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TÉMA

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Úvodní článek tohoto vydání Klíče se věnuje
rekonstrukci Základní školy Mendelova, která
vyvrcholí v půli prosince. Investice naší měst-
ské části, která přesáhla 160 milionů korun,
je rozhodně částkou, kterou nelze opomíjet,
také kamerový systém, který bude dohlížet
na bezpečnost dětí, funkčnost a další aspek-
ty, které jsou mimo jiné zmiňovány v ná -
sledujícím článku, jsou určitě zajímavými té-
maty, ale pokud se na rekonstrukci podíváte
očima dítěte, budou vás zajímat zcela jiné vě-
ci. 

Nedávno jsem poslouchal na vlnách jedné
rozhlasové stanice zajímavé povídání
o školství. Posluchači měli možnost telefono-
vat a vyjadřovat se k daným příspěvkům
a vzpomínali na svá školní léta. V první řadě
vždy zmiňovali profesory a učitele (k mému
překvapení s větší úctou vzpomínali na ty
přísnější), kamarády, kteří jim často vydrželi
na celý život, první nevinné lásky, školní výle-
ty… 

Mnoho posluchačů si i po řadě let vyba-
vovalo vzhled školy, třídy, tělocvičny, zahra-
dy – někdy až do podrobností, které mne
překvapily. Uvědomil jsem si, jak jsou pro dě-
ti důležité barvy, tvary, „obrazy“, které si
s sebou nosíme celý život a které nám pod-
kreslují nejen naše vzpomínky, ale ovlivňují
celý život. 

Vždyť estetické úvahy provázely i filozofii
od jejích samotných počátků (Pythagoras,
Platón, Aristoteles, Kant…). Jsem rád, že
školákům a pedagogickému sboru předáme
nejen moderní školu, která bude splňovat
všechna kritéria pro kvalitní výuku, ale také
krásnou budovu, která (doufám) jednou bude
součástí milých vzpomínek na dětství stráve-
né u nás na Jižním Městě.

Mgr. Dalibor Mlejnský, 
starosta MČ Praha 11

MENDELKA PROŠLA LETOS VELKÝMI
ZMĚNAMI
Základní škola Mendelova stála na začátku
letošního roku před velkými a rozhodně i zá -
sadními změnami. Na jednu stranu jsme
všichni uvítali rozsáhlý a velkorysý projekt
radnice Prahy 11 zrekonstruovat školu najed-
nou, ale na druhou stranu jsme si všichni –
rodiče, učitelé, žáci a ostatní zaměstnanci
školy uvědomovali, že zvládnout tak velký
úkol nebude pro nikoho lehké. 

Čas je relativní pojem, najednou je listo-
pad a velká část prací za námi a my se připra-
vujeme na stěhování zpět. Zapomenuty jsou
stresy z pozdních příchodů do hostitelských
škol, z tlačenice v autobusech a obavy z deště
či plískanic. 

Dlouhé a hlavně nepříjemné fronty na
oběd jsme již také zvládli. Je však třeba zdů-
raznit, že všechny základní jihoměstské školy,
do nichž jsme chodili, se o nás postaraly jako
o vlastní, za což jim musíme ještě jednou po-
děkovat.

Naše škola, která bude opravdu jako ze
škatulky, bude děti od nového roku vítat ne-
jen krásným vzhledem, ale i upraveným oko-
lím. Žáci jistě ocení vkusné a moderní interié-
ry, které oživuje spousta nových barevných
prvků sladěných v každém patře do stejného
barevného tónu. 

Ve třídách se jistě každému budou líbit no-
vé tabule s keramickým povrchem. Ve všech
učebnách budou školní hodiny s přesným ča-
sem a mnohdy může zvonit i netradičně. Po-
čítačová síť bude daleko modernější a roz -
sáhlejší. Musím zmínit, že do naší školy mo-
hou přicházet také děti s tělesným postiže-
ním, neboť byl v rámci rekonstrukce vybudo-
ván výtah. 

Ve škole najdou od 1. září své nové třídy
i děti z mateřské školy A. Drabíkové. Samo-
statný vstup do školní jídelny zajistí větší
bezpečnost dětí a pohodlí ostatních strávní-
ků.

Do školy byly vynaloženy značné finanční
prostředky. Rozsáhlá rekonstrukce podpoří
snahu všech pracovníků, aby se škola stala
moderní evropskou školou. 

Martina Thumsová, ředitelka školy

Škola s novým kabátem
a nadčasovou dominantou
PO OSMI MĚSÍCÍCH ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY MENDELOVA SE PRÁ-
CE BLÍŽÍ K ZÁVĚRU. FINÁLE SE USKUTEČNÍ V POLOVINĚ PROSINCE. INVESTOREM CELÉ
AKCE ZA 164 777 433 KČ JE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11, KTERÉ SE NA ZATEPLENÍ
A REKONSTRUKCI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ŠKOLY PODAŘILO Z OPERAČNÍHO PROGRAMU
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ FONDŮ EVROPSKÉ UNIE ZÍSKAT DOTACI VE VÝŠI 11 750 000 KČ.

Celková rekonstrukce školy se uskutečnila ve
dvou etapách. Ta první, loňská, zahrnovala re-
konstrukci obou tělocvičen, šaten a sociálního
zařízení včetně kabinetu, zřízeno bylo i malé
školní fitness. Do nového se oblékl také nevy-
hovující a zastaralý plášť pavilonu tělocvičen. 

Druhá etapa, která začala letos v dubnu,
byla mnohem složitější. Během ní byla prove-
dena rekonstrukce nevyhovujícího obvodové-
ho pláště školy, střešního pláště nad objek-
tem učeben. Kompletně byly rekonstruovány
i rozvody vytápění. Kromě toho dělníci pro-
vedli drobné dispoziční úpravy, včetně výstav-
by výtahu v pavilonu učeben. Informaci, kte-
rou určitě ocení rodiče dětí navštěvujících ško-
lu, je nainstalování kamerového a zabez -
pečovacího systému přímo v budově školy
v rámci projektu Bezpečné Jižní Město. 

Příjemné změny se dotknou také úpravy
zeleně, přilehlých ploch a chodníků, které bu-
dou následovat v rámci celkové rekonstrukce.
„Pro všechny žáky byla škola po dobu rekon-

strukce uzavřena. Děti se učily celkem v 5 ško-
lách: cvičily v Mendelce, první stupeň měl stá-
lé sídlo v Kateřinkách, druhý v Donovalské. To
však nestačilo, a proto byly dvě 5. třídy umís-
těny na jaře v ZŠ Květnového vítězství 1554.
Na podzim našly útočistě dvě třídy prvňáčků
v ZŠ Kupeckého. V novém moderním a hlavně
účelném kabátě pro ně školu znovu otevřeme
5. ledna příštího roku,“ uvedl zástupce staros-
ty Jan Meixner. Slavnostní otevření bude ná-
sledovat 8. ledna od 14 hodin. 

S novou tváří Mendelky se objevily nad
hlavním vchodem budovy školy obrovské mo-
derní hodiny, které se tak okamžitě staly no-
vou dominantou průčelí. Vedení radnice také
rozhodlo o vybudování dvou oddělení mateř-
ské školy v prostorách této základní školy se
zvláštním vstupem a odděleným provozem.
Regenerace školy bude připravena tak, aby
stavební úpravy pro školku byly minimální a co
nejméně narušovaly, zejména hlukem, její pro-
voz a hlavně vyučování. Dana Foučková
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Tvář nové
školní počí -
tačové
učebny se
už rýsuje.
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

4 www.praha11.cz

OPRAVA SILNIČNÍHO SVRŠKU. V první polovině listopadu se ve
dvou etapách uskutečnila celková oprava vozovky v ulici 
Na Jelenách. V té době se zde řidiči setkali 
s omezeními silničního provozu.

ŠEDESÁT LET SPOLU. Na Chodovské tvr-
zi 8. srpna oslavili krásnou diamantovou

svatbu a šedesát let partnerského soužití
manželé Alena a Jindřich Cejnarovi. 

Redakce přeje mnoho štěstí do 
dalších společných let.

ZLATÁ SVATBA. Padesát let společného 
života oslavili 10. října na Chodovské tvrzi
manželé Marie a Jiří Musilovi. K významné-
mu jubileu jim přišel pogratulovat i místo -
starosta Jan Meixner a redakce se 
k přání připojuje.

OSAMĚLÁ BUDKA. 
Dnes má téměř každý mobilní telefon.
A tak není divu, že kdysi vytížené tele-
fonní budky pomalu mizí. Jedna z mála,
sporadicky užívaná, kterou lze najít, je
v ulici U modré školy.

PIETNÍ AKCE. Třicet devět 
obyvatel Chodova padlých v I. svět. válce při-
pomněla akce konaná u pomníku na Litochlebském náměstí. 
Zúčastnili se jí i členové klubu Gardekorps – Praha a Historické sku-
piny Četnické pátrací stanice Praha v dobových uniformách.

PODZIM. Když Jižní
Město vznikalo, bylo
mezi domy jen velmi
málo zeleně. Dnes 
se téměř nenajde 
ulice, kde by nebylo
stromů a okras-
ných keřů, které 
jsou již neodmys-
litelnou součástí 
Jižního Města. 
Podzim zde tak 
vytváří neopa-
kovatelně 
barevnou 
atmosféru.

PARTNERSKÁ MĚSTA. Top Hotel Praha byl v listopadu dějištěm
setkání zástupců z řad pedagogů z Hamburku a naší městské části.
Hamburk je partnerským městem celé Prahy, Jedenáctka chce navá-

zat spolupráci s částí Bergendorf. Ta by mohla Jižnímu 
Městu otevřít brány dalších měst mimo 

evropský kontinent. 
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Jižní Město I
A. Malé–E. Hyblerové 10. 12.
Bachova–Mikulova 2. 12.
Benkova (parkoviště) 9. 12.
Blažimská–Klapálkova 2. 12.
Brandlova (za Startem) 9. 12.
Brodského 1671 16. 12.
Dubnova–Hekrova 2. 12.
Doubravická–Jažlovická 10. 12.
Hlavatého–Mejstříkova 10. 12.
Hněvkovského 1374 2. 12.
Chomutovická 10. 12.
Janouchova 671 (u MŠ) 3. 12.
Klapálkova–Čenětická 16. 12.
Konstantinova–Metodějova 10. 12.
Kosmická–Anny Drabíkové 17. 12.
Kryštofova–Kazimírova 3. 12., 17. 12.

Křejpského 1514 10. 12.
Lečkova 3. 12.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 16. 12.
Majerského–Samohelova 16. 12.
Matúškova (u Blankytu) 9. 12.
Michnova–Podjavorinské 9. 12.
Mnichovická–Tatarkova 10. 12.
Modletická–Ke Škole 10. 12.
Mokrá–Zimákova 16. 12.
Plickova 880 10. 12.
Radimovická 1424 (parkoviště) 3. 12.
Rujanská–Donovalská (u TS) 2. 12., 16. 12.
Schulhoffova 794 16. 12.
Stachova–V Hájích 2. 12.
Sulanského–Novomeského 17. 12.
Štichova 640 (parkoviště) 10. 12.
Tererova (u ZŠ) 17. 12.

Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 2. 12.
Ženíškova–Květnového vítězství 2. 12., 16. 12.

Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova–Filipova 8. 12.
Gregorova–Hrudičkova 8. 12.
Hráského–Šustova 1. 12., 15. 12.
Hrdličkova–Blatenská 8. 12.
K Dubu 1. 12., 15. 12.
Kloboukova 2165 (slepý výběžek) 1. 12.
Krejnická za OC Chrpa (chodník) 8. 12.
Láskova–Malenická 1. 12., 15. 12.
Lažanského 1. 12., 15. 12.
Nechvílova 1826-29 1. 12.
Petýrkova 1953 8. 12.
Pod Vodojemem 1. 12., 15. 12.
Vojtíškova za OC Meinl (chodník) 1. 12.

INFORMACE ÚMČ

17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11
dne 16. 10. 2008 mj.:
VZALO NA VĚDOMÍ:
● Zprávu o hospodaření MČ Praha 11 za 
1. pololetí 2008 a informativní zprávu
o rozpočtových opatřeních – úpravách za
stejné období.
SCHVÁLILO:
● Rozpočtové opatření č. 101/08 – zvýšení
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2008 ve výši
1 900 tis. Kč ve třídě neinvestiční přijaté
transfery od hl. m. Prahy na projekt Systém
integrované sociální intervence.
Rada MČ Praha 11 dne 29. 9. 2008 na své
20. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
● Pravidla pro poskytování mimořádného
příspěvku mateřským a základním školám –
příspěvkovým organizacím zřízeným měst-
skou částí Praha 11 na dokrytí rozpočtu.
Rada MČ Praha 11 dne 22. 10. 2008 na své
22. schůzi mj.:
SCHVÁLILA:
● Rozpočtové opatření č. 109/08 – přesun
fin. prostředků v běžných výdajích rozpočtu
MČ Praha 11 na rok 2008 ve výši 233,5
tis. Kč na zpracování Strategie rozvoje spor-
tovního prostředí na území MČ Praha 11.
Rada MČ Praha 11 dne 5. 11. 2008 na své
23. schůzi mj.:

SCHVÁLILA:
● Rozpočtové opatření č. 123/08 – přesun
fin. prostředků v běžných výdajích rozpočtu
MČ Praha 11 na rok 2008 ve výši 200 tis. Kč
– mimořádný příspěvek ZŠ Mendelova 550
na vybavení tříd a kabinetů novým nábyt-
kem.

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 – prosinec 2008
Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 ozna-
muje, že velkoobjemové kontejnery (VOK) na
objemný odpad budou v prosinci přistaveny na
Jižním Městě v níže uvedených termínech. VOK

budou přistaveny ve stanovený den nejpozdě-
ji do 14.00 hod. a jejich odvoz bude zajištěn ná-
sledující den s tím, že v případě přeplněnosti
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 Prahy 11
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Našli jste ježka?
Rychle se blíží zima a na území naší městské části se znovu objevují
malí ježci, kteří se narodili později, nestačili vyrůst a zásobit se tukem
na zimu tak, aby dokázali přezimovat. Někdy může být ježek navíc vy-
čerpaný, prochladlý nebo dokonce nemocný. Co máme udělat, když
ježka najdeme? Pokud je zraněný nebo má hmotnost nižší než 600
gramů, je potřeba se o něj postarat. Ježka přeneste do tepla, ideální
je umístit ho do nějaké pevnější papírové krabice vystlané starým ruč-
níkem, novinami a podobně. K jídlu mu můžete dát například vařený
drůbeží krk nebo kočičí konzervu.

V žádném případě si ho ale nenechávejte doma a nesnažte se ho
„zachránit“ sami. Postarat se o ježka není nic jednoduchého a jistě bys-

te mu nechtěli ublížit. Co
nejdříve kontaktujte na-
příklad městskou policii
nebo záchrannou stanici
pro handicapované živo-
čichy, tel.: 602 205 070. 

Obyvatelé Prahy 11
a blízkého okolí mohou
ježka umístit ve Stanici
pro pomoc ježkům, tel.:
776 312 149. Zkušený
ošetřovatel dokáže jistě
ježkovi pomoci. red

Praha 11 má nové webové
stránky
V pondělí 3. listopadu se uživatelům internetových stránek naší měst-
ské části představila jejich nová podoba. „Nejedná se jen o nové gra-
fické zpracování, ale přibyly i nové rubriky a stávající rubriky jsme se
snažili inovovat tak, aby byly uživatelsky co nejvíce přátelské
a prakticky využitelné,“ řekl sta-
rosta Dalibor Mlejnský. Mezi no-
vinky na našem webu patří napří-
klad možnost zasílání MMS zpráv,
jejichž prostřednictvím mohou ob-
čané informovat o nedostatcích,
s nimiž se na území naší městské
části setkají. Lidé potom mohou na stránkách sledovat historii řešení
daného problému. 

Pro lepší komunikaci s úřadem byla zřízena i rubrika nazvaná Otáz-
ky a odpovědi. K novému webu také patří podrobnější informace o OŘ
městské policie Praha 11, fotogalerie a přehled plánovaných akcí a také
kvalitnější mapa Jižního Města. „Nová podoba webových stránek je prv-
ní vlaštovkou v realizaci jednotného grafického manuálu, který schváli-
la rada naší městské části,“ sdělila tajemnice Simona Klimakovská. Od
1. ledna se grafickým manuálem bude muset řídit každý zaměstnanec
úřadu a všechny tištěné materiály městské části budou snadno identi-
fikovatelné a graficky navzájem korespondující. Andrea Wolfová

FOTO: ARCHIV
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

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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Koncem října byla zahájena I. etapa
rekonstrukce hrací fotbalové plo-
chy SK Újezd Praha 4. Stavební
úpravy spočívají ve výstavbě opěr-
ných zdí za bránami a podél celé
jedné strany u zahrad v sousedství
hřiště. 

Dále budou provedeny drenážní
systémy na odvedení srážkových
vod a také konstrukční vrstvy pro
přípravu pokládky umělé trávy. Po-
kud bude počasí příznivé, zemní
práce budou dokončeny v letošním
roce. Zahájení a dokončení II. eta-
py se předpokládá v jarních
a letních měsících příštího roku.    

Václav Drahorád, starosta

Rekonstrukce fotbalového hřiště
byla zahájena

Zastupitelstvo dne 14. 10. 2008

SCHVÁLILO:
● Převod investorských práv a závazků in-
vestora stavby zemní valy z hlavního města
Prahy v zastoupení OMI MHMP na měst-
skou část Praha-Újezd a zároveň ukládá sta-
rostovi podepsat delimitační protokol.
● Úpravy rozpočtu k 10/2008.
● Navýšení počtu zaměstnanců údržby
městské části na tři.

● Finanční příspěvek v celkové výši 100 000 Kč
na nákup věcných darů pro školy a školky, kte-
ré navštěvují děti z naší městské části.
● Záměr přestěhování Jezdeckého oddílu TJ
Tempo na pozemky v Milíčovském lese.
● Zhotovitele výsadby zeleně v ulici Ke Mlý-
nu a Proutěná – firmu Petr Děkanovský.
● Nové členy finančního výboru.
● Smlouvu o přípravě připojení NN pro bu-
doucí výstavbu mateřské školy a domu slu-
žeb.

VZALO NA VĚDOMÍ:
● Žádost o výměnu části parc. č. 265/340
za část parc. č. 265/622 s tím, že se ke smě-
ně vyjádří po předložení stavebního záměru.
● Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaře-
ní městské části.

Úplné znění textů je vyvěšeno na úřední
desce, informačních vývěskách a na webo-
vých stránkách úřadu. 

Pavla Pitrmanová, kancelář starosty

Důležitá usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4-Újezd

V sobotu 11. října byla důstojně zakončena le-
tošní sezona modelářských nadšenců.  

V naší městské části se nachází malá upra-
vená plocha, která slouží modelářům jako le-
tiště. Rozkládá se na poli přiléhajícím k For-
manské ulici mezi Kateřinkami a Újezdem.

Modeláři se zde se svými stroji scházejí již ně-
kolikátou modelářskou sezonu. Modely leta-
del a vrtulníků ovládají s profesionální lehkos-
tí a jejich dovednost mohou obdivovat všich-
ni kolemjdoucí.

Václav Drahorád, starosta

Modelářská sezona skončila

Více zeleně 
v MČ Praha-Újezd
NOVÉ STROMY
V měsíci říjnu bylo vysazeno stromořadí (lís-
ka turecká) v ulici Ke Mlýnu.  Tím byla zavr-
šena rekonstrukce této ulice, jejíž nejpod-
statnější část – položení zámkové dlažby –
byla provedena v loňském roce.

Pavel Staněk, odbor investiční 

VÝSADBA ZELENĚ 
V SÍDELNÍ ČÁSTI KATEŘINKY 
V minulých letech městská část nechala
zpracovat návrh výsadby veřejné zeleně
v Kateřinkách Ing. M. Vinanteovou. Více než
polovina zeleně byla již vysazena v roce
2004.  V letošním roce jsme zajistili finanč-
ní prostředky na doplnění zeleně. Probíhá
sázení keřových skupin a sazenic stromů
podél vysokého napětí v Proutěné ulici. Vý-
sadba na základě návrhu je z osmdesáti
procent provedena a zbývající část zeleně
bude vysazena v příštím roce.

Václav Drahorád, starosta

VÝSADBA DUBŮ NA KOPCI
Na neděli 2. listopadu MČ Praha-Újezd spo-
lečně s občanským sdružením Tarrouca
a dobrovolníky z Kateřinek připravili akci sá-
zení stromů na kopcích u Milíčovského lesa.
Sešlo se asi 50 lidí včetně velkého počtu
dětí převážně z Kateřinek a Jižního Města.
Každá rodina nebo skupina přátel si zasadi-
la „svůj“ strom, o který se většina z nich
chce starat i v budoucnosti. 

Martina Maříková, 
odbor občansko-správní

FOTO: MARTINA MAŘÍKOVÁ 

Rekonstrukce fotbalového hřiště.
FOTO: VÁCLAV DRAHORÁD

Modelář 
připra-

vuje svůj 
model. 

FOTO: 

VÁCLAV 

DRAHORÁD 
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VÁNOCE NA JIŽNÍM MĚSTĚ

8 www.praha11.cz

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 přátele 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!
Poslední vstupenky si můžete rezervovat 

na tel.: 739 448 621.

4. 12. 
18.00 a 20.00: Vánoční dvojkon-
cert na Chodovské tvrzi, Štěpán
Rak a Jan Matěj Rak

5. 12. 
17.00: Mikulášský koncert
na Hájích (stanice metra),
zpívání souborů při MŠ, ZŠ
a ZUŠ JM 
18.00: Velký Mikulášský průvod (z Hájů až na Opatov)

7. 12.
15.00: Vánoční pohádka na Chodovské tvrzi – Andě-
líček Toníček, Divadlo Buchty a loutky

9. 12.
14.30: Vánoční koncert na Chodovské tvrzi, Karel Ke-
keši, Bea Pšeničková a Věra Čermáková

10. 12. 
10.00: Klaunské vánoce v Zahradě

15. 12. 
18.30: Vánoční koncert v Komunitním
centru Matky Terezy se ZUŠ JM

14. 12. 
15.00: Pohádka na Chodovské
tvrzi – O tom, co se možná sta-
lo, Divadlo Rolnička
20.00: Rybova mše vánoční
v Zahradě

17. 12. 
14.30: Vánoční příběh s loutkovým betlémem
a koledami (Zahrada)
18.00: Zvonohra před Komunitním centrem Matky
Terezy

18. 12. 
17.00: Vánoční koncert na Hájích (stanice metra),
zpívají členové divadla Letí a jejich hosté

19. 12. 
16.00 a 19.00: Vánoční po-
hádka v Zahradě – Setkání
před betlémem, Divadlo Víti
Marčíka

20. 12. 
11.00: Vánoce na Zahradě, kreativní dílna pro dě-
ti a rodiče
15.00: Andělíček Toníček, Divadlo Buchty a loutky
(pohádka)

21. 12. 
15.00: Pohádka na Chodovské tvrzi – Loutková lido-
vá hra s jesličkami, zpěvy a anděly, Loutkové divadlo
Bořivoj 

22. 12. 
11.00: Výlov kaprů na Hájích (stanice metra)

Bližší informace naleznete na
www.praha11.cz, www.kczahrada.cz

a www.chodovskatvrz.cz

Městská část PRAHA 11 a starosta Mgr. Dalibor Mlejnský

vás zvou na

VÁNOCE NA JIŽNÍM MĚSTĚ
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Listopad v malé galerii na Chodovské tvrzi byl ve znamení krásy
ženského těla a poetiky. Vystavující výtvarník Tomáš Hřivnáč je
nejenom skvělým grafikem, figuralistou a fotografem, ale
i sochařem a hráčem na bonga. Rodilý pražák vystudoval střed-
ní uměleckoprůmyslovou školu v Praze a ve své tvorbě se zamě-
řuje především na volnou grafiku – techniku suché jehly. 

Stejně úžasné jsou však i Hřivnáčovy akvarely, ve kterých je
vidět smysl pro kresbu a její možnosti. Hlavním motivem autoro-
vy tvorby je svět ženy a poetiky, která z ní vyzařuje, obklopuje ji
a utváří. Jeho grafické listy s příznačnými názvy Stranou, Mimo
nebo Naposled můžeme chápat jako zachycení okamžiků se zá-
bleskem situace nebo gesta. K abstraktnosti mnohdy míří jeho
grafiky. Napětí z nich je cítit tam, kde konkrétnost a tvar nahra-
zuje pouhý náznak. 

Tomáš Hřivnáč je zastoupen ve většině galerií u nás, má mno-
ho obdivovatelů ve Spojených státech, Kanadě a dalších zemích,

kde jsou jeho díla
i v sou kromých
sbírkách.

Dana Foučková

Vánoční program v Zahradě
Kulturní centrum Zahrada pořádá bohatý vá-
noční program. Už 5. prosince se můžete tě-
šit na Velký mikulášský průvod s živou muzi-
kou, pouličním divadlem, fireshow, obřími
loutkami, čerty, anděly a Mikulášem. Zatímco
loni se mikulášský rej prohnal Horními Rozty-
ly a došel až k Zahradě, letos vychází od sta-
nice metra Háje a přes Centrální park bude
směřovat ke stanici Opatov. Od 17 hodin se
zároveň můžete těšit na Vánoční koncert na
Hájích. Teprve po jeho skončení v 18 hodin
startuje průvod.

Další vánoční program pokračuje přímo
v Zahradě. V neděli 14. prosince přijede or-
chestr teplické konzervatoře, aby navázal na
svůj loňský úspěch a vytvořil dokonalou vá-
noční atmosféru nejtradičnějším vánočním
koncertem – Rybovou Českou mší vánoční.
Vstupenky jsou už v předprodeji a rychle ubý-

vají, tak neváhejte – letos se podařilo zorga-
nizovat pouze jeden koncert „Rybovky“.

Odpočinout před vánočním shonem si může-
te také 19. prosince při představení jihočeského
divadelníka Víti Marčíka. Jeho představení Set-
kání před betlémem slibuje opravdový zážitek.

Vánoční tematiku mají po celý prosinec
i pohádky a výtvarné dílny. Každá sobotní vý-
tvarná dílna se věnuje adventním zvykům
a ozdobám a v pohádkách se to bude hemžit
anděly, čerty i svatými.

Celý adventní cyklus pak uzavře 6. ledna
2009 Tříkrálová oslava v Zahradě. Nebude to
ovšem oslava ledajaká – těšit se můžete na
Tři krále po mexicku, při které se pije horká čo-
koláda nebo tequilla a krájí se koláč zvaný ros-
ca. V každém koláči je pro jednoho šťastlivce
ukrytý malý Ježíšek! Klidné svátky a šťastný
nový rok přeje Zahrada! Jiří Sulženko

KLÍČ 20/2008 I

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

VÝTVARNÝ SPOLEK HRUŠKA –
Betlémy a lidové zvyky (keramika) 

a akvarely Heleny Slavíkové
od 1. 12. 2008 do 3. 1. 2009
Otevřeno: po–pá 9.00–19.00 hod., 

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

Pro seniory v Chodovské
tvrzi a KC Zahrada
Především pro seniory je určen nový cyklus
odpoledních koncertů v Chodovské tvrzi.
Jednou do měsíce vždy ve středu v 15 ho-
din se můžete těšit na koncerty komorní váž-
né hudby. Ve středu 21. ledna v 15 hodin se
koná koncert s názvem Kdo v zlaté struny
zahrát zná s Hanou Millerovou – Jouzovou
na harfu a zpěvákem Josefem Moravcem.
Na koncert Tajemství žesťů s Pražským žes-
ťovým triem symfoniků se můžete těšit 
11. února, 25. března na koncert Amerika oči-
ma Antonína Dvořáka, který doprovodí Kvar-
teto camerata di Praga. Violoncellista Evžen
Rattay provede 8. dubna koncertem Rozmlu-
va s violoncellem a 13. května zazní Chodov-
skou tvrzí Květnové Halali s Kvartetem les-
ních rohů členů Státní opery Praha.

Pro seniory je určen také pravidelný Klub
aktivního stáří v kulturním centru Zahrada.
Zatím potvrzenými hosty jsou Václav Vo-
máčka, Ivanka Ježková a Pražský Salonní 
orchestr 6. ledna 2009, Milan Černohouz 
17. února a Zdenka Lorencová 17. března.
Klub aktivního stáří začíná vždy ve 14.30 hod.

Pro ty, kteří rádi tancují, navíc Zahrada
spolu s Orchestrem Blažeje Zemana pořádá
Nedělní taneční odpoledne. Jednou až dva-
krát do měsíce vždy od 15 hodin se Zahrada
rozezní lidovými a tanečními písněmi v podání
čtrnáctičlenného orchestru. Více informací
o termínech na www.kczahrada.cz

Poetika ženy a bonga

Ženské tělo v Hřivná-
čově podání. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Bonga a autorův autoportrét na stojanu.
Tak to vypadalo v Malé galerii 4. listopadu
těsně před vernisáží. 
FOTO: DANA FOUČKOVÁ

FOTO: ARCHIV
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Z PROGRAMU NA PROSINEC 2008:
28. 11.: Mikulášská sobota, výtvarná dílna, diva-
délko, rej s čerty.
5.–7. 12.: Osobnost dítěte, seminář o přirozeném
vývoji dětí z pohledu montessori pedagogiky.
Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 měsíců do
2 let, denně.
Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

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 PROSINCI 2008:
2. 12., 17.30 a 18.30: Drum Circle, veřejné skupi-
nové bubnování.
3. 12., 10.00: Loutková lidová hra s jesličkami,
zpěvy a anděly, divadlo Bořivoj.
5. 12., 10.00: Mikuláš pro školky.
5. 12., 17:00: Vánoční koncert u stanice metra Háje.
5. 12., 18.00: Mikulášský průvod od stanice met-
ra Háje na stanici Opatov.
5. 12., 20.00: Fast Food Orchestra, mikulášský
mejdan s nejlepší českou ska kapelou.
6. 12., 10.00: Úsměvné a hravé dopoledne.
6. 12., 13.00: Druhá adventní výtvarná dílna.
6. 12., 15.00: Andělé ze zapomenuté skříňky, di-
vadlo Žlutý kopec.
9. 12., 14.30: Klub aktivního stáří, vánoční kon-
cert Karla Kekešiho.
10. 12., 10.00: Klaunské Vánoce, Dřevěné divadlo.
11. 12., 20.00: Ondrej Pivec ORGANIC quartet,
jazz koncert.
12. 12., 19.00: Nekrmte labutě suchými rohlíky,
divadlo Divná Bára.
13. 12., 13.00: Třetí adventní výtvarná dílna.
13. 12., 15.00: O tom co se možná stalo, Divadlo
Rolnička.
13. 12., 20.00: Jižní JaM č. 12, koncert mladých
kapel.
14. 12., 20.00: Jakub Jan Ryba – Česká mše vá-
noční, tradiční adventní koncert.
16. 12., 19.00: Cestovatelská přednáška, Peru,
Machu Picchu a život v horách.
17. 12., 10.00 a 14.30: Vánoční příběh, Marka
Míková.
17. 12., 19.00: Vernisáž: Salon Jižního Města,
obrazy.
18. 12., 18.30: Otevřená výtvarná dílna pro do-
spělé.
18. 12., 20.00: Jiří Schmitzer, koncert, z nového
alba Sbírka kiksů.
19. 12., 19.00: Setkání před betlémem, Teátr Víti
Marčíka.
20. 12., 10.00: Velká vánoční výtvarná dílna.
20. 12., 10.00: Úsměvné a hravé dopoledne.
20. 12., 15.00: Andělíček Toníček, divadlo Buchty
a loutky. 

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 hod., 
zavřeno 24.–26. 12., 31. 12. a 1. 1.
www.chodovskatvrz.cz
e-mail: info@chodovskatvrz.cz

PROGRAM V PROSINCI 2008:
KONCERTY:
3. 12., 17.00: Slavné české maličkosti. Malá dílka
od našich velikánů jako jsou B. Smetana,

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

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

Kulturní přehled

II www.praha11.cz

Z PROGRAMU V PROSINCI 2008:
Besedy: „Chcete vědět více o…“
1. 12., 10.00: Zdravé vánoční vaření aneb jak
o Vánocích nestloustnout, setkání s nutriční po-
radkyní Janou Škabradovou se spoustou podnět-
ných rad a receptů.
8. 12., 10.00: Dětský zadeček v látkových ple-
nách?, prezentace.
4. 12., 10.00 a 16.00: Mikulášská, tradiční setká-
ní našich nejmenších s nadpřirozenými bytostmi
spojené s nadílkou. Ve čt odpoledne i s čertíkem.
Nutno zakoupit v Domečku vstupenku Kč 50,- pro
dítě.
5. 12., 10.00: Mikulášská. 
13. 12., 13.30: Vlněné hrátky, přijďte si vyzkoušet
práci s vlnou (plstění) a vyrobte svým nejbližším
netradiční dárek. Vede Lucie Jakubů. Nutné se pře-
dem nahlásit (tel. nebo e-mail) a složit zálohu ve
výši 100 Kč nejpozději do 10. 12. Dítě
v doprovodu dospělého má vstup zdarma. 
17. 12., 9.30: Předvánoční setkání s povídáním
o Vánocích a zpíváním koled, ochutnávka cukroví-
ček a jiných dobrot z vlastních zdrojů vítaná.
18. 12.–4. 1.: Vánoční prázdniny, Domeček je za-
vřený. 

Více na www.mc-domecek.cz

A. Dvořák, Z. Fibich, J. Suk. Účinkují: Matěj Polášek
– housle, Martin Levický – klavír, Zdena Zvěřinová
– průvodní slovo. Vstupné 100 Kč.
4. 12., 18.00 a 20.00: Štěpán Rak a Jan Matěj
Rak – Vánoční dvojkoncert. Otec a syn společně na
unikátním koncertě uvedou úryvky barokní hudby,
loutnovou hudbu dávných mistrů, nebo melodie Ja-
roslava Ježka. Jan Matěj Rak dokonce zahraje na ba-
lalajku. Vstupné 250 Kč/200 Kč (studenti, senioři).
8. 12., 19.00: České a japonské Vánoce. Michiyo
Keiko (Japonsko) – soprán, Daniela Demuthová –
mezzosoprán, Jaroslav Šaroun – klavír. Na progra-
mu japonské písně v kontextu srovnání českých
a japonských Vánoc a hudba A. Vivaldiho, G. F. Hän-
dela, L. Cherubiniho, J. Myslivečka, J. J. Ryby
a dalších. Vstupné 120 Kč/80 Kč (studenti, senioři).
9. 12., 19.00: Ondřej Ruml – Don´t worry, be
happy. Objev letošní sezony, vynikající zpěvák Ond-
řej Ruml, obdivovatel Bobbyho McFerrina pro vás
zazpívá například Mack The Knife (Blitzstein, Weill,
Brecht), Raindrops Keep Fallin On My Head (David,
Bacharach), Somebody To Love (Freddie Mercury),
Golden Eye (Bono/The Edge). Vstupné 250
Kč/200 Kč (studenti, senioři).
10. 12., 19.00: Smíšený pěvecký sbor Orfej. Mů-
žete se těšit na sborové úpravy světových koled,
například J. K. Vodňanský Rorando caeli defluant,
O. di Lasso Jubilate Deo, A. Michna z Otradovic:
Loutna česká, Byla cesta byla ušlapaná, Ding Dong!
Merrily on High (anglická), Adeste fideles (latinská),
Los animales ante el nacimiento (španělská) a další.
Vstupné 130 Kč/90 Kč (studenti, senioři).
11. 12., 19.00: Musica a tre. Věra Tichá – soprán,
Kateřina Chudobová – flétna, Jaroslav Novák – ky-
tara. Neobvyklé obsazení tria soprán, flétna
a kytara uvede české a španělské vánoční koledy
a písně, irské písně a další. Vstupné 130 Kč/90 Kč
(studenti, senioři).
15. 12., 19.00: Šansonové setkání. Rudolf Pellar, Mi-
lan Jíra, Jan Petránek v alternaci Marta Balejová nebo
Filip Sychra a host pořadu. Z cyklu „Šanson, věc veřej-
ná“. Vstupné 120Kč/80 Kč (studenti, senioři).
16. 12., 19.00: Špičkový jazzman Pavel Jakub
Ryba & The Fish Men. Kapela bude složena ze
čtyř muzikantů hrajícíh v různých obměnách. P. J.
Ryba – bassguitars, Milan Krajíc – saxofony, To-
máš Křemenák – saxofony, akordeon, Mikoláš Nop
– percussion, drums, Fredy Bittner – kytara, Petr
Valášek – basklarinet, zpěv. Vstupné 220/150 Kč
(studenti, senioři).
17. 12., 19.00: Lada Valešová – vánoční klavírní
recitál. Lada Valešová patří mezi přední české kla-
víristky na evropské hudební scéně. Kritiky píší, že
Lada je jedna z nejtalentovanějších klavíristů toho-
to času před publikem. Dvanáct let působí ve Velké
Británii. Získala četná ocenění na světových soutě-
žích, například Alexander Wise Memorial Prize
a Prize for the Best Piano Duo. Na programu J.
Suk, B. Martinů, L. Janáček a další. Vstupné 130
Kč/90 Kč (studenti, senioři).
18. 12., 19.00: Tradiční vánoční koncert houslisty
Jaroslava Svěceného s dcerou Julií. Jaroslav Svě-
cený – housle, Julie Svěcená – housle, Markéta Ci-
bulková – klavír. Vstupné 300/230 Kč (studenti,
senioři).
22. 12., 19.00: Pavel Voráček – klavír, Štěpánka
Pučálková – soprán. Štěpánka je laureátkou něko-
lika mezinárodních soutěží (Pěvecká soutěž B. Mar-
tinů,  Verfemte Musik Schwerin). Absolvovala mist-
rovské kurzy v Rakousku a Polsku. Na programu
výběr z písní Antonína Dvořáka, etudy Fryderyka
Chopina, výběr písní Gustava Mahlera. Vstupné
130 Kč/90 Kč (studenti, senioři).

GALERIE:
Velká galerie: 
3. 12.–4. 1.: Václav, Petr a David Johanusovi. Ro-
dinné uskupení dvou bratrů a jednoho příslušníka
mladšího pokolení. Václav Johanus je špičkový gra-
fik a majitel vyhlášené galerie v Českých Budějovi-
cích. Jeho bratr Petr je vyhledávaný restaurátor
v oboru řezbářství a tvůrce designu užitého umění.
Kromě této činnosti vede také galerii Carpe Diem
u metra Flora. Václavův syn David je promovaným
pedagogem, který se věnuje také užitému umění.

Předvánoční výstava, která by mohla naplnit touhu
po kvalitních a nadčasových dárcích. 
Malá galerie: 
3. 12.–4. 1.: Hana Sluková – obrazy. Hana Sluko-
vá je původním povoláním architektkou. Již několik
let se věnuje profesionálně olejomalbě. Převažují-
cím námětem je krajina Orlických hor. Autorka ne-
vystavuje na Chodovské tvrzi poprvé. Letošní před-
vánoční výstava bude již druhá v pořadí. Díky své-
mu vzdělání zvládá Hana Sluková mistrovsky per-
spektivu krajiny a její malířský rukopis je zcela ne-
zaměnitelný. 
Schodiště: 
Tvrz a region v historii. Novelizovaná trvalá expozi-
ce, přibližující stručně starší i nedávnou minulost
městské části Praha 11. Expozice Muzea Prahy 11.
Jižní Město očima Karla Schebesty I: Když vyrů-
stalo Jižní Město II.

POHÁDKY:
7. 12., 15.00: Andělíček Toníček – vánoční po-
hádka. Divadlo Buchty a loutky, pro děti od tří let.
Vstupné 50 Kč.
14. 12., 15.00: O tom, co se možná stalo. Divadlo
Rolnička, pro děti od tří let. Vstupné 50 Kč.
21. 12., 15.00: Loutková lidová hra s jesličkami,
zpěvy a anděly. Loutkové divadlo Bořivoj. Vstupné
50 Kč.

Více na www.chodovskatvrz.cz,
www.webticket.cz
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U příležitosti výročí 70. let kostela na Chodově je
připravena výstava z historie farnosti a kostela.
Přístupná je od září 2008 do dubna 2009 každou
neděli od 9.30 do 12.00 hodin ve farním sále.

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM:
Út–pá 9.30–12.30: Denní klub pro maminky
s dětmi. 
Po 17.00: Dramatická dílna pro děti a mládež
(pro amatérské herce, scenáristy, hudebníky…).
Po 16.00: Nízkoprahový sportovní a turistický klub.
Po 17.00: Turistický oddíl Lumíci.
St 15.30: Výtvarná dílna pro děti.
Taneční kurzy pro dospělé, každé úterý začátečníci
18.45–20.30, pokročilí 20.30–22.15, od 4. 11.
Anonymní alkoholici, každou středu 17.30.
Setkání klubu Kajman (Klub autorů Jižního Města),
každé poslední úterý v měsíci.
Klub křesťanských seniorů se schází v objektu
KCMT každé druhé pondělí v měsíci.
Z PROGRAMU NA PROSINEC 2008:
30. 11., 16.00: 1. adventní koncert – Musica Pro
Sancta Cecilia, vokální a instrumentální koncert re-
nesanční a barokní hudby, vstupné dobrovolné.
5. 12., 17.00: Mikulášská besídka pro děti, dob-
rovolné vstupné, (pořádá KSK Praha).
6. 12., 15.00: Dětský karneval.        
7. 12., 16.00: 2. adventní koncert – Bob Fliedr
a dětský sbor BOBCI, vstupné dobrovolné.
8. 12., 16.00: P. Ing. M. Fiala – Adventní rozjímá-
ní, přednáška v rámci Klubu seniorů.
11. 12., 19.00: Koncert ZŠ Květnového vítězství.
12. 12., 10.00: Přestali jste být partnery, zůstá-
váte rodiči aneb jak zůstat dobrým rodičem, před-
náška v rámci Denního klubu, Mgr. V. Jančová.
13. 12., 16.00: Klaunův vánoční stromeček, diva-
dlo pro děti.
14. 12., 16.00: 3. adventní koncert – sbor Orfej,
směs evropských adventních a vánočních písní.
15. 12., 18.00: Koncert ZUŠ Křtinská.
17. 12., 10.00: Předvánoční besídka pro děti,
vstupenka 50,- Kč, nutno předem zakoupit v Den -
ním klubu (v ceně vstupného dáreček pro děti).
18. 12., 9.30: Adventní koncert Československého
komorního orchestru Praha, pro ZŠ a MŠ Jesenice.
18. 12., 19.00: Filmový klub: Království nebeské,
režie Ridley Scott, následuje debata s hostem his-
torikem středověku Mgr. Petrem Kopalem, drama-
turgem a spoluautorem projektu Film a dějiny.
20. 12., 17.00: Charmone, koncert.
21. 12., 16.00: 4. adventní koncert, sólistka ope-
ry Národního divadla Lydie Havláková a hosté.

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

Z PROGRAMU V PROSINCI 2008:
3. 12., 17.00: Pexesování, netradiční turnaj
v pexesu. Klub Beroun, Šalounova.
6. 12., 10.00: Vánoční ubrousky, výtvarná dílna,
Květnového vítězství.
6. 12., 15.00: Čertovský karneval, karnevalový rej,
Květnového vítězství.
6. 12., 9.30: Mikuláši, co máš v nůši?, vycházka
po Starém Městě. 
6. 12., 9.00: Turnaj ve stolním tenise, Šalounova.
11. 12., 17.30: Koulování, miniturnaj v kulečníku.
Klub Beroun, Šalounova.
12. 12., 17.00: Koncert pro rodiče, vystoupení dě-
tí z hudebních kroužků DDM JM, Květnového vítěz-
ství.
13. 12., 9.00: Vánoce v DDM, vánoční dílna, Květ-
nového vítězství.
13. 12., 10.00: Vánoce v DDM, vánoční dílna, Ša-
lounova.
13. 12., 11.00: Vánoční pohádka, divadelní před-
stavení, Květnového vítězství.
13. 12., 17.00: Vánoční akademie, vánoční vy-
stoupení dětí z kroužků, Žižkovské divadlo JC.

Více na www.ddmjm.cz

Klub Jižní pól, Malenická 1784, 148 00 Praha 11.
Otevírací doba: út, st, čt 14.00–20.00.

Z PROGRAMU V PROSINCI 2008:
3. 12.: Vědomostní hry, kvízy a spousta dalších
hlavolamů.
11.12.: Filmový klub.
16.12.: Výtvarná dílny, svíčky.
18.12.: Vánoční dýchánek.
Připravujeme: Tematické dny, filmový klub, výtvar-
ná dílna.

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

PRAVIDELNÉ PROGRAMY: 
Ne 9.30: Bohoslužby.
Út 9.30–12.30: Mateřské centrum Pramínek.
Út 19.00: Přemýšlíme nad Biblí. 
Z PROGRAMU V PROSINCI 2008:
30. 11., 19.00: Adventní koncert smyčcového or-
chestru Musica academica.  
12. 12., 19.30: Adventní koncert skupiny Oboroh. 
21. 12., 18.00: Adventní ekumenické bohoslužby. 
24. 12., 10.00: Rozdávání betlémského světla. 
24 12., 22.00: Štědrovečerní noční bohoslužby. 

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 
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PRAVIDELNÉ PROGRAMY V PROSINCI 2008: 
na adrese Křesťanské centrum Jižní Město, Modle-
tická 1401:
Ne 17.00–18.15: Nedělní shromáždění, boho-
služba 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.
Pá 9.30: Klub seniorů.
Výuka angličtiny pro začátečníky i pokročilé:
Jednou týdně do konce května 2009.

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 PROSINCI 2008:
1. 12.–1. 1., 14.00: Staropražské Vánoce, výsta-
va. Expozice je připravena tak, abyste ji mohli vní-
mat všemi smysly – zrakem, sluchem, hmatem…
2. 12., 10.00: Pohádky s vůní bylinek.*
4. 12., 17.30: Beseda na téma Staropražské Vá-
noce.
8. 12., 14.00: Vánoce na statku, setkání při výro-
bě svíček, ozdobiček, malování perníčků, přáníček.

10. 12., 10.00: Tvá strava budiž ti lékem.*
10. 12., 19.00: Hudebně-literární večer
s mladými autory.
17. 12., 10.00: Léčivé setkání od srdíčka k srdíčku.*
17. 12., 19.00: Koncert skupiny Jarabáci.
23. 12.–1. 1., 14.00: Výstava betlémů.
*Nutná rezervace!
Rezervace programů na tel.: 271 750 548
a e–mailu info@toulcuvdvur.cz.

Více na www.toulcuvdvur.cz.

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

Pohybová průprava pro kluky a holčičky od 3 let,
po, st odpol.
Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let, st do-
poledne.
Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně.
Večerní cvičení s velkými i malými míči, 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 18.30.
Pískání na flétnu pro děti od 3 let, po odpol. 
Hravá montessori školička, montessori program
pro děti 2,5–7let, st, pá 8.30–12.00.
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, přirozené vzdě-
lávání dětí pomocí principů založených na využití
prvků výchovy dětí dle montessori pedagogiky, čt
15.00–17.00  pro děti od 18 měsíců.
Informační hodiny: středa 10.00–12.00.

Více na http://benjamin.webpark.cz

MŠ Vejvanovského: 

Vánoce očima dětí,
výtvarné práce.

Kouzlo dětských Vánoc si v sobě
každý nese po celý život. 
Zastavme se a staňme se 
na okamžik zase dětmi.

4. 12. 2008–2. 1. 2009

Po, st: 8.00–17.30 • út, čt:
8.00–15.30 • pá: 8.00–14.00

Radnice ÚMČ Praha 11, 
Ocelíkova 672, Praha 4, 

tel.: 267 902 323.
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Zaměření a konzultace nezávazně a ZDARMA.
Doprava ZDARMA. 
Tel./fax: 283 931 807, 603 228 092

VZORKOVNA: Šircova 204, Praha 9-Třeboradice
Po–Ne: po tel. dohodě (5 min. od nákupního centra Globus Čakovice)

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ 
s posuvnými dveřmi a nábytek na míru
• kvalita • spolehlivost • serióznost • nízké ceny
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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 • 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

INZERCE

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

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

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

• Grafický návrh a cenová kalku-
lace zdarma

• Zaměření zdarma
• Cena včetně montáže a dopravy
• Široká škála povrchových mate-

riálů
• Poradenství zdarma

ZIMNÍ SLEVA 10 %
– na kuch. linky a vestavěné skříně.                  
– Období: Prosinec, Leden, Únor.

Bytové studio
Kuchyňské linky, vestavěné skříně, 

dveře, podlahy  

Bytové studio Křejpského 1523
Praha 4-Opatov Tel.: 272 657 912
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

„Tady je ta kniha,“ říká Jiří Pražan z Chodova.
Sedíme v jeho pokoji v domku blízko Türkovy
ulice. Podaný svazek má s fotografickými pří-
lohami přes dvě stě stran a jmenuje se Deník
války evropské na frontě, v zajetí, v legiích
a anabáze v letech 1914 až 1920. Obsahuje
zápisky a dokumenty Ladislava Pražana, hos-
titelova otce, které přepsala na počítači
a sestavila do celku jeho sestra Zdena. „Kni-
ha existuje v sedmi výtiscích,“ uvedl Jiří Pra-
žan. „Otec po návratu domů vedl rodinnou pi-
lu v Poličce.“ 

„A jak jste se stal Chodovákem?“ ptám se. 
„Zastavil jsem se tady před pětapadesáti

roky a zůstal natrvalo,“ směje se hostitel při
nalévání čaje. „Jel jsem tehdy vlakem do Pod-
krkonoší zajistit součástky na opravu pily. Ne
té rodinné, ta byla znárodněná a já byl za-
městnancem úplně jinde, ale bez dřeva a pil
bych to nevydržel. 

V Letohradě přistoupila mladá žena
a seznámili jsme se. Říkala, že dojede až za
tmy a bude muset dál tramvají, autobusem
a ještě kousek pěšky a tak jsem ji nakonec do-
provodil až sem k „Husáku“, do Chodova, zva-
ného tehdy „u Prahy“. 

Po čase se vzali. „Hanka učila v místní ško-
le, tenkrát tu byla jen jedna.“ Společně proži-
li půl století. Před dvěma roky ale paní odešla
navždy. Jiří Pražan žije v domku pro vzpomín-
ky, svého syna a dvě dospělá vnoučata, ale
pokud mu zdraví dovolí, sleduje dění. Byl prv-
ním, kdo přinesl předměty pro naše vznikající
muzeum, však už před léty s manželkou při-
nesli starý plán Chodova. Manželčin otec měl
na starost síť veřejného osvětlení a vůbec
„elektřinu“ v obci. 

„Türkova ulice tehdy neexistovala. Naproti
stávala řádka domků a támhle vlevo další. Na-
še ulice se jmenovala Havlíčkova, pak dostala
jméno Na sádce. Nedaleko vycházela napříč
Komenského, dnes Květnového vítězství. Ji-
homěstská ulice Türkova ji ale rozdělila.“
Mladší komunikace je rušná, na bývalé křižo-
vatce je klid. 

„Vždycky jsem se rád vracel domů. Pracoval
jsem později v Praze, ale pár let i trochu dál,“
směje se opět a vysvětluje. Jako pilařský odbor-
ník, který měl organizační schopnosti i tesařský
výuční list, pomáhal v rámci akce OSN za Čes-
koslovensko stavět pilu v rovníkové Africe, na

úbočí Kilimandžára. Několik roků zaučoval obča-
ny Tanzánie obsluhovat pily. „Rodina tam byla
se mnou. Poznávali jsme dost odlišný život.“ Ve
skupině tehdy vystoupil na Kilimandžáro. „Na-
horu, jak ubýval kyslík, jsme stáli třeba po pěti
krocích, zpět jsme došli ani ne za den.“ Dojel ta-
ké k Indickému oceánu. Je to vše vzdáleno už
několik desetiletí, ale takové vzpomínky nebled-
nou. Dnes Jiří Pražan odpočívá, v tradici pilař-
ského rodu pokračuje syn Petr, nyní opět v čele
rodinného podniku. 

Odnáším si zapůjčenou knihu a přeju hod-
ně zdraví a sil do dalších let. 

Jiří Bartoň
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„V naší obci a okolí zachovalo se nejvíce sta-
rých zvyků a pověr, vížících se ke kouzlu Štěd-
rého večera a Nového roku.“ Tak končil minu-
lý výpis a řádky pokračují: „O Štědrý den kaž-
dá světnička má svůj stromeček s dárky pro
všecky členy rodiny. Ten den bývá
i v některých rodinách i dnem přísného postu.
Aby i děti se zdržely jídla, slibuje se jim, že uvi-
dí zlatá prasátka. Den tento možno bez oba-
lu říci, jest ode všech lidí bez rozdílu nábož.
přesvědčení považován za nejdůležitější
a nejvýznamnější svátek v roce. Těm členům
rodiny, jež nemohou se dostaviti, jakož
i známým a přátelům posílá se písemné přání
šťastných a veselých svátků. Zvyk tento se
opakuje i o Novém roce a svát. velikonočních.
Po večeři štědrovečerní (oblíbena jest v ten
den ryba), tu a tam ještě sesedne se rodina,
aby podle obyčeje starých předků zkoumala
svoje příští osudy. Zažehnou se svíčičky, urče-
né každému členu rodiny a dle plápolu jich pla-
mene a dle toho, jak dohořívají, usuzuje se na
dlouhý neb krátký život. Překrojené jablíčko
rovněž tu bývá prorokem dlouhého neb krát-
kého věku. Z jiných zvyklostí hlavně dívčích za-
chovává se tu a tam ještě lití olova, třesení

plotem a někde, ale již velmi málo házení stře-
vícem. Rozžhavené olovo vlije se do vody. Dle
ulitého tvaru olova usuzují dívky na zaměst-
nání svého nastávajícího. Po večeři již jen ně-
kde třese dívka plotem a říká si: ,Z které stra-
ny pes zaštěká, odtud prý přijde její štěstí.‘
Jinde přehazuje dívka střevíc přes hlavu na
zad. Je-li střevíc špičkou ke dveřím, vdá se prý
do roka. 

V pondělí vánoční (resp. ve druhý sv. vá-
noční) chodí děti koledou. Zpívají obyčejně
známé koledy: Koleda, koleda Štěpáne. Na Tři
krále (6. ledna) chodívají hoši vsí přestrojení za
tři biblické mudrce. Zpívají obyč. písničku: My
tři králové jdeme k Vám, vykropí síň svěcenou
vodou, křídou poznamenají dveře písmeny –
K. + M. + B. Za to dostávají odměnu.“ 
(Pokračování.) Vypsal: Jiří Bartoň 

Řádky z kroniky Chodova FOTO Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11

Pamětník u ztichlé křižovatky

Pilařský odborník Jiří Pražan. FOTO: JIŘÍ BARTOŇ
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V éře vymezené říjnem 1938 a polovinou
března 1939 se obyvatelům Hájů i Chodova
mohlo zdát, že je trvale zničeno vše, k čemu
dospěli Češi v minulých dvou desetiletích ve
vztahu ke státu a k národu. Dvacetiletí od
vzniku Československa ale bylo časovým úse-
kem, ve kterém dospělo několik generací.
Uplynulá léta pro ně představovala dobu
upevňování životních jistot. Nejenom u nich
ale vzpomínky živily naději na opětovný ná-
vrat k lepšímu.

Samostatné Československo se „klubalo“
v roce 1918 do zřetelné podoby déle, než jen
28. října. V průběhu celého roku docházelo
v Praze i jinde v českých zemích k demonstra-
tivním projevům proti válce a zvyšujícím se ob-

tížím života v zázemí. Přibývaly k nim stále pří-
močarejší projevy za národní a státní svébyt-
nost. Samo prohlášení samostatnosti prošlo
více fázemi a mělo i svou zahraniční podobu.
Události v Praze 28. října byly ovšem záleži-
tostí největšího počtu lidí a rychle se přeléva-
ly do dalších měst historických zemí. Světová
válka se ještě protáhla až do listopadu, u nás
však již každý den přinášel proměny dosavad-
ní státní správy. Byla také formována armáda
a probíhaly akce ke spojení se Slovenskem. 

Představitelé české politiky 14. listopadu
v dnešní Poslanecké sněmovně vyhlásili re-
publiku a jejím prezidentem byl zvolen Tomáš
Garrigue Masaryk pobývající ještě v zahraničí.
Příjezd prezidenta do hlavního města 21. pro-

since 1918 se stal
završením první etapy
vzrušené doby. V uli -
cích Prahy, kterými
projížděl, byl nadšeně
vítán. Zachován je
ohlas z Hostivaře, že
také z našich obcí se
vypravili lidé do me-
tropole, aby byli přímo
„u toho“. Všechno by-
lo ještě příliš živé
a pro mnohé i ne -
jasné. Příjezd T. G.
Masaryka však přispěl
k pocitu upevnění mla-
dého státu. Vzpomín-
ky na ty chvíle se pak
již nikdy nedaly vyma-
zat. 
(Pokračování.)

Jiří Bartoň

Proti toku času (7) 

Návraty ke dnům nadějí
Památné kameny u nás

Upomínka počátků 
První mnohapodlažní domy Jižního Města se
začínaly vzpínat proti obloze na volných plo-
chách katastru Hájů. Skrývka ornice obnažila
velký prostor, jehož osou byl táhlý Hřeben, ale
stavby začaly nejdříve vyrůstat na jeho vý-
chodním úseku. Na základní kameny nějak ne-
zbýval čas, aspoň o tom nejsou zprávy. Okol-
nosti si vynucovaly nějak zvládat čekané
i nečekané, ale hlavně početné organizační
úkony a plnění termínů. Hloubit místo pro zá-
klady, klást je tam a stavět, stavět… A tak ja-
ko symbolickou připomínku rušných dnů ko-
lem poloviny sedmdesátých let 20. století
uvádíme v místech nejstarší jihoměstské zá-
stavby kamenný sloupek mezi Mendelovou
a Horčičkovou ulicí, zajímavě sochařsky tvaro-
vaný. Původně byl zamýšlený a užívaný jako
pítko. Dnes představuje spíše protějšek pa-
mátného kamene u Chodovské tvrze, o kte -
rém bylo psáno v Klíči č. 5. Také on nezadrži-
telně stárne. Jiří Bartoň

Skulptura v Hájích. 
FOTO: JIŘÍ BARTOŇ  

Od 1. prosince bude v provozu již dvanáctý
sběrný dvůr hl. m. Prahy, a to v Uhříněvsi,
v Bečovské ulici, Praha 22. Otevírací doba bu-
de stejná jako u ostatních sběrných dvorů, te-
dy po–pá  od 8.30 do 18.00 hod. (v zimním
období  do 17.00 hod.), so od 8.30 do 15.00
hod., tel.: 731 122 905. Ve sběrných dvorech
mohou občané hl. m. Prahy odložit zdarma té-
měř veškerý odpad z domácnosti (kromě
směsného odpadu), jako např. nábytek, vyřa-
zená elektrická zařízení, obaly od barev, che-
mikálie, odpad z údržby zeleně, kovový odpad
atd. Pneumatiky je možné odevzdat za úhra-
du (25 Kč za kus), u stavebního odpadu je ode-
bírané množství omezeno na 1 m3 měsíčně.

Pro občany, kteří svůj odpad nemohou do-
pravit do sběrného dvora vlastními prostřed-
ky, existuje nadstandardní služba objednáv-
kového odvozu odpadu.

Další informace lze získat na tel.: 284 091
472 (7.00–14.00 hod.) a na internetových
stránkách Magistrátu hl. m. Prahy en-
vis.praha-mesto.cz nebo svozové společnos-
ti Pražské služby, a. s., www.psas.cz. red

Změny ve vysílání 
TV signálu
Městská část Praha 11 v souvislosti se změ-
nami ve vysílání televizního signálu a pře cho -
dem na digitální technologie dojednala se spo-
lečností poskytující televizní služby řešení, kte-
ré je vstřícné vůči občanům Jižního Města. Do
zásuvek společných televizních antén (STA)
v domech v majetku městské části Praha 11
společnost upraví signál tak, že bude nadále
v analogovém formátu. Tyto úpravy budou ho-
tovy do konce listopadu letošního roku. K přijí-
mání televizního signálu tedy není i nadále nut-
né používat Set Top Box (přijímač a dekodér di-
gitálního vysílání). red

Bude otevřen další sběrný dvůr

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

ILUSTRAČNÍ FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Triumfální cesta prvního prezi-
denta Prahou, reprodukce. FOTO: Z FONDŮ MUZEA PRAHY 11      
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SALON NA JIŽNÍM MĚSTĚ

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

Modré školy), Praha 4-Jižní Město
Háje

SOLÁRIUM 
SUNBOARD

KYSLÍKOVÁ 
TERAPIE

ROLLETIC 
MASSAGE
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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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ZE ZÁPISNÍKU
MĚSTSKÉ POLICIE
MLADISTVÍ A ALKOHOL. Strážníci pro-
váděli 7. listopadu kontrolu restaurací za-
měřenou na podávání al-
koholických nápojů mla-
distvým. Při kontrole
dvou podniků zjistili
pět případů nezletilých
s alkoholem v krvi.  Po
výzvě si pro tyto osoby při-
jeli jejich rodiče a věc byla předána k ře-
šení na Úřad městské části Praha 11. 

KRADL V HRAČKÁŘSTVÍ. Do prodejny
hraček v OC Chodov byla 8. listopadu při-
volána hlídka strážníků, kde byl pracovní-
ky obchodu zadržen pachatel krádeže.
Vzhledem k hodnotě odcizeného zboží
dosahující téměř 10 000 Kč se jednalo
o podezření ze spáchání trestného činu
a pachatel byl předán na Policii ČR.

CHTĚLA CIZÍ KABELKU. Stejného dne
byla hlídka strážníků vyslána do prodejny
Hypernova opět v OC Chodov, kde měla
ostraha potíže s občankou romské ná-
rodnosti, která odcizila zákaznici kabelku
a pak chtěla utéct. Hlídka společně
s ostrahou prodejny dotyčnou osobu za-
držela a pro podezření ze spáchání trest-
ného činu ji předala na policii.

NAŠLI HLEDANÉHO. Dne 9. listopadu
strážníci prováděli pravidelnou hlídkovou
činnost, přičemž při kontrole hřiště
v Modletické ulici spatřili mladíka, který
jim již byl z dřívější doby znám. Hlídka
provedla kontrolu a zároveň zjistila, že
byl na dotyčného vydán příkaz k zatčení.
Proto jej předvedla a předala k dalšímu
šetření na Policii ČR.

ŘÍDILA OPILÁ. Hlídka městské policie
prováděla 9. listopadu kontrolu dodržo-
vání rychlosti ve Výstavní ulici. Při kontro-
le zastavila řidičku, která překročila sta-
novenou rychlost, a následně orientační
dechovou zkouškou zjistila, že žena je
pod vlivem alkoholu. Proto byla dotyčná
předána na Policii ČR.

ZLODĚJ NEUTEKL. V noci 11. listopadu
bylo na operační středisko nahlášeno
systémem centralizované ochrany naru-
šení objektu školy v Kupeckého ulici. Hlíd-
ka se na místo dostavila během několika
minut. Strážníci pak začali školu prohle-
dávat, přičemž ve sborovně nalezli odpo-
jené počítače a připravenou bundu k pře-
nesení lupu. Během další prohlídky jeden
ze strážníků objevil vypáčené okno na
střechu. Poté spatřil muže, který se po
elektroinstalaci spouštěl na pozemek
školy. Ihned informoval o situaci svého
kolegu z hlídky zajišťujícího prostor okolo
školy, který po krátké honičce podezřelou
osobu zadržel. Strážníci podezřelého pře-
dali Policii ČR k dalšímu šetření.

Rozpočet na rok 2009 potřebuje úpravu
Návrh státního rozpočtu na rok
2009 v jeho současné podobě
nepovažuji za příliš zdařilý, neboť
nedostatečně zohledňuje potře-
by nejohroženější části občanů –
zdravotně handicapovaných lidí
a seniorů. Návrh nejen, že nepo-
čítá se zvýšením financí na výpla-
tu příspěvku na péči pro postiže-
né občany, ale oproti loňsku tuto
sumu dokonce snižuje. Jsem pře-
svědčen, že i přes vypjatý stav
veřejných financí je povinností státu zabránit
negativním důsledkům tohoto stavu na nej-
slabší část obyvatelstva. Nenavýšení těchto
položek bych považoval za nezodpovědné
a rovněž za pokus přenést finanční odpověd-
nost na kraje a města. 

S ohledem na to podám pozměňovací ná-
vrh na zvýšení příspěvku na péči pro zdravot-

ně postižené občany tak, aby dosáhl
minimálně stejné výše jako letos. Ne-
dostatek financí nelze řešit jeho sní-
žením, ale systémovou změnou, a to
zejména zavedením bezhotovostní
platby za sociální služby. To se po-
chopitelně netýká osob, o které se
stará rodina, tam by zůstalo stejné
řešení jako v současnosti, tedy plat-
ba v hotovosti.

Za nepřijatelný považuji i fakt, že
návrh státního rozpočtu na příští rok

neobsahuje finanční prostředky na pomoc
těm lidem, kteří nezvládnou deregulované ná-
jemné – mám na mysli investice na výstavbu
sociálních bytů. Pokud nedojde k úpravě roz-
počtu, bude pro mě velmi těžké jeho dosavad-
ní znění při schvalování podpořit.

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

12 www.praha11.cz

Zastupitelé naší městské části na svém posled-
ním zasedání konaném 13. listopadu schválili
návrh starosty Dalibora Mlejnského přidělit
SDH Praha 11-Chodov finanční prostředky ve
výši bezmála 500 tisíc korun na nové vybavení.
Peníze budou použity na zakoupení 8 kusů
kompletních dýchacích přístrojů, 8 kusů zálož-
ních vzduchových lahví včetně ochranných po-
tahů a držák dýchacích přístrojů pro bezpečné
upevnění v kabině zásahového vozidla. 

„Podporu dobrovolných hasičů považuje-
me za velice důležitou. Jejich potřebnost
i nutnost kvality jejich vybavení se projevila
kromě jiných případů i při dvou nedávných po-
žárech Průmyslového paláce i tržnice v areálu
Sapa v Praze-Libuši. Bez kvalitního vybavení
by nemohli být při zásahu partnery profesio-
nálních hasičů," uvedl starosta Mlejnský. Bě-
hem zasedání zastupitelstva starosta Mlejn-
ský rovněž předal do rukou velitele Jana Kos-
tíka Děkovný list všem jihoměstským hasičům
za jejich profesionální práci a také za vytváře-
ní dobrého jména naší městské části. red

Jihoměstští hasiči dostali
peníze na vybavení

Jan Kostík přebírá Děkovný list z rukou 
starosty Mlejnského. FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Jihoměstští hasiči při zásahu na tržnici
v Praze-Libuši. 
FOTO: JAN KOSTÍK
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● 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.
● 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
● 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.
● 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.
● STAVEBNÍ DOZOR-STAVEBNÍ ÚPRAVY, re-
konstrukce, modernizace, novostavby... 
e-mail: s.dozor@seznam.cz, telefon: 
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
● ÚČETNÍ AGENTURA NABÍZÍ K PRONÁJMU
samostatnou kancelář v Nových Kateřinkách
pro 1 osobu. Preferujeme účetní nebo daňové-
ho poradce. Tel.: 602 395 493, 777 156 107.
● ÚČETNÍ ZPRACUJE VAŠE ÚČETNICTVÍ –
podvojné i daňovou evidenci – včetně daňo-
vých přiznání. Pracuji se software Money, mů-
žeme se domluvit německy i anglicky. Telefon:
723 131 141.
● ADMIS – LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, ve-
dení účetnictví, daňové evidence. Docházka na
úřady. Tel.: 604 618 298, 222 364 018.
● OPRAVY PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ, kar-
my, sporáky, topidla, WAW. Tel.: 212 239 025,
605 102 123.

● 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.
● HLEDÁME KE KOUPI BYT 3+KK/L až
3+1/L na Jižním Městě. Přednostně v osob -
ním vlastnictví, může ale být i družstevní. Tel.:
732 800 431.
● KOUPÍM BYT, ROD. DŮM, kdekoliv
v Praze, i ve špatném stavu, na vel. ani vlast.
nezál., i za odstupné – náj., družst., LBD,
i nečlena družst., služeb., podnik. apod., de-
kret do výměny mám. Uhradím za vás dluhy,

vyřídím i právně komplik. případy, stáhnu
soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i byt ne-
opráv. obsaz., s nežád. nájemníkem, příp. dám
náhr. byt či domek mimo Prahu a doplatek
apod. Platím v hotovosti, záloha možná ih-
ned. Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.
● KOUPÍM BYT V PRAZE, 2+KK, 3+1, druž-
stevní nebo osobní vlastnictví, platba hotově!
Tel.: 722 509 947.
● KOUPÍM BYT 2+KK (1+KK) V PRAZE 11.
Pouze osobní nebo družstevní vlastnictví.
Tel.: 607 686 460. 
● 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.
● PRODÁM BYT 1+1/L, 48 m2, po rekonstruk-
ci, OV, P4-Chodov. Zděná koupelna, plastová
okna, zasklená lodžie, sklep na patře. Před do-
mem školka a škola, 3 min od metra. Telefon:
774 470 070.
● PRODÁME PROSTORNÝ BYT OV 4+1/L na
Jižním Městě. Osobní vlastnictví – možno fi-
nancovat hypotékou. Další info na telefonu:
723 239 058.
● VYMĚNÍM VĚTŠÍ OBECNÍ 3+1, 1. P., Pra-
ha 9-Hloubětín, za podobný v lokalitě JM. Tel.:
776 580 293.
● PRONAJMU KINEZ. PORADNU V PRAZE –
Háje na 3 dny v týdnu. Tel.: 603 809 761.

● 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.
● HLEDÁME PEČLIVOU PANÍ V DŮCHODU
na dopolední úklid. práce. Mobil: 721 196 557.
● STUDENTKA STŘED. ŠKOLY HLEDÁ učitele
– studenta-tku, pro výuku na PC – základy word,
excel. Praha 4 – metro Háje. Tel.: 776 560 289.
● HLEDÁM BRIGÁDU NEBO PRÁCI, jsem stu-
dent VŠ-kombinované studium. Prosím, nabíd-
něte. Mobil: 737 811 678.

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

KRKONOŠE – Pec pod Sněžkou

Horská chata ŠOHAJKA
Ubytování s polopenzí 420 Kč osoba/den

Kontakt: Jarmila Čiháková
tel.: 604 538 381

e-mail: jarmilacihakova@seznam.cz
www.chatasohajka.cz

Hledáme zaměst-
nance na ostrahu
parkovišť na Pra-
ze a Jižním Měs-
tě (vhodné i pro

důchodce).
P. Cinko telefon:

602 391 477.

ŠUMAVA – PENZION
HRÁTKY U OBCE SRNÍ
Ubytování cena 400 Kč 
včetně polopenze. 

Tel.: 602 367 660, Tel.: 602 367 660, 
376 323 410, 739 046 601376 323 410, 739 046 601
www.penzionhratky srni.czwww.penzionhratky srni.cz
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RELAX
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Nebyli to však pohádkoví, co dští oheň, ale ti
uvázaní na špagátu s nejrůznějšími tvary
a barvami. Nedělního odpoledne 2. listopadu
se totiž konala tradiční drakiáda v Centrálním
parku v blízkosti stanice metra Opatov. Dračí
hemžení pořádala naše městská část ve spo-
lupráci s Českými drahami pod záštitou sta-
rosty Dalibora Mlejnského a přijela se podívat
i kamera České televize.

Ten den si vítr bohužel odskočil někam za
humna, takže dráčkům se moc poletovat
zprvu nechtělo, ale děti i jejich rodiče, kterých
se sešlo velké množství, je k tomu přiměli usi-
lovným běháním.  Tak bylo možné vidět barev-
ný rej na zalidněné louce, po níž běhali děti

i dospěláci s dráčky nad sebou, zatímco další
se k letu teprve připravovali. Ten, kdo se při-
šel podívat a neměl s sebou dráčka, si nemu-
sel zoufat, protože si mohl na místě svého
postavit. 

Na účastníky drakiády čekaly i znalostní
soutěže zaměřené na bezpečnost na železni-
ci a taktéž byli vyhodnoceni majitelé nejlep-
ších draků, ti nejúspěšnější si odnesli dárky
věnované Českými drahami. Hlavně pro děti
zde byly různé atrakce a především dva klau-
ni, kteří z pestrobarevných balónků dokázali
nejmenším vykouzlit třeba kytičku, klaunský
klobouček a jiné roztodivné věci.

Daniel Potocký

Již 14. ročník běžeckého závodu Cross Cup se
uskutečnil 10. října za krásného slunečného po-
časí. Závod organizačně zajišťovala městská
část Praha 11 ve spolupráci se ZŠ Campanus
a byl určen žákům a studentům ze základních
a středních škol sídlících na území Jižního Měs-
ta. A jako každý rok i letos následovalo slav-

nostní předávání diplomů, medailí a drobných
dárků všem vítězům jednotlivých kategorií.
Slavnostní akt se uskutečnil 3. listopadu
v hudebním klubu ZUŠ Křtinská za účasti zá-
stupkyně starosty paní Evy Štampachové, kte-
rá mladým sportovcům při předávání medailí,
diplomů a cen popřála mnoho dalších úspěchů.
Zároveň také předala poháry a šeky ve výši 
3 000 Kč školám, které se umístily na prvních
místech ve své kategorii. Letos poháry a šeky
získaly ZŠ Campanus za I. místo v kategorii A,
ZŠ K Milíčovu za I. místo v kategorii B
a Gymnázium Opatov za I. místo v kategorii C.

Věřme, že příští ročník sportovní akce
Cross Cup, který bude jubilejní, proběhne prá-
vě tak úspěšně jako ten letošní.

Vlasta Dirová, odbor školství a kultury

Příznivcům Chodovské vodní tvrze se
v prosinci opět nabízí pestrá nabídka koncer-
tů, tentokrát sváteční. Už máte dárky pro své
blízké? Pokud ne, je zde možnost získat zvý-
hodněné abonentní vstupenky na cyklus kon-
certů „Šansonové setkání“ v roce 2009. Cena
abonentky je 400 Kč a koncerty se konají 
19. ledna, 16. února, 16. března a 20. dubna
vždy od 19 hodin.

Na začátek měsíce pro vás Chodovská tvrz
připravila unikátní dvojkoncert kytaristů otce
a syna Rakových, který se koná ve čtvrtek 
4. prosince. V úterý 9. prosince se můžete tě-
šit na objev sezóny, zpěváka Ondřeje Rumla,
který vám vzkazuje „Don´t worry, be happy“.
A nebyly by to ty pravé Vánoce bez Ryby, te-
dy Pavla Jakuba, špičkového jazzmana, který
vám představí svoji kapelu The Fish Men, a to
v úterý 16. prosince. Housle Jaroslava Svěce-

ného navodí ve čtvrtek 18. prosince tu pravou
vánoční atmosféru ve skladbách Vivaldiho,
Bacha, Gounoda, Schumanna, Adama Michny
z Otradovic a dalších autorů.

Na příští rok se pro vás chystá koncert vy-
nikajícího tělesa – Saxofonové Kvarteto Bo-
hemia, konkrétně se do jeho tónů můžete za-
poslouchat ve čtvrtek 15. ledna. Dále se při-
pravuje i speciální nabídka koncertů pro seni-
ory na středeční odpoledne. 

Informace o koncertech a dalších akcích na
Chodovské tvrzi najdete na internetových
stránkách. Nově také můžete využít on-line
rezervaci a nákup vstupenek do Chodovské
tvrze na www.webticket.cz. Upozorňujeme,
že Chodovská tvrz bude pro veřejnost uzavře-
na ve dnech 24.–26. prosince, 31. prosince
a 1. ledna.

Anna Křížová

V první polovině prosince se můžete těšit
na reportáže:
■ Předání šeku pražské zoo.
■ Setkání s klienty CSS JM.
■ Den otevřených dveří SOZ Janoucho-

va.
■ Aerobic Rabbit Cup v ZŠ Květnového

vítězství.
■ Festival VOX v Komunitním centru

Matky Terezy.

Televizní Aktuál ve vysílání

Vítězové Cross Cupu jsou známi 

Draci se vznášeli 
nad Jižním Městem

Kdy za hudebními zážitky na Tvrz?

Místostarostka E. Štampa-
chová předává diplom jednomu 
z malých sportovců. FOTO: DANIEL POTOCKÝ

Už letí! FOTO: DANIEL POTOCKÝ  

Jméno Pavla Jakuba Ryby 
slibuje výjimečný umělecký zážitek. 
FOTO: ARCHIV
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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 PROSINEC:
V. koleno s k. přední – Ungrman 1 kg 39 Kč
Kuřecí křídla – D. J. Pres 1 kg 28 Kč
Kuřecí čtvrtky – Leco 1 kg 49,90 Kč
Vepřové panenky – Leco 1 kg 169 Kč
Šunkový salám – Jan Prantl 1 kg 89 Kč
Anglická slanina – Jan Prantl 1 kg 125 Kč
Turistický salám – Masna Příbram 1 kg 129 Kč
Uzená krkovice b. k. – Jan Prantl 1 kg 98 Kč
Šunka standardní – Jan Prantl 1 kg 113 Kč
Vysočina salám – Jan Prantl 1 kg 119 Kč

Slovenský točený salám – Masna Příbram 1 kg 59,90 Kč
Eidam 30% sýr – D. J. Pres 1 kg 109 Kč
Uzený sýr – D. J. Pres 1 kg 135 Kč
Lázeňská šunka zauzená – Krásno 1 kg 138 Kč
Valašská klobása – Krásno 1 kg 139 Kč
Šunka pro děti – Leco 1 kg 149 Kč
Debrecínská pečeně – Leco 1 kg 158 Kč
Pečená sekaná – Jan Třešňák 1 kg 98 Kč
Pařížský salát – Jan Třešňák 1 kg 89 Kč
Camping salát – Jan Třešňák 1 kg 89 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
Kofola originál
2 l 18,90 Kč
De Toccata – instantní káva
100 g 79 Kč
De Pickwick ranní
437 g 21,90 Kč
Meruňkový kompot
425 g plech 14,90 Kč
Jahodový kompot
425 g plech 12,90 Kč

Přijmeme prodavačku
do našich lahůdek.

Nástup možný ihned!

Tel.: 267 910 566, 
774 936 393

INZERCE
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II. etapa prodeje zahájena

Gymnázium 
Omská 1300 
100 00 Praha 10-Vršovice

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

Gymnázium v Praze 10, Omská 1300, zve zájemce o vzdělávání v gymnáziu
pro školní rok 2009/2010 na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se ko-
ná ve středu 3. 12. 2008 nebo 14. 1. 2009 vždy od 16.00 hod. 

Ve školním roce 2009/2010 otevře Gymnázium Omská celkem 3 třídy –
2 třídy osmiletého gymnázia pro žáky 5. tříd základních škol a 1 třídu čtyř-
letého gymnázia pro absolventy 9. třídy ZŠ a odpovídajících ročníků vícele-
tých gymnázií. Zřizovatelem školy je hlavní město Praha.

Informace o vzdělávání a o škole, podmínky přijímacího řízení, vzdělávací programy,
výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. jsou k dispozici na oficiálních
webových stránkách školy – www.omska.cz.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 267 311 317, příp. e-mail:  info@omska.cz.

V r. 09/10 otvírá dvě třídy 1. ročníku. Den otevřených dveří: 
10. 12. 2008 a 14. 1. 2009 od 16:30 do 18:00 hodin.
Donovalská 1684 – pavilon C, 149 00 Praha 4-Chodov.

Tel.: 271 751 459, 731 193 472. 
E-mail: info@gymnaziumcognos.cz, www.gymnaziumcognos.cz

Všeobecné, čtyřleté gymnázium. 
Povinný Aj, volitelný Šj, Frj, Nj.
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MASO – UZENINY KK
MILOŠ KŘEČEK

KK
Miloš Křeček

Otevírací doba: pondělí–pátek 700–1800 hod.

NIC NENÍ PROBLÉM…!

Pevné zdraví, hodně štěstí, plno dárků pod stromeček
přeje firma Miloš Křeček.

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

✗
Akční ceny na prosinec:

Kuřecí prsa s k.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,90 . . . . . . .89,90 Kč
Vepřová krkovice s k.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,90 . . . . . . .89,90 Kč
Drůbeží párky jemné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,90 . . . . . . .49,90 Kč
Učňovské párky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129,90 . . . . . . .99,90 Kč
Papriková klobása  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104,90 . . . . . . .89,90 Kč
Anglická slanina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134,90 . . . . . .104,90 Kč
Tlačenka a-lá Drobek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129,90 . . . . . . .99,90 Kč

Ceny platí vždy do vyprodání zásob

TRVALE SNÍŽENÁ CENA
Kuřecí šunka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119,90 Kč
Párky libové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39,90 Kč
Přijmeme pro naše prodejny řezníky a prodavače. Informace u vedoucího prodejny.

INZERCE
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