bylo 12 a lehce
38 osob, nikdo nebyl usmrcen.

Daniel Potocký

První polovina roku 2008 v policejních statistikách

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ
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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 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.
● HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+KK/L až
3+1/L na Jižním Městě. Máme zájem
o osobní, případně družstevní vlastnictví. T.:
732 800 431.
● PRONAJMU IHNED samostatnou garáž
v objektu ul. Holušická na Chodově. V přípa dě
zájmu volejte 723 442 448.
● PRODÁM DR. BYT 3+KK/L u metra Háje
v domě po rekonstrukci. Dále pak koupím byt
2+kk (OV nebo DV) také v Praze 11. Info na
tel.: 607 686 460. 
● NABÍZÍME NA PRODEJ BYT 2+KK. Jižní
Město II – Chodov. Osobní vlastnictví, mož-
nost hypotéky. Tel.: 728 385 327.
● PRODÁM KRÁSNÝ BYT O.V. 3+1/L rekon-
str. roh. vana 77 m2, Štichova, M Háje, 3.39
mil. 737 513 060, a dr. byt 4+1 zaskl. lodžie
85 m2, anuita 115 000 odečtena, Babákova,
M-Roztyly, les 3,25 mil. 737 553 795.
● HLEDÁM K PRONÁJMU KANCELÁŘ (míst-
nost) pro jednu osobu na Jižním Městě. Abso-
lutně nerušící kancelářská činnost. Tel.: 602
642 165.
● HLEDÁM BYT 2+KK NEBO 1+1 v osobním
vlastnictví, v lokalitě Chodov nebo Roztyly, na
stavu nezáleží, platím ihned. Telefon: 
724 949 803, 728 190 836.
● PRONAJMU PROSTOR pro masérské účely
v kadeřnickém salonu. Tel.: 607 560 953.
● PRO ZAMĚSTNANCE BANK a pojišťoven
sháníme byty všech velikostí k pronájmu. Po
celé Praze, i nezařízené. Tel.: 603 194 333.
● RÁD BYCH KOUPIL BYT 1+1 AŽ 3+1
v Praze, v osobním či družstevním vlastnictví.
Rychlá platba, na stavu bytu nezáleží. Za va-
še nabídky předem děkuji. Tel.: 604 150 450.
● PRODÁM BYT 4+1/L, 81 M2, Praha-Chodov.
Cena dohodou. Info na tel.: 721 545 102 po
17.00  Ne RK.

● 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

● 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.
● ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK a mytí oken.
Také o víkendech. Pravidelné úklidy kanceláří.
Tel.: 272 932 464, 737 566 189.
● ADVOKÁTKA JUDR. EVA BROWN – právo
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy, 603 835 609,
www.advocate-brown.eu
● ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
● MONTÉR.CZ – ELEKTRIKÁŘ, instalatér, ze-
dník, malíř, truhlář, podlahář, revize, rekon-
strukce, renovace atd. www.monter.cz, Tel.:
+420 773 960 967, novotny@monter.cz
● STAVEBNÍ DOZOR-STAVEBNÍ ÚPRAVY, re-
konstrukce, modernizace, novostavby... 
e-mail: s.dozor@seznam.cz, telefon: 
603 410 400.
● ZDRAVÁ VÝŽIVA SLUNEČNICE nabízí pora-
denství a prodej v oblasti prevence a léčby zdra-
votních problémů s pomocí bylinek a ra cionální
výživy. Matúškova 6, Praha 4-Chodov.
● 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
● REKONSTRUKCE BYTOVÝCH I NEBYT.
prostor, zednicko-obkladačské, štuky stěn,
malování aj. Práce. Kvalita a spolehlivost. Tel.:
739 613 488. Levněji – nízké ceny!

● 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: prochaz-
kovaskola@centrum.cz
● 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.
● 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.
● PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 
33 m2, cena 2800 Kč+UTP+voda/měs., zadní
vchod domu. Konstantinova ul., Praha 4 –
u metra Háje. E-mail: dagmar.hornako -
va@seznam.cz. Tel.: 604 976 117.
● PŘIJMEME MAGISTRU FARMACIE do lé-
kárny U sv. Kláry, Tererova 1551, Praha 11,
Opatov.Příjemné prostředí, pohodový kolektiv,
velice dobré podmínky, volné víkendy, korekt-
ní jednání. Kontakt: Ing. Jan Přibyslavský, tel.:
602 283 829, jan.prib@volny.cz.

INZERCE
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Přijatelné cenyPřijatelné ceny

NOVĚ OTEVŘENO
Kadeřnictví, masáže,
pedikúra, manikúra

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

www.salonjulie.euweb.cz

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

NABÍZÍME VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ

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

tel.: 261 263 137
fax: 261 263 138
kreace@kreace.cz
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RELAX
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Senioři z Jižního Města strávili v polovině říj-
na příjemný týdenní rekreační pobyt v ma -
lebném prostředí Janských Lázní. Centrum
sociálních služeb Praha-Jižní Město zpro-
středkovalo již po několikáté rekreaci pro své
klienty a členy klubů seniorů z Prahy 11.
V minulých letech se takto naši nejstarší spo-
luobčané podívali například na Sečskou pře-
hradu, na Lipno či do Lázní Kundratice. 

Centrum sociálních služeb letos finančně
přispělo na pobyt 57 seniorů v Janských Láz-
ních, nejstarší účastnici bylo krásných 91 let,
přičemž část nákladů si rekreanti hradili sami.
Měli také možnost účastnit se společně orga-
nizovaných akcí a výletů nebo si volili svůj
vlastní program. Podívali se například do Be-
nediktínského kláštera v Broumově, do Police
nad Metují, Trutnova nebo navštívili známý
Kuks či zámek Nové Město nad Metují. Lanov-
kou se dostali až na Černou Horu, horský vlá-
ček je dovezl až k Pomezním boudám.

Vedle četných výletů na seniory čekaly sa-
mozřejmě i léčebné procedury, masáže a kou -

pele, a to jak v hotelu, ve kterém bydleli, tak
v lázeňských objektech. V průběhu každého
dne pro ně personál hotelu Astoria připravil tři
chutná jídla a o organizaci celého pobytu se
pečlivě staraly paní Eva Meixnerová a Jana
Holubová.

Účastníkům rekreace se v Krkonoších velmi
líbilo, o čemž se měl možnost přesvědčit
i místostarosta naší městské části Jan Meix-
ner a ředitel Centra sociálních služeb Jan Sem-
bdner, kteří jihoměstské seniory v Janských
Lázních krátce navštívili. Daniel Potocký

V Janských Lázních se jim líbilo

V opatovské knihovně skončila expozice naše-
ho muzea Bylo – nebylo aneb Jak se žilo
v Jižním Městě. Ohlasy? Příznivé, udivené, pře-
zíravé, pobavené vlastními vzpomínkami, nad -
šené… Muzeum bude v obdobných aktivitách
příležitostně pokračovat, expozice na schodiš-
ti tvrze je trvalá. Pokračuje také získávání před-
mětů do depozitáře, lidé se sami hlásí. Upomí-
ná to někdy na soustřeďování exponátů na Ná-
rodopisnou výstavu v Praze v roce 1895.
V obcích lidé snášeli nejrůznější předměty,
s ostychem, někdy i za posměšných poznámek
sousedů. Nosili věci staré i tehdy současné.
Vznikly soubory, kterými se naše muzea prá-
vem chlubí. S odstupem času by je již nezíska-
la, leda jednotlivosti. Poděkování zaslouží
u nás všichni, kdo přiložili ruku, exponát, váhu
svého vlivu, i ti, kdo takto ještě pomohou. 

Čas běží jinak, než si někdy myslíme.
V průběhu volali lidé, že území muselo být při-
pojeno k Praze dřív než v roce 1968. Docho-
vané prodejní paragony musely doložit, že se
vystavené předměty užívaly v daném období. 

Jedna paní se našla ve výboru rodičů
v kronice mateřské školy. František Škrob,
Ph.D. se identifikoval na fotografii coby mla-

distvý letecký modelář. „Je asi z roku 1995,
kdy jsem byl létat s modelem na kopci
u Milíčovského lesa.“ Modelaří dodnes, zabý-
vá se válečnými stíhačkami. Je ovšem již ve-
doucím oddělení jednoho biotechnologického
podniku, zaměřeného na produkci monoklonál-
ních protilátek pro výzkum a diagnostiku. Žije-
me mezi nejrůznějšími časovými osobnostmi,
i to je dobrým znakem „našeho“ jihu Prahy. 

Jiří Bartoň

Při třetím losování na výstavě Bylo – 
nebylo byly vylosovány správné odpovědi
těchto soutěžících: Hana Preradová, Eliš-
ka Růčková, Ondra Brázda a Ondřej Hink.  

Nábor fotbalistů
do FK Jižní Město
Sportovní Jižní Město, o. p. s., pořádá ná-
bor chlapců a dívek. 

Chlapci: ročník 1998–2004. 
Dívky: od ročníku 1995. 

Trenér dívek: Pavel Kunst, tel.: 602 340 675.
Sekretář klubu: Miroslav Procházka, tel.:
608 840 585.

Tréninky: sportovní areál ZŠ Pošepného,
Hrabákova ulice, pondělí až pátek od 16.30
hodin. 

Informace: www.fotbaljm.cz
FOTO: MIROSLAV PROCHÁZKA Vzpomínky a „malá národopisná“ 

Mladý modelář. 
FOTO: JAROSLAVA HODÍKA Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11

Společné foto účastníků rekreace. 
FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Seniory v lázních navštívil i místostarosta 
Jan Meixner. FOTO: DANIEL POTOCKÝ 
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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 LISTOPAD:
Sekaná – Masna Příbram 1 kg 79 Kč

Šunkový salám – Jan Prantl 1 kg 89 Kč

Šunka fólie – Leco 1 kg 118 Kč

Příbramská čabajka (pálivá, nepálivá) – Masna Příbram 1 kg 149 Kč

Chalupářské maso – Leco 1 kg 122 Kč

Uzená plec - šálky – Jan Prantl 1 kg 116 Kč

Kuřecí pecen – Leco 1 kg 115 Kč

Vepřová panenka – Leco 1 kg 169 Kč

Učňovské párky – Rabbit Čáslav 1 kg 109 Kč

Selský salám – Masna Příbram 1 kg 119 Kč

Anglická slanina – Jan Prantl 1 kg 125 Kč

Uzená žebírka - plochá– Leco 1 kg 39 Kč

Pařížský salát – Jan Třešňák 1 kg 89 Kč

Hermelínový salát – Jan Třešňák 1 kg 135 Kč

Finská pomazánka – Jan Třešňák 1 kg 139 Kč

vhodné i pro BEZLEPKOVOU DIETU !

Bufet:
■ 5 druhů polévek, guláše
■ kolena: ovarová, pečená, uzená
■ sekaná, řízek, krkovice, rolády 
■ grilované kuře a bok

Přijďte na naši specialitu 
– dršťkovou polévku!

Otevřeno: Po–Pá 7.00–19.00 hod.

Figaro čokoláda na vaření
100 g 12,50 Kč
Bramborové Gnocchi
500 g 25 Kč
Novaco Benátská směs
350 g 14,90 Kč
Hamé sardinky
125 g 12,50 Kč
D.E. standard
100 g 16,50 Kč
Kofola original
2 l 18,90 Kč
Při koupi 6 ks Kofola 2 L dostane-
te Kofola-Krígl 0,4 l – ZDARMA

Přijmeme prodavačku
do našich lahůdek.

Nástup možný ihned!

Tel.: 267 910 566, 
774 936 393

INZERCE
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II. etapa prodeje zahájena

GEFCO ČR, součást automobilové skupiny 

PSA Peugeot Citroen s celosvětovou působností. 

Hledáme pro NOVÝ logistický terminál

v JAŽLOVICÍCH:

● SENIOR DISPEČER

● SKLADNÍK

● OPERÁTOR SKLADU

● TEAMLEADER VE SKLADU

● ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

Informace Vám poskytne:
NATÁLIA CHUPÁČOVÁ, tel. 224 835 713

e-mail: natalia.chupacova@gefco.cz
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MASO – UZENINY KK
MILOŠ KŘEČEK

KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí–pátek 700–1800 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Křeček blázní, zlevňuje, to se všechno kupuje!
Pro dítě i stařečka nakoupíte u Křečka!

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

✗
Akční ceny na listopad:

Vepřová plec s k.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92,90 . . . . . . .79,90 Kč
Kuře celé chlazené . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,90 . . . . . . .49,90 Kč
Šunková klobása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,90 . . . . . . .79,90 Kč
Šunkový salám zauzený  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129,90 . . . . . .104,90 Kč
Uzená krůtí prsa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175,90 . . . . . .149,90 Kč
Uzená krkovice b. k.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109,90 . . . . . . .89,90 Kč
Vídeňské párky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129,90 . . . . . . .99,90 Kč

Ceny platí vždy do vyprodání zásob

NOVINKA – zaváděcí ceny
Drůbeží koktejlky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64,90 Kč
Drůbeží párky loupací  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,90 Kč
Grilovací klobása bylinková  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94,90 Kč
Přijmeme pro naše prodejny řezníky a prodavače. Informace u vedoucího prodejny.

INZERCE

16 www.praha11.cz
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