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TÉMA

SISI – DALŠÍ KROK K BEZPEČNĚJŠÍMU 
JIŽNÍMU MĚSTU
Obecně nemám příliš rád slovo PROJEKT.
Kam se podíváte, všude se to projekty jen
hemží a jejich realizace často pak pokulhává
za vytyčenými cíli autorů. O to více mě těší,
že projekt Bezpečné Jižní Město je živým or-
ganismem, který roste každým dnem. Naše
vize a plány se stávají skutečností. Dalším
hmatatelným důkazem je například SISI linka
a poradenské Centrum SISI (SISI = Systém in-
tegrované sociální intervence).

Městská část Praha 11 zřídila bezplatnou
linku 800 212 218, jejímž smyslem je rychlá
pomoc občanům Jižního Města, dostupnost
informací např. o institucích pomoci či propo-
jení na další konkrétní linky pomoci. Linku mů-
žete také využít pro získání informací z oblasti
sociálních služeb, školství apod.

Do poradenského Centra SISI si můžete
zajít, pokud potřebujete psychologické nebo
sociálně právní poradenství či psychodiagnos-
tiku. Dveře Centra SISI jsou otevřeny pro
všechny obyvatele Jižního Města a všechny
služby jsou poskytovány zdarma.

Centrum nabízí v první řadě sociálně–právní
poradenství, například informace o nároku na
dávky státní sociální podpory, dávky v hmotné
nouzi, pomoc s vyplněním formulářů apod.
Psychologickým poradenstvím a psychodia g -
nostikou mohou erudovaní zaměstnanci cent-
ra pomoci zejména dětem a mladistvým ohro-
ženým sociálně patologickými jevy, pro radu si
však mohou přijít i jejich rodiče. Relaxační sku-
pinky, rodinná terapie, preventivní individuální
i skupinové programy, osobní testy, IQ testy,
testy stylů učení, schopnosti koncentrace či
profesní orientace – to jsou jen mnou náhodně
vybrané možnosti využití našeho nového pora-
denského Centra SISI.

Věřím, že vám jak bezplatná linka, tak
i poradenské centrum budou dobrým pomocní-
kem i rádcem. Každý z nás se někdy může ocit-
nout v situaci, kdy si neví rady nebo potřebuje
pomocnou ruku – my vám tu ruku nabízíme.

Mgr. Dalibor Mlejnský,
starosta MČ Praha 11

PROJEKT SYSTÉMU INTEGROVANÉ 
SOCIÁLNÍ INTERVENCE JE KROK 
SPRÁVNÝM SMĚREM
Každý nový trend, který se zabývá prevencí kri-
minality a s tím spojených dalších sociálně pa-
tologických jevů, je určitě pozitivní. Hlavní měs-
to Praha má s obdobným způsobem řešení nej-
různějších problémů mnoho zkušeností. Ať už

jde o Linku důvěry nebo Intervenční centrum,
které jsou založeny na obdobném systému. Lin-
ku důvěry využívá téměř 1000 lidí měsíčně. Je-
jím pracovníkům se například podařilo v letoš -
ním roce navázat kontakt s přibližně 300 klien-
ty, kteří uvažovali kvůli svým problémům o se -
bevraždě. Nakonec od svého úmyslu ustoupili.

Podobně funguje i Intervenční centrum, kte-
ré kontaktuje téměř 200 klientů měsíčně
s možností pomoci v oblasti domácího násilí.
Jsem přesvědčen, že nový Systém integrova-
né sociální intervence (SISI), který zavádí měst-
ská část Praha 11 do praxe, je promyšleným
způsobem, jak pomoci lidem v krizových situa-
cích, a je vhodnou formou i pro získání informa-

cí a cenných rad například v oblasti sociálně-
právního nebo psychologického poradenství.

Pokud se tento systém osvědčí, měly by se
podle něj k tomuto kroku odhodlat i ostatní
městské části a nakonec i magistrát. Jestliže by
se podařilo vytvořit takovýto ucelený systém
s různými databázemi, určitě by byl velkým pří-
nosem pro celou Prahu a podle mého názoru by
přispěl ke snížení kriminality v hlavním městě.
Systém integrované sociální intervence a jeho
zaměření i na problémovou mládež by také
umožňoval včas zareagovat na jejich prohřešky
a iniciovat změny při jejich výchově. 

Jiří Janeček, poslanec Parlamentu ČR,
radní hl. m. Prahy a městské části Praha 11

Systém integrované sociální
intervence na Jižním Městě
PODSTATOU PROJEKTU BEZPEČNÉ JIŽNÍ MĚSTO JE ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A SNIŽOVÁNÍ
KRIMINALITY NA ÚZEMÍ NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI. PROTO SE JEHO OBSAH STÁLE ROZŠIŘUJE
A DOPLŇUJE O NOVÉ PRVKY, KTERÉ MAJÍ TENTO ZÁMĚR NAPLŇOVAT. JEHO ZATÍM NEJNO-
VĚJŠÍ SOUČÁSTÍ SE STÁVÁ SYSTÉM INTEGROVANÉ SOCIÁLNÍ INTERVENCE (SISI). 

Už jste u stanic metra potkali mladé muže
v reflexních vestách a s logem projektu Bezpeč-
né Jižní Město? O tomto projektu se v Praze 11
mluví a píše často a není divu, jde totiž
o záležitost, která se stále rozvíjí a rozšiřuje.
I tito mladí muži v reflexních vestách jsou jeho
součástí. Konkrétněji jde o nově zaváděný
Systém integrované sociální intervence, krátce
SISI, v jehož rámci je v dnešní době občanům
Prahy 11 k dispozici SISI linka a Centrum psy-
chologické a sociální pomoci SISI.

SISI linka 800 212 218 je bezplatná a má
poskytovat občanům pomoc v závažných situ-
acích, podávat informace o institucích pomoci
či zprostředkovat na ně kontakt.
S touto linkou souvisí i zmi ňovaní mu-
ži v reflexních vestách. Ti mají za úkol,
v koordinaci s Centrem SISI, policejní-
mi složkami a dalšími institucemi, na-
pomáhat větší bezpečnosti občanů
i jejich majetku a dodr žování předpisů
a vyhlášek společně s mobilní zásaho-
vou jednotkou. Spolu s nimi jsou
v Centru SISI školení psychologové
a sociální pracovníci připravení po-
skytnout své služby či pomoc. 

„Pokud se tedy občan dostane ku-
příkladu do krizové situace, neví, jak ře-
šit problém a na koho se obrátit, je
svědkem ohrožujícího chování druhých
osob, domácího násilí či prodeje alko-
holu mladistvým nebo například potře-
buje informaci, kde sídlí určitý odbor
úřadu městské části atd., má možnost
kontaktovat SISI linku,“ řekla Jana Pa-
řízková, koordinátorka celého projek-
tu. Stejně tak může osobně vyhledat
pomoc, radu a informaci v Centru SISI,
na adrese Ledvinova 1709/2, Pra-
ha 4-Chodov, a to v úterý 10–18 hod.,
čtvrtek 13–20 hod. nebo se předem
objednat na jiný termín. Centrum má
poradenskou, psychodiagnostickou
a vzdělávací funkci a nabízí sociální

a psychologické služby tak, aby na Praze 11
bylo jejich pokrytí rovnoměrné a dostatečné. 

Pracovníci centra se však nezaměřují jen na
tyto služby. Získávají a zpracovávají rovněž
poznatky pro statistiky a databáze socio-pa-
tologických jevů, které budou k dispozici
i dalším institucím zapojeným do Systému in-
tegrované sociální intervence. Získaná data
budou dále vyhodnocovat a na tomto základě
pak navrhovat vhodná řešení, jež by vedla 
k odstranění či minimalizování negativních jevů.
Více informací naleznete na www.praha11.cz,
odkaz Projekty – Systém integrované sociální
intervence. Daniel Potocký
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starosty

Slovo 
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V Centru SISI v Ledvinově ulici jsou občanům 
k dispozici kvalifikovaní specialisté. 
FOTO: DANIEL POTOCKÝ 
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26. září oslavili na Chodovské
tvrzi zlatou svatbu manželé Bo-

žena a Jiří Riedlovi.

Manželé Svěrákovi oslavili v září 
krásnou diamantovou svatbu.

3. října oslavili zlatou svatbu
manželé Miloslava a Jiří 
Vosykovi.

26. září oslavili diamantovou
svatbu manželé Jaroslava
a Petr Strukovi.

BARVY. 
Nejenom listí s podzimem mění svou 
barvu. Okrasné dýně, které se objevují s touto roční 
dobou, nabízejí nepřeberné množství odstínů a tvarů. Šikovné děti 
z MŠ Hroncova z nich vytvoří určitě nápadité výtvory oslavující podzim.

SPORTOVIŠTĚ. 
V Jažlovické ulici skončila rekonstrukce 
hřiště. Byl položen umělý povrch, rekonstruováno 
oplocení a odvodnění. Vznikla odpočinková plocha v prostoru
hřiště doplněná vybavením na tenis, volejbal a basketbal. 

28. ŘÍJEN 1918. 
90. výročí naší státnosti a zdejší 

padlé v 1. světové válce uctili 28. října 
zástupci Regionálního klubu Prahy 11, položením 

kytice k pomníku na Litochlebském náměstí.    

OPRAVA. V říjnu za-
čala oprava a čištění
retenční nádrže R1
Hájecký v ulici U pře -
hrady. Zlepší funkci
nádrže a navýší pro-
vozní objem. Skon-
čit má v květnu
2009 a zahrnuje 
odbahnění, re-
konstrukci hrá-
ze, břehů 
a vyústění. 

RUCE. Stěna
u hlavního
vchodu ZŠ Do -
novalská se
díky dívkám
7. a 9. tříd
a učitelce ob-
lékla do nové-
ho. Ráno tak
vítá žáky
symbolicky
„jejich“ ruka.
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Domov pro seniory Háje 
přijme vedoucího provozu, 

SŠ/VŠ vzdělání ekonomického či tech-
nického směru, bezúhonnost. 

Řízení ekonomického, provozního úseku
a skladové hospodářství. 

Profesní životopis.
Osobní jednání vítáno.

Informace na tel.: 271 198 409.

Domov pro seniory Háje, 
K Milíčovu 734, Praha 4, 

přijme pracovníka sociální péče 
– akreditovaný kurz dle zákona 

č. 108/06 je povinnost absolvovat po ná-
stupu do zaměstnání.

Informace na tel. č.: 271 198 402

Chodovští hasiči obdrželi plaketu
od ministra
Je čtvrtek 16. října a v jednotce Sboru dobro-
volných hasičů Praha 11-Chodov je v 19.24
hod. vyhlášen poplach. Již za dvě minuty vy-
ráží deset hasičů pod velením Jana Kostíka se
svými dvěma zásahovými vozidly CAS 25 na
místo určení, jímž je rozsáhlý požár na praž-
ském Výstavišti. Ihned je následuje i velitelský
vůz s dalšími dvěma příslušníky jednotky. 

V blízkosti místa požáru na břehu Vltavy
chodovští hasiči zřídili stanoviště s plovoucím
čerpadlem a jedním ze svých zásahových vo-
zů zajišťovali kyvadlově dopravu vody k požá-

ru. Druhé vozidlo pomáhalo čerpat vodu
v areálu Výstaviště. Polovina jednotky pak vy-
tvořila na pokyn velitele úseku útočný proud
a za pomoci dýchacích přístrojů zasahovala
uvnitř hořícího objektu Průmyslového paláce. 

Příkladně odvedená práce hasičů z Cho -
dova nezůstala bez odezvy. V Trojském zám-
ku ministr vnitra Ivan Langer a generální ře-
ditel HZS ČR genmjr. Miroslav Štěpán 23. říj-
na předávali ocenění Hasičského záchranné-
ho sboru ČR u příležitosti 90. výročí vzniku
samostatného československého státu.

V rámci slavnostního aktu
ministr vnitra mimořádně
předal také 42 plaket jako
poděkování hasičským jed-
notkám, které zasahovaly
u požáru Průmyslového pa-
láce. Mezi oceněnými byla
i jiho měst ská jednotka Sbo-
ru dobrovolných hasičů Pra-
ha11-Chodov, plaketu pře-
vzal její velitel Jan Kostík.

Daniel Potocký

Vážení občané, oznamujeme vám, že se
městská část Praha 11 rozhodla přistoupit 
k prodeji pozemků, které jsou pro městskou
část samostatně nevyužitelné a souvisí
s budovami či pozemky jiných vlastníků.

Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 11
byly 4. září 2008 schváleny usnesením
č. 26/16/Z/2008  „Zásady pro úplatný pře-
vod pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy svě-
řených MČ Praha 11“ (dále jen Zásady).

Podle těchto Zásad si všichni občané, kte-
ří užívají pozemky svěřené MČ Praha 11
a jsou pro městskou část samostatně nevyu-
žitelné, mohou zažádat o jejich odprodej za

výhodných podmínek v souladu s přijatými
Zásadami. 

V rámci realizace prodeje funkčně souvisejí-
cích pozemků by mělo dojít k narovnání majet-
koprávních vztahů s vlastníky či majiteli nemo-
vitostí, kteří užívají funkčně související pozem-
ky svěřené do správy MČ Praha 11 vědomě či
nevědomě, bez platných nájemních smluv. 

Prodej funkčně souvisejících pozemků by
měl dále umožnit vlastníkům a majitelům ne-
movitostí, kteří užívají pozemky svěřené do
správy MČ Praha 11 na základě platných ná-
jemních smluv, stát se vlastníky těchto funkč-
ně souvisejících pozemků.

V konečném důsledku bude tímto dána
možnost získat funkčně související pozemky
všem vlastníkům nemovitostí, kteří o ně pro-
jeví zájem.

Zásady jsou  zveřejněny na úřední desce,
webových stránkách MČ Praha 11
www.praha11.cz nebo si je můžete vyzved-
nout v našich informačních kancelářích
v Ocelíkově či Šustově ulici.

Realizaci prodeje  funkčně souvisejících
pozemků bude zajišťovat odbor majetko-
právní – oddělení obchodních aktivit
s nemovitostmi.

Odbor majetkoprávní

Informace o prodeji pozemků

Poslanec Tomáš Kladívko, který uspěl
v souboji o senátorské křeslo, odchází
z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a uvolněný mandát tak získává Jiří Janeček,
kterého parlamentní volby před dvěma roky
pasovaly do role náhradníka poslaneckého tý-
mu ODS. 

„Praha 11 tak získala svého poslance.
S tím je spojen i vznik nové kanceláře. Pro ob-
čany městské části se tak otvírá další příleži-
tost, kde mohou  řešit své problémy,“ říká po-
slanec Jiří Janeček.  

„Právě získaný mandát vnímám jako vý-
zvu. Rád bych propojil komunální politiku

s politikou vr-
cholovou. Nadá-
le hodlám půso-
bit jako radní
hlavního města
a zachovat si
přímý kontakt
s občany,“ do-
dal radní hlavní-
ho města Prahy
a radní městské

části Praha 11 Jiří Janeček. 
„Je potřeba i nadále plně pracovat na zno-

vunabytí opětovné důvěry Poslanecké sněmov-

ny ČR a to lze jedině kvalitní každodenní prací,
na kterou se již dnes těším. Zároveň se vzdá-
vám platu poslance ve prospěch postižených.“  

Do Parlamentu ČR vstupuje Janeček
s jasnými cíli:

Novela zákona o sociál ních službách – ne-
ní řešením snížit výše příspěvků, ale bezhoto-
vostní platbou zamezit zneužívání tohoto
příspěvku. 

Novela zákona o dere gu laci nájemného –
chybí jasná pravidla, jak pomáhat lidem, kteří
nájemné nezvládají. 

Chce iniciovat zákon o bez domovectví.
red

Radní Jiří Janeček získal mandát v Parlamentu ČR

Digitalizace televizního
programu 
Městská část Praha 11 dojednala se společ-
ností poskytující televizní služby řešení, které
vyhoví změnám vysílání digitálního televizní-
ho signálu. Do zásuvek společných televizních
antén (STA) v domech v majetku městské čás-
ti Praha 11 nabídne  společnost  všechny čty-
ři programy České televize, Novu, Primu
a další tři programy. Současně upraví signál
tak, že bude nadále v analogovém formátu.
Nebude tedy nutné kupovat a používat Set
Top Box (přijímač a dekodér digitálního vysílá-
ní). František Malina, UPC

Jan Kostík přebírá 
plaketu od ministra vnitra
Langera. FOTO: ARCHIV
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Ke Mlýnu 1, 149 00, Praha 4, Újezd u Průhonic
tel.: 272 690 002, 777 336 805, 777 333 899 
e-mail: g.radev@seznam.cz, www.radev.eu

Zveme vás k ochutnání tradič-
ní české kuchyně, vybraných
evropských specialit, velkých
salátových mís, gurmánských
pochoutek, atd.

Zajištujeme svatby, rauty, 
firemní večírky. Pořádáme
country večery a diskotéky –
80. léta.

Každý den jiná hotová jídla.

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

Vlastní parkoviště ve dvoře.

VLASTNÍ VÝROBNA
UZENIN 

S VZORKOVOU 
PRODEJNOU

Uzeniny vyráběné podle starých
receptur.

AKCE LISTOPAD
Filety Pangasius 85 Kč
Vepřová krkovice s k. 70 Kč
Vepřová plec b. k. 85 Kč
Kuřecí prsa 110 Kč
Moravské uzené 100 Kč
Čertovská klobása 85 Kč
Uzená krkovice b. k. 99 Kč
Debrecínka 130 Kč

Otevřeno: Po-Pá 8.00-17.00

INZERCE

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

6 www.praha11.cz

Střih ovcí 
na milíčovském statku 
Dnešní děti znají počítače, mp3, umějí odeslat e-mail, ale mnohé z nich
nikdy na vlastní oči neviděly, jak se stříhají ovce. Právě pro ně byla 
20. října určena neobvyklá podívaná se spoustou zajímavostí na milí-
čovském statku. Zrovna tam přišly děti z mateřské školky ve Stacho-
vě ulici a ze Základní školy K Milíčovu a bylo se na co dívat. Během půl
hodiny osm ovcí změnilo vizáž. Šikovnému střihači šla práce od ruky
a bez problému naplnil obrovský pytel ostříhaným ovčím rounem. To
poputuje do Toulcova dvora, kde se využije při rukodělných aktivitách,
řekla místostarostka Eva Štampachová, která při stříhání asistovala.

Dana Foučková

Den stromů
a chodovské jasany
Mezinárodní den stromů se slaví od 19. století. Původ má v Severní
Americe a datum oslav se liší podle klimatických podmínek, u nás při-
padá na 20. října. Slavnosti byly poprvé pořádány v roce 1906, kdy
byla zasazena i Husova lípa pod Petřínem. Na území Prahy se v 88 lo-
kalitách nachází 169 památných stromů, k nimž za poslední rok přiby-
lo dalších 17. Jde o jasanovou alej u nás v Cho dově, dub v lesním po-
rostu Kamýk, skupinu dubů v Slád kovičově ulici v Krči, jilm
v Michelském lese, lípu na Proseku u kostela sv. Václava a dub
s bizarním kmenem v přírodním parku Na Cibulkách.

Dana Foučková

Děti si osahaly čerstvou ovčí vlnu. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Jasanová alej ve 
Starochodovské ulici. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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AŽ SE ZASE ZAČNEME ZDRAVIT…
Jedna z nejfrekventovanějších otázek posled-
ních let směřuje k příčinám zhoršujících se me-
zilidských vztahů. Kde se bere násilí, bezo-
hlednost, zloba? 

Dlouho tvrdím, že všechno začíná výcho-
vou v rodině. Nedávno jsem debatoval se zná-
mým na téma zdravení. Moji i jeho rodiče nás
učili, že zdravit patří k základním povinnos-
tem. To není jen slušnost. Slušností je odpo-
vědět, ale i s tím mají dnes mnozí problém…?
S úsměvem vzpomínám na čas mého dětství,
kdy jsem, veden poučkou, že je lepší pozdra-
vit dvakrát, než vůbec, zdravil na potkání
všechny kolem sebe. I třeba pětkrát.

Pozdravem dáváme najevo mimo jiné i to,
že toho druhého vnímáme a to vůbec není
málo. Dříve bylo běžné a automatické zdravit
na hřbitově, v kostele,  obchodě i hospodě
a bylo i normální každý den pozdravit všech-
na domácí i hospodářská zvířata.

Takže kdy bude lépe? Až se zase začneme
zdravit. Jan Meixner 

Sloupek 
zástupce starosty

V druhé polovině listopadu odvysíláme:

■ Drakiáda 
■ Vernisáž v Chodovské tvrzi – Tomáš

Hřivnáč – grafika
■ Sázení stromků v Kateřinkách
■ Tým Meta Praha v ZŠ K Milíčovu
■ Vesmírná laguna Zdeňka Hajného

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 15. listopadu 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.

Letošní nultý ročník soutěže Regenerace
2008 už má své vítěze. Na 1. místě se umís-
tilo Bytové družstvo Brandlova 1382, které
získalo finanční dar 100 tis. Kč, na 2. místě se
umístilo Bytové družstvo Kupeckého, které
získalo finanční dar 70 tis. Kč a na 3. místě se
umístilo Společenství vlastníků Konstantino-
va 1483, 1484, které bylo oceněno finančním
darem 30 tis. Kč. Zástupcům bytových druž-
stev a společenství vlastníků byla odměna
slavnostně předána v rámci letošních Dnů
Prahy 11.

Rok 2009 přinese vyhlášení prvního „ofici-
álního“ ročníku soutěže, v této souvislosti

můžete odboru územního rozvoje zasílat své
postřehy a náměty. O přihlášení do prvního
ročníku soutěže o nejlépe zregenerovaný by-
tový panelový dům budeme informovat za-
čátkem roku 2009.

Poskytování finančních ocenění za nejlépe
zregenerovaný bytový panelový dům je jed-
nou z možností podpory regenerace měst-
skou částí. V procesu regenerace, který na Již-
ním Městě probíhá, jsou zapojeni jak vlastníci
bytových panelových domů, tak i městská
část. Z celkového počtu 72 domů (čísel popis-
ných) ve vlastnictví městské části jich k rekon-
strukci zbývá 23. Na internetových stránkách

– www.praha11.cz –
v sekci Jižní Měs-
to/Regenerace JM mj.
nově najdete přehlednou
mapu Regenerace byto-
vých panelových domů na
území MČ Praha 11
a dále vše o nultém roční-
ku Soutěže – Regenerace
Jižního Města 2008. 

Ing. Pavla Pokorná, 
Odbor územního rozvoje

Známe vítěze soutěže Regenerace

Nový seriál o památkách 
Pokud si při spojení slov památky Jižního
Města představíte jen Chodovskou tvrz, pak
právě vás by mohl zajímat nový seriál, který
bude od ledna 2009 vysílán v rámci Aktuálu
Prahy 11. Slavnostního křtu se dočkal 20. říj-
na v Komunitním centru Matky Terezy.

Zástupkyně starosty MČ Praha 11
Ing. Eva Štampachová předala v průběhu
slavnostního zahájení každému z účinkujících
pamětní DVD. 

Tím za radnici Prahy 11 poděkovala všem,
kteří se na seriálu podíleli, za jejich čas, vzpo-
mínky i historické znalosti. red

Poskytovatelé sociálních služeb působící na
území hlavního města se mohou každý rok
ucházet o grantovou podporu Magistrátu
hl. m. Prahy. Platí to i v případě Centra sociál-
ních služeb Praha-Jižní Město. To se letos
ucházelo o grant v oblasti odlehčovací služby,
kterou ročně na Praze 11 využije kolem 500
klientů, a od magistrátu získalo celkem 619 ti-
síc Kč. 

Odlehčovací služby poskytuje Sociálně
ošetřovatelské zařízení Janouchova 670, kte-
ré je provozováno právě Centrem soci-
álních služeb Praha-Jižní Město. K dis-
pozici je 39 lůžek a běžný provoz je fi-
nancován z rozpočtu městské části Pra-
ha 11, součástí zařízení je i moderní ku-
chyňský provoz. V posledních letech by-
ly uskutečněny rozsáhlé investiční úpra-
vy a modernizace, které výrazným způ-
sobem zvýšily standard služeb. Odleh-
čovací (respitní) služba je služba poby-
tová, jejíž součástí jsou i sociálně zdra-
votní péče, rehabilitace a sociálně akti-
vizační činnosti, o klienty se starají di-
plomované všeobecné sestry a pra cov -
níci sociálních služeb.  

Cílem odlehčovací služby je překoná-
vat či zmírňovat překážky plynoucí ze
snížené soběstačnosti seniorů a zdra -
votně postižených občanů. Služba je na-

bízena rodinám nebo opatrovatelům, kteří
dlouhodobě pečují o seniory, resp. osoby, kte-
ré jsou závislé na podpoře druhých. Zajišťuje
po určitou dobu potřebnou péči o tyto osoby
a tím také opatrovatelům možnost ulehčení či
odpočinku například v době hospitalizace
v nemocnici, dovolené atd. V neposlední řadě
také napomáhá motivovat klienty k samo-
statnosti a opětovnému získání schopnosti
pečovat o vlastní osobu a domácnost.

Daniel Potocký

Magistrát udělil grant 
na odlehčovací služby

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Vítězné bytové 
družstvo Brandlova
1382. FOTO: ARCHIV
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Certifikát
nejlepší kvality
Jen tři nejlepší školy v Praze se s ním 

mohou chlubit! 

Jednou z nich je 
Střední odborná škola multimediální

a propagační tvorby, s. r. o., Stříbrského.

Ta získala Certifikát shody systému mana-
gementu kvality s požadavky ČSN

EN ISO 9001:2001. Předmět certifikace –
vzdělávání žáků na střední škole.

Chcete vědět víc? Nejbližší dny otevřených
dveří budou 9. prosince, více info:

www.eduso.cz.

Hasičská základna
na Chodově ožila
v polovině října
mrňousky z ma -

teřských škol.
V rámci výuky

prevence bezpeč-
nosti se u profi ha-
sičů vystřídaly děti

z jihoměstských ma-
teřských školek. 

K jedné z nich,
Jažlovické, jsem se
nenápadně připojila

i já a prošla si s dětmi
okruh s ukázkami náročné
práce hasičů, který byl pro
ně naplánován. Exkurze
začala v centrálním dispe-
činku, kde jsme viděli, jak
to funguje při nahlášení
požáru, pokračovalo se do
pohotovostní haly, kde se
mezi hasičskými auty stal
největším magnetem zá-
chranný člun, do kterého se pohodlně vešly
děti z celé jedné třídy. Holčičky i kluci si vy-
zkoušeli hasičské obleky a helmy. Ukázka prá-

ce s hydraulickými nůžkami využívanými při
komplikovaných dopravních nehodách všech-
ny nadchla. V mžiku přestřihly kusy železa

a my všichni jen va-
lili oči. Skluzem
na hasič-
ské tyči si
děti dokázaly,
jak jsou šikovné. 

Do školky se
předškoláci vrátili
se spoustou no-
vých a přínosných
zážitků od hasičů,
kteří se pro ně ten
den stali hrdiny.
Dozvěděli se totiž
jak náročná a ne -
bez pečná je prá-
ce záchranáře
a hlavně jak se
chovat při po-
žáru a ne ho -
dě, a i kdyby si
zapamatovali
jen malou část
poznatků, tak je
to skvělé, proto-

že o malých důležitých střípcích to
všechno je.

Dana Foučková

Do člunu, na tyče a pak hurá do školky 
Do člunu se pohodlně vešla třída předško-
láků, obleky hasičů slušely všem.
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Na začátku října se na Základní škole K Milíčo-
vu konalo již 4. školení učitelů německého ja-
zyka. 

Tématem školení, které je součástí part-
nerské spolupráce měst Hamburk a Praha a je
tudíž pod záštitou obou magistrátů, byly me-
tody výuky prvopočátečního čtení a psaní
a bilingvní získávání těchto dovedností.

Dvě lektorky z Hamburku, paní Sandra
Lehmann a paní Anne Kretschmar, se mnoho
let zabývají tímto tématem a své poznatky
předaly svým českým kolegům. 

Problematika byla zajímavá především pro
učitele z milíčovské základní školy, neboť zde
byla otevřena dvojjazyčná česko-německá 
1. třída. 

Školení se však zúčastnili i kolegové např.
z Děčína či Brna. 

Marta Menšíková, Ursulla Schulz

Školení učitelů Hamburk–Praha

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ 
DÝNĚ. V ZŠ Chodov
soutěžili o nejzajíma -
vější výtvor z dýně. 
Nápaditá dýňová 
díla stojí za to si 
prohlédnout, zdobí
zahradu školy 
v ulici Květnové-
ho vítězství. 
Večer bývají 
osvětlena.

VEJVANOVŠTÍ DRACI. 
Krásnou podzimní deko-

raci si ve třídě vyrobily
děti z Mateřské školky
Vejvanovského. Jeden

dračí exemplář má 
skutečně neobvyklý 
ocásek. Stačil dobrý 
nápad a pár barev-
ných nafukovacích 

balonků.

Získání znalostí, hlavní cíl akce. 
FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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Řádky z kroniky Hájů
Kapitolka „Voda v obci“ obsahuje následující
text:

„O vodu dobrou jesť v naší obci skoro nou-
ze. Studny ve středu obce u jednotlivých ob-
čanů mají vesměs vodu pochybnou a to tím,
že půda břidlová přijímá do sebe všechny
splašky, močůvku a pod. Obecní studna u sil-
nice k Chodovu má dle úsudku všech občanů
vodu nejlepší a s dostatečnými prameny. 

Obecní rybník, jediný v obci, položen jest v
nepříznivém místě, na nejnižším svahu obce
směrem severním, těsně při silnici k Hostiva-
ři.  Voda v něm jest většinou času špinavá, sa-
má močka a splašky z celé obce, které se do
něho vlastním spádem stýkají. Jest zde ještě
tak zvaná touň. Vyhloubená jáma, hluboká as
1 a ½  metru, široká 2 a ½  metru, nacházejí-

cí se pod silnicí k Hostivaři (V roklích), mající
silné prameny měkké vody. Z této touně v čas
sucha odebírají vodu skoro všichni z obce.“
Dále kronikář praví: 

„Náboženství  občanů: 
Pokud moje paměť sahá zpět as do roku

1902, byli ve zdejší obci po všechna léta
všichni občané vyznání římskokatolického. Za-
koupením zdejšího dvora rodinou p. Guttma-
novou  přibyla první rodina vyznání židovské-
ho. Po státním převratu roku 1918 změnilo
se náboženské smýšlení mnoha občanů, tak-
že mnozí dalese přepsati do církve českoslo-
venské, mnozí zůstali bez víry vůbec. 

Památnosti obce:
Jediná viditelná starobylá jest kaplička 

v návsi, při níž stávaly dva mohutné kaštano-
vé stromy. Tyto staré stromy vichřice v letech
světové války vyvrátila. Kapličku, také již se-

šlou, nechtěli zdejší občané zaniknouti nechat,
a  proto, když bylo už mnoho obav, že se roz-
padne, občané ze sbírek mezi sebou učině-
ných kapličku znovu opravili a tak stojí dále. 

Druhá viditelná nová pro nás památka jsou
naše lípy svobody.“ (Pokračování.)

Vypsal Jiří Bartoň

ROZHOVOR
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Historickou budovu tvrze na Chodově není tře-
ba představovat. Kdo ale stojí za výstavami,
které každý měsíc lákají do tvrze milovníky
umění, to mnozí netuší. Milan Martiník, akade-
mický sochař, milovník krásna a deset let kurá-
tor Chodovské tvrze. To však není výčet všech
jeho aktivit. Začněme pěkně od začátku.

Vystudoval střední uměleckoprůmyslovou
školu v Praze. Po jejím absolvování byl přijat na
VŠUP do ateliéru designu, po prvním ročníku
přestoupil do ateliéru keramiky a porcelánu
prof. Otto Eckerta, kde absolvoval v roce 1985.
Z výčtu jeho minulých aktivit vyberme působe-
ní na střední uměleckoprůmyslové škole jako
profesora kreslení a malby a práci odborného
asistenta na výtvarné katedře Pedagogické fa-
kulty  Univerzity Karlovy v Praze,  kde od  roku
1989 do roku 1999 vyučoval modelování a vedl
keramickou dílnu. Od srpna 1999 je jméno Mi-
lan Martiník spojeno s tvrzí, kde působí dopo-
sud jako kurátor galerie.

Spočítal byste výstavy na tvrzi za dobu
vašeho působení?

To jsou jednoduché počty. V průměru
20–24 výstav ročně a znásobte si to deseti
lety. To číslo mne samotného překvapilo.

Blíží se konec roku, urči-
tě máte plán výstav na
příští rok připravený.
Řekněte pár jmen, na
která se mohou ná-
vštěvníci tvrze těšit.

V únoru bude galerie již
tradičně patřit Ottovi Ja-
nečkovi, na něhož v břez nu
naváže grafický cyklus
„Hrůzy války“ Franciska
Goy. V srpnu ovládne tvrz
společný projekt s naší
partnerskou galerii AR-
TEM, který by měl předsta-
vit výkvět italských uměl-
ců, ale je ještě v raném stá-
diu. V listo padu bude vy-
stavovat na tvrzi již potře-
tí pan  Adolf Born. Samo-
zřejmě, že i ostatní autoři,
kteří budou vystavovat,
stojí za návštěvu, každá
naplánovaná výstava
a každý výtvarník mají své
osobité kouzlo a výtvarno.
Jako jednoho z mnoha mo-
hu jmenovat  doc. Milosla-
va Polcara, který je dlouho-
letým pedagogem právě
na výtvarné katedře Pedagogické fakulty Uni-
verzity Karlovy. Jeho čas nastane v květnu
příštího roku.

Letošek přinesl tvrzi novou spolupráci?
Ano, navázali jsme partnerskou spolupráci

s již jmenovanou  bratislavskou galerií AR-
TEM.  Cílem je prezentace našich vynikajících
kmenových autorů v Bratislavě a naopak. Rá-
di bychom zrealizovali naplánovaný projekt
s italskými  kolegy a přiblížili návštěvníkům
tvorbu těch nejlepších.

Co se dá u vás v galerii ještě stihnout do
konce roku?

Listopadová výstava obrazů Tomáše Hřiv-
náče, skvělého figuralisty, trvající až do konce
měsíce a jenom o týden posunutá výstava Ji-

hočeské univerzity, kde představí své práce
studenti i pedagogové. Tuto výstavu bych
osobně doporučil i školám. 

Kromě výtvarna stíháte i hudebno, málo-
kdo asi ví, že jste bubeník a dobrý.

Je to pro mě relax a příjemná kombinace
činností, které mám rád. Členění ateliéru na
Žižkově tomu odpovídá. Jedna polovina slou-
ží jako výtvarná pracovna a druhá jako zku-
šební hudební prostor. Naprosto ideální stav.
V současné době spolupracuji s kapelou „No
problem band“ a skvělým jihoměstským kyta-
ristou Mílou Benýškem. 

Děkuji za rozhovor a přeji vám do budouc-
na při výběru vystavovatelů šťastnou ruku ja-
ko doposud. Dana Foučková

Ve starých Hájích na dnešní Hviezdosla-
vově ulici před dvorem.  
FOTO: FOND MUZEA PRAHY 11 

O keramice plánech a bubnech

Milan Martiník je ve své 
pracovně na tvrzi obklopen spoustou 

krásna od svých kolegů výtvarníků. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Martiníkovy 
práce zaujmou na první pohled 
svým vzhledem. FOTO: DANA FOUČKOVÁ
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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
KRÁDEŽ NA CHODOVĚ. Hlídka strážníků
zasahovala 13. října u drobné krádeže
v Obchodním centru Cho-
dov. Po následné lustra-
ci nenechavce strážníci
zjistili, že se jedná
o osobu celostátně hle-
danou Policií ČR. Z to -
hoto důvodu byl muž před-
veden na místní oddělení Policie ČR, kde
byl předán k dalšímu šetření.

UKRADENÉ AUTO. Při běžné hlídkové
činnosti nalezli strážníci 14. října v ulici K
Rozkoši odcizené vozidlo. Z důvodu po-
dezření ze spáchání trestného činu kráde-
že zajistili místo trestného činu
a následně celou věc předali k dalšímu
šetření Policii ČR.

ZDEMOLOVANÉ ZNAČENÍ. Ráno 18. říj-
na si strážníci při běžné hlídkové činnosti
povšimli v ulici K Hrnčířům osobního vo-
zidla, které z vozovky zasahovalo na
chodník. Pod autem se nacházelo zde-
molované dopravní značení. Obhlídkou
okolí byl strážníky zajištěn muž, který se
přiznal k řízení uvedeného vozidla a jevil
silné známky opilosti. Pro podezření ze
spáchání trestného činu řízení motorové-
ho vozidla pod vlivem návykové látky by-
la na místo přivolána Policie ČR, která ce-
lou věc převzala k dalšímu šetření.

V NOČNÍM BARU TO VŘELO. Operační
středisko OŘ MP Praha 11 přijalo v noci
z 18. na 19. října žádost Policie ČR
o spolupráci. V Hlavatého ulici v nočním
baru došlo k výtržnostem několika desí-
tek osob, které svým chováním propago-
valy fašismus, napadaly personál
a rozbíjely vybavení restauračního zaříze-
ní. Spoluprácí všech zasahujících složek
městské policie a Policie ČR byly dvě oso-
by omezeny na osobní svobodě a jedna
předvedena ke zjištění totožnosti na Po-
licii ČR. Celá událost je v dalším šetření
orgánů činných v trestním řízení.

Kámen na fotografii se nachází v prosklené ha-
le, kde je zdiva jenom nezbytné množství. Všu-
de kolem auta. Četná stojí venku, ale podob-
ný obrázek je k vidění u mnoha dalších objek-
tů v Praze 11. Tady jsou však auta také uvnitř.
Charakteristické tvary kapot a často se obje-
vující logo podniku nelze přehlédnout. Vyne-
chat jméno podniku, o kterém bude řeč, je te-
dy vcelku nemožné. Konečně, proč také? Ved-
le veřejných kulturních a jinak významných za-
řízení přibývá už nějaké to století také výrob-
ních a obchodních společností, které dbají na
pokládání památných kamenů svých provoz-
ních objektů. Připomínají tím okamžiky, kdy je-
jich společnost vkročila do daného  regionu, lo-
kality. A vyjadřují přesvědčení svých představi-
telů, že tenhle krok učinili natrvalo. Popisova-
ný areál se nachází na jednom ze dvou  náro-
ží ulic Türkovy a Mírového hnutí, ten druhý tvo-
ří nedávno zpřístupněný nový park. 

Zobrazená kovová plaketa, v materiálu
nejspíš převládá mosaz, je součástí bělavého

mramorového bloku. Ten je zasazen do pane-
lu, zřejmě betonového. Modře natřený panel
lemuje zleva vstup do víceúčelové haly. Des-
ku lze nalézt uvnitř haly, na jeho druhé stra-
ně. Umístěna je nevtíravě níž, spíše ve výši
dětských očí. Kousek dál už se nacházejí jen
skleněné plochy, umožňující hezké výhledy do
okolí i na oblaka na obloze.

Jiří Bartoň 

Památné kameny u nás 

Představte svoje fotografie a obrazy veřejnos-
ti na výstavách v Kulturním centru Zahrada,
které pořádá ve spolupráci s městskou částí
Praha 11 a pod záštitou místostarosty Mgr.
Milana Česala tradiční Salony Jižního Města. 

Vernisáž Fotografického salonu se koná
v úterý 18. listopadu v 19 hodin. Své fotogra-
fie můžete do Salonu přihlašovat do 17. listo-
padu, následující den potom insta-
lace. Vernisáž Salonu
obrazů se
uskuteč-

ní ve středu 17. prosince, uzávěrka přihlášek
bude již v pátek 12. prosince.

Svoje díla můžete přihlásit na recepci Kul-
turního centra Zahrada, nebo na e-mailu:
david.kaspar@kczahrada.cz.

Více informací: www.kczahrada.cz. Pro
účastníky Salonů jsou připraveny

vstupenky na akce v Zahradě
i Chodovské tvrzi. 

Těšíme se na vaše 
díla!

Jiří Sulženko 

Problematika psů, vandalismus i parkování
pro invalidy zajímá seniory z Prahy 11. Pravi-
delně si proto na své přednášky zvou své
strážníky.

„Naši senioři na Jižním Městě  jsou velice
aktivní, zajímá je v podstatě veškerá bezpeč-
nostní problematika týkající se jejich všední-
ho života. Témata jsou situována od veřejné-
ho pořádku až po dopravu. Výjimkou nejsou
ani témata týkající se páchání drobné krimi-
nality na seniorech a možná prevence
a obrana proti těmto skutkům,“ uvedl obvod-
ní ředitel městské policie v Praze 11 Petr
Schejbal. Doplnil, že se senioři kromě předná-

šek například i aktivně zapojují do práce
městské policie. „Od září letošního roku jsme
vyškolili osm seniorů k výpomoci při dohledu
nad přechody pro chodce,“ konstatoval
Schejbal.

Vlastní přednášky pro seniory připravuje
i městská policie a její odbor prevence. Kro-
mě jednotlivých tématických přednášek
v současnosti po městských částech putuje
i cyklus Senior akademie, kde se starší spo-
luobčané dozvědí ucelené informace
z oblastí právního vědomí, ochrany majetku,
osobní bezpečnosti a zdraví a prevence kri-
minality.

V jejím rámci funguje i program Setkává-
ní se seniory. Během akademie vyberou od-
borníci nejaktivnější občany, kteří absolvují
týdenní soustředění, v rámci něhož získají
v podstatě lektorské základy, a mohou poté
předávat informace svým vrstevníkům i své
rodině. 

„Město se v prevenci před kriminalitou
a negativními společenskými jevy soustředí
hlavně na nejslabší a nejzranitelnější
a přednášky jsou nedílnou součástí našich
preventivních programů,“ uzavřel první ná-
městek primátora pro bezpečnost Rudolf
Blažek. (teg)

Strážníci v Praze 11 pomáhají seniorům

Letošní Salony Jižního Města 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

FOTO: JIŘÍ SULŽENKO 
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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
● INSTALATÉR ,,U CHODOVSKÉ TVRZE“,
V. Škapa, Ledvinova 1713. Tel.: 728 386 419.
● ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, SEDAČEK a mytí oken.
Také o víkendech. Pravidelné úklidy kanceláří.
Tel.: 272 932 464, 737 566 189.
● ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762,
272 765 431.
● STAVEBNÍ DOZOR-STAVEBNÍ ÚPRAVY, re-
konstrukce, modernizace, novostavby... e-mail:
s.dozor@seznam.cz, tel.: 603 410 400.
● 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
● 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.
● OPRAVY PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ, kar-
my, sporáky, topidla, WAW. Tel.: 212 239 025,
605 102 123.
● VYUČOVÁNÍ NĚMČINY. Nabízím individuál-
ní vyučování němčiny pro začátečníky i pokro-
čilé. Mám 30letou praxi z Německa a zkuše-
nosti s výukou. Vyučuji v Praze 4 pod Top Ho-
telem. Tel.: 723 949 174.
● BOURÁNÍ, ŘEZÁNÍ PŘÍČEK, LIKVIDACE
byt. jader apod., i s odvozem. Jiné práce dle
dohody. Tel.: 777 207 227.
● ADVOKÁTKA JUDR. EVA BROWN – právo
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty,
nemovitosti, úschovy, tel.: 603 835 609,
www.advocate-brown.eu
● SNADNÁ VÝMĚNA ZÁCLON – spouštěcí
garnyže, žaluzie všech typů. Telefon/fax: 
271 914 222, mobil: 602 371 996.
● POHOTOVOST PRO MONTÁŽ NÁBYTKU.
(Nevíte si rady?) Přijedu – smontuji – zaměřím
– upravím staré – vyrobím nové, kuchyně –
skříně volné i vestav. atd. i jiné práce
v interiéru. Mob.: 604 873 185.

● 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. 
● 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.
● PRODÁM VELKÝ 75 m2 2+1/L, družstevní
byt na Praze 4 u metra C-Háje. Telefon:
739 047 007.

* HL. BYT 2+KK NA JM + OKOLÍ, i družstev -
ní. Tel.: 723 626 166.
● PRODÁM 2+KK, DŮM I BYT po kompl. re-
konstrukci, 3 min. metro Háje, DV (OV 2011).
Nejsem RK. Tel.: 607 242 003.
● VYMĚNÍM 2+1 (VEL. POKOJE) 3. P. okna na
JZ, škola, školka, cihl. stavba u Bulovky P8, za
menší v lokalitě JM. Tel.: 723 305 108.
● KOUPÍM BYT 2+KK NA JM 2 CHODOV, ne-
bo Roztyly v OV nebo DV. Tel.: 723 962 473.
● 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.
● KOUPÍM MENŠÍ BYT V PRAZE 11. Nejlépe
v osobním vlastnictví a o ploše 30 až 45 m2.
Info na tel.: 607 686 460. 
● HLEDÁM OBCHODNÍ PROSTOR k pronájmu
na Jižním Městě na menší klidný obchůdek. Ra -
ději na viditelném místě. Tel.: 721 216 018.
● KOUPÍME DR/OV BYT 3+1/L nebo 3+kk/l
a prodáme dr. 2+kk také na Jižním Městě.
Možná výměna s doplatkem. Tel.: 732 800 431.
● PRONAJMU KANCELÁŘ s příslušenstvím,
vybavenou nábytkem u metra Roztyly, tele-
fon: 737 291 079.

● 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
● ANGLICKÝ VÝBĚROVÝ SECOND HAND
(Hrabárna), dospělé-dětské, super ceny
30–100 Kč, tržnice Pankrác. Po–Pá 8–17
hod., So 8–12 hod.
● REKREAČNÍ KOŠÍKOVÁ, pro chlapce, muže,
hledáme nové kamarády, věk nerozhoduje, 1x
týdně v tělocvičně u metra Chodov. E-mail: re-
nata.kohusova@email.cz
● PRODÁM KŘESLO, UŠÁK, potah látkový,
barva světle béžová, na kolečkách. Vhodný 
do vily či rodinného domku. Zn. Nový. Tel.: 737
878 174.
● HLEDÁME PANÍ NA HLÍDÁNÍ vietnamské
šestileté holčičky, která by ji vyzvedávala z MŠ
Mírového hnutí a doučovala z češtiny. Tel.:
728 725 575.
● HLEDÁM STUDENTA/KU nebo vitální dů-
chodkyni na hlídání 3měsíčního chlapečka
z okolí Kateřinek nebo přilehlé části Hájů. Kon-
takt 603 238 056.

Přijatelné cenyPřijatelné ceny

NOVĚ OTEVŘENO
Kadeřnictví, masáže,
pedikúra, manikúra

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

www.salonjulie.euweb.cz
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Otevřeno: 
Po-Pá 8.00–20.00
So 8.00–13.00
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Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže

Nakresli zvíře, které
by ti na Zemi nejvíc

chybělo!
Na všechny čeká malá odměna!

Redakci zaplavila spousta úžasných zvířat. Sloni,
zebry, ptáci, medvědi, ale i motýlci, broučci
a spousta jiných. Všechny výkresy, které do redak-
ce dorazily, jsou jedním slovem úžasné a bylo pro
nás opět velmi těžké mezi tolika krásnými pracemi
vybrat pět vítězů. Nakonec se nám to podařilo,
a jelikož nám práce udělaly radost, všechny děti,
které se zúčastnily, a platí to samozřejmě i pro tříd-
ní kolektivy, mají tady u nás v redakci malé dáreč-
ky pro radost.

Vyzvednout si je můžete po domluvě na telefonu:
267 902 217.

Krásnou publikaci z nakladatelství 
Metafora - Planeta zvířat získávají:

Třídní kolektiv  2. A ZŠ Chodov,  
Třídní kolektiv prvňáčků ze ZŠ Klíček,
Deniska Hájková 3. B ZŠ Ke Kateřinkám,
Martínek Klíma 4 roky, 
Filip Hendrych 5. A ZŠ Květnového vítězství
1554.

Výstava výtvarných prací z této soutěže bude k vi-
dění během celého ledna 2009 ve výstavních pro-
storách radnice městské části, Ocelíkova 672.

STRANU PŘIPRAVILA DANA FOUČKOVÁ

Mikulášskou – 11 dárků nejen od Mikuláše

MČ Praha 11 a SOŠ multimediální a propagační
tvorby, s. r. o., Stříbrského, zve všechny děti, maminky, tatínky, 

babičky, dědečky, kamarády a přátelé na

Mikulášskou – 11 dárků nejen od Mikuláše
Kde? Top Hotel Praha, ulice Blažimská

Kdy? 5. prosince v 16.30 hodin
Hlavní star –Mikuláš

Super star – Zbyněk Drda
Čeká na vás – kouzelník, balónková show, pěvecký sbor 

a taneční skupina ZUŠ-Jižní Město, 
balónková diskotéka, sladké občerstvení.

Dárky pro děti do mikulášské nůše s sebou!
Vstupenky si můžete rezervovat na tel.: 

739 448 621 od 15. listopadu.
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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

KADEŘNICTVÍ – KOSMETIKA
Kosmická 741, Praha 4-Háje, tel.: 272 911 248

• DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ
Po–Pá 7.00–20.00, So 8.00–13.00

• PÁNSKÉ KADEŘNICTVÍ
• KOSMETIKA

NÍZKÉ CENY

PŘIJMEME
KADEŘNICI

CYBE CYKLOSERVIS
Křenice 81 Praha – východ

ZAZIMOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL S JARNÍM SERVISEM
Servis a prodej jízdních kol APACHE, SUPERIOR, MARIN.

Více na tel.: 603 475 030 / 603 912 884 nebo na www.mybox.cz/cybe

INZERCE
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Proslulý průhonický park se propadá
z barevnosti podzimu do zimní jednoduchos-
ti, ale romantický zámek se tím výrazněji tyčí
k obloze. V 16. století stavba vypadala úplně
jinak, skromněji. Když ale panství převzal mla-
dý pán Adam Zápský ze Záp, zdálo se mu, že
nad něj i nad jeho  majetek není. Jednou, ně-
kdy mezi roky 1542–1551, vyrazil se svou
krásnou chotí Johankou z Vrábí na voze do
Prahy. Vypraveni byli nákladně, jak se slušelo.
Vedle vozu poklusával vyšňořený jezdecký
kůň, kolem pobíhali pěstění chrti. 

Na cestě ke královskému hlavnímu městu
potkal mladý pár vůz jednoho sedláka
z Litochleb. Jel se spřežením na pole a také
s ním, chámem jedním, běžel pes. Takový hlí-
dací, co se jim říkalo věžník. 

Vozy se minuly, sedlák nejspíš i pozdravil prv-
ní. Páni se pak bavili zpětnou podívanou, proto-
že chrti se pustili do věžníka, jak se na panské
psy s rodokmenem a zejména v přesile patří. Ale
koukejme na sedláka! Popadl z vozu sekeru
a jednoho chrta praštil tak, že krasavec spadl na
záda. Pan Adam Zápský hned přesedl na koně
a rychle se vrátil. Křičel z valachova hřbetu na
sedláka „Proč že mu tepe psa“ a neznal se. Chla-
píka dvakrát udeřil čepelí tesáku. 

Sedlák se však nedal ani teď. A svou zále-
žitost dohnal přes vlastní vrchnost až před
soud v Purkrabství Pražského hradu. Za na-
šich časů tam nedávno uložili zlato Inků
z Peru, ale tenkrát v malované síni purkrabství
zaznívala hodně protichůdná tvrzení. Pán, že
určitě útočil plochou. Podle sedláka ale ost-

řím, hrozil i ručnicí a dokonce ho postřelil. 
Šlechtic prohlašoval, že muže ani ranit nemo-
hl, protože neměl střelnou zbraň s sebou. Za-
to sedlák na něj „sekerou opřáhl a lál nešle-
chetně“, neušetřil ani paní. U soudu se obě
strany nakonec porovnaly, ale na tom poli,
nejspíš v Opatově, to tenkrát muselo být ná-
ramné. A sedlák v obci a v okolí jistě úctu ne-
tratil. Jiří Bartoň 

Tajnosti za humny (8)

Pruďas pan Zápský

Občanské sdružení KOPEC
pořádá 10. ročník běhu 

Okolo hostivařské přehrady
Akci grantem podpořila městská část Praha 11

Termín: sobota 6. prosince
Místo startu: parkoviště nad fotbalovým

hřištěm TJ Háje, Výstavní ulice
Délka a popis tratě: cca 7 km, převážně

asfalt, zvlněný profil
Prezentace: v místě startu

Šatny: na fotbalovém hřišti TJ Háje
Startovné: 25 Kč

Kategorie: muži do 39 let, do 49 let, 
do 59 let, do 69 let, nad 70 let.

Ženy do 34 let, do 49 let, nad 50 let.
Start: 10.30 hod. společný.

Vyhlášení výsledků: po doběhu
v restauraci TJ Háje

Info: Pavel Novák, tel.: 721 633 126

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Jako na houpačce. Tak se neustále měnila
šance finalistů Národní boxlakrosové ligy, kte-
rými byli Lacrosse Club Jižní Město a LCC Ra-
dotín. 

Finálová série se hrála na tři vítězná utká-
ní. V prvním zápase zvítězil Radotín 17 : 11,
druhý vyhrálo Jižní Město 10 : 7. 

V pátek 24. října štěstěna přála Radotínu
a Jižní Město porazil 17 : 9. Po bojovném vý-

konu 28. října hráči Jižního Města zvítězili 
13 : 11 a sérií vyrovnali své šance.

Poslední zápas se uskutečnil na hřišti Ra-
dotína v pátek 31. října. V rozhodujícím pátém
finálovém zápase zvítězil LCC Radotín nad SK
LC Jižní Město v prodloužení hraném na ná-
hlou smrt 10 : 9 a stal se potřetí v řadě mist-
rem ČR v boxlakrosu. Lacross Clubu Jižní Měs-
to zbylo krásné druhé místo. red

Lacrossové stříbro putuje na Jižňák

Cykloturistický oddíl UFO pořádal za podpory
naší městské části 1. října tradiční závody pro
veřejnost v Centrálním parku. 

I přes větrné počasí se sportovní nadšenci
našli a závod nakonec přilákal víc než čtyři de-
sítky cyklistů. Soutěžilo se v různých věkových
kategoriích, závodit mohl každý mezi 6–18 ro-
kem, pro starší byla připravena speciální kate-
gorie: rodinná štafeta. Závodní okruh byl jed-
notný pro všechny, starší závodníci ho museli
absolovat vícekrát. První tři závodníci vždy vy-
hráli věcné ceny od sponzora akce, Cyklospor-
tu KERN, úspěšné rodinné štafety pak dárko-
vé koše plné dobrot. Počasí závodníkům nako-
nec přálo a z těžkých černých mraků nezaprše-
lo. Petr Kukačka (UFO)

Podzimní počasí cyklistům přálo

FOTO: JAN SEVERYN

Znak Zápských (vlevo)
v Průhonicích FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

V neděli 23. listopadu  se v prostorách Chval-
ské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) koná –
Výstava pro kočku – podzimní umisťovací vý-
stava opuštěných koček. Cílem akce je najít
domov kočkám z útulků a získat krmení pro
ty, které se umístit nepodaří. Vstupenkou na
výstavu je konzerva krmení pro kočky, kterou
je možné koupit i na místě. 

Na výstavě si budete moci koupit chova-
telské potřeby (krmivo, stelivo, kočičí toalety,

hračky, škrabadla, pamlsky, vitamíny aj.) pro
své domácí mazlíčky. Prodávány budou i různé
kočičí drobnosti v charitativním krámku.

Pro děti je přichystán program, na kte-
rém se podílí Muzeum dětské kresby. Navíc
děti, které přinesou vlastnoručně namalova-
ný obrázek kočky (čtvrtka velikosti A4), mají
na výstavu vstup zdarma. 

Další informace o výstavě se dozvíte na
www.kocky-online.cz. red

Výstava pro kočku – podzimní
umisťovací výstava opuštěných koček

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

Jažlovická 1499/38, Praha 11, tel.: 603 424 700
Otevřeno: Po–Ne 11.00–23.00 www.restauraceprazanka.cz

Káva (turek) 5 Kč
Rum 0,05 10 Kč
Vodka 0,05 10 Kč
Fernet 0,05 15 Kč
Jablíčko 0,05 15 Kč
Jim Beam 0,05 20 Kč

Pivo Gambrinus 10˚ 0,5 10 Kč 0,3 7 Kč
Točená limonáda 0,5 5 Kč 0,3 4 Kč
Bílé a červené víno 0,2 10 Kč

Hovězí vývar s nudlemi 4 Kč
100 g   Maďarský guláš, houskový knedlík 29 Kč 
100 g   Smažený eidam, opečený brambor, tatarka 29 Kč 
150 g   Smažený vepřový řízek, brambor, citron 29 Kč 
100 g   Kuřecí prsa s broskví a sýrem, opeč. brambor 29 Kč 
150 g   Vepřové výpečky, housk. knedlík, zelí 35 Kč 

Ceny platné pouze pro tento den od 11.00 do 23.00 hod.

Restaurace Pražanka
pondělí 17. 11. 2008

Restaurace Pražanka
Pojďte s námi zavzpomínat na staré
„krásné“ časy v pondělí 17. 11. 2008

v naší oblíbené restauraci

SLUNEČNICE
Péče o vaše ruce

Manikúra            Nehtová modeláž
p-Shine               Parafínové zábaly

Masáže rukou              Zdobení nehtů

Péče o vaše nohy
Mediciální pedikúra

Gelová modeláž nohou    Masáže nohou
Parafinové zábaly         Zdobení nehtů

DEPILACE
Dárkové zboží   Sezonní zboží   Doplňky pro váš domov

Kvě t iny
řezané   pokojové   venkovní

Brodského 1677/5, Praha 4 Chodov

Tel.: 605 460 495 – pedikúra
777 023 026 – manikúra

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

CELESTE PRAGUE, spol. s r. o.
Rehabilitační míče a rehabilitační potřeby
Bowlingové příslušenství
Dovoz, prodej a export
ZŠ Mikulova 1594, 149 00 Praha 4
Tel./fax: 267 912 475, 272 916 263
GMS: 602 364 582, 608 716 716
www.celeste.cz, e-mail: celeste@celeste.cz
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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.
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